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ρες σημειώσεις του ψευτογιατρού. «Ψευ-
δής κατάθεση υποκινούμενη 200%», 
σχολιάζει, αναφερόμενος ίσως σε κά-
ποια από τις καταγγελίες που έχουν κα-
τατεθεί εις βάρος του, πριν από τη σύλ-
ληψή του. «Αναληθή και κατευθυνόμε-
νη, ποτέ δεν είπα ότι εγώ κάνω κουμά-
ντο, ποτέ δεν τον είδα μόνος μου», γρά-
φει σε άλλο σημείο, κατονομάζοντας κά-
ποιο άτομο. Στο ίδιο χαρτί σημειώνει 
(άγνωστο για ποιο λόγο) το όνομα ενός 
εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος σήμε-
ρα υπηρετεί στην Υπερεισαγγελία Οι-
κονομικών Εγκλημάτων.

Η ώρα των 
πραγματογνωμόνων
Η δίκη του ψευτογιατρού συνεχίζεται 
την Τρίτη, με καταθέσεις συγγενών 
θυμάτων του. Οσοι έχουν καταθέ-
σει μέχρι τώρα έχουν μεταφέρει στο 
ακροατήριο συγκλονιστικές μαρτυρί-
ες για τη δράση του κατηγορουμέ-
νου, ενώ θα ακολουθήσουν οι κα-
ταθέσεις των πραγματογνωμόνων. 
Η «R» είχε αποκαλύψει το πόρισμα 
της ιατροδικαστού Ουρανίας Δημα-
κοπούλου, που απέδιδε τον θάνα-
το 12 ασθενών αλλά και την επιβα-
ρυμένη κλινική κατάσταση άλλων 
15 εν ζωή, στις «θεραπείες» του Ν. 
Κοντοστάθη. «Ολοι οι ασθενείς βρί-
σκονται σε ιατρική θεραπεία υπό εν-
δεδειγμένη ιατρική καθοδήγηση. Συ-
ναντούν τον Κοντοστάθη και με δόλια 
μέσα από τον ίδιο πείθονται πως, αν 
διακόψουν την ενδεδειγμένη ιατρική 
θεραπεία, θα σωθούν… Οι μεν ασθε-
νείς με κακοήθεια πεθαίνουν. Οι “εν 
ζωή” που ξέφυγαν εκδηλώνουν μετα-
στάσεις. Αποβλέπει στο να επέλθει ο θά-
νατος στους ογκολογικούς ασθενείς και 
στους υπόλοιπους να εγκατασταθεί τυ-
χόν “αναπηρία”, προκειμένου να τους 
χειρουργήσει ως “νευροχειρουργός”... 
Ο ίδιος γνωρίζει την κατάληξη των ασθε-
νών μετά τη διακοπή της ενδεδειγμένης 
ιατρικής θεραπείας, αλλά αποσκοπεί στο 
να διακόψει την επαφή και να άρει την 
εμπιστοσύνη των ασθενών στους θερά-
ποντες ιατρούς τους. Απλά, αδιαφορεί για 
την ανθρώπινη ζωή», είχε σημειώσει στο 
πόρισμά της η κυρία Δημακοπούλου, κά-
τι που θα επαναλάβει όταν θα φτάσει η 
στιγμή να καταθέσει. 

Τελευταίος θα απολογηθεί ο Ν. Κοντο-
στάθης, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετω-
πίσει το πιο βαρύ κατηγορητήριο που 
έχει αποδοθεί σε κατηγορούμενο εδώ 
και δεκαετίες.
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Μ
πουκαλάκια με αποστάγματα, ενέσεις 
αρτεμισίνης, ακόμη και κάνναβη, πε-
ριείχαν οι θεραπείες του κατηγορού-

μενου ψευτογιατρού Νίκου Κοντοστάθη. Η 
Realnews φέρνει στο φως νέες «συνταγές» και 
σημειώματα του ψευτογιατρού, ο οποίος κα-
τηγορείται για 12 ανθρωποκτονίες, 14 απόπει-
ρες ανθρωποκτονίας και μια βαριά σκοπούμε-
νη σωματική βλάβη, με τη δίκη του να συνεχίζε-
ται την προσεχή Τρίτη 11 Ιανουαρίου στο Μει-
κτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Με ιδιόχειρο σημείωμά του, ο ψευτογιατρός 
υπενθυμίζει στον εαυτό του να φτιάξει «σκόνη 
για τρίχες», αλλά και να δώσει κρέμα για ραγά-
δες σε ασθενή. Προτείνει θερμογραφία και νη-
στίσιμη διατροφή, ενώ εντύπωση προκαλεί η 
σημείωσή του «θεολογία άνω - κάτω κοιλίας». 
Σε άλλη ασθενή προτείνει μάραθο, άνηθο, αγκι-
νάρα, μέλι, λάδι και λεμόνι για να αντιμετωπίσει 
τα φουσκώματα (πρήξιμο). Ακόμη, σημειώνει 
να χορηγήσει διατροφή για «πέτρες στη χολή».

O «δρ. Κόντος», όπως συστηνόταν στα θύμα-
τά του, εμφανίζεται μέσα από τις συνταγές και τα 
σημειώματα ως ένας γιατρός που μπορούσε να 
θεραπεύσει τα πάντα. Εχει καταγράψει το ονο-
ματεπώνυμο και το τηλέφωνο ενός ασθενούς με 
καρκίνο στον πνεύμονα, ενώ στο ίδιο χαρτί ση-
μειώνει «κρέμα οστεόφυτα» για χονδροπάθεια 
και προτείνει θεραπείες για κύστη στο γόνατο 
και για «θηλώματα ουροδόχου κύστης». «Κα-
κοήθεια, χρήζει θεραπείας, να δω εξετάσεις», 
γράφει χαρακτηριστικά. Μέλι, μελάσα, πετιμέζι, 
αλλά και κολλύριο για τα μάτια, είναι η συνταγή 
του Κοντοστάθη σε άλλη ασθενή. Μεταξύ των 
αρρώστων που εξαπατήθηκαν και ζήτησαν τη 
βοήθειά του ήταν καλόγριες και γέροντες. «Κα-
θαρισμός χολής», γράφει για μια μοναχή. «Φου-
σκώματα πολλά, κρεμμύδι σκόρδο δεν τα μπο-
ρεί, ξεκινάει κανένα γαρίφαