Ύμνος στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ από
το συνάδελφο Γιώργο Κονταρίνη
Είναι πλέον αναντίρρητο ότι η ιδέα μίας συλλογικής και
ανοιχτής διαδικασίας δημιουργίας του ύμνου της Ιονικής,
πυροδότησε σε δυσθεώρητα ύψη τους δημιουργικούς κάλυκες των
συναδέλφων!
Είτε ορισμένοι για τους οποίους ήμασταν… ψυλλιασμένοι ότι θα
συμμετείχαν στη διαδικασία λόγω της ενασχόλησής τους με την
ποίηση και τη σύνθεση, είτε και άλλοι συνάδελφοι που μας
εξέπληξαν ευχάριστα, έχουν ήδη αποστείλει τις εξαιρετικά
ενδιαφέρους προτάσεις τους και προς μεγάλη μας ευχαρίστηση, το
υλικό αυξάνεται και πληθύνεται!
Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την επίσης πολύ ενδιαφέρουσα
προσπάθεια του συνάδελφου Γιώργου Κονταρίνη (κατάστημα Αγίου
Ανδρέα Πατρών, Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδας, Βέσο Μάρε Πατρών, Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών, Κάτω
Αχαγιάς, Καρόλου Πατρών και Κεντρικό Πατρών), η οποία στους
στίχους της συμπυκνώνει τα πλέον σημαντικά γεγονότα που
σημάδεψαν την πορεία της Ιονικής Τράπεζας από την ίδρυσή της
μέχρι σήμερα. Μάλιστα, ο συνάδελφος δεσμεύεται ότι τα παιδιά
του είναι πρόθυμα να ντύσουν την εκδοχή του για τον Ύμνο στην
Ιονική με πρωτότυπη μουσική αφιλοκερδώς και βεβαίως τον
ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τόσο για τη δημιουργία του όσο και για
την ανιδιοτελή προσφορά του!

.

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αγγλίδα ήταν η μαμά σου
Ιόνια νησιά ήταν τα παιδιά σου.

Η

Πάτρα εστόλισε τ’όνομά σου

Η Αθήνα ανεγνώρισε τη σιγουριά σου
κι η Ελλάδα αγκάλιασε την αφεντιά σου.

Κυρίαρχο ήταν
το εκτυπωτικό δικαίωμά σου.
Εξωτικό έγινε
το όνομά σου.
Αφροδισιακό ακόμη και
το άρωμά σου.

Παντρεύτηκες με
το λαϊκό στο όνομά σου,
Ιονική και Λαϊκή
έγινε το στόλισμά σου
ΙΛΤΕ τα αρχικά σου.
Ιονική ταυτότητα απέκτησε
πάλι τ’όνομά σου,
σεβασμός ακούγεται
στο πέρασμά σου,
θρήνος πολύς εγένετο
στην αγορά σου.

Ανθρώπινες ψυχές σου
μεγάλωσαν το άκουσμά σου,
ανθρώπινες καρδιές σου
ζωντάνεψαν τα όνειρά σου.

Οι ανθρώπινες ψυχές σου
κι οι ζωντανές καρδιές σου
δημιούργησαν τα συσσίτιά σου.

Έκανες εργατικό το κίνημά σου
προστατεύοντας τα δικαιώματά σου.
Πολυήμερες μάχες δόθηκαν
για την ίδια τη ζωή σου,
μάταια, όμως, φωνάζαμε
για τη δικαίωσή σου.
Τριακόσιοι, τέλος, μείναμε
για την υπόληψή σου,
ΙΟΝΙΚΗ

όλοι μαζί

φωνάζαμε

για την ίδια την τιμή σου.

Γεώργιος Κονταρίνης

Πάτρα, 2021

*(Σε περίπτωση υιοθέτησης του παραπάνω ΄΄ύμνου΄΄, θα προσφερθεί
αφιλοκερδώς με πρωτότυπη μουσική και ενορχήστρωση από τα παιδιά μου.
Σας ευχαριστώ θερμά.)

