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Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, σε συνεργασία µε την Ελληνική 
Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) έχουν σχεδιάσει τη δηµιουργία ενός Ψηφιακού 
Αποθετηρίου και Διαδραστικής Πλατφόρµας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και 
µουσικής µέσα από τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ µε τίτλο: «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ από 
τα τραγούδια». Στόχοι του αποθετηρίου είναι: α) η παιδαγωγική (γλωσσική και 
µουσικοπαιδαγωγική) αξιοποίηση του υλικού από εκπαιδευτικούς µουσικής, δασκάλους και 
νηπιαγωγούς στην Ελλάδα, και β) η διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας µέσω του 
τραγουδιού για µαθητές που διαµένουν στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Στο άρθρο 
παρουσιάζονται στοιχεία της προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής συνεισφοράς της Μαρίζας 
Κωχ στην ελληνική µουσική, εστιάζοντας στο ρεπερτόριό της για παιδιά και στην 
µουσικοπαιδαγωγική της προσέγγιση. Ακολούθως θα αναφερθούµε στην ιδέα, στους στόχους 
και στο υλικό του υπό δηµιουργία ψηφιακού αποθετηρίου ΜΑΡΙΖΑ. 
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The Department of Music Studies, Ionian University, in collaboration with the Greek Society 
for Music Education, has designed the creation of a Digital Repository and Interactive 
Platform for the teaching of Greek language and music through the songs by Mariza Koch, 
entitled: “I ʼve come to know my country through her songs”. The objectives of the repository 
are: a) the pedagogical (linguistic and music education) development of material to be used 
by music teachers, general school teachers and kindergarten teachers in Greece, and b) the 
teaching of Greek as a second language through the song for pupils living abroad or in 
Greece. The article presents elements of the personality and artistic contribution of Mariza 
Koch in the Greek music, focusing on her repertoire for children and her music-pedagogical 
approach. We will then refer to the idea, objectives and material of the MARIZA digital 
repository. 
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Εισαγωγή 

Η Μαρίζα Κωχ, καλλιτέχνιδα και προσωπικότητα διεθνούς κύρους, έχει συνθέσει η 
ίδια έναν εκτενή αριθµό τραγουδιών για παιδιά, τα οποία αποτελούν ένα 
αξιολογότατο µουσικοπαιδαγωγικό υλικό, και θεωρούµε ότι µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από κάθε εκπαιδευτικό µουσικής, µουσικό, εκπαιδευτικό γενικής 
παιδείας, γονέα, ενήλικα, φροντιστή παιδιών µε ενδιαφέρον για τον ελληνικό µουσικό 
λόγο. Η εµπειρία της από την επαφή µε παιδιά στο Κέντρο Βιωµατικής Μουσικής, 
Κίνησης και Λόγου Μαρίζα Κωχ, που λειτουργεί στην Αθήνα τα τελευταία 25 χρόνια 
ήταν η αφορµή για να δηµιουργήσει η ίδια τραγούδια µε στόχο να οδηγήσει τα παιδιά 
σε ουσιαστική επαφή µε τη µουσική και την ελληνική γλώσσα. Στο 7ο Συνέδριο της 
Ε.Ε.Μ.Ε. (Θεσσαλονίκη, 27-29/11/2015) η κ. Κωχ ανακοίνωσε την πρόθεσή της για 
την παραχώρηση του µουσικοπαιδαγωγικού της υλικού στη µουσικοπαιδαγωγική 
κοινότητα. Η συγγραφέας σε συνεργασία µε την κ. Μαίη Κοκκίδου ανέλαβαν την 
επικοινωνία µε την δηµιουργό και το συντονισµό των ενεργειών που ακολούθησαν.  

Από το 2016 ξεκίνησε η προφορική καταγραφή του υλικού, συνεντεύξεις µε τη 
δηµιουργό, αποµαγνητοφώνηση του υλικού και των συνεντεύξεων, µεταγραφή του 
υλικού σε παρτιτούρες (musescore), δηµιουργία καταλόγου του υλικού, που συνεχώς 
εµπλουτίζεται. Η παραχώρηση του υλικού στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο και στην 
Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση τελικά υπογράφηκε στις 13/12/2017. 
Τα πνευµατικά δικαιώµατα των τραγουδιών ανήκουν στην κ. Κωχ, η οποία έχει 
παραχωρήσει την άδεια για παιδαγωγική αξιοποίηση του υλικού στο Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο – Τµήµα Μουσικών Σπουδών και στην Ελληνική Ένωση για τη 
Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.). Έτσι οι δυο παραπάνω φορείς σχεδιάζουν τη 
δηµιουργία του Ψηφιακού Αποθετηρίου και της Διαδραστικής Πλατφόρµας για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και µουσικής µέσα από τα τραγούδια της 
Μαρίζας Κωχ µε τίτλο: ΜΑΡΙΖΑ «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ από τα τραγούδια».  

