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Ιζηοπικό ηηρ  Φιλαπμονικήρ ηος Δήμος Αλεξανδπούποληρ 

 

Ζ Φιλαπμονική ηος Γήμος Αλεξανδπούποληρ ηδξύζεθε γηα πξώηε θνξά  ην 1928, επί 

Γεκαξρίαο ηνπ πξώηνπ αηξεηνύ Γεκάξρνπ ηεο πόιεο, Κωνζηανηίνος Αληιναλμάζη. 

Σύκθσλα κε  γξαπηή καξηπξία 

ηνπ ηδίνπ, ηα πξώηα κνπζηθά 

όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

Φηιαξκνληθήο Αιεμαλδξνύπνιεο, 

πξνέξρνληαλ  από ηελ 

Φιλαπμονική ηος Δλληνικού 

Γςμναζίος Ανδπιανούποληρ θαη 

κεηαθέξζεθαλ από εθεί θαηά ηελ 

εθθέλσζε ηεο πόιεο ην 1922. 

 

Πξώηνο Αξρηκνπζηθόο ηεο 

Φηιαξκνληθήο  ππήξμε ο 

Κωζηανηίνορ Καπαηζιόλαρ κε 

θαηαγσγή από ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε. 

 

Σεκαίλνλ πξόζσπν γηα ηελ 

Φηιαξκνληθή 

Αιεμαλδξνύπνιεο ππήξμε ν εθ 

Κσλζηαληηλνππόιεσο  

κνπζηθνδηδάζθαινο, ιόγηνο θαη 

θπζηθνκαζεκαηηθόο  Σηαύπορ 

Βπασάμηρ (1880-1950).  

Ο Σηαύξνο Βξαράκεο  

δηεηέιεζε Αληηπξόεδξνο ηνπ 

Διιεληθνύ Φηινινγηθνύ 

Σπιιόγνπ (1904-1907), 

γξακκαηέαο ηνπ  

Δθθιεζηαζηηθνύ Μνπζηθνύ 

Σπιιόγνπ 

Κσλζηαληηλνππόιεσο, κέινο 

ηεο δσδεθακεινύο Β’ 

Παηξηαξρηθήο Μνπζηθήο 

Δπηηξνπήο θαη πξόεδξνο ηεο θαιιηηερληθήο Αδειθόηεηαο ‘Πξόνδνο’ Ταηαύισλ. Σηνλ 

Σηαύξν Βξαράκε ην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο αλέζεζε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

κεγεζώλ ησλ «ειιεληθώλ» κνπζηθώλ δηαζηεκάησλ. Σπλεξγάζηεθε κε ηνλ Κσλζηαληίλν 

Χάρν γηα ηνλ αθξηβή θαζνξηζκό ησλ δηαζηεκάησλ ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο κε ζθνπό ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ «Παλαξκόληνλ ην λένλ». Καηά ηελ πεξίνδν 1910-1930 

εξγάζηεθε ζην λνκό Έβξνπ σο θαζεγεηήο θπζηθήο ζην Γπκλάζην Σνπθιίνπ. Παξάιιεια 

δξαζηεξηνπνηήζεθε σο κνπζηθνπαηδαγσγόο, ηδξύνληαο  ηηο καληνιηλάηεο Σνπθιίνπ θαη 

Οξεζηηάδνο θαζώο θαη ηελ Φηιαξκνληθή Σνπθιίνπ.  

