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Είκοσι χρόνια δραστηριότητα από την ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ

Γοητεία, έρωτας και πάθος
Ευχές και χειροκροτήματα από τους καλεσμένους
της εκδήλωσης για τα 20 χρόνια «ζωής» της ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε.

του ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΥ

Μ

ε μια όμορφη εκδήλωση,
που περισσότερο εξελίχτηκε σε ευρείας κλίμακας
δημόσιες σχέσεις μεταξύ των
προσκεκλημένων, η ΑΙΓΑΙΟ
ΑΕ εόρτασε τα 20 χρόνια
επιτυχούς
επιχειρηματικής
δραστηριότητας στα 48 κατοικημένα νησιά του Νοτίου
Αιγαίου, επιτυχία η οποία επιτεύχθηκε γιατί οι συντελεστές
της είδαν αυτό το εγχείρημα
«…κάτι σαν γοητεία και κάτι
σαν έρωτα και σαν πάθος»,
όπως είπε χαρακτηριστικά ο
Γιάννης Ρώτας, ένας εκ των
βασικών «αυτουργών» των
επιτευγμάτων.
Στον υπαίθριο χώρο των
κτιριακών εγκαταστάσεων της
εταιρείας, κοντά στο στρατόπεδο, φίλοι, γνωστοί και
επιχειρηματίες έδωσαν το
«παρών», για να ευχηθούν

και να συνεορτάσουν με τους
εταίρους της ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ τα
είκοσι χρόνια «ζωής» της,
μεταξύ αυτών ο δήμαρχος
Σικίνου Γιάννης Συρίγος ο
αντιδήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Δημήτρης Ρούσσος, ο
πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Γιάννης Ρούσσος, ο πρώην
κοινοτάρχης Πύργου Τήνου
Νικηφόρος
Δελασούδας,
περιφερειακοί
σύμβουλοι
(μόνο ο Δημήτρης Γρυπάρης
από πλευράς πλειοψηφίας
και αυτό συζητήθηκε), ο τέως
νομάρχης Δημήτρης Μπάιλας, κ.α.
Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων,
ο Γιάννης Ρώτας στη σύντομη ομιλία του, ένας βασικός
συντελεστής, για την επιτυχή
20ετή δραστηριότητα, ήταν η
συνεργασία. «Θέλω να τονίσω
με πολύ έμφαση ότι η παλιά
λαϊκή παροιμία “Μοναχός σου
χόρευε κι όσο θέλεις πήδα”,

«Ερωτευτείτε τη δουλειά σας, αποκτείστε όραμα για
το μέλλον, κάνετε συνήθεια την ανάγκη για ποιότητα,
παλέψτε για αξιοκρατία και συνέπεια, κερδίσετε την
εκτίμηση της κοινωνίας»
δεν έχει πλέον εφαρμογή
στο σύγχρονο επιχειρηματικό
περιβάλλον. Όμως, η συνεργασία σε επιχειρηματικό επίπεδο δεν είναι ρήμα λόγου,
είναι πράξη, είναι καθημερινός αγώνας με τον εαυτό σου
να αναγνωρίσεις τον ρόλο
των συνεργατών σου και όχι
τον ρόλο τον δικό σου στην
επιχείρηση. Αυτό, δηλαδή η
αναγνώριση του δικού σου
ρόλου στην επιχείρηση, είναι
δουλειά των συνεργατών
σου», είπε.
Επίσης, τόνισε με την ίδια
έμφαση πως «Βασικός κρίκος
στην αλυσίδα των παραμέτρων για να φτάσεις μέχρι εδώ
είναι η συνέπεια. Η συνέπεια
είναι συνεχής, καθημερινή
και χωρίς διακοπή. Η εκτίμηση της κοινωνίας στην οποία
δραστηριοποιείται η εταιρεία
αποτελεί την αναγνώριση
όλων των παραμέτρων που
επιτρέπουν τη συνέχεια στην
επιχειρηματική δραστηριότη-

τα. Κάθε στραβοπάτημα σε
στέλνει πίσω στην αρχή και
χρειάζεται τόσος χρόνος για
ανάκαμψη, όσος σπαταλήθηκε τη στιγμή του στραβοπατήματος. Είναι κάτι σαν το
παιχνίδι με το φιδάκι. Πήγαινε
πίσω στο τετράγωνο Νο 1.
από αυτό που ξεκίνησες στην
αρχή του παιχνιδιού».
Παρότρυνση από μέρους του
στα νέα στελέχη της ΑΙΓΑΙΟ,
αλλά και όλων των συναφών εταιριών: «Ερωτευτείτε
τη δουλειά σας, αποκτείστε
όραμα για το μέλλον, κάνετε
συνήθεια την ανάγκη για ποιότητα, παλέψτε για αξιοκρατία
και συνέπεια, κερδίσετε την
εκτίμηση της κοινωνίας»
Εξάλλου, ο κ. Ρώτας απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων των τοπικών Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης επανέλαβε ότι το κύριο συστατικό
της επιτυχίας είναι ο «έρωτας» και η αγάπη σ’ αυτό που
κάνεις, ενώ έκανε παράλληλα

