
Ούζο και Οικογένεια Βαρβαγιάννη .

Η καταγωγή και ενασχόληση της οικογένειας με το ούζο, πάει πολύ πίσω στο χρόνο. 
Κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα ο Ευστάθιος Βαρβαγιάννης , φεύγει από τη Νάξο με 
προορισμό την Οδυσσό η οποία τότε άνηκε στη ρωσική αυτοκρατορία. Εκεί πέρασε 
αρκετό χρόνο της ζωής του σε εργοστάσιο παραγωγής βότκας.

Έπειτα από αρκετά χρόνια νοσταλγώντας τη πατρίδα του επέλεξε να εγκατασταθεί γύρω 
1853 στο αναπτυσσόμενο Πλωμάρι της Λέσβου. Εκεί χάρη στην επάρκεια όλων των 
πρώτων υλών για το ούζο Βαρβαγιάννη, και έχοντας αποκτήσει την εμπειρία της τέχνης 
της απόσταξης, ξεκινάει να παράγει το αγαπημένο ποτό της Ελλάδας, το ούζο.

Το ούζο Βαρβαγιάννη άρχισε σχεδόν αμέσως να αποκτά φανατικούς λάτρεις και φίλους, 
καθότι πέραν της εξαιρετικής του γεύσης, έκρυβε μια συνταγή ή οποία στηρίζεται σε 
αρίστης ποιότητας πρώτες ύλες, αλλά, και τεχνικές. Κυριότερα όλων η αγάπη και η πίστη σ
‘αυτό που έκανε.

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν ενασχοληθεί 6 γενεές της οικογένειας, όλες προσηλωμένες 
στον ίδιο σκοπό και στόχο. Την ανάδειξη της κορυφαίας ποιότητας ούζου, η οποία δεν 
απαιτεί τίποτα λιγότερο, παραγωγή ούζου εξ αποστάξεως 100%.

Σε όλα αυτά τα χρόνια η οικογενειακή επιχείρηση δοκιμάστηκε, απειλήθηκε αλλά επιβίωσε 
και εξελίχθηκε. Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος.

Ενδεικτικά οι κυριότεροι σταθμοί:

1860, η επίσημη χρονιά ίδρυσης και αφετηρίας της οικογένειας, με την ταυτόχρονη 
παραγωγή του ούζου Μπλέ 46% vol, το οποίο καθιερώθηκε ως το κλασσικό Βαρβαγιάννη.

1960 η παραγωγή του ούζου Εύζων στους 47% vol. με έντονο άρωμα γλυκανίσου.

1965 η παραγωγή του ούζου Αφροδίτη στους 48% vol, η κορωνίδα των αποσταγμάτων.

1980, μεταφορά και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων στην ανατολική είσοδο του 
Πλωμαρίου, στη τοποθεσία Σχοίνος.

1996 ,δημιουργείται το μουσείο ούζου Βαρβαγιάννη, ως φόρος τιμής στις προηγούμενες 4 
γενεές και προσφορά στους λάτρεις του ούζου.

1997 η παραγωγή του απαλού ούζου πράσινου στους 42% vol,

2000 εισέρχεται και επίσημα στην εταιρεία η 6η γενεά.

2004 η παραγωγή του ούζου Συλλεκτικό

2007 εκδίδεται το βιβλίο του ούζου και ούζου Βαρβαγιάννη ''Απόσταγμα ζωής''.

2010 εορτασμός των 150 χρόνων της οικογένειας Βαρβαγιάννη για την συνεχή της 
παρουσία στο χώρο.

2016 επιλογή της εταιρείας ως SUPERBRAND

2017, βράβευση της εταιρείας ως μια από τις αρχαιότερες οικογενειακές επιχειρήσεις της 
Ευρώπης.

2018 βραβείο επιχειρηματικής αριστείας στα Diamonds of Greek Economy.

2019 επανεκλογή της εταιρείας ως SUPERBRAND.

2020, Εορτασμός των 160 χρόνων της οικογένειας Βαρβαγιάννη για την συνεχή της 
παρουσία στο χώρο του ούζου + Κατάκτηση Χρυσού Βραβείου στην κατηγορία “Top 



Branded Export Product” στα πλαίσια του Greek Exports Forum & Awards 2020 που 
διοργανώθηκε από την Ethos Media & Events και την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών)

Έχοντας ως απαράβατο κανόνα την προσήλωση και διατήρηση της ποιότητας και 
συνταγής, η οικογένεια Βαρβαγιάννη συνεχίζει το δικό της δρόμο στη μοναδικότητα του 
ούζου εξ αποστάξεως 100%, τη στιγμή που η νομοθεσία απαιτεί μόλις το 20% του 
αλκοολικού τίτλου.

Η αγάπη, το μεράκι , η συνταγή και τεχνική, ο σεβασμός στους καταναλωτές, καθώς και το 
βάρος της ιστορίας και των προηγούμενων πέντε γενεών, αποτελούν τα βασικά όπλα της 
εταιρείας στην αγορά, εδώ και 160 έτη.

Οι πέντε τύποι του ούζου Βαρβαγιάννη συνοδεύουν σε όμορφες στιγμές αμέτρητους 
φίλους και λάτρεις του ποιοτικού ούζου Βαρβαγιάννη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα οι εγκαταστάσεις της οικογένειας είναι ανοιχτές για όλους τους φίλους του ούζου 
και όχι μόνο.

Χιλιάδες επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο ώστε να δουν, να μάθουν και να γνωρίσουν το 
ούζο Βαρβαγιάννη και την ιστορία του. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, όπου το 
παρελθόν παντρεύεται αρμονικά με το παρόν, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις 
διαδικασίες παραγωγής και απόσταξης, αλλά και να δοκιμάσει τους πέντε τύπους ούζου. 
Κάθε ένας με τη δική του γεύση, σύσταση σε γλυκάνισο και αρωματικά φυτά, 
χαρακτηριστικά και βαθμούς αλκοόλ.

Στο μουσείο της οικογένειας μπορεί να δει κανείς τους πρώτους άμβυκες παραγωγής των 
πρώτων αποσταγμάτων, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, εργαλεία, σκεύη και εξαρτήματα
τα οποία σχετίζονταν με τη παραγωγή του ούζου Βαρβαγιάννη.

Σήμερα, η οικογένεια Βαρβαγιαννή, έχοντας δικά της χωράφια γλυκάνισου και αρωματικών
φυτών, όπως και πηγές νερού σε ορεινή περιοχή του Πλωμαρίου, παραμένει ελληνική και 
οικογενειακή εταιρεία, και παράγει σε ετήσια βάση 600,000 λίτρα εκ των οποίων 70% 
καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά, και το 30% σε χώρες του εξωτερικού, με μια τάση 
αύξησης.

Η οικογένεια Βαρβαγιάννη, παραμένει και εμμένει στις αξίες και τα ιδανικά της 
''υπογράφοντας'' τη κάθε φιάλη ούζου Βαρβαγιαννη. Πέρα από την επιλογή των 
εξαιρετικών πρώτων υλών, πέρα της καλά κρυμμένης συνταγής αλλά και των μικρών 
λεπτομερειών που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό προϊόν, κάθε φιάλη εμπεριέχει 
αγάπη, συναισθήματα, χρώματα και ιστορία, αλλά και τις ευωδίες ενός ευλογημένου 
νησιού.

Αυτά όλα, είναι στόχος και θέληση της οικογένειας και του εξαιρετικού προσωπικού μας, να
γευτεί ο κάθε άνθρωπος που αναζητεί και ψάχνει το καλύτερο. Ούζο Βαρβαγιάννη.