Ο Σηαύξνο Βξαράκεο δηεηέιεζε Αξρηκνπζηθόο ηεο Φηιαξκνληθήο Αιεμαλδξνύπνιεο  

από ηα  κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1933έσο ην 1940  

Εικόνα 1  Η  πρϊτθ Φιλαρμονικι  Αλεξανδροφπολθσ υπό τον 
αρχιμουςικό Κ. Καρατηιόλα( Με επιφφλαξθ) Πθγι: Αρχείο 
Παναγιϊτου (ΓΑΚ) 

Εικόνα 2. Η Φιλαρμονικι το 1933. Στο κζντρο εικονίηεται κακιμενοσ ο 
τότε ο Διμαρχοσ Κ. Αλτιναλμάηθσ και δεξιά ο αρχιμουςικόσ Σταφροσ 
Βραχάμθσ 
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Εικόνα 3.Ειςιγθςθ για τον διοριςμό του Σταφρου Βραχάμθ ωσ Αρχιμοφςικοφ τθσ Φιλαρμονικισ (1935) 

 

 

 

 



Γκριτηζλθς Σάββας Σελίδα 3 
 

 

 
Εικόνα 4. Απόφαςθ διοριςμοφ του Σταφρου Βραχάμθ ωσ Αρχιμουςικοφ  
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Σύκθσλα κε άιιν γξαπηό θείκελν – καξηπξία, ε ζεηεία ηνπ δηήξθεζε κόλν δέθα κήλεο 

θαηά ην έηνο 1933  

 

 
Εικόνα 5 Ζκκεςθ του Δθμάρχου Κ. Αλτιναλμάηθ για τθν λειτουργία τθσ Φιλαρμονικισ ςελ.1 
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Εικόνα 6Ζκκεςθ του Δθμάρχου Κ. Αλτιναλμάηθ για τθν λειτουργία τθσ Φιλαρμονικισ ςελ.2 
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Τνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1936 ε Φηιαξκνληθή θαζίζηαηαη ίδηνλ λνκηθό πξόζσπν ππό ηε 

δηνίθεζε επηακεινύο εθνξείαο. 

 

 
Εικόνα 7. Η Φιλαρμονικι αναβακμίηεται  ςε ίδιον Νομικό Πρόςωπο 
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Τνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1936 ζπζηήζεθε ε Δθοπεία ηηρ Φιλαπμονικήρ απνηεινύκελε από 

επηά κέιε θαη πξόεδξν ηνλ Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο .  

 

 
Εικόνα 8. Προάςκλθςθ του Δθμάρχου προσ τα μζλθ τθσ εφορείασ τθσ Φιλαρμονικισ 
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Τν 1936 ηδξύεηαη ην Ψδείν Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ιίγν αξγόηεξα γίλεηαη παξάξηεκα ηνπ 

Διιεληθνύ Ψδείνπ Αζελώλ 

 

Εικόνα 9. Η απόφαςθ λειτουργίασ του Ωδείου τθσ Αλεξανδροφπολθσ ωσ παραρτιματοσ του Ελλθνικοφ Ωδείου Ακθνϊν 
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Τν θαινθαίξη ηνπ 1940 ε θηιαξκνληθή ππάγεηαη  ζην Διιεληθό Ψδείν Αιεμαλδξνύπνιεο 

 

 
Εικόνα 10. Η απόφαςθ  υπαγωγισ τθσ Φιλαρμονικισ ςτο Ελλθνικό  Ωδείο τθσ Αλεξανδροφπολθσ 
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Εικόνα 11. Συνζχεια διοικθτικϊν αποφάςεων περί τθσ υπαγωγισ τθσ Φιλαρμονικισ  
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Μεηά ηνλ Σηαύξν Βξαράκε ηελ Φηιαξκνληθή Αιεμαλδξνύπνιεο αλέιαβε  ν Χπιζηόθοπορ 

Παπαδόποςλορ (1911-1990), εμέρνπζα θαιιηηερληθή θπζηνγλσκία ηεο πόιεο, κε 

πνιπζρηδή θαη νπζηαζηηθή πξνζθνξά. Αξρηθά ν Φξηζηόθνξνο Παπαδόπνπινο δηνξίζζεθε 

σο Δπαναλήπηωπ ππό ηνλ Σηαύξν Βξαράκε. 

 

 
Εικόνα 12. Ειςιγθςθ για τθν πρόςλθψθ του Χριςτόφορου Παπαδόπουλου ωσ  Επαναλιπτωρ ςτθν Φιλαρμονικι 
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Εικόνα 13. Κατάταξθ των μουςικϊν ςε κλάςεισ - όροι διδαςκαλίασ και δοκιμϊν  
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Εικόνα 14  Συηιτθςθ προτάςεων τθσ επιτροπισ του Διμου αρμόδιασ για κζματα τθσ Φιλαρμονικισ παρουςία του τότε 
Δθμάρχουκαι προζδρου τθσ επιτροπισ  Κωνςταντίνου Αλτιναλμάηθ. 
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Ζ δηνηθνύζα επηηξνπή ηεο Φηιαξκνληθήο θαη ηνπ Ψδείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο 

ζπζθέπηνληαλ  αξθεηά ζπρλά, όπσο καξηπξνύλ πνιιά έγξαθα, γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 

ηεο Φηιαξκνληθήο  

 

 
Εικόνα 15. Σφςκεψθ για τθν αντιμετϊπιςθ μιςκολογικϊν και ενδυματολογικϊν ηθτθμάτων τθσ Φιλαρμονικισ 
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Πξαθηηθό κε ην νπνίν  ν Φξηζηόθνξνο Παπαδόπνπινο αλαιακβάλεη ηελ δηεύζπλζε ηεο 

Φηιαξκνληθήο ην 1937  

 

 
Εικόνα 16. Πράξθ ανάκεςθσ τθσ διεφκυνςθσ τθσ Φιλαρμονικισ ςτον Χριςτόφορο Παπαδόπουλο 
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Δληνύηνηο ζε γξαπηό θείκελν πνπ αλαγηγλώζθεη ν ίδηνο ν Φξηζηόθνξνο Παπαδόπνπινο  

πξηλ ηελ έλαξμε ζπλαπιίαο, θαίλεηαη όηη αλαιακβάλεη ηελ δηεύζπλζε ηεο Φηιαξκνληθήο 

από ην 1934. Σην ίδην θείκελν αλαγξάθεηαη ην έηνο 1932, σο έηνο ίδξπζεο ηεο 

Φηιαξκνληθήο. 

 
Εικόνα 17Κείμενο του Χριςτόφορου Παπαδόπουλου 
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Εικόνα 18 Κείμενο του Χ. Παπαδόπουλου ςελ 2 
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Εικόνα 19 Κείμενο του Χ. Παπαδόπουλου ςελ. 3 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηεο Βνπιγαξηθήο θαηνρήο, ε 

Φηιαξκνληθή Αιεμαλδξνύπνιεο δηαιύζεθε, ελώ όια ηα πιηθά ηεο , ηα κνπζηθά όξγαλα 

θαη ην αξρείν ηεο ιεειαηήζεθαλ από ηνπο Βνπιγάξνπο. 

Αλαδηνξγαλώζεθε κεηά ηνλ πόιεκν (1948) κε αξρηκνπζηθό εθ λένπ ηνλ Φξηζηόθνξν 

Παπαδόπνπιν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Η Φιλαρμονικι Αλεξανδροφπολθσ τον Μάιο του 1948  
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Τν δήηεκα ηεο ζηνιήο ηεο Φηιαξκνληθήο  απαζρόιεζε όιεο ζρεδόλ ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

Εσεξό ελδηαθέξνλ επέδεημε ε Ννκαξρία , ν Γήκνο, ε Δκπνξηθή ηξάπεδα  θαη ε ηόηε 

Σηξαηησηηθή Γηνίθεζε. 