«Χίλια Φύλλα Κύματα»

Λυρισμός και ποίηση σε μια μοναδική συναυλία
του Γιώργου Αλβέρτη

«Χ

ίλια Φύλλα Κύματα», τρεις γυναικείες φωνές, τρεις φωνές του
Αιγαίου και μια μοναδική συναυλία, την
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Απόλλων ώρα 21:00, στην οποία η
σοπράνο Fide Koksal, η μέτζο σοπράνο
Ελένη Μιχαλοπούλου και η ίδια η συνθέτρια, Αναστασία Guy ενώνουν τις δυνάμεις τους λειτουργώντας ως μια φωνή
και ένα σώμα μέσα από τη μελοποιημένη
ποίηση.
Η διαχρονικότητα των συμβόλων «ήλιος»,
«θάλασσα», «φεγγάρι», με επίκεντρο
τον ύμνο στην Αφροδίτη, οδήγησαν
στο παρόν ποιητικό σώμα με Σαπφώ,
Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργο Σεφέρη, Κώστα
Μόντη, F.G. Lorca, Ναζίμ Χικμέτ, Πίτσα

Αναστασία
Guy
Γαλάζη, Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, κ.ά..
Η ενορχήστρωση έγινε από τον Francis
Guy, o οποίος έχει και τη διεύθυνση του
έργου ενώ συμμετέχουν και μέλη της
Commandaria Orchestra.

Η Αναστασία Guy έχει αποκτήσει το
δικό της κοινό στις Κυκλάδες καθώς ανά
τακτά διαστήματα παρουσιάζει έργα της
σ’ αυτές.
Οι Συριανοί θα τη θυμούνται από τις δύο
συναυλίες που είχε δώσει στην Ερμούπολη το 2004, στο Θέατρο Απόλλων
και στην Πλατεία Μιαούλη αντίστοιχα, με
την ευκαιρία της συμμετοχής του πλοίου
«Κερύνεια-Ελευθερία» στους Παγκυκλαδικούς εορτασμούς, στο πλαίσιο της
Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 2004.
Στη συναυλία της Παρασκευής, η άνοιξη
των αισθήσεων, από την ιδιαίτερη πατρίδα των καλλιτεχών, το φως του Αιγαίου
και της Ανδαλουσίας, οδηγεί σ’ένα ταξίδι τριανταφυλλί, που κυματίζει γαλανό
χωρίς σύνορο : Αιγαίο, Κύπρος, Μερσίνα, Σμύρνη, Αιβαλί…

γνωστό ότι ο ίδιος, μετά από
είκοσι χρόνια «έρωτα» με
την ΑΙΓΑΙΟ, έδωσε το τιμόνι
σε νέα στελέχη. «Είχα κάνει
δήλωση και στο παρελθόν
ότι ούτε η Ερμούπολη έχει
ανάγκη από 60άρηδες, ούτε
οι επιχειρήσεις». Πρόσθεσε
ότι η εταιρεία θα συνεχίσει
να στηρίζει με μελέτες μικρά
νησιά για έργα υποδομής.
«Έχουμε ήδη ολοκληρώσει
τρεις προμελέτες για Αγαθονήσι, Χάλκη και Σίκινο και
περιμένουμε την ανάθεση»,
είπε, δεχόμενος τα «συγχαρητήρια» όλων εκείνων που
βρέθηκαν στην εκδήλωση και
–πέραν των άλλων- απόλαυσαν έναν πλούσιο μπουφέ
με όλα τα εδέσματα, καθώς
και επιλεγμένη μουσική που
συμπλήρωνε το μενού. Πέραν
αυτών, γιγαντοοθόνη γύριζε
πίσω το χρόνο, κάνοντας, με
εικόνα και ήχο, γνωστή την

επιτυχημένη διαδρομή και το
πλούσιο έργο της ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ
στα 20 χρόνια παρουσίας της,
έργο που την καθιέρωσε στο
χώρο του Νοτίου Αιγαίου.

Γιάννης Ρώτας: Χωρίς έρωτα
για τη δουλειά και όραμα για το μέλλον δεν υπάρχει προοπτική

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
‘‘ΠΑΛΛΑΣ’’
Πρόγραμμα από 09/09 εως 13/09

ΑΤΑΚΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
(Bad Teacher)
Κωμωδία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09/09

21:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10/09

21:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

11/09

21:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

12/09

21:30

ΤΡΙΤΗ

13/09

21:30

Σκηνοθεσία: Τζέικ Κάσνταν
Πρωταγωνιστούν:
Κάμερον Ντίαζ,
Τζάστιν Τιμπερλέικ, Λούσι Παντς

Μια αμελής, τεμπέλα και αθυρόστομη καθηγήτρια γυμνασίου βάζει στο μάτι έναν νεαρό,
πλούσιο συνάδελφό της, αλλά έχει να αντιμετωπίσει ισχυρό και αθέμιτο συναγωνισμό.

