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Του Παναγιώτη Σουρέλη

 Δεκαετία του ’90. Ο Ντέιβιντ από τη Βρε-
τανία και η Φιλιππινέζα σύντροφός του Σούζαν 
απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Αλόν-
νησο. Η ομορφιά του νησιού με τις υπέροχες 
παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά μαγεύ-
ουν το ζευγάρι, που αποφασίζει να εγκαταστα-
θεί μόνιμα. Ο άνδρας εργαζόταν σε πετρελα-
ϊκή εταιρεία και με τις οικονομίες που έχει μα-
ζέψει χτίζει μια υπέροχη μεζονέτα με θέα το 
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, ενώ η γυναίκα 
του ανοίγει συνεργείο καθαρισμού. Το 2001 
θα έρθει στη ζωή τους η Καρολάιν. Θα ταξι-
δέψουν στην Αθήνα για τη γέννησή της και 
θα επιστρέψουν στον επίγειο παράδεισό τους. 

Η Καρολάιν μεγαλώνει με πολλή αγάπη στο 
ήρεμο νησί της Αλοννήσου. Ξεχωρίζει όχι μόνο 
για την ομορφιά της, αλλά και για τις μαθητι-
κές και αθλητικές επιδόσεις της. «Ηταν ένα πο-
λύ πρόσχαρο και ευγενικό παιδί, ένα υπέροχο 
πλάσμα, με ήθος. Αριστη μαθήτρια. Μάλιστα, 
ήταν σημαιοφόρος στη Γ’ Λυκείου. Είχε πολλά 
ενδιαφέροντα και τα κατάφερνε σε όλα. Πήρε 
μέρος στη θεατρική ομάδα, ασχολήθηκε με το 
kickboxing και τις καταδύσεις», θυμάται η δι-
ευθύντρια του σχολείου στην Αλόννησο, κυ-
ρία Μερόπη Μαχαιρίδου.

Στο σχολείο εργάζεται όμως και η μητέρα 
του Χαράλαμπου Αναγνωστόπουλου, ενός 
νέου με όνειρα και στόχους που φτάνουν μέ-
χρι τον ουρανό. Και θα αποφασίσει να τον κα-

Η ιστορία αγάπης 
της Καρολάιν και 
του Χαράλαμπου, που 
έσβησε από τα χέρια 
των κακοποιών

Η πρόσκοπος και ο γιος της καθηγήτριας
Το Πάσχα, πριν από λίγα χρόνια, θα γνωρί-

σει τη γυναίκα της ζωής του. Η Καρολάιν βρί-
σκεται στην εκκλησία ως πρόσκοπος, έχοντας 
ενεργό ρόλο στην περιφορά του Επιταφίου. 
Τότε δεν υπήρχε κορωνοϊός και ο ναός είχε κα-
τακλυστεί από κόσμο. Ο Χαράλαμπος θα επι-
χειρήσει να πλησιάσει περισσότερο στο εσω-
τερικό και η γλυκιά στην εμφάνιση αλλά και 
αυστηρή στα καθήκοντα που έχει αναλάβει, 
Καρολάιν, θα του κάνει έντονη παρατήρηση. 
Εκείνος ο μικρός διαπληκτισμός ήταν η αρχή 
της σχέσης τους.

Mε άριστα
Οι δύο νέοι θα αγαπηθούν και θα αποφασί-
σουν να παντρευτούν, παρά το νεαρό της ηλι-
κίας της Καρολάιν. Μόλις η νεαρή τελείωσε το 
σχολείο, έφυγε για την πρωτεύουσα. Οχι μόνο 
για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Πειραι-
ώς, όπου πέρασε με άριστα, αλλά και για να 
βρίσκεται κοντά στον Χαράλαμπο. Πριν καλά-
καλά προλάβουν να εγκατασταθούν στα Γλυ-
κά Νερά, ενώνονται με τα ιερά δεσμά του γά-
μου. Τον Ιούλιο του 2019 παντρεύονται σε 
μια ονειρεμένη τελετή στο θέρετρο Praia Do 
Canavial της Πορτογαλίας. Τον Ιούνιο του επό-
μενου έτους η αγάπη τους θα ολοκληρωθεί, κα-
θώς θα έρθει στον κόσμο η κορούλα τους. Θα 
την πάρουν μαζί σε ταξίδια που κάνουν στο 
εξωτερικό, όπως στο Ντουμπάι, το οποίο επι-
σκέφθηκαν μόλις πριν από τρεις εβδομάδες.

Η Καρολάιν, ένα κορίτσι μόλις 20 ετών, είχε 
πολλή αγάπη όχι μόνο για τους ανθρώπους, 
αλλά και για τα ζώα. Στο σπίτι τους είχαν γά-
τες, αλλά και ένα μικρόσωμο σκυλάκι. Ο άτυ-
χος σκύλος βρέθηκε από τους αστυνομικούς 
κρεμασμένος, ενώ λίγο μετά οι ίδιοι εντόπισαν 
νεκρή και την Καρολάιν. Ο Χαράλαμπος ήταν 
δεμένος και με κλειστά τα μάτια. Μόλις απε-
λευθερώθηκε από τους αστυνομικούς, αντίκρι-
σε μια εικόνα που δεν θα είχε εμπνευστεί ού-
τε ο πιο κυνικός σεναριογράφος ταινιών θρί-
λερ στο Χόλιγουντ: Τη μόλις 11 μηνών κορού-
λα του να είναι ξαπλωμένη πάνω στο άψυχο 
κορμί της Καρολάιν…

τακτήσει. Θα γίνει πιλότος και θα πετά καθημερινά 
με ελικόπτερο από τα Μέγαρα και το «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινά να εργάζεται 
σε ιδιωτική εταιρεία πτήσεων από 23 ετών, ενώ στα 
30 του θα καταφέρει να γίνει ένας από τους νεότε-
ρους εξεταστές πιλότων ελικοπτέρων στην Ευρώπη. 
Στην Αλόννησο πηγαίνει κυρίως στις γιορτές για να 
είναι κοντά στην οικογένειά του.
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1. Από 23 χρόνων 
πιλοτάρει ελικόπτερα 
ο Χαράλαμπος 
Αναγνωστόπουλος 
2. Η Καρολάιν (αριστερά) 
σε εκδρομή προσκόπων, 
πριν από κάποια χρόνια
3. Η Καρολάιν σε διεθνείς 
αγώνες kickboxing


