
 Λαογραφικό Συγκρότημα Μεγάρων 

 

Σν Λανγξαθηθό πγθξόηεκα Μεγάξσλ είλαη ζύιινγνο πνιηηηζηηθόο κε θεξδνζθνπηθόο. 

Ιδξύζεθε ην 1972 από ηνλ Γεκήηξε (Σδίκε) Ηιία θαη κηα κηθξή νκάδα λέσλ παηδηώλ ησλ Μεγάξσλ. 

Η ίδξπζε ηνπ Λανγξαθηθνύ πγθξνηήκαηνο Μεγάξσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ « αλαβίσζε» 

ηνπ Υνξνύ ηεο Σξάηαο ησλ Μεγάξσλ ηελ Σξίηε ηνπ Πάζρα ην 1973 ζηνλ Αγηάλλε ηνλ 

«Υνξεπηαξά». Σόηε ε πξώηε νκάδα ηνπ πγθξνηήκαηνο καδί κε ηνλ ηδξπηή θαη δάζθαιό ηνπο 

«μαλαδσληάλεςαλ» ηνλ Υνξό ηεο Σξάηαο κόλν κε κεγαξίηηθα ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο, θαζώο θαη κε 

κεγαξίηεο ιατθνύο κνπζηθνύο. Μέρξη ηόηε ιίγεο Μεγαξίηηζζεο ρόξεπαλ ζηελ «Σξάηα» κε ηε 

ζπλνδεία ηεο θηιαξκνληθήο ηνπ Γήκνπ Μεγάξσλ ελώ ην «πξόγξακκα» ζπκπιήξσλαλ θαη κπαιέηηα 

από ηελ Αζήλα. 

Από ηόηε ην Λανγξαθηθό πγθξόηεκα άξρηζε κία αλνδηθή πνξεία κε ζηόρν ηελ έξεπλα, ηελ 

θαηαγξαθή, ηελ κειέηε θαη ηελ πξνβνιή ησλ ιατθώλ παξαδόζεσλ ησλ Μεγάξσλ.  

Σν 1975 κε θξνληίδα ηνπ ηδξπηή ηνπ ερνγξαθνύληαη ζε δίζθν L.P. ηνπ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΔΛΛΗΝΙΓΩΝ ηα Μεγαξίηηθα ηξαγνύδηα κε ηνπο ελαπνκείλαληεο ιατθνύο κνπζηθνύο θαη 

ηξαγνπδηζηέο ησλ Μεγάξσλ. Ο δίζθνο απηόο θπθινθνξεί θαη ζε C.D. κε ηίηιν «Υνξνί ηξαγνύδηα- 

Μέγαξα Αηηηθήο». 

Σν 1976 γπξίδνληαη δύν ληνθπκαληέξ «Ο Χορός της Τράτας στα Μέγαρα» θαη «Ο Μάης 

στα Μέγαρα» πνπ είραλ θαη δηεζλή πξνβνιή. θελνζέηεο ν Άγγεινο Θενδσξόπνπινο.  

Σν 1986 ην Λανγξαθηθό πγθξόηεκα Μεγάξσλ πξαγκαηνπνηεί ην πξώην «κεγαξίηηθν ιατθό 

θαξλαβάιη» κε ζύγρξνλν ηξόπν ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα παξαδνζηαθά ηνπηθά ζηνηρεία. Η 

ζπκκεηνρή ησλ ζπκπνιηηώλ ήηαλ πξσηνθαλήο. 

 Σν 1982 ην Λανγξαθηθό πγθξόηεκα ηδξύεη ην Λύθεην Διιελίδσλ (παξάξηεκα Μεγάξσλ). 

Από ην 1983 ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ κε ηελ παιηά ηνπ νλνκαζία. 

Δραζηηριόηηηες:  

Σν 1989 ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδνο επηιέγεη ην Λανγξαθηθό πγθξόηεκα 

Μεγάξσλ λα εθπξνζσπήζεη πνιηηηζηηθώο ηελ ρώξα καο ζηελ δηεζλή έθζεζε ζηε ΓΑΜΑΚΟ ηεο 

ΤΡΙΑ. Η επηηπρία ήηαλ ηδηαηηέξσο εληππσζηαθή.  

