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Τρεις φίλοι, οι Μπάµπης Λύρας, Σταύρος Αργυρόπουλος και Μελέτης Γιαννάκος, από τα
ορεινά χωριά στις πλαγιές του Ταΰγετου και του Πάρνωνα, ενώθηκαν σε ένα παράτολµο
εγχείρηµα. Να οργανώσουν την πρώτη µονάδα πιστοποιηµένων βιολογικών κοτόπουλων
αναζητώντας την αυθεντική γεύση του χωριάτικου κοτόπουλου. ∆έκα χρόνια µετά
αισθάνονται δικαιωµένοι από την ανταπόκριση και τα αποτελέσµατα.
Και να µας το έλεγαν δεν θα το πιστεύαµε. Η µόνη σχέση που είχαµε µε τις κότες ήταν µε αυτές
που µεγάλωναν οι µητέρες µας στις αυλές. Και να, που τώρα µεγαλώνουµε εµείς 200.000
κοτόπουλα», εξηγεί ο κ. Λύρας. Γεννηµένος στη ∆αιµονιά του ∆ήµου Ασωπού, 80 χλµ. από τη
Σπάρτη, έφυγε νωρίς για σπουδές στην Αθήνα.
«Και το πιο πιθανό να έµενα εκεί αν δεν συναντιόµασταν τυχαία. Ο Μελέτης Γιαννάκος ήταν ένας
από τους βιοκαλλιεργητές που είχα αναλάβει σαν ελεγκτής στον Οργανισµό Πιστοποίησης
Βιολογικών Προϊόντων ∆ΗΩ και µε τον Σταύρο Αργυρόπουλο είχαµε συνεργαστεί στο παρελθόν
σε µία εταιρεία. Αν και είχαµε µεγαλώσει σε διπλανά χωριά, έπρεπε να συνδυαστούν οι δουλειές
µας για να ανακαλύψουµε ο ένας τον άλλο. Από αυτές, όµως, τις τυχαίες συναντήσεις γίνονται τα
ωραιότερα πράγµατα».
Το χειµώνα του 2001, λοιπόν, σκέφτηκαν ότι θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν την περιουσία που
ο καθένας είχε στον τόπο του, στις πλαγιές του Ταΰγετου και του Πάρνωνα, οργανώνοντας µια
συµµαχία βιολογικών κοτόπουλων. Παρότι ήταν η δεκαετία που όλο και περισσότεροι πίστευαν
στα βιολογικά το ρίσκο ήταν µεγάλο. «Οχι µόνο γιατί βγαίναµε σε µια ανταγωνιστική αγορά, αλλά
γιατί δεν ξέραµε τίποτα για το αντικείµενο».
Αγοράζουν τις πρώτες κότες και αρχίζουν τις δοκιµές για να καταλήξουν στο είδος µε τη
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και τον καλύτερο χαρακτήρα. «Πώς περπατά, πώς τρέφεται, πόσο
γρήγορα µεγαλώνει. ∆ύσκολο το πείραµα. Την πρώτη χρονιά φάγαµε πολύ κοτόπουλο»! Σιγά
σιγά, έµαθαν να πορεύονται και κάνουν την κίνηση µατ, επενδύοντας στους πρώτους
«επαγγελµατίες» νεοσσούς.
«Το πλεονέκτηµα της βιολογικής πτηνοτροφίας είναι ότι τα ζώα ακολουθούν τον φυσικό ρυθµό
τους. Ανοίγουµε τις πόρτες στα κοτέτσια το πρωί και τις κλείνουµε το βράδυ εκτός εκτάκτων
συνθηκών -σε µια βαρυχειµωνιά, παράδειγµα, όπου και οι ίδιες οι κότες δεν έχουν διάθεση για
βόλτες. Γιατί δεν αρκεί να τρέφονται βιολογικά πρέπει να ζουν και βιολογικά σε πιστοποιηµένα
βιολογικά αγροκτήµατα».
Σε ιδανικές συνθήκες
Στο εξωτερικό, άλλωστε, υπάρχει ένα πολύ ισχυρό λόµπι καταναλωτών που υπερασπίζονται τις
συνθήκες διαβίωσης των οικόσιτων ζώων και ιδιαίτερα, των κοτόπουλων που στοιβάζονται σε
ελάχιστα τετραγωνικά. Αυτή η πίεση, µάλιστα, έχει οδηγήσει σούπερ µάρκετ κολοσούς όπως τα
αγγλικά Waitrose να δεσµευτούν ότι τα αυγά προέρχονται από κότες ελευθέρας βοσκής που
µεγαλώνουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας. «Και µπορεί ο όρος να ακούγεται παράδοξος αλλά ο
τρόπος που ζει ένα ζώο δεν είναι µόνο δείγµα πολιτισµού αλλά και υγιεινής. Οταν ξεκινήσαµε το
πρώτο που µας έλεγαν όλοι είναι ότι δεν θα τα καταφέρουµε χωρίς να βοµβαρδίσουµε τις κότες
µας µε φάρµακα. Εµείς, όµως, θέλαµε να κινούνται ελεύθερα για να είναι πιο υγιείς».
Οπερ και εγένετο, αφού καθεµία έχει στη διάθεσή της 4 τ.µ. σε βιολογικούς ελαιώνες, αµπελώνες
και πορτοκαλεώνες στη ∆αιµονιά, Μαγούλα, Τρύπη, Βασιλάκι και Γούναρη, ενώ η ηλικία σφαγής
ξεπερνά τις 80 µέρες, όταν η συνήθης πρακτική είναι 30 µε 40 µέρες. «Με τον χρόνο, µάλιστα,
αναγκαστήκαµε να επιλύσουµε ένα ακόµα πρόβληµα µε τις βιολογικές ζωοτροφές. Στην αρχή
έρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από το εξωτερικό µε αποτέλεσµα οι τιµές να είναι υψηλές.
Αναζητήσαµε, λοιπόν, Ελληνες παραγωγούς και φτιάξαµε το δικό µας εργοστάσιο όπου
επεξεργαζόµαστε καλαµπόκι, σιτάρι και πίτουρα».
Και όσο και αν φαίνεται εύκολο στην πραγµατικότητα αποδείχτηκε άθλος. «Την πρώτη χρονιά η
παραγωγή άγγιζε µετά βίας 150 κοτόπουλα την εβδοµάδα και όταν έφτασε η ώρα να βγάλουµε
το προϊόν στην αγορά δεν ξέραµε σε ποιους θα το πουλήσουµε και τι ανταπόκριση θα είχαµε.
Θυµάµαι σαν σήµερα το πρώτο τηλεφώνηµα µιας κυρίας που µε πήρε στις δέκα το βράδυ στο
σπίτι -εκείνη την εποχή το σαλόνι λειτουργούσε και σαν γραφείο- για να µου πει πόσο
ενθουσιάστηκε που δοκίµασε ένα κοτόπουλο σε ένα τραπέζι που οργάνωσε σπίτι της και όλοι
της ζητούσαν να τους πει από ποιό χωριό το έφερε».
∆ιότι για τους Μπάµπη Λύρα, Σταύρο Αργυρόπουλο, Μελέτη Γιαννάκο και τον Θύµιο Παινέση και
Θανάση Μπαγιώκο που προστέθηκαν στην συνέχεια µε τις φάρµες τους αυτό ήταν το στοίχηµα:
«Να φτιάξουµε το χωριάτικο κοτόπουλο των παιδικών µας χρόνων µε επαγγελµατικό τρόπο.
Χωρίς αντιβιοτικά, µεταλλαγµένα, οστεάλευρα». Και σήµερα αυτές οι προσπάθειες έχουν βρει
ανταπόκριση: Παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολες οι εξαγωγές αφού πρόκειται για νωπό προϊόν,
τα κοτόπουλα bioGReco (από τα αρχικά bio-βιολογικό, GR-ελληνικό και eco-oικολογικό)
βρίσκονται σε κάθε περιοχή της χώρας µε τα βραβεία να διαδέχονται το ένα το άλλο και την
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αναγνώριση να µεγαλώνει.
Τα κτήµατα είναι ανοιχτά στο κοινό ενώ στο εργοστάσιο επεξεργασίας στα Καµίνια εργάζονται
πάνω από 30 πτηνοτρόφοι, συντηρώντας µεγάλο τµήµα της τοπικής οικονοµίας. Οι ίδιοι,
άλλωστε, δεν έχουν εγκαταλείψει στιγµή τα χωριά τους. «Οι περισσότεροι είχαµε ζήσει έξω και
για να είµαστε ειλικρινείς, δεν µας λείπει η Αθήνα. Πολλές φορές πηγαίνουµε αναγκαστικά για
δουλειές. Η ζωή εδώ είναι σκληρή αλλά έχει µια ηρεµία που δεν την ανταλλάσουµε µε τίποτα».
Ολοι έχουν φτιάξει οικογένειες -δεκαπέντε παιδιά έχουν προστεθεί στην οµάδα- ενώ κάθε χρονιά
ετοιµάζουν νέα σχέδια όπως τη δηµιουργία έτοιµων γευµάτων µε βιολογικό κοτόπουλο που θα
τους επέτρεπε να µπουν στην διεθνή αγορά. «Ακούγεται παράδοξο αλλά για µας ήταν καλή
χρονιά δεδοµένων των συνθηκών. Οι Ελληνες ανακαλύπτουν το value for money, προτιµούν να
επιλέγουν κάτι που µπορεί να είναι πιο ακριβό αλλά µπορούν να το εµπιστευτούν και διακρίνεται
για ποιότητα. Ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία τους. Και αυτό µας δίνει δύναµη να κάνουµε και
άλλα βήµατα...».
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