
 Συνεχίζεται με διάφορες μεθοδεύσεις η προσπάθεια του Ο.Τ.Α  μείζονος 

Θεσσαλονίκης για τη χωροθέτηση εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ  

Μαυροράχης. 

Παρ ότι ο υπάρχων περιφερειακός σχεδιασμός δεν προβλέπει εργοστάσιο καύσης 

στη συγκεκριμένη περιοχή και  παρ όλο που χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη 

από τη συνθήκη RAMSAR,ο πρόεδρος του Ο.Τ.Α με δικές του καθαρά ενέργειες 

πρότεινε και προσπαθεί να περάσει τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης 

περιοχής .Καταθέτοντας μια αναξιόπιστη μελέτη χωροθέτησης εργοστασίου 

καύσης και με συνοπτικές διαδικασίες πέρασε από το Δ.Σ του  ΟΤΑ μείζονος 

Θεσσαλονίκης η απόφαση για τη χωροθέτηση. 

Ο Δήμος Ασσήρου σε συνεργασία με το Δήμο Λαγκαδά αντιδρώντας για τη 

συγκεκριμένη απόφαση θα χρησιμοποιήσουν όλα τα ένδικα μέσα που τους παρέχει 

ο νόμος για να την μπλοκάρουν. Η περιοχή του χώρου υγειονομικές ταφής 

απορριμμάτων στη  Μαυροράχη  έχει ήδη  συνέπειες στον περιβάλλοντα χώρο. Η 

κατασκευή μιας ακόμα μονάδας θα μεγέθυνε  σημαντικά τα προβλήματα όχι μόνο 

στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά ευρύτερα στην επαρχία Λαγκάδα . 

Ο Δήμος Ασσήρου  σε συνεργασία με το περιβαλλοντικό σύλλογο αλλά και η 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά θα αντισταθούν σθεναρά σε μια τέτοια 

απόφαση.  

Η επαρχεία Λαγκαδά όπως το έχει αποδείξει και στο παρελθόν θα αγωνιστεί με 

κάθε μέσον για τα δίκαια αιτήματά της. 

Η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να αντιληφτεί ότι η περιοχή μας είναι ήδη πολύ  

επιβαρυμένη από την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α και μια τέτοια απόφαση θα ήταν 

καταδικαστική για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. 
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Το πρώτο πάρκο αναψυχής στην Άσσηρο είναι γεγονός  

Ένας αναξιοποίητος χώρος έξω από την Άσσηρο στο 

δρόμο για τον Λαγκαδά περίπου 10.000  τ.μ. γεμάτος με 

μπάζα και χόρτα μετατράπηκε   σε πάρκο αναψυχής με  

γήπεδο ποδοσφαίρου ,βόλεϊ, κούνιες, πάγκους, τραπέζια 

και παγκάκια από τους   Φίλους  της  Γής.  

 Όλα αυτά βέβαια δεν θα μπορούσαν να τα γίνουν  αν 

δεν υπήρχε ο εθελοντισμός ορισμένων συμπολιτών μας , 

αλλά και αυτών που μας βοήθησαν οικονομικά. 

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας. 

 

Ένα χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας του ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος 

<<φίλοι της γης>> συνεχίζει να  δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. 

Α) Το Νοέμβριο του 2009 φυτέψαμε  πάνω από πεντακόσια δενδρύλλια στις 

καμένες δασικές περιοχές μας. 

Β) Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την μη χωροθέτηση εργοστασίου καύσης 

απορριμμάτων  στην περιοχή μας.      

Γ) Καταγγείλαμε  τη μη σωστή λειτουργία του χυτά Μαυροράχης με την 

εναπόθεση επικινδύνων νοσοκομειακών απορριμμάτων στην υπηρεσία 

περιβάλλοντος . 

Δ) Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας εκδρομή στην περιοχή Χολομώντα του 

νομού Χαλκιδικής.         ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΑΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ... 

                  Καραγάτσια 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ  ΤΗΣ ΓΗΣ  

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφανίζεται στα ενημερωτικά δελτία είναι πάρα πολύ μεγάλο.  
Μπορείτε να συμπεριλάβετε άρθρα σχετικά με τεχνολογίες ή καινοτομίες στον τομέα 
σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να αναφέρετε επιχειρησιακές ή οικονομικές τάσεις ή να 
κάνετε προβλέψεις για τους πελάτες σας. 

Εάν το ενημερωτικό δελτίο διανέμεται εντός της εταιρείας, μπορείτε, εάν θέλετε, να 
σχολιάσετε κάποιες νέες διαδικασίες ή βελτιώσεις στην επιχείρηση.  Επίσης μπορείτε 
να αναφέρετε τα ποσά πωλήσεων ή εσόδων, για να δείξετε την εξέλιξη της 
επιχείρησης. 

Κάποια ενημερωτικά δελτία περιλαμβάνουν μια στήλη που ενημερώνεται σε κάθε 
τεύχος, για παράδειγμα μια στήλη συμβουλών, κριτικής βιβλίων, μια επιστολή από τον 

Ρόντζη  Ηρακλή 

Χαρίτο  Ηλία 

Γουνιώτη Στέλιο-

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Αφούς  Μιχαηλίδη 

Ντάγκα Κωνσταντίνο-

STARFAIRY 

Γεναρίδου Αλεξάνδρα 

Παλαιοχωρινό 

Οδυσσέα 

Κούτλα  Ιωάννη 

Αιναλή  φώτιο 

Τζιτζιλάκη  Δημήτιο 

Τσερτσενέ Γιώργο  

Σελίδα 2 

ΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ               

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΣΣΗΡΟΥ << ΤΑ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ>> 

Παιχνίδια στο πάρκο 

 αναψυχής 



Πριν από μερικές δεκαετίες, από το 

1920 και μέχρι το 1970, το επάγγελμα 

του καροποιού ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο 

και ειδικά πριν εμφανιστούν τα φορτηγά 

αυτοκίνητα. Τα κάρα ήταν δίτροχα ή 

τετράτροχα αμάξια πού τότε ήταν τα 

φορτηγά της εποχής και ένα μέσο 

μεταφοράς άκρως αναγκαίο, που το 

έσερναν τα γαϊδούρια, τα μουλάρια,  τα 

άλογα και τα βόδια, ανάλογα με τη 

χρήση που είχε κάθε κάρο.  

