Η Λαμιώτισσα δημοσιογράφος που δεν "μάσησε" στο "εγέρθητι" της Χρυσής Αυγής

Το θέμα έχει

πάρει διεθνείς διαστάσεις και παίζει σε πολλά ΜΜΕ του Εξωτερικού...
Νάντια Αλεξίου. Η Λαμιώτισσα δημοσιογράφος, που χρόνια τώρα κάνει αστυνομικό
ρεπορτάζ στην Αθήνα, ήταν εκείνη που ύψωσε τη φωνή της στα ...λεβεντόπαιδα της Χρυσής
Αυγής, όταν δεν υπάκουσε στο κάλεσμα «εγέρθητι!», που φώναξε ένα από τα
πρωτοπαλίκαρα του Ν. Μιχαλολιάκου, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να σηκωθούν ως
ένδειξη σεβασμού, μόλις ο γενικός γραμματέας της Χρυσής Αυγής, έμπαινε στην αίθουσα
για να κάνει δηλώσεις.

Η Νάντια Αλεξίου, που βρισκόταν εκεί ως δημοσιογράφος του Real Fm καταθέτει την
προσωπική της εμπειρία, για τα όσα έγιναν στην αίθουσα, μέσω της προσωπικής της
ιστοσελίδας στο facebook:

"Είμαι εγώ αυτή που ακούγεται στο βίντεο. Δεν έκρυψα ποτέ την ταυτότητά μου και ότι
μεταδίδω φέρει την υπογραφή μου. Δε μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους και
προσωπικά έμαθα από ανθρώπους που σέβομαι στο χώρο, να κάνω τη δουλειά μου,
μεταφέροντας την εικόνα σε όσους επιλέγουν να ενημερώνονται από τις μεταδόσεις μου.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας... Ήταν η πρώτη φορά σε όσα χρόνια καλύπτω το
Αστυνομικό Ρεπορτάζ -που κλήθηκα να παρακολουθήσω συνέντευξη τύπου με "κόκκινες
γραμμές"- με όρους!! Τα μικρόφωνα είχαν τοποθετηθεί από τους συναδέλφους τεχνικούς,
πριν την άφιξη του ΓΓ της Χρυσής Αυγής στο τραπέζι. Η εντολή να σηκωθούμε όρθιοι ΟΛΟΙ,
σε σεβασμό στο πρόσωπο του ΓΓ της ΧΑ, προκάλεσε τη δυσφορία όλων όσων ήταν στην
αίθουσα. Απευθύνθηκα στον νεαρό που έδωσε την εντολή, γιατί με προσέβαλε ως άνθρωπο
και επαγγελματία. Ήμασταν εκεί, για να μεταδώσουμε τη συνέντευξη τύπου και ΜΟΝΟ(!)...
Όλοι οι συνάδελφοι Έλληνες δημοσιογράφοι, που ήμασταν εκεί, αντιδράσαμε. Στην επιλογή
κάποιων συναδέλφων να παραμείνουν στις θέσεις τους, ο νεαρός που είχε το γενικό
πρόσταγμα, άρχισε να τους τραβάει "σηκωτούς" για να σηκωθούν όρθιοι. Η διαδικασία
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-εμένα προσωπικά και από ότι στη συνέχεια συζητήσαμε με τους συναδέλφους στη
συνέχεια, μας προσέβαλε. Εγώ αποχώρησα, κάτι που έκαναν και οι υπόλοιποι
δημοσιογράφοι. Όταν ερωτήθηκα τι συνέβη, απάντησα ότι η "εντολή σεβασμού" με
προσβάλλει και αποχωρώ. Κάτι που όπως τονίζω έκαναν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, για
να λάβουμε την απάντηση που ακούγεται. Δείχνοντάς μας την έξοδο... Έχω μάθει ότι ο
σεβασμός εμπνέεται. Δεν επιβάλλεται. Τα συμπεράσματα είναι προσωπικά. Εγώ καταθέτω
την προσωπική μου εμπειρία..."
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