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καταλάβω και γι’ αυτό μύριζε τόσο έντονα 
το ταξί στη συνέχεια.
 Υπήρξε συνεύρεση μεταξύ σας ή όχι; Εκεί-

νος κάνει λόγο για βιασμό. Μήπως έγινε κάτι 
με τη θέλησή του;

Να σας περιγράψω τι έγινε στη συνέχεια. 
Μετά σταματήσαμε σε ένα σημείο στην Α-
γίας Αννης, που έχει ένα αλσάκι. Αυτός που 
ήρθε και μας μίλησε δεν ήταν γνωστός μου 
και επίσης μέχρι εκείνη τη στιγμή τα παρά-
θυρα του αυτοκινήτου ήταν ανοιχτά. Πώς, 
λοιπόν, ο οδηγός ισχυρίζεται ότι ζαλίστηκε 
από το πόπερ; Ο άνθρωπος που μας πλησί-
ασε ρώτησε να μάθει για εμάς. Εγώ του εί-
πα ότι ο ταξιτζής δουλεύει, είναι σε κούρ-
σα και κάναμε μια βόλτα για χαβαλέ, για να 
τον προστατεύσω, να μη θεωρηθεί ότι βρί-
σκεται εκεί για να γνωρίσει κάποιον άνδρα. 
Παράλληλα εκείνη την ώρα έστελνα μήνυμα 
στον φίλο μου και κοιτούσα το κινητό μου. 
Ο ταξιτζής βγήκε από το αυτοκίνητο κανο-
νικά και μιλούσε με τον άνθρωπο, άνετος, 
σαν να γνώριζε από τέτοιες υποθέσεις. Μου 
έλεγε μάλιστα: «Αντε, άσε το κινητό σου και 
βγες έξω». Και ο άλλος έλεγε: «Παιδιά, πολύ 
το συζητάτε. Βαρέθηκα». Βγήκα και του λέω 
του οδηγού «άντε, πάμε μια μικρή γρήγο-
ρη βόλτα». Προηγήθηκα και του λέω: «Ελα 
από πίσω αφού δεν έχεις ξανάρθει εδώ, για 
να μην κινδυνέψεις να γλιστρήσεις». Ξεκι-
νάω εγώ τσούκου τσούκου στα χόρτα, τσού-
κου τσούκου και αυτός από πίσω στα χόρτα.

 Για να συνευρεθείτε;
Οχι, όχι. Αυτό το στοιχείο δεν υπήρχε. Για 
να δούμε τι παίζει εκεί γύρω. Βρίσκουμε 
τον άγνωστο άνδρα, ο οποίος στο μεταξύ 
μιλούσε με άλλους δύο. Πάω και λέω ένα 
γεια, καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να 
μη νιώθουν απειλή οι άγνωστοι στο συγκε-
κριμένο μέρος. Μετά συνεχίσαμε τη βόλ-
τα και κάποια στιγμή ο οδηγός έφυγε. Στο 
πάρκο που τον έχασα δεν ξέρω αν πήγε με 
κάποιον και τι κάνει ο καθένας με το σώμα 
του. Οταν μετά από χρονικό διάστημα 7-8 
λεπτών επέστρεψα στο ταξί, τον βρήκα έ-
ξω από το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, μίλη-
σα στο τηλέφωνο με τον φίλο μου και δώ-

«ΕΓΏ ΕΊΧΑ ένα ερωτηματικό γιατί 
έγινε όλο αυτό. Από τη μία φώναζε 
το όνομα της κοπέλας του και έλε-
γε ότι την αγαπάει και από την άλ-
λη γυρνούσε στους γιατρούς και 
τους έλεγε: “Σώστε το παιδί”. Θυμά-
μαι μία βιαιότητα από μέρους του σε 
εμένα. Στη συνέχεια, ο γιατρός κά-

λεσε την Αστυνομία και πήραν μόνο 
εμένα. Eπρεπε να πάρουν και τους 
δύο και πήραν μόνο εμένα. Ο κύ-
ριος ήθελε να ηρεμήσει και να πά-
ει σπίτι να δει την κοπέλα του. Μάλι-
στα, στον πρώτο αστυνομικό που τον 
ρώτησε είπε ότι δεν κατέθεσε τίποτα 
για βιασμό. Κατέθεσε ότι “μου κοι-

μήθηκε στο ταξί, έχει πάρει ναρκω-
τικά και τον έφερα εδώ επειδή δεν 
ήταν καλά”. Την επόμενη ημέρα του 
ήρθε όλη αυτή η ιδέα περί βιασμού. 
Εγώ νόμιζα ότι κρατήθηκα επειδή εί-
χα ουσίες πάνω μου για προσωπι-
κή χρήση και την επόμενη ημέρα θα 
πήγαινα σπίτι μου. Και μετά ενημε-
ρώθηκα ότι κατέθεσε πως τη στιγμή 
που πήγαμε στο σαντουιτσάδικο εγώ 
του έριξα κάτι στον καφέ. Εγώ δεν 
θυμάμαι καν αν υπήρχε καφές στο 
αυτοκίνητο».

