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ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
1. Εισαγωγικά  

 
Σκοπός της λειτουργίας της Φιλαρμονικής ορχήστρας πνευστών και κρουστών  

μουσικών οργάνων του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι η μουσική  επιτέλεση 
(performance)  κατά τις  εθνικές, θρησκευτικές εορτές, τις εορτές του ετήσιου κύκλου, 
καθώς και η δωρεάν μουσική εκπαίδευση παίδων, νέων και ενηλίκων  της πόλης που 
ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στην μουσική τέχνη. Ομοίως  στόχος της είναι η 
διεύρυνση της αισθητικής της μουσικής των μελών της Φιλαρμονικής, του μουσικού 
ακροατηρίου, η ψυχαγωγία του κοινού της πόλης αλλά και η προβολή και ενίσχυση του 
τοπικού  μουσικού πολιτισμού. 

Δια μέσου της συμμετοχής σε μικρά και μεγάλα μουσικά σύνολα της 
Φιλαρμονικής, τα μέλη αναπτύσσουν τις μουσικές τους δεξιότητες, 
κοινωνικοποιούνται ως άτομα έτι περισσότερο, εξοικειώνονται με συνεργατικές 
διαδικασίες μουσικής μάθησης, συγκροτούν και οργανώνουν τον εαυτό τους, 
μαθαίνουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν και να επιτυγχάνουν στόχους. 

 
 

2. Η διοικητική διάρθρωση και λειτουργία της Φιλαρμονικής  
 

Η Φιλαρμονική υπάγεται διοικητικά στο Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού-
Πολιτισμού- Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  Όλα τα αιτήματα φορέων  
για την διάθεση της Φιλαρμονικής διατυπώνονται  στο ως άνω γραφείο, προκειμένου 
να λάβουν έγκριση. (Τηλ.2551020312) 

Όλες οι δαπάνες προμήθειας -συντήρησης υλικών και μέσων, ο ιματισμός, οι 
μετακινήσεις, αλλά και τυχόν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σεμινάρια και  
διανυκτερεύσεις  καλύπτονται από κονδύλια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

Η Φιλαρμονική στεγάζεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του 
Πολυκοινωνικού καταστήματος της Αλεξανδρούπολης επί της οδού Καρτάλη 2, 
ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την λειτουργία της.  

Ως προς την εσωτερική λειτουργία της Φιλαρμονικής, υπεύθυνος είναι ο 
εκάστοτε αρχιμουσικός. 

Στα μέλη της Φιλαρμονικής είναι δυνατόν να ανατεθούν επιμέρους καθήκοντα. 
Η Φιλαρμονική διαθέτει ηλεκτρονικό αρχείο μελών και αρχείο καταγραφής των 

μουσικών οργάνων, υλικών και ιματισμού. 
Η χρέωση των μουσικών οργάνων και του ιματισμού γίνεται ατομικά σε κάθε 

μέλος.  
Οι εγγραφές νέων μελών γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. 
Στην Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης δεν υφίσταται καμία 

συνδρομή ή δίδακτρα. 
Τα μέλη της φιλαρμονικής δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες τους.  
Η Φιλαρμονική δεν πιστοποιεί και δεν παρέχει τίτλους σπουδών. 
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3. Η μουσική εκπαίδευση στην Φιλαρμονική 
 

Η Φιλαρμονική διαθέτει δύο τμήματα που συγκροτούνται με ηλικιακά κριτήρια. 
Ένα προπαρασκευαστικό τμήμα παίδων και ένα μικτό τμήμα νέων και ενηλίκων. 
Στο προπαρασκευαστικό τμήμα συμμετέχουν παιδιά έως δώδεκα ετών, όπου 
διδάσκονται τις βασικές θεωρητικές αρχές της ευρωπαϊκής μουσικής  και εξασκούνται 
πρακτικά με τα μουσικά όργανα του συστήματος  Carl  Orff, ενώ μουσικοκινητικά  η 
εξάσκηση γίνεται με το σύστημα  Emile Jaques Dalcoze. Επίσης γίνεται και εξάσκηση 
των φωνητικών ικανοτήτων. 

