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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΠ’ ΤΗ ΣΤΕΡΙΑ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ
12 τραγούδια για παιδιά - Ένας δίσκος με έντονο οικολογικό μήνυμα!

Τα ζώα αποφασίσανε στους δρόμους να κατέβουν
οι θάλασσες βρομίσανε και οι πηγές στερεύουν
………………………………………………………………
Και ήρθαν τα θηράματα, μπεκάτσες και τρυγόνια
κι όλα τα κατοικίδια και γέμισε η Ομόνοια
μαζί χελώνες και λαγοί απ’ τα καμένα δάση
μαζί μας κι οι ηθοποιοί ο Σκούπι Ντου κι η Λάση.
Θηρία από την Αφρική, πρόσφυγες μπαμπουίνοι
κι απ’ τη λιωμένη ανταρκτική ήρθαν κι οι πιγκουίνοι
………………………………………………………………
«…Τραγούδια με ειλικρινή, παιδική τρυφερότητα αλλά και
με ευφυή σάτιρα, που ωθούν το παιδί όχι μόνο να ακούσει
και να τραγουδήσει, αλλά και να σκεφτεί. Τραγούδια με φαντασία, που λένε μια ιστορία με αρχή και τέλος, σε γλώσσα
ζωντανή και καθόλου διδακτική… Τραγούδια, τέλος, που
συνοδεύονται από φυσικά όργανα (άνθρωπος-ορχήστρα ο
Ανδρονίκου, παίζει δέκα όργανα και υπογράφει την ενορχήστρωση)…» (Εφημερίδα Η ΕΠΟΧΗ - «Οι ακροάσεις της Εποχής»)
Γράφει ο Αντώνης Μπαλάσκας για τον δίσκο:
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ Τ’ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ευτυχώς που υπάρχουν συνθέτες, που καταστρατηγούν
άρθρα της Διεθνούς Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των
Ζώων (1978). Έτσι το Άρθρο 10 και μάλιστα η πρώτη του
παράγραφος (1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων
για τη διασκέδαση των ανθρώπων) πήγε περίπατο και προέκυψε ένας υπέροχος δίσκος προς τέρψιν ανθρώπων και
ζώων, δείχνοντας πόσο μοιάζουν μεταξύ τους στο ζωικό
βασίλειο, αφού τα χαρακτηριστικά τους – κυρίως τα συμπεριφορικά – είναι σχεδόν πανομοιότυπα.
Το 2008 κυκλοφόρησε στη LYRA ο δίσκος του Μιχάλη
Ανδρονίκου – στα μεγάλα του κέφια, να δρα ως κινητή
ορχήστρα, παίζοντας ακουστική, κλασική και ηλεκτρική
κιθάρα, κλαρινέτο, πιάνο, μπάσο, συνθεσάιζερ, ακορντεόν
και κρουστά!!! - «Απ’ τη στεριά, το νερό και τον αέρα», με
τραγούδια για μικρούς και μεγάλους, με ήρωες ζώα, αφιερωμένος στ’ «αδέσποτα του κόσμου». Τραγουδούν η Σίσσυ
Κασσάνδρα, ο Γιάννης Λεκόπουλος. Συμμετέχουν η Μαρία
Φωτίου και η Γιολάντα Αθανασοπούλου. Τους στίχους των
τραγουδιών έγραψαν ο Νίκος Αϊβαλής (που είχε τη θεατρική και την εικαστική επιμέλεια), ο Βασίλης Γκίκας, η Νατάσα Κακογιαννάκη και η Αλέκα Εληώτη.
Μόνο που εδώ το άρθρο της Διακήρυξης έχει αντιστραφεί. Το «ζωικό βασίλειο» διηγείται πια στους ανθρώπους
τη θλίψη της οικολογικής καταστροφής, τη ρύπανση των
θαλασσών, την αποψίλωση των δασών, αλλά και μιας κοινωνίας χωρίς καμιά κοινωνική μέριμνα, με περικοπές σε
μισθούς και συντάξεις, με την ανεργία να σκαρφαλώνει
και τα εργατικά δικαιώματα να καταπατούνται όπως ποτέ.
Ο κρατικός μηχανισμός σε πλήρη αποδιοργάνωση και η
αστυνομική βία τυφλή. Η αιχμηρότητα της διήγησης του
άδικου κόσμου που έφτιαξαν τα έλλογα όντα, που επηρεάζει όλο το ζωικό βασίλειο, μέρος του οποίου είναι κι ο
άνθρωπος, αναγκάζει τα ζώα να κατεβούν στο δρόμο για
να δοθούν λύσεις, επικρίνοντας και διακωμωδώντας τα
κακώς κείμενα.
Με μελωδίες, που συμπεριλαμβάνουν ρυθμούς από τζαζ
και μποσανόβα ως οπερατικές άριες, ενορχηστρώσεις, λι-

τές και καθαρές ν’ ανακαλούν τα δρώμενα και με μια υπέροχη εικαστική παρέμβαση του Νίκου Αϊβαλή στην εικονογράφηση του δίσκου, αποτέλεσε μια εξαιρετικά όμορφη
δουλειά για τα μουσικά δρώμενα.
