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Ο Βασίλης Γκουρούσης προσπάθησε 
στην απολογία του να αποδυναμώσει 
τα εις βάρος του στοιχεία 
-χωρίς να πείσει τον εισαγγελέα-  
και προφυλακίστηκε

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΡΟΜΟΣ
Μιλά στην «R» η υπάλληλος της 
ομοσπονδίας μπάσκετ για το ανώτατο 
στέλεχος της ΕΟΚ που καταγγέλλει 
για απόπειρα βιασμού. Τέσσερις 
ακόμη ομοσπονδίες συνταράσσονται  
από ανάλογες καταγγελίες
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αταγγελία και για τέταρτο βιασμό από 
τον Δημήτρη Λιγνάδη έχουν στα χέρια 
τους οι δικαστικές Αρχές. Σύμφωνα με 

πληροφορίες της Realnews, στην ανακρίτρια 
που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε 24χρο-
νος σήμερα άνδρας που, όπως είπε, βιάστη-
κε από τον γνωστό ηθοποιό-σκηνοθέτη όταν 
ήταν 17 ετών. Το συγκεκριμένο θύμα προ-
σήλθε στην ανακρίτρια ως μάρτυρας. Ενώπι-
όν της, όμως, κατήγγειλε και τη δική του κακο-
ποίηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 24χρο-
νος φέρεται να υποστήριξε πως ο ήδη προ-
σωρινά κρατούμενος στις φυλακές της Τρί-
πολης για δύο βιασμούς τον «ψάρεψε» στον 
δρόμο και πως ο βιασμός του έγινε στο σπίτι 
του ηθοποιού όταν τον κάλεσε κάποια στιγμή 
και αυτός, ανυποψίαστος για όσα θα ακολου-
θούσαν, πήγε. Ο εν λόγω μάρτυρας φέρεται 
να αποκάλυψε/επιβεβαίωσε κι άλλα περιστα-
τικά σεξουαλικής κακοποίησης με «πρωταγω-
νιστή» τον γνωστό ηθοποιό και για τα οποία εί-
χε γνώση, καθώς φαίνεται να ήταν ο ίδιος πα-
ρών όταν αυτά συνέβησαν.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι και η παραπάνω κα-
τάθεση, σύμφωνα με τα όσα περιγράφει το θύ-
μα για τον τρόπο προσέγγισής του και τον τόπο 
όπου έγινε αυτή, ενισχύει ακόμη περισσότερο 
την άποψη περί μιας κοινής μεθόδου σε όλες 
τις περιπτώσεις, ενός «modus operandi» από 
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Μια νέα υπόθεση που αφορά 
τον Δημήτρη Λιγνάδη εξετάζει  
η Δικαιοσύνη. Αναφορές ακόμα και 
για επίθεση με μαχαίρι σε μηνυτές του

εισαγγελικές έρευνες που αφορούν αφενός την 
περίοδο που ο Δ. Λιγνάδης δίδασκε στο Αρσά-
κειο και αφετέρου τις πληροφορίες περί ενδε-
χόμενης κακοποίησης ανήλικων προσφυγόπου-
λων που προέρχονταν από δομές και τον επι-
σκέπτονταν στο σπίτι του στο πλαίσιο μαθημά-
των θεατρικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, όσον αφορά το Αρσάκειο Ψυχικού, 
στο οποίο ο ηθοποιός διετέλεσε υπεύθυνος του 
θεατρικού ομίλου από το 1993 έως το 2002, δεν 
φαίνεται να προκύπτει κάποια αξιόποινη -μη πα-
ραγεγραμμένη- πράξη από μέρους του. Ο ίδιος, 
κατά την απολογία του, ερωτηθείς σχετικά, είχε 
διαψεύσει κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσι-
εύματα. Μάλιστα, είχε υποστηρίξει πως όλο το 
χρονικό διάστημα που δίδασκε εκεί η συνεργα-
σία του με τους μαθητές, τις μαθήτριες, το δι-
δακτικό και διοικητικό προσωπικό ήταν άψογη 
και ότι η αποχώρησή του από το σχολείο οφει-
λόταν στον αυξημένο φόρτο εργασίας του, αλ-
λά και στο ότι τότε είχε ατονήσει ο θεσμός των 
θεατρικών μαθητικών αγώνων. Η έρευνα, βε-
βαίως, συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστω-
θεί αν έχουν τελεστεί τυχόν αδικήματα από άλ-
λα πρόσωπα-διδάσκοντες. 

Οσον αφορά τη δεύτερη προκαταρκτική έρευ-
να για τις δομές ανήλικων προσφύγων, η οποία 
ξεκίνησε μετά από καταγγελίες γειτόνων του Λι-
γνάδη, έχουν περιέλθει νέα στοιχεία σε γνώση 
του εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλου, ο οποί-
ος χειρίζεται την υπόθεση. Τα νέα στοιχεία αξι-
ολογούνται προκειμένου να καθοριστούν οι πε-
ραιτέρω κινήσεις της Εισαγγελίας.

την πλευρά του ηθοποιού. Οτι δηλαδή «ψά-
ρευε» ανήλικα και νεαρά αγόρια στις πλατείες 
(όπου, όπως και ο ίδιος είπε στην απολογία του, 
τις προτιμούσε για να πίνει τον καφέ του), τα 
έκανε να τον εμπιστευτούν και στη συνέχεια τα 
έπειθε να πάνε μαζί στο σπίτι του, όπου τα κα-
κοποιούσε, αφού πρώτα είχε εξουδετερώσει τις 
όποιες αντιστάσεις τους με αλκοόλ ή ναρκωτικές 
ουσίες. Η συγκεκριμένη, πάντως, μαρτυρία για 
τον τέταρτο βιασμό αναμένεται να μπει σύντο-
μα στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Αθηνών. Οπως έχει διευκρινιστεί από δι-
καστικές πηγές, για την όποια νέα καταγγελία 
εις βάρος του Δ. Λιγνάδη θα ανοίγει καινούρ-
για δικογραφία και η Εισαγγελία θα διενεργεί 
προκαταρκτική έρευνα. 

Ανώνυμα τηλεφωνήματα
Την ίδια ώρα, ωστόσο, που ανοίγουν στόματα, 
κάποιοι φαίνεται ότι προσπαθούν να τα κλεί-
σουν. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», μάρ-
τυρες-καταγγέλλοντες στην υπόθεση φέρεται 
να δέχονται απειλές, με προφανή στόχο, όπως 
υποστηρίζεται από το περιβάλλον τους, να σι-
ωπήσουν. Ειδικότερα, ένας εκ των μηνυτών, 
λένε οι ίδιες πηγές, δέχθηκε επίθεση με μαχαί-
ρι πριν από λίγες ημέρες από άγνωστα άτομα, 
ενώ άλλοι απειλήθηκαν μέσω ανώνυμων τηλε-
φωνημάτων που δέχθηκαν. Ολα αυτά, βεβαί-
ως, ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, σε γνώση 
της οποίας έχουν ήδη περιέλθει οι εν λόγω σο-
βαρές καταγγελίες. 

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι 

Νέα καταγγελία 
για βιασμό!