Από το προπαρασκευαστικό τμήμα τα παιδιά προωθούνται στην Παιδική    
Μπάντα όπου έρχονται σε επαφή με τα μουσικά όργανα της μπάντας.  
 Το μικτό τμήμα νέων και ενηλίκων διδάσκεται την Θεωρία της ευρωπαϊκής 
μουσικής και η πρακτική εξάσκηση γίνεται μέσω των διαφόρων μουσικών συνόλων. 
 Η πρακτική εξάσκηση περιλαμβάνει ασκήσεις προθέρμανσης, εκτέλεση 
κλιμάκων και του ερμηνεία του ρεπερτορίου. Περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις 
βηματισμού και σχηματισμών. 

Το ρεπερτόριο της Φιλαρμονικής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών 
της τονικής μουσικής . 

Προς αυτόν τον σκοπό, στην Φιλαρμονική λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο του 
2018  τα εξής μουσικά σύνολα: 

 
• Παιδική Μπάντα  
• Μπάντα παρελάσεων 
• Μπάντα συναυλιών 
• Κουϊντέτο Χάλκινων 

 
Σε όσα μέλη επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα δωρεάν ατομικών μαθημάτων 

συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας  από τον αρχιμουσικό. 
 
 
 
 

4. Ωράριο Λειτουργίας 
 
Η Φιλαρμονική παραμένει ανοικτή πέντε ημέρες ανά εβδομάδα, ήτοι Δευτέρα 

έως Παρασκευή 17.00 – 21.00.  
Κατά του καλοκαιρινούς μήνες τα μαθήματα διακόπτονται , ενώ η μπάντα 

παρελάσεων και συναυλιών δύναται να συμμετέχει σε εκδηλώσεις του ετήσιου κύκλου.  
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5. Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής  
 

Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής από τον Νοέμβριο του 2017 είναι ο Σάββας 
Γκριτζέλης, απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος τίτλου σπουδών Master  
Ιστορικής Συστηματικής Μουσικολογίας,  καθηγητής μουσικής, διπλωματούχος 
σαξοφώνου και πλαγίαυλου. 

 Η Φιλαρμονική υπό τον Σάββα Γκριτζέλη συνεχίζει την μουσική της επιτέλεση 
στην πόλη, με εμφανίσεις  καθ’ όλη την διάρκεια του ετήσιου κύκλου. Έχει συμμετάσχει 
στο 4ο και 5ο  φεστιβάλ Φιλαρμονικών στο Δήμο  Διδυμοτείχου, σε σεμινάριο 
επιμόρφωσης των μελών της στον Δήμο Δοξάτου Δράμας  και προγραμματίζει σειρά 
μουσικών εκδηλώσεων. Επίσης έχει συμμετάσχει σε σειρά αθλητικών, θρησκευτικών και 
άλλων εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην βελτίωση των εγκαταστάσεων της Φιλαρμονικής, 
στην μουσική διδασκαλία, στην  βελτίωση της δεξιότητας των μελών της, καθώς και στην 
διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας.   

 

 
 

6. Στοιχεία Επικοινωνίας  Φιλαρμονικής 
 
Διεύθυνση Φιλαρμονικής: Καρτάλη 2, (Πολυκοινωνικό Κατάστημα 
Αλεξανδρούπολης)  
ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο:2551080199 – 6977594063 
Διαδικτυακή Ιστοσελίδα : 
https://www.facebook.com/pages/category/Coach/Φιλαρμονική-Δήμου-
Αλεξανδρούπολης-175264686393722/ 
E-mail: grisavvas@gmail.com 
 

Εικόνα 1. Η Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης  υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Γκριτζέλη Σάββα κατά την 
παρέλαση της  25ης  Μαρτίου 2018 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Coach/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-175264686393722/
https://www.facebook.com/pages/category/Coach/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-175264686393722/
mailto:grisavvas@gmail.com
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7. Ιστορικό  της  Φιλαρμονικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης  
 

 Η Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης ιδρύθηκε για πρώτη φορά  το 1928, επί 
Δημαρχίας του πρώτου αιρετού Δημάρχου της πόλης, Κωνσταντίνου Αλτιναλμάζη. 
Σύμφωνα με  γραπτή μαρτυρία 
του ιδίου, τα πρώτα μουσικά 
όργανα που χρησιμοποιήθηκαν  
για την λειτουργία της 
Φιλαρμονικής Αλεξανδρούπολης, 
προέρχονταν  από την 
Φιλαρμονική του Ελληνικού 
Γυμνασίου Ανδριανούπολης  και 
μεταφέρθηκαν από εκεί κατά την 
εκκένωση της πόλης το 1922.1 
 
