85 χρόνια…. διατηρώντας την
αυθεντικότητα της παλιάς συνταγής και
διαιωνίζοντας την υγιεινή παραδοσιακή γλυκιά
συνήθεια της ελληνικής κουζίνας… που
κερδίζει μικρούς και μεγάλους…
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85 years… preserving the authenticity
of the old time recipe and perpetuating
the healthy and traditional sweet habit
of Greek cuisine that has both children
and adult fans...
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ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΑΙΓΑΙΟΝ 1926-2011...

AIGAION LOUKOUMADES 1926-2011...

H

T

ηλικία του καταστήματος Λουκουμάδες ΑΙΓΑΙΟΝ διατρέχει
he Aigaion Loukoumades store has almost the age of a cenσχεδόν την ιστορία ενός αιώνα. Το 1926, ο Γεώργιος Φύλλας
tury. In 1926, George Fyllas, buys out Aigaion, which was alαγοράζει το ΑΙΓΑΙΟΝ, ήδη ανοιχτό ως καφενείο και στεγαζόready in operation as a café within a neoclassical Athenian
μενο στο νεοκλασικό κτίριο κατασκευής του 1890, της οδού Πανεπιbuilding of the 1890s, on Panepistimiou & Harilaou Trikoupi str, at the
στημίου και Χαριλάου Τρικούπη, στο κέντρο της Αθήνας. Η απόφαση
centre of Athens. It was a random decision for him to enter this kind
του για μια τέτοιου είδους ενασχόληση μάλλον γίνεται τυχαία. Όσο ήταν
of business. He was born in Chios, where he graduated from the local
στη Χίο, όπου και ο τόπος καταγωγής του, τελειώνει το σχολαρχείο
Boarding School of that time. Since he couldn’t get into agriculture,
εκείνης της εποχής και αφού δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα γεωργιhe sailed to Egypt where he worked for the Greek Orphanage as a
κά, μπαρκάρει για την Αίγυπτο, όπου βρίσκεται να δουλεύει στο ελληchef’s assistant. Afterwards, he came to Athens were he bought his
νικό oρφανοτροφείο, σαν βοηθός μάγειρα. Έπειτα
first tiny café somewhere in Kaniggos Square.
έρχεται στην Αθήνα, και αγοράζει ένα πρώτο μικρό
At the same time, he decides to attend law
καφενείο κάπου στην πλατεία Κάνιγγος. Παράλληschool in the University of Athens. He was conλα γράφεται για να φοιτήσει στην Νομική Σχολή.
stantly seeking for a more organized working
Έχοντας την επιθυμία για κάτι καλύτερο και για
environment, so when he found the store that
ένα πιο σοβαρό εργασιακό πλαίσιο, όταν βρίσκει
accommodates Aigaion nowadays, he bought
το κατάστημα, που στεγάζεται τώρα το ΑΙΓΑΙΟΝ το
it. This entrepreneurial act required more enαγοράζει. Αλλάζει λοιπόν επιχείρηση, της οποίας
ergy and commitment so he decided to abanοι ανάγκες, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τον οδηdon law school and concentrate exclusively on
γούν στο να εγκαταλείψει τις παράλληλες σπουδές
his business.
του και να αφοσιωθεί αποκλειστικά σ’ αυτή.
During the early years of its establishment,
Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, το ΑΙΓΑΙΟΝ, το
Aigaion, which holds its old name, operates as
οποίο κρατά την παλαιότερη του επωνυμία, λειa café and a member of the Fellowship of café
τουργεί ως καφενείο, και ως μέλος της αδελφόowners of Athens.
τητας Καφεπωλών Αθηνών.
Within 5 years of its acquisition, it evolves into
Μέσα σε πέντε χρόνια από την αγορά του, εξεa 1st class traditional café. It can offer all basic
λίσσεται σε κλασικό καφενείο πρώτης κατηγορίproducts of a usual café of this class like coffee,
ας, διαθέτοντας όλα τα βασικά είδη ενός τυπικού
drinks, tea, chamomile, traditional sweets and
Γεώργιος Φύλλας, ιδρυτής.
