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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Ν
έα στοιχεία προστίθενται καθημερινά 
στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί 
για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Η κατάθε-

ση του τρίτου μηνυτή, ενός 42χρονου που κα-
ταγγέλλει ότι βιάστηκε από τον γνωστό ηθο-
ποιό-σκηνοθέτη το 2018, φαίνεται ότι μπορεί 
να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο εναντίον του. Ο 
καταγγέλλων κάνει λόγο για φωτογραφίες ανη-
λίκων που του έδειξε στον υπολογιστή του ο Λι-
γνάδης. Η εν λόγω αναφορά, σε συνδυασμό 
με το αίτημα του νομικού του παραστάτη Γιάν-
νη Βλάχου για άρση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών, με στόχευση στο Facebook, προκει-
μένου να εντοπιστούν ίχνη αναζητήσεων-συ-
νομιλιών, είναι εξαιρετικά πιθανόν να τον φέ-
ρει ελεγχόμενο και για το αδίκημα της πορνο-
γραφίας ανηλίκων.

Την ίδια ώρα, ο Α.Ε., ο ένας εκ των δύο αρ-
χικώς καταγγελλόντων, των οποίων οι μαρτυ-
ρίες για βιασμό που υπέστησαν από τον Δ. Λι-
γνάδη όντας ανήλικοι έστειλαν στη φυλακή 
τον ηθοποιό-σκηνοθέτη, προσήλθε να κατα-
θέσει στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπό-
θεση. Ο Α.Ε. είχε υποβάλει μήνυση -μέσω επί-
σης του κ. Βλάχου- στις 19/2/2021. Την περα-
σμένη Πέμπτη, ωστόσο, ήρθε από τη Σουηδία, 
όπου πλέον διαμένει μόνιμα, για να καταθέσει 
και ενώπιον της δικαστικής λειτουργού εκείνα 
που καταγγέλλει στην αναφορά του ότι υπέστη 
το 2010 από τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυ-
ντή του Εθνικού Θεάτρου.

Ο 26χρονος σήμερα άνδρας επιβεβαίω-
σε όλα όσα είχε περιγράψει και στη μήνυσή 
του. Οπως είπε, γνώρισε τον Λιγνάδη μέσω 
ενός φίλου του. Στην αρχή συνομιλούσαν στο 
Facebook. Κάποια στιγμή, άρχισαν να επικοι-
νωνούν και τηλεφωνικά, έκαναν παρέα και μαζί 
επισκέφθηκαν διάφορες μουσικές εκδηλώσεις. 

Μέσα Ιουνίου του 2010, ο καταγγέλλων λέει πως ταξίδε-
ψε με τους γονείς του στην Αίγυπτο για θερινές διακοπές. 
Επέστρεψε στην Ελλάδα στις αρχές του επόμενου μήνα, 
αφήνοντας πίσω τους γονείς του, προκειμένου να προετοι-
μαστεί για τις σχολικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Φτάνο-
ντας στο αεροδρόμιο, δεν έβρισκε, όπως υποστηρίζει, ταξί 
λόγω απεργίας και κάλεσε τον Λιγνάδη να τον παραλάβει. 

Στο αεροδρόμιο, ωστόσο, είχαν φτάσει απροειδοποίητα 
και δύο φίλοι του. Ο ηθοποιός τούς παρέλαβε όλους φτά-
νοντας εκεί με ένα κόκκινο Citroen. Τους πήγε στο σπίτι του 
Α.Ε. στο Ολυμπιακό Χωριό και, αφού έφυγαν οι φίλοι του, 
προσέγγισε το φερόμενο θύμα ερωτικά. Οταν όμως είδε 
ότι το ανήλικο τότε αγόρι τρόμαξε, προσπάθησε να το κα-
θησυχάσει και το διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν θα ξανασυμ-
βεί. Μια-δυο μέρες αργότερα, όπως υποστηρίζει, τον προ-
σκάλεσε ο Λιγνάδης στο διαμέρισμά του και εκείνος πήγε 
με δύο φίλους του και μία ακόμη κοπέλα γαλλικής καταγω-
γής. Ο ηθοποιός πρότεινε σε όλους να πάνε στην κρεβατο-
κάμαρα, να ξαπλώσουν και να χαλαρώσουν. Ενας εκ των 
φίλων του, όμως, ήθελε να φύγουν και οι υπόλοιποι τον 
ακολούθησαν. Την επόμενη ημέρα, ο ηθοποιός τον προ-
σκάλεσε για δεύτερη φορά. Σε αυτή τη συνάντηση, όπως 
υποστηρίζει ο καταγγέλλων, ο Λιγνάδης τού έδωσε ναρ-
κωτικές ουσίες και αλκοόλ, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε 
κατάσταση αδυναμίας, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο «θύ-
της» του για να τον κακοποιήσει σεξουαλικά.

Ο κατηγορούμενος, ωστόσο, αρνείται τα πά-
ντα υποστηρίζοντας ότι το φερόμενο θύμα ψεύ-
δεται. Οπως ισχυρίζεται στην αναφορά που κα-
τέθεσε μέσω του συνηγόρου του, Αλέξη Κού-
για, και με την οποία κατηγορεί την ανακρίτρια 
για μεροληψία απέναντί του, τον Αύγουστο του 
2010 δεν έγινε καμία απεργία των ταξί, το αυ-
τοκίνητό του (που έχει από το 2004) δεν είναι 
κόκκινο αλλά μαύρο, ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν 
το επίμαχο διάστημα στην Αθήνα. Συγκεκριμέ-
να, επιμένει πως από τις 3 έως τις 9 Αυγούστου 
απουσίαζε στην Αίγυπτο, από τις 13 έως και τις 
18 Αυγούστου έπαιζε στην παράσταση «Πλού-
τος», άρα ήταν εκτός Αθηνών, και ότι αμέσως 
μετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, στις 9 
Αυγούστου, πήγε στην Επίδαυρο για τις πρόβες 
και παρέμεινε εκεί. Επιπλέον, επισημαίνει πως ο 
Α.Ε. δεν έχει δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες 
που φέρεται να έγινε ο βιασμός και γι’ αυτόν τον 
λόγο, όπως υποστηρίζει, ο μοναδικός τρόπος να 

φανεί η αλήθεια θα ήταν να αναζητηθεί η πτή-
ση με την οποία ο μηνυτής ήρθε από την Αίγυ-
πτο στην Ελλάδα. Κάτι που, ωστόσο, δεν έπρα-
ξε η ανακρίτρια, με συνέπεια η παράλειψή της 
αυτή, όπως λέει, να του έχει στερήσει ένα ου-
σιώδες υπερασπιστικό επιχείρημα. Οτι δηλαδή 
είτε δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο ταξίδι του μηνυτή 
από την Αίγυπτο στην Αθήνα, είτε ότι υπήρξε 
μεν, αλλά σε ημερομηνία κατά την οποία αυ-
τός δεν βρισκόταν στην Αθήνα.
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Ο μηνυτής του Λιγνάδη την 
περασμένη Πέμπτη ήρθε από 
τη Σουηδία, όπου διαμένει, 
για να καταθέσει ενώπιον 
της δικαστικής λειτουργού


