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Τα 31 λεπτά 
στο άλσος

Νέα στοιχεία για τη διαδρομή της 13ης 
Νοεμβρίου αποκαλύπτει στο αίτημα 

αποφυλάκισης που υπέβαλε ο ηθοποιός 
Γιώργος Καρκάς, ο οποίος κατηγορείται 

από οδηγό ταξί για βιασμό

Μ
ια διαφορετική εικόνα από εκείνη που 
δίνει ο 24χρονος ταξιτζής, θύμα -κατά 
δήλωσή του- βιασμού από τον ηθοποιό 

Γιώργο Καρκά, προκύπτει μέσα από τα στοιχεία 
της εταιρείας TaxiBeat. Βάσει των όσων κατα-
γράφηκαν το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου (δια-
δρομή που ακολούθησε το όχημα και κινήσεις 
του οδηγού), στον Βοτανικό, την ίδια ώρα που 
το θύμα ισχυρίζεται πως του επιτέθηκε ο ηθο-
ποιός μέσα στο ταξί ενόσω αυτός ήταν σε ημι-
λιπόθυμη κατάσταση λόγω ουσιών που του εί-
χε δώσει, το στίγμα του δείχνει ότι περιφερό-
ταν μέσα στο άλσος. Και μάλιστα φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται και ο ισχυρισμός του φερό-

μενου δράστη ότι τον κάλεσε τηλεφωνικά για 
να δει πού βρίσκεται. Τα στοιχεία της TaxiBeat 
που επικαλείται ο 29χρονος ηθοποιός στο αίτη-
μα αποφυλάκισής του, το οποίο αποκαλύπτει η 
Realnews, δείχνουν, όπως σημειώνει, ότι «η μή-
νυση είναι κατασκευασμένη». Ωστόσο, ο ταξι-
τζής επιμένει. Ο δικηγόρος του Πάνος Πανα-
γιωτόπουλος δηλώνει στην «R» ότι τα όσα επι-
καλείται στο αίτημά του ο φερόμενος δράστης 
είναι «ανύπαρκτα και ατεκμηρίωτα».

Η διαδρομή 
Από τα στοιχεία της TaxiBeat προκύπτουν κατά 
τον 29χρονο τα εξής:

α. Εναρξη διαδρομής 18:44 από Μιχ. Βόδα.
β. Στάση Σωκράτους και Αγ. Κωνσταντίνου 

από 18:54 έως 19:31.
γ. Στάση για φαγητό στην οδό Σαρρή από 

19:44 έως 20:10.
δ. Μετάβαση στην οδό Πεύκων στον Βοτα-

νικό 20:26.
ε. Στάσιμο το κινητό του μηνυτή για 20 λε-

πτά έως 20:46 (δηλαδή και εγώ και ο μηνυτής 
ήμασταν στο ταξί).

στ. Κίνηση του οδηγού μέσα στο αλσύλλιο 
έως 21:17, ήτοι επί 31 λεπτά.

ζ. Αναζήτηση του μηνυτή μου από εμένα στις 
21:12 - απάντηση από τον ταξιτζή στις 21:17. 

η. 21:28 επιστροφή - Ιπποκράτειο.
Οι παραπάνω κινήσεις, κατά τον ηθοποιό, 

αποδεικνύουν την αθωότητά του, «αφού ου-
δέν απέκρυψα, και, αντιθέτως, καταρρίπτω τους 
ισχυρισμούς του μηνυτή μου, ο οποίος απέκρυ-
ψε σειρά κινήσεών του και ενεργειών με άτομα 
δικής του επιλογής στο επίμαχο αλσύλλιο. Και 
διά να εξηγούμαι: Ο μηνυτής μου ισχυρίζεται 
ότι κατά την αναχώρησή μας για Βοτανικό ένιω-
σε μια δυσάρεστη μυρωδιά και στη συνέχεια 
έξαψη και έντονη ερωτική επιθυμία και ότι δεν 
μπορούσε να αρνηθεί τίποτα. Ακόμη ισχυρίζε-
ται ότι αρνήθηκε να πάει μαζί μου στο αλσύλ-
λιο, όπως δήθεν του είχα ζητήσει, μόλις φθάσα-
με, και ότι καθόταν ζαλισμένος στο ταξί μέχρι 
να επιστρέψω και να αντιληφθεί τότε τις θωπεί-

ες μου που τον εξενεύρισαν.
Ολα, όμως, τα ανωτέρω είναι ψευδή και ο μη-

νυτής εσκεμμένως, διά να αποκρύψει ‘‘άλλα’’ 
που τον βαρύνουν, λησμόνησε σειρά κινήσε-
ών του, ων σε πλήρη νηφαλιότητα:

1 Λησμόνησε ότι παραμείναμε στο ταξί γύ-
ρω στα 20 λεπτά συζητώντας, όπως, εξ αρ-

χής, κατέθεσα.

2Λησμόνησε ότι εκινήθη πεζός στο αλσύλλιο 
από 20:46 έως 21:17 δηλαδή επί 31 λεπτά. 

Γιατί ευρέθη εκεί; Αναζητούσε άλλο τι εκτός από 
ερωτική συνεύρεση με τους εκεί ευρισκομένους;

3Οχι μόνο εκινήθη μόνος του στο αλσύλ-
λιο, αλλά, όταν τον ανεζήτησα, 26 λεπτά 

από την εξαφάνισή του, απάντησε σε κλήση 
μου πέντε λεπτά μετά (κλήσις μου 21:12 - απά-
ντηση 21:17).

