
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      Μάνδρα, 11 Αυγούστου 2021 

 

 

Θέμα: «Προσφορά χιλίων (1000) στρεμμάτων στους πυρόπληκτους ρητινοκαλλιεργητές της 

Βόρειας Εύβοιας» 

Κύριε Υφυπουργέ, 

σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας που αφορούσε την πρόθεση του Δήμου και της 

τοπικής κοινωνίας να τείνει χείρα βοηθείας στους δοκιμαζόμενους από τις πυρκαγιές πολίτες της 

Βόρειας Εύβοιας, σας γνωστοποιώ την επιστολή που έλαβα από τον Αγροτοδασικό Σύλλογο 

«Η Αγία Αικατερίνη» και αφορά την προσφορά χιλίων (1.000) στρεμμάτων δασοτεμαχίων στους 

πυρόπληκτους ρητινοκαλλιεργητές της περιοχής.  

“Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ” 

----------------- 

ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Μ.ΙΔ.Α 

Ταχ. Δ/νση: Βας. Παλιγκίνη 5 

19600  ΜΑΝΔΡΑ 

Τηλ: 210-5555763 -6932204354 

e-mail: agrotodasikos@gmail.com  

 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε  

 

Πολλοί   πυρόπληκτοι της Β. Εύβοιας  ασκούν το επάγγελμα του ρητινοκαλλιεργητή  και αυτή την περίοδο η διαδικασία  της 

ρητινοσυλλογής  ήταν σε πλήρη ανάπτυξη.   

 Για τον λόγο αυτό ο  Σύλλογος μας προσφέρει σε πρώτη φάση 1000 στρέμματα πευκοδασών ιδιοκτησίας μελών του συλλόγου 

μας άνευ ανταλλάγματος προς ρητινοκαλλιέργεια, από ενδιαφερόμενους πυρόπληκτους της Β. Εύβοιας  

Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει  ενδιαφέρον για μεγαλύτερη έκταση είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε με 

προσφορά πολλαπλάσιας έκτασης  με ιδιοκτησίες πευκοδάσους και άλλων μελών του συλλόγου μας    

Κύριε δήμαρχε παρακαλούμε για την προώθηση της πρόθεσης μας αυτής προς ενδιαφερόμενες αρχές  της αυτοδιοίκησης της 

περιοχής της Β. Εύβοιας  αλλά και αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες προκειμένου για τους πολίτες αυτούς που αξίζουν 

σεβασμού και καλούνται να διαχειριστούν το σοκ της καταστροφής  των  περιουσιών τους  να υπάρχει ένα πλάνο για την 

«επόμενη ημέρα» με ελπίδα για τη συνέχεια. 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται  

ο Πρόεδρος                                                                                  η Γεν Γραμματέας  

Ιωάννης  Νέζης                                                                             Ελπίδα Αντωνίου  

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

ΣΤΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΚΑ 45 

ΜΑΝΔΡΑ 196 00 

Τηλ: 2132014945 

Fax: 2105559982   

e-mail: gramdim@mandras-eidyllias.gr  

website: www.mandras-eidyllias.gr 

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
κ. Αμυρά Γεώργιο 
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526 
Τηλέφωνο: 213 1513 839, 213 1513 817, 213 1513 814 
Email: secdepmin.envr@ypen.gr 

KOIN: κ. Τσαπουρνιώτη Γεώργιο  

Δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας 

Τηλέφωνο: 2227350200 

email: dimos@malian.gov.gr 

mailto:agrotodasikos@gmail.com
http://www.mandras-eidyllias.gr/
mailto:secdepmin.envr@ypen.gr


Ως Δήμος που βίωσε την τραγική εμπειρία της απώλειας ανθρώπινων ζωών στις πλημμύρες 

του 2017 δε θα μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με το 

Δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας Γιώργο Τσαπουρνιώτη, εξέφρασα την αμέριστη 

συμπαράσταση μας και του κοινοποίησα την προσφορά μας την οποία και απεδέχθη με 

ενθουσιασμό.  

    

        Με τιμή  

Χρήστος Ε. Στάθης 

Δήμαρχος Μάνδρας-  Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


