
www.real.gr

 σελ. 6

Η 16χρονη κόρη του Αγγελου και 
της Βιβής Μπασινά, Αλεξάνδρα, 
ανήκει εδώ και έναν μήνα 
στη γυναικεία ποδοσφαιρική 
ομάδα του Παναθηναϊκού 
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Στα χνάρια 
του πατέρα της 

Καλαθι Στην 
ευτυχια

Στη γαλλική 
ύπαιθρο γιόρτασαν 
τη δεύτερη επέτειο 
της σχέσης τους ο 

μπασκετμπολίστας 
Κώστας 

Αντετοκούνμπο και 
η σύντροφός του, 

Ντέμη Φιλιππάκου, 
στην οποία έχει 

χαρίσει ήδη 
μονόπετρο 

Η Αγγελική 
Νικολούλη μιλά
για το επιτυχημένο 
«Φως στο τούνελ»,
τις δύσκολες υποθέσεις 
μυστήριου, την ανάγκη 
της να στηρίζεται στις 
δικές της δυνάμεις και 
όχι στα «ξυλοπόδαρα» 
άλλων, αλλά και για 
την ικανότητα, όταν 
πέφτει, να σηκώνεται 
και να προχωρά

p.karamicha@realnews.gr

Στην πολυξενη καραμιχα

Η
Αγγελική Νικολούλη, τις τελευταίες εβδομάδες, 
«σαρώνει» με το «Φως στο τούνελ». Εγινε παγκό-
σμιο trend στο Twitter στην 4η θέση με το ρε-

πορτάζ της για την υπόθεση των τριών παιδιών στην Πά-
τρα. Είναι μεθοδική, επίμονη και δεν εγκαταλείπει εύκο-
λα τους στόχους της. Η μάχη που δίνει μέσα από την εκ-
πομπή της «Φως στο τούνελ» για την ανάδειξη της αλή-
θειας είναι διαρκής και με αποτελέσματα που σοκάρουν 
τους τηλεθεατές. Συγκινείται και αντιδρά στην αδικία και 
βγαίνει εκτός εαυτού με την κακοποίηση παιδιών, γερό-
ντων και ζώων. Η γνωστή δημοσιογράφος μιλά για τον 
μύθο που τη θέλει να «απαντά» στις υποθέσεις με τις στι-
λιστικές επιλογές της, αλλά και για όλα όσα βιώνει στον 
μυστηριώδη κόσμο των θεμάτων της!

 Το «Φως στο τούνελ» έγινε παγκόσμιο trend με την 
υπόθεση των τριών παιδιών που έφυγαν από τη ζωή 
στην Πάτρα. Πώς αισθάνεστε; 

Εγώ θέλω να περνάω όσο γίνεται απαρατήρητη. Σου 
μιλάω ειλικρινά, θέλω να κάνω όσο πιο αθόρυβα γί-
νεται τη δουλειά μου.
 Η υπόθεση της Πάτρας έχει συγκλονίσει ολόκληρη 

την Ελλάδα, που περιμένει απαντήσεις. Ολοι πιστεύ-
ουμε πως γνωρίζετε περισσότερα πράγματα απ’ όσα 
μας μεταφέρετε. Ισχύει; 

Κάνω την έρευνά μου, προσπαθώντας να μην περά-
σω τις διαχωριστικές γραμμές. Πιστεύω, όμως, πως σύ-
ντομα θα έχουμε φως σε αυτή την υπόθεση. Είναι μια 
άγρια ιστορία για την ελληνική κοινωνία και στον βαθ-
μό που μπορώ βοηθάω. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που 
δεν έχει βγει ακόμη στον αέρα και θα βγει ανάλογα με 
τις εξελίξεις. Δεν θέλω να κάνω θόρυβο. 
 Τον θόρυβο δεν τον κάνετε εσείς. Το ρεπορτάζ σας 

αναπαράγεται από τα social media, τα sites, τις εκ-
πομπές. Πώς αισθάνεστε για όλο αυτό που συμβαίνει; 

Ερευνώ προσεχτικά χωρίς να ακούω τις σειρήνες, για-
τί ένα λάθος μπορεί να φέρει την ανατροπή. 
 «Πάγωσε» όλη η Ελλάδα όταν είπατε στην εκπο-

μπή «ένα νεκρό παιδί μπορεί να έχει φωνή και από 
τον τάφο του». 

Ενα από τα νεκρά παιδιά «φώναζε» από την αρ-
χή από τον τάφο του. Πιστεύω πως οι ερευνητές το 
έχουν ακούσει. 
 Εχετε ζήσει κάτι αντίστοιχο όλα αυτά τα χρόνια; 
Υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά όχι σ' αυτή τη μορφή. 
Τρία παιδιά να χάσουν τη ζωή τους σε τρία χρόνια; Ευ-
τυχώς που οι γιατροί αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πάει 
καλά και έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου μετά τον 
χαμό και του τρίτου παιδιού… Πολλοί ρίχνουν την ευ-
θύνη και στο περιβάλλον της οικογένειας, στους συγ-
γενείς και στους φίλους, που θα έπρεπε να είχαν αντι-
ληφθεί τη συχνότητα των θανάτων και να βοηθήσουν. 
 Σας είδαμε σοκαρισμένη στην εκπομπή μετά από κά-

ποιες πληροφορίες που είχατε, αλλά δεν είπατε κάτι… 
Αυτή είναι η δυσκολία της ζωντανής εκπομπής έρευ-
νας. Οταν ξέρεις ότι έχεις στα χέρια σου απαντήσεις 
σε καυτά ερωτήματα και πρέπει να ισορροπήσεις... Εί-
ναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέ-
πει να ανατραπεί η έρευνα των Αρχών. Εκτός από ρε-
πόρτερ, είμαι πάνω από όλα άνθρωπος και μητέρα. 
Οταν με πνίγει το άδικο αντιδρώ.

συνέχεια στη σελ. 2  »

Σύντομα
θα υπάρξει 
φως στην 

υπόθεση 
της Πάτρας