Στο έργο αυτό είναι αφιερωµένο το σηµερινό συµπόσιο. Στο πρώτο µέρος του 
άρθρου αναφερόµαστε στην ίδια τη δηµιουργό, επιθυµώντας να σκιαγραφήσουµε 
κάποια στοιχεία της προσωπικότητας και του έργου της που µας έχουν βοηθήσει να 
προσεγγίσουµε καλύτερα το έργο της, ώστε να είµαστε σε θέση να προτείνουµε ως 
επιστηµονική οµάδα µια πιο ουσιαστική αξιοποίηση του υλικού της. Ακολούθως θα 
αναφερθούµε στην ιδέα, στους στόχους και στο υλικό του υπό δηµιουργία 
αποθετηρίου ΜΑΡΙΖΑ.  

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων στενής επικοινωνίας µε τη δηµιουργό 
έχουµε διεξάγει δύο εκτενείς συνεντεύξεις µε την ίδια, και πολλές συντοµότερες 
επικοινωνίες, που αφορούν την καλλιτεχνική της πορεία, τις µουσικές της επιρροές, 
τη µουσικοπαιδαγωγική της δηµιουργία και τη διδακτική της προσέγγιση σε σχέση µε 
τα παιδιά. Στο άρθρο χρησιµοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις αυτές, µετά από 
αποµαγνητοφώνηση και θεµατική ανάλυση. 

Η Μαρίζα των παιδιών και των τραγουδιών 

Η κ. Κωχ εξέδωσε πρόσφατα µία αυτοβιογραφία των παιδικών της χρόνων µε τίτλο 
Το ξανθό κορίτσι της Σαντορίνης (Κωχ, 2018), µέσα από την οποία περιγράφει την 
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παιδική της ψυχοσύνθεση µε πολύ παραστατικό και γλαφυρό τρόπο. Το βιβλίο µάς 
επέτρεψε να ερµηνεύσουµε κάποια στοιχεία της προσωπικότητάς της που εκτιµούµε 
ότι επηρέασαν καθοριστικά το έργο της, όπως την παιδικότητα της ψυχής της, το 
δηµιουργικό και επαναστατικό της πνεύµα, την επαφή της µε τη λαϊκή παράδοση, την 
αγάπη της για τη φύση και τον άνθρωπο. Αυτά τα στοιχεία, αλλά και ο τρόπος που 
µεγάλωσε και εξελίχθηκε ως παιδί µέσα σε δύσκολες συνθήκες καθιστούν το έργο 
της µια ωδή στην παιδική ηλικία. 

Αρχικά εντύπωση προκαλεί στον αναγνώστη πώς η Μαρίζα Κωχ µετουσίωσε 
τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, σε µία ζωή γεµάτη χαρούµενες εµπειρίες και 
αναµνήσεις. Ο αναγνώστης δεν αισθάνεται ότι οι δύσκολες καταστάσεις που πέρασε 
η ίδια ως παιδί έχουν βαρύνει την ίδια. Φυσικά δεν µπορεί να µην ένιωσε βαθύτατα 
τον πόνο του ανθρώπου χωρίς πατέρα, χωρίς τη µάνα δίπλα της, ή τον πόνο του 
ανθρώπου χωρίς πατρίδα. Αλλά αυτός ο πόνος για τη ίδια αναπλάστηκε σε οµορφιά 
για τη ζωή. Με κάποιο µαγικό τρόπο η κ. Κωχ τα µετάλλαξε όλα αυτά σε θετικές 
εµπειρίες. Αυτή η ευεργετική µετάλλαξη, η πάντα θετική αύρα στις πράξεις της, το 
θετικό πρόσηµο σε ό,τι κάνει µας προβληµατίζει: πώς ένα παιδί ζώντας τόσες 
δυσκολίες, δεν αισθάνεται βάρος, δεν παύει να χαίρεται την κάθε του µέρα και την 
κάθε στιγµή, δεν παύει να ονειρεύεται; Είναι σαν να απευθύνεται στον σηµερινό 
άνθρωπο θυµίζοντάς του ότι προτεραιότητα είναι το σήµερα, όχι το αύριο. Καλεί τον 
αναγνώστη να σκεφτεί ποιες είναι αυτές οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις που 
αναγκάζουν τους ενήλικες και τα σηµερινά παιδιά να βαδίζουν µε τόσο γρήγορους 
ρυθµούς χωρίς να χαίρονται τις στιγµές.  

