Αγρόκτημα Χρυσαλλίδα
Το αγρόκτημα δημιουργήται για να αποτελέσει μία πρόταση, αλλά και να καλύψει την ανάγκη, μίας
Αειφορικής, Οικολογικής Γεωργικής πράξης.
Ο Μιχάλης και η Μαρία έχοντας τα προηγούμενα χρόνια σχεδιάσει με αειφορικούς τρόπους,
αγροκτήματα στην Αττική, διαπίστωσαν ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός χώρου, όπου θα
αποτελούσε ένα κέντρο εφαρμογής, έρευνας αλλά και μοιράσματος της γνώσης των παραπάνω
σχεδιαστικών και καλλιεργητικών προσεγγίσεων.
Αλλά ποιές είναι αυτές οι γνώσεις που θέλουν να μοιραστούν;
Καταρχήν μας δίνει έμπνευση η Φυσική καλλιέργεια, που “αγγίζει” την έννοια της αρχετυπικής
θεϊκότητας και σοφίας της φύσης που κάποτε υπήρξε (;).
Ο αγρότης του σήμερα, δεν ξεκινάει μόνο απο τη καλή γνώση τεχνικών, αλλά και απο το κατά
πόσο είναι συνδεδεμένος με τη φυσική του προέλευση, πόσο εμπνέεται απο τις φυσικές διεργασίες
και κατά πόσο μπορεί να επαναφέρει μία φυσική αρμονία.
Οι “Φυσικές” καλλιεργητικές τεχνικές, η όλη σύνθεση του κτήματος και η φιλοσοφία που
πρότεινουμαι, δεν διευρύνουν μόνο την αντίληψη μας ως αγρότες, αλλά προσφέρουν καθαρά
προϊόντα για τροφή και αποδεικνύεται το κόστος παραγωγής χαμηλότερο.
Η Permaculture (μόνιμη καλλιέργεια), μας δίνει σύγχρονα σχεδιαστικά πρακτικά εργαλεία
Αειφορικής Αρχιτεκτονικής τοπίου με βάση τη Γεωργία.
Η πρόταση της Permaculture είναι ότι ο αγρότης δεν θα έχει μόνο ένα χωράφι που “βάζει” τα φυτά
του και έπειτα αφού τελειώνει την “εργασία του”, θα πηγαίνει στο σπίτι του (που θα είναι ίσως
κάπου αλλού, σε ένα κοντινό χωριό, πόλη κ.λ.π.), αλλά θα ζεί μέσα σε ένα αγρόκτημα και θα
αξιοποιεί όλους τους πόρους που του παρέχονται φυσικά, αλλά και ήπιους τεχνητούς τρόπους,
χωρίς να διαταράσει το περιβάλλον, αλλά αντίθετα να το αναβαθμίζει.
Η βιοποικιλλότητα (δηλαδή η συγκαλλιέργεια πολλών και διαφορετικών είδών φυτών: βρώσιμων,
φαρμακευτικών, καλλωπιστικών, δασικών, κλπ), και η σύνθεση των φυτών με ζώα, λίμνες, κλπ,
είναι απαραίτητη για :
 την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής,
 αύξηση της παραγωγής,
 την ισορροπία του οικοσυστήματος,
 την αειφορικότητα του κτήματος,
 την μείωση του κόστους παραγωγής και προϊόντων,
 την μείωση της σπαταλούμενης ενέργειας του αγρότη (αποδοτικότεροςαποτελεσματικότερος),
 την αναβάθμιση ή και ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις την θεραπεία του φυσικού
περιβάλλοντος, κλπ.
Προτείνουμαι επίσης τη συνεργασία τέτοιων αγροκτημάτων, ώστε να έχουμε την ευκαιρία
διερεύνησης της ομαδικής συνεργασίας, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Όμως ο άνθρωπος- καλλιεργητής και καταναλωτής του σήμερα έχει ανάγκη να τραφεί με ποιοτικά
προϊόντα που να “φέρουν” και άλλα πιό “λεπτεπίλεπτα” χαρακτηριστικά που λειτουργούν
συνδυαστικά με τη καλή γεύση και το άρωμα.

Είναι ενδιαφέρον να αναρωτηθούμε:
 “αισθανόμαστε πιό “ζωντανοί” και δυνατοί, ή πιο δημιουργικοί μετά απο κατανάλωση
τέτοιων ποιοτικών προϊόντων ή πιό “κουρασμένοι?”” και
 “αυτά τα στοιχεία χαρακτηριστικά, είναι υποκειμενικά ή αντικειμενικά?”
Τέτοιες ερωτήσεις αποτελούν ένα απο τα βασικά πεδία διερεύνησης της Βιολογικής - Δυναμικής
Καλλιέργειας (Βιοδυναμικής).
Το πιό σημαντικό πεδίο που νοιάζεται η Βιοδυναμική και προηγείται των παραπάνω, είναι:
 η διεύρυνση της λεπτομερειακής αντίληψης-συνεργασίας του ανθρώπου -καλλιεργητή με
τα καλλιεργούμενα φυτά, ζώα, Φύση με “βαθιά” σκέψη και ενδοσκόπηση
 αλλά και με την αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω με τον Κόσμο των άστρων και
πλανητών και το κατά πόσο αυτός επηρεάζει την απόδοση της Γεωργικής παραγωγής
ποιοτικά και ποισοτικά.
Όλα αυτά που είναι πολύ δύσκολα και ανεξερεύνητα θέματα, και που πολύ εύκολα μπορεί να μας
οδηγήσουν σε παρανοήσεις, εξετάζονται με δύο τρόπους:
 με αυστηρή επιστημονική παρατήρηση και επαλήθευση
 με την εφαρμογή σκευασμάτων φυσικής προέλευσης που έχουν περάσει απο
“μεταμόρφωση” μέσα απο την ίδια τη γή και αυτό ξεκινάει τη διαδικασία φυσικής
αλληεπίδρασης.
Σκοπός όλων των παραπάνω είναι να οδηγηθούμε σε ένα μέλλον δημιουργικής Γεωργίας.
Το αγρόκτημα βρίσκεται στα Καλέσσα κοινότητας Μαλεβιζίου, 15' από το Ηράκλειο.
Έχει αρχίσει να δημιουργείται μαζί με την απαραίτητη συνεργασία φίλων, εθελοντών,
καταναλωτών των προϊόντων, που χωρίς αυτούς, ούτε θέλουμε, αλλά ούτε και θα μπορέσει να
ολοκληρωθεί!
Το πρόγραμμα εργασιών θα είναι έτοιμο σύντομα για να μπορεί ο καθένας που ενδιαφέρεται να
γίνει μέλος αυτής της προσπάθειας.

