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Παράλληλα, τα μέλη του Συμβουλίου Πλημ-
μελειοδικών ετιμούν ότι αυτή η «μεθοδευ-
μένη δράση» υποδεικνύει «σταθερή ροπή 
του προς την διάπραξη αυτού του είδους 
των εγκλημάτων, ως στοιχείο της προσωπι-
κότητάς του». Έτσι τα μέλη του  Συμβουλίου, 
μέσω του βουλεύματος υιοθετούν πλήρως 
την εισαγγελική πρόταση επί της αίτησης 
Λιγνάδη.
Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει το 
βούλευμα είναι τα εξής:
• O κατηγορούμενος δεν έχει δικαίωμα από 
το νόμο να ασκήσει προσφυγή κατά του 
εντάλματος σύλληψης του.
 • Aσκήθηκε σε βάρος του δίωξη από τη 
Δικαιοσύνη καθώς υπάρχουν στοιχεία για 
έκνομη δράση του από το 1985, όταν έγινε 
η πρώτη καταγγελία σε βάρος του για ασέλ-
γεια σε ανήλικο. Η έκνομη δράση του κα-
τηγορούμενου συνεχίστηκε έκτοτε σε βάθος 
30ετίας μέχρι και το 2015.
• Tα άλλοθι που προσκόμισε για να απο-
δείξει ότι δεν τέλεσε τους βιασμούς στους 
τόπους και τους χρόνους που κατηγορείται 

Γ
ια μεθοδευμένη δράση του Δημή-
τρη Λιγνάδη εδώ και τουλάχιστον 
30 χρόνια κάνει λόγο το Συμβού-
λιο Πλημμελειοδικών όπου με 

βούλευμά του απέρριψε την ένσταση ακυ-
ρότητας της προδικασίας. 
Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται ότι κατά τη 
διάρκεια αυτού του διαστήματος ο κ. Λι-
γνάδης είχε θύματα ανηλίκους ενώ χαρα-
κτηρίζεται ως επικίνδυνος για τέλεση νέων 
αδικημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν έγινε δεκτή η αίτηση 
που είχε καταθέσει ο σκηνοθέτης για ακύ-
ρωση της δίωξης σε βάρος του για βιασμό 
κατά συρροή.
«Τουλάχιστον από το έτος 1984, οπότε χρο-
νολογείται σήμανση του για σχετιζόμενο με 
την γενετήσια ελευθερία σε βάρος ανηλίκου 
αδίκημα και έως το έτος 2015, δηλαδή για 
διάστημα τουλάχιστον 30 ετών, προσέγγισε 
ανήλικους και γενικά άτομα νεαρής ηλικί-
ας, πέραν των κατονομαζόμενων την δικο-
γραφία και πλήθος άλλων» επισημαίνεται 
στο βούλευμα που μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τονίζεται επί-
σης ότι σύχνα-
ζε «σε διάφο-
ρες περιοχές 
των Αθηνών, 
που σύχναζαν 
ανήλικοι και 
νέοι υποσχό-
μενος να τους 
καθοδηγήσει 
και να τους 
βοηθήσει να 
σταδιοδρο-
μήσουν στον 
καλλιτεχνικό 
χώρο».

Το Συμβούλιο Πλημ-
μελειοδικών απέρρι-
ψε με βούλευμα την 
ένσταση ακυρότητας 
περιγράφοντας τον 
Δημήτρη Λιγνάδη 
ως έναν άνθρωπο με 
μεθοδευμένη δράση 
για τουλάχιστον 30 
χρόνια.

Καταπέλτης το βούλευμα για τον Δημήτρη Λιγνάδη: 
«Προσέγγιζε ανηλίκους για τουλάχιστον 30 χρόνια»

