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ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ
για τον εθελοντισμό

Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα
ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια
κι΄ εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη,
ανιδιοτέλεια,
ευγένεια
ψυχής,
κατανόηση,
ανθρωπιιά είναι λέξεις κενές περιεχομένου. Ας μην
αρνηθούμε
ποτέ
να
δώσουμε
χέρι
βοηθείας
σ' αυτούς που το έχουν ανάγκη.
Βοηθώντας, βοηθούμε τον εαυτό μας.
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Ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ γεννήθηκε στο Φρέναρος στις
20 Αυγούστου 1954. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης
Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών της
Αθήνας. Πήρε πρώτα βραβεία σε πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών το 1979,
σε διαγωνισμό θεατρικού μονόπρακτου του Ρ.Ι.Κ. το
1981, σε διαγωνισμό κυπριακής λαϊκής ποίησης της
ΕΑΚ –ΕΚΑ το 1996 και σε διαγωνισμό σύνθεσης κυπριακού τραγουδιού του Ρ.Ι.Κ. το 2000. Είναι μέλος της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών στην Αθήνα και της Επιτροπής για την Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά (Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών). Είναι μελετητής – ερευνητής της Κυπριακής μουσικής παράδοσης και της λαϊκής ποίησης. Παίζει λαούτο
και κιθάρα.
Από το 1975 καταγράφει, συλλέγει, ερευνά και μελετά το
κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι και τη λαϊκή ποίηση.
Διαθέτει προσωπικό αρχείο που περιλαμβάνει καταγραφές τραγουδιών που δεν υπάρχουν στις μέχρι σήμερα
εκδόσεις και συλλογές των μελετητών της μουσικής
παράδοσης, ηχογραφήσεις σπάνιων μουσικών
σκοπών, παλιά παραδοσιακά μουσικά όργανα, παλιά
βιβλία, παλιές «ποιητάρηκες» φυλλάδες και ανέκδοτα
ποιήματα παλιών λαϊκών ποιητών της Κύπρου, ιδιαίτερα
των Κοκκινοχωρίων. Έχει πολλά συγγράμματα και
πληθώρα συλλογών που αφορούν το παραδοσιακό
τραγούδι ολόκληρου του ελληνικού χώρου και τη λαϊκή
ποίηση της Κύπρου.
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Το 1991 ίδρυσε το Μουσικό Σχήμα Μεσόγειος (το οποίο
μετονόμασε σε Μουσικό Σχήμα Ανατολική Μεσόγειος το
2005 και Μουσικό Σχήμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ το 2011),
του οποίου και ηγείται. Έχει εκδώσει δέκα δισκογραφικές δουλειές με παραδοσιακά τραγούδια από το προσωπικό του αρχείο. Ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ επέλεξε να
συνεργαστεί με την ερμηνεύτρια κυπριακών παραδοσιακών τραγουδιών Κυριακού Πελαγία την οποία ανέδειξε
δισκογραφικά και την έκανε γνωστή και αγαπητή στους
απανταχού της γης Κυπρίους και σε πολλούς άλλους.
Στην έκδοση «Κυπριακά Παραδοσιακά Τραγούδια για
Παιδιά, μέσα από την Επιστήμη της Μουσικής Παιδαγωγικής», συνεργάστηκε με το μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα και τη Δρα Αύρα Πιερίδου.
Συμμετέχει σε διεθνή μουσικά φεστιβάλ προβάλλοντας
το κυπριακό τραγούδι. Έχει ήδη επισκεφθεί τον Καναδά,
το Μεξικό, την Αυστραλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία,
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Τσεχία, την Αγγλία, τη Δανία,
την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Μάλτα, τη Σουηδία,
το Λίβανο.
Υπήρξε συνεργάτης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, ως επισκέπτης σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση του παραδοσιακού τραγουδιού στην εκπαίδευση.
Υπήρξε συνεργάτης του Ρ.Ι.Κ. για έξι χρόνια (1996-2002),
με ραδιοφωνικές εκπομπές που αφορούσαν το παραδοσιακό τραγούδι και τη λαϊκή ποίηση, σε συνεργασία
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με τη Λυγία Κωσταντινίδου, τη Θέμιδα Θεοχάρους και
την Ειρηνούλα Χατζηβασιλείου. Γράφει εκπομπές που
έχουν σχέση με την μουσικοποιητική παράδοση της
Κύπρου για την τηλεόραση του ΡΙΚ. Ως τραγουδιστής
συνεργάστηκε με την Ορχήστρα Αρχαίων Ελληνικών
Μουσικών Οργάνων Τέρπανδρος του Μιχάλη Γεωργίου.
Έχει συνεργαστεί σε συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως το Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Μιχάλη Βιολάρη, την Άννα Βίσση, τη Νένα Βενετσάνου, το Νίκο Χατζόπουλο, τον Παναγιώτη Λάλεζα, το Δώρο
Δημοσθένους, τη Δέσποινα Ολυμπίου. Συνεργάστηκε
δισκογραφικά με τον Γιώργο Νταλάρα.
Έκανε την έρευνα, έγραψε τα κείμενα ,τους διαγωνισμούς τραγουδιού, τα μουσικά σήματα και συμμετείχε
στο τηλεπαιχνίδι του ΡΙΚ «Παίζουμε Κυπριακά 20112014» με παρουσιαστές τη Βασιλική Χατζηαδάμου και το
Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ είχε και τη μουσική επιμέλεια της
εκπομπής. Δίνει διαλέξεις που αφορούν το Παραδοσιακό Τραγούδι και τη Λαϊκή Ποίηση της Κύπρου. Ως μουσικός και τραγουδιστής συνεργάστηκε με το Θεατρικό
Οργανισμό Κύπρου (Θ.Ο.Κ.) το 2012 στο έργο του
Αντρέα Κουκκίδη « Το σχέδιον Υγείας», με σκηνοθέτη
τον Κώστα Δημητρίου.
Στις 11 Νοεμβρίου 2012 τραγούδησε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εκπροσωπώντας την Κύπρο στη μεγάλη
συναυλία για το παραδοσιακό τραγούδι του ελληνικού
χώρου που διοργάνωσε ο Μουσικολόγος Παναγιώτης
Μυλωνάς.
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Διετέλεσε για 13 χρόνια (1999-2012) πολιτιστικός
λειτουργός του Δήμου Παραλιμνίου διοργανώνοντας
και παρουσιάζοντας εκατοντάδες μουσικοχορευτικές
και θεατρικές παραστάσεις .
Το 2004 μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής Ολυμπιάδας
που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας,
επ’ ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας,
του ανατέθηκε η διοργάνωση και παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην Κύπρο.