Πρώτος Αρχιμουσικός της 
Φιλαρμονικής  υπήρξε ο 
Κωσταντίνος Καρατζιόλας με 
καταγωγή από την 
Κωνσταντινούπολη.2 
 
Σημαίνον πρόσωπο για την 
Φιλαρμονική 
Αλεξανδρούπολης υπήρξε ο εκ 
Κωνσταντινουπόλεως  
μουσικοδιδάσκαλος, λόγιος και 
φυσικομαθηματικός  Σταύρος 
Βραχάμης (1880-1950).  
Ο Σταύρος Βραχάμης  
διετέλεσε Αντιπρόεδρος του 
Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου (1904-1907), 
γραμματέας του  
Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως, μέλος 
της δωδεκαμελούς Β’ 
Πατριαρχικής Μουσικής 
Επιτροπής και πρόεδρος της καλλιτεχνικής Αδελφότητας ‘Πρόοδος’ Ταταύλων. Στον 
Σταύρο Βραχάμη το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ανέθεσε τον προσδιορισμό των 
μεγεθών των «ελληνικών» μουσικών διαστημάτων. Συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο 
Ψάχο για τον ακριβή καθορισμό των διαστημάτων της βυζαντινής μουσικής με σκοπό την 
κατασκευή του μουσικού οργάνου «Παναρμόνιον το νέον». Κατά την περίοδο 1910-1930 
εργάστηκε στο νομό Έβρου ως καθηγητής φυσικής στο Γυμνάσιο Σουφλίου. Παράλληλα 
δραστηριοποιήθηκε ως μουσικοπαιδαγωγός, ιδρύοντας  τις μαντολινάτες Σουφλίου και 
Ορεστιάδος καθώς και την Φιλαρμονική Σουφλίου. 3 

                                                           
1 Γενικά Αρχεία του Κράτους,   
2  ibid 
3 Κωστάντζος,Γ. κ.ά. ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΊ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Περιφέρεια ΑΜΑΘ, Αλεξανδρούπολη,2014 

Εικόνα 2  Η  πρώτη Φιλαρμονική  Αλεξανδρούπολης υπό 
τον αρχιμουσικό Κ. Καρατζιόλα ( Με επιφύλαξη) Πηγή: 
Αρχείο Παναγιώτου (ΓΑΚ) 

Εικόνα 3. Η Φιλαρμονική το 1933. Στο κέντρο εικονίζεται καθήμενος ο 
τότε ο Δήμαρχος Κ. Αλτιναλμάζης  
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Ο Σταύρος Βραχάμης, σύμφωνα με έγγραφα που διασώζονται στο Γενικό Αρχείο του 
Κράτους, διετέλεσε Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Αλεξανδρούπολης  από το 1932 έως 
το 1937 4  

 
Εικόνα 4. Εισήγηση για τον διορισμό του Σταύρου Βραχάμη ως Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής (1935) 

 

                                                           
4 ΓΑΚ 
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Εικόνα 5. Απόφαση διορισμού του Σταύρου Βραχάμη ως Αρχιμουσικού  
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Σύμφωνα όμως  με έκθεση περί Φιλαρμονικής του Δημάρχου Κ. Αλτιναλμάζη , η θητεία 
του διήρκησε μόνο  ένα χρόνο, ήτοι 1932- 1933.5  
 

 
Εικόνα 6 Έκθεση του Δημάρχου Κ. Αλτιναλμάζη για την λειτουργία της Φιλαρμονικής σελ.1 

 
 

                                                           
5 Ibid 
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Εικόνα 7 Έκθεση του Δημάρχου Κ. Αλτιναλμάζη για την λειτουργία της Φιλαρμονικής σελ.2 
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Τον Ιανουάριο του 1936 η Φιλαρμονική καθίσταται ίδιον νομικό πρόσωπο υπό τη 
διοίκηση επταμελούς εφορείας.6 
 

 
Εικόνα 8. Η Φιλαρμονική αναβαθμίζεται  σε ίδιον Νομικό Πρόσωπο 

 
                                                           
6 ibid 
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Τον Φεβρουάριο του 1936 συστήθηκε η Εφορεία της Φιλαρμονικής αποτελούμενη από 
επτά μέλη και πρόεδρο τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. 7 
 

 
Εικόνα 9. Πρόσκληση του Δημάρχου προς τα μέλη της εφορείας της Φιλαρμονικής 

 

