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άστηκε το γεγονός ότι, παρά τις υποσχέσεις 
του, δεν κατάφερε να προμηθευτεί στη φυ-
λακή τα «μαγικά» μπουκαλάκια.

Σύντομα οι αρμόδιοι ενημερώθηκαν για τη 
δράση του και αποφάσισαν την απομάκρυν-
σή του από τον Κορυδαλλό, θεωρώντας ότι 
πρόκειται για έναν εξαιρετικά επικίνδυνο άν-
θρωπο, που θα έπρεπε άμεσα να αλλάξει περι-
βάλλον. Ετσι, αν και πλησίαζε η ώρα της δίκης 
του, ελήφθη η απόφαση να γίνει η μεταγωγή 
του το καλοκαίρι από τον Κορυδαλλό στις φυ-
λακές Τρικάλων, όπου δεν γνώριζε κανέναν.

Το 18μηνο
Παιχνίδι καθυστερήσεων κατηγορείται από τα 
θύματά του ότι παίζει ο Ν. Κοντοστάθης, προ-
κειμένου να κερδίσει χρόνο μέχρι τις 16 Δε-
κεμβρίου, οπότε και λήγει το 18μηνο της κρά-
τησής του και θα αποφυλακιστεί, αν δεν έχει 
ολοκληρωθεί η δίκη. Από τα Τρίκαλα όπου 
κρατείτο, μεταφέρθηκε ξανά στις φυλακές 
Κορυδαλλού πριν από δύο εβδομάδες. Υπο-

ζει την κατάληξη των ασθενών μετά τη δια-
κοπή της ενδεδειγμένης ιατρικής θεραπείας, 
αλλά αποσκοπεί στο να διακόψει την επαφή 
και να άρει την εμπιστοσύνη των ασθενών 
στους θεράποντες ιατρούς τους. Απλώς, αδι-
αφορεί για την ανθρώπινη ζωή», σημειώνε-
ται χαρακτηριστικά. 

Η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου, 
πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου και Εισαγ-
γελίας Αθηνών και Πειραιώς, μελέτησε 27 ια-
τρικούς φακέλους ασθενών-θυμάτων του κα-
τηγορουμένου, εκ των οποίων οι 12 έχασαν 
τη ζωή τους, ενώ η υγεία των υπολοίπων επι-
δεινώθηκε δραματικά. Οπως αποκαλύπτει η 
Ουρ. Δημακοπούλου μιλώντας στην «R», τα 
θύματα πέθαναν και από την ασιτία, καθώς 

έχασαν ακόμη και 20 κιλά μέ-
σα σε λίγους μήνες: «Οι 12 
ασθενείς απεβίωσαν σε χρο-
νικό διάστημα τριών έως έξι 
μηνών από τη γνωριμία τους 
με τον κατηγορούμενο. Ολοι 
τους πέθαναν λόγω της δια-
κοπής της ιατρικής θεραπείας 
από τους θεράποντες ιατρούς 
τους, αλλά και από την απώ-
λεια βάρους λόγω της ασιτί-
ας που τους είχε επιβάλει. Οι 
άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά 
σιτίζονταν σε καθημερινή βά-
ση με αποστάγματα βοτάνων, 
όπως μαντζουράνα, γαϊδου-
ράγκαθο και άλλα».

Από τη μελέτη των ιατρι-
κών φακέλων και μετά τη δι-
ενέργεια αναλύσεων από το 
Χημείο του Κράτους και το 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής 
και Τοξικολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, ανιχνεύθη-
καν στα σκευάσματα δεκάδες 
ουσίες μεταξύ των οποίων και 
παράγωγα κάνναβης. 

«Προφανώς τους έδινε κάν-
ναβη για να τους έχει σε κατα-

στολή, αλλά και εξαρτημένους στα αποστάγ-
ματά του, ώστε να τα αναζητούν οι ασθενείς 
που δεν ήξεραν τι περιέχουν», εξηγεί η ιατρο-
δικαστής και καταλήγει: «Κακοποίησε ψυχικά 
τους ασθενείς δίνοντάς τους την ελπίδα, την 
ψευδαίσθηση, ότι θα ζήσουν, ενώ ο ίδιος γνώ-
ριζε ότι θα πεθάνουν, αλλά τους κακοποίησε 
και σωματικά, καθώς αφήνοντας την ενδεδειγ-
μένη ιατρική θεραπεία έμειναν έρμαια του 
ίδιου και της νόσου από την οποία έπασχαν».

Φωτογραφίες του κατηγορουμένου
με ιατρική στολή

βλήθηκε σε rapid test και φαίνεται ότι βρέθη-
κε θετικός στον κορωνοϊό. Αμέσως μπήκε σε 
καραντίνα. Οπως φέρεται να υποστήριξε η 
πλευρά του κατηγορουμένου, κατά την εκδί-
καση της υπόθεσης, στις 19 Νοεμβρίου έκα-
νε νέο rapid test και βγήκε αρνητικός. Ωστό-
σο την επόμενη ημέρα διεκομίσθη στο νοσο-
κομείο «Ευαγγελισμός». Από τις 20 Νοεμβρί-
ου νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινι-
κή, στον 4ο όροφο. Βρίσκεται μόνος του στο 
δωμάτιο, ενώ φρουρείται από δύο αστυνο-
μικούς όλο το 24ωρο. Πηγές αναφέρουν ότι 
η εισαγγελέας τον επισκέφθηκε στο νοσοκο-
μείο για να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται εκεί.

Ωστόσο, οι συγγενείς των θυμάτων του 
48χρονου δεν πείθονται. Πιστεύουν ότι ακό-
μη και η νόσησή του είναι ένα τέχνασμα για 
να κερδίσει χρόνο. Εξάλλου, αν πράγματι κόλ-
λησε πριν από δύο εβδομάδες, η καραντίνα 
θα έπρεπε να είχε λήξει και να εμφανιστεί στο 
δικαστήριο. «Τώρα που λέει ότι νοσεί από κο-
ρωνοϊό, γιατί δεν παίρνει αυτά που έδινε στον 
κόσμο για να γίνει καλά;», αναρωτιέται ειρωνι-
κά η Ουρανία Μωραΐτη, μιλώντας στην «R». 
Πρόκειται για τη μητέρα της 35χρονης νηπι-
αγωγού που κατέληξε όταν ο κατηγορούμε-
νος την έπεισε να σταματήσει τις χημειοθερα-
πείες και να λάβει τα σκευάσματά του, όπως 
υποστηρίζει. Γνώρισε την 35χρονη μέσω του 
πνευματικού της, ενώ της παρουσιάστηκε ως 
ένας σπουδαίος γιατρός με μεγάλη καριέρα 
στο εξωτερικό. Η τραγική μητέρα ξεσπά για 
την κοροϊδία που εξακολουθεί να υφίσταται 
η οικογένειά της, όπως λέει. «Η καθυστέρη-
ση να εμφανιστεί στο δικαστήριο είναι επιδι-
ωκόμενη από τον ίδιο, ίσως και με τη βοήθεια 
εξωτερικών παραγόντων. Γιατί δεν έρχεται να 
μας αντιμετωπίσει; Τι φοβάται, άραγε; Θέλω 
ηθική δικαίωση για να αναπαυθεί η ψυχή της 
κόρης μου, που παραπλανήθηκε. Και αυτή 
η δικαίωση θα έλθει με την καταδίκη του σε 
ισόβια κάθειρξη», δηλώνει η Ουρ. Μωραΐτη.

«Ο ψευτογιατρός συνεχίζει ακάθεκτος την 
παρελκυστική του πρακτική 
ελπίζοντας στην παρέλευση 
του 18μηνου, το οποίο είναι 
το ανώτατο όριο της προσω-
ρινής κράτησης και το οποίο 
συμπληρώνεται στις 16 Δε-
κεμβρίου 2021. Η στάση 
του αυτή, σε συνδυασμό με 
τις έως τώρα απολογίες του, 
καταδεικνύει σαφέστατα ότι 
ουδέν ίχνος μεταμέλειας υφί-
σταται, παρόλο το εξαιρετικά 
«βαρύ» κατηγορητήριο. Οι 
συγγενείς των αδικοχαμένων 
θυμάτων, αλλά και τα επιζή-
σαντα θύματά του ζητούν δι-
ακαώς να αποδοθεί δικαιοσύ-
νη», δηλώνει ο Στέλιος Σούρ-
λας, δικηγόρος της οικογένει-
ας της 35χρονης, καθώς και 
άλλων θυμάτων του κατηγο-
ρουμένου.

«Πέθαναν και
από την ασιτία»
Καταπέλτης για τον κατηγο-
ρούμενο ψευτογιατρό Ν. Κο-
ντοστάθη είναι η ιατροδικα-
στική πραγματογνωμοσύνη. 
«Ολα τα θύματα που επιλέγει είναι ασθενείς 
με νοσήματα χρόνιας κακοήθειας. Δεν επιλέ-
γει ασθενείς που να ανήκουν σε άλλες ευπα-
θείς ομάδες, όπως, για παράδειγμα, άτομα 
που πάσχουν από καρδιοπάθεια ή σακχα-
ρώδη διαβήτη, καθώς αυτοί οι ασθενείς δεν 
βρίσκονται σε απόγνωση (δεν πρόκειται για 
ανίατες και απειλητικές για τη ζωή ασθένει-
ες) και, ως εκ τούτου, δεν θα υπέκυπταν στις 
εγκληματικές του φιλοδοξίες. Ο ίδιος γνωρί-

Συγγενείς των θυμάτων 
του 48χρονου πιστεύουν
ότι ακόμη και η νόσησή του 
είναι ένα τέχνασμα του ίδιου 
για να κερδίσει χρόνο

Ο Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος της οικογένειας 
της 35χρονης νηπιαγωγού που κατέληξε 
ακολουθώντας τις οδηγίες του Νίκου Κοντοστάθη

«Κακοποίησε ψυχικά τους ασθενείς 
δίνοντάς τους την ψευδαίσθηση ότι 
θα ζήσουν, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι θα 
πεθάνουν», τονίζει για τον ψευτογιατρό 
η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου

κάνναβη
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Κράτους και 
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και παράγωγα 
κάνναβης


