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ρειες για την «κακή ψυχολογική κατάσταση» 
στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του, ο Ανα-
γνωστόπουλος έχει πλέον καταλάβει πως δεν 
έχει κερδίσει τη συμπάθεια ουδενός και πως 
για τον κόσμο είναι ένας στυγνός δολοφόνος. 

Τα «σενάρια»
Το δεύτερο περιστατικό φέρεται να αφορά μια 
συνομιλία που είχε με δύο άλλους κρατουμέ-
νους. Οπως δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέ-
ρες, φέρεται να είπε σε ποινικούς πως δεν σκό-
τωσε εκείνος την Καρολάιν, αλλά ληστές που 
είχαν οικονομικές διαφορές μαζί του και τους 
οποίους έπειτα κάλυψε. Πληροφορίες της «R» 
αναφέρουν ότι ο Αναγνωστόπουλος είπε ότι 
σκέφτεται να αλλάξει ακόμα και την κατάθε-
σή του, ώστε να προβεί στη σχετική «αποκά-
λυψη». Αυτή η συνομιλία φέρεται να είχε ση-
μάδια έντασης, καθώς οι άλλοι δύο ποινικοί 
δεν πείστηκαν από όσα άκουσαν. Παράλλη-
λα, αξίζει να σημειωθεί πως βρετανικά ΜΜΕ 
είχαν κάνει λόγο για ενδεχόμενες σχέσεις με 
κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών. 

Μιλώντας στην «R», o δικηγόρος του Μπ. 
Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαν-
νίδης, τονίζει ότι η κατάθεση του πιλότου δεν 
πρόκειται να αλλάξει. «Δεν υπάρχει κανένα θέ-
μα και δεν ευσταθεί κανένα σενάριο για ενδε-
χόμενη αλλαγή ή τροποποίηση της κατάθεσης 
του εντολέα μου. Είναι σαφές ότι έχει ομολο-
γήσει, τόσο στην προανάκριση όσο και στην 
κύρια ανακριτική διαδικασία, και συνεπώς δεν 
τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Οσον αφορά και 
άλλες δήθεν πτυχές της υπόθεσης, οι οποίες 
τις τελευταίες ημέρες βλέπουν το φως της δη-
μοσιότητας σε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, ακό-

μα και η Ελληνική Αστυνομία τις θεωρεί προϊ-
όν μυθοπλασίας και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να ευσταθούν», δηλώνει ο Αλ. Πα-
παϊωαννίδης. 

Παράλληλα, ο ποινικολόγος αναφέρθηκε 
και στην πληροφορία για την ύπαρξη γυναί-
κας 40 ετών, η οποία είχε «επαφή ή σχέση» 
με τον 33χρονο, και, μάλιστα, είχε ως αποτέ-
λεσμα να έλθει σε ρήξη με την 20χρονη Κα-
ρολάιν. «Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι για 
την υπόθεση δεν υπάρχει ούτε υπήρχε ποτέ 
οποιοδήποτε “τρίτο πρόσωπο”, πέραν αυτών 
που έχουν κληθεί να καταθέσουν», καταλήγει 
ο γνωστός δικηγόρος.

του Κορυδαλλού. Κατά τις πρώτες ημέρες της 
παρουσίας του στο σωφρονιστικό κατάστημα, 
ο πιλότος φερόταν να κυκλοφορεί με χαρακτη-
ριστική άνεση στο προαύλιο και στους διαδρό-
μους της φυλακής. Εμφανιζόταν φιλικός, ήταν 
ιδιαίτερα ομιλητικός με όποιον τον προσέγγι-
ζε και απόλυτα συνεργάσιμος με τη διεύθυν-
ση των φυλακών, αλλά και με τους σωφρονι-
στικούς υπαλλήλους. Από τις πρώτες ημέρες 
εκδήλωσε την πρόθεσή του να εργαστεί και 
να ενταχθεί στα γνωστά «μεροκάματα» της 
φυλακής, ενώ είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τις γάτες που κυκλοφορούν στο προ-
αύλιο, τις οποίες και φρόντιζε, δίνοντάς τους 
νερό και τροφή. Εδώ και λίγες ημέρες, όμως, 
η συμπεριφορά αυτή έχει αλλάξει άρδην, κα-
θώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πιλότος 
τα έχει βρει… σκούρα στη φυλακή. 

Η εργασία που του ανατέθηκε από τους αρ-
μοδίους στον Κορυδαλλό είναι αυτή του κα-
θαριστή της ΣΤ’ πτέρυγας. Ο 33χρονος, με τον 
παχυλό μισθό, τα ταξίδια σε ακριβούς προ-
ορισμούς και την πολυτελή ζωή, πλέον είναι 
αυτός που έχει επιφορτιστεί με την καθαρι-
ότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων, όπου 
κρατούνται δεκάδες άλλοι ποινικοί. Μέρα με 
τη μέρα, ο Μπ. Αναγνωστόπουλος δείχνει να 
χάνει το ηθικό του, να χαμηλώνει το βλέμμα 
του και να γίνεται πιο απόμακρος. Κομβικό ρό-
λο για την αλλαγή της συμπεριφοράς του φέ-
ρεται πως έπαιξαν δύο περιστατικά. Το πρώ-
το αφορά τη συνειδητοποίηση του τρόπου με 
τον οποίο έχει αποτυπωθεί η προσωπικότητά 
του στην κοινωνία. Αντίθετα με ό,τι εκτιμού-
σε, όταν στην κατάθεσή του έδωσε λεπτομέ-
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