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Καταπέλτης εναντίον 
του Μπάμπη 
Αναγνωστόπουλου 
η εισαγγελέας, λίγες 
ημέρες πριν από 
το δικαστήριο που θα 
κρίνει τη γονική μέριμνα 
και την επιμέλεια 
του βρέφους

a.kandili@realnews.gr

Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

«Μ
εταχειριζόμενος ακόμη και το ανή-
λικο τέκνο του, το οποίο τοποθέτη-
σε επάνω στο άψυχο σώμα της μη-

τέρας του, μέχρι την άφιξη της Αστυνομίας, ως 
μέρος της σκηνοθεσίας τόπου θανατηφόρας 
ληστείας, κατέστησε κι αυτό, ωσαύτως, θύμα 
εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας». Με αυ-
τή τη φράση, η εισαγγελέας, στη γραπτή αί-
τησή της προς το δικαστήριο που θα εξετά-
σει την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου το θέμα της επι-
μέλειας του παιδιού της αδικοχαμένης Καρο-
λάιν, αναδεικνύει τις πραγματικές διαστάσεις 
του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά, το οποίο συ-
γκλόνισε το πανελλήνιο. 

Η πράξη του 32χρονου πιλότου, Μπάμπη 
Αναγνωστόπουλου, να… χρησιμοποιήσει την 
κόρη του ως στοιχείο της υποτιθέμενης ληστεί-
ας στο σπίτι του, αποτελεί, σύμφωνα με την ει-
σαγγελική αίτηση, ένα ακόμα δείγμα ότι είναι 
πλήρως ακατάλληλος για να του αναγνωριστεί 
οποιαδήποτε γονική μέριμνα για τη μικρή Λυ-
δία, η οποία ήταν μόλις 11 μηνών όταν δολο-
φονήθηκε η 20χρονη μητέρα της. 

Η απόφαση του δικαστηρίου θεωρείται ότι 
αποτελεί μια τυπική διαδικασία, καθώς ήδη οι 
γονείς του Μπ. Αναγνωστόπουλου έχουν γνω-
στοποιήσει, μέσω του δικηγόρου τους, ότι δεν 
θα διεκδικήσουν την επιμέλεια του παιδιού, το 
οποίο ζει ήδη με τους γονείς της Καρολάιν στην 
Αλόννησο. Αυτοί, άλλωστε, κατά την εισαγγε-
λέα, είναι και οι πλέον κατάλληλοι για την ανα-
τροφή του βρέφους. 

«Αναλγησία»
Οσο για τον δολοφόνο, η εισαγγελέας είναι κα-
ταπέλτης. «Ο ήδη κατηγορούμενος Αναγνω-
στόπουλος Χαράλαμπος, πατέρας της ανήλι-
κης, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα 
καθήκοντα που του επιβάλλει το λειτούργημά 
του ως γονέα…», σημειώνεται στην εισαγγε-

θανατηφόρας ληστείας, καθιστώντας κι αυτό 
ωσαύτως θύμα εγκλήματος ενδοοικογενεια-
κής βίας. Η συγκρότηση του χαρακτήρα του, 
η οποία -με βάση τα παραπάνω- υποδηλώνει 
άτομο παντελώς στερούμενο ηθικών αναστο-
λών, και η προαναφερθείσα εγκληματική συ-
μπεριφορά του δύνανται οπωσδήποτε να επη-
ρεάσουν την ψυχική και ηθική διάπλαση του τέ-
κνου του, το οποίο, όπως προελέχθη, έχει ήδη 
θυματοποιήσει». Υπενθυμίζεται ότι από τις 11 
Μαΐου ο δολοφόνος ανέφερε διαρκώς ότι το 
μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην επηρε-
αστεί η μικρή του κόρη από τη δήθεν επιδρο-
μή των ληστών στο σπίτι του. Ομως, ακόμα και 
μετά τη σύλληψη και την ομολογία της πράξης 
του, προέβαλλε διαρκώς την ανάγκη προστα-
σίας του παιδιού του από τις συνέπειες που θα 
επιφέρει η πράξη του. Αντιθέτως, όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα, οι αστυνομικοί που ερευ-
νούσαν την υπόθεση θεωρούσαν ότι ο Ανα-
γνωστόπουλος μεταχειριζόταν το παιδί του σαν 
«ασπίδα» απέναντι στα ΜΜΕ, στην Αστυνομία 
αλλά και στους γονείς της Καρολάιν. 

Οι γονείς
Η εισαγγελέας αιτείται προς το δικαστήριο να 
μεγαλώσει το παιδί με τους γονείς της Καρο-
λάιν, στον τόπο κατοικίας τους, στην Αλόννη-
σο. Παράλληλα, καταγράφει με ακρίβεια και 
τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να βλέ-
πουν το βρέφος οι γονείς του δολοφόνου. «Η 
επικοινωνία της με τους πατρικούς ανιόντες 
δεν πρέπει κατά την κρίση μας να αποκλειστεί 
καθόσον θα εισπράττει αγάπη, στοργή και εν-
διαφέρον από περισσότερους τρέφοντες ειλι-
κρινή αισθήματα για την ίδια και αφετέρου δι-
ότι η μέχρι τώρα καλή επικοινωνία μεταξύ των 
ανιόντων των δύο πλευρών -όπως προκύπτει 
από τις προδιαληφθείσες κοινωνικές έρευνες- 
εκτιμάται ότι θα αποβεί προς όφελος της ψυ-
χικής ισορροπίας της ανήλικης». 

Ως εκ τούτου, προτείνεται να καθοριστεί η 
επικοινωνία των γονέων του πιλότου με την 
ανήλικη εγγονή τους για το τελευταίο πενθή-
μερο κάθε μήνα, από τις 10 το πρωί έως τις 2 
το μεσημέρι, στον τόπο διαμονής της ανήλι-
κης, στην Αλόννησο. 

λική πρόταση προς το δικαστήριο, που χαρακτηρίζει τον πιλότο ως 
άνθρωπο ανάλγητο, ψύχραιμο και απαθή. «Φέρεται σε επίπεδο σο-
βαρών ενδείξεων ενοχής να έχει διαπράξει το έγκλημα της ανθρω-
ποκτονίας εκ προθέσεως, στρεφόμενο σε βάρος μέλους της οικογέ-
νειάς του και ενώπιον άλλου μέλους της οικογένειάς του και δη ανη-
λίκου», αναφέρει η εισαγγελέας, τονίζοντας ότι πρόκειται για πρόσω-
πο που στερείται ηθικών αναστολών. «Πέραν της σκληρότητας της 
ίδιας της πράξης που του αποδίδεται (ανθρωποκτονία σε βάρος της 
νεαρής συζύγου του καθ’ ον χρόνον το θύμα δεν μπορούσε να αντι-
σταθεί και προσφάτως μητέρας ενώπιον του ανήλικου τέκνου του), 
ο Αναγνωστόπουλος επέδειξε αναλγησία, ψυχραιμία και απάθεια 
και ανέπτυξε άμεσα και οργανωμένα μεθοδική δράση συγκάλυψης 
του εγκλήματός του, προκειμένου να αποφύγει την τιμωρία, επιχει-
ρώντας να παραπλανήσει τις Αρχές, μη διστάζοντας να προβεί στη 
διάπραξη κι άλλου κακουργήματος (φόνος ζώου συντροφιάς) αλ-
λά κι άλλων πλημμελημάτων στη συνέχεια (ψευδείς καταθέσεις στις 
Αρχές, κατάσταση άλλων υπόπτων κακουργήματος), αλλά και μετα-
χειριζόμενος ακόμη και το ανήλικο (11 μηνών περίπου τότε) τέκνο 
του, το οποίο τοποθέτησε επάνω στο άψυχο σώμα της μητέρας του, 
μέχρι την άφιξη της Αστυνομίας, ως μέρος της σκηνοθεσίας τόπου 

«Θύμα 
ενδοοικογενειακής 
βίας η κόρη 
της Καρολάιν!»
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