 Οι φωτογραφίες σου παντού. «Ο 
βιαστής του ταξιτζή». Σοκαριστικό 
«σκηνικό»…
Κρατούμαι στις φυλακές Τριπόλεως. 
Εχω διασυρθεί στο πανελλήνιο από 
μια κατηγορία που και εγώ δεν ξέρω 
από πού προκύπτει. Εχει διασυρθεί η 
ζωή μου. Ακόμα και όταν βγω, με το 
καλό, θα αντιμετωπίσω μεγάλες δυ-
σκολίες εξαιτίας αυτής της ιστορίας. 
Και σπίτι μου να πάω, μέχρι να γίνει 
η δίκη, δεν ξέρω αν μπορώ να πάω 
μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρω μια 

σοκολάτα. Είμαι ένας άνθρωπος πο-
λύ ανοιχτός με όλους, καλοπροαί-
ρετος και εξαιτίας αυτού του στοιχεί-
ου του χαρακτήρα μου έχω βρεθεί 
μπλεγμένος εδώ στις φυλακές. Συ-
μπεριφέρθηκα σαν ηλίθιος.

 Εσύ με αυτό το αμβλύ όργανο που 
είχες στην τσάντα σου, για να πας 
στο ραντεβού με τον φίλο σου, δεν 
έκανες κάτι στον ταξιτζή;
Οχι παιδιά. Επίσης, μη βάζουμε μέ-
σα ναρκωτικά, πορνεία, ότι πήγα να 
πληρώσω κ.λπ. Δεν του έκανα τίπο-
τα απολύτως.

 Υπάρχει και ένας δεύτερος ταξι-
τζής που σε καταγγέλλει.
Δεν υπάρχει, παιδιά. Πήγε ο δικηγό-
ρος μου στον εισαγγελέα και αυτός 
του είπε ότι δεν υπάρχει άλλη καταγ-
γελία.

 Απειλεί ο οδηγός ότι αν βγει το ό-
νομά του δεν θα το αντέξει. 
Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κά-
νω κακό στον εαυτό μου, γιατί γνω-
ρίζω ότι η αλήθεια, αργά ή γρήγορα, 
θα λάμψει.

Ο «ΚΑΦΈΣ»

«Εχει διασυρθεί η ζωή 
μου. Δεν ξέρω αν 
μπορώ να πάω μέχρι 
το σούπερ μάρκετ»

σαμε ραντεβού να βρεθούμε στον σταθ-
μό Αττική. Λέω στον οδηγό, στη συνέχεια, 
«άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε» και ε-
κείνος έγραφε κάτι στο κινητό. Μου απα-
ντάει: «Τώρα, τώρα. Σε μισό λεπτό τελειώ-
νω». Κάνω πίσω το κεφάλι μου, με παίρ-
νει ο ύπνος και μετά ξύπνησα στο Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο. Δεν είχα κοιμηθεί δύο η-
μέρες ή τρεις. Ημουν άυπνος. Ενώ σε όλη 
τη διαδρομή με έλεγε «φιλαράκι», στο νο-
σοκομείο ήταν έξω και φώναζε. Εμένα με 
είχαν βάλει σε ένα φορείο και τους έλεγα: 
«Αφήστε. Δεν θέλω». Αυτός είπε στους νο-
σοκόμους ότι «το παιδί πήρε ναρκωτικά  
και κοιμήθηκε».«πόπερ»

«Δεν κάναμε 
χρήση ουσιών. 
Το μόνο μου 
λάθος ήταν ότι 
γυρνώντας από 
το sex shop με 
ρώτησε τι είχα 
αγοράσει και του 
είπα, ανάμεσα 
σε άλλα, ότι είχα 
πάρει το “πόπερ’’ 
που οι άσχετοι 
το χαρακτήρισαν 
ουσία βιασμού»

ζωή
«Δεν συζητήσαμε 
καθόλου για 
να κάνουμε 
κάτι μεταξύ 
μας. Λέγαμε τις 
εμπειρίες που  
είχε ο καθένας  
στη ζωή του»