                                                           
7 ibid 
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 Το 1936 ιδρύεται το Ωδείο Αλεξανδρούπολης και λίγο αργότερα γίνεται παράρτημα του 
Ελληνικού Ωδείου Αθηνών8 
 

 
 
 
 
 

                                                           
8 ibid 

Εικόνα 10. Η απόφαση λειτουργίας του Ωδείου της Αλεξανδρούπολης ως παραρτήματος του Ελληνικού Ωδείου 
Αθηνών 
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Το καλοκαίρι του 1940 η φιλαρμονική υπάγεται  στο Ελληνικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης9 
 

 
Εικόνα 11. Η απόφαση  υπαγωγής της Φιλαρμονικής στο Ελληνικό  Ωδείο της Αλεξανδρούπολης 

 
 
                                                           
9 ibid 
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Εικόνα 12. Συνέχεια διοικητικών αποφάσεων περί της υπαγωγής της Φιλαρμονικής  
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Μετά τον Σταύρο Βραχάμη την  Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης ανέλαβε  ο Χριστόφορος 
Παπαδόπουλος (1911-1990), εξέχουσα καλλιτεχνική φυσιογνωμία της πόλης, με 
πολυσχιδή και ουσιαστική προσφορά. Αρχικά ο Χριστόφορος Παπαδόπουλος διορίσθηκε 
ως Επαναλήπτωρ  υπό τον Σταύρο Βραχάμη.10 
 

 
Εικόνα 13. Εισήγηση για την πρόσληψη του Χριστόφορου Παπαδόπουλου ως « Επαναλήπτωρα»  στην 
Φιλαρμονική(1937) 

                                                           
10 ibid 
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Εικόνα 14. Κατάταξη των μουσικών σε κλάσεις - όροι διδασκαλίας και δοκιμών  

   

 
 
 
 



Γκριτζέλης Σάββας Σελίδα 16 
 

 
Εικόνα 15  Συζήτηση προτάσεων της επιτροπής του Δήμου αρμόδιας για θέματα της Φιλαρμονικής παρουσία του τότε 
Δημάρχου και προέδρου της επιτροπής  Κωνσταντίνου Αλτιναλμάζη.  

 
 
 



Γκριτζέλης Σάββας Σελίδα 17 
 

 Το 1937 η Επιτροπή επί της Φιλαρμονικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης αντικαθιστά 
τον Σταύρο Βραχάμη και αναθέτει την διεύθυνση της Φιλαρμονικής στον Χριστόφορο 
Παπαδόπουλο. 11 
 

 
Εικόνα 16 Πράξη ανάθεσης της διεύθυνσης της  Φιλαρμονικής στον Χρ. Παπαδόπουλο (1937) 

 

 

 

                                                           
11 ibid 
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Εντούτοις, σε νεότερο γραπτό κείμενο που αναγιγνώσκει ο ίδιος ο Χριστόφορος 
Παπαδόπουλος  πριν την έναρξη συναυλίας κατά την δεκαετία του 1950, αναγράφονται 
πολλές νέες πληροφορίες  για την  ιστορία της φιλαρμονικής, όπως  ότι αναλαμβάνει την 
διεύθυνσή της  από το 1934. Στο ίδιο κείμενο αναγράφεται το έτος 1932, ως έτος ίδρυσης 
της Φιλαρμονικής.12 
 

 
Εικόνα 17. Κείμενο του Χριστόφορου Παπαδόπουλου σελ.1  

                                                           
12 ibid 



Γκριτζέλης Σάββας Σελίδα 19 
 

 

Εικόνα 18 Κείμενο του Χ. Παπαδόπουλου σελ 2 Εικόνα 19 Κείμενο του Χ. Παπαδόπουλου σελ. 3 
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 Συνεδρίαση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Φιλαρμονικής και του Ωδείου 
Αλεξανδρούπολης, προς επίλυση οικείων ζητημάτων.13 
 

 
 
                                                           
13 ibid 

Εικόνα 20 Διοικητική Πράξη αντιμετώπισης οικονομικών και ζητημάτων ένδυσης της Φιλαρμονικής 
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Κατά την διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου και της Βουλγαρικής κατοχής, η 
Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης διαλύθηκε, ενώ όλα τα υλικά της , τα μουσικά όργανα 
και το αρχείο της λεηλατήθηκαν από τους Βουλγάρους.(1941) 
Αναδιοργανώθηκε το 1948  με αρχιμουσικό εκ νέου τον Χριστόφορο Παπαδόπουλο14  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14 ibid 

