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μα. Φανταστείτε ότι η κοπέλα αγόρασε μόνη 
της ουροσυλλέκτη και έχει κρατήσει την από-
δειξη. Ο πραγματικός αγώνας τώρα αρχίζει. Η 
αρχή έγινε και η Γεωργία δεν πρόκειται να κά-
νει πίσω», δηλώνει στη Realnews ο δικηγόρος 
της, Θανάσης Ζιώγας.

Οπως αποκαλύπτει ο συνήγορος της 24χρο-
νης, σύντομα θα ζητήσει να γίνουν νέες εξετά-
σεις, αυτή τη φορά με δείγμα από το τριχωτό 
της κεφαλής. «Θα κάνουμε νέες εξειδικευμέ-
νες εξετάσεις σε άλλα σημεία του οργανισμού, 
όπως το τριχωτό της κεφαλής», δηλώνει ο Θ. Ζι-
ώγας. Ωστόσο, οι ιατρικές εξετάσεις δεν θα εί-
ναι το μόνο όπλο της Γ. Μπίκα για να αποδείξει 
τους ισχυρισμούς της, τονίζει ο δικηγόρος της: 
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε πολλές υποθέσεις 
γυναικών που έχουν υπάρξει θύματα βιασμού 
και αυτό αποδείχθηκε δεν υπήρχαν τοξικολογι-
κές εξετάσεις».

«Πήγε πολύ γρήγορα»
Νέες εξετάσεις προτείνει και ο τεχνικός σύμβου-
λος της 24χρονης, ιατροδικαστής Δημήτρης Γα-
λεντέρης. «Ενδεχομένως να ζητήσουμε επανά-
ληψη της εξέτασης από το υπάρχον δείγμα, αλ-
λά και τη λήψη τριχών για να διαπιστώσουμε αν 
υπήρχαν στον οργανισμό της τοξικές ουσίες», 
δηλώνει στην «R» ο Δ. Γαλεντέρης, ο οποίος με 
τη σειρά του επικρίνει τις Αρχές για τις καθυστε-
ρήσεις αλλά και τις παραλείψεις που, όπως πα-
ρατηρεί, υπήρξαν στη λήψη δειγμάτων: «Θα 
ήθελα να της έχουν πάρει ούρα πριν περάσει το 
12ωρο, για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσμα-
τα όσον αφορά το χάπι του βιασμού. Ακόμη και 
οι κατηγορούμενοι θα συμφωνήσουν μαζί μου, 
από τη στιγμή που πιστεύουν στην αθωότητά 
τους. Η Γεωργία πήγε στο αστυνομικό τμήμα 8 

ώρες μετά την καταγ-
γελλόμενη πράξη, δη-
λαδή πολύ γρήγορα. 
Η λήψη αίματος θα συ-
νεισέφερε περισσότερα 
στοιχεία στην υπόθεση, 
όμως αυτή δεν έγινε».

Τα επόμενα 24ωρα η 
πλευρά της 24χρονης 
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«Ο πραγματικός αγώνας  
της Γεωργίας τώρα αρχίζει»

Νέα στοιχεία από 
τον έλεγχο του DNA 

επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη ανδρικού 

γενετικού υλικού στα 
ρούχα της 24χρονης, 

η οποία ετοιμάζεται 
να υποβληθεί σε νέες 

εξετάσεις για τον 
εντοπισμό ουσιών 

Τ
α νέα ευρήματα και τα αποτελέσματα των 
ιατρικών εξετάσεων ρίχνουν φως στην 
υπόθεση βιασμού που κατήγγειλε η Γε-

