
 

 

 

Η εταιρία Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης ΑΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία 
οινοπνευματωδών ποτών, αποσταγμάτων. Ξεκινάει η δραστηριότητά της στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου ο 
Ισίδωρος Αρβανίτης έφτιαξε την περίφημη συνταγή του ομώνυμου ούζου του, δημιουργώντας το μοναδικό και 
περίφημο Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου. Μετά από 120 και πλέον χρόνια, η εταιρία χρησιμοποιώντας την 
ίδια συνταγή και τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής (απόσταξη σε χειροποίητους μικρούς χάλκινους άμβυκες) 
συνεχίζει να παράγει το ίδιο ούζο, μέσα σε μια παραδοσιακή συσκευασία, προσφέροντας την ίδια ισορροπημένη 
και λεπτή γεύση του. Από το 1992 η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης ανήκει στην οικογένεια Καλογιάννη. 
Η εταιρία, που είναι 100% ελληνική, συνεχίζει να παράγει το εκλεκτό Ούζο Πλωμαρίου χρησιμοποιώντας την ίδια 
αρχική συνταγή, με έμφαση στις εξαιρετικές πρώτες ύλες και τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο απόσταξης. Το ούζο 
Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου σφραγίζεται στη γνωστή παραδοσιακή συσκευασία με το χαρακτηριστικό φελλό 
και προσφέρει μια πολύτιμη ισορροπία γεύσης, που επιτυγχάνουν τα πιο εκλεκτά ποτά με ονομασία προέλευσης. 
Με το επαναλανσάρισμα του ούζου Πλωμαρίου το 1996, ταυτόχρονα ξεκινούν προωθητικές ενέργειες με 
τηλεοπτικά σποτ, καταχωρήσεις στον έντυπο ηλεκτρονικό τύπο, αφίσες πίζα κτλ. Σε όλες τις καταχωρήσεις πάντα 
προβάλλεται το ούζο Πλωμάρι με το φελλό και διαφημίζεται ο τόπος. 

Η ραγδαία ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρίας στην ελληνική αγορά, αλλά και η ανάπτυξη της εξαγωγικής 
δραστηριότητας της ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρου Αρβανίτη (η οποία ήδη το 2005 είναι στην πρώτη θέση των 
πωλήσεων στην ελληνική αγορά με μερίδιο 37% και εξαγωγές σε 17 χώρες) έκανε απαραίτητη τη μεταφορά του 
αποστακτηρίου σε νέο μεγαλύτερο χώρο. Έτσι λοιπόν, το καλοκαίρι του 2005, το αποστακτήριο μεταφέρθηκε στις 
νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, όπου σύντομα πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS κατά ISO 
22000:2005. 

Το 2008 προστίθεται και τρίτη γραμμή τυποποίησης, μαζί με ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
άλλους αυτοματισμούς. 

Το 2010, βλέποντας η διοίκηση την κρίση να επέρχεται, στελέχωσε ένα νέο τμήμα εξαγωγών. Σκοπός ήταν η 
μεγαλύτερη ανάπτυξη των προϊόντων, που παράγει, σε νέες αγορές. Ταυτόχρονα έκλεισε συμφωνίες με άλλους 
ανεξάρτητους παραγωγούς στον τομέα της παραγωγής ή και της εμφιάλωσης ποτών όπως το ούζο Ματαρέλλη, 
ούζο SANS RIVAL, μπράντυ PANTHEON και άλλα.  

Προς τη κατεύθυνση αυτή, προχώρησε σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παρουσιάζοντας το 2011 στην Ελληνική 
αγορά, το πρώτο premium ούζο τριπλής απόσταξης, το Ούζο Πλωμαρίου Άδολο. 

Το 2013 εκδίδει Λεύκωμα με τίτλο «Εικόνες εξ αποστάξεως». 

Το 2014, μετά από τέσσερα χρόνια έρευνας και εξέλιξης, η εταιρία και πάλι καινοτομεί και λανσάρει στην Ελληνική 
και τις Διεθνείς αγορές, ένα νέο πρωτοποριακό ποτό μαστίχας M Dry Mastiha. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται 
μαστίχα, όχι λικέρ, αλλά spirit drink. 



 

 

 

Την ίδια εποχή, ανατίθεται η διανομή όλων των προϊόντων στο δίκτυο της 3E, με σκοπό τη δυνατότητα αξιοποίησης 
του μεγαλύτερου δικτύου διανομών, με πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης στη ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου 
Αρβανίτη ανήκει ,από το 2013,και το brand Δεκαράκι Τσίπουρο Τυρνάβου, το οποίο είναι προϊόν παραδοσιακών 
παραγωγών στην περιοχή του Τυρνάβου και νούμερο 2 σε πωλήσεις επώνυμου τσίπουρου Π.Ο.Π.  

Η εταιρία πλέον απασχολεί 65 άτομα μόνιμο προσωπικό, εκ των οποίων οι 37 είναι πτυχιούχοι διαφόρων 
ειδικοτήτων, και την θερινή περίοδο προστίθενται15 άτομα για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Παράλληλα 
στηρίζει πολλές οικογένειες, δίνοντας εργασία σε μεταφορείς, αγρότες και προμηθευτές του νησιού. 

Το 2015, εγκαθίσταται και η τέταρτη γραμμή τυποποίησης και επιπλέον εξοπλισμός. Παράλληλα, υπογράφει 
συμφωνία με μεγάλη εταιρία του Ιρακ (η οποία για χρόνια αντιπροσωπεύει το Ούζο Πλωμαρίου) βάση της οποίας 
παράγονται στο Πλωμάρι, για λογαριασμό της, αρκετά αλκοολούχα ποτά βασιζόμενα σε παραδοσιακές συνταγές 
της χώρας τους, με σκοπό να εξάγονται σε όλο τον κόσμο.  

Πριν από 20 χρόνια, ξεκίνησε η ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη, ένα πρόγραμμα αγοράς κτημάτων στην 
περιοχή του Λισβορίου, κατάλληλων για την καλλιέργεια γλυκάνισου, ώστε να είναι αυτάρκης. Ταυτόχρονα, 
αγόρασε τα κατάλληλα μηχανήματα, προσέλαβε προσωπικό, και ξεκίνησε πρόγραμμα αναβάθμισης της 
καλλιέργειας. Σύντομα, είχαμε γλυκάνισο πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας (το μοναδικό στην Ελλάδα). 
Εφέτος, αποφασίσαμε με ομάδα του επιστημονικού προσωπικού μας, να συντάξουμε φάκελο με σκοπό την 
πιστοποίηση του γλυκάνισου Λισβορίου ως Π.Ο.Π. προϊόντος.   

Το 2015, γιορτάζοντας τα 120 χρόνια από την ίδρυσή της, αποφασίζει να ανοίξει τις πόρτες του αποστακτηρίου στο 
κοινό. Προχωρά σε μεγάλη επένδυση, διαμορφώνει κατάλληλα τους χώρους, προσλαμβάνει το κατάλληλο 
προσωπικό, εκθέτει μουσειακά αντικείμενα και προσκαλεί πλέον σε μια διαδραστική, καινοτόμο ξενάγηση στην 
ιστορία, την παράδοση, τους χώρους παραγωγής και τυποποίησης τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Πιστεύουμε 
πως σε λίγα χρόνια θα είναι προορισμός η επίσκεψη στον «Κόσμο του Ούζου». 

Σήμερα, μετά από 6 χρόνια κρίσης, η εξωστρέφεια και η προσπάθεια ανάπτυξης νέων προϊόντων, έχουν 
αναπληρώσει σε μεγάλο βαθμό την πτώση της ελληνικής αγοράς. Το μερίδιο στην ελληνική αγορά για το Ούζο 
Πλωμαρίου είναι περίπου 40%. Παράγουμε 3 εκατομμύρια λίτρα ούζου, τα οποία και εμφιαλώνονται σε 10 
εκατομμύρια φιάλες. Το ποσοστό εξαγωγών είναι 65% της παραγωγής και ταξιδεύει σε 43 χώρες, διαφημίζοντας 
ταυτόχρονα τον τόπο. 

Συνοπτικά, τα προβλήματα εντοπίζονται στα παρακάτω:  
-Η πλειονότητα των πρώτων υλών είναι πλέον εισαγόμενη (αλκοόλ, χαρτί για τις συσκευασίες, κλπ) και κατά 
συνέπεια οι όροι πληρωμής είναι πολύ αυστηροί, ειδικά με τα capital controls. 
-Η δυνατότητα χρηματοδότησης έχει περιορισθεί, και οι όροι είναι δυσμενείς, όπως επίσης και το κόστος 
δανεισμού πολύ υψηλό. 



 

 

-Τα παραπάνω αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε πρόθεση επένδυσης, ή ακόμα και ανάπτυξης νέων προϊόντων ή 
αγορών. 
-Η Ελληνική αγορά έχει τάσεις συγκέντρωσης, και υπάρχει αβεβαιότητα στο θέμα των εισπράξεων. 

-Οι τράπεζες δεν βοηθούν καθόλου, αν και έχουν αναχρηματοδοτηθεί με πολλά δις ευρώ. 

Όραμα της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης είναι να αναδειχθεί το ούζο ως το ελληνικό ποτό που 
μπορεί και δικαιούται να πάρει μια θέση στη διεθνή αγορά ποτών με ονομασία προέλευσης. Στόχος, είναι η 
κατάκτηση νέων αγορών, στις οποίες το Ούζο θεωρείται ακόμα ως «ethnic» προϊόν, κάτι που περιορίζει την 
κατανάλωσή του. Κατά συνέπεια, το ούζο πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό, ο τρόπος κατανάλωσής του να διαδοθεί, 
και το κυριότερο, θα πρέπει να διαδοθούν οι αξίες τις οποίες το ούζο πρεσβεύει για τους Έλληνες. 

Με την διάδοση του ούζου, ένα ακόμα καθαρά ελληνικό χαρακτηριστικό/γνώρισμα διαδίδεται παγκόσμια, με 
αντίστοιχα οφέλη για την Ελλάδα. Και φυσικά, υπάρχουν και τα οικονομικά οφέλη, από την αύξηση των εξαγωγών 
και την ντόπιας απασχόλησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