Είναι πολύ σοβαρή δουλειά να διατηρήσουµε την παιδικότητα των παιδιών.  
(Μαρίζα Κωχ, 11/11/2018) 

Μέσα από το έργο της κ. Κωχ σκιαγραφείται η οντολογική διάσταση της ζωής του 
καλλιτέχνη. Η ίδια είναι µουσικός, συνθέτρια, τραγουδίστρια, µουσικοπαιδαγωγός, 
αλλά πάνω απʼόλα είναι ο εαυτός της. Η κ. Κωχ δεν υπηρετεί το τραγούδι, δεν 
υπηρετεί τη δισκογραφία, δεν υπηρετεί ούτε υπηρετείται από κανένα σύστηµα. Είναι 
ο εαυτός της, είναι ελεύθερη και µοναδική. Αυτό της δίνει το χάρισµα και το 
δικαίωµα η φωνή της να ηχεί στα αυτιά µας άλλοτε ως µάνα, άλλοτε ως φίλη και 
αδερφή, άλλοτε ως αγωνίστρια - οραµατίστρια που µας βγάζει από το βόλεµα µας, 
άλλοτε ως αγαπηµένη δασκάλα. Μας προσκαλεί να αναγνωρίσουµε την οντολογική 
διάσταση του ανθρώπου πίσω από το έργο του, κάτι που δεν τιµάται αρκετά στις 
µέρες µας. Δεν είναι τα τραγούδια πάνω από τη δηµιουργό, δεν είναι το καλλιτέχνηµα 
πάνω από τον καλλιτέχνη, αλλά ούτε και ο άνθρωπος περσόνα πάνω από το έργο του. 
Είναι ο άνθρωπος κατά τη στιγµή που δηµιουργεί, δηλαδή ο άνθρωπος που 
µετουσιώνει τη ζωή µε ευθύνη, χαρά και συνέπεια, ο άνθρωπος στην καλύτερη 
στιγµή του, αυτή της δηµιουργίας. Η κ. Κωχ τραγουδά γιατί είναι, και είναι γιατί 
τραγουδά. Γιʼαυτό το λόγο µπόρεσε στη ζωή της να δηµιουργήσει και να 
πρωτοπορήσει. Πιθανολογώ ότι αυτό είναι το στοιχείο που έχει κάνει την κ. Κωχ 
τόσο αγαπηµένη σε όλα τα κοινωνικά, µορφωτικά και οικονοµικά στρώµατα της 
κοινωνίας µας. Είναι ίσως η τραγουδίστρια που τραγούδησε µε µεγάλη συνέπεια για 
πολλές δεκαετίες σε κάθε εκδήλωση διαµαρτυρίας, για τους φυλακισµένους, για τα 
παιδιά, για τους αφανείς ήρωες. 
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Εγώ γεννήθηκα για να είµαι κοντά στα παιδιά, κατά λάθος βρέθηκα στη σκηνή να 
παριστάνω τη Μαρίζα και αυτό µπορώ να σας το τεκµηριώσω. […] το όραµά µου 
ήταν να βρίσκοµαι µπροστά σε παιδιά. 
(Μ. Κωχ, Συνέντευξη Απρίλιος, 2018) 

Αυτό για τη µουσικοπαιδαγωγική κοινότητα ίσως να σηµαίνει ότι η πράξη και η θέση 
µας στη µουσική αγωγή των παιδιών µάς κάνει µοναδικούς. Δεν είµαστε εµείς, ούτε 
το µάθηµα της µουσικής παραπάνω, είναι ότι έχουµε τη δυνατότητα να καλλιεργούµε 
την τέχνη, να ενδυναµώνουµε το όνειρο για εµάς και για τους µαθητές µας. 

Σηµαντικό στοιχείο για τη διαµόρφωση ενός καλλιτέχνη είναι οι επιρροές του, 
ή πού έχει µαθητεύσει. Η κ. Κωχ µας καταθέτει και µας περιγράφει τη µαθητεία της 
στην ελληνική λαϊκή παράδοση από τα παιδικά της χρόνια. Από τη µια οι µικρασιάτες 
πρόσφυγες έξω από το Δροµοκαΐτειο όπου έζησε από τα τέσσερα ως τα εννιά της 
χρόνια, µετά τα εννιά της χρόνια οι άνθρωποι της Σαντορίνης, η γιαγιά Ρηνιώ, ο 
παπά-Γιάννης και άλλοι άνθρωποι της φύσης και της θάλασσας από τους οποίους 
µυήθηκε στις µουσικές και τις παραδόσεις. 