ωργία Μπίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Realnews, η εξέταση του DNA έδειξε ότι οι δύο 
κηλίδες που εντοπίστηκαν στο φόρεμά της είναι 
ανδρικό γενετικό υλικό και επιβεβαιώνουν ότι 
υπήρξε ερωτική πράξη. Θα ακολουθήσει η λή-
ψη DNA από τον 27χρονο βασικό κατηγορού-
μενο, το οποίο θα συγκριθεί με εκείνο που βρέ-
θηκε στο φόρεμα της κοπέλας, ώστε να εξακρι-
βωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας αν ανήκει στον 
ίδιο. Πάντως, ο γόνος της επιχειρηματικής οικο-
γένειας έχει παραδεχθεί ότι συνευρέθηκε ερω-
τικά με την 24χρονη, ισχυριζόμενος, ωστόσο, 
ότι όλα έγιναν με τη θέλησή της, την ίδια ώρα 
που η Γ. Μπίκα επιμένει πως ούτε συναίνεσε ού-
τε θυμάται τι έγινε.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποτε-
λεσμάτων των εξετάσεων που διενεργήθηκαν 
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, που δεν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη τοξικών 
ουσιών αλλά ούτε και μεγάλης ποσότητας αλκο-
όλ στον οργανισμό της 24χρονης, ξεκίνησε νέος 
κύκλος καταγγελιών. Αυτή τη φορά, η σημαντι-
κή καθυστέρηση, όπως υποστηρίζει η πλευρά 
της Γεωργίας, στη λήψη των δειγμάτων είχε ως 
αποτέλεσμα οι εξετάσεις να μην αποτυπώνουν 
τυχόν ύπαρξη τοξικών ουσιών και κατ’ επέκτα-
ση να μη βοηθούν στη διακρίβωση του τι έγινε 
τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

«Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το χάπι του βι-
ασμού ανιχνεύεται στο αίμα μέχρι και έξι ώρες 
μετά. Ομως, αίμα δεν λήφθηκε. Οι τοξικές ου-
σίες εξαφανίζονται από τα ούρα έπειτα από 12 
ώρες. Και η λήψη τους έγινε αργότερα. Τον ρό-
λο αυτό ανέλαβε η ιατροδικαστική υπηρεσία μέ-
σω της Αστυνομίας. Θα έπρεπε να δώσουν εντο-
λή να πάει η Γεωργία απευθείας σε ένα εφημε-
ρεύον νοσοκομείο, να της πάρουν ούρα και αί-

θα παραλάβει μεταφρασμένα τα αποτελέσμα-
τα του εργαστηρίου της Βέρνης, ωστόσο, σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν 
την υπόθεση, δεν θα διαφοροποιούνται από εκεί-
να του ΑΠΘ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.   

«Δεν χάνεται κανένα στοιχείο»
Η πλευρά της Γ. Μπίκα θα προχωρήσει στην επι-
λογή του εργαστηρίου που θα πραγματοποιή-
σει τις νέες εξετάσεις, αυτή τη φορά στις τρίχες 
της κεφαλής της. Ηδη ο δικηγόρος Νίκος Διαλυ-
νάς, που έχει συμβουλευτικό ρόλο στην υπόθε-
ση, έχει μιλήσει με κολακευτικά λόγια για το ερ-
γαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών και Τοξι-
κολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το συγκε-

κριμένο ιδρύθηκε το 1983 και εξυπηρετεί ετησί-
ως μεγάλο αριθμό αναλύσεων ναρκωτικών ου-
σιών και οινοπνεύματος, καθώς και άλλων τοξι-
κών ουσιών σε βιολογικά δείγματα και πειστή-
ρια. Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κα-
θηγητής Τοξικολογίας Αριστείδης Τσατσάκης. 

«Από την τρίχα μπορούμε να εντοπίσουμε 
ναρκωτικές ουσίες, το χάπι του βιασμού, ακό-
μη και φυτοφάρμακα. Χρειαζόμαστε ένα δείγ-
μα τριχών και μπορούμε να έχουμε αποτελέ-
σματα σε μία με δύο εβδομάδες. Από τις τρί-
χες δεν χάνεται κανένα στοιχείο», δηλώνει ο 
Αρ. Τσατσάκης στην «R». Το συγκεκριμένο ερ-
γαστήριο έχει βοηθήσει να εξιχνιαστούν σοβα-
ρές υποθέσεις. Μία από αυτές ήταν ενός 16χρο-
νου που είχε κατηγορηθεί ότι βίασε και στραγ-
γάλισε μια 75χρονη.

Η πλευρά της κοπέλας θα 
ζητήσει επανάληψη της 
εξέτασης, αλλά και τη λήψη 
τριχών για να διαπιστωθεί  
αν υπήρχαν στον οργανισμό  
της τοξικές ουσίες

«Η λΗψΗ αίματος 
θα συνεισέφερε 
περισσότερα στοιχεία 
στην υπόθεση, 
όμως αυτή δεν 
έγινε», σημειώνει 
ο ιατροδικαστής 
Δημήτρης Γαλεντέρης