 

 
Εικόνα 21  Ζγγραφο τθσ Νομαρχίασ Ζβρου προσ τον Διμο Αλεξανδροφπολθσ με κζμα τθν επίλυςθ του ηθτιματοσ τθσ 
ςτολισ τθσ Φιλαρμονικισ 
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Αξρηθά δεηείηαη ε βνήζεηα ηνπ Γ’ Σώκαηνο Σηξαηνύ. 
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Τν δήηεκα αληηκεησπίζηεθε κε ηελ ρνξήγεζε ζηξαηησηηθώλ ζηνιώλ από ην ΓΔΣ/Γ.Γ  

κέζσ ηεο ηνπηθήο ζηξαηησηηθήο αξρήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22. Χοριγθςθ 28  ςτρατιωτικϊν ςτολϊν τφπου ΙΙΙ κατθγορίασ  ςτα μζλθ τθσ Φιλαρμονικισ 
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Σε ζρεηηθή αιιεινγξαθία  ηεθκεξηώλεηαη όηη ιίγν αξγόηεξα ε Σηξαηησηηθή Γηνίθεζε ηεο 

πεξηνρήο, ρξεκαηνδόηεζε ηελ θαηαζθεπή ζηνιώλ κε έλα εθαηνκκύξην δξαρκέο.  

 

 
Εικόνα 23 Ζγγραφο τθσ τότε Στρατιωτικισ Αρχισ που γνωςτοποιεί τθν πρόκεςι τθσ να ςυνδράμει τθν καταςκευι 
ςτολϊν για τθν Φιλαρμονικι 
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Εικόνα 24 Ευχαριςτιρια επιςτολι του Δθμάρχου Ι.Μ Μπζτςιου προσ τον Διοικθτι τθσ τότε Στρατιωτικισ Διοίκθςθσγια 
τθν ςυνδρομι τθσ ςτθν καταςκευι ςτολϊν για τθν Φιλαρμονικι (1953) 
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Δθηόο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ενξηέο θαη κνπζηθέο εθδειώζεηο , ε Φηιαξκνληθή  θαινύληαλ 

λα ζπκκεηάζρεη θαη ζε  εθδειώζεηο ησλ ζηξαηησηηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο πεξηνρήο, αθνύ 

ηελ επνρή εθείλε δελ είρε ζπγθξνηεζεί  Σηξαηησηηθή Μνπζηθή ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25 Η Εμπορικι Τράπεηα ςυνειςζφερε 200.00 δρχ. για τθν καταςκευι ςτολϊν τθσ 
Φιλαρμονικισ 

Εικόνα 26. Η φιλαρμονικι το 1953 υπό τθν Διεφκυνςθ του Χριςτόφορου Παπαδόπουλου και με τισ νζεσ 
ςτολζσ. Χϊροσ ςτζγαςθσ και δοκιμϊν ιταν το άλλοτε διοικθτιριο τθσ πόλθσ επί Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ , 
γνωςτό ωσ Παςαλίκι.  



Γκριτηζλθς Σάββας Σελίδα 26 
 

 

Εικόνα 27 Αίτθμα διάκεςθσ τθσ Φιλαρμονικισ από τθν Στρατιωτικι Αρχι 
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Τν παξόλ ηειεγξάθεκα ηνπ ηόηε  Γεκάξρνπ Αιεμαλδξνύπνιεο Θσκά Λαιέηα  έρεη 

απνδέθηε ηνλ ηόηε Υπνπξγό νηθνλνκηθώλ θαη βνπιεπηή Έβξνπ Φξπζόλ Δπειπίδε, κε ην 

αίηεκα ηεο απαιιαγήο ησλ εηζηηεξίσλ από ηνλ δεκόζην θόξν γηα ζπλαπιία ηεο 

Φηιαξκνληθήο.(1952) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Εικόνα 28.  Τθλεγράφθμα ςτον Υπουργό για τθν ςυναυλία τθσ Φιλαρμονικισ 
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Τν 1957 ε Φηιαξκνληθή έγηλε θαη πάιη ίδιον Νομικό Ππόζωπο, κε ζθνπό λα εμεύξεη 

πόξνπο ζπληήξεζήο ηεο, κέζσ ηνπ ηέινπο 10% επί ησλ εηζηηεξίσλ ησλ δεκνζίσλ 

ζεακάησλ, αθνύ ν δήκνο πιένλ αδπλαηνύζε λα ηελ ζπληεξήζεη νηθνλνκηθά. Όκσο νύηε 

απηή ε πξνζπάζεηα ηειεζθόξεζε, δηόηη ην ηέινο απηό νπδέπνηε επηβιήζεθε θαη ηνλ 

Ηνύιην ηνπ 1959 ε θηιαξκνληθή δηαιύζεθε. 

