Από το «βαλκανικό εξπρές»
στην εποχή του κορωνοϊού…
ΥΓΕΙΑ και Υπομονή και θα
ταξιδέψουμε ξανά ΜΑΖΙ!
Συνάδελφοι,
Μία από τις πλέον επιτυχημένες πτυχές της δράσης του Συλλόγου
μας είναι κατά γενική ομολογία οι πολιτιστικές και εκδρομικές
του εκδηλώσεις που έχουν χαρίσει ατελείωτες ώρες διασκέδασης
και ψυχαγωγίας στους συναδέλφους μας.
Ιδιαίτερα οι εκδρομές της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ είναι γνωστές για
τη μεγάλη τους επιτυχία και όσοι τυχεροί συμμετείχαν σε αυτές
αναπολούν τις στιγμές που περάσαμε μαζί. Όποιον και να
ρωτήσετε από τους συμμετέχοντες είμαστε βέβαιοι ότι θα
βαθμολογήσει με τους καλύτερους βαθμούς τις εκδρομές και τα
ταξίδια μας τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.
Στα πηγαδάκια και τις συζητήσεις των συναδέλφων, η εκδρομή που
φαίνεται να συγκεντρώνει την καθολική προτίμηση είναι αυτή
στις Δαλματικές Ακτές, τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και
την Αλβανία, τον Οκτώβριο (22-30) του 2016. Πράγματι, οι
συμμετέχοντες μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτή η εκδρομή
μας χάρισε μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας, διασκέδασης και
συναδελφικότητας. Μάλιστα, ίσως να έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι
ήταν από τις πρώτες εκδρομές μας στο εξωτερικό και η προσμονή
και η διάθεση όλων ήταν στα ύψη! Το «βαλκανικό εξπρές» είχε
σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του και ο τεράστιος αντίκτυπός
του συνετέλεσε ώστε να ακολουθήσουν δεκάδες ακόμα εκδρομές που
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.
Κάθε πολιτιστική δραστηριότητα απαιτεί βέβαια την επίδραση του
ανθρώπινου παράγοντα για να κριθεί επιτυχής ή μη. Ο κύριος

κορμός της εκδρομής ήταν οι συνάδελφοι που είχαν εξέλθει με
την εθελουσία που εξελίχθηκε ως 31/12/2014 και τότε ήταν σε
άριστη ψυχολογική – αλλά και οικονομική… – κατάσταση.
Πρωταγωνιστικό ρόλο με το κέφι, τους αστεϊσμούς και τις ατάκες
τους είχαν οι συνάδελφοι Γιάννης Γιαννόπουλος – επονομαζόμενος
και Γ.Γ. – με τις μοναδικές τους εμπνεύσεις (αν και ορισμένα
«σενάρια» ήταν πνευματική ιδιοκτησία της Ηλιάνας Παπαλεξάτου,
όπως λένε οι κακές γλώσσες…), η Πόπη Νομικού, αλλά και η
Αναστασία Αναστασίου – επονομαζόμενη Α.Α. – για τις ιδιαίτερες
χορευτικές της ικανότητες εντός και εκτός του πούλμαν. Αξίζει
να αναφερθεί επίσης ότι η συμμετοχή των δύο βάρδων της
Ιονικής, των συναδέλφων Πλούταρχου Κούσουλα και Ιπποκράτη
Ξυλά, είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή διασκέδαση, τα ασταμάτητα
τραγούδια και το ανεπανάληπτο κέφι! Όπως σε όλες τις εκδρομές
του Συλλόγου μας, βασικός παράγοντας ήταν ο συνάδελφος Τάσος
Γεώργας, ο μόνιμος τροφοδότης φρούτων εποχής δικής του
παραγωγής, αλλά και άφθονων εξιστορήσεων γέλιου και χαλάρωσης!
Επιπλέον, στη εκδρομή είχε λάβει μέρος και ο σύντροφος της
συναδέλφισσας Μαρίας Κουρούνα, ο αγαπητός Μιχάλης Κωνσταντής,
που μας καθήλωνε με τις γεωπολιτικές και ιστορικές του
αναλύσεις και έκτοτε έχει γίνει αναπόσπαστο μέλος της Ιονικής
Οικογένειας, με συχνή και σημαντική συνεισφορά στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου μας. Και βέβαια, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε
στο συνάδελφο Σωκράτη Ανεστάκη, που ανέδειξε τις ιδιαίτερες
φωτογραφικές του ικανότητες απαθανατίζοντας τις καλύτερες
στιγμές της εκδρομής!
Καθοριστικό ρόλο βέβαια είχαν και οι οργανωτές της εκδρομής
(Γιάννης Σοφιανόπουλος και Μαρία Φιλιπποπούλου), καθόσον
ορισμένοι καταθέτουν ακόμα και την ψυχή τους προκειμένου αυτές
οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες να γίνουν πραγματικότητα και
να έχουν επιτυχία!
Οι συμμετέχοντες, η άρτια οργάνωση, τα υπέροχα ξενοδοχεία, το
μοναδικό φαγητό και βεβαίως τα υπέροχα μέρη που επισκεφθήκαμε
συνέθεσαν ένα εκπληκτικό μείγμα με μοναδικά αποτελέσματα.
Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα όλων αυτών που ταξίδεψαν στα

Βαλκάνια μαζί μας και εν τέλει έβαλαν το λιθαράκι τους για να
θεωρείται αυτή η εκδρομή σήμερα εμπειρία ζωής για όλους τους
τυχερούς που βρέθηκαν εκεί…
Αναστασία Αναστασίου, Αγγελική Ανδρούτσου, Χαριτίνη
Χαλκιοπούλου, Γεωργία Βγενοπούλου, Ιωάννα Χριστοπούλου, Τάσος
Γεώργας, Βασιλική Γεώργα, Μαρία Κουρούνα, Μιχάλης Κωνσταντής,
Σπυριδούλα Λυμπεροπούλου, Χαρά Μικρού, Ηλιάνα Παπαλεξάτου,
Ελένη Νεράντζη, Αγγελική Κωνσταντοπούλου, Θεόδωρος Μπάρκας,
Ειρήνη Κουρομιχελάκη, Πόπη Νομικού, Παναγιώτης Τσιτρόπουλος,
Λάμπρος Μεραντζής, Άννα Αποστολοπούλου, Ζωή Τσατσαρώνη,
Νικόλαος Τσατσαρώνης, Πλούταρχος Κούσουλας, Κωνσταντίνα
Κούσουλα, Ιωάννης Κασβής, Γιώτα Σταθοπούλου, Ελένη Κλεάνθη,
Μαρία Μηλιώτη, Μαρία Φιλιπποπούλου, Σαράντος Φιλιππόπουλος,
Ιωάννης Σοφιανόπουλος, Γρηγορία Σοφιανοπούλου,
Ιωάννης
Γιαννόπουλος, Δήμητρα Μπεκιάρη, Άρης Μπουτουρέλης, Θεοδώρα
Γραμματικοπούλου, Ευφροσύνη Μαρκοπούλου, Εύη Καργάκου,
Αικατερίνη Νασοπούλου, Πηνελόπη Πετροπούλου, Σωκράτης
Ανεστάκης, Ακριβή Παουλίνη, Μιμίκα Φούντα, Δήμητρα Ντούνου,
Λευκή Λέκκα, Μιχάλης Κουμάντος, Αναστασία Σπανουδάκη.
.
Δαλματικές Ακτές, χώρες πρώην Γιουγκοσλαβίας, Αλβανία

Βέβαια, επειδή οι αναμνήσεις είναι τόσο έντονες, όσοι τη
ζήσαμε από κοντά νιώθουμε ότι όλα αυτά έγιναν… χθες, αλλά εν
τέλει, αυτό που προσπαθούμε να πούμε μέσα από αυτό το
δημοσίευμα είναι ότι πέρασαν 4 χρόνια από εκείνες τις υπέροχες
μέρες. Η σημερινή κατάσταση με την κρίση του κορωνοϊού έχει
αλλάξει τις συνήθειες και τις ζωές μας και βεβαίως οι
περιπλανήσεις και οι εκδηλώσεις μας έχουν τεθεί σε δεύτερη
μοίρα…

Τελευταία μας… επιδρομή ήταν στη Μάνη και πιστεύουμε ότι
πολλοί συνάδελφοι που είχαν ζήσει την εμπειρία μίας εκδρομής
με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ… ονειρεύονται ότι βρίσκονται σε μία νέα
περιπλάνηση με το Σύλλογό μας, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα
τους «ξυπνά» και τους επαναφέρει στη δύσκολη καθημερινότητα
του σήμερα.
Εμείς λοιπόν σας συνιστούμε να προσέχετε, να είστε υγιείς και
ελπίζουμε σύντομα να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, ώστε στη
συνέχεια να… βγάλουμε το άχτι μας κάνοντας συνεχείς εκδρομές
για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος!