Εικόνα 21. Η Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης τον Μάιο του 1948  
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Το ζήτημα της στολής της Φιλαρμονικής  απασχόλησε όλες σχεδόν τις τοπικές αρχές. 
Ζωηρό ενδιαφέρον επέδειξε η Νομαρχία , ο Δήμος, η Εμπορική τράπεζα  και η τότε 
Στρατιωτική Διοίκηση.15 
 

 
Εικόνα 22  Έγγραφο της Νομαρχίας Έβρου προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με θέμα την επίλυση του ζητήματος της 
στολής της Φιλαρμονικής 

 
 
 
 

                                                           
15 ibid 
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Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  αιτήθηκε   της συνδρομής και του Γ’ Σώματος Στρατού.16 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           
16 ibid 

Εικόνα 23 Αίτημα συνδρομής για το ζήτημα των στολών της Φιλαρμονικής προς Γ’ Σώμα Στρατού 
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Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε με την χορήγηση στρατιωτικών στολών από το ΓΕΣ/Γ.Δ  
μέσω της τοπικής στρατιωτικής αρχής.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
17 ibid 

Εικόνα 24. Χορήγηση 28  στρατιωτικών στολών τύπου ΙΙΙ κατηγορίας  στα μέλη της Φιλαρμονικής 
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Σε σχετική αλληλογραφία  τεκμηριώνεται ότι λίγο αργότερα η Στρατιωτική Διοίκηση της 
περιοχής, χρηματοδότησε την κατασκευή στολών με ένα εκατομμύριο δραχμές.18  
 

 
Εικόνα 25 Έγγραφο της τότε Στρατιωτικής Αρχής που γνωστοποιεί την πρόθεσή της να συνδράμει την κατασκευή 
στολών για την Φιλαρμονική 

 
 
 
 
 
 
                                                           
18 ibid 
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Εικόνα 26 Ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Ι.Μ Μπέτσιου προς τον Διοικητή της τότε Στρατιωτικής Διοίκησης για 
την συνδρομή της στην κατασκευή στολών για την Φιλαρμονική (1953) 
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Εικόνα 28. Η φιλαρμονική το 1953 υπό την Διεύθυνση του Χριστόφορου Παπαδόπουλου και με τις νέες 
στολές. Χώρος στέγασης και δοκιμών ήταν το άλλοτε διοικητήριο της πόλης επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας , 
γνωστό ως Πασαλίκι.  

Εικόνα 27 Η Εμπορική Τράπεζα συνεισέφερε 200.00 δρχ. για την κατασκευή στολών της 
Φιλαρμονικής 
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 Εκτός της συμμετοχής σε εορτές και μουσικές εκδηλώσεις , η Φιλαρμονική  καλούνταν 
να συμμετάσχει και σε  εκδηλώσεις των στρατιωτικών σχηματισμών της περιοχής, αφού 
την εποχή εκείνη δεν είχε συγκροτηθεί  Στρατιωτική Μουσική στην Αλεξανδρούπολη.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
19 ibid 

Εικόνα 29 Αίτημα διάθεσης της Φιλαρμονικής από την Στρατιωτική Αρχή 
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Το παρόν τηλεγράφημα από τον τότε Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Θωμά Λαλέτα  έχει 
αποδέκτη τον τότε Υπουργό οικονομικών και βουλευτή Έβρου Χρυσόν Ευελπίδη, με το 
αίτημα της απαλλαγής των εισιτηρίων από τον δημόσιο φόρο για συναυλία της 
Φιλαρμονικής.(1952)  20 
 

 
 
 

 

 

 

                                                           
20 ibid 

Εικόνα 30.  Τηλεγράφημα στον Υπουργό για την συναυλία της Φιλαρμονικής 
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Το 1957 η Φιλαρμονική έγινε και πάλι ίδιον Νομικό Πρόσωπο, με σκοπό να εξεύρει 
πόρους συντήρησής της, μέσω του τέλους 10% επί των εισιτηρίων των δημοσίων 
θεαμάτων, αφού ο δήμος πλέον αδυνατούσε να την συντηρήσει οικονομικά. Όμως ούτε 
αυτή η προσπάθεια τελεσφόρησε, διότι το τέλος αυτό ουδέποτε επιβλήθηκε και τον 
Ιούλιο του 1959 η φιλαρμονική διαλύθηκε.21 
 

                                                           
21 ibid 

Εικόνα 31.Έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με αποδέκτη την Νομαρχία Έβρου όπου περιγράφεται η 
οικονομική  κατάσταση περί την Φιλαρμονική 
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Εικόνα 32. Η διάλυση της Φιλαρμονικής για λόγους "αποκλειστικώς οικονομικούς" (1959) 



Γκριτζέλης Σάββας Σελίδα 32 
 

Το 1964 την αναδιοργάνωση της Φιλαρμονικής ανέλαβε ο μουσικοδιδάσκαλος και 
απόφοιτος του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών Βασίλης Αγγελίδης. 
 Αρχικά  η Φιλαρμονική στελεχώθηκε με άρρενες μαθητές γυμνασίου, ενώ ένα χρόνο 
αργότερα προστέθηκαν και μαθήτριες  γυμνασίου ως τυμπανίστριες.  

 
Υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Βασίλη Αγγελίδη η Φιλαρμονική  συμμετείχε σε 
κάθε εθνική  και θρησκευτική εορτή στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στα Ανθεστήρια,  
αλλά και σε πλείστες άλλες μουσικές εκδηλώσεις  και εκτός της πόλης , όπως στο 
καρναβάλι της Ξάνθης (από το 1967), του Πειραιά (1970) όπου και βραβεύθηκε με το 1ο 
βραβείο.  
Ο Βασίλης Αγγελίδης αποχώρησε από την διεύθυνση της Φιλαρμονικής το 1977 

Εικόνα 34. Η Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Βασίλη Αγγελίδη (1966) 

Εικόνα 33 Η ανασυσταθείσα Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης περί τα μέσα της δεκαετίας του 1960 
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Το έτος 1977 η διεύθυνση της Φιλαρμονικής ανατέθηκε στον Θεόδωρο Παπαδόπουλο, 
καθηγητή μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και στην Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση . 

 
Κατά την θητεία του Θεόδωρου Παπαδόπουλου  η φιλαρμονική συνέχισε να επιτελεί το 
κοινωνικό και καλλιτεχνικό της έργο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και εορτές του 
ετήσιου κύκλου.  

 
 
 

Εικόνα 36 Η Φιλαρμονική υπό τον αρχιμουσικό Θεόδωρο Παπαδόπουλο  

Εικόνα 35. Η φιλαρμονικής κατά της παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1977 
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Από το 1978 έως και το 1985   Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής διετέλεσε ο καθηγητής 
μουσικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ευάγγελος Μάμμος, ο οποίος υπήρξε 
μέλος της Φιλαρμονικής από το 1964 ως εκτελεστής τρομπονιού και ευφωνίου.22  
 
 

 
Εικόνα 37 Η Φιλαρμονική υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Ευάγγελου Μάμμου 

  
 
Υπό την διεύθυνση του Ευάγγελου Μάμμου,  η Φιλαρμονική συνέχισε αδιαλείπτως την 
μουσική και κοινωνική της επιτέλεση, συμμετέχοντας σε όλες τις εορτές του ετήσιου 
κύκλου, εντός και εκτός της πόλης της Αλεξανδρούπολης, επιτυγχάνοντας  πάντα υψηλά 
επίπεδα μουσικής ερμηνείας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Μάμμος,Ε. Ιδιόχειρο σημείωμα, Αλεξανδρούπολη, 2018 
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Η μουσική παράδοση και 
προσφορά της Φιλαρμονικής 
συνεχίστηκε υπό την 
διεύθυνση του καθηγητή  του 
Δημοτικού Ωδείου 
Αλεξανδρούπολης   Παρίσση 
(Πάρη) Γαζιώτη, ο οποίος 
διετέλεσε αρχιμουσικός επί 
μια δεκαετία,  από το 1992 
έως και το 2002.23 
 Όλο το διάστημα αυτό η 
Φιλαρμονική λειτούργησε 
αδιαλείπτως και συμμετείχε 
σε εορτές και μουσικές 
εκδηλώσεις εντός και εκτός της 
πόλης της Αλεξανδρούπολης,  
αποσπώντας πάντα ευμενή σχόλια  και κριτικές. 
 
