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Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου στο Μέρωνα του Ρεθύμνου μετά από πρόσκληση του πολιτιστικού
συλλόγου έγινε μια συνάντηση καλλιεργητών που συνεργάστηκαν για να φυτέψουν ένα
κήπο.

Η φύτευση έγινε με Φυσική Καλλιέργεια που θεωρείται ότι προκαλεί την μικρότερη δυνατή
επέμβαση στο περιβάλλον από τις άλλες μεθόδους. Όταν ο άνθρωπος από τροφοσυλλέκτης
έγινε καλλιεργητής παρενέβη στο φυσικό περιβάλλον με σκαψίματα, φυτεύσεις,
ξεχορτίσματα, έφτασε σε ακραία σημεία με την εντατικοποιημένη γεωργία του 20ού αιώνα
με τη χρήση βιοκτόνων και μεγάλων μηχανημάτων, και μετά από αντιδράσεις για την
καλλιέργεια αυτού του τύπου ήδη εφαρμόζονται αρκετές εναλλακτικές μορφές. Η ιδέα μιας
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Φυσικής Καλλιέργειας είναι μια ουτοπία που κάποιοι προσπαθούν να την κάνουν πράξη. Στη
Φυσική καλλιέργεια ανακατεύουν σπόρους από πολλά διαφορετικά φυτά με λάσπη και
φτιάχνουν βώλους για φύτεμα.

Στο Μέρωνα μαζεύτηκαν στο παλιό Δημοτικό Σχολείο να φτιάξουν βώλους με σπόρους.
Συμμετείχαν βιοκαλλιεργητές, κάποιοι εκπαιδευτικοί και αρκετοί νέοι. Μικροί και μεγάλοι
έπαιρναν το μίγμα της λάσπης και έπλαθαν βωλαράκια. Τα άπλωσαν στην αυλή να
στεγνώσουν και μετά τα σκόρπισαν στο χωράφι. Παρών στη συνάντηση ο Παναγιώτης
Μανίκης Γεωπόνος καλλιεργητής από την Έδεσσα που έδωσε οδηγίες και εξήγησε την
μέθοδο. Με τις πρώτες βροχές ο βώλος θα υγραθεί και οι σπόροι θα φυτρώσουν. Κάποια
από τα φυτά θα επιβιώσουν και θα μεγαλώσουν χωρίς καμιά ‘βοήθεια’. Η αναπαραγωγή με
σπόρο θεωρείται ότι δίνει πιο ανθεκτικά φυτά. Ο βώλος προστατεύει τον σπόρο από τα
ζωάκια που θα το έτρωγαν. Εμπνευστής της μεθόδου είναι ο Ιάπωνας Masanobu Fukuoka
Γεωπόνος καλλιεργητής. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί σε χώρες του εξωτερικού και στην
Ελλάδα και σε αναδασώσεις, με πολύ χαμηλό κόστος.

Στο χώρο του σχολείου ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού πρόσφερε γεύμα με
παραδοσιακά φαγητά, φακές με χόντρο, πατάτες με τα κρεμμύδια, χοχλιούς, μελιτζάνες με
χόντρο και φυσικά καλό κρασί. Ο παπάς του χωριού και άλλοι χωριανοί μίλησαν για την
ιστορία του χωριού διηγήθηκαν ιστορίες και ξενάγησαν τους παρευρισκόμενους στο όμορφο
χωριό.

Στο Μέρωνα τα τελευταία χρόνια γίνεται αναβίωση παλιών εθίμων της αγροτικής ζωής.
Πέρυσι έσπειραν σιτάρι, και το καλοκαίρι το θέρισαν με τα δρεπάνια και το αλώνισαν.
Φέτος η σπορά έγινε με τους βώλους. Η εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε από την ΕΡΤ για μια
σειρά ντοκιμαντέρ. Παρόμοιες εκδηλώσεις προηγήθηκαν στα Χανιά και θα συνεχιστούν στο
Ηράκλειο και το Λασίθι. Ελπίδα των εδώ υποστηρικτών της Φυσικής καλλιέργειας είναι με
τέτοιες φυτεύσεις να δώσουν ζωή στα άγονα βουνά μας.
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