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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με ιδιαίτερη
θλίψη τη δημοσιογράφο, μέλος της Ενώσεως Αριάδνη Γερασιμίδου,
η οποία έχασε τη μακροχρόνια μάχη που έδινε με τον καρκίνο και
«έφυγε» σήμερα, σε ηλικία μόλις 39 ετών.
Η Αριάδνη Γερασιμίδου γεννήθηκε το 1982, στην Αθήνα. Άρχισε να
εργάζεται ως δημοσιογράφος, με αντικείμενο την επιμέλεια και
διόρθωση κειμένων καθώς και την αρχισυνταξία και τη διαχείριση
social media κειμένων με δημοσιογραφικό περιεχόμενο στα Μέσα
“Sport Auto”, “Auto Motor und Sport”, “Fe-mail.gr”, “Alter
Vita”, “Automedia.com.cy”, “Bee Magazine” και “Chip”.
Από το 2011 έως το 2014 ήταν ραδιοφωνική παραγωγός στο
διαδικτυακό ραδιόφωνο “MoreRadio.gr” και παράλληλα ραδιοφωνική
παραγωγός και συμπαρουσιάστρια στο ραδιόφωνο του “Alpha 98,9”
στην καθημερινή δίωρη εκπομπή “Men and Speed”. Ήταν επίσης
συμπαρουσιάστρια στην live εκπομπή «Formula 1» της τηλεόρασης
του Alpha και παρουσίαζε μοντέλα και ειδήσεις από το χώρο του
αυτοκινήτου κάνοντας και την επιμέλεια και το σενάριο των
θεμάτων.
Από το 2011 έως το 2016 εργάστηκε στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»
και στο «newsAuto.gr” με αντικείμενο τη σύνταξη κειμένων για
το αυτοκίνητο, αποστολές στο εξωτερικό, επιμέλεια σεναρίων –
σκηνοθεσίας και παραγωγή concept video εκπομπών αυτοκινήτου.
Εργάστηκε επίσης, στην εφημερίδα “Free Sunday” και στην
ιστοσελίδα www.free-sunday.gr ως υπεύθυνη της κατηγορίας του
αυτοκινήτου. Το διάστημα 2016 – 2017 εργάστηκε στην εφημερίδα
“Πρώτο Θέμα” & ProtoThema.gr ως εξωτερικός συνεργάτης σε
αρχισυνταξία, σενάριο & παραγωγές video για διαφημιστικές
καμπάνιες γενικού περιεχομένου & αυτοκινήτου.
Από το 2017 εργαζόταν στην ιστοσελίδα sdna.gr ως δημοσιογράφος

-αρχισυντάκτρια σε θέματα αυτοκινήτου, αποστολές εξωτερικού
και παραγωγή concept video εκπομπών αυτοκινήτου.
H Αριάδνη Γερασιμίδου ήταν μία νέα γυναίκα και καταξιωμένη στο
αντικείμενό της δημοσιογράφος, με πολύ κέφι για τη ζωή και
πολλούς στόχους και όνειρα. Δυστυχώς, η μοίρα της έπαιξε ένα
πολύ άσχημο παιχνίδι και της στέρησε τόσο πρόωρα το μέλλον της
και την ίδια τη ζωή, βυθίζοντας την οικογένεια και τους
οικείους της σε βαρύτατο πένθος.
Η ίδια έδειξε ως το τέλος μεγάλη γενναιότητα στη μάχη της με
την ασθένεια και άφησε ως παρακαταθήκη μήνυμα ζωής και
αισιοδοξίας για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή
και τα προβλήματά της.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους
της και αποχαιρετά με οδύνη την εκλεκτή συνάδελφο.
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