 
 
 

 
     Εικόνα 39 Η Φιλαρμονική το 1998. Αρχιμουσικός ο Πάρης Γαζιώτης 

 
 
 
 
 
                                                           
23 Κολάρου, Μερόπη. Συνέντευξη, Αλεξανδρούπολη, 2018 

Εικόνα 38 Η Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης  κατά την δεκαετία 
του 1990 υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Πάρη Γαζιώτη 
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Το έτος  2002 την φιλαρμονική ανέλαβε εκ νέου ο Βασίλης Αγγελίδης  Τα  δύο πρώτα 
χρόνια της δεύτερης  θητείας του εργάσθηκε αμισθί.24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο 

Βασίλης Αγγελίδης διετέλεσε και καθηγητής μουσικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην πόλη Αλεξανδρούπολης.  
Διατήρησε επί μακρόν δική του μουσική σχολή και εμφύσησε την αγάπη και αφοσίωση 
προς την τέχνη της μουσικής σε εκατοντάδες μαθητές του.  
Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του, αποτελούμενο από μουσικά εγχειρίδια και βιβλία 
εκμάθησης μουσικής, η οικογένειά του δώρισε στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης 
και στο Μουσικό Σχολείο της πόλης 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Αγγελίδη, Μίνα. Ιδιόχειρο Σημείωμα – Συνέντευξη, Αλεξανδρούπολη, 2018 
25 ibid 

Εικόνα 40 Η Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης υπό την Διεύθυνση του Αρχιμουσικού    Βασίλη Αγγελίδη στις 
αρχές της  δεκαετίας του 2000 
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Ο Βασίλης Αγγελίδης παρέμεινε στην Φιλαρμονική έως το 2005   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 41 Ο αείμνηστος Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Βασίλης Αγγελίδης 
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Από το 2005 έως και το 2017 η Φιλαρμονική εξακολούθησε να λειτουργεί και να 
προσφέρει στον τοπικό μουσικό πολιτισμό υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού και 
σολίστ της τρομπέτας  Γεώργιου Γρηγοριάδη. Συμμετείχε σε όλες τις εθνικές και 
θρησκευτικές εορτές και παρείχε την δυνατότητα σε πολλούς νέους και της πόλης  να 
ασχοληθούν και να εντρυφήσουν στην τέχνη της μουσικής.26  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 ibid 

Εικόνα 42 Η Φιλαρμονική  Αλεξανδρούπολης υπό την διεύθυνση του 
Αρχιμουσικού Γεώργιου Γρηγοριάδη 
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8. Το Ιστορικό Αρχείο Φιλαρμονικής 
 
Η φιλαρμονική  διαθέτει πλέον ιστορικό αρχείο, μετά την πρόσφατη (Σεπ 2018) 
ανεύρεση αρχειακού υλικού περί των τετρακοσίων σελίδων, το οποίο  περιέχει σωρεία 
διοικητικών εγγράφων και άλλη αλληλογραφία που αφορούν στην λειτουργία  και στον 
ρόλο της Φιλαρμονικής για την πόλη από το 1935 περίπου. 
Η  Φιλαρμονική θα επεξεργαστεί τα αρχεία,  προκειμένου αυτά να αποδελτιωθούν, και να 
διασταυρωθούν με άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στην Φιλαρμονική του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. Στόχος θα είναι να  αποδοθούν στο κοινό της πόλης μέσω της 
έκδοσης ενός λευκώματος. 
Η φιλαρμονική καλεί και όσους διαθέτουν είτε φωτογραφικό υλικό, είτε άλλα στοιχεία 
και πληροφορίες που σχετίζονται με την Φιλαρμονική και επιθυμούν να εμπλουτίσουν το 
αρχείο αυτό, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν είτε με τον Αρχιμουσικό στον χώρο της 
Φιλαρμονικής, είτε  με  το γραφείο των Γενικών Αρχείων του Κράτους , προκειμένου να 
αυτά καταγραφούν και να ψηφιοποιηθούν. 
 
Διεύθυνση ΓΑΚ  
 Εμπορίου 7 , Αλεξανδρούπολη  
Τ.Κ 68132 
 Τηλ. 2551080754 
http://gak.evr.sch.gr 
E-mail: mail@gak.evr.sch.gr 
 
 
Διεύθυνση Φιλαρμονικής: Καρτάλη 2 
ΤΚ 68100 
Τηλέφωνο: 2551080199 – 6977594063 
E-mail: grisavvas@gmail.com 
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