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 ∆
εν είµαι ο δράκος των ταξιτζήδων. Πι-
στεύω ακράδαντα ότι θα αθωωθώ». 
Είναι 29 χρόνων και θεωρείται από 

τους ανθρώπους του θεάτρου ιδιαίτερα ταλα-
ντούχος ηθοποιός. Ολες αυτές τις ηµέρες στο 
σωφρονιστικό κατάστηµα της Τρίπολης επα-
ναλαµβάνει νοερά στο µυαλό του τη διαδρο-
µή µε το ταξί του 27χρονου αυτοκινητιστή, ο 
οποίος τον κατηγορεί ότι πρώτα του έριξε κά-
τι στον καφέ και στη συνέχεια τον βίασε. «Εχω 
διασυρθεί στο πανελλήνιο από µια κατηγορία 
που και εγώ δεν ξέρω από πού προκύπτει. ∆εν 
τον βίασα, δεν υπήρξε φλερτ, δεν υπήρξε τί-
ποτα ανάµεσά µας», επαναλαµβάνει ακριβώς 
όπως έκανε και στους αστυνοµικούς τη δεύτε-
ρη ηµέρα της σύλληψής του, όταν τον ενηµέ-
ρωσαν για την κατηγορία που αντιµετωπίζει. 
Ο Γιώργος Καρκάς περιγράφει µε εντελώς δι-
αφορετικό τρόπο την επίµαχη «κούρσα» και 
όσα συνέβησαν κατά τη διάρκειά της, σε σχέ-
ση µε την κατάθεση που έδωσε ο 27χρονος αυ-
τοκινητιστής. ∆ηλώνει θύµα πλεκτάνης και επι-
σηµαίνει ότι «σύντοµα θα λάµψει η αλήθεια».

«∆εν τον γνώριζα»
 Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια, Γιώρ-

γο; Ας τα πάρουµε από την αρχή. Κάλεσες µέ-
σω beat ένα ταξί. Γνώριζες τον οδηγό, όπως 
λέγεται, ή ήταν η πρώτη σας επαφή;

Τον οδηγό του ταξί δεν τον γνώριζα, όπως 
ισχυρίστηκαν κάποιοι. Αν τον γνώριζα, γιατί 
να χρησιµοποιούσα τη συγκεκριµένη εφαρ-
µογή που δείχνει ποιο ταξί είναι κοντά στην 
περιοχή στην οποία βρίσκεσαι; ∆εν τον διά-
λεξα από τη φωτογραφία, όπως ειπώθηκε α-
πό άλλους. Ηταν το πιο κοντινό ταξί.
 Κάνατε, λοιπόν, κάποιες στάσεις στη δια-

δροµή για αγορές σε ένα sex shop και για να 
φάτε µαζί. Υπήρξε κάποια παραπάνω κουβέ-
ντα ανάµεσα σε εσένα και τον οδηγό για οτιδή-
ποτε άλλο; Μια σεξουαλική συνεύρεση ίσως...

Συνεύρεση; Οχι βέβαια. Ηθελα να επισκε-
φθώ ένα συγκεκριµένο sex shop και στη συ-
νέχεια να επισκεφθώ και ένα άλλο κοντινό 
κατάστηµα για να αγοράσω αθλητικές φόρ-
µες. Ηθελα, δηλαδή, να συνδυάσω τα ψώνια 
µου για το ραντεβού που είχα προγραµµατί-
σει µε κάποιον φίλο. Ηρθε το ταξί και µε πή-
ρε από ένα κάθετο στενό στη Μιχαήλ Βόδα.
 ∆εν υπήρξε άλλη συναλλαγή µεταξύ σας; 

Κανονίσατε κάποιο χρηµατικό ποσό;
Οχι βέβαια. Μόνο τη διαδροµή θα του πλή-
ρωνα. Είχα ραντεβού µε έναν φίλο, όχι κά-
ποια συγκεκριµένη ώρα, καθώς έχει ένα συγ-
γενικό του πρόσωπο στο νοσοκοµείο και δεν 
ήξερε πόσο θα του χρειαστεί για να έχει δι-
αθέσιµο χρόνο. Το συγκεκριµένο ραντεβού 
θα ήταν ερωτικό. Πιο πριν, λοιπόν, ήθελα να 
του πάρω δώρα, για να το πω πιο απλά. Με 
πήγε λοιπόν στο sex shop, µου είπε «κατέβα 
και θα σε περιµένω να επιστρέψεις στο ταξί, 
για να συνεχίσουµε τη διαδροµή». Εγώ του 
έδωσα την επιλογή είτε να τον πληρώσω ε-
κείνη τη στιγµή και να φύγει ή να παραµεί-
νει και να συνεχίσουµε την κούρσα. Συνολι-
κά ήµουν για ένα µισάωρο εκτός ταξί µέχρι 
να τελειώσω τις δουλειές µου. Γυρνώντας δι-
απίστωσα ότι το ταξίµετρο ήταν κλειστό και 
µάλιστα τον ρώτησα: «Γιατί δεν το άφησες 
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γος ήταν ότι δεν ήθελα να µου κάνουν έλεγ-
χο στην τσάντα µου. Και προφανώς όταν υ-
πάρχει ένα περιπολικό στα 200 µέτρα και 
φοβάσαι µην σου κάνουν έλεγχο στην τσά-
ντα, δεν πας να βιάσεις κάποιον. Προφανώς!
 Κάνατε χρήση ναρκωτικών ουσιών;
∆εν κάναµε χρήση ουσιών. Το µόνο µου 
λάθος ήταν ότι γυρνώντας από το sex shop 

µε ρώτησε τι είχα αγοράσει και του είπα α-
νάµεσα σε άλλα ότι είχα πάρει το «πόπερ», 
που οι άσχετοι το χαρακτήρισαν ουσία βια-
σµού. Μάλιστα, όπως η τσάντα µου ήταν α-
κατάστατη βάζοντας βιαστικά αυτά που πή-
ρα από το sex shop στο εσωτερικό της νο-
µίζω ότι τα πίεσα, µε αποτέλεσµα το µπου-
καλάκι του «πόπερ» να ανοίξει χωρίς να το 

να γράφει;». Μου απάντησε: «Μην αγχώνεσαι, ξέρω τις διαδροµές». 
Επειδή ακόµα δεν είχα ενηµέρωση από τον φίλο µου για την ώρα του 
ραντεβού, του λέω: «Πήγαινέ µε να φάω κάτι». Φτάνουµε στο µαγα-
ζί και κατεβαίνει κι αυτός. Πάει στην τουαλέτα, µετά παραγγέλνει κά-
τι να φάει µαζί µου και στο µεταξύ καθόµαστε σε ένα τραπέζι και µι-
λάµε. Το ταξίµετρο είναι κλειστό, ενώ εγώ του έχω πει κατ’ επανάληψη 
να το αφήσει να γράφει. Ο προορισµός που αρχικά του είχα πει, δηλ. 
το sex shop, ήταν ο ασκός του Αιόλου. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα 
για τις σεξουαλικές προτιµήσεις που είχε ο καθένας.
 Μήπως σε εκείνο το σηµείο έγινε κάποια νύξη;
∆εν συζητήσαµε καθόλου για να κάνουµε κάτι µεταξύ µας. Λέγαµε τις 
εµπειρίες που είχε ο καθένας στη ζωή του. Οσο περιµέναµε του λέω: 
«Να πεταχτώ στο ταξί (που ήταν σταθµευµένο απ’ έξω) να πάρω α-
πό την τσάντα µου, στη θέση του συνοδηγού, τα τσιγάρα µου;». ∆εν 
τα βρήκα γιατί ήταν πολύ ακατάστατη η τσάντα µου. Οταν επέστρε-
ψα στο µαγαζί αυτός, µάλιστα, προσφέρθηκε να µου δώσει ένα από 
τα δικά του τσιγάρα, αλλά του είπα: «Ασ’ το, άσ’ το».
 Εσύ τον παρενόχλησες, λεκτικά, σεξουαλικά; 
Οχι. ∆εν υπήρξε τέτοια αλληλεπίδραση. Απλώς κάναµε διευκρινιστικές 
ερωτήσεις ο ένας στον άλλο, ανάλογα µε την ιστορία που αφηγούµα-
σταν - µία εγώ, µία αυτός. Ελεγε: «Εχω σχέση, αλλά έχω κάνει µε άνδρες, 
µε γυναίκες και άνδρες ταυτόχρονα, έχω µεγάλη εµπειρία σε αυτά».
 Στη συνέχεια βρεθήκατε στον Ελαιώνα µε γνωστούς-φίλους σου. Τι 

συνέβη εκεί;
∆εν ήταν φίλοι µου οι άνθρωποι εκεί. Να σας πω ακριβώς πώς έγινε. 
Πάνω στην πλάκα λοιπόν, και ενώ ήµασταν µέσα στο ταξί, του είπα: 
«Ξέρεις τι γίνεται πίσω από το Ρουφ στην Αγίας Αννης; Σαν ρετρό ψω-
νιστήρι του 1950 είναι. Πάνε εκεί πέρα µε αυτοκίνητα, ψωνίζονται... 
γίνεται χαµός». Και µου λέει: «Πού ρε; Πού ρε, λες;». Θυµάµαι ότι έκα-
να ένα νεύµα µε το χέρι του τύπου «να, από εδώ είναι» και αυτός κα-
τάλαβε ότι του είπα να πάµε εκεί. Και κάναµε µια ηλίθια βόλτα. Είδα-
µε, όντως, εκεί ένα περιπολικό και του είπα να κάνει αναστροφή. Ο λό-

Τον οδηγό του ταξί 
δεν τον γνώριζα. 
Αν τον γνώριζα, γιατί 
να χρησιμοποιούσα 
τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή που δείχνει 
ποιο ταξί είναι κοντά 
στην περιοχή;

«∆εν είµαι
ο δράκος των
ταξιτζήδων»
Ο 29χρονος ηθοποιός 
Γιώργος Καρκάς, που 
κατηγορείται ότι επιχείρησε 
να ασελγήσει σε βάρος 
27χρονου οδηγού ταξί, 
απαντά στις ερωτήσεις της 
«R» µέσα από τις φυλακές 
Τριπόλεως, όπου κρατείται

»


