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την άσκηση της δίωξης.
«Εκπλήσσομαι πώς με αυτό το προανακρι-
τικό και ανακριτικό υλικό παραβιάσθηκε 
τόσο ακραία το τεκμήριο αθωότητας εις 
βάρος του δυστυχούς σήμερα εντολέως 
μου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος 
του, χωρίς να κληθεί να δώσει εξηγήσεις 
στον κύριο Εισαγγελέα και εξεδόθη ένταλ-
μα συλλήψεως χωρίς τις νόμιμες προϋπο-
θέσεις και με μία εντελώς παράνομη δια-
δικασία» τονίζει ο Αλέξης Κούγιας. Κάνει 
μάλιστα λόγο για «χοντροκομμένα ψέματα 
από αναξιόπιστες προσωπικότητες».

Τ
ην απόφασή του να αναλάβει την 
υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνά-
δη ανακοίνωσε και επίσημα ο 
ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, ο 

οποίος μιλά για παραβίαση του τεκμηρίου 
του πελάτη του.
Όπως τονίζει στην εν λόγω ανακοίνωση ο 
Αλέξης Κούγιας, έλαβε τα αντίγραφα της 
δικογραφίας από την Εισαγγελία Αθηνών 
και παράλληλα υποστηρίζει πως βρέθηκε 
προ δυσάρεστης εκπλήξεως όταν διαπί-
στωσε ότι η δικογραφία δεν ειχε τα απο-
δεικτικά στοιχεία που θα δικαιολογούσαν 

η δικογραφία 
δεν ειχε τα 
αποδεικτικά 
στοιχεία που 
θα δικαιολο-
γούσαν την 
άσκηση της 
δίωξης.

Τ
α ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
πράξεων που αποδίδονται στον 
Δημήτρη Λιγνάδη και το ενδεχό-
μενο διάπραξης νέων αδικημάτων 

και όχι ο κίνδυνος διαφυγής του, οδήγη-
σαν τις δικαστικές αρχές να δώσουν εντο-
λή για την σύλληψη του.
Όπως φαίνεται να περιγράφεται στο 
ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε το 
Σάββατο σε βάρος του μέχρι πρότινος 
επικεφαλής του Κρατικού Θεάτρου, οι 
Εισαγγελείς που ζήτησαν την έκδοση του 
εντάλματος σύλληψης από την αρμόδια 
ανακρίτρια αλλά και η ίδια η δικαστική 
λειτουργός, επικαλούνται μία βαρύτατη 
συρροή ειδικών περιστάσεων που κατά 
την κρίση τους, καθιστούν απαραίτητη 
την σύλληψη και κράτηση του κατηγο-
ρούμενου μέχρι την απολογία του. 
Το ένταλμα, σύμφωνα με πληροφορίες, 
δεν επικαλείται κίνδυνο διαφυγής του 
κατηγορούμενου αλλά τον κίνδυνο δι-
άπραξης νέων, μεγάλης απαξίας αδικη-
μάτων, περιγράφοντας μια επιτήδεια και 
μεθοδευμένη εγκληματική δράση. Ένα 
modus operandi δηλαδή στην προπαρα-
σκευή και εκτέλεση των πράξεων, αλλά 
και στην επιλογή θυμάτων, που κατά τις 
δικαστικές αρχές αναδεικνύει την βαρύ-
τητα της κατηγορίας του βιασμού κατά 
συρροή που του αποδόθηκε.
Στο ένταλμα αναφέρονται οκτώ λόγοι 
που αφορούν κυρίως τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της εγκληματικής δράσης 
που αποδίδεται στον ηθοποιό- σκηνο-
θέτη από πραγματικά περιστατικά, αλλά 
και το εξακολουθητικό της πράξης του 
βιασμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ένταλμα 
σύλληψης αναφέρεται ότι σε βάρος του 
καλλιτέχνη συντρέχουν οι εξής προϋπο-
θέσεις:
• Οι σοβαρές ενδείξεις ενοχής για βια-
σμό κατά συρροή.

• Η ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικία των θυ-
μάτων.
• Ο τρόπος δράσης με μεθοδική και συ-
στηματική προσέγγιση καθώς και με καλ-
λιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης
• Η εκμετάλλευση της επαγγελματικής ιδι-
ότητας του κατηγορουμένου.
• Η άσκηση βίας, καθώς από τα στοιχεία 
της δικογραφίας φαίνεται να οδηγούσε τα 
θύματα του σε κατάσταση αναισθησίας ή 
ανικανότητας.
• Η εμμονή και η εγκληματική ροπή για 
πολλά έτη, που διαφαίνεται.
• Η επιλογή προσώπων από ευάλωτες 
κατηγορίες με παθόντες επί το πλείστον 
αλλοδαπούς ανήλικους.
• Η ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ότι έχει 
σχεδιάσει παρόμοιες πράξεις σε βάρος 
ανηλίκων.
Ο κατηγορούμενος καλείται πλέον με 
την απολογία που θα δώσει την Τετάρτη 
το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας να 
αντικρούσει τόσο την κατηγορία όσο και 
το νομικό σκεπτικό που οδήγησε στην 
σύλληψη του και ενδεχομένως τον φέρει 
αντιμέτωπο με την έκδοση εντάλματος 
προσωρινής κράτησης.
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Τι αναφέρεται στο ένταλμα 
σύλληψης του Δημήτρη Λιγνάδη

