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ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ 
• Δημοσίευση: bhtapeis 4964 

Για σας. Είμαι κάτοικος ενός ορεινού χωριού της Γορτυνίας ονόματι Κοντοβάζαινα. Από την 
πρώτη κιόλας πρόταση μπορεί κανείς να φανταστεί ότι σε ένα τέτοιο μέρος δεν υπάρχουν 
οικολογικά προβλήματα. Ναι, είναι αλήθεια, εάν πάντα το οικολογικό πρόβλημα συνεπάγεται 
καυσαέριο, υπερπληθυσμό, έλλειψη πρασίνου και εργοστασιακά απόβλητα, προβλήματα 
αυτομάτως ερχόμενα στο μυαλό ενός κατοίκου μεγαλούπολης. Απαλλαγμένοι από όλα αυτά, 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη δική μας αγνωμοσύνη μπροστά στην γενναιοδωρία της 
φύσης. 
Συγχωριανοί μου, συνηθισμένοι στο θέαμα πρασίνου και υδροφόρου ορίζοντα -έχουν 
τυφλωθεί- έχουν πάψει να βλέπουν την ομορφιά της, γιατί απλά ποτέ δεν την στερήθηκαν, την 
έχουν δεδομένη κι έτσι άρχισαν να την παραμελούν: από το κλασικό παράδειγμα της ρίψης 
σκουπιδιών των πεζών οπουδήποτε αλλού εκτός από τον κάδο, έως την παράνομη 
(μεμονωμένα) εξόρυξη μαρμάρου, που πληγώνει τη γη παράγοντας εκκωφαντικό ήχο που 
παραβιάζει την ησυχία του περιβάλλοντος και των παραγωγικών ζώων. Στην κυριολεξία 
θυσία της φύσης στον βωμό του χρήματος. 
Φαινόμενο ασυνειδησίας στην περιοχή αποτελεί και η μη τήρηση των ορίων της κυνηγετικής 
περιόδου. Δεινοί κυνηγοί σκοτώνουν με τα όπλα τους χάρη γούστου άγρια ζώα, υπό 
εξαφάνιση, που έχουν χαθεί από άλλες περιοχές. 
Ακόμη, οικολογικές οργανώσεις διασκορπίζουν στα βουνά μας άγρια ζώα (φίδια, τσακάλια) 
με σωστό σκοπό: την ένταξη στο περιβάλλον που τους αρμόζει. Τι γίνεται όμως όταν η 
συμβίωση αυτών των ζώων με κατσίκια και πρόβατα -πηγή εσόδων για τους κατοίκους- είναι 
νομοτελειακά αδύνατη; Σεβόμενη τον ξεχωριστό σκοπό των οργανώσεων, προτείνω να 
συνεχίσουν το έργο τους, σε βουνά όμως όπου κανείς άνθρωπος ή ζώο δεν κινδυνεύει. 
Η νέα γενιά «κλείνει το μάτι» στην οικολογία. Στο χωριό μας υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης, 
ύστερα από πίεση των μαθητών. Μαθητές που ταυτισμένοι με την ιδέα της ανακύκλωσης που 
γνώρισαν από συζητήσεις στην τάξη, μετέφεραν στα σπίτια τους το καινό δαιμόνιο της 
ανακύκλωσης και σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια. Και ο αντίκτυπος δεν άργησε να φανεί: στο 
χωριό μας υπάρχουν ελάχιστοι πράσινοι κάδοι και η ανακύκλωση είναι μονόδρομος. 
Περιβαλλοντική δράση αναζωογονητική για τον τόπο, είναι η δενδροφύτευση που ετοιμάζεται 
από τον τοπικό σύλλογο Κοντοβαζαίνης (από τις 10/04/14). Σκοπός της: η πλούτιση της γης 
στις τοποθεσίες «Ράχες» και «Άγιο Πέτρο» με την σπορά καρποφόρων, αιωνόβιων δέντρων, 
που θα διανθίσουν το τοπίο που προσώρας αποτελείται από παλιά ταλαιπωρημένα από το 
χρόνο καλλωπιστικά δέντρα. 
Προσδοκία μου είναι όλοι οι κάτοικοι να παλέψουν όχι μόνο για τη διατήρηση αλλά και για τη 
βέλτιστη αξιοποίηση και αναβάθμιση της περιοχής. Το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει!  
 


	ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ

