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Η
αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη του Μπά-
μπη Αναγνωστόπουλου έχει αρχίσει, κα-
θώς την Παρασκευή 8 Απριλίου εκδικάζε-

ται ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου 
η φρικτή δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν 
Κράουτς, στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ο 
34χρονος πλέον πιλότος, ο οποίος κρατείται από 
τις 22 Ιουνίου 2021 σε πτέρυγα αυξημένης προ-
στασίας στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυ-
δαλλού. Ο Μπ. Αναγνωστόπουλος, σύμφωνα με 
το παραπεμπτικό βούλευμα του αρμόδιου δικα-
στικού συμβουλίου, αντιμετωπίζει κατηγορίες για 
δύο κακουργήματα, ανθρωποκτονία από πρόθε-
ση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και 
κακοποίηση ζώου, καθώς και για δύο πλημμελή-
ματα, τα οποία αφορούν το «θέατρο» που έπαιζε 
για περισσότερο από έναν μήνα ενώπιον των Αρ-
χών, αλλά και των Μέσων Ενημέρωσης. Τα πλημ-
μελήματα αφορούν την ψευδή καταγγελία, επει-
δή κατέστησε άλλους ως ύποπτους για τις πράξεις 
του, και την ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.

«Στις 8 Απριλίου ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού 
Δικαστηρίου Αθηνών θα ξεκινήσει η εκδίκαση της 
υποθέσεως του εντολέως μου. Τα όσα ανέφερε 
στην Αστυνομία και στον ανακριτή θα τα επιβεβαι-
ώσει μαζί με πληθώρα εγγράφων και μαρτύρων», 
δηλώνει στη Realnews ο συνήγορος υπεράσπισης 
του καθ’ ομολογίαν δράστη, Αλέξανδρος Παπα-
ϊωαννίδης. «Σκοπός είναι να αναδειχθούν τα ζη-
τήματα ουσίας που αφορούν 
τον νομικό χαρακτηρισμό της 
κυρίας πράξεως, ήτοι της αν-
θρωποκτονίας», συμπληρώ-
νει ο δικηγόρος.

Η υπερασπιστική γραμμή 
που αναμένεται να ακολου-
θήσει κατά τη διάρκεια της δί-
κης ο δικηγόρος του 34χρο-
νου πιλότου, που βρίσκεται 
στη φυλακή για τη δολοφονία 
της συζύγου του και μητέρας 
του παιδιού του στα Γλυκά Νε-
ρά, αναμένεται να είναι ανά-
λογη με αυτή της προανακρι-
τικής και ανακριτικής διαδικα-
σίας. Ο κατηγορούμενος θα 
ισχυριστεί ότι η δολοφονία της 
20χρονης Καρολάιν δεν ήταν 
προμελετημένη, αλλά έγινε εν 
βρασμώ ψυχής.

Δύο γιατροί
Μέχρι αυτή την ώρα συνολι-
κά έχουν κληθεί 19 μάρτυρες 
για να καταθέσουν στο δικα-
στήριο. Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι η λίστα των μαρ-
τύρων περιλαμβάνει και κά-
ποιες «εκπλήξεις», καθώς στο 
δικαστήριο αναμένεται να εμ-
φανιστούν άτομα που δεν εί-
χαν κληθεί από την Αστυνο-
μία όταν βρισκόταν σε εξέλι-
ξη η διαδικασία διερεύνησης 
της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν. Από την 
πλευρά του κατηγορουμένου θα παρουσιαστούν 
πέντε μάρτυρες, δύο εκ των οποίων είναι επιστή-
μονες με ιατρικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες, με τη συμβολή αυτών των δύο ιατρών 
η υπεράσπιση του Μπ. Αναγνωστόπουλου θα επι-
χειρήσει να πείσει ότι για τους συχνούς καβγάδες 
που είχε το ζευγάρι ευθύνονταν η νεαρή μητέρα 
και οι συχνές «εκρήξεις» της.

Στους μάρτυρες κατηγορίας θα παρουσιαστούν 
δύο φίλες της Καρολάιν, η γειτόνισσα του ζευγα-
ριού, αστυνομικοί που βρέθηκαν στον τόπο του 
εγκλήματος, αλλά και η ιατροδικαστής που έκα-

νε τη νεκροψία-νεκροτομή και προσδιόρισε τον 
ακριβή χρόνο θανάτου της Καρολάιν, κάτι στο 
οποίο συνέβαλε και το smart watch που φορούσε. 

Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι και 
η κατάθεση της συμβούλου ψυχικής υγείας Ελέ-
νης Μυλωνοπούλου, η οποία γνώριζε τα «μυστι-
κά» της άτυχης 20χρονης. Μιλώντας στην «R», η 
Ελ. Μυλωνοπούλου επιβεβαίωσε ότι την ερχόμενη 
Παρασκευή θα βρεθεί στο δικαστήριο και θα κα-

ταθέσει όλα όσα γνωρίζει για 
τη σχέση του ζευγαριού, χω-
ρίς ωστόσο να θελήσει να κά-
νει οποιοδήποτε άλλο σχόλιο 
για την επικείμενη δίκη.

Τραγική φιγούρα για ακό-
μη μία φορά θα είναι η μητέ-
ρα της άτυχης κοπέλας, Σού-
ζαν Κράουτς, η οποία ενώπιον 
των δικαστών θα μιλήσει για 
το θέατρο που έπαιζε μπρο-
στά της όλες αυτές τις ημέρες 
ο Μπ. Αναγνωστόπουλος, ού-
τως ώστε να μην κινήσει υπο-
ψίες σε βάρος του. Αλλωστε, 
η Σ. Κράουτς ήταν ο τελευταί-
ος άνθρωπος που συνάντησε 
και συνομίλησε με τον δολο-
φόνο, στο μνημόσυνο της κό-
ρης της στην Αλόννησο, λίγα 
λεπτά πριν οι αστυνομικοί του 
περάσουν χειροπέδες.

Το «παρών» στο Μεικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών 
θα δώσει και το Φιλοζωικό 
Σωματείο Μαραθώνα «Η Κοί-
τη», που έχει καταθέσει μήνυ-
ση σε βάρος του 34χρονου 
πιλότου για τις αποτρόπαιες 
πράξεις του και τον απαγχο-
νισμό της σκυλίτσας που εί-
χε υιοθετήσει το ζευγάρι, για 
να μεγαλώσει μαζί με την κό-
ρη τους, Λυδία. «Ηταν Δεκέμ-
βριος του 2020 όταν η Ρόξυ, 

σκυλάκι ηλικίας μόλις 4 μηνών, έφευγε για το νέο 
της σπίτι. Η άτυχη Καρολάιν θέλησε να της χα-
ρίσει μια καλύτερη ζωή. Ατυχη μέσα στην τύχη 
της, στις 11 Μαΐου 2021, ο καθ’ ομολογίαν δρά-
στης θα υποβάλει τη Ρόξυ σε βασανιστικό και αρ-
γό θάνατο δι’ απαγχονισμού μέσα στο ίδιο της 
το σπίτι. Γι’ αυτό και στις 8 Απριλίου 2022, με το 
Φιλοζωικό Σωματείο Μαραθώνα "Η Κοίτη" θα 
δώσουμε το “παρών” για τη δικαίωσή της, ζη-
τώντας να επιβληθεί η μεγίστη των ποινών, ήτοι 
η δεκαετής κάθειρξη που προβλέπεται από τον 
Ν. 4745/2020», δηλώνει στην «R» η δικηγόρος 
Ευαγγελία Τσανοπούλου.
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