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Τι κατέθεσε ο 32χρονος 
πιλότος για την 
αγωνιώδη μάχη της 
συζύγου του με τους 
κακοποιούς και για 
τις εντολές που έδινε ο 
αρχηγός της συμμορίας. 
Διαρρήξεις και ληστείες 
σε τέσσερις περιοχές 
«ξεσκονίζουν» οι Αρχές 
για τον εντοπισμό 
των δραστών
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Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

Σ
υγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες 
των αστυνομικών για το στυγερό έγκλη-
μα στα Γλυκά Νερά φαίνεται πως δίνει 

ένα κομμάτι της συμπληρωματικής κατάθεσης 
του τραγικού συζύγου και πατέρα, Χαράλα-
μπου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος σκιαγρά-
φησε τον φερόμενο ως αρχηγό της ομάδας 
των κακοποιών και συγκεκριμένα τον «μικρού 
αναστήματος αλλά σωματώδη άνδρα που έδι-
νε εντολές στους υπόλοιπους». Μάλιστα, φέρε-
ται να είναι ο ίδιος άνθρωπος που σκότωσε την 
άτυχη Καρολάιν.

Αυτή η αποστροφή του λόγου του 32χρο-
νου φαίνεται πως παρείχε ένα επιπλέον στοι-
χείο στους ερευνητές της Υποδιεύθυνσης Δί-
ωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησί-
ας (ΥΔΕΖΙ), καθώς όχι μόνο έδωσε τη σωμα-
τοδομή του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά 
παράλληλα τον τοποθέτησε στο «κάδρο» των 
ερευνών ως τον αρχηγό της συμμορίας. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες της Realnews, ο Χ. 
Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι ο ίδιος άνδρας 
φέρεται να δίνει την εντολή στον έναν από 
τους συνεργούς του «…κάνε τη να σταματή-
σει», αναφερόμενος στην έντρομη 20χρονη 
φοιτήτρια, η οποία είχε βάλει τις φωνές, ενώ 
παράλληλα προσπαθούσε να προστατέψει το 
μωρό της από τους αδίστακτους ληστές. Ακό-
μη, ο 32χρονος πιλότος φέρεται να κατέθεσε 
πως ο «αρχηγός» της σπείρας μάλλον είναι ο 
άνθρωπος που τελικά αναλαμβάνει να κάνει 
στη συνέχεια την έντρομη 20χρονη μητέρα 
να… σωπάσει, καθώς της κλείνει το στόμα και 
τη μύτη με τα χέρια του, μέχρι που η άτυχη κο-
πέλα άφησε την τελευταία της πνοή.

Επειτα από αυτό το σοβαρό στοιχείο, οι αστυ-
νομικοί της ΥΔΕΖΙ άνοιξαν τους φακέλους τους 
και εντόπισαν τέσσερις ληστείες, όπου οι περι-
γραφές των ληστών περιλαμβάνουν και έναν 
«μικρόσωμο άνδρα, που δίνει εντολές στους συ-
νεργούς του και έχει το προφίλ του αρχηγού». 

Οι παρόμοιες ληστείες που ερευνώνται είχαν 
λάβει χώρα στις περιοχές Χαλανδρίου, Αγίας 
Παρασκευής, Παιανίας και Καλυβίων. Το ση-
μαντικό είναι ότι στις δύο από αυτές τις περι-
πτώσεις υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό, που 
έχει καταγράψει τρεις άνδρες να απομακρύ-
νονται από τα σπίτια που λήστεψαν. Συγκεκρι-
μένα, καταγράφονται δύο άνδρες, ύψους πε-
ρίπου 1,80 μ., με αδύνατη σωματοδομή και 
ένας άλλος, ύψους περίπου 1,70 μ., ο οποίος 
όμως είναι πιο σωματώδης από τους συνερ-
γούς του και από τις κινήσεις του φαίνεται πως 
είναι ο άνθρωπος που έχει το γενικό πρόσταγ-
μα στην εγκληματική συμμορία. Ακριβώς έτσι 
στο μεταξύ έχει περιγράψει τους αδίστακτους 
ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι του ο τραγι-
κός σύζυγος και πατέρας.

«Τους είπε 
να την κάνουν 
να σταματήσει»

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν ένα 24ωρο με-
τά τον εφιάλτη που έζησε ο 32χρονος, κατά τη 
συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε στους 
αστυνομικούς. 

Απταιστα ελληνικά
«Οι δύο ληστές ήταν αδύνατοι, με ύψος περί-
που 1,80, εκτός από τον τρίτο, ο οποίος ήταν 
πιο κοντός από τους συνεργούς του και φαίνε-
ται να είχε το γενικό πρόσταγμα, καθώς ήταν 
αυτός που άρχισε να με ρωτάει πού έχω κρυμ-
μένα λεφτά», φέρεται να είπε στην κατάθεσή 
του, για να συμπληρώσει πως ο «…μικρόσω-
μος άνδρας ήταν αυτός που έδωσε την εντο-
λή στους συνεργούς του να με δέσουν χειρο-
πόδαρα με το ίδιο κομμάτι σχοινιού…». Εκεί 
άκουσε τον ίδιο άνδρα, σε άπταιστα ελληνι-
κά, να λέει σε έναν από τους αδίστακτους κα-
κοποιούς «κάνε τη να σταματήσει, να σωπά-
σει», αναφερόμενος στην 20χρονη σύζυγό του. 

Από εκεί και έπειτα, ο τραγικός σύζυγος και 
πατέρας βίωσε εξ ακοής την αγωνιώδη μάχη 
της Καρολάιν με τον ληστή, ο οποίος προσπά-
θησε να της βάλει ένα κομμάτι από το ρούχο 
της στο στόμα, ενώ παράλληλα της είχε δέσει 
τα χέρια με την μπλούζα της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν πλέον η 
τραγωδία είχε ολοκληρωθεί και η 20χρονη κεί-
τονταν νεκρή δίπλα στο μωρό της, ο 32χρονος 
άκουσε τους αδίστακτους ληστές να μιλούν μια 
ξένη γλώσσα, την οποία όμως δεν ήταν σε θέση 
να αναγνωρίσει όταν οι αστυνομικοί του τμή-
ματος Ανθρωποκτονιών του έβαλαν να ακού-
σει ηχογραφήσεις με διαλέκτους από χώρες 
του εξωτερικού. 

 O 32χρονος άκουσε 
τους αδίστακτους ληστές να 
μιλούν μια ξένη γλώσσα, 
την οποία όμως δεν ήταν
σε θέση να αναγνωρίσει

Η Καρολάιν και ο Χαράλαμπος 
σε ευτυχισμένες στιγμές


