Πξνο: θ. Γεκήηξην Δξσηόθξηην
Γήκαξρν Νήζνπ Κάζνπ
Κνηλ/ζε: θ. Μελά Μαιαλδξή
Γεκ. Σύκβνπιν Κάζνπ

Θέκα: Γσξεά βηβιίσλ
Κεθηζηά 21 Ννεκβξίνπ 2011
Αμηόηηκε θύξηε Γήκαξρε,
Αγαπεηέ θύξηε Δξσηόθξηηε,
ζαο δηαβηβάδσ, κεηά ραξάο θαη «ηηκήο έλεθελ» ηνπ ελδόμνπ αθξηηηθνύ λεζηνύ
ζαο σο θαη ηόπν θαηαγσγήο ηεο ζπδύγνπ κνπ Μαίξεο θαη ησλ γνλέσλ ηεο
(Γεσξγίνπ Καζξέπηε & Δπαγγειίαο Καθνκαλώιε) ηα αλαθεξόκελα ζην
ζπλεκκέλν πίλαθα βηβιία.
Τε δσξεά απηή πξαγκαηνπνηώ κεηά ζρεηηθή ζπλελλόεζε θαη πξνηξνπή ηνπ
αγαπεηνύ κνπ θίινπ θαη ζπληνπίηε ζαο Γεκνηηθνύ Σπκβνύινπ θ. Μελά
Μαιαλδξή.
Θέισ λα πηζηεύσ όηη ηα βηβιία απηά ζα ζπκβάινπλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ ζηελ
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ!
Σην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ όηη θαηά ηε παξνπζίαζε ηνπ
βηβιίνπ κνπ γηα ηε ΣΝΓ ζην Πνιεκηθό Μνπζείν Αζελώλ ηελ 30/3/2011 ν
έγθξηηνο Ιζηνξηθόο καο θ. Σαξάληνο Καξγάθνο, κεηαμύ άιισλ, ηόληζε: «Με ην
πόλεκά ζαο απηό θάλεηε ηνπο λένπο λα αγαπήζνπλ ηε ζάιαζζα θαη ην Ναπηηθό
καο!».
Παξάθιεζε όπσο ε δηάζεζή ηνπο πξαγκαηνπνηεζεί όπσο ζεκεηώλεηαη ζην
ζπλεκκέλν πίλαθα.
Δπρόκελνο πγεία θαη επόδσζε ησλ πξνζδνθηώλ ζαο ζηα θαζήθνληά ζαο σο θαη
θάζε θαιό γηα ηε καζεηηώζα λενιαία θαη ησλ αθξηηώλ θαηνίθσλ ηεο Κάζνπ,

Μεηά ηηκήο
Μάξθνο Μάζηξαθαο
Υπνλαύαξρνο ΠΝ (εα)
Γ/λζε: Άζηπ Αηγππηησηώλ 4Α, Κεθηζηά 145-61
Τ/Φ(νηθ): 210 8018552, Email: marmas@otenet.gr

Πίλαθαο δσξεζέλησλ ζηε Κάζν βηβιίσλ Μ. Μάζηξαθα
α. Aληίηππα ηνπ βηβιίνπ κνπ «Ιζηνξία ηεο ΣΝΓ & ζπλαθώλ γεγνλόησλ, 19712010» σο αθνινύζσο:
(1) Από έλα (1) ζηνπο: θ. Γήκαξρν – θ. Μαιαλδξή – Βηβιηνζήθεο: Γήκνπ Λπθείνπ/Γπκλαζίνπ - Ληκελαξρείνπ.
(2) Τξηαληαπέληε (35) γηα όια ηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ.
β. Από έλα (1) αληίηππν ηνπ βηβιίνπ κνπ «Αξκελίδνληαο ζηα πέιαγα ησλ
λαπηηθώλ αλακλήζεσλ» ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γήκνπ, κε ηελ
επηζήκαλζε ζηε ζειίδα 256 γηα ηα αλαθεξόκελα ζηε Κάζν!...
β. Γηάθνξα βηβιία ηόζν γηα ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε όζν θαη γηα ηελ αληίζηνηρε
ηνπ Λπθείνπ / Γπκλαζίνπ θαηά θξίζε αξκνδίσλ.
ΣΗΜΔΙΨΣΗ
Τπρόλ επηζπκνύληεο αληίηππα ησλ αλαθεξνκέλσλ βηβιίσλ κνπ παξάθιεζε
όπσο έρνπλ ππόςε όηη δηαηίζεληαη έλαληη είθνζη (20) Δ έθαζην από:
1. Τνλ ζπγγξαθέα κε αληηθαηαβνιή Τ/Φ.
Γ/λζε: Άζηπ Αηγππηησηώλ 4Α, Κεθηζηά 145-61
Τ/Φ: 210 8018552, Email: marmas@otenet.gr
2. Τνλ Πξνκεζεπηηθό Οξγαληζκό Ναπηηθνύ (ΠΟΝ) ζην Βνηαληθό.
3. Τν Ναπηηθό Μνπζείν Διιάδνο (ΝΜΔ) ζηνλ Πεηξαηά.
4. Τα Βηβιηνπσιεία:
«Χηαθήο», Ιππνθξάηνπο 112 ζηελ Αζήλα.
«Μέλαλδξνο», Γξνζίλε 9 ζηε Κεθηζηά.