Ζ: Μετά τα 9 σου χρόνια πήγες στη Σαντορίνη... 
ΜΚ: Ναι, εκεί αρχίζει η σπουδή µου για τα άλλα. Ήταν τα τραγούδια, αυτά που 
ακούγαµε στα ραδιόφωνα και παντού. Τα ‘χα µάθει όµως, είχα ήδη ρεπερτόριο. 
Κατεβαίνοντας κάτω τους τρέλανα. Γιατί δεν τά ‘ξεραν αυτά, αλλά δασκάλα µου 
ήταν κυρίως µια γιαγιά, στο σπίτι του θείου µου, όπου εγκατασταθήκαµε, γιαγιά της 
θείας µου, δηλαδή 80-90 χρονών, κάπου εκεί. Ρηνιώ τη λέγανε. Αυτή λοιπόν είχε ένα 
πρόγραµµα καθηµερινό. Ήτανε δουλειά, σα να ήταν δουλειά της αυτή. Ήξερε ποιο 
σπίτι µες το χωριό είχε νεογέννητο µωρό, γιατί ήτανε και µαία επίσης, και πήγαινε 
την ώρα που η νεαρή µάνα έπρεπε να πάει κολατσιό στα χωράφια, καθόταν, έκανε 
βάρδια. Σ’ αυτήν, σ’ αυτήν, στην άλλη, µεγάλο το χωριό, στο πάνω χωριό, στο κάτω 
χωριό... ήξερε πού την χρειαζόταν. Κούναγε το µωρό και έλεγε πάντα το ίδιο 
νανούρισµα. Πάντα έπιανε αυτό το νανούρισµα και το µωρό κοιµότανε. Δεν πα να το 
‘λεγε η µάνα του, η γιαγιά του, πάντα υπήρχαν γιαγιάδες. Καµιά δεν κατάφερε να το 
κοιµίσει το µωρό. […] Και κοντά της έµαθα πώς να κοιµίζω τα µωρά, και νόµιζα ότι 
όταν µεγαλώσω θα ‘µαι και ‘γώ στο χωριό και θα κοιµίζω µωρά. […] Μαζί της τα 
έµαθα όλα, εγώ δίπλα, γιατί εγώ δεν πάταγα σχολείο βέβαια, η γιαγιά Ρηνιώ ήταν η 
αγαπηµένη µου, µ’ αυτήν έκανα τη ζωή µου, τη δική της αγροτική ζωή.  
(Μ. Κωχ, Συνέντευξη Απρίλιος, 2018) 

Έτσι η κ. Κωχ, ως γνήσια τραγουδίστρια της λαϊκής µουσικής παράδοσης, µεγαλώνει 
µαθαίνοντας «να κλέβει» ήχους, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά ο Φοίβος 
Ανωγειανάκης για τους λαϊκούς οργανοπαίκτες (Ανωγειανάκης, 1991). Γυρνά την 
πλάτη στο σχολείο, γιατί η φύση είναι πιο διασκεδαστικό σχολείο. Μαθαίνει τον 
κόσµο κλέβοντας ό,τι της αρέσει γύρω της, από τη γιαγιά-Ρήνη νανουρίσµατα, από 
τον παπά-Γιάννη τον παππού της ήχους, µελίσµατα, και λόγο θεολογικό. Από την 
αδερφή της κλέβει τα θετικά του σχολικού συστήµατος που η ίδια αγνόησε. Ακούει 
και παρατηρεί τα πουλιά, τα ζώα, τη φύση, τους ανθρώπους. Έτσι µαθαίνει τα πάντα 
προφορικά, εκτός σχολικής εκπαίδευσης, άτυπα και κοντά στη φύση. Το εκπαιδευτικό 
σύστηµα ήταν για τη κ. Κωχ ένα παράλληλο σύµπαν, αυτή προτίµησε τη φύση, και 
τους ανθρώπους που η ίδια επέλεξε. Έτσι ανέπτυξε το αυτί και την εσωτερική ακοή, 
έµαθε να αποστηθίζει, να ακούει τους άλλους προσεκτικά, αλλά κυρίως να ακούει τα 
λόγια της ψυχής της.  

Η κ. Κωχ ήταν η πρώτη έθνικ τραγουδίστρια στην Ελλάδα, µπόρεσε να 
προτάξει το παραδοσιακό τραγούδι στον αναβρασµό της δεκαετίας του 1970, 
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πρότεινε τον ηλεκτρικό ήχο στο παραδοσιακό τραγούδι, χωρίς αυτό να χάσει τη βαθιά 
του ελληνικότητά του. Ήταν µάλλον το κακό παιδί των παραδοσιακών τραγουδιών, 
γιατί όλα τα επεξεργαζόταν, τα άλλαζε. Σε µια εποχή που το παραδοσιακό είχε 
συνδεθεί µε το παρελθόν, τη Δικτατορία, και τη συντηρητική διατήρηση των 
παραδόσεων, µας έδωσε το µήνυµα «Όχι, το τραγούδι αυτό ανήκει σε όλους µας». Το 
πήρε, το εξέλιξε, το πρότεινε σαν τον «ταλαντούχο ένα» της παραδοσιακής 
κοινωνίας, όπως αναλύει ο Γρηγόρης Σηφάκης (Σηφάκης, 1988). Η Κωχ ήταν η 
εξέλιξη στο ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι που έπρεπε να δέσει µε την τεχνολογία 
και τις εξελίξεις της εποχής. Παράλληλα µε τον Διονύση Σαββόπουλο, πριν τη 
µεγάλη προσφορά του Ross Daly, των Δυνάµεων του Αιγαίου, και του κινήµατος της 
παραδοσιακής µουσικής που καλλιεργήθηκε στα Μουσικά Σχολεία της χώρας µας 
από το 1980 κι έπειτα, η Κωχ ήταν µπροστάρης στον ηλεκτρικό ήχο στα 
παραδοσιακά. Ήταν πάντα ανατρεπτική και πάντα διαφορετική.  

