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Γιάννα Φαφαλιού 

Η Γιάννα Φαφαλιού γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1975 στον Βροντάδο της Χίου. 
Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο, πιάνο επίπεδο Α’ ανωτέρας και πήρε μαθήματα φωνητικής. Συνεχίζει 

στη τάξη της κυρίας Δ. Κάτσαρη (Λυρική Σκηνή). 
Σπούδασε στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών - Πρόγραμμα Ψυχολογίας. Έχει κάνει μεταπτυχιακά 

στη «Διαγνωστική Ψυχολογία» στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο - Ινστιτούτο Ομαδικής 
Ανάλυσης Αθηνών. 

 
Το βάπτισμα στη δισκογραφία το παίρνει το 1996 συμμετέχοντας στο δίσκο του Γιάννη 

Γιοκαρίνη “Του δρόμου οι αγάπες”. 
Στη συνέχεια το 1998 συμμετέχει στο διπλό δίσκο “Live στο Σταυρό του Νότου”, μαζί με τους 

Γιώργο Αλουπογιάννη, Μαρία Ιακώβου, Μιχάλη Κακέπη και Γιάννη Κωνσταντινίδη. 
Το 2004 συμμετέχει στο δίσκο “Hits Of Eurostar” μαζί με τους άλλους επτά φιναλίστ των 

προκριματικών για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στο διαγωνισμό Eurovision 2004. 
Το 2005 κυκλοφορεί το CD single “Ο άλλος” που περιλαμβάνει τη μουσική από την ομώνυμη 

ταινία της Λουκίας Ρικάκη. Σε μουσική του Κωστή Ζευγαδέλλη και στίχους της Γιώτας 
Βασιλακοπούλου η Γιάννα ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων “Είναι καράβια”. 

Το 2008 συμμετέχει στη διπλό δίσκο (Συλλογή) του Γιάννη Γιοκαρίνη “Νοσταλγός του Rock 'n' 
Roll”. 

Το 2012 κυκλοφορεί το Digital Single “Ότι αγαπώ το 'χεις κλέψει” με τους SynthLoverz. 

Το 2014 ερμηνεύει για το “Χαμόγελο του Παιδιού” το τραγούδι του Γιάννη Μαχαίρα και της 
Μαρίας Ρεντίφη “Ένα ψέμα” το οποίο κυκλοφορεί διαδικτυακά στο YouTube. 

 
Εκτός των παραπάνω έχει συνεργασθεί ακόμα με τον Βασίλη Λέκκα, συμμετείχε στη συναυλία 

για το Νίκο Καββαδία - Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου -  καθώς και στη συναυλία για το 
Πολιτιστικό Καλοκαίρι Χίου με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου Αιγαίου στο κτήμα «Ρίζικο» μαζί με το γκρουπ 
«ΕΛΥΤΡΟΝ» (πρώην «ΟΝΑΡ»). 

 
Την περίοδο 2004 - 2005 συνεργάζεται με τους Στέλλιο Ρόκκο, Γιάννη Βαρδή και Γιώργο 

Αλουπογιάννη στην μουσική σκηνή «ΜΩΒ». Για κάποιο χρονικό διάστημα ζει και δημιουργεί στο 
πανέμορφο νησί της Λήμνου ενώ κατά καιρούς συμμετέχει με διάφορους καλλιτέχνες σε μουσικές 
εκδηλώσεις και συναυλίες σε διάφορες περιοχές των νησιών του Αιγαίου και όχι μόνο. 

Το 2017 και λίγο πριν τη συμμετοχής στο διαγωνισμό του Rising Star συμμετέχει με δύο 
τραγούδια, το ένα ντουέτο με τον Νίκο Καλλίνη (Εκείνος + Εκείνος), στο ένθετο CD της ποιητικής 
συλλογής της Στέλλας Πετρίδου “Θάλασσα κι ουρανός”. 

Τον τελευταίο καιρό πήρε μέρος στο διαγωνισμό του Rising Star όπου εντυπωσίασε με την 
ερμηνεία της στο τραγούδι “Αν είναι η αγάπη αμαρτία”, και λίγο μετά κυκλοφορεί το Digital Single 
“Μια γυναίκα μόνο ξέρει” το οποίο περιλαμβάνεται και στη συλλογή του Νίκου Χαλκούση “ Non 
Stop Mix vol. 13” 

  
Αυτή την περίοδο συνεργάζεται με τον Κώστα Μακεδόνα και την Κέλλυ Βουδούρη 

πραγματοποιώντας καλοκαιρινή περιοδεία σ’ όλη την Ελλάδα.    
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Γιάννα Φαφαλιού Facebook 1  

Γιάννα Φαφαλιού Facebook 2 
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