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Σν ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ Αιγάλεω δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
ρψξν ηεο παξάδνζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο κε εμαηξεηηθή επηηπρία ηα ηειεπηαία
δεθαηξία ρξφληα. Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην Ννέκβξην
ηνπ 1987, έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθφ έξγν ζην
ρψξν ηεο Διιεληθήο ιατθήο θαη παξαδνζηαθήο
κνπζηθήο, ζηε κειέηε θαη δηδαζθαιία ησλ Διιεληθψλ
παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ
πεξηιακβάλνληαη αθφκε, ε ζπγθέληξσζε απζεληηθψλ
ιατθψλ θνξεζηψλ θαη ε δεκηνπξγία παξαδνζηαθήο
ηκαηηνζήθεο, φπσο επίζεο θαη ε παξνπζίαζε ησλ
παξαδφζεσλ θαη εζίκσλ ηνπ ηφπνπ καο , ηφζν ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν, φζν θαη δηεζλψο.
Η δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ αθηεξσκέλσλ ζηνπο ρνξνχο θαη ηε κνπζηθή δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο,
απνηειεί κηα άιιε πιεπξά ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηε δηαηήξεζε θαη πξνάζπηζε ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Α΄ εκηλάξην Χνξνχ αθηεξσκέλν ζηνλ ΠΟΝΣΟ ηνλ Οθηψβξην ηνπ
1997, Β΄ εκηλάξην Χνξνχ αθηεξσκέλν ζηελ ΚΡΗΣΗ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1997, Γ΄ εκηλάξην Χνξνχ
αθηεξσκέλν ζηελ ΗΠΔΙΡΟ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1998. Σν ΔΛ.ΚΔ.ΛΑ.Μ Αηγάιεσ απαζρνιεί εηεζίσο
πεξηζζφηεξνπο απφ 150 καζεηέο Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ηνπο νπνίνπο εηζάγεη ζην πλεχκα ηεο
ειιεληθήο παξάδνζεο θαη ηνπο θέξλεη ζε δεκηνπξγηθή επαθή κε ηνλ πινχην ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα
αζρνιείηαη θαη κε νκάδεο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο επαηζζεζίαο, φπσο παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη άηνκα ηεο
ηξίηεο ειηθίαο πξνζθέξνληαο ηνπο καζήκαηα ρνξνχ.

ην Κέληξν ιεηηνπξγεί τορεσηική ομάδα κε ηκήκαηα
παηδηθψλ, εθεβηθψλ νκάδσλ θαζψο θαη ελειίθσλ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ. Όιεο νη νκάδεο έρνπλ παξνπζηαζηεί επαλεηιεκκέλα ζε
εθδειψζεηο πνπ νξγαλψζεθαλ απφ ην Κέληξν ή απφ θνξείο κε
ζπλαθείο πξνζαλαηνιηζκνχο. Αληηπξνζσπεπηηθή ρνξεπηηθή νκάδα
έρεη ηαμηδέςεη θαη ζην εμσηεξηθφ ζπκκεηέρνληαο ζε θεζηηβάι θαη
δηνξγαλψζεηο, φπσο ζηελ Κχπξν θαη ζηε Γεξκαλία. Λεηηνπξγεί
αθφκα ημήμα τορωδίας κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ κειψλ ηνπ
κε ην παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο.
Μέρξη ζήκεξα έρεη εθδνζεί δίζθνο κε παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα θαη
κε ηνλ ηίηιν ''Ελλάδα ζ ΄αγαπάμε '' ( Ινχληνο 1994) ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ε παηδηθή ρνξσδία ηνπ
ζπιιφγνπ. Σν ΔΛ.ΚΔ.ΛΑ.Μ δηαηεξεί επίζεο θαη ημήμα ιμαηιοθήκης ζην νπνίν ζπγθεληξψλεη απζεληηθέο
θνξεζηέο κε ζθνπφ ηε δηάζσζή ηνπο θαη θαηαζθεπάδεη λέεο ζχκθσλα κε ηα παξαδνζηαθά πξφηππα. ην
δπλακηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ππάξρνπλ 50 δηαθνξεηηθέο θνξεζηέο πνπ ζπληεξνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηηο ρνξεπηηθέο νκάδεο.
Απφ ηηο δεκφζηεο παξνπζηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ μερσξίδνπλ νη
ζπκκεηνρέο, ζε εηήζηα βάζε, ζην ''Μαθηηικό Φεζηιβάλ'' Μάηνο
- Ινχληνο θαη ζην θεζηηβάι ''Πολιηιζηική Διαδρομή '' ηνπ
Θεάηξνπ ''Αιέμεο Μηλσηήο '' ηνλ επηέκβξην, πνπ ακθφηεξα
δηνξγαλψλνληαη απφ ην Γήκν Αηγάιεσ. Έρεη επίζεο
πξαγκαηνπνηήζεη θαη 6 ηειενπηηθέο εκθαλίζεηο ησλ ρνξεπηηθψλ
ηνπ ηκεκάησλ. Πξφεδξνο θαη ςπρή ηνπ ΔΛ.ΚΔ.ΛΑ.Μ Αηγάιεσ
είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη δάζθαινο βπδαληηλήο κνπζηθήο Θ.
Πεηξφπνπινο, πνπ κε ην επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
εθιεθηψλ ζπλεξγαηψλ θαηεπζχλνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ ζπιιφγνπ. Αξσγνί ζηελ νηθνλνκηθή
επηβίσζε ηνπ Κέληξνπ, πνπ είλαη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, απνηεινχλ νη
ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη θάπνηεο επηρνξεγήζεηο ηδησηηθψλ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ. Η έδξα ηνπ
Κέληξνπ ( γξαθείν-ηκαηηνζήθε) βξίζθεηαη ζην Αηγάιεσ, νδφο Μνχδξνπ 41, ελψ ηα ηκήκαηά ηνπ ιεηηνπξγνχλ
θάζε Παξαζθεπή θαη άββαην ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ 20νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Γηα νπνηαδήπνηε
ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζηα ηειέθσλα 5616940, θαη 5618863 θα Γαιαλάθε
Γηψηα.

