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Προς: ∆ήµαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,  
& Επιτροπή διοργάνωσης εκδηλώσεων της « ΕΞΟ∆ΟΥ» 
 

  ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά του ορίου µουσικών για τις  φιλαρµονικές που θα λάβουν µέρος 
στις εκδηλώσεις της «ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2011» 

 

Κύριε ∆ήµαρχε, 
κυρίες και κύριοι της επιτροπής διοργάνωσης των εκδηλώσεων  για τον εορτασµό της Εξόδου του 
Μεσολογγίου, µε µεγάλη µας λύπη λάβαµε ενστάσεις διαµαρτυρίας από πολλές φιλαρµονικές για το νέο 
µέτρο (όρο) που για πρώτη φορά στα χρονικά του συγκεκριµένου Εθνικού Εορτασµού «ΕΞΟ∆Ο ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» προσπαθείτε να επιβάλλετε, δηλαδή ότι καµία φιλαρµονική δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα πενήντα (50) µέλη µουσικών. 
Κύριοι, το να συµµετάσχει κάποια φιλαρµονική και οποιοδήποτε άλλο τµήµα σε αυτόν τον εορτασµό είναι 
το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε ως Έλληνες!! 
Είναι χρέος µας προς όλους αυτούς που µε το αίµα τους που έχυσαν σήµερα εµείς ζούµε ελεύθεροι! 
Είναι τιµή για όλους τους Έλληνες να συµµετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις! 
Είναι χρέος όλων των ∆ήµων της Ελλάδας να στέλνουν τµήµατα και να λαµβάνουν µέρος σε αυτές τις 
εκδηλώσεις µνήµης ώστε να θυµούνται οι µεγαλύτεροι και να µαθαίνουν οι µικρότεροι. 
Κύριοι, µία φιλαρµονική δεν είναι στρατιωτικό τµήµα για να στέλνουµε ότι νοµίζει ο εκάστοτε 
στρατιωτικός. 
Η φιλαρµονική που διαθέτει ο κάθε ∆ήµος όπως άλλωστε και εσείς, δεν µπορεί να την διασπάει για τους 
παρακάτω λόγους: 1) Ποιος θα πει σε κάποιον µουσικό να µην είναι στο τµήµα, οι επιπτώσεις θα είναι 
τεράστιες.2) Αλλάζει το άρτιο ακουστικό αποτέλεσµα και αλλοιώνει το πραγµατικό πρόσωπο της µπάντας.  
3) Είναι αντισυναδελφικό, ρατσιστικό και αντιπαιδαγωγικό στο πως θα γίνει ο διαχωρισµός των επιπλέον 
µουσικών.4)Το όριο αυτό που θέτετε δηµιουργεί πρόβληµα στη λειτουργία των φιλαρµονικών µε  κινδύνους 
έως και διάλυση της φιλαρµονικής.Για το λόγο αυτό σας καλούµε να έρθετε στη θέση µας ως Αρχιµουσικοί 
ΕΣΕΙΣ και ως µουσικοί τα παιδιά ΣΑΣ και πέστε µας, ποιο παιδί σας θα επιλέγατε να µην  λάβει µέρος σε 
µία γιορτή που το περιµένει καιρό τώρα???? 
Κύριοι, 
Είµαστε βέβαιοι ότι αυτή η απόφασή σας δεν είχε σκοπό να φέρει σε τόσο µεγάλη αναταραχή τις 
φιλαρµονικές  αλλά ίσως να ήταν ένα µέτρο οικονοµικό για τις δύσκολες ηµέρες που περνάει η Χώρα µας µε 
την οικονοµική κρίση ώστε να πέσει το κόστος της µεγάλης και λαµπρής εκδήλωσης. 
Το όριο µπορεί να τεθεί στις φιλαρµονικές που καλύπτετε εσείς τη φιλοξενία και όχι να ισχύει για τις 
φιλαρµονικές που καλύπτουν τα έξοδα από ιδίους πόρους.Σας προτρέπουµε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις 
επισηµάνσεις µας προκειµένου να υπάρχει η καλή διάθεση από τις φιλαρµονικές όλης της Χώρας που 
επιθυµούν να τιµήσουν τη θυσία των Ηρώων της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.                                                            
                                                                     Με εκτίµηση, 
 

                                                                       Για το ∆.Σ. 
Ο Γ.Γραµµατέας ΠΑ.ΣΥ.∆.Α.Υ.Φ.Ο.-Ο.Τ.Α.              Ο Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.∆.Α.Υ.Φ.Ο.-Ο.Τ.Α. 
 
 
             Μίλτος Πολυχρονίδης                                                  Ευστάθιος Αρβανίτης 
 

 

 
 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ      
ΥΠΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ –Ο.Τ.Α. 

ΣΑΠΦΟΥΣ  10  ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 10553 
ΤΗΛ- FAX:27610-25120. 

WEBSITE : www.pasydayfo-ota.gr  E-MAIL: psafogr@yahoo.gr 
 


