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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 

Γεννήθηκε στις 5/11/1978 στη Λευκωσία, η 
καταγωγή του όµως είναι από την κατεχόµενη 
Κερύνεια .Στα 9 του, ο πατέρας του του χάρισε 
ως δώρο µία κιθάρα, η οποία έγινε και η αφορµή 
να γραφτεί στο ωδείο . Έχει πτυχίο κλασικής 
κιθάρας, πιάνου και ανωτάτων θεωρητικών 
σπουδών στο Royal College Of London 

Βιογραφία 

Αρχή Της Καριέρας Του Μιχάλη Χατζηγιάννη 

Στα 14 του λαµβάνει µέρος στις Αφετηρίες 

(τηλεοπτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη 

νέων ταλέντων υπό τη διοργάνωση του ∆ώρου 

Γεωργιάδη).∆ιακρίνεται ανάµεσα σε 1000 νέα 

ταλέντα λαµβάνοντας την πρώτη θέση µε το 

τραγούδι "∆εν υπάρχει λόγος" του Γιώργου 

Νταλάρα. Το 1994 λαµβάνει µέρος στον 

Παγκύπριο ∆ιαγωνισµό Τραγουδιού (υπό τη 

διοργάνωση της "Λαϊκής Τράπεζας") παίρνοντας 

το πρώτο βραβείο σύνθεσης και ερµηνείας µε το 

τραγούδι "Η δική µας ιστορία" και το δεύτερο 

βραβείο ερµηνείας µε το τραγούδι "Ο κρότος 

της αλήθειας µου". Ο Μιχάλης υπήρξε µέλος και 

της χορωδίας της "Λαϊκής Τράπεζας". 
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Το 1996 λαµβάνει µέρος στους 

προκριµατικούς διαγωνισµούς για 

την επιλογή του τραγουδιού που θα 

εκπροσωπήσει την Κύπρο στη 

Eurovision.Τελικά τα δύο τραγούδια 

"Το Γράµµα" και "Φίλησέ µε" που 

ερµήνευσε πήραν αντίστοιχα τη 

δεύτερη και τρίτη θέση και δεν 

κατάφερε να προκριθεί. 

Το 1998 και ενώ εκτελεί τη 

στρατιωτική του θητεία επιλέγεται 

να εκπροσωπήσει τη χώρα του στη

Eurovision µε το τραγούδι 

"Γένεσις", µε το οποίο τελικά 

κατέλαβε την 11η θέση 

λαµβάνοντας εξαιρετικές κριτικές 

για τις φωνητικές του ικανότητες 

και τη σκηνική του παρουσία. Ο 

συγκεκριµένος διαγωνισµός 

πραγµατοποιήθηκε στο Birmingham 

στις 9 Μαΐου 1998.    

Το 1995 κυκλοφορεί το πρώτο του CD µε τίτλο 

"Σενάριο" (µε 11 τραγούδια).Μέσα σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα γίνεται πλατινένιο. Το 1997 

κυκλοφορεί το δέυτερο CD του µε τίτλο "Ο Μιχάλης 

Χατζηγιάννης τραγουδά ∆ώρο Γεωργιάδη" (µε 12 

τραγούδια).Σε χρόνο ρεκόρ γίνεται πλατινένιο. Την 

ίδια χρονιά συµµετέχει στο CD "Ανώνυµες Πατρίδες" 

του ∆ώρου Γεωργιάδη, το οποίο ηχογραφήθηκε 

προς τιµήν της Αρµένικης Εθνικής Επιτροπής 

Κύπρου. Αµέσως µετά το διαγωνισµό Eurovision 

κυκλοφορεί το τρίτο του προσωπικό CD µε τίτλο 

"Επαφή" (µε 12 τραγούδια) που γίνεται επίσης 

πλατινένιο. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί ένα CD µε 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια µε τίτλο 

∆ισκογραφικές ∆ουλειές Του 

ΤΤΤΤα τραγούδια του µας   α τραγούδια του µας   α τραγούδια του µας   α τραγούδια του µας   
ταξιδεύουν…ταξιδεύουν…ταξιδεύουν…ταξιδεύουν…    

Σελίδα 2 

"Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες", στο οποίο 

συµµετέχουν και παιδιά από ολόκληρη την 

Κύπρο.Παράλληλα συµµετέχει και στη µουσική 

παραγωγή του Σταύρου Σιδερά "Πυγµαλίων". Ο 

Γιώργος Χατζηνάσιος τον ζητά αµέσως για να 

συµµετάσχει στο CD "Άγγιγµα Ψυχής" το οποίο 

κυκλοφορεί τον Νοέµβριο του 1998. Τον Μάρτιο 

του 2000 κυκλοφορεί η πρώτη του εν Ελλάδι 

δισκογραφική δουλειά µε τίτλο "Παράξενη 

∆είτε το θέµα Παραποµπή αναγνωστών
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Συνεργασίες 

Όλο τον χειµώνα 98-99 ο Μιχάλης εµφανίζεται στο 

Taboo µαζί µε τον Γιώργο Χατζηνάσιο και τον Στέφανο 

Κορκολή. Τον επόµενο χειµώνα συνεργάζεται πάλι µε 

τον Γιώργο Χατζηνάσιο στο Taboo αλλά αυτή τη φορά

δίπλα στην Αλέξια και τον Πέτρο Γαϊτάνο. Τον 

Οκτώβριο του ίδιου έτους συνεργάζεται µε την Ελένη 

Πέτα σε µια σειρά εµφανίσεων σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Την ίδια εποχή πραγµατοποιεί µια σειρά 

εµφανίσεων στο House Of Art αποσπώντας εξαίσιες 

κριτικές για την ποιότητα της δουλειάς του. Στις 13 

Ιουλίου αρχίζουν οι καλοκαιρινές συναυλίες του 

Μιχάλη σε ολόκληρη την Ελλάδα µαζί µε την Ελένη 

Πέτα. Από τις 5 µέχρι τις 7 Οκτωβρίου ο Μιχάλης 

συµµετέχει µαζί µε τους Downtown Beat στο δέυτερο 

ethnic και jazz φεστιβάλ της Αθήνας. Από τις 2 

Νοεµβρίου 2001 ο Μιχάλης εµφανίζεται µαζί µε την 

Ελένη Πέτα και την Ηρώ στο ΦΩΣ της Ιεράς Οδού σε 

ένα µοναδικό πρόγραµµα, το οποίο προτείνει 

καινούργιο τρόπο ψυχαγωγίας στην αθηναϊκή νύχτα. 

Στίχοι 

Στίχοι: Ελεάνα Βραχάλη 

Μουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης 

 

Αγάπησέ µε κι αρχίζει ο κόσµος εδώ 

όσο η γη θα γυρίζει τόσο εδώ θα γυρνώ 

µια στιγµή, ένα λεπτό, µια νύχτα σου 

ζητώ. 

 

Μια νύχτα τρελή σπάσ' το γυαλί 

κόψε µε όµως έλα 

Μια νύχτα αν τολµάς κάνε για µας  

την πιο µεγάλη τρέλα 

 

Αγάπησέ µε ν' ανοίξει αυτό το κελί 

είσαι το κέντρο του κόσµου για µένα εσύ 

µια στιγµή, ένα λεπτό, µια νύχτα σου 

ζητώ.  

Σελίδα 3ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
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Στίχοι: Ελεάνα Βραχάλη 

Μουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης 

Πρώτη εκτέλεση:  Μιχάλης Χατζηγιάννης 
 

Να 'µαι στα σύννεφα ψηλά 

µ' ένα τηλέφωνο αγκαλιά 

όπως οι φλέβες δυνατά 

τ' ακούω πάλι να χτυπά 

Υποχρεώσεις και δουλειά 

µου κλέβουν κάτι απ' τη χαρά 

Είναι πληγή να σ' αγαπώ  

όταν µου είσαι µακριά 

Μόνο αν είσαι εσύ, εγώ απαντώ...  

 

Μη, δεν είµαι εδώ, όνειρο ζω 

και µη µε ξυπνάτε τώρα 

Μη, για ό,τι καλό ή ό,τι κακό 

τα λέµε άλλη ώρα... 

 

Μη, είµαι αλλού σ' άλλη τροχιά, 

σ' άλλη γη, σ' άλλη χώρα 

Μη, δεν είµαι εδώ, όνειρο ζω,  

µη µε ξυπνάτε τώρα...  

 

Να ονειρεύοµαι γλυκά  

µ' ένα τηλέφωνο αγκαλιά 

όπως οι φλέβες δυνατά 

τ' ακούω πάλι να χτυπά 

Και µόνο αν είσαι εσύ, εγώ απαντώ...

Σελίδα 4 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 

Στίχοι: Ελεάνα Βραχάλη 

Μουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης  
 

Αγκαλιά να µε πάρεις θάλασσά µου εσύ 

τη µπορώ την αρµύρα και ας είναι 
πληγή. 

Γίνε δρόµος και µοίρα θάλασσά µου και 
πες 
τι σηµαίνουν οι λέξεις αλλά κι οι σιωπές. 
 

Αν µε ζητήσει κανείς 
δεν υπάρχω εγώ γίναµε ένα να πεις. 
Μέσα σου χάθηκα πια 

απ’ το λίγο που ζω ας πνιγώ στα βαθιά. 

Αν µε ζητήσει κανείς 
θάλασσα σώσε µε κάτι να βρεις να τους 
πεις. 
 

Μέσα στα κύµατά σου να µε κρύβεις 
εδώ 

από ψέµα κι ανθρώπους πληµµυρίζει ο 

καηµός. 
 

 



Γιορτή". Τον Ιούνιο του 2000 κυκλοφορεί το πρώτο 

single από τη συγκεκριµένη δισκογραφική δουλειά 

περιέχοντας το τραγούδι "Μόνο στα όνειρα". Τον 

∆εκέµβριο συναντά µια µεγάλη καλλιτέχνιδα, τη 

Χαρούλα Αλεξίου, συµµετέχοντας στον προσωπικό 

της δίσκο "Παράξενο Φως" στο τραγούδι του Μάνου 

Λοΐζου "Σ'αγαπώ σ'αγαπώ". Την ίδια περίοδο 

κυκλοφορεί το δεύτερο single από τον δίσκο του 

περιέχοντας το τραγούδι "Οι τίτλοι του τέλους". Τον 

Μάιο του 2001 συµµετέχει ερµηνεύοντας το 

τραγούδι "I need your love" στο CD της Ορχήστρας 

του 5ου Γαλαξία "Μέχρι το τέλος του ορίζοντα". Στις 

18 Ιουνίου κυκλοφορεί το CD single "∆εν έχω 

χρόνο". Τον ∆εκέµβριο κυκλοφορεί στην Κύπρο το 

CD single "Οι µικρές µας ιστορίες".  

Το 2003 κυκλοφορεί το εκπληκτικό cd-sigle 

«Μόνος µου» που γίνεται τριπλά πλατινένιο. 

Μεγάλη επιτυχία γνωρίζει και το τραγούδι «Αν 

µου τηλεφωνούσες» Το Φεβρουάριο του 2004, ο 

Μιχάλης γράφει και ερµηνεύει τα τραγούδια για 

την ταινία «Ρ20» . Τον Απρίλιος του 2004, όταν ο 

 

Επερχόµενη ∆ισκογραφική 
∆ουλειά 2008-2009 

 

Πες µου η αγάπη πού 

µένει, σε ποιόν όροφο 

µένει αν τα βράδια 

κοιµάται ή αν µε 

περιµένει… 

Σελίδα 5ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 

Μιχάλης κυκλοφορεί το τρίτο του album µε τίτλο 

«Ακατάλληλη σκηνή»,ένας δίσκος γεµάτος 

επιτυχίες. Το 2005 είναι άλλη µία πετυχηµένη 

χρονιά για το Μιχάλη. Το cd«ακατάλληλη σκηνή» 

επανακυκλοφορεί και έχει εκτός απ' τα τραγούδια 

που είχε και πριν, άλλα δύο υπέροχα κοµµάτια. Το 

2006 κυκλοφορεί το πολύ αναµενόµενο live album, 

µε δύο live cd που περιέχουν και τρία καινούργια 

τραγούδια που γίνονται µεγάλες επιτυχίες και ένα 

live dvd που περιέχει εκτός απ' τα τραγούδια της 

συναυλίας, backstage υλικό και φωτογραφίες του. 

Τον ∆εκέµβριο του 2006, ο Μιχάλης κυκλοφορεί το 

τέταρτο άλµπουµ της καριέρας του µε τίτλο "Φίλοι 

και Εχθροί". Τον Ιούνιο του 2007 κυκλοφορεί το 

CD single "Πιο Πολύ" το οποίο περιλαµβάνει 

τέσσερα τραγούδια: το ολοκαίνουργιο "Πιο Πολύ" 

σε µουσική του Μιχάλη και στίχους του Νίκου 

Μωραΐτη, το οποίο ντύνει και την καινούργια 

διαφηµιστική καµπάνια του ΟΤΕ, το passion remix 

του "Πιο Πολύ", το "Σήµερα - Tonight" ντουέτο µε 

τους Reamonn όπως επίσης το νέο Moscow electro 

mix του "Χέρια Ψηλά".    

Παραποµπή αναγνωστών από τη σελίδα 2 
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Ματζαγριωτάκη 

171-72. Καλλιθέα, Αττική 

 

Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:    

9510509 

 

Φαξ:Φαξ:Φαξ:Φαξ:    

9510509 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:    
mail@7lik-kallith-attach.gr 

Είµαστε στο Web! 

Επισκεφθείτε µας στη 

διεύθυνση: 

www.mixalisxatzigiannis.gr 

 

Ο συνθέτης Μιχάλης Χατζηγιάννης υπογράφει ένα ακόµα 

καταπληκτικό κοµµάτι για την Νατάσσα Θεοδωρίδου… 


