
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

(Αρ. Πρωτ.: 257/25-9-2014) 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1η: Μουσικό αρχείο της Λευκάδας, ίσως και θεατρικό αρχείο. 

Τι θα περιέχει: 

- Βιογραφικά μουσικών εκτελεστών, παραδοσιακών και κλασικών. 

- Καταγραφή και έρευνα, τόπος, χωριό καταγωγής όλων των μουσικών 

- Καταγραφή στιχουργών 

- Καταγραφή τραγουδιστών, όλων των ειδών τραγουδιού 

- Καταστατικά ιδρύσεως μουσικών σωματείων 

- Δίσκοι από βινύλιο μουσικών τραγουδιών, έργων, συναυλιών και συγκροτημάτων 

- Μουσικές και πανηγύρια, είτε σε CDs είτε σε κασέτες, είτε σε DVD 

- Ηχογραφήσεις νέων μουσικών Λευκαδίων 

- Μουσικές και συναυλίες που παίχτηκαν στη Λευκάδα 

- Συνθέτες και διακεκριμένοι σολίστες (Μπάλτσα) 

- Παρτιτούρες και εργασίες, διαλέξεις που αφορούν μουσικολόγους (ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ) κλπ 

- Σύστημα προβολής σε οθόνη μουσικών γεγονότων 

- Εύκολη πρόσβαση για κάθε μουσικό γεγονός με ηλεκτρονικό τρόπο 

- Βιογραφικά μαέστρων των μουσικών σωματείων 

- Φωτογραφίες των συνθετών, μαέστρων παραδοσιακών μουσικών 

- Συναυλίες του μουσικού σχολείου Λευκάδας 

- CD και DVD από εκδόσεις του Δήμου Λευκάδας και άλλων Δήμων που αφορούν 
την παράδοση 

- Ότι αφορά την Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας 

- Τις εκκλησιαστικές χορωδίες και τους Ιεροψάλτες των εκκλησιών της Λευκάδας 
γενικώς, σε πλήρη καταγραφή πληροφοριών και ηχογραφημένες ψαλμωδίες 

- Βιογραφικά των Ιεροψαλτών 

- Συλλογή στίχων (π.χ. από το βιβλίο του Κοντομίχη) 

- Συλλογή όλων των στίχων από τα μοιρολόγια (μοιρολογίστρες) 



- Διάσημη καλλιτέχνες που ήρθαν στη Λευκάδα για συναυλίες 

- Μελοποιημένα κείμενα, τραγούδια Λευκαδίων ποιητών, στιχουργών 

- Πληροφορίες για σπουδαίους καλλίφωνους Λευκαδίτες 

- Μουσική εγκυκλοπαίδεια, που υπάρχει 

- Διηγήσεις από μουσικούς σχετικά με το επάγγελμα 

- Διαλέξεις που αφορούν τη μουσική γενικώς 

- Επιστημονικές έρευνες πάνω σε καλλιτεχνικά θέματα (ακουστική αιθουσών), 
μετρήσεις ηχοχρωμάτων 

- Παιδικές χορωδίες ηχογραφημένες 

- Ρυθμική αγωγή (μουσικά κομμάτια) 

- Μουσικοθεραπεία 

- Νυχτωδίες της Λευκάδας 

- Βαρκαρόλες 

- Ηχογραφημένες μουσικές αναμεταδόσεις ραδιοφωνικών σταθμών 

- Καταγραφή μουσικών που έζησαν στο εξωτερικό ή ζουν εκεί και κατάγονται από 
τη Λευκάδα, είτε από πατέρα είτε από μητέρα 

- Ειδική άδεια από το Α.Ε.Π.Ι. για αναπαραγωγή μουσικών CD ή DVD που αφορούν 
τη Λευκάδα 

- Αντίγραφα μουσικών πτυχίων ή διπλωμάτων, όλων των εχόντων (τίτλους) από τις 
μουσικές σπουδές των 

- Επτανήσιοι συνθέτες 

- Βυζαντινοί Ιεροψάλτες από τα Επτάνησα 

- CD και DVD από μουσικά θέματα, συναυλίες, τραγούδια, κλασικούς, 
παραδοσιακούς από τα Επτάνησα 

- Μουσικά συγγράμματα από τα Επτάνησα 

- Να καταγράφονται οι ορχήστρες όλων των φολκλόρ συγκροτημάτων και να 
υποχρεώνονται να αφήνουν στο αρχείο DC ήDVD από τις εμφανίσεις των 

- Καταγραφή και αναφορά για τους Λευκαδίτες κατασκευαστές οργάνων 

- Οπτικοακουστικός θάλαμος ειδικός για ακροάσεις από τους επισκέπτες 

- Οθόνη για αναμεταδόσεις συναυλιών, πανηγυριών, με ελεύθερη είσοδο ορισμένες 
μέρες κάθε μήνα 



- Σεμινάρια από ειδικούς για κάθε είδος μουσικής 

- Μουσική εγκυκλοπαίδεια για τη Λευκάδα 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2η: 

Να διδάξω αφιλοκερδώς την κατασκευή, για το ξεκίνημα μιας σχολής μέσω του 
Ορφέα, μουσικών οργάνων, εγχόρδων κλασικών ορχηστρών, βιολιών, βιόλας, 
κοντραμπάσων. Η σχολή αυτή θα είναι η πρώτη στη χώρα μας, εφόσον δεν διαθέτει 
η Ελλάδα τέτοια σχολή για βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα, κοντραμπάσα. 

  

  

 

 

 

 

 

 