 Οη ζπκκεηνρέο ηεο ρνξεπηηθήο ηνπ νκάδαο ζε ειιεληθά θεζηηβάι είλαη πάξα πνιιέο. 

Δπηιεθηηθέο θαη νη ζπκκεηνρέο ηνπ ζε θεζηηβάι ηνπ εμσηεξηθνύ: ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ (1993 θαη 

1995). ΙΠΑΝΙΑ (Γηεζλέο θεζηηβάι CASTELLON, 1994). ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ (BURGAS θαη 

Μεζεκβξία, 1995). ΣΟΤΡΚΙΑ (Αηηάιεηα, 2006). ΙΣΑΛΙΑ (αξθεηέο θνξέο). ΓΑΛΛΙΑ (Val de Loire, 

1998). ΒΔΛΓΙΟ (Βξπμέιιεο, αξθεηέο θνξέο).  

Σν 2002 ην Λανγξαθηθό πγθξόηεκα Μεγάξσλ ζπκκεηέρεη κε άιινπο έληεθα ζπιιόγνπο από 

όιε ηελ Διιάδα ζηελ έλαξμε ηεο Πνιηηηζηηθήο Οιπκπηάδνο ηνπ 2004 κέζα ζηνλ ρώξν ηνπ ζηαδίνπ 

ηεο αξραίαο Οιπκπίαο.  



Σνλ Μάτν ηνπ 2004 πξσηνζηαηεί κε κία νκάδα 50 θνξηηζηώλ κε «θαηεθέληα» ζην 

θαιιηκάξκαξν ζηάδην ησλ Αζελώλ γηα ηελ Οιπκπηαθή θιόγα.  

Σν 2008 ε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ «πγθξνηήκαηνο» ήηαλ ε κία από ηηο ηέζζεξηο ρνξεπηηθέο 

νκάδεο πνπ επειέγεζαλ γηα λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ Διιάδα ζηελ έλαξμε ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Οιπκπηάδνο ηνπ ΠΔΚΙΝΟΤ. πγθινληζηηθή εκπεηξία θαη κεγάιε επηηπρία.  

ην ΗΡΩΓΔΙΟ  Αζελώλ νη ρνξεπηηθέο ηνπ νκάδεο έρνπλ εκθαληζηεί ηξεηο θνξέο.  

Οη εκθαλίζεηο ζηελ ειιεληθή δεκόζηα ηειεόξαζε θαη ζην ξαδηόθσλν είλαη ακέηξεηεο. 

ήκεξα ην Λανγξαθηθό πγθξόηεκα Μεγάξσλ δηαζέηεη κία κεγάιε ζπιινγή από απζεληηθέο 

κεγαξίηηθεο θνξεζηέο, θαζώο θαη ηκαηηνζήθε κε ελδπκαζίεο από όιε ηελ Διιάδα (απζεληηθά 

παξαδνζηαθά θνκκάηηα θαη πηζηά αληίγξαθα απηώλ).  

 Έρεη νξγαλώζεη ζηα Μέγαξα ζεκηλάξηα εθκαζήζεσο παξαδνζηαθώλ ηερλώλ (θνπαλέιιηα, 

θέληεκα, βεινληέο θ.ά.). 

ηα 14 ρνξεπηηθά ηνπ ηκήκαηα δηδάζθνληαη ζήκεξα από έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο νη ειιεληθνί 

ρνξνί θαη ηα ηξαγνύδηα. Γηαζέηεη θαη ρνξσδία ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ. 

ηόρνο ηνπ είλαη πάληα ε πξνβνιή ηνπ Μεγαξηθνύ ιατθνύ πνιηηηζκνύ κε ζνβαξόηεηα θαη 

ππεπζπλόηεηα. Πηζηεύνκε όηη η ιζηορία ενός λαού είναι οι παραδόζεις ηοσ. Και οι παραδόζεις ηοσ 

είναι η ίδια η παιδεία ηοσ και η ιζηορία ηοσ. 

       


