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Ο ηθοποιός Νίκος Στραβοπόδης

 Ως ςεξουαλική πραξή μεταξύ ενηλίκων, για την οποία 
υπήρχε συναίνεση και των δύο και συνέβη μία φορά, περι-
γράφει ο ηθοποιός Νίκος Στραβοπόδης την επαφή που είχε με 
τον Δημήτρη Ανθη. Ο ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά ότι 
άσκησε σωματική βία στον μηνυτή του. «Τότε ζύγιζα 65 κιλά», 
υποστήριξε στις έγγραφες εξηγήσεις του προς τη Δικαιοσύνη, 
απαντώντας στον ισχυρισμό ότι ακινητοποίησε τον Δ. Ανθη λό-
γω της σωματικής του διάπλασης.

Ο 37χρονος ηθοποιός, που είναι ύποπτος τέλεσης βιασμού, 
κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη έγγραφες εξηγήσεις μέσω του 

δικηγόρου του Μάνου Ροδου-
σάκη, στο πλαίσιο της προκαταρ-
κτικής έρευνας που έχει παραγ-
γείλει ο εισαγγελέας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της Realnews, 
ο Ν. Στραβοπόδης όχι μόνο αρ-
νείται την κατηγορία, αλλά επι-
χειρεί να καταστήσει αναξιόπι-
στη την εις βάρος του μαρτυ-
ρία. Οπως αναφέρει στη μήνυ-
σή του ο Δ. Ανθης, γνωρίστηκε 
με τον Ν. Στραβοπόδη την άνοι-
ξη του 2006 στο μπαρ «Dadde» 
στον Πύργο Αθηνών. Ο ηθοποι-
ός απαντά ότι αυτό δεν μπορεί 
να ισχύει, καθώς, τότε, το συγκε-
κριμένο κατάστημα είχε κλείσει. 
«Το εν λόγω μαγαζί, στο οποίο 
εργαζόταν ο αδελφός του εγκα-
λούντος, έχει κλείσει και στα-
ματήσει την οιαδήποτε επιχει-
ρηματική δραστηριότητα από 

τις 31/3/2005», υποστηρίζει ο ηθοποιός, προσκομίζοντας και 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη. Προσθέτει, ωστόσο, ότι στο 
συγκεκριμένο καφέ εργάστηκε ως σερβιτόρος από τον Σεπτέμ-
βριο έως τον Δεκέμβριο του 2004. Ακόμη, ο Δ. Ανθης υποστή-
ριξε ότι, τον Μάιο του 2006, ο ηθοποιός τον κάλεσε να φύγουν 
μαζί μετά το τέλος της βάρδιάς του στο καφέ και ότι το ίδιο βρά-
δυ τον βίασε. Ο Στραβοπόδης απαντά ότι εκείνη την περίοδο 
δεν εργαζόταν σε καφέ, αλλά ήταν ταξιθέτης, προσκομίζοντας 
και τον σχετικό ατομικό λογαριασμό ασφάλισης.

«Τον λυπάμαι»
Σε συνέντευξή του, ο Δ. Ανθης αποκάλυψε ότι έπεσε για πρώ-
τη φορά θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε ηλικία δέκα ετών 
από συγγενικό του πρόσωπο. Ο Στραβοπόδης σημειώνει στις 
έγγραφες εξηγήσεις του ότι «είναι τραγικό, το σέβομαι και τον 
λυπάμαι γι’ αυτό και του συμπαραστέκομαι. Ομως, στο πρό-
σωπό μου δεν μπορώ να δεχθώ τον ρόλο του μισητού του συγ-
γενούς και αδυνατώ να υπεισέλθω στην ψυχοσύνθεσή του και 
στο γιατί επέλεξε να προβεί σε αυτό το μνημείο ψεύδους σε βά-
ρος μου, καθόσον εκτιμώ ότι τούτο αποτελεί αντικείμενο άλλης 
επιστήμης», καταλήγει ο 37χρονος ηθοποιός.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

«Εχει σταθερή εγκληματική     ροπή»

Για τον βιασμό του Ε.Α. υποστήριξε ότι «δεν 
είχα καμία σχέση μαζί του, απλώς γνωρίζω ποιος 
είναι. Εμαθα γι’ αυτόν διαβάζοντας τη δικογρα-
φία τη Δευτέρα που μας πέρασε». Την εμπλο-
κή του την απέδωσε στο κλίμα των τελευταίων 
ημερών. «Θα μπορούσα να εικάσω ότι, επει-
δή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει προεξοφλη-
θεί μια προαναγγελθείσα καταιγίδα φημών και 
καταγγελιών σε βάρος μου, θεωρώ ότι άνοι-
ξε μια χοάνη που ο καθένας θα μπορούσε για 
“χ” λόγους να πει το κατιτίς του. Εάν θα έπρεπε 
να εικάσω κάποιο λόγο, θα ήταν ίσως ότι δεν 
μπόρεσε να γίνει στη ζωή του, όπως μου είχε 
πει, αυτό που ήθελε, ένα μοντέλο-τραγουδι-
στής στιλ Ρουβά. Προσπαθώ να βρω γιατί αυ-
τός ο τύπος πήγε να πει αυτά τα απόλυτα ψεύ-
δη για το άτομό μου. Καταλαβαίνω ότι είχε αυ-
τόν τον σκοπό, επειδή μου το είχε πει όταν συ-
ναντηθήκαμε. Γι’ αυτό και μου τον σύστησε ο 
εξάδελφός του, ο Χ.». 

 
«Τα παιδιά του Λιγνάδη» 
Ως χειριστικό αλλά και βίαιο άνθρωπο περιγρά-
φει τον Δ. Λιγνάδη, μέσα από τη δικογραφία, 
ο άνθρωπος που τον κατηγορεί για βιασμό το 
2015. «Μέχρι το περιστατικό που συνέβη τον 
Αύγουστο του 2015 στην Επίδαυρο, θέλω να 
αναφέρω ότι εγώ μαζί με άλλους δύο φίλους 
μου, ηλικίας 16 ετών, ήμασταν “τα παιδιά του 
Λιγνάδη”. Μας έλεγε συνέχεια ότι ήμασταν τα 
“παιδιά του”. Αυτό μας έκανε να αισθανόμα-
στε στην εφηβική μας ηλικία σπουδαίοι, ση-
μαντικοί και ξεχωριστοί. Πηγαίναμε πολύ συ-
χνά στις θεατρικές του παραστάσεις, τόσο σε 
μεγάλα θέατρα όσο και σε μικρότερες σκηνές. 

Ηταν ιδιαίτερα χειριστικός με εμάς στην ευαί-
σθητη ηλικία που ήμασταν και ήξερε ακριβώς 
τον τρόπο συμπεριφοράς του στον καθένα μας. 
Εκμεταλλευόταν τις συναισθηματικές μας ανά-
γκες και την έλλειψη στηρίγματος από το οικο-
γενειακό μας περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτόν 
μας χρησιμοποιούσε για να διενεργεί και γενε-
τήσιες πράξεις μαζί μας...». 

Αναφερόμενος στον βιασμό του, ο 23χρο-
νος σήμερα νεαρός, στη συμπληρωματική κα-
τάθεση που έδωσε στις 22 Φεβρουαρίου, πε-
ριγράφει όσα έγιναν εκείνη την ημέρα. «Πή-
γαμε με το αμάξι του κατηγορουμένου στην 
Επίδαυρο, στις 9/8/2015, εγώ, ο φίλος μου και 
εκείνος. Πράγματι μείναμε στη σουίτα ενός ξε-
νοδοχείου, του οποίου δεν θυμάμαι την επω-
νυμία, αλλά ήταν το τελευταίο ξενοδοχείο επά-
νω στον λόφο. Στο ξενοδοχείο αυτό μείναμε 
για τις ανάγκες της παράστασης που σκηνο-
θετούσε ο κατηγορούμενος για περίπου, απ’ 
όσο θυμάμαι, τέσσερις με πέντε ημέρες. Το 
τελευταίο βράδυ που μείναμε στο ξενοδο-
χείο, παρακολουθήσαμε την παράσταση που 
είχε σκηνοθετήσει και μετά πήγαμε στη σου-
ίτα μας. Ενώ εγώ είχα ξαπλώσει μπρούμυτα 
για να κοιμηθώ, φορώντας μια κοντομάνικη 
μπλούζα, εσώρουχο και σορτσάκι, μπήκε στο 
δωμάτιο. Ενώ ήμουν εγώ ξαπλωμένος μπρού-
μυτα και κοιμόμουν, ήρθε πάνω μου, πέρασε 
το χέρι του κάνοντας λαβή γύρω από τη μέση 
μου, με ανασήκωσε από το κρεβάτι με πολλή 
δύναμη και με ακινητοποίησε. Στη συνέχεια, 
μου κατέβασε το σορτσάκι και το εσώρουχο… 
Εγώ ήμουν σε αδυναμία να αντιδράσω, γιατί 
με είχε ακινητοποιήσει, καθώς το βάρος του 
υπερτερούσε του δικού μου κατά 20-30 κιλά. 
Αιφνιδιάστηκα όταν το έκανε αυτό και ήθελα 
να σταματήσει. Από τις εκφράσεις του προσώ-
που μου και από τους ήχους που έβγαζα, κα-
ταλάβαινε ο κατηγορούμενος ότι δεν το ήθε-
λα αυτό, αισθανόμουν όμως ότι ήταν μάταιη 
η προσπάθειά μου να το σταματήσω, λόγω 
της σωματικής του δύναμης. Οταν τελείωσε, 
σηκώθηκε και βγήκε έξω στη βεράντα. Εγώ 
έμεινα εκεί, ακίνητος και σοκαρισμένος. Με-
τά, σηκώθηκα απογοητευμένος και πήγα στο 
μπάνιο και πλύθηκα. Ημουν πραγματικά στε-
νοχωρημένος, γιατί δυστυχώς είχα υποστεί βι-
ασμό και στο παρελθόν, όταν ήμουν 5 ετών, 
από θείο μου ο οποίος ζει στην Αίγυπτο. Εγώ 
δεν είχα αναφέρει μέχρι τώρα το περιστατι-
κό που έγινε με τον κατηγορούμενο στην Επί-
δαυρο αλλά και τις σεξουαλικές μου σχέσεις 
μαζί του, γιατί ο Λιγνάδης με είχε απειλήσει 
ότι, εάν δημοσιευόταν φωτογραφία μου μαζί 
του, θα ερχόταν μια πρώην του να μου ρίξει 
οξύ στο πρόσωπο. Μου έλεγε συγκεκριμένα: 
“Και δεν θέλεις να πάθει κάτι τέτοιο το όμορ-
φο προσωπάκι σου”». 

 
«Δυσάρεστη περίοδος» 
Ο Δ. Λιγνάδης χαρακτήρισε όσα περιγράφει 
ο τότε 17χρονος ως «τραγελαφικά και γκρο-
τέσκ» στη δεύτερη απολογία του. Οπως λέει, 
το καλοκαίρι του 2015 «ήταν μια δυσάρεστη 
περίοδος για την οικογένειά μου, γιατί χώρισε 
ο αδελφός μου από τη γυναίκα του και είχα-
με πάει στο σπίτι που νοίκιαζε η φίλη μου Ελέ-
νη Κούρκουλα με τον σύζυγό της στην Ιθάκη… 
7-8 Αυγούστου δεν ήμουν στην Επίδαυρο. Εχω 
μαρτυρίες ότι ήμουν στην Ιθάκη, αλλά εγώ σας 
λέω ότι συνηθίζω να τραγουδάω στα πανηγύ-
ρια της Ιθάκης και την εν λόγω περίοδο μαζί με 
τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά ήμασταν 
αχτύπητο δίδυμο». 

Ερωτηθείς από την ανακρίτρια πώς είναι δυ-
νατόν να περιγράφει ο τότε 17χρονος με τόσες 
λεπτομέρειες ανύπαρκτα γεγονότα, ο κατηγο-
ρούμενος απάντησε πως «δεν μου κάνει εντύ-
πωση, γιατί οι περιγραφές τις οποίες διάβασα 
είναι τραγελαφικές, γκροτέσκ και σε κάθε άλ-
λη περίπτωση θα μου προκαλούσαν θυμηδία».

ΒΙΑΣΜΟΙ
Το εις βάρος 
του κατηγο-
ρητήριο, που 
προσπάθησε 
να αντικρού-
σει κατά την 
πολύωρη 
απολογία του, 
ήταν «κα-
ταπέλτης». 
Δύο βιασμοί 
ανηλίκων. Ο 
πρώτος, κατά 
του 15χρονου 
τότε Ε.Α., τον 
οποίο φέρεται 
να κακοποί-
ησε το 2010 
στο σπίτι του. 
Ο δεύτερος, 
το 2015, σε 
βάρος του 
17χρονου 
τότε Σ.Σ. στην 
Επίδαυρο


