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writen by Γρηγόρης Μαπεντζίδης
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ»
Κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου η μέθοδος της «Φυσικής Καλλιέργειας»
Ημερίδα
με τον Παναγιώτη Μανίκη, ιδρυτή του Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας από το
Κλησοχώρι Εδέσσης.
Ιδιαίτερα μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κόσμου για την ημερίδα με θέμα τη «Φυσική
Καλλιέργεια», που διοργάνωσε η Οικολογική Κίνηση «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ», την Κυριακή 23
Οκτωβρίου, με ομιλητή το Παναγιώτη Μανίκη, ιδρυτή του Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας
από το Κλησοχώρι Εδέσσης. Ο κ. Μανίκης, γεωπόνος στο επάγγελμα, με μακρά πορεία
στον χώρο των καλλιεργειών και των αναβλαστήσεων, αφιερωμένος στην προώθηση της
Φυσικής Καλλιέργειας και αυτοπροσδιοριζόμενος πλέον ως αγρότης, με αξιοσημείωτη
διαύγεια και μεταδοτικότητα ανέπτυξε στους παριστάμενους τη φιλοσοφία πίσω από την
Φυσική Καλλιέργεια. Τόνισε, δε, τη σημασία της τόσο γενικότερα σε σχέση με την οικολογία
του πλανήτη, όσο και ειδικότερα σε σχέση με εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης
προσωπικής και οικογενειακής αυτάρκειας, αλλά και σε σχέση με δυνατότητες περαιτέρω
επαγγελματικής αξιοποίησής της.
Ο ομιλητής, αφού παρουσίασε συνοπτικά την βασική μέθοδο σποράς της Φυσικής
Καλλιέργειας, εξήγησε τι μπορούμε να πετύχουμε «παίζοντας με σβώλους», όπως είπε
χαρακτηριστικά. Επίσης, μίλησε για τα ζητήματα που ανακύπτουν από την ενασχόληση με
τη συμβατική σύγχρονη καλλιέργεια και το ρόλο που διαδραματίζουν στα αγροτικά
πράγματα οι μεγάλες εταιρίες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Έκανε ειδική μνεία στο
όραμα του εμπνευστή της Φυσικής Καλλιέργειας Masanobou Fukuoka και μοιράστηκε με
τον κόσμο τις εμπειρίες που απέκτησε επί πολλά έτη εργαζόμενος δίπλα του σε διάφορες
περιοχές του πλανήτη.
Στη συνέχεια, ο κ. Μανίκης απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από τους
παρευρισκομένους, όμως ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές ότι το ενδιαφέρον του κόσμου
είχε κεντριστεί σε τέτοιο βαθμό που η ημερίδα δεν μπορούσε να καλύψει σε καμιά
περίπτωση την ανάγκη για επεξηγήσεις και επίλυση όλων των αποριών. Έτσι, προσφέρθηκε
να βοηθήσει οποιονδήποτε έχει σκοπό να ασχοληθεί περισσότερο με το συγκεκριμένο
τομέα, τόσο σε ενημερωτικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν εκδήλωσης θερμού ενδιαφέροντος, η «Μητέρα Γη» σας
προσκαλεί σε εργαστήρι Φυσικής Καλλιέργειας, με την πολύτιμη παρουσία και συνδρομή
του κ. Παναγιώτη Μανίκη, στις 6 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ., στο κτήμα
του κ. Κωνσταντίνου Αλέκου, όπου θα πραγματοποιηθεί σπορά σύμφωνα με τις μεθόδους
της Φυσικής Καλλιέργειας. Επίσης, θα τεθούν επί τάπητος πρακτικά ζητήματα και θα
λυθούν οι απορίες των ενδιαφερομένων.
Σημειώνεται ότι το κτήμα του κ. Κωνσταντίνου βρίσκεται στον δρόμο προς Ολυμπιακή
Ακτή (Κατερινόσκαλα), αριστερά στη διχάλα προς Ναό Παναγίας, απέναντι από το φυτώριο
Σπυριδόπουλου.
Μετά τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθεί κοινό τραπέζι. Όποιος επιθυμεί μπορεί να φέρει
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πρόχειρο γεύμα, αλμυρά, γλυκά, πίτες, φρούτα ή και ξηρούς καρπούς που θα μοιραστούμε.
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ, κιν: 6942411900
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