Με 34 προσωπικούς δίσκους, 3 βιβλία µε συνηµµένο ηχογραφηµένο υλικό, 
πολλές συµµετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, σε κινηµατογραφικές ταινίες, σε 
παιδικές µουσικοθεατρικές παραστάσεις, η Μαρίζα Κωχ µάς έχει συστήσει πολλά. 
Μέσα στις παλιές της ηχογραφήσεις, ανα γνωρίζει κάποιος εύκολα αυτό το ένστικτο, 
την δηµιουργική λάµψη, την πίστη σε αυτό που έχει βάλει η ίδια στο µυαλό της. Οι 
στίχοι της έχουν µία αφοπλιστική παιδικότητα. Τραγουδά σχεδόν πάντα µε λίγα 
όργανα, οι ενορχηστρώσεις των δίσκων της είναι λιτές και επιτρέπουν χώρο 
έκφρασης στο κάθε όργανο. Νοµίζω ότι αυτό το κάνει από αγάπη στο τραγούδι, αλλά 
και από αναγνώριση ότι «εν αρχή ή ο λόγος». Οι µελοποιήσεις της έχουν το ύφος 
µελισµένου, ηδυσµένου λόγου, και απέχουν από την επί τούτου σύνθεση µελωδιών.  

Η κ. Κωχ είναι η φωνή που µας επανασυστήνει τον ελληνικό λόγο, µε την 
καθαρότητα του ελληνικού ουρανού και της παιδικής ψυχής. Είναι η τραγουδίστρια 
που έδωσε το δικό της προσωπικό ύφος στην ελληνική παραδοσιακή µουσική, που 
δίνει το προσωπικό της ύφος σε ό,τι τραγουδά, γιατί δεν τραγουδά µόνο µε τη φωνή 
της, τραγουδά µε την ψυχή της. 

Αναφερθήκαµε στην άνθρωπο-δηµιουργό θέλοντας να τονίσουµε κάποια 
στοιχεία που θεωρούµε ότι τη χαρακτηρίζουν και αποδεικνύουν πώς οι µουσικές 
εµπειρίες της παιδικής και νεανικής της ηλικίας καθόρισαν την µετέπειτα ζωή της. 
Γιατί οι προσωπικές εµπειρίες των παιδικών χρόνων κάθε ανθρώπου - οι µουσικές, 
καλλιτεχνικές, κοινωνικές - είναι ο προσωπικός του θησαυρός. Σε αυτές τις εµπειρίες 
ο καθένας γυρνά και επαναβαφτίζεται σε όλη του τη ζωή. Όσοι άνθρωποι έχουν τη 
χαρά να έχουν παιδαγωγικό ρόλο στη ζωή άλλων ανθρώπων, είναι σηµαντικό να 
διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να τους παρέχουν πλούσιες αισθητικές εµπειρίες, 
που µπορεί αργότερα να τους βοηθήσουν να χτίσουν τα όνειρά τους και να αλλάξουν 
τη ζωή τους. Αυτά είναι κάποια σηµαντικά για εµάς στοιχεία που µας βοήθησαν να 
προσεγγίσουµε την άνθρωπο-δηµιουργό και επιδιώκουµε να αναδείξουµε στο 
Αποθετήριο Μαρίζα, για το οποίο θα µιλήσουµε στη συνέχεια. 
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Εικόνα 1: Η Μαρίζα Κωχ προσκεκληµµένη από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε την Οµάδα 
Μουσικοπαιδαγωγικών Δράσεων «Ανέβα µήλο-Κατέβα ρόδι» πριν την καλλιτεχνική τους 

εκδήλωση (Κέρκυρα, 10/11/2018) 

Ψηφιακό Αποθετήριο ΜΑΡΙΖΑ: ιδέα, στόχοι, υλικό 

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, σε συνεργασία µε την 
Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) έχουν σχεδιάσει τη 
δηµιουργία ενός Ψηφιακού Αποθετηρίου και Διαδραστικής Πλατφόρµας για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και µουσικής µέσα από τα τραγούδια της 
Μαρίζας Κωχ µε τίτλο: «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ από τα τραγούδια». Στόχοι του 
αποθετηρίου είναι: α) η παιδαγωγική (γλωσσική και µουσικοπαιδαγωγική) 
αξιοποίηση του υλικού από εκπαιδευτικούς µουσικής, δασκάλους και νηπιαγωγούς 
στην Ελλάδα, και β) η διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας µέσω του 
τραγουδιού για µαθητές που διαµένουν στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Για την 
προετοιµασία του υλικού του αποθετηρίου συνεργάζεται επιστηµονική οµάδα που 
έχει αναλάβει την καταγραφή, µεταγραφή, προετοιµασία του µουσικού υλικού, τη 
συγγραφή των µεταδεδοµένων, ενώ σχεδιάζουµε ηχογραφήσεις και την δηµιουργία 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας.  1

