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Βιογραφικό
Γεννήθηκα και σπούδασα στο Ρέθυμνο ,όπου και
ρίζωσα για τα καλά και δε το μετανιώνω! Τα τελευταία
χρόνια είμαι ραδιοφωνική παραγωγός στο fly 959 κάνω
μια καθημερινή τρίωρη πρωινή εκπομπή το‘fly therapy ‘
συγχρόνως σπουδάζω και δημοσιογραφία που ελπίζω
κάποτε να τελειώσω!!
Το ραδιόφωνο με κέρδισε για τα καλά αφού από μικρή για μένα ήταν όνειρο ζωής,

αν με μια λέξη θα έπρεπε να το χαρακτηρίσω θα ήταν μαγεία!!! Τις ώρες που κάνω
εκπομπή είναι κάτι σα θεραπεία για μένα ,φεύγω από όλα και όλους και με ένα μαγικό
τρόπο, εγώ ,εκεί στο στούντιο μόνη και οι ακροατές , γινόμαστε μια αληθινή παρέα, και
ταξιδεύουμε μαζί Πάντα με την συνοδεία καλής μουσικής .

Τώρα αποφάσισα,- αφού πρώτα μου έδωσε την ευκαιρία το Rethymno Guide.gr και το
ευχαριστώ για την φιλοξενία του αλλά και την ανοχή γιατί ανοχή πρέπει να έχει κάνεις
όταν πρόκειται για το άτομο μου -να γράφω και να μοιράζομαι μαζί σας σκέψεις για πολύ
σκέψη! και απόψεις , αλλά και γεγονότα που έχουμε δει να συμβαίνουν και θέλουμε να τα
πούμε απλά χωρίς πολλά φρου φρου όπως
μια γυναίκα απλή!! της
διπλανής πόρτας !!!

αγαπημένο μου μότο είναι :
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Το να μιλάς πολύ είναι λάθος ,το να ακούς και να μιλάς είναι σοβαρότητα, το να ακούς να
σκέφτεσαι και μετά να μιλάς αυτό είναι σοφία. Αυτά τα λόγια τα έγραψε ένας άνθρωπος
πολύ σημαντικός για έμενα σαν συμβουλή όπου και τον ευχαριστώ πολύ για όλα.

Καλώς σας βρήκα λοιπόν!!!
Στο ξεκίνημα μου θα επιχειρήσω κάτι σαν γνωριμία για να καταλάβετε τι θα διαβάζετε από
μένα κάθε φορά
θα ξεκινήσω με την θεραπεία νούμερο 1
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