2012-1-23 Δημιουργία Τράπεζας Σπόρων Παραδοσιακών Ποικιλιών στην Πιερία
Monday, 23 January 2012 23:07 - Last Updated Monday, 23 January 2012 23:11

Η αρχή έγινε! Ξεκινήσαμε λίγοι καλλιεργητές ερασιτέχνες στην πλειοψηφία μας να
συλλέγουμε τους σπόρους από τα ντόπια ή παραδοσιακής ποικιλίας φυτά μας. Μέλη του
Δικτύου Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών της "Μητέρας Γη" συμμετέχουμε και στο
δίκτυο του Πελίτι. Κάθε βδομάδα στέλνουμε σπόρους σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε
κατανοήσει την σπουδαιότητα αλλά και την ανάγκη για την διάσωση των παραδοσιακών
ποικιλιών. Αγάπη και συνειδητοποίηση! Να σώσουμε σήμερα ότι μπορούμε γιατί αύριο
μπορεί να είναι αργά. Κόντρα στα συμφέροντα των πολυεθνικών που έχουν προκαλέσει
ανυπολόγιστες ζημιές με την συρρίκνωση της βιοποικιλότητας σε όλο τον πλανήτη. Η
ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πολύ μεγάλο. Ήδη έχουμε γίνει
παραλήπτες αρκετών σπόρων με σκοπό να χαρισθούν. Η συλλογή των σπόρων από ένα
φυτό είναι μία διαδικασία που σου προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση και δέος. Είναι ένα
θαύμα της φύσης! Ένας σπόρος γεννά ένα φυτό και αυτό παράγει εκατοντάδες σπόρους
που θα γεννήσουν εκατοντάδες φυτά. Η φύση έχει δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές που
είναι απαραίτητες για να μην χαθούν οι σπόροι, η κληρονομιά όλων μας από την δημιουργία
του πλανήτη μας. Είναι δικό μας χρέος τώρα να διασώσουμε όσους έχουν μείνει. Σε όλη
την Ελλάδα μέσα από την κοινότητα του Πελίτι χιλιάδες άνθρωποι χέρι με χέρι
ανταλλάσσουν σπόρους με αυτόν τον σκοπό. Το πιο ιδανικό αυτήν την στιγμή είναι να
δημιουργηθούν τράπεζες σπόρων σε όλες τις πόλεις . Θα είναι πιο εύκολο να μοιραστεί
όλο αυτό το έργο και να γιγαντωθεί.

Καλούμε τους συμπολίτες μας αν έχουν σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες να διαθέσουν
ένα μέρος τους στην κίνηση για την δημιουργία τράπεζας σπόρων στην Πιερία. Ιδιαίτερη
αξία έχουν οι ποικιλίες που καλλιεργούνται από παλιά στην περιοχή μας γιατί αυτές είναι
ανθεκτικές στα δικά μας εδάφη και στις δικές μας κλιματολογικές συνθήκες. Είναι πολύ
σημαντικό οι σπόροι που θα διατεθούν να έχουν συλλεχθεί και συντηρηθεί σωστά.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αυτονομία που εξασφαλίζουμε με τις παραδοσιακές ποικιλίες.
Αυτά τα φυτά που θα γεννηθούν είναι ανθεκτικά, δεν χρειάζονται φάρμακα και λιπάσματα.
Οι μεγάλες εταιρίες φτιάχνουν σπόρους που κάνουν στείρα φυτά που χρειάζονται τα δικά
τους φάρμακα και λιπάσματα για να μας έχουν μόνιμους καταναλωτές. Το αποτέλεσμα
είναι να εγκλωβιζόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο που μας ανεβάζει το κόστος ενώ η φύση μας
έχει δώσει την δυνατότητα με την χρήση νερού, με τον ήλιο και με την αγάπη μας για τη γη
να καλλιεργούμε και να μπορούμε να τράφουμε χωρίς έξοδα. Αυτονομία, πλεονέκτημα και
ανάγκη!
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Ετοιμαζόμαστε για την 1η Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών Πιερίας

Στις 18 Φεβρουαρίου 2012 Σάββατο 10:30 το πρωί στο πάρκο της Κατερίνης θα γίνει η 1η
γιορτή ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών Πιερίας. Την ίδια μέρα θα γίνει και ανοιχτό
σπορείο. Θα φυτέψουμε σπόρους από ντομάτες, αγγουράκια, κολοκυθάκια , μελιτζάνες και
πιπεριές, θα μοιραστούμε τα φυτά θα τα φροντίσουμε και μετά από ένα μήνα θα δώσουμε
ραντεβού στο ίδιο μέρος για να τα μοιραστούμε και να τα χαρίσουμε. Μέλη της ομάδας μας
συσκευάζουμε σπόρους για την γιορτή. Καλλιεργητές μπορούν να συμμετέχουν στην γιορτή
γιορτή διαθέτοντας τους σπόρους και μόνοι τους.

Παράλληλα με την Τράπεζα σπόρων ξεκινήσαμε και την συλλογή κουκουτσιών από φρούτα.
Ένα μέρος των σπόρων θα υπάρχει στην τράπεζα σπόρων και τους υπόλοιπους θα τους
χαρίζουμε στο κέντρο φυσικής καλλιέργειας που βρίσκεται στο Κλησοχώρι Έδεσσας και
ιδρυτής του είναι ο Παναγιώτης Μανίκης. Το κέντρο φυσικής καλλιέργειας πραγματοποιεί
πολλές δενδροφυτεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την συμμετοχή εκατοντάδων
εθελοντών από όλο τον κόσμο.

Είναι ελευθερία να έχεις τον σπόρο και να τον καλλιεργείς!
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