Βραδιά συγκίνησης, βραδιά
νοσταλγίας, βραδιά ΙΟΝΙΚΟΥ
ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ
Η χθεσινή βραδιά (Κυριακή 22.5.22) ήταν ένα ορόσημο
στην τεράστια ιστορία της Ιονικής. Σε μία υπέροχη,
μοναδική εκδήλωση κάτω από το Νομισματικό Μουσείο
της Ιονικής Τράπεζας στην Κέρκυρα, έγινε η επίσημη,
ζωντανή παρουσίαση του Ύμνου της Ιονικής.
.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Όσοι είχαμε την τύχη και την τιμή να δώσουμε το παρών στη
χθεσινοβραδινή εκδήλωση ζήσαμε στιγμές συγκίνησης, νοσταλγίας
και Ιονικού Μεγαλείου, που θα μας συντροφεύουν σε όλη μας τη
ζωή.
Η μαγική αυτή βραδιά πραγματικά εξελίχθηκε καλύτερα και από
τις υψηλότερες προσδοκίες που είχαμε τα στελέχη των Συλλόγων
μας που τη διοργανώσαμε. Τα πάντα κύλησαν άψογα και στο τέλος,
εκστασιασμένοι και συγκινημένοι συνάμα, τραγουδήσαμε για πρώτη
φορά όλοι μαζί τον Ύμνο της Ιονικής! Τα λόγια είναι περιττά…
Άλλωστε, τα ευτυχισμένα πρόσωπα όλων των συμμετεχόντων στο
τέλος της εκδήλωσης μαρτυρούσαν την επιτυχία της…
Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι γιατί η εκδήλωση μεταδόθηκε
ζωντανά μέσα από το facebook και τη σελίδα youtube των
Συλλόγων της Ιονικής και είχαμε τη χαρά να μοιραστούμε αυτές
τις στιγμές – έστω και από απόσταση – με τους συναδέλφους μας.
Εμείς νιώθαμε ότι με αυτόν τον τρόπο ήμασταν όλοι μαζί και σας
ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τα συγκινητικά σας σχόλια.

Η εκδήλωση μάλιστα προκάλεσε και το έντονο ενδιαφέρον της
τοπικής κοινωνίας, αφού η πλατεία ήταν κατάμεστη, μεταδόθηκε
ζωντανά από κανάλια της Κέρκυρας και έδωσαν το παρών
σημαίνοντες παράγοντες του νησιού.
Η Ιονική Τράπεζα έγινε η πρώτη πλέον που έχει το δικό της Ύμνο
και βεβαίως το γεγονός ότι δεν λειτουργεί εδώ και 22 χρόνια,
αλλά ακόμα παραμένει ζωντανή μέσα από τους ανθρώπους της,
αποδεικνύει τη σπουδαιότητά της, αλλά και την τεράστια αγάπη
και σεβασμό που κρατάμε μέσα μας όλοι οι Ιονικάριοι τόσο για
την Ιονική Τράπεζα, όσο και για τους συναδέλφους μας.
Ήταν πραγματικά μία ξεχωριστή βραδιά μνήμης και συμβολισμού,
που τίμησε με τον καλύτερο τρόπο τα περίπου 160 χρόνια της
Ιονικής Τράπεζας και όσους την υπηρέτησαν.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, θα ακολουθήσουν κι άλλες
εκδηλώσεις και δράσεις για τον Ύμνο της Ιονικής, ώστε να έχουν
την ευκαιρία να τον απολαύσουν όλοι οι συνάδελφοι και να
επιστεγάσει τη σπουδαία παρακαταθήκη της Ιονικής Τράπεζας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία
της εκδήλωσης, όλους τους συναδέλφους που έβαλαν το λιθαράκι
τους, τα στελέχη των Συλλόγων μας που σχεδίασαν και έφεραν εις
πέρας αυτή τη σημαντική Ιονική αποστολή και βεβαίως όλους τους
συνεργάτες μας που δημιούργησαν και παρουσίασαν τον Ύμνο της
Ιονικής.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα δημοσιεύσουμε πλούσιο υλικό από
τη μοναδική αυτή εκδήλωση ώστε όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν
μία γερή γεύση από όσα διαδραματίστηκαν. Αν πάλι κάποιοι δεν
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη χθεσινή παρουσίαση
ζωντανά, μπορούν να το κάνουν ανά πάσα στιγμή είτε στο
facebook είτε στη σελίδα youtube των Συλλόγων μας!

· Facebook (πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο)

https://www.facebook.com/ionikienotita.gr/
(όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι, κάνετε like
σελίδα) -> Πατάτε στο σύνδεσμο της εκδήλωσης

στη

· Youtube (πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο)
https://www.youtube.com/channel/UCH6Iy_UpyPrL7EXB3SyBplA
Πατάτε Εγγραφή -> Πατάτε στο σύνδεσμο της εκδήλωσης
.

Σας ευχαριστούμε όλους για τα καλά σας λόγια και να
δώσουμε μία ευχή, για όλους εμάς τους Ιονικάριους,
που συνεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια να έχουμε
αυτούς τους μοναδικούς δεσμούς συναδελφικότητας,
αλληλεγγύης, αγάπη και σεβασμού, η Ιονική Τράπεζα να
μείνει για πάντα Μοναδική! Νοσταλγική και μία!

