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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η έκθεση Ελληνικό Απόσταγμα τιμά τη μνήμη του αποσταγματοποιού Ανέστη Μπαμπαζιμόπουλου 
 
Τιμητική εκδήλωση με μουσική παράσταση, στη μνήμη του σπουδαίου αποσταγματοποιού Ανέστη 
Μπαμπατζιμόπουλου που απεβίωσε πρόσφατα, διοργανώνει η έκθεση Ελληνικό Απόσταγμα, σε συνεργασία με το 
Σύνδεσμο Ελληνικών Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ). 
 

Διακεκριμένοι συνάδελφοι του εκλιπόντος θα μιλήσουν την Κυριακή 10/2/19, στις 17:30, στην Αίγλη Ζαππείου για τη 
ζωή και το έργο του Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου. Ανάμεσα σε άλλους οι Νίκος Καλογιάννης και Κώστας Τσιλιλής 
(Πρόεδρος και Έφορος, αντίστοιχα, του Δ.Σ. του ΣΕΑΟΠ), Θανάσης Παρπαρούσης (Οινοποιός – Αποσταγματοποιός), 
Ρωξάνη Μάτσα (Οινοποιός), καθώς και εκπρόσωπος από την οικογένεια του εκλιπόντος. Συνεχής προβολή 
φωτογραφιών θα θυμίζουν στιγμιότυπα από τη ζωή και το έργο του Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου, στο αμπέλι, στο 
οινοποιείο, στο αποσταγματοποιείο και αλλού. 
 

Στη συνέχεια, στις 19:00, τραγούδια της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης, απ’ όπου καταγόταν ο Ανέστης 
Μπαμπατζιμόπουλος (Σηλυβρία), θα εκτελέσουν ζωντανά οι εξειδικευμένοι σε αυτού του είδους τη μουσική και 
καταξιωμένοι μουσικοί Βιβή Βουτσελά (φωνή), χοράρχης του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής, Κυριάκος 
Γκουβέντας (βιολί), Γιάννης Καραμάνης (κιθάρα) και Ιωάννα Ρήγα (σαντούρι). Την καλλιτεχνική διεύθυνση της 
εκδήλωσης έχει ο στιχουργός και μουσικός παραγωγός Πάρης Μήτσου, ο οποίος θα συνομιλήσει για τα τραγούδια που 
θα ακουστούν και για τη μουσική και το τραγούδι της περιοχής γενικότερα, με το δημοσιογράφο οίνου και καθηγητή 
μουσικής Αργύρη Καλλιανιώτη. Άλλωστε, οι δύο τελευταίοι βρέθηκαν πέρυσι τέτοια εποχή στο ίδιο πάνελ με τον 
Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλο, σε αντίστοιχη μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο του περσινού Ελληνικού Αποστάγματος, 
ακριβώς στον ίδιο χώρο. Τότε, με αφορμή μουσική και τραγούδια για το ούζο και το τσίπουρο, ο Ανέστης 
Μπαμπατζιμόπουλος, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Αθήνα, συνεπήρε όλους τους παρευρισκόμενους της 
κατάμεστης αίθουσας της εκδήλωσης. Γιατί ο γλαφυρός λόγος και οι βιωματικές ιστορίες του για τα ελληνικά 
αποστάγματα και τη θέση τους στη ζωή και την καθημερινότητα του Έλληνα συγκίνησαν βαθιά όλους όσοι τον 
άκουσαν. 
 

Το Ελληνικό Απόσταγμα διοργανώνεται φέτος για 5
η
 φορά και όπως πάντα, σε αυτό συμμετέχουν μόνο ελληνικές 

ποτοποιίες. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικά από τα καλύτερα ελληνικά 
αλκοολούχα ποτά, ανάμεσά τους δυσεύρετα τσίπουρα από μικρούς παραγωγούς, premium ούζα διπλής και τριπλής 
απόσταξης, αποστάγματα φρούτων, ηδύποτα από βότανα και άλλες αρωματικές ουσίες της ελληνικής υπαίθρου και 
σπάνια παλαιωμένα τσίπουρα, που συνεχίζουν να αποτελούν τεράστια τάση στο χώρο. 
 

Η έκθεση φιλοξενεί άλλη μία παράλληλη εκδήλωση, με τίτλο: «Το ούζο στο προσκήνιο – Γνωρίζοντας την ιστορία μας: 
γεύση & πολιτισμός» (16:00 – 17:00), με τα εξής θέματα: Α) Ουζερί και ουζομεζέδες: ένας ελληνικός θησαυρός και Β) Το 
ούζο στον ελληνικό κινηματογράφο. Ομιλητές: Γιώργος Πίττας (greekgastronomyguide.gr) και Χάρης Βεκρής (tsou.gr – 
«τα πάντα για το ούζο»).  
 
Έκθεση Ελληνικό Απόσταγμα 
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019  
13:00 – 20:00, Αίγλη Ζαππείου 
Είσοδος 10€ 
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