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Eπιμορφωτικό σεμινάριο Ειδικής Αγωγής – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαθήματα φωνητικής/ορθοφωνίας με την Hλιάννα Τσακιράκη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΧΩΡΟΥΣ:

“Rosa Colorato” – Kαματερό

“Συναισθήματα” – Πειραιάς (από το 2019 μέχρι σήμερα)

“Σύλλογος Εθνικής Εστίας” – Ίλιον (από το 2020 μέχρι σήμερα)

“To σπίτι με τον κήπο” – Αιγάλεω (από το 2019 μέχρι σήμερα)

“Θέατρο Πρόβα” – Αθήνα (από το 2016 μέχρι σήμερα)

2016 - 2019

Workshop, devised theatre, με τον Κώστα Φιλίππογλου – Tempus Verum Εν 

Αθήναις

Tap dance με την Wendy Gibbins στο NYAS

Θεατρική διασκευή του βιβλίου «Ο Γιγαντοκυνηγός» του Δημήτρη 

Μελικέρτη που κυκλοφορεί από τις εκδ. Πατάκη.

Συνεργασία με τον συγγραφέα Γιάννη Καλπούζο στις παρουσιάσεις των 

βιβλίων του «Σέρρα», «Κάποιοι δεν ξεχνούν ποτέ» και «Γινάτι» που έλαβαν 

χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης και στον Ιανό.

Σεμινάριο με την Ελένη Σκώτη στο Θέατρο «Επί Κολωνώ» με θέμα «Ασυνήθι-

στοι Χαρακτήρες»

2014-2015

Συμμετοχή ως ηθοποιός και θεατροπαιδαγωγός στο «Εργοστάσιο 

Σοκολάτας» στην Helexpo από τους DreamWorkers.

Θεατροπαιδαγωγός στο Βρυσάκι.

Σεμινάριο με την Chiara Guidi με τίτλο «Αχ, καημένε μου ηθοποιέ» της 

ερευνητικής ομάδας Arch για το θέατρο στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό.

Σεμινάριο πάνω στην Ιστορία και δραματουργία για παιδιά κι εφήβους στην 

Ελλάδα (1900 μέχρι σήμερα) με διδάσκοντα τον Δρ Θανάση Καραγιάννη. 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάστηκε, από επαγγελματίες ηθοποιούς 

μαζί με την δική μου συμμετοχή, το έργο του Βασίλη Ρώτα «Τα 

Καραγκιόζικα» στην Ένωση Λογοτεχνών.Σελίδα 1/3

Έφη Καραγιάννη
Βιογραφικό 
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2009-2013

Σεμινάριο «Συγγραφή Σεναρίου» με τον Γιώργο Φειδά στο Studio 500

Συμμετοχή ως ηθοποιός στα «Σεμινάρια σκηνοθεσίας» με εισηγητή τον 

σκηνοθέτη Χρήστο Πυθαρά στο Booze Cooperativa (η συνεργασία κράτησε 

μέχρι το 2016)

Σεμινάριο Devised Theatre με τον Γιάννη Σαρακατσάνη στο Spring People 

Εντατικά μαθήματα κλασσικού/μοντέρνου χορού και jazz musical με 

καθηγήτριες τις Σταυρούλα Ευθυμιάδου και Αναστασία Γεωργαλά στην 

Χοροέκφραση

2002-2008

Πτυχιούχος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής «Μαίρη Βογιατζή Τράγκα»

Διετής φοίτηση στο θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Λαμιέων.

Όλα αυτά τα χρόνια δούλεψα ως διοργανώτρια καλλιτεχνικών projects και 
events στον χώρο της εστίασης και του πολιτισμού αλλά και διεξαγωγής 
σεμιναρίων σε δημοτικά σχολεία.

Παρακολούθησα αρκετά σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση μου πάνω 
στις τέχνες όπως: μαθήματα σύγχρονου και κλασσικού χορού, παραδοσια-
κών χορών, oriental, latin, φωνητική/τραγούδι, πιάνο/κιθάρα.

Ασχολούμαι με την δημιουργική γραφή, ποίηση και συγγραφή τόσο σε 
προσωπικό επίπεδο (παρουσίαση κειμένων μου, καθώς και των ποιητικών 
μου συλλογών, μπορεί να διαβάσει κανείς στο προσωπικό μου site 
www.lostinathens.com) όσο και στα πλαίσια διδασκαλίας στα μαθήματα 
θεατρικής έκφρασης που διεξάγω. Σκοπός όλου αυτού του υλικού είναι 
κάποια στιγμή η έκδοσή του σε βιβλία.

Τα τελευταία χρόνια προετοιμάζω μαθητές για τις εισαγωγικές και κατατα-
κτήριες εξετάσεις των καλλιτεχνικών σχολείων της χώρας με μεγάλα 
ποσοστά επιτυχίας.
Από το 2002 μέχρι σήμερα έχω δουλέψει σε αρκετές παραγωγές τόσο στο 
θέατρο όσο και στην τηλεόραση.

Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά κάποιες από τις συνεργασίες 
αυτές (διαθέσιμο εφόσον επιθυμείτε και το CV μου ως ηθοποιός).Σελίδα2/3

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Έφη Καραγιάννη
Βιογραφικό 

Στον ελεύθερο χρόνο μου αρέσει η γυμναστική (αερόβια, yoga, pilates), το 
διάβασμα, η μουσική, o χορός, το τραγούδι, η ζωγραφική, το κέντημα, η 
μαγειρική, ο κινηματογράφος και να μαθαίνω ξένες γλώσσες (ξέρω άπται-
στα Αγγλικά και βασικό επίπεδο στα Γαλλικά).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:
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2019-2020  Τεχνοχώρος Fabrica      
  «Playback»
  Σκηνοθεσία: Τριαντάφυλλος Δελής

2017-2018 Θέατρο Αλφα.Ιδέα      
  «Η ντουλάπα της οργής».
  Σκηνοθεσία: Γιάννης και Πάρης Πιχαρίδης

2016-2017 Θέατρο Αγγέλων βήμα και Περιοδεία   
  «Οι σιδεράδες»
  Σκηνοθεσία: Aυγουστίνος Ρεμούνδου

  Θέατρο Πρόβα      
  «Η μηλιά που όλο γελά»
  Σκηνοθεσία: Koραλία Τσόγκα   

2015  MEGA TV       
  «Μάνα Χ Ουρανού»
  Σκηνοθεσία: Aνδρέας Μορφονιός

2013-2014 ΑLPHA TV       
  «Η μάχη των φύλων»
  Σκηνοθεσία: Θανάσης Νάσκαρης

2012  Booze Cooperativa      
  «Ηρόστρατος»
  Σκηνοθεσία: Χρήστος Πυθαράς

2010  Περιοδεία       
  «Σεβάχ ο θαλασσινός»
  Σκηνοθεσία: Xάρης Ρώμας

2009-2010 Θέατρο Περοκέ      
  «Ο ζυμαρούλης»
  Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
    
  MEGA TV       
  «Η πολυκατοικία»
  Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

2008  MEGA TV       
  «Μαρία η άσχημη»
  Σκηνοθεσία: Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος

2007  Περιοδεία       
  «Ο καρυoθραύστης»
  Σκηνοθεσία: Γιώργος Φίλης

2005  Περιοδεία       
  «Το ξένο είναι πιο γλυκό»
  Σκηνοθεσία: Mάνος Βενιέρης

2002-2003 ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ      
  «Την άλλη Κυριακή»
  Σκηνοθεσία: Eύα Βάρσου
  
  «Εκκλησιάζουσες»
  Σκηνοθεσία: Θανάσης ΜιχαηλίδηςΣελίδα 3/3
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