Το προτεινόµενο υλικό έχει τρεις τουλάχιστον άξονες: µουσική, γλώσσα, 
πολιτισµό. Αρχικά ως µουσικό και µουσικοπαιδαγωγικό υλικό απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής (3-6 ετών) και πρώτης σχολικής ηλικίας (7-9 ετών), αλλά µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία από µεγαλύτερα παιδιά ή/και ενήλικες. Το λεξιλόγιο, οι 
µελωδίες, οι εικόνες που αναδύονται µέσα στα τραγουδια, µπορούν να προκαλέσουν 
πλήθος δηµιουργικών και βιωµατικών δραστηριοτήτων στην τάξη µε γνώµονα τη 
µουσική ανάπτυξη των παιδιών (Κοκκίδου, 2014, 2015). 
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Η δεύτερη προτεραιότητά µας είναι το αποθετήριο να στηρίξει την εκµάθηση 
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και τη γνωριµία µε τον 
ελληνικό πολιτισµό. Ως προς την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, στόχος του 
έργου είναι η κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου 
(εκµάθηση της γραµµατικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας) ανάλογα 
µε το γνωστικό υπόβαθρο και τις µαθησιακές ανάγκες των παιδιών. Πολλές έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι το τραγούδι στηρίζει και βοηθά µε τον καλύτερο τρόπο την 
εκµάθηση ξένης γλώσσας (Kao & Oxford, 2014· Marjanen, 2016).  

Τρίτος στόχος είναι οι διαθεµατικές και διαπολιτισµικές συνδέσεις µε κεντρικό 
άξονα τον ελληνικό πολιτισµό, καθώς τα τραγούδια που επιλέχθηκαν µπορούν να 
αποτελέσουν ενδιαφέρον υλικό διαπολιτισµικής εκπαίδευσης για χρήση όχι µόνο από 
ελληνικά σχολεία της διασποράς, αλλά και δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία ξένων 
χωρών που έχουν θεσµοθετήσει την ελληνική ως δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα ή 
κάνουν χρήση διαπολιτισµικού υλικού. Τα τραγούδια του αποθετηρίου 
προσεγγίζονται ως πολυτροπικά κείµενα στη διδακτική τους επεξεργασία, δηλαδή 
επικοινωνιακά συµβάντα που συνοµιλούν µε ποικίλα σηµειωτικά συστήµατα (εικόνα, 
λόγος, µουσική, θέατρο, κλπ.). Χαρακτηρίζονται από χαλαρό ύφος, µη τυπικό λόγο 
και προφορικότητα, ενώ µεταδίδουν στοιχεία ελληνικότητας και χρήσιµες 
πληροφορίες για τον ελληνικό πολιτισµό (Κοκκίδου & Στάµου, 2010). 

Ως τώρα έχουν επιλεγεί 60-70 τραγούδια της δηµιουργού και υπάρχουν 
προοπτικές εµπλουτισµού του αποθετηρίου. Κάποια από τα τραγούδια κυκλοφορούν 
ήδη στη δισκογραφία, αλλά τα περισσότερα είναι ανέκδοτα. Στόχος µας είναι να 
δηµιουργήσουµε ένα αποθετήριο και µία διαδραστική πλατφόρµα που να περιέχει τις 
παρτιτούρες των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ, µουσικοπαιδαγωγικά και γλωσσικά 
σχόλια για την διδακτική τους αξιοποίηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
ηχογραφήσεις των τραγουδιών (παλαιότερες και σύγχρονες), καθώς και άλλο σχετικό 
υλικό (π.χ., φωτογραφίες, εξώφυλλα δίσκων, εξώφυλλα βιβλίων, εικόνες, µουσικό 
υλικό, κλπ.). Μέληµά µας είναι να παρέχεται στο κοινό ελεύθερη πρόσβαση για όλο 
το υλικό της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, εφόσον πρόκειται για υλικό που προορίζεται 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Το ψηφιακό αποθετήριο και η διαδραστική πλατφόρµα τραγουδιών της 
Μαρίζας Κωχ που είναι υπό κατασκευή περιλαµβάνει: 
α) παρτιτούρες των τραγουδιών (σε musescore και pdf), 
β) σχόλια και προτάσεις για τη διδασκαλία µουσικής που αφορούν κάθε τραγούδι του 
αποθετηρίου, 
γ) σχόλια και προτάσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού 
που αφορούν κάθε τραγούδι του αποθετηρίου, 
δ) ηχογραφήσεις των τραγουδιών, 
ε) πληροφορίες για τη δηµιουργό Μαρίζα Κωχ.  

