“Έφυγε” η Κατερίνα Γκίκα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει
τον αδόκητο θάνατο της συναδέλφου Κατερίνας Γκίκα, η οποία
έφυγε από κοντά μας σήμερα το πρωί, ύστερα από μακροχρόνια
μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 45 ετών.
Η Κατερίνα Γκίκα γεννήθηκε στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας το 1970
και μετά το πέρας των γυμνασιακών της σπουδών, το 1987,
μετοίκησε στην Αθήνα, όπου σπούδασε
Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας.
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Τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία άρχισε το 1990 στον
ραδιοφωνικό σταθμό «TOP FM» καλύπτοντας το κοινοβουλευτικό
ρεπορτάζ. Από το 1996 κάλυπτε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ για
τον τηλεοπτικό σταθμό «STAR CHANNEL» και από το 2000 είχε
καθημερινή στήλη με πολιτικά σχόλια στην εφημερίδα «ESPRESSO».
Ήταν, επίσης, μέλος της ιδρυτικής ομάδας του «protagon.gr». Το
2012 τιμήθηκε με το βραβείο «Γιάννης Φάτσης» του Ιδρύματος
Αθανασίου Βασ. Μπότση για την πληρότητα κάλυψης του
νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον
τηλεοπτικό σταθμό «Star Channel».
Η Κατερίνα Γκίκα πάλεψε πολύ σκληρά και για μεγάλο χρονικό
διάστημα με την αρρώστια της, χωρίς να το βάλει ούτε μια
στιγμή κάτω. Ήταν πάντοτε αισιόδοξη και, με όπλο το χαμόγελο,
προσπαθούσε να ζει την κάθε ημέρα και την κάθε ώρα σε όλο της
το μεγαλείο.
Εκτός από τη δημοσιογραφία, μια άλλη μεγάλη της αγάπη ήταν το
θέατρο. Δεν έχανε την ευκαιρία να ανεβαίνει στη σκηνή,
μετέχοντας σε ερασιτεχνικά σχήματα. Αγαπούσε, επίσης, τη
μαγειρική, έγραφε και δημοσίευε συνταγές.
Όλοι μιλούν για έναν χαρούμενο και υπέροχο άνθρωπο που η
απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους όσους τη
γνώρισαν. Αλλά και η μεγάλη δημοσιογραφική της οικογένεια
θρηνεί καθώς έχασε ένα νέο και αξιόλογο μέλος της με ιδιαίτερα

δυναμική παρουσία στην ενημέρωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα την
οικογένεια και τους οικείους της και αποχαιρετά την εκλεκτή
συνάδελφο, που είχε πολλά ακόμη να προσφέρει.
Η κηδεία της Κατερίνας Γκίκα θα γίνει αύριο, Σάββατο 24
Ιανουαρίου 2015, στις 2 μ.μ., στην Κεστρίνη Ηγουμενίτσας.
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