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των που μπορεί να είναι συμπτωματική, ίσως 
όμως και όχι. Μόλις πέντε ημέρες πριν από τη 
δολοφονία της Καρολάιν, το ζευγάρι αγόρα-
σε το οικόπεδο για να χτίσει το δικό του σπί-
τι. Η αγορά στοίχισε 55.000 ευρώ. Τα 50.000 
ευρώ τα έδωσε η μητέρα της Καρολάιν. Παρ’ 
όλα αυτά, το συμβόλαιο συντάχθηκε στο όνο-
μα του 33χρονου. Ο πιλότος είπε τη μισή αλή-
θεια στους αστυνομικούς. Παραδέχθηκε ότι 
κατέθεσε αίτηση για τραπεζικό δάνειο, ωστό-
σο απέκρυψε ότι τα χρήματα τελικά δόθηκαν 
από τη μητέρα της Καρολάιν, λέγοντας ότι και 
οι δύο οικογένειες συνεισέφεραν. «Ουσιαστικά, 
κάποια χρήματα που είχα εγώ στην τράπεζα με 
τη χρηματική βοήθεια των γονιών μου και των 
γονιών της Καρολάιν, όλα μαζί, θα έμπαιναν σε 
ένα κοινό, ας πούμε, ταμείο που θα συμπλή-
ρωνε το δάνειο για το σπίτι», είχε πει χαρακτη-
ριστικά, αποφεύγοντας να διευκρινίσει ότι το 
90% του ποσού για την αγορά του οικοπέδου 
δόθηκε τελικά από την πεθερά του. 

H προετοιμασία του εγκλήματος 
Το τρίτο στοιχείο που ερευνά ο ανακριτής εί-
ναι το timing του εγκλήματος. Ηταν συμπτω-

ματικό ότι ο 33χρονος κατηγορούμενος αφαί-
ρεσε τη ζωή της γυναίκας του πέντε ημέρες με-
τά την αγορά του οικοπέδου και μάλιστα στο 
όνομά του; Ηταν μια βίαιη έκρηξη της στιγμής 
ή στριφογυρνούσε στο μυαλό του η ιδέα να 
δολοφονήσει την Καρολάιν και το έπραξε όταν 
απέκτησε το συγκεκριμένο περιουσιακό στοι-
χείο με χρήματα της οικογένειας της 20χρονης; 
Και πώς μπορεί ουσιαστικά να επικαλείται την 
κακιά ώρα, όταν η σκηνοθεσία που έστησε με-
τά τη δολοφονία απαιτούσε προετοιμασία και 
καθαρό μυαλό, κάτι που δεν διαθέτει κάποιος 
που βρίσκεται σε ψυχολογικό αδιέξοδο εξαιτί-
ας της απονενοημένης πράξης του; 

«Δεν έχουμε πειστεί»
Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν 
από την πρώτη στιγμή τις εξελίξεις σχετικά με το 
ειδεχθές έγκλημα. Τα δημοσιεύματα είναι συ-

κειμένου να καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέ-
ρασμα, ο ανακριτής θα εξετάσει τρία στοιχεία.

Αρση τραπεζικού απορρήτου 
Πηγές αναφέρουν ότι έχει δοθεί εντολή στην 
Τράπεζα της Ελλάδος για άρση του απορρή-
του των τραπεζικών λογαριασμών τόσο του 
Μπάμπη όσο και της Καρολάιν. Από την έρευ-
να αυτή θα αποκαλυφθεί ποια ήταν η πραγμα-
τική οικονομική κατάσταση του καθενός, καθώς 
και οι συναλλαγές που πραγματοποιούσαν, κά-
ποιες εκ των οποίων αφορούσαν την κάλυψη 
οικονομικών υποχρεώσεων του σπιτιού τους.

To οικόπεδο
Το δεύτερο στοιχείο που έχει μπει στο μικρο-
σκόπιο της Δικαιοσύνης είναι η αγορά του επί-
μαχου οικοπέδου στο Πικέρμι. Οι πρόσφα-
τες αποκαλύψεις δείχνουν μια σειρά γεγονό-
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

Ο
κτώ εβδομάδες από τη δολοφονία της 
20χρονης Καρολάιν Κράουτς στα Γλυ-
κά Νερά και δυόμισι από τη σύλληψη 

του δράστη συζύγου της Μπάμπη Αναγνω-
στόπουλου, ο φάκελος για τις Αρχές φαίνεται 
να μην έχει κλείσει. Η ομολογία του 33χρονου 
πιλότου δεν έβαλε τέλος στις έρευνες. Εξάλ-
λου, το θέατρο που έπαιζε επί 37 ημέρες, επι-
καλούμενος δήθεν άγρια ληστεία μετά φόνου 
από τρεις άγνωστους κακοποιούς, τον έχει κα-
ταστήσει αναξιόπιστο. Και το πραγματικό κί-
νητρο που πυροδότησε τα πιο βίαια και πρω-
τόγονα ένστικτα του δράστη ίσως να μην έχει 
ακόμη αποκαλυφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο 
12ος τακτικός ανακριτής, που έχει αναλάβει 
την υπόθεση, ερευνά οικονομικές διαφορές 
που ενδεχομένως είχαν θύτης και θύμα. Μπο-
ρεί από την πρώτη ανάγνωση του προφίλ του 
ζευγαριού να έβγαινε το συμπέρασμα πως ο 
Μπάμπης ήταν αυτός που προσέφερε στη νε-
αρή σύζυγό του μια άνετη ζωή με το εισόδημα 
του πιλότου, όπως όμως αποκαλύφθηκε, η οικο-
γένεια της 20χρονης έβαζε βαθιά το χέρι στην 
τσέπη όλο το διάστημα της σχέσης τους. Προ-

Ο ανακριτής 
ψάχνει 

το πραγματικό 
κίνητρο του 
δολοφόνου

Τα στοιχεία 
που συλλέγουν 

οι Αρχές από 
τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς του 
ζευγαριού 

θα συμπληρώσουν 
το παζλ των ερευνών 

για την πλήρη 
διαλεύκανση 

της δολοφονίας 
της Καρολάιν
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νεχή, ενώ την Παρασκευή ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας «Daily Mail» ανέφερε πως «η Ελληνική 
Αστυνομία φοβάται ότι ο πιλότος σύζυγος της 
Καρολάιν μπορεί να μετέφερε ναρκωτικά για 
καρτέλ και να σκότωσε τη Βρετανίδα σύζυγό 
του όταν εκείνη το ανακάλυψε». Το ενδιαφέρον 
για την κοινή γνώμη της χώρας είναι μεγάλο. 
«Ο βρετανικός Τύπος ενδιαφέρεται εύλογα για 
την υπόθεση, καθώς με αυτήν σχετίζεται ένας 
Βρετανός πολίτης, ο πατέρας της Καρολάιν, ενώ 
και η ίδια είχε βρετανικό διαβατήριο. Πρόκει-
ται για μια υπόθεση που στο σύνολό της φα-
ντάζει κινηματογραφική, με απρόβλεπτες εξε-

λίξεις και είναι λογικό να προκαλεί το ενδιαφέ-
ρον των μέσων ενημέρωσης αλλά και του κό-
σμου, που θέλει να μάθει την αλήθεια. Εξάλ-
λου οι Βρετανοί είναι πολύ ευαισθητοποιημέ-
νοι σε θέματα οικογενειακής βίας», δηλώνει η 
ανταποκρίτρια της διαδικτυακής έκδοσης της 
εφημερίδας «Sun», Αλίκη Κρατερού.

Οπως λέει η δημοσιογράφος στη Realnews, 
και στη Bρετανία υπάρχει η αίσθηση ότι το 
πραγματικό κίνητρο του δράστη δεν έχει απο-
καλυφθεί. «Τα περισσότερα σχόλια των αναγνω-
στών μας σχετίζονται με το κίνητρο του 33χρο-
νου και με το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το 
βράδυ. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και οι 
αναγνώστες δεν έχουν πειστεί για το κίνητρο. 
Δεν έχει απαντηθεί το “γιατί”. Eξετάζουν το εν-
δεχόμενο των οικονομικών διαφορών, ενώ πι-
στεύουν ότι ίσως να δώσει απαντήσεις το ημε-
ρολόγιο της Καρολάιν». 

 Η Realnews φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες 
ανθρώπων που γνώριζαν τον Μπάμπη και την Κα-
ρολάιν. Μέσα από αυτές, καθρεφτίζεται η σχέση 
που είχαν τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους, 
αλλά και οι εμφανείς διαφορές τους.

Την περίοδο 2013-2016 ο Μπ. Αναγνωστό-
πουλος είχε ως επαγγελματική έδρα τη Σαντορί-
νη. Από το νησί των Κυκλάδων, πραγματοποιού-
σε πτήσεις με ελικόπτερο σε όλη την Ελλάδα. Eνας 
από τους ανθρώ-
πους που δού-
λευαν μαζί του 
εκείνη την περί-
οδο ήταν ο Γιάν-
νης Χαλβατζής, 
ιδιοκτήτης εται-
ρείας αερομετα-
φορών που συ-
νεργαζόταν με 
την εταιρεία του 
Αναγνωστόπου-
λου. 

«Ο Μπάμπης 
ήταν πάντα λίγο 
απόμακρος και 
συνεσταλμένος. 
Ευγενικός, αλλά 
και κλειστός χα-
ρακτήρας. Ηταν 
άρτιος πιλότος, 
αλλά και λίγο 

Νάρκισσος. Κάτι που είναι και κάπως φυσιολογι-
κό, όταν είσαι πιλότος σε τόσο μικρή ηλικία», δη-
λώνει στη Realnews ο κ. Χαλβατζής. Το 2016, λί-
γο πριν ο Μπάμπης φύγει από τη Σαντορίνη, έγι-
νε γνωστό πως διατηρούσε σχέση με μια ανήλι-
κη. «Είχαμε δει την Καρολάιν και μας είχαν κάνει 
εντύπωση η ηλικία της και η σχέση τους. Δεν μας 
είχε πει πόσων χρόνων είναι, αλλά φαινόταν ότι 
επρόκειτο για ένα κοριτσάκι». 

Η είδηση της δολοφονίας της Καρολάιν αλλά και 
του σκύλου της από τον Μπάμπη έπεσε σαν βόμ-
βα στο νησί της Σαντορίνης. «Το τελευταίο που θα 
σου περνούσε από το μυαλό ήταν ότι ο Μπάμπης 
θα σκότωνε άνθρωπο. Μάλιστα, αγαπούσε πολύ 
τα ζώα. Τάιζε και φρόντιζε τα αδέσποτα στο αε-
ροδρόμιο. Γι’ αυτό μου έκανε εντύπωση και ότι 
σκότωσε τον σκύλο».

Το 2019, μόλις η Καρολάιν τελείωσε το σχολείο 
στην Αλόννησο, ακολούθησε τον Μπάμπη στην 
Αθήνα για να ζήσει μαζί του. Γρήγορα βρήκε και 
το νυφικό που ονειρευόταν. «Η Καρολάιν είχε δει 
ένα νυφικό μου από το ίντερνετ και με πήρε τη-
λέφωνο να κλείσουμε ραντεβού. Ηρθε αποφασι-

σμένη, ήθελε το συγκεκριμένο νυφικό. Της έφτια-
ξα το πέπλο και κάναμε κάποιες πολύ μικρές τρο-
ποποιήσεις», θυμάται η ιδιοκτήτρια του οίκου νυ-
φικών Μαριάννα Κιουλάνη. 

Αν και το έθιμο θέλει τον γαμπρό να μη βλέπει 
τη νύφη πριν το γάμο, ο Μπάμπης όχι μόνο συ-
νόδευσε την Καρολάιν στην πρόβα νυφικού, αλ-
λά ήθελε να είναι και παρών σε αυτήν. «Την έφερε 
ο Μπάμπης στο ατελιέ. Φαίνονταν πολύ ερωτευ-

μένοι, ήταν συ-
νέχεια μαζί, ο 
Μπάμπης δεν 
την άφηνε μό-
νη ούτε στην 
πρόβα. “Βγες 
έξω, βρε Μπά-
μπη μου, να κά-
νουμε την πρό-
βα”, του έλε-
γα χαριτολογώ-
ντας. Και στην 
Καρολάιν έκα-
να πλάκα, λέγο-
ντάς της “από 
τώρα θες να 
παντρευτείς;”. 
“Αγαπιόμαστε, 
είμαστε καιρό 
μαζί”, μου απά-
ντησε. Ηταν γε-

λαστή, συνεργάσιμη, ένα πολύ θετικό κορίτσι, αλ-
λά φαινόταν ότι ήταν μικρούλα. Μου είπε ότι θα 
παντρεύονταν στην Πορτογαλία και, όταν τη ρώ-
τησα “γιατί τόσο μακριά;”, μου είπε “θέλουμε 
να ζήσουμε τον γάμο μας σαν ένα παραμύθι”».

«Της επέβαλαν να σταματήσει»
Η Καρολάιν ήταν δραστήριο κορίτσι και, μεταξύ 
άλλων, ασχολούνταν με το kickboxing. Ατομο που 
τη γνώριζε από τη σχολή πολεμικών τεχνών στην 
Αλόννησο, το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει την 
ανωνυμία του, μιλά για ένα σπάνιο ταλέντο που 
εξαναγκάστηκε να σταματήσει, υπονοώντας ως 
υπεύθυνο τον Μπάμπη. «Η Καρολάιν ήταν μια 
πολύ καλή αθλήτρια, ίσως η καλύτερη που πέ-
ρασε από τη συγκεκριμένη σχολή. Hταν ένα κο-
ρίτσι-θαύμα, ένα μοναδικό ταλέντο, που δυστυ-
χώς σταμάτησε το kickboxing όχι επειδή το ήθε-
λε, αλλά επειδή της το επέβαλαν… Προσπάθησαν 
να την πείσουν να μη σταματήσει το kickboxing, 
ενώ της τόνιζαν ότι ήταν μικρή και ότι είχε διαφο-
ρά ηλικίας με τον Μπάμπη. Δεν κατάφεραν να 
την αποτρέψουν».

Μιλά στην «R» ιδιοκτήτης εταιρείας 
αερομεταφορών με την οποία 
συνεργαζόταν ο δολοφόνος. 
Νέες μαρτυρίες για το ζευγάρι 

«Μας είχε κάνει 
εντύπωση αυτή 

η σχέση»

Ο Γιάννης Χαλβατζής, ιδιοκτήτης 
εταιρείας αερομεταφορών που 
συνεργαζόταν με την εταιρεία του 
Μπάμπη Αναγνωστόπουλου 

Ακόμα και στην πρόβα 
νυφικού ήταν παρών

 ο συζυγοκτόνος

Η ΑΝτΑπΟκρίτρίΑ 
της διαδικτυακής 
έκδοσης 
της εφημερίδας 
«Sun», Αλίκη 
κρατερού

Επί 37 ημέρες 
έπαιζε θέατρο 
στις δημόσιες 

εμφανίσεις του 
ο σύζυγος και 

δολοφόνος της 
καρολάιν αγορά

Μόλις πέντε 
ημέρες πριν από 
τη δολοφονία 
της Καρολάιν, το 
ζευγάρι αγόρασε 
το οικόπεδο για 
να χτίσει το δικό 
του σπίτι. Η αγορά 
στοίχισε 55.000 
ευρώ, από τα 
οποία τα 50.000 
ευρώ έδωσε 
η μητέρα της 
Καρολάιν

έρευνα
Μέρος της 
έρευνας αποτελεί 
και η σκηνοθεσία 
που έστησε ο 
δράστης μετά 
τη δολοφονία, 
που απαιτούσε 
προετοιμασία και 
καθαρό μυαλό


