Business unusual Award

ALBA’s mission is to educate visionary leaders of tomorrow who will act as agents of change and
help shape the future business world by pushing forward the frontiers of knowledge related to the
management of business organizations.
In the aforementioned framework, ALBA has always offered scholarships to candidates with a solid
academic and professional profile, and financial aid to those facing serious financial problems, in
order to actively promote equal opportunities to people who well deserve it.
In order to support our scholarship fund and be able to continue to offer scholarships to at least
20% of students who meet the academic criteria but fail to meet the financial requirements of the
program of their choice, we hold a fundraising event called the ‘ALBA Business unusual Award’.
“ALBA Business unusual Award’ highlights important activities that have a positive impact on the
Greek economy and society and, at the same time, honors exceptional individuals who could serve
as role models for personal and professional behavior.

4th Business unusual Award

Mr. Theodore Vasilakis received the fourth ALBA Business unusual Award during a ceremony that
took place at Hotel Grande Bretagne, on Tuesday, March 21, 2017, where approximately 290
distinguished guests attended, from various sectors of the business, political and academic world
attended.
For the 4th award ALBA decided to focus on the visionary Greek self-made entrepreneur and
honor Mr. Th. Vasilakis, the visionary entrepreneur who through his hard work, perseverance and
moral values has managed to thrive and is now one of the most respected business men of our
country. Mr. Th. Vassilakis also embodies in the best possible way the meaning of the self-made
entrepreneur, being a man who proved to have the strength and the vision to do wonders in the
entrepreneurial community, in our country and internationally.
The Dean of ALBA, Professor Konstantinos Axarloglou, and afterwards President David Horner
welcomed the attendees while The Chairman of the Board of Directors of ALBA, Mr. Nikos
Ebeoglou spoke about Mr. Vasilakis life, work, contribution and love for Greece.
______________________________________________________________________________
Following can be found the Brochure about Mr. Theodoros Vasilakis given at the 4th Award
along with his speech and the list of participating companies
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Θεόδωρος

Βασιλάκης
Ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης γεννήθηκε το 1940 στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου
και μεγάλωσε. Αποφοίτησε από την Εμπορική Σχολή Ηρακλείου και κατόπιν
σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με ενός χρόνου υποτροφία.
Το χαρακτηριστικό του, από μικρός, ήταν το επιχειρηματικό του δαιμόνιο.
Aνήκει στους αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες -ένας άνθρωπος που δεν
αξιοποίησε το ταλέντο του μόνο για να γευτεί ο ίδιος τη χαρά της δημιουργίας,
αλλά και για να προσφέρει στη χώρα και σε όλους τους Έλληνες.
Κάθε του κίνηση αντιστοιχεί σε ένα όραμα, το οποίο με σκληρή δουλειά και
προσήλωση καταφέρνει να υλοποιεί και έτσι να συμβάλλει στην ανάπτυξη
της οικονομίας αλλά και ταυτόχρονα στην προβολή της θετικής πλευράς της
Ελλάδας. Πιστεύει, στηρίζεται και έχει μέτρο τον άνθρωπο. Με αυτές τις αρχές
επιλέγει τους συνεργάτες του και έχει δημιουργήσει την επαγγελματική του
οικογένεια, βασιζόμενος κυρίως στον καλό τους χαρακτήρα.

«Εμείς οι Έλληνες και η Χώρα μας έχουμε τη δύναμη να κάνουμε
θαύματα, αλλά πρέπει πρώτα αυτό, εμείς να το πιστέψουμε.»
Θεόδωρος Βασιλάκης

5

4th Business unusual Award

Διαθέτοντας τα γνωρίσματα και τις ικανότητες ενός ηγέτη, ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης
έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα σπουδαίο δίκτυο επιχειρήσεων, στο οποίο ανήκουν
οι αεροπορικές εταιρείες Aegean και Olympic Air, η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων
Autohellas-Hertz και η αντιπροσώπευσή της σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία,
Μαυροβούνιο, Κροατία, Κύπρο και Ουκρανία, η εταιρεία λιανικής αυτοκινήτων
Autotechnica-Velmar (εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των Opel, Ford, Seat, Volvo,
Honda, Mitshubishi, Fiat, Alfa Romeo, Hyundai, Kia, BMW, Mini), καθώς και η εισαγωγή/
διανομή των αυτοκινήτων Seat.
Eίναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), ενώ επί
σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων
Αυτοκινήτων Ελλάδος. Επίσης, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, καθώς και Αντιπρόεδρος του ΕΟΤ (1992-1993).
Παραμένει ενεργός, προσφέροντας τις συμβουλές από την πολύτιμη πείρα του στις
νεότερες γενιές της διοίκησης των επιχειρήσεων του Ομίλου.