Δείχνουν όλες αυτές οι κινήσεις άβουλο άτο-
μο; Αποδεικνύουν οποιαδήποτε επαφή εμού 
με αυτόν; Αφού μόλις φθάσαμε στο αλσύλλιο 
και αφού συζητήσαμε λίγο, ο καθένας ‘‘πήρε 
τον δρόμο του’’.

Οπως προείπα, είχα προβεί σε χρήση κρυ-
σταλλικής μεταμφεταμίνης, αποτέλεσμα της 
οποίας ήταν η λιποθυμία μου εντός του ταξί.

Ο οδηγός όχι μόνο ήταν σε πλήρη εγρήγορ-
ση, πράγμα που δεν θα συνέβαινε αν τον είχα 
φαρμακευτικά αδρανήσει ώστε να γίνει σεξου-
αλικό υποχείριό μου, αλλά αφού έκανε ό,τι έκα-
νε εξαφανισθείς στο αλσύλλιο, όταν επέστρεψε 
και με βρήκε λιπόθυμο στο ταξί του, κινήθηκε 
προς το νοσοκομείο φοβούμενος, μετά τις έκνο-
μες ενέργειές του, ότι θα κατηγορείτο για πιθανή 
επιδείνωση της υγείας μου και κατασκεύασε το 
οικοδόμημα του δήθεν βιασμού του από εμένα.

Οι περαιτέρω καταθέσεις των αστυνομικών 
που επιλήφθησαν αλλά και των ιατρών που με 
περιέθαλψαν περίτρανα αποδεικνύουν ότι ο 
ταξιτζής ήταν αυτός που ήταν σε πλήρη εγρή-
γορση και όχι εγώ, ενώ βεβαίως, αν τον είχα 
καταστήσει υποχείριό μου, δεν θα μπορούσε 
καν να οδηγήσει.

Επειδή η φήμη ότι είχα παρενοχλήσει και έτε-
ρο οδηγό ταξί κατερρίφθη, αφού ο καταθέσας 
ενώπιόν σας οδηγός ήτο κατηγορηματικός: ‘‘ο 
πελάτης ούτε με έχει ενοχλήσει, ούτε μου είχε 
συμπεριφερθεί με περίεργο τρόπο’’. Ουδέπο-
τε απέκρυψα τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις 
και προσανατολισμό, αλλά να κατηγορούμαι 
και για βιασμό και να έχω γίνει βορά των μέ-
σων μαζικής επικοινωνίας είναι απαράδεκτο.

Σε αυτό συνετέλεσε και η αβασάνιστη εισαγ-
γελική εντολή να δημοσιευθούν τα στοιχεία μου 
και η φωτογραφία μου ως εάν επρόκειτο για τη 
σύλληψη του βιαστού των ταξιτζήδων, ενός, 
δηλαδή, κατά συρροήν βιαστού διωκομένου 
και μη ανευρισκομένου από τις Αρχές. Ποιος 
θα αποκαταστήσει τα δυσμενή σε βάρος εμού 
και οικογενείας μου αποτελέσματα και ποιος θα 
‘‘γράψει’’ κάτι όταν θα απαλλαγώ πάσης κατη-
γορίας, όπως ακράδαντα πιστεύω;».

«Δεν πείθει…»
«Ανύπαρκτα και ατεκμηρίωτα» χαρακτηρίζει η 
πλευρά υπεράσπισης του οδηγού ταξί τα όσα 
επικαλείται ο ηθοποιός στο αίτημα αποφυλάκι-
σής του. Οπως σημειώνει ο δικηγόρος του θύ-
ματος, Π. Παναγιωτόπουλος, στα τέλη της προ-
ηγούμενης εβδομάδας ο πελάτης του προσκό-
μισε στη Δικαιοσύνη πλήθος στοιχείων. «Τα  συ-
γκεκριμένα στοιχεία δεν αμφισβητούνται και δό-
θηκαν στο πλαίσιο της συμπληρωματικής του 
κατάθεσης. Εδωσε όχι διευκρινίσεις με τη μορ-
φή ισχυρισμών, αλλά συγκεκριμένα τεκμήρια 
που αποδεικνύουν ότι όσα λέει είναι απολύτως 
ακριβή. Τα στοιχεία αυτά μπήκαν στη δικογρα-
φία», δηλώνει ο κ. Παναγιωτόπουλος.  

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, η προ-
σπάθεια της αντίδικης πλευράς να διαμορφώσει 
ως υπερασπιστική γραμμή το γεγονός ότι δεν 
υπήρξε βιασμός αναμένεται να πέσει στο κενό. 
«Μα εδώ υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση που τα 
λέει όλα. Διαπιστώνει αιματώματα στο επίμαχο 
σημείο και όχι μόνο. Αυτά δεν κατασκευάστη-
καν από τον εντολέα μου. Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία. Επίσης, υπάρχει έκθεση που ανα-
φέρεται στις ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες κα-
τασχέθηκαν. Αυτά δεν αμφισβητούνται. Από 
πού και ως πού βρέθηκαν στο ταξί οι ναρκωτι-
κές ουσίες; Πώς βρέθηκαν τα κατασχεμένα ερ-
γαλεία; Aποδεδειγμένα αγοράστηκαν από τον 
κατηγορούμενο».

«Mόλις φθάσαμε στο 
αλσύλλιο και αφού 
συζητήσαμε λίγο, ο καθένας 
‘‘πήρε τον δρόμο του’’», 
υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Για προσπαθεια να 
αποκρύψει «άλλα» 
που τον βαρύνουν 

κάνει λόγο στο αίτη-
μα αποφυλάκισής του 
ο ηθοποιός Γ. Καρκάς, 

αναφερόμενος στον 
οδηγό ταξί