Όπως σημειώνουν οι συντελεστές: «Τα τραγούδια αυτά είναι ο καρπός της συνεργασίας μιας όμορφης παρέας, που
έζησε και χάρηκε πολύ δυνατές στιγμές κατά τη διάρκεια
της δημιουργίας τους. Γράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν με
πολύ ενθουσιασμό και ιδιαίτερο κέφι απʼ όλους, κάτι που
μας οδήγησε στην αυθόρμητη ανάγκη να τα μοιραστούμε
πρώτα με φίλους και μετά με όποιον μπορεί να ενδιαφέρεται να ακούσει μια διαφορετική προσέγγιση στο τραγούδι
σήμερα. Ελπίζω να το χαρείτε όσο κι εμείς.»
Ένα ένα τα ζώα ξετυλίγουν την ιστορία τους… και οι μουσικοί ρυθμοί μπλέκονται. Η αλιγατορίνα, που είναι ακόμα
άσημη αλλά ονειρεύεται να γίνει πρίμα μπαλαρίνα, ο Ρούλης ο ελέφαντας, που είναι χοντρούλης και κάνει δίαιτα για
τα μάτια της καμηλοπάρδαλης που αγάπησε, ο κροταλίας
ο Ηλίας, που βρέθηκε στην όπερα της Μασσαλίας, η μαϊμού η Σουλτάνα, που το σκάει από το κλουβί της στην Αθήνα για να ξαναβρεθεί ελεύθερη στην Αφρική, ο Φαίδωνας ο
βάτραχος, που παρά την ασχήμια του είναι πρίγκιπας για
την καλή του, ο Άρης ο Λιοντάρης, που είναι γεννημένος
αρχηγός, το χταπόδι, που είναι πάντα στιλάτο, ο Κοσμάς
ο κάβουρας, που ψάχνει καινούριο βράχο για ν’ αράξει, ο
κόρακας ο Αλέκος, που βλέπει τα καμένα δάση στην Ελλάδα, η Μάγια η κουκουβάγια η φίλη των ναυτικών και τέλος
όλη η αγέλη, που αποφασίζει να κατέβει στο δρόμο και να
διαδηλώσει!
Πόσο προφητική ήταν η «Αγέλη»!!! :
Αρχίζει η διαδήλωση και αν δε φανεί ο Αλέξης
να βγει να κάνει δήλωση, βαριές θ’ ακούσει λέξεις
…………………………………………………………
Δυο πόρτες έχει η ζωή ανοίξτε μια και βγείτε
γιατί μπουκάρουν οι τρελοί και τρέξτε να σωθείτε!
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
01. ΕΝΑΡΞΗ (Ν. Αϊβαλής) - Χορωδία Αγέλη, 02. Η ΑΛΙΓΑΤΟΡΙΝΑ (Β. Γκίκας) - Σίσσυ Κασσάνδρα, 03. Ο ΡΟΥΛΗΣ Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ (Β. Γκίκας) - Γιάννης Λεκόπουλος, 04. Ο ΚΡΟΤΑΛΙΑΣ
Ο ΗΛΙΑΣ (Ν. Αϊβαλής) - Σίσσυ Κασσάνδρα, 05. Η ΜΑΪΜΟΥ
Η ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Ν. Αϊβαλής) - Γιάννης Λεκόπουλος, 06. Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ Ο ΦΑΙΔΩΝΑΣ (Β. Γκίκας) - Σίσσυ Κασσάνδρα, 07. Ο
ΑΡΗΣ Ο ΛΙΟΝΤΑΡΗΣ (Ν. Αϊβαλής) - Γιάννης Λεκόπουλος, 08.
ΤΟ ΧΤΑΠΟΔΙ (Ν. Κακογιαννάκη) - Σίσσυ Κασσάνδρα, 09. Ο
ΚΟΣΜΑΣ Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ (Α. Εληώτη) - Σίσσυ Κασσάνδρα, 10.
Ο ΚΟΡΑΚΑΣ Ο ΑΛΕΚΟΣ (Ν. Αϊβαλής) - Γιάννης Λεκόπουλος,
11. Η ΜΑΓΙΑ Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ (Ν. Αϊβαλής) - Μαρία Φωτίου,
12. ΑΓΕΛΗ (Β. Γκίκας)
Οι ζωγραφιές είναι εικονογράφηση για το δίσκο από το
Νίκο Αϊβαλή, ηθοποιό και ραδιοφωνικό παραγωγό.
______________________________________________
Ο Μιχάλης Ανδρονίκου γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου το
1977. Είναι διδάκτωρ σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο του Calgary
και καθηγητής σύνθεσης και θεωρητικών στο Πανεπιστήμιο
του Providence στον Καναδά. Είναι απόφοιτος του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει Δίπλωμα Κλασσικής Κιθάρας, Κλαρινέτου και Θεωρητικών από το
Trinity College κι από το Royal Academy of Music του Λονδίνου
και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από το Δημοτικό Ωδείο Αργυρούπολης. Είναι πτυχιούχος Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας
και διπλωματούχος Σύνθεσης από το Ελληνικό Ωδείο. Έχει
γράψει μουσική για μικρά και μεγάλα σύνολα, για σόλο όργανο,
μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, για εικαστικές εκθέσεις
και τραγούδια. Έχουν κυκλοφορήσει επτά δισκογραφικές δουλειές με έργα δικά του και άλλες με συμμετοχές του. Παρτιτούρες των έργων του έχουν εκδοθεί στη Βουλγαρία, στον Καναδά,
στην Ιταλία και στην Ιαπωνία.