 

Εικόνα 29.Ζγγραφο του Διμου Αλεξανδροφπολθσ  με αποδζκτθ τθν Νομαρχία Ζβρου όπου περιγράφεται θ 
οικονομικι  κατάςταςθ περί τθν Φιλαρμονικι 
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Εικόνα 30. Η διάλυςθ τθσ Φιλαρμονικισ για λόγουσ "αποκλειςτικϊσ οικονομικοφσ" (1959) 
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Τν 1964 ηελ αλαδηνξγάλσζε 

ηεοΦηιαξκνληθήο αλέιαβε ν 

κνπζηθνδηδάζθαινο θαη 

απόθνηηνο ηνπ Διιεληθνύ 

Ψδείνπ Αζελώλ Βαζίληρ 

Αγγελίδηρ. 

 Αξρηθά  ε 

Φηιαξκνληθήζηειερώζεθε κε 

άξξελεο καζεηέο γπκλαζίνπ, 

ελώ έλα ρξόλν αξγόηεξα 

πξνζηέζεθαλ θαη καζήηξηεο  

γπκλαζίνπ σο ηπκπαλίζηξηεο. 

Υπό ηελ δηεύζπλζε ηνπ 

αξρηκνπζηθνύ Βαζίιε Αγγειίδε 

ε Φηιαξκνληθή ζπκκεηείρε ζε 

θάζε εζληθή  

θαη ζξεζθεπηηθή ενξηή ζηελ 

πόιε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ζηα Ανθεζηήπια,  αιιά θαη ζε πιείζηεο άιιεο κνπζηθέο 

εθδειώζεηο  θαη εθηόο ηεο πόιεο , όπσο ζην θαξλαβάιη ηεο Ξάλζεο (από ην 1967), ηνπ 

Πεηξαηά (1970) όπνπ θαη βξαβεύζεθε κε ην 1
ν
 βξαβείν.  

Τν 1977 ν Βαζίιεο Αγγειίδεο απνρώξεζε από ηελ δηεύζπλζε ηεο Φηιαξκνληθήο θαη 

επαλήιζε ην 2002 γηα λα ηελ αλαδηνξγαλώζεη, παξακέλνληαο  έσο  ην 2005.Τα δύν πξώηα 

ρξόληα ηεο δεύηεξεο ζεηείαο ηνπ εξγάζζεθε ακηζζί. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31. Η Φιλαρμονικι Αλεξανδροφπολθσ υπό τθν διεφκυνςθ 
του Αρχιμουςικοφ Βαςίλθ Αγγελίδθ (1966) 

Εικόνα 32 Η Φιλαρμονικι Αλεξανδροφπολθσ υπό τθν Διεφκυνςθ 
του Αρχιμουςικοφ    Βαςίλθ Αγγελίδθ ςτισ αρχζσ τθσ  δεκαετίασ 
του 2000 
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Ο Βαζίιεο Αγγειίδεο δηεηέιεζε θαη θαζεγεηήο κνπζηθήο ζην Παηδαγσγηθό Τκήκα ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζηελ πόιε Αιεμαλδξνύπνιεο.  

Γηαηήξεζε επί καθξόλ δηθή ηνπ κνπζηθή ζρνιή θαη εκθύζεζε ηελ αγάπε θαη αθνζίσζε 

πξνο ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο ζε εθαηνληάδεο καζεηέο ηνπ.  

Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ αξρείνπ ηνπ, απνηεινύκελν από κνπζηθά εγρεηξίδηα θαη βηβιία 

εθκάζεζεο κνπζηθήο, ε νηθνγέλεηά ηνπ δώξηζε ζην Γεκνηηθό Ψδείν Αιεμαλδξνύπνιεο 

θαη ζην Μνπζηθό Σρνιείν ηεο πόιεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 33 Ο αείμνθςτοσ Αρχιμουςικόσ τθσ Φιλαρμονικισ Βαςίλθσ Αγγελίδθσ 
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Από ην 1977 έσο θαη ην 1985   Αξρηκνπζηθόο ηεο Φηιαξκνληθήο δηεηέιεζε ν θαζεγεηήο 

κνπζηθήο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θ. Δπάγγεινο Μάκκνο, ν νπνίνο ππήξμε 

κέινο ηεο Φηιαξκνληθήο από ην 1964 σο εθηειεζηήο ηξνκπνληνύ θαη επθσλίνπ. 

 

 
Εικόνα 34 Η Φιλαρμονικι υπό τθν διεφκυνςθ του Αρχιμουςικοφ Ευάγγελου Μάμμου 

 

Υπό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Δπάγγεινπ Μάκκνπ,  ε Φηιαξκνληθή ζπλέρηζε αδηαιείπησο ηελ 

κνπζηθή θαη θνηλσληθή ηεο επηηέιεζε, ζπκκεηέρνληαο ζε όιεο ηηο ενξηέο ηνπ εηήζηνπ 

θύθινπ, εληόο θαη εθηόο ηεο πόιεο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, επηηπγράλνληαο  πάληα πςειά 

επίπεδα κνπζηθήο εξκελείαο. 

 

 

Ζ κνπζηθή παξάδνζε θαη 

πξνζθνξά ηεο Φηιαξκνληθήο 

ζπλερίζηεθε ππό ηελ 

δηεύζπλζε ηνπ θαζεγεηή  ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ψδείνπ 

Αιεμαλδξνύπνιεο  Παξίζζε 

(Πάξε) Γαδηώηε, ν νπνίνο 

δηεηέιεζε αξρηκνπζηθόο επί 

κηα δεθαεηία,  από ην 1992 

έσο θαη ην 2002. 

 Όιν ην δηάζηεκα απηό ε 

Φηιαξκνληθή ιεηηνύξγεζε 

αδηαιείπησο θαη ζπκκεηείρε 

ζε ενξηέο θαη κνπζηθέο 

εθδειώζεηο εληόο θαη εθηόο ηεο 

πόιεο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο,  

απνζπώληαο πάληα επκελή ζρόιηα θαη θξηηηθέο. 

Εικόνα 35 Η Φιλαρμονικι Αλεξανδροφπολθσ  κατά τθν δεκαετία 
του 1990 υπό τθν διεφκυνςθ του Αρχιμουςικοφ Πάρθ Γαηιϊτθ 
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Από ην 2005 έσο θαη ην 2017 ε Φηιαξκνληθή εμαθνινύζεζε λα ιεηηνπξγεί θαη λα 

πξνζθέξεη ζηνλ ηνπηθό κνπζηθό πνιηηηζκό ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Αξρηκνπζηθνύ θαη 

ζνιίζη ηεο ηξνκπέηαο  Γεώξγηνπ Γξεγνξηάδε. Σπκκεηείρε ζε όιεο ηηο εζληθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο ενξηέο θαη παξείρε ηελ δπλαηόηεηα ζε πνιινύο λένπο θαη ηεο πόιεο  λα 

αζρνιεζνύλ θαη λα εληξπθήζνπλ ζηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο. 

 

 Εικόνα 37 Η Φιλαρμονικι  Αλεξανδροφπολθσ υπό τθν διεφκυνςθ του 
Αρχιμουςικοφ Γεϊργιου Γρθγοριάδθ 

Εικόνα 36 Η Φιλαρμονικι κατά τθν παρζλαςθ τθσ 14θσ Μαΐου 1998 υπό τθν διεφκυνςθ του Πάρθ Γαηιϊτθ 


