Απολογισμός δράσεων της χρονιάς 2017-2018 της ομάδας
«Ανέβα μήλο-Κατέβα ρόδι»: Μια χρονιά που τα είχε όλα

Η χρόνια που μας πέρασε υπήρξε για ακόμη μία φορά εποικοδομητική και δημιουργική για την
ομάδα «Ανέβα μήλο-Κατέβα ρόδι» σε παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Νέα μέλη, νέο
ρεπερτόριο, νέοι προορισμοί, πάντα όμως με την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι για τους στόχους
της.
Η ομάδα ξεκίνησε τις παραστάσεις της στο νομό Ιωαννίνων. Στις 18 Νοεμβρίου 2017
επισκεφτήκαμε τα δύο σπίτια της Κιβωτού του Κόσμου και πραγματοποιήσαμε δύο παραστάσεις με
τίτλο «Μήλο-ρόδι μια αγκαλιά για του κόσμου τα παιδιά» , στην Πωγωνιανή και στην Κόνιτσα
Ιωαννίνων. Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε και να συζητήσουμε με τα παιδιά που φιλοξενούνται
στην Κιβωτό, να γνωρίσουμε τους παιδαγωγούς και να δούμε από κοντά το εξαιρετικό έργο που
επιτελείται στα σπίτια της. Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήσαμε παράσταση στο
Θέατρο Έκφραση, στα Ιωάννινα, όπου μοιραστήκαμε τη μουσική και τα τραγούδια μας με το κοινό
των Ιωαννίνων.
Τα Χριστούγεννα μάς βρήκαν στη βάση μας, δίνοντας μία Χριστουγεννιάτικη παράσταση
στις 8 Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο «Το πιο λαμπρό αστέρι η Μήλο-Ρόδι θε να φέρει» στο Πολύτεχνο
Κέρκυρας. Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήσαμε ένα «Μουσικό ταξίδι στη φεγγαρογιορτή»
ως μέρος της παρουσίασης του βιβλίου «Η Ερμιόνη στην Φεγγαρογιορτή», που διοργανώθηκε από
το σωματείο Για τα Παιδιά μας στο Πνευματικό Κέντρο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κέρκυρας.
Καλωσορίσαμε την άνοιξη με μία παράσταση στην Ημερίδα «Ακουστική Οικολογία» στο

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λευκίμμης στις 3 Μαρτίου 2018 αφιερωμένη στο φυσικό
περιβάλλον και στα τραγούδια της υπαίθρου. Την επόμενη μέρα, βρεθήκαμε στον υπέροχο χώρο
της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου - Παράρτημα Κέρκυρας με την παράσταση
«Άνθισαν οι αμυγδαλιές στoυς λόγγους στα λιβάδια, άνθισαν κι οι μηλοροδιές στης Κέρκυρας τα
κάστρα», όπου τραγουδήσαμε και παίξαμε για να υποδεχτούμε την Άνοιξη. Στις 15 Μαρτίου 2018
επισκεφτήκαμε το 8ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας και παρουσιάσαμε Εθιμικά τραγούδια και δρώμενα
της Άνοιξης. Δυο μέρες αργότερα, στις 17 Μαρτίου 2018, συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις για την
Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου στην Κέρκυρα και πραγματοποιήσαμε παράσταση στην Ιόνιο
Ακαδημία με τίτλο «Άνθισαν οι αμυγδαλιές στoυς λόγγους στα λιβάδια, άνθισαν κι οι μηλοροδιές
στης Κέρκυρας τα κάστρα» . Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Μαΐου 2 0 1 8 η ομάδα μας
προσκεκλημμένη από την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας, Εξαρχία Ουγγαρίας και Μεσευρώπης και
την Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης παρουσίασε δύο παραστάσεις στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της
Αγίας Τριάδος Βιέννης. Οι παραστάσεις είχαν τίτλο «Μήλο Ρόδι αν κυλήσει, παραμύθι θ’
αρχινήσει» και «Ένα ρόδι κι ένα μήλο στη Βιέννη θε να στείλω, με τραγούδια, παραμύθια, με
αγάπη από την πατρίδα» . Η ομάδα παρουσίασε λαογραφικό και εθνομουσικολογικό υλικό στο
πνεύμα της άνοιξης. Στις 11 Μαΐου 2018 επισκεφτήκαμε το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνας
και δώσαμε δύο παραστάσεις για τις μικρότερες τάξεις του σχολείου. Το Σαββατοκύριακο 19 και
2 0 Μαΐου 2018, ταξιδέψαμε στις Σέρρες και στο Καφέ Αμάν και συμπράξαμε με παλιά μέλη της
ομάδας. Η παράσταση του Σαββάτου 19/5 είχε τίτλο «Ιόνιος Άνεμος φυσά με μουσική για το Αμάν»
και ήταν ένα μουσικό ταξίδι σε παραδόσεις από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Την Κυριακή 20/5
με την παράσταση «Μήλο - Ρόδι μια αγκαλιά για του κόσμου τα παιδιά» μοιραστήκαμε παραμύθια
και παιχνιδοτράγουδα με τα παιδιά της πόλης των Σερρών.
Κλείσαμε τη χρόνια με δύο παραστάσεις στην Κέρκυρα με τίτλο «Μήλο - Ρόδι μια αγκαλιά
για του κόσμου τα παιδιά» . Στις 2 Ιουνίου 201 8 βρεθήκαμε στην Ιερά Μονή Παναγίας
Κασσωπίτρας στο Κανόνι και στις 12 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήσαμε βιωματικό σεμινάριο για
τους συμμετέχοντες του 1ου Θερινού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού του
Ιονίου Πανεπιστημίου στον Κήπο του Λαού. Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες έμαθαν,
τραγούδησαν και έπαιξαν με μεγάλη επιτυχία πολλά παραδοσιακά ελληνικά παιχνίδια και
τραγούδια.
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18 στην ομάδα συμμετείχαν οι φοιτήτριες του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου: Ελένη Βασιλείου, Βασιλική Διαβάτη, Σοφία
Καλογρούλη, Βίλμα Κατσέλη, Αλεξάνδρα Κυριάκου, Κλειώ Κωνσταντάκου, Ελίνα Λευθεριώτη,
Χριστίνα Λιάνου, Κατερίνα Λουκίδη, Κατερίνα Μουλλάλλη, Αμαλία Μπελιά, Μαρίνα
Παπαγεωργίου, Ελίζα Πατσιώλη, Έλλη Σίδερη, Ευαγγελία Τζιώτζιου. Τα παλαιότερα μέλη της
ομάδας Ιάκωβος Μωυσιάδης, Αναστάσιος Εμμανουήλ και Ζαχαρίας Ζαχούλης παραμένουν δίπλα
μας όταν η ομάδα τους καλεί. Υπεύθυνη συντονισμού: Ζωή Διονυσίου, Επίκ. Καθηγήτρια.
Μέσα από τις παραστάσεις και τις παιδαγωγικές δράσεις της ομάδας εφαρμόζουμε στην
πράξη πολλά από όσα μαθαίνουμε και εφαρμόζουμε στα μαθήματα του τομέα Μουσικής
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής, καθώς και άλλα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Με αυτό τον τρόπο νιώθουμε ότι μοιραζόμαστε
κάποιες από τις γνώσεις και τις πρακτικές μας με την εξωπανεπιστημιακή κοινότητα, ότι
εξασκούμαστε στην καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά και τους ενήλικες που συμμετέχουν στις
παραστάσεις μας, ότι μοιραζόμαστε τα ενδιαφέροντα μας με ένα ποικίλο και συχνά απαιτητικό
κοινό. Μαθαίνουμε να λειτουργούμε παιδαγωγικά και καλλιτεχνικά σε διάφορες περιστάσεις, αλλά
κυρίως μαθαίνουμε να αγαπούμε και να στηρίζουμε τις μουσικές και καλλιτεχνικές μας επιλογές με
γνώμονα τις σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες.
Είμαστε έτοιμοι και ανυπομονούμε για την αρχή της νέας χρονιάς. Μείνετε συντονισμένοι!
Η Ομάδα «Ανέβα μήλο-Κατέβα ρόδι»
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