καφενείου της κατηγορίας του, όπως καφέ, ποτά,
finally doughnuts which came to be its top sellGeorgios Fyllas, founder.
τσάι, χαμομήλι, γλυκά του κουταλιού, ενώ εισάγει
er and help Aigaion emerge and establish it as
στον τιμοκατάλογό του το βασικό προϊόν, δηλαδή
a famous place to our days. Aigaion Doughnuts
τους λουκουμάδες, που θα το ανάγει σε περιώhad a large number of rivals at that time but
νυμο αθηναϊκό στέκι και θα του δώσει ιδιαίτερη
it managed to dominate the market until today,
φήμη έως σήμερα. Οι λουκουμάδες ΑΙΓΑΙΟΝ, που
carrying forward a whole century of tradition.
προπολεμικά συναγωνίζονταν αρκετά καταστήμαAn expansion prospect occurred a few years
τα του είδους στην περιοχή, τελικά καταφέρνουν
before the German invasion. Behind the store,
να επικρατήσουν έως σήμερα μοναδικά, μεταφέthere was another café owned by Periklis Paροντας έναν σχεδόν ολόκληρο αιώνα παράδοσης.
pamichael, which did not have access to PanΜια δυνατότητα επέκτασης του καταστήματος προepistimiou Street. It was a good opportunity
κύπτει, λίγα χρόνια πριν την κατοχή. Πίσω ακριβώς
to unite the two shops by knocking down the
από τον πρώτο χώρο του ΑΙΓΑΙΟΝ, υπήρχε το καφεmiddle wall that was between them in order to
νείο του Περικλή Παπαμιχαήλ, το οποίο ήταν τυφλό
make Aigaion Doughnuts even bigger. The shop
ως προς την Πανεπιστημίου. Έτσι, τα δύο μαγαζιά
now had two entry points and this turned to be
ενώνονται, ρίχνοντας το διαχωριστικό ντουβάρι και
very effective for the café. The people from
ο χώρος του καταστήματος μεγαλώνει σημαντικά.
Panepistimiou Street entered the store through
Ο συνδυασμός των δύο εισόδων καθίσταται ιδιαίthe previously existent entrance whereas, peoτερα αποτελεσματικός. Από την είσοδο του πρώτου
ple such as cobblers, small tradesmen, tailors
Μιχάλης Φύλλας.
ΑΙΓΑΙΟΝ έμπαιναν οι περαστικοί που διέσχιζαν την
working within the gallery at the back would
Michalis Fyllas.
Πανεπιστημίου, ενώ από την είσοδο του συνεταιenter through the new entrance. This merging
ρικού καφενείου, διευκολύνονταν οι μικροτσαγκαthat took place in 1940 triggered the intensifiράδες, οι βιοτέχνες, οι ραφτάδες και τα γραφεία που είχαν πρόσβαση
cation of production and supply of doughnuts. Although doughnuts
στην αυλή, όπου και έβλεπε το μικρό αυτό μαγαζάκι. Αυτή η συνένωση
preexisted, suddenly they started to gain more and more ground. As a
που πραγματοποιήθηκε το ’40, ήταν και η αφορμή να εντατικοποιηθεί
result of the above, the café exceeded expectations and became wellη παραγωγή και η διάθεση των λουκουμάδων, που αν και προϋπήρχαν
known among the society of Athens.
σαν προϊόν, ξαφνικά αρχίζουν να αποκτούν πολύ μεγαλύτερο βάρος.
During the Nazi occupation, Greece met with difficult times, and it
Σταδιακά λοιπόν, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των ιδιοκτητών του, το
also affected Aigaion which, in its own way, contributed to the fight
μαγαζί γίνεται γνωστό σε όλη την αθηναϊκή κοινωνία.
against the invaders. The owners used the same flour they used for
Η εποχή της κατοχής, δύσκολη για όλη την ελληνική κοινωνία, αγγίζει
doughnut, in order to produce bread and give it to the national resistφυσικά και το ΑΙΓΑΙΟΝ, το οποίο με τον τρόπο του συμμετέχει στον
ance organization. For this reason the Nazi stigmatized it.
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αγώνα. Με το αλεύρι, βασικό υλικό των λουκουμάδων, φτιάχνανε και
ψωμί, προκειμένου να ενισχύουν την εθνική αντίσταση. Έτσι η αντιστασιακή διάθεση των ιδιοκτητών, οδηγεί και στο στιγματισμό του καταστήματός για κάποια χρονική στιγμή.
Γύρω στο 1960 ο Περικλής Παπαμιχαήλ αποχωρεί λόγω ηλικίας και
πουλάει το μερίδιο του στον Γεώργιο Φύλλα. Έτσι το ΑΙΓΑΙΟΝ περνάει
αποκλειστικά στα δικά του χέρια.
Τον ιδρυτή του καταστήματος Γεώργιο Φύλλα, διαδέχονται το 1973 τα
παιδιά του, εφόσον αρχίζουν να παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα
στην υγεία του και τελικά αποβιώνει το 1976. ‘Έχοντας ήδη από μικροί μια σχετική εμπειρία του καταστήματος, ο Μιχάλης και ο Ευγένιος Φύλλας, παίρνουν την διοίκηση στα χέρια τους, το ανακαινίζουν, το
επεκτείνουν και το οργανώνουν σε βελτιωμένα πρότυπα. Έχοντας και οι
δυο κάνει ανώτατες σπουδές, ο πρώτος μηχανολόγου, ενώ ο δεύτερος
οικονομικών, καταφέρνουν να το στήσουν και να το ενδυναμώσουν στα
πρότυπα σύγχρονης ανταγωνιστικής επιχείρησης.
Σήμερα, και μετά τον ξαφνικό θάνατο του αδερφού του το 2009, την
επιχείρηση συνεχίζει ο κ. Μιχάλης Φύλλας, ενώ στο πλευρό του έχει
ήδη αναλάβει την συνέχεια
του καταστήματος ο γιος του
Γιώργος, ο οποίος θέλησε
να αξιοποιήσει το πτυχίο του
στην διοίκηση επιχειρήσεων,
επενδύοντας στην συνέχεια
της φίρμας της οικογενειακής επιχείρησης.
Το γεγονός ότι το ΑΙΓΑΙΟΝ
διατήρησε και διατηρεί ακόμα τον χαρακτήρα πιστής
οικογενειακής επιχείρησης,
αποδίδει αυτόματα και την
ιδιαίτερη του φιλοσοφία. Είναι αυτό που του επιτρέπει
τελικά, να μεταφέρει γνήσια
μέχρι σήμερα, κάτι από την
ατμόσφαιρα και την κουλΕυγένιος Φύλλας.
τούρα του παραδοσιακού
Eugenios Fyllas.
γλυκού, της παραδοσιακής
γεύσης και της εμπειρίας
της στο ανάλογο παραδοσιακό περιβάλλον. Παρόλη την εξέλιξη της
σύγχρονης ζαχαροπλαστικής, το ΑΙΓΑΙΟΝ κατάφερε να μείνει ανέπαφο
και ανεπηρέαστο,
διαιωνίζοντας μια υγιεινή, παραδοσιακή, γλυκιά συνήθεια της ελληνικής κουζίνας που τους κερδίζει όλους. Οι πελάτες είναι μόνιμοι και
αφοσιωμένοι, παλιοί και τακτικοί, αλλά και νέοι που θέλγονται, από την
νοσταλγία της σχεδόν πλέον σβησμένης παράδοσης.
Η συνταγή της επιτυχίας δεν θα μπορούσε να συνοψιστεί αποκλειστικά
στην συνταγή των λουκουμάδων. Μια επιχειρηματική επιτυχία οφείλεται σε σύνολο λόγων που εξασφαλίζουν το κύρος και την αναγνωρισιμότητα μιας εταιρείας, και σίγουρα στην δέσμευσή της απέναντι στον
πελάτη. Η πιστή εφαρμογή μιας συνταγής, που έρχεται από το παρελθόν, ο αυστηρός έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος και η διαρκής
βελτίωσή του, είναι τα πιο βασικά μυστικά που διατήρησαν την επιχείρηση όλα αυτά τα χρόνια στην κορυφή. Η ποιότητα αυτή σχετίζεται, τόσο με τις επιλεγμένες πρώτες ύλες, με την φρεσκάδα τους, όσο
και με το γεγονός ότι το προϊόν παρασκευάζεται με μηχανήματα ειδικά
κατασκευασμένα για τις απαιτήσεις του, τηρώντας αυστηρούς κανόνες
καθαριότητας και υγιεινής.
Το ότι το προϊόν ψήνεται επιτόπου, παρουσία του πελάτη, από το απόλυτα ειδικευμένο προσωπικό είναι το αναμφισβήτητο τεκμήριο της.
Ένας καλός επιχειρηματίας πρέπει ασφαλώς να αφουγκράζεται και να
ελίσσεται μέσα στις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Η προσαρ-
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In 1960, Periklis Papamichael retired and sold his share to George Fyllas so the latter become the solid owner of the café.
George Fyllas, the founder of the café, was succeeded by his children
in 1973 as he was facing serious problems with his health. He finally
passed away in 1976. Michael and Eugene Fyllas, who had gained
some relevant experience of the café, took over the management of
the shop they renovated it, expanded it and organized it based on improved standards. They had both graduated from higher education,
Michael as an engineer and Eugene as an economist, so they managed to bring evolution to the café by introducing modern competitive
standards of operation.
Today, after his brother’s sudden death in 2009, Michael Fyllas carries
on with the business with his son George who decided to utilize the
knowledge he acquired from his degree in economics on developing
his family’s business.
The business philosophy of Aigaion is highlighted by the fact that it
kept and still maintains its family business culture. Thus, it is very
successful in transferring the sweet, its taste and the culture of
tradition within a relevant
context. Although modern
pastry making has evolved,
Aigaion managed to retain its old-fashioned and
originally traditional style.
Therefore, it perpetuates a
healthy, traditional, sweet
habit of Greek cuisine that
wins all customers over. The
latter are old regular customers, loyal and devoted,–
but there are also young
ones that are attracted by
the nostalgia of the almost
extinct tradition.
The recipe of success
couldn’t be limited to the
Γεώργιος Φύλλας, γιος του Μιχάλη.
recipe for doughnuts. A busiGeorgios Fyllas, Michalis’ son.
ness success is an outcome
of a variety of factors that
guarantee the prestige and the awareness of a company and definitely
its commitment to customers. The unaffected application of a certain
recipe that comes from the past, the strict quality control procedures
and perpetual evolution are the secret factors that lead the company
to remain at the top throughout the years. Quality control expands to
carefully chosen raw materials, freshness and to the fact that the production equipment is customized to the product requirements, always
in compliance with very strict hygiene regulations.
The fact that doughnuts are prepared on the spot, in front of the
customer, from specially trained staff is undoubtedly a competitive
advantage. A successful businessman must be able to predict the
demands of a competitive market. Adaption to modern standards
is not necessarily a copying procedure of the top sellers. It is more
of a process of preserving the authenticity that a store like Aigaion
has attained and effectively embodying it to a modern trading environment.
Except for the new dainty suggestions that have come to contribute to
the new trends, Aigaion turn its efforts towards a wider perspective of
the catering industry.
Through the inspired innovative creation of a frozen product, the company introduced a path for new collaborations. Over the last decade
Aigaion, supplies frozen doughnuts to restaurants, catering companies and wholesalers. It is a high quality product with the right stand-
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μογή στα νέα δεδομένα δεν
σημαίνει τυφλή αντιγραφή
αυτού που ευρέως πουλάει,
αλλά περισσότερο διατήρηση
της αυθεντικότητας που ένα
κατάστημα σαν το ΑΙΓΑΙΟΝ
διαθέτει, και σωστή ενσωμάτωσή της σ’ ένα καινούριο
εμπορικό περιβάλλον.
Εκτός από τις προσεγμένες
γευστικές προτάσεις νέων
προϊόντων, που ήρθαν να
συμπληρώσουν τις πιο νέες
τάσεις της γευστικής επιθυμίας, η επιχείρηση έκανε
Γεώργιος Φύλλας, ιδρυτής,
στροφή και προς τον ευρύτεμε το γιο του Μιχάλη.
ρο επαγγελματικό χώρο του
Georgios Fyllas, founder,
επισιτισμού.
with his son Michalis.
Με την εμπνευσμένη καινοτομία ενός κατεψυγμένου προϊόντος, άνοιξε ο δρόμος για
νέου τύπου συνεργασίες. Εδώ
και δέκα περίπου χρόνια, το
ΑΙΓΑΙΟΝ διοχετεύει στην αγορά, σε καταστήματα τροφοδοσίας, εστιατόρια και εταιρείες
διανομής, τους κατεψυγμένους λουκουμάδες. Προϊόν
άριστης ποιότητας, με σωστές
προδιαγραφές συντήρησης
μακράς διάρκειας, εύκολο
και γρήγορο στην παρασκευή
του, υπόσχεται σίγουρο και
άριστο αποτέλεσμα.
Παρ’ όλες τις πρόσφατες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, αλλά και ειδικότερα
τις δυσκολίες που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει η μικρή οικογενειακή
επιχείρηση, το ΑΙΓΑΙΟΝ προσβλέπει στην συνέχεια.
Πίστη τους είναι ότι η συνέχεια θα δοθεί πηγαίνοντας παράλληλα, αλλά
και ψάχνοντας λύσεις μέσα στα προβλήματα, που δημιούργησε η ίδια η
αγορά. Η δημιουργία των εμπορικών κέντρων, τα οποία έχουν πάρει μια
τεράστια μερίδα του καταναλωτικού κοινού, η αποκέντρωση των δημοσίων υπηρεσιών, του εμπορίου και της κατοικίας, καθώς και ο υπερεπαγγελματισμός, όπου αναγκαστικά η πίτα μοιράζεται, θα δώσουν την
έμπνευση για την εξέλιξη της πορείας τους.
Το βασικότερο στοιχείο για να οραματιστεί κανείς επιχειρηματικά το
μέλλον, είναι η σωστή και εύστοχη αξιοποίηση των νέων ιδεών και των
νέων ταλέντων, ένα ανανεωτικό επιχειρηματικό πλάνο και η δυνατότητα
εφαρμογής του, στηριζόμενοι στις δυνάμεις και στο συλλογικό πνεύμα
της ομάδας.

ards for a long life span. It is very easy to make and guarantees a
perfect result.
Despite the recent difficulties for the Greek economy and the hard
days that have governed the small family business operation for the
past few years, Aigaion looks ahead. It is their belief that there is a
better future if we seek for a solution within the very same problems
that the market created. The introduction of Malls, that have already
attracted and retain a large proportion of the market, decentralization
of the public services, trading and construction and finally corporate
professionalism shall determine the future actions and, consequently,
the development of their business.
The main element for one to envision the future business wise is the
effective and felicitous exploitation of new ideas and new talents, a
creative business plan and the possibility to implement it based on the
strengths and collective spirit of the team.
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