Δείγµα του υλικού 
Κάθε τραγούδι έχει δηµιουργηθεί µε στόχο γλωσσικό από τη δηµιουργό που αφορά 
είτε την εκφορά του λόγου, είτε τη κατανόηση και παραγωγή του λόγου. Έτσι έχουµε 
ειδική µνεία στα φωνήεντα, δίψηφα σύµφωνα, διπλά γράµµατα, και στα χειλικά, 
οδοντικά, λαρυγγικά, υγρά και ένρινα σύµφωνα. Κάποια τραγούδια αναφέρονται στη 
γραµµατική και το συντακτικό της ελληνικής γλώσσας, µε οµαδοποιήσεις και 
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δραστηριότητες που αφορούν κάθε κατηγορία συµφώνων, δίψηφων, διπλών 
γραµµάτων. 

- Φωνήεντα: ου ο ι ε α 
- Δίψηφα σύµφωνα: µπ ντ γκ τσ τζ 
- Διπλά γράµµατα: ξ ψ 
- Σύµφωνα: χειλικά (π β φ), Οδοντικά (τ δ θ), Λαρυγγικά (κ γ χ), υγρά (λ ρ), ένρινα 

(µ ν), και συριστικό (σ) 

Τα µεταδεδοµένα του αποθετηρίου αναφέρονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
- Τίτλος τραγουδιού 
- Εκφορά λόγου 
- Κατανόηση και παραγωγή λόγου 
- Μουσικές δραστηριότητες 
- Διαθεµατικές συνδέσεις – Ελληνικός πολιτισµός 
- Παρτιτούρα 
- Ηχογράφηση 
- Άλλα στοιχεία (φωτογραφικό υλικό, υλικό διδασκαλίας κλπ.) 

Ακολουθούν δύο τραγούδια ως παράδειγµα των υπό επεξεργασία µεταδεδοµένων: 

α) Έχω µάθει  
(Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ) 

Το τραγούδι Έχω µάθει συµπεριλαµβάνεται στο βιβλίο Με τη Μαρίζα τραγουδώ 
Ελληνικά µαθαίνω (Κωχ, 2010). 
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Πίνακας 1: Μεταδεδοµένα τραγουδιού “Έχω µάθει” 

β) Η σταγόνα 
(Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ) 

Το τραγούδι Η σταγόνα είναι ανέκδοτο. 

Κατανόηση και παραγωγή 
λόγου

Μουσικές δραστηριότητες Διαθεµατικές συνδέσεις – 
Ελληνικός πολιτισµός

- Σύντοµοι διάλογοι µε τα παιδιά 
για εφαρµογή του παρακείµενου 
χρόνου στη συνοµιλία: π.χ. έχω 
µάθει µουσική, πού έχεις µάθει 
να χορεύεις; έχετε µάθει να 
µαγειρεύετε; ποια φαγητά έχετε 
µάθει να µαγειρεύετε; κ.ο.κ.

- Συνοδεία του τραγουδιού µε 
ostinato σε µελωδικά και ρυθµικά 
κρουστα. 
- Προσέγγιση της έννοιας της 
παύσης και εξοικείωση µε τα 
µουσικά σύµβολα των παύσεων 
ολόκληρου, µισού, τετάρτου και 
ογδόων. 
- Μουσικοκινητικά παιχνίδια µε 
εναλλαγές ήχων και παύσεων, τα 
παιδιά προχωρούν ρυθµικά ή 
σταµατάνε σε αντίστοιχους 
χρόνους. 
- Εξάσκηση στο σωστό φραζάρισµα 
του τραγουδιού.

- Γιορτές στη σύγχρονη 
ελληνική οικογένεια. -
Περιστάσεις για 
διασκέδαση, χορό και 
τραγούδι στην ελληνική 
κοινωνία: οικογενειακές 
γιορτές, πανηγύρια, 
γαµήλια γλέντια, γλέντι 
βαπτίσεων, εθνικές 
επέτειοι, θρησκευτικές 
γιορτές. 
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Πίνακας 2: Μεταδεδοµένα τραγουδιού “Μια σταγόνα” 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του υλικού επικυρώνεται ερευνητικά µέσα από 
διπλωµατικές εργασίες προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου, καθώς και από συνεργαζόµενους εκπαιδευτικούς µουσικής και 
δασκάλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία µε την επιστηµονική 
οµάδα.  Κατά την πιλοτική εφαρµογή του, οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν το 2

προτεινόµενο υλικό, αναπτύσσουν συµπληρωµατικά σχόλια ή δραστηριότητες, 
αξιολογούν την πορεία των δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί από την Οµάδα 
Εργασίας και παρέχουν ανατροφοδότηση στην οµάδα, η οποία ενσωµατώνεται στα 
µεταδεδοµένα. 

Ευχόµαστε αυτό το υλικό που σε µας φαίνεται πολύτιµο σαν το πάπλωµα µε τα 
χρυσά κουδούνια (Κωχ, 2011), να δώσει αφορµή για έµπνευση, δηµιουργία, 
αισθητική και µουσική καλλιέργεια, παιχνίδι και βιωµατική µάθηση στην τάξη. Μέσα 
από το Αποθετήριο ΜΑΡΙΖΑ στόχος µας είναι να στηρίξουµε µία αγωγή µε έµφαση 
στον προφορικό λόγο, στον ελληνικό πολιτισµό, και στις ανάγκες της σύγχρονης 
µουσικής εκπαίδευσης. 

Εκφορά λόγου Κατανόηση και 
παραγωγή λόγου

Μουσικές δραστηριότητες Διαθεµατικές συνδέσεις – 
Ελληνικός πολιτισµός

- Α, Καλή 
εκφορά του α 
στο τραγούδι: 
ανοιχτό στόµα 
µε κάτω το 
σαγόνι (σε 
σχήµα αυγού) 

- Θηλυκά 
ισοσύλλαβα 
ουσιαστικά σε -α 
(βλ. σταγόνα, 
ανατριχίλα, 
τριανταφυλλιά, 
λεµονιά ). 
- Μετατροπή της 
τριτοπρόσωπης 
αφήγησης του 
ποιήµατος σε α) 
αφήγηση πρώτου 
προσώπου µε θέµα 
«Το ταξίδι µου στο 
ποτάµι» και β) 
µετατροπή της 
αφήγησης σε 
διάλογο. 
- Απαγγελία και 
συζήτηση πάνω στο 
ποίηµα του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου «Το 
ποταµάκι» που 
ασχολείται µε τον 
κύκλο του νερού. -
Αναζητούµε τις 
οµοιότητες και τις 
διαφορές ανάµεσα 
στα δύο ποιήµατα. 

- Ο εκπαιδευτικός τραγουδά 
το τραγούδι και τα παιδιά 
δείχνουν µε χειρονοµίες σε 
γενικές γραµµές τη µελωδική 
κίνηση. 
- Μίµηση ήχων σταγόνων 
της βροχής µε τη φωνή: 
σταγόνες που πέφτουν σε 
λαµαρίνα, σταγόνες που 
πέφτουν σε χώµα, σταγόνες 
που πέφτουν σε νερόλακους, 
σταγόνες που πέφτουν στην 
οµπρέλα. 
- Απόδοση του τραγουδιού 
ώστε στην α' φράση το 
τραγούδι να δίνει την 
αίσθηση σταγόνας που 
πέφτει (staccato). 
- Δηµιουργία ηχοϊστορίας µε 
θέµα «Βροχή στο δάσος»: τα 
παιδιά µπορούν να µιµηθούν 
ήχους της φύσης (πουλιά, 
φύλλα, ποτάµι, βροχή), 
χρησιµοποιώντας όργανα 
τάξης, τη φωνή τους, το 
σώµα τους, και διάφορα 
αντικείµενα. 
- Η έννοια του staccato στο 
τραγούδι, στην εκτέλεση 
οργάνων και στη σωµατική 
κίνηση.

- Ποτάµια, γεφύρια και 
νερόµυλοι της Ελλάδας 
µέσα από επιλεγµένο 
φωτογραφικό και 
οπτικοακουστικό υλικό. 
- Εξερευνούµε το 
εκπαιδευτικό υλικό «Ένα 
κουτί γεµάτο νερό».  
- Ο κύκλος του νερού: 
διερεύνηση µέσα από το 
βιβλίο «Τα δάση κάνουν 
τις θάλασσες» του Γιο 
Σοµέι, της πορείας του 
νερού από την πηγή προς 
τη θάλασσα και της 
«επιστροφής» του µέσω 
της εξάτµισης και της 
βροχής.  
- Μυθικές οντότητες της 
ελληνικής µυθολογίας που 
συνδέονται µε το νερό - 
σύνδεση µε µύθους από 
την Αφρική, την Ασία , την 
Αυστραλία, την Αµερική. 
- Εικαστική απεικόνιση 
του στοιχείου το νερού από 
διαφορετικούς 
πολιτισµούς, εποχές και 
εικαστικά ρεύµατα.  
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 Έως τώρα έχουν συνεργαστεί στην πιλοτική εφαρµογή του υλικού η Κλειώ Κωνσταντάκου, 2

η Ευαγγελία Τζιώτζου, και η Άννα Χατζηκυριάκου, ενώ είµαστε ήδη σε επικοινωνία και µε 
άλλους εκπαιδευτικούς µουσικής που επιθυµούν ή έχουν αρχίσει να συνεργάζονται µαζί µας.



Round rable - Στρογγυλή τράπεζα Ι: Ψηφιακό Αποθετήριο ΜΑΡΙΖΑ Διονυσίου (επιµ)
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