Κούγιας για υπόθεση Λιγνάδη: Χοντροκομμένα 
ψέματα από αναξιόπιστες προσωπικότητες

Τα πρόσωπα-κλειδιά 

Στις 5 Φεβρουαρίου άρχισαν να εκτυλίσσονται 
τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη, το 
απόγευμα του Σαββάτου, του ηθοποιού και σκη-
νοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη με την κατηγορία του 
βιασμού κατά συρροήν.
Ο 40χρονος Βασίλης Κυπαρισσόπουλος, που ζει 
μόνιμα στο Λονδίνο, κατέθεσε μέσω της συνη-
γόρου του, Μαρίας Κουρτέση, μηνυτήρια ανα-
φορά στον εισαγγελέα καταγγέλλοντας ότι από 
την ηλικία των 15 ετών και για τα επόμενα τέσ-
σερα χρόνια κακοποιούνταν από τον Δημήτρη 
Λιγνάδη. «Την τρίτη φορά που τον συνάντησα 
δέχτηκα τη σωματική και σεξουαλική κακοποί-
ηση. Δεν μπορούσα να αντιδράσω. Ηταν η αρχή 
μιας ιστορίας που κράτησε τέσσερα χρόνια», 
είπε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κ. Κυπα-
ρισσόπουλος. 
Παρότι το καταγγελλόμενο αδίκημα είναι παρα-
γεγραμμένο, ο κ. Κυπαρισσόπουλος τη 15η και 
τη 19η Φεβρουαρίου κατέθεσε μέσω της συ-
νηγόρου του δύο υπομνήματα, υποδεικνύοντας 
στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές συνολι-
κά 6 μάρτυρες που θα μπορούσαν να επιβεβαι-
ώσουν τις καταγγελίες του. Τα εικοσιτετράωρα 
που ακολούθησαν κλήθηκε να εξεταστεί ο ένας 
από τους μάρτυρες που είχε υποδείξει ο κ. Κυ-
παρισσόπουλος.
Πρόκειται για νεαρό με καταγωγή από την Αί-
γυπτο, ο οποίος περιέγραψε ότι τον Αύγουστο 
του 2015, λίγο πριν συμπληρώσει τα 18, βιάστη-
κε από τον Δημήτρη Λιγνάδη στην Επίδαυρο. Η 
μαρτυρία του ενώπιον των εισαγγελικών αρχών 
ισοδυναμεί με μήνυση, καθότι ο βιασμός είναι 
αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα.
Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου κλήθηκε να 
καταθέσει μία ακόμα από τους μάρτυρες που 
υπέδειξε ο Κυπαρισσόπουλος. Πρόκειται για μια 
40χρονη γυναίκα, που φέρεται να είχε περιστα-
σιακή σχέση με τον Λιγνάδη.
Κατέθεσε ότι είχε δει ανήλικα αγόρια να μπαι-
νοβγαίνουν στο σπίτι του ηθοποιού καθώς και 
ότι, όταν κάποτε τον προειδοποίησε ότι θα απευ-
θυνθεί στις αρχές, εκείνος την απείλησε για να 
μη μιλήσει. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να 
κληθούν για κατάθεση και οι υπόλοιποι μάρτυ-
ρες που έχει υποδείξει ο κ. Κυπαρισσόπουλος. 
Παράλληλα με τα παραπάνω, το πρωί της Πα-
ρασκευής κατετέθη στην εισαγγελία και δεύτε-
ρη μήνυση εναντίον του Δημήτρη Λιγνάδη για 
βιασμό. Ο μηνυτής, που εκπροσωπείται νομικά 
από τον δικηγόρο Γιάννη Βλάχο, καταγγέλλει ότι 
το 2010, σε ηλικία 14 ετών, έπεσε θύμα βιασμού 
από τον ηθοποιό. Πρόκειται για 25χρονο σήμερα 
άνδρα, με καταγωγή από την Αίγυπτο, που ζει 
και εργάζεται σε χώρα του εξωτερικού.
Στη μήνυση που κατέθεσε επικαλείται φήμες 
και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στο 
σπίτι του ηθοποιού μπαινόβγαιναν συχνά ανή-
λικοι αλλοδαποί. Ο ένας από τους μάρτυρες που 
πρότεινε στη μήνυσή του εξετάστηκε ήδη από 
το βράδυ της Παρασκευής από τις αρμόδιες ει-
σαγγελικές αρχές. Δυνάμει των παραπάνω, το 
μεσημέρι του Σαββάτου ο ανακριτής εξέδωσε 
ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Λιγνάδη, το 
οποίο εκτελέστηκε λίγη ώρα αργότερα. 
Την Δευτέρα τη δική του καταγγελία στο πειθαρ-
χικό συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθο-
ποιών (ΣΕΗ) κατέθεσε και ο Νίκος Σ., που την 6η 
Φεβρουαρίου κατήγγειλε με συνέντευξή του σε 
ιστοσελίδα ότι το 2005 είχε πέσει θύμα βιασμού 
από τον Δημήτρη Λιγνάδη. Μέσω των συνηγό-
ρων του, Πατρίκιου Πατρικουνάκου και Γεωρ-
γίας Παλαιολόγου, έθεσε –και αυτός– εαυτόν 
στη διάθεση των δικαστικών αρχών.
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