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΙΜΟΝΙΑ…ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΑ 

Της Άννα Φωτιάδου-Μίθυμη  

 

Τη δουλειά του καροποιού κάνει με πολύ μεράκι 

και ο  συντοπίτης μας κ. Κώστας Κόπελης 

ασταμάτητα κοντά 63 χρόνια. Ξεκίνησε τη 

σταδιοδρομία του ως μαθητευόμενος το 1953 

κοντά στον Αδριανουπολίτη μάστορα-καροποιό 

Νίκο Χαφούζ στο Βαρδάρη. Λαγκαδά 44. Εκεί 

αφού διαδέχθηκε το δάσκαλό του ως μάστορας 

πια, συνέχισε να εργάζεται μέχρι το 1980, οπότε 

και επιστρέφει στην Άσσηρο, φτιάχνει το δικό του 

εργαστήρι κακοποιίας και ασκεί αυτό το 

επάγγελμα μέχρι και σήμερα. Προμηθεύει με κάρα 

και άμαξες όλη την Ελλάδα μια και ίσως είναι ο 

μοναδικός που ασχολείται με το συγκεκριμένο 

είδος. Έχουν ασχοληθεί πολλοί κατά καιρούς με 

την τέχνη του κ. Κόπελη μια και παρουσιάζει 

εξαιρετικό  ενδιαφέρον ως παραδοσιακή 

λαογραφική τέχνη.  

   Εμείς τον ευχαριστούμε που υπάρχει στο χωριό 

μας και ευελπιστούμε κάποιος νέος να δείξει το 

ανάλογο ενδιαφέρον και να μαθητεύσει κοντά σ’ 

αυτόν ώστε να υπάρξει συνέχεια σ αυτό το τόσο 

ενδιαφέρον επάγγελμα.  

Σελίδα 3 

ΤΟΜΟΣ 1      ΤΕΥΧΟΣ 3  

Λεζάντα που 
περιγράφει την 
εικόνα ή το γραφικό. 

Ο ΚΑΡΟΠΟΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΠΕΛΗΣ 

ΑΜΑΞΕΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Ένας κόσμος που χάνεται 

σιγά-σιγά και αλλάζει… 

Στο χέρι μας είναι να 

αλλάζει προς το καλύτερο.  



Διεύθυνση κύριας επιχείρησης 

Διεύθυνση, γραμμή 2 

Διεύθυνση, γραμμή 3 

Διεύθυνση, γραμμή 4 

Τηλέφωνο: 555-5555555 

Φαξ: 555-5555555 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: someone@example.com 

K I N I G O S  

Ε) Κάναμε πραγματικότητα τον πρώτο χώρο αναψυχής στην 

Άσσηρο. 

Στ) Κάναμε πρόταση για τη λειτουργία οικιακής 

κομποστοποίησης το Δήμο μας με την προμήθεια κάδων 

κομποστοποίησης . 

Ζ) Προτείναμε σχέδιο για την ανακύκλωση καμένων οικιακών 

λαδιών. 

Η) )Προτείναμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα 

δημόσια κτίρια και κάναμε προτάσσεις για οικολογικές 

παρεμβάσεις στην περιοχή μας. 

Παραμένουμε ενεργοί και θα αγωνιζόμαστε για κάθε 

περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής μας αλλά και για την 

αναβάθμιση και ανάδειξη χώρων ιδιαίτερου φυσικού κάλους 

του δήμου μας.  Με εκτίμηση το ΔΣ 

                                                             
Μπάζα παντού γύρω μας στις ρεματιές , δίπλα στα 

ποτάμια καταστρέφουν το περιβάλλον και την    

ομορφιά του τοπίου 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 εδάφιο  α του Νόμου 

1650/1986 Περι προστασίας του περιβάλλοντος αυτοί που 

προκαλούν ρύπανση και υποβαθμίζουν το 

περιβάλλον τιμωρούνται με φυλάκιση από τριών μηνών έως 

δύο ετών και χρηματική ποινή που ξεκινάει από 150 ευρώ. 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ  ΤΗΣ ΓΗΣ     ΣΥΝΕΧΕΙΑ. . .  

Π.Σ.Α 

Π Ε Ρ Ι Β ΑΛ Λ Ο Ν ΤΙ Κ Ο Σ  Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ  
ΑΣ Σ Η Ρ Ο Υ <<  ΦΙ Λ Ο Ι  ΤΗ Σ  Γ Η Σ >>  

ΑΣΣΗΡΟΣ 

ΤΗΛ –ΦΑΞ 2394061715 

E-mail assirosxyta@yahoo.gr 

Site assirospournari@blogspot..com 

Επικοινωνήστε μαζί μας για 

οποιοδήποτε περιβαλλοντικό 

πρόβλημα σας απασχολεί.  

ΜΠΟΓΔΑΝΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΑ   

ΜΠΟΓΔΑΝΑΣ 