ΕπιχΕιρηΜαΤικΕΣ δραΣΤηριΟΤηΤΕΣ
Ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που έχει στο
DNA του το επιχειρείν. Διορατικός, αυτοδημιούργητος και με επιτυχημένη πορεία, έχει
διευρύνει τις δραστηριότητές του σε διεθνές επίπεδο, αποδεικνύοντας πως οι Ελληνικές
επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν και να σταθούν ισάξια στην Ευρώπη.
Παρά τη διεθνοποίηση των εταιριών του, κράτησε το κέντρο των επιχειρήσεων του στην
Ελλάδα, ταυτίζοντας τις επιχειρηματικές προοπτικές του με το μέλλον της ελληνικής
οικονομίας.
Η επιχειρηματική του δράση ξεκινάει το 1961. Αρχικά εργάστηκε μαζί με τον πατέρα του
στην οικογενειακή επιχείρηση διανομής καυσίμων της Σ.ΡΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ, CALTES/TEXACO,
αναλαμβάνοντας αργότερα το έργο της μεταφοράς καυσίμων TEXACO για όλη την Κρήτη.
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Σύντομα συνειδητοποίησε ότι ο τουρισμός αποτελούσε ένα πεδίο, που παρείχε πρόσφορο
έδαφος για επαγγελματικές δραστηριότητες. Ιδρύει τη Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΕ, με την οποία
δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων. Το 1966 υπογράφει
το πρώτο συμβόλαιο εκπροσώπησης της Hertz Ιnternational στην Κρήτη, με στόλο έξι
αυτοκινήτων Volkswagen. Κατόπιν αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της εταιρείας και στη
Ρόδο, ενώ το 1974 αγοράζει τη Hertz Hellas, θυγατρική της Hertz International, για όλη
την Ελλάδα. Το 1977 συνάπτει συμφωνία με τη General Motors, αναλαμβάνοντας επισήμως
την εισαγωγή των αυτοκινήτων Opel και Isuzu. Επτά χρόνια μετά, αναλαμβάνει την
αποκλειστική εισαγωγή και διανομή της Seat στην Ελλάδα, ενώ λίγο αργότερα ακολουθεί
και η Saab.
Το 1994 ξεκινά ένα από τα πιο δύσκολα εγχειρήματα της καριέρας του με μία δυναμική
κίνηση, αγοράζει τη μικρή εταιρεία αεροταξί Aegean Aviation, την οποία και μετέτρεψε
σε Business Aviation με Learjet αεροσκάφη. Το 1999, προσελκύει μία ομάδα Ελλήνων
επιχειρηματιών από τους σημαντικότερους στη χώρα και μαζί ιδρύουν την Aegean
Airlines. Η πρώην μικρή εταιρεία μετατράπηκε σε αεροπορική εταιρεία τακτικών πτήσεων
με στόχο να προσφέρει ένα ποιοτικό προϊόν στις αερομεταφορές στην Ελλάδα, αρχικά με
στόλο έξι ολοκαίνουριων αεροπλάνων. Στη συνέχεια, η Aegean εξαγοράζει την Air Greece,
ενώ το 2001 συγχωνεύεται με την Cronus. Από το 2010 είναι μέλος της Star Alliance,
της ισχυρότερης αεροπορικής συμμαχίας στον κόσμο. Το 2013, η Aegean προχωρά στην
εξαγορά της Olympic Air. Με μία δυναμική πορεία ελάχιστων ετών, η Aegean προσφέρει
σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο μεσαίων αποστάσεων, που κάλυπτε ποτέ ελληνική εταιρεία,
συνεισφέροντας στην προώθηση της Ελλάδας και του τουριστικού προϊόντος.
Η Aegean επενδύει συνεχώς στην ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας της και στη
στήριξη του ελληνικού τουρισμού, τόσο στην Αθήνα όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.
Το 2016 η εταιρεία από τις βάσεις της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο, Καλαμάτα
και Λάρνακα εξυπηρέτησε 145 προορισμούς, 34 εσωτερικού και 111 εξωτερικού, σε 45
χώρες. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται από έναν εκ των νεότερων στόλων της Ευρώπης
με 61 αεροσκάφη, έπειτα από την πρόσφατη επένδυση της Aegean σε 7 νέα Airbus
A320ceos. Η Aegean διακρίνεται και βραβεύεται από τους σημαντικότερους οργανισμούς
του κλάδου, κάθε χρόνο, για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της και την
επιτυχημένη πορεία της. Το 2016 βραβεύτηκε για 7η φορά, ως η Καλύτερη Περιφερειακή
Αεροπορική Εταιρεία, από τα διεθνή βραβεία επιλογής επιβατών, World Airline Awards,
τα οποία οργανώνονται από το διεθνή οργανισμό αξιολόγησης αερομεταφορών Skytrax
Research of London.
ΤιΜηΤικΕΣ διακριΣΕιΣ
Σε αναγνώριση της συμβολής και της προσφοράς του ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης
έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις. Το 1997 βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ στην κατηγορία
«Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας». Το 1999 διακρίθηκε από το Ισπανικό Κράτος για τη
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συμβολή του στην ανάπτυξη των Ελληνο-Ισπανικών εμπορικών σχέσεων. Το 2015 τιμήθηκε
από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για την επιχειρηματική του δραστηριότητα,
με τη διάκριση του «Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος». Την ίδια χρονιά έλαβε τη
μέγιστη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),
που απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε ένα πρόσωπο το οποίο -με τη συνολική του δράσηέχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ελληνική οικονομία. Το Μάρτιο του 2016
αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
ΤΟ παρΟν και ΤΟ ΜΕλλΟν
Με την ίδια επιμονή και αφοσίωση, που τον χαρακτηρίζουν πάντα ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης
αντιμετωπίζει και την ανάπτυξη του αγαπημένου του αθλήματος, του γκολφ. Διαβλέποντας
τις ωφέλειες που θα μπορούσε να αποκομίσει η Ελλάδα και ο τουρισμός, επικεντρώνει τις
προσπάθειες, τόσο τις δικές του όσο και των συνεργατών του, με στόχο να γίνει η χώρα
μας ένας από τους πιο σημαντικούς γκολφικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Πιστεύει ότι
η Ελλάδα, μεταξύ άλλων λόγων και για τις άριστες κλιματικές συνθήκες της, μπορεί και
πρέπει να προβληθεί ως προορισμός γκολφ, που θα διεκδικήσει μερίδιο από μια διεθνή
αγορά με τεράστια δυναμική. Έτσι, το 2006 ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης, ως εμπνευστής
και δημιουργός, διοργανώνει το 1ο διεθνές τουρνουά γκολφ “Aegean Airlines Pro-Am”
στην Κρήτη, όπως και τα επόμενα δύο χρόνια. Κατόπιν, τα τουρνουά διοργανώθηκαν στο
Porto Carras, στην Κύπρο και όλα τα υπόλοιπα έως και το 12ο, που διοργανώνεται φέτος,
στην Costa Navarino. Το “Aegean Airlines Pro-Am” έχει γίνει θεσμός και έχει καθιερωθεί
πανευρωπαϊκά ως ένα από τα πιο σημαντικά ετήσια τουρνουά γκολφ, με συμμετοχές
παικτών από περισσότερες από 20 χώρες.
Παράλληλα, ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό γήπεδο γκολφ
διεθνών προδιαγραφών στην Χερσόνησο της Κρήτης με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό
περιβάλλον του νησιού. Το The Crete Golf Club αποτελεί πόλο έλξης, τόσο για ερασιτέχνες,
όσο και για επαγγελματίες παίκτες του γκόλφ. Στο The Crete Golf Club λειτουργεί, επίσης,
η Aegean Golf Academy, διδάσκοντας σε παιδιά τις βασικές αρχές του αθλήματος, με
στόχο να εκπαιδεύσει αθλητές με αξίες και να δημιουργήσει μελλοντικούς πρωταθλητές.
ΤΟ πιΟ ΣηΜανΤικΟ κΟΜΜαΤι ΤηΣ ζωηΣ ΤΟυ
Ωστόσο, το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του ήταν και είναι η οικογένειά του. Είναι
περήφανος τόσο για την οικογένεια από την οποία προήλθε, όσο και για την οικογένεια
που δημιούργησε με την σύζυγό του, Εμμανουέλλα Αληγιζάκη. Μια οικογένεια, που
συμπληρώνουν οι δύο γιοί του με τις συζύγους και τα έξι εγγόνια του, η οποία λειτουργεί
σαν μια πραγματικά ζηλευτή ομάδα με ρόλους αρμονικά μοιρασμένους. Η σύζυγός του
και πολύτιμη συνεργάτης του, Εμμανουέλλα Αληγιζάκη, διαθέτοντας κι εκείνη ένα σπάνιο
επιχειρηματικό χάρισμα, είναι η Γενική Διευθύντρια της AUTOHELLAS-HERTZ. Παράλληλα,
τα παιδιά του Ευτύχιος και Γιώργος, δραστηριοποιούνται μεθοδικά και επεκτείνουν τις
επιχειρήσεις, κάνοντας τον κ. Θεόδωρο Βασιλάκη να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Κυρίες και Κύριοι.
Είναι μεγάλη τιμή απόψε για μένα η απονομή του βραβείου Business
Unusual Award.
Επειδή κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα και τις δικές του
αδυναμίες, δεν θα μπορούσα να σας κρύψω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα
συγκινημένος. Θαυμάζω πολύ τον κ. Θόδωρο Παπαλεξόπουλου, έναν εκ
των τριών πρώτων, που έχουν λάβει αυτή τη διάκριση. Συμπίπτει, δε, να
είμαι πολύ φίλος με τους άλλους δύο , τον Γιώργο Δαυίδ και τον Καπετάν
Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2011 δεν είναι
πια κοντά μας…
Η εμπειρία μου στον κλάδο του τουρισμού ξεκίνησε με τη Hertz – Autohellas.
Η

ανάπτυξη

σε

όλη

την

Ελλάδα

ήταν

ταχύτατη.

Παράλληλα,

η

δραστηριοποίηση με το εμπόριο των αυτοκινήτων, εισαγωγές και λιανική,
προσέφερε σε μένα και στους συνεργάτες μου τη δυνατότητα να βλέπουμε
σε ευρύτερο πλαίσιο την ανάγκη εξωστρέφειας για τη χώρα μας.
Tα επιτεύγματα του πυλώνα της εμπειρίας μας είναι πολλά και εξαιρετικά
αξιόλογα – οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους... ξεκινήσαμε στην Κρήτη με 6
Volkswagen «Σκαραβαίους» και σήμερα η Autohellas κινεί συνολικά ένα
στόλο πάνω από 35.000 αυτοκίνητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
(ενοικιαζόμενα & leasing).
Η εισαγωγή και η αντιπροσώπευση σημαντικών εταιρειών στον κλάδο της
πώλησης των αυτοκινήτων μας έφεραν σε επαφή με διαφορετικές
νοοτροπίες και επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Σήμερα οι εταιρείες μας
αντιπροσωπεύουν 12 μεγάλα brand names στο χώρο της λιανικής – με ένα
πλατύ δίκτυο πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
Για να φτάσουμε το 1999 στην Aegean ! – η Aegean δημιουργήθηκε από την
διαπίστωση της έλλειψης ποιότητας στις αερομεταφορές της χώρας μας.
Μιας χώρας, που πρέπει, αφού έχει τα βασικά πλεονεκτήματα, να γίνει
περισσότερο ελκυστική και ανταγωνιστική στον τομέα του τουρισμού, ο
οποίος αποτελεί και θα αποτελεί την βασική βιομηχανία μας.
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Θα μου πείτε ήταν εύκολο? Όχι βέβαια , αλλά για να λέμε τα πράγματα με
το όνομά τους, δεν το είχα καταλάβει επαρκώς από την πρώτη στιγμή. Το
ένοιωσα αργότερα, όταν ήρθα αντιμέτωπος με τις ιδιαιτερότητες και τις
απαιτήσεις του κλάδου και κυρίως, όταν ανταγωνιστικά είχα απέναντί μου
όλη την τότε κρατική μηχανή - απαιτητική εμπειρία ... που διήρκεσε 10
χρόνια (από το 1999 μέχρι το 2009).
Ένας ακόμα σημαντικός λόγος, που με κάνει περήφανο, είναι ότι η Aegean
αποδείχτηκε μία επιτυχημένη συλλογική μετοχική προσπάθεια. Στο σημείο
αυτό θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους τους ομίλους
Λασκαρίδη, Κωνσταντακόπουλου, Ιωάννου και Δαυίδ, καθώς και την
Τράπεζα Πειραιώς (επί Προεδρίας Μιχαήλ Σάλλα ).
Συνοπτικά, λοιπόν, η επιτυχία μας βασίστηκε στα κάτωθι:


Όραμα



Σκληρή δουλειά



Δια βίου εκπαίδευση



Προσήλωση στην ποιότητα και καινοτομία και



Πίστη στον άνθρωπο, στον Έλληνα και τα προσόντα του.

Σήμερα, εξακολουθούμε να επιχειρούμε σε ένα δύσκολο οικονομικό
περιβάλλον. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διατήρηση της ισορροπίας
ανάμεσα στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
και η διατήρηση της οικονομικής μας ευρωστίας, ώστε να ανταποκριθούμε
στο μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό. Θέλουμε να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι η
Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει και να προσφέρει ποιοτικές αερομεταφορές
σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, προβάλουμε με όλους τους τρόπους τη
φωτεινή πλευρά της Ελλάδας και ότι μας κάνει υπερήφανους ως ΄Ελληνες.
Στην απαιτητική πραγματικότητα, ειδικά όπως έχει διαμορφωθεί τα
τελευταία

χρόνια,

η

κοινωνική

συνεισφορά,

που

αποτελούσε

πάντα θεμελιώδη αρχή της φιλοσοφίας μας, αποκτά ολοένα και πιο μεγάλη
σημασία. ΄Ετσι, όλες οι εταιρείες του ομίλου μας στηρίζουν ευαίσθητες
κοινωνικά ομάδες, καθώς και το έργο σημαντικών Μ.Κ.Ο.
Πρέπει να ομολογήσω ότι στάθηκα πολύ τυχερός, γιατί συνοδοιπόρος μου
υπήρξε από την αρχή η σύντροφος της ζωής μου, η Μανουέλλα, πηγή
σταθερότητας , εργατικότητας και αφοσίωσης στους στόχους μας.
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Είμαι τυχερός γιατί τα παιδιά μας, ο Ευτύχιος και ο Γιώργος, αφού
ολοκλήρωσαν αξιόλογους κύκλους σπουδών και ταυτόχρονης εμπειρίας
στον επαγγελματικό στίβο, ανέλαβαν τα ηνία των επιχειρήσεών μας με
όραμα και φρέσκια ματιά!
Και τέλος, αισθάνομαι τυχερός, γιατί μας πλαισιώνουν εξαιρετικά στελέχη –
τα περισσότερα από αυτά με πολυετή παρουσία κοντά μας. Στελέχη που
διαμόρφωσαν εμπειρίες , αρχές και νοοτροπίες εντός των στόχων, που από
την αρχή θέσαμε.
Κλείνοντας, αφιερώνω αυτό το βραβείο στο ανθρώπινο δυναμικό των
εταιρειών μας - μέσα από την καρδιά μου.
Σας ευχαριστώ!

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

ATHENIAN BREWERY S.A
AUTOHELLAS AE
COCA COLA HELLENIC
EUROBANK
GENESIS PHARMΑ
HYUNDAI ΔΑΒΑΡΗ ΑΕ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
TITAN AE

Καθώς και στελέχη των εταιρειών:
LASKARIDIS SHIPPING, COCA COLA HBC, ΊΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ, SKF HELLAS,
WISTA HELLAS, ΕURONAV SHIP MANAGEMENT, ARCADIA, ARKAS κ.α

