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Του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΣΟΥΡΈΛΗ

σπάθησε να πείσει τον ηλικιωμένο επιχειρη-
ματία, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προ-
βλήματα, ότι μπορεί να τον βοηθήσει με τις 
ιατρικές γνώσεις του και τα σκευάσματά του. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον επι-
χειρηματία που κρατείται στις φυλακές, υπήρ-
χαν και άλλοι συγκρατούμενοί του που πίστε-
ψαν στις «θεραπευτικές» ικανότητες του ψευ-
τογιατρού. Ομως, οι κινήσεις του έγιναν αντι-
ληπτές μεταξύ των κρατουμένων, ενώ σχολι-

Πωλούσε θεραπείες
και στον Κορυδαλλό!
ότι δεν δίστασε να οδηγήσει στον θάνατο 12 
ανθρώπους, όπως φαίνεται, δεν σταμάτησε 
το εμπόριο της ελπίδας ούτε πίσω από τα κά-
γκελα των φυλακών.

Ο Ν. Κοντοστάθης είχε κριθεί προφυλακι-
στέος από τον Ιούνιο του 2020 και κρατείτο 
στο Σωφρονιστικό Κατάστημα του Κορυδαλ-
λού μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο. Το πρώ-
το διάστημα φοβόταν για τη ζωή του και μά-
λιστα είχε ζητήσει από τη διοίκηση των φυ-
λακών να τον προστατεύσει από τον άγρα-
φο νόμο της φυλακής, που εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δολοφονίας ή κακοποίησης παι-
διών. Εξάλλου, μεταξύ των θυμάτων του είναι 
και παιδιά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η 
διοίκηση των φυλακών ικανοποίησε το αίτη-
μά του και τον τοποθέτησε σε πτέρυγα μαζί 
με προφυλακισμένους για οικονομικά εγκλή-
ματα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς, 
μακριά από τα κελιά των σκληρών ποινικών. 
Σύντομα ο «Δρ. Κόντος», όπως συστηνόταν 
στα θύματά του, προσαρμόστηκε στα νέα δε-
δομένα. Ετσι, ενώ αρχικά δεν μιλούσε σε άν-
θρωπο, άρχισε να επικοινωνεί και να παρου-
σιάζει την εικόνα ενός γιατρού που έχει πέ-
σει θύμα σκευωρίας, λένε κρατούμενοι. Σύ-
ντομα προσφέρθηκε να τους βοηθήσει, ένα-
ντι αμοιβής φυσικά.

Εχοντας την εμπειρία να διακρίνει ανθρώ-
πους με οικονομική επιφάνεια ή απελπισμέ-
νους που είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα 
πάντα για να σωθούν, δεν άργησε να βρει 
τους υποψήφιους στόχους του. Πηγές αναφέ-
ρουν ότι μεταξύ των κρατουμένων που προ-
σέγγισε ήταν ένας πολύ γνωστός επιχειρημα-
τίας, που έχει προφυλακιστεί για οικονομικό 
σκάνδαλο. Ο Κοντοστάθης φέρεται να προ-

Ο ψευτογιατρός που κατηγορείται για 
12 ανθρωποκτονίες κατάφερε να πείσει 
συγκρατουμένους του ότι μπορεί να τους βοηθήσει
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους

Ο Νίκος Κοντοστάθης στο παρελθόν είχε υποδυθεί και τον πιλότο, ενώ στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή 
έχει βρεθεί πλήθος φωτογραφιών με αρκετές… εκδοχές του εαυτού του, όπως με μουστάκι

«Θ
εραπευτικά» σκευάσματα ακό-
μη και μέσα στις φυλακές Κορυ-
δαλλού επιχείρησε να πουλήσει ο 

ψευτογιατρός Νίκος Κοντοστάθης, ο οποί-
ος δικάζεται αυτές τις ημέρες κατηγορούμε-
νος για 12 ανθρωποκτονίες, 14 απόπειρες αν-
θρωποκτονίας και για μία βαριά σκοπούμε-
νη σωματική βλάβη. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της Realnews, ο «Δρ. Θάνατος» υποσχό-
ταν σε συγκρατουμένους του, έναντι αδράς 
αμοιβής, μπουκαλάκια με βότανα από το 
Αγιον Ορος και άλλα σκευάσματα, τα οποία 
θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να ξεπε-
ράσουν τα προβλήματα υγείας που τους τα-
λαιπωρούν. Ο 48χρονος, που κατηγορείται 


