
 
Main Identity  

From: "Στέργιος Ζυγούρας" <szygouras <at> sch.gr>
To: "Marina Malliou" <malmarin <at> otenet.gr>; "Δ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης" <delme_thess <at> yahoo.com>
Cc: "ΥπΕΠΘ Γραφείο Καλλιτεχνικών Αγώνων" <taapolag <at> ypepth.gr>; "ΣΕΠΕΔ Τμήμα Δ Αισθητικής Αγωγής" 

<taaespol <at> ypepth.gr>; "ΥπΕΠΘ Δ/νση Σπουδών" <spudonpe <at> ypepth.gr>; "ΥπΕΠΘ Δ/νση ΣΕΠΕΔ" 
<seped <at> ypepth.gr>; "ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ματούλα" <papadstam <at> synigoros.gr>; "ΣΕΠΕΔ ΤΜΗΜΑ Γ' Καινοτομιών" 
<ktpk <at> ypepth.gr>; "Γραφείο Σχολ Συμβούλ Κ. Μακεδ" <grss <at> kmaked.pde.sch.gr>; "ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" 
<kallitechniki <at> ypepth.gr>; "ΜΟΣΧΟΣ Γεώργιος" <gmoschos <at> synigoros.gr>; "ΥΠΕΠΘ Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας" 
<dprb <at> ypepth.gr>; "Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Δ Θεσ/νίκης" <mail <at> dide-v.thess.sch.gr>; "Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Αν Θεσ/νίκησ" <mail <at> dide-
a.thess.sch.gr>; "olme" <mail <at> olme-attik.att.sch.gr>; "Κ. Μακεδονίας Περ/κή Δ/νση" <mail <at> kmaked.pde.sch.gr>; 
<mail <at> dide.kil.sch.gr>; "ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Ιωάννης" <deputy_minister_contact <at> ypepth.gr>; "ΠΕΠΠΕΣ Δημήτρης" 
<peppesdim <at> yahoo.gr>

Sent: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010 11:23 πμ
Subject: Re: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΛΜΕ
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18/2/2010

Προς το Δ.Σ. της Δ ΕΛΜΕ-Θεσσαλονίκης και πάντα εμπλεκόμενο 
  
Με συγχωρείτε που σας αποσπώ και καταναλώνω λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Παρά τη σύσταση 
που κάνατε στο σχολείο που υπηρετώ, την τελευταία φορά που το επισκεφτήκατε, όταν υπάρχει ζήτημα, 
να επικοινωνούμε προσωπικά και όχι με e-mail, παίρνω το θάρρος που απορρέει από την παλιά μας 
γνωριμία, να επικοινωνήσω ηλεκτρονικά και να σας ρωτήσω: 
  
«Πολύ σημαντικό» είναι όντως το ενημερωτικό της ΟΛΜΕ (αυτή δεν είναι όπου άλλαξαν ρόλους ο κ. 
Πεππές με τον κ. Μανιάτη; ο πρώτος βλέπει αυτά που επί χρόνια δεν έβλεπε και ο δεύτερος σταμάτησε 
να βλέπει όσα έβλεπε) που μιλάει για τα οικονομικά ζητήματα ξεκομμένα από το "Λ" (λάμδα) του τίτλου 
της, υποστηρίζοντας ότι σε μια μορφή πολιτεύματος με δικαίωμα ψήφου έχεις δικαίωμα συμμετοχής 
μόνον στα «κέρδη» και όχι στις «ζημίες» («την κρίση να πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν»). 
  
Μήπως όμως μπορείτε να μας πληροφορήσετε πόσο ασήμαντο είναι το θέμα του Μουσικού Σχολείου 
Θεσσαλονίκης για το οποίο επί 2 και πλέον χρόνια κρύβεστε και δεν αρθρώνετε ούτε μια λέξη, πράγμα 
που φαίνεται μέχρι σήμερα να κάνει -με διαφορετικό τρόπο βέβαια- και ο διοικητικός μηχανισμός του 
Υπουργείου Παιδείας; 
  
Στέργιος Ζυγούρας 
  
  

----- Original Message -----  
From: Marina Malliou  
To: eeeekpanoramatos ; 1ΕΕΕΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟ ; mail <at> eeek.thess.sch.gr ; mail <at> gym-ekv-
thess.thess.sch.gr ; grammateia <at> iek-triandr.thess.sch.gr ; grammateia <at> iek-therm.thess.sch.gr ; 
mail <at> eeeek-psich.thess.sch.gr ; mail <at> gym-eid-thess.thess.sch.gr ; ΜΟΥΣΙΚΟ  
Sent: Thursday, February 18, 2010 10:03 AM 
Subject: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΛΜΕ 
 
Πολύ σημαντικό 

http://olme-attik.att.sch.gr/files/annolme/enimerotiko24.doc
http://users.sch.gr/szygouras/themata/eikoniko/eik-sx.htm
http://users.sch.gr/szygouras/