ότι τέλεσε δεν είναι ισχυρά, καθώς παρου-
σιάζουν χρονικά κενά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βούλευμα γίνε-
ται αναλυτική αναφορά στον τρόπο με τον 
οποίο ο κ. Λιγνάδης φέρεται να εντόπιζε 
ανήλικους χρησιμοποιώντας ως αφορμή τις 
δραστηριότητές του στο χώρο των θεάτρων 
ή ως διδάσκων θεατρική αγωγή σε σχολεία 
και εργαστήρια ή από φιλικούς κύκλους.
Τονίζεται επίσης ότι σύχναζε «σε διάφορες 
περιοχές των Αθηνών, που σύχναζαν ανή-
λικοι και νέοι υποσχόμενος να τους καθο-
δηγήσει και να τους βοηθήσει να σταδιο-
δρομήσουν στον καλλιτεχνικό χώρο».
Στη συνέχεια όπως αναφέρεται, πραγματο-
ποιούσε αδικήματα «σχετιζόμενα με την γε-
νετήσια ελευθερία τους, είτε με την άσκηση 
βίας, ακόμη και με την περιαγωγή του σε 
κατάσταση αναισθησίας και ανικανότητας 
για αντίσταση με τη χρήση ουσιών, είτε και 
χωρίς βία, εκμεταλλευόμενος όμως ακρι-
βώς την ανηλικότητα και το νεαρό της ηλι-
κίας των θυμάτων καθώς και τις θέσεις που 
κατά καιρούς κατείχε».

Ελληνικό #MeToo: Καταγγελίες κατά τεσσάρων γνωστών προσώπων στον δεύτερο «καυτό» φάκελο

του θεάτρου, εκ των οποίων οι δύο έχουν 
καταγγελθεί δημόσια, ενώ οι άλλοι δύο δεν 
είχαν απασχολήσει τη δημοσιότητα. Πρό-
κειται για έναν καταξιωμένο ηθοποιό, σκη-
νοθέτη και θεατρικό συγγραφέα και έναν 
επίσης γνωστό ηθοποιό-σκηνοθέτη.
Κατόπιν αυτών ο εισαγγελικός λειτουργός 
αναμένεται να καλέσει όλα τα πρόσωπα που 
έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες με «ζω-
ντανό» ποινικό ενδιαφέρον, λαμβάνοντας 
καταθέσεις γύρω από τα περιστατικά που 
περιγράφουν στις αναφορές τους στο ΣΕΗ.
Τέλος, άμεσα αναμένονται και εξελίξεις 
για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί 
σε βάρος γνωστού απο τηλεοπτικά σίριαλ 
ηθοποιού, η οποία είχε διαβιβαστεί στην 
Αστυνομία προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
προανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο εισαγγελικός λειτουργός εντός της εβδο-

Δ
εκαοκτώ φακέλους με νέες καταγ-
γελίες σεξουαλικής βίας ή κακο-
ποίησης περιήλθαν στη διάθεση 
των εισαγγελικών Αρχών, μετά 

την υποβολή τους από τον πρόεδρο του 
πειθαρχικού οργάνου του Σωματείου Ελ-
λήνων Ηθοποιών, Πασχάλη Τσαρούχα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στους 18 φα-
κέλους περιλαμβάνονται και υποθέσεις με 
πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα με κά-
ποιες από αυτές μάλιστα να μην έχουν υπο-
πέσει σε παραγραφή. Κατά τις ίδιες πηγές, 
ο κ. Τσαρούχας στην πρώτη κατάθεσή του 
προσκόμισε ενώπιον του εισαγγελέα στοι-
χεία για τον ήδη προφυλακισμένο Δημήτρη 
Λιγνάδη και για δύο ακόμη ηθοποιούς.
Την Τρίτη ο πρόεδρος του πειθαρχικού ορ-
γάνου του ΣΕΗ προσκόμισε στοιχεία για 
συνολικά τέσσερα πρόσωπα από το χώρο 

Στους 18 φακέ-
λους περιλαμ-
βάνονται και 
υποθέσεις με 
πράξεις κα-
κουργηματικού 
χαρακτήρα μάδας -και υπό την πίεση της παραγραφής 

που συμπληρώνεται τον ερχόμενο Μάιο- θα 
αποφανθεί για την άσκηση ή μη ποινική δί-
ωξη σε βάρος του ηθοποιού, ο οποίος είχε 
κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση, μετά την κα-
ταγγελία ότι βίασε πρώην συμφοιτητή του. 
Ο ίδιος έχει αρνηθεί την κατηγορία, υπο-
στηρίζοντας πως η πράξη έγινε μετά από 
συναίνεση και των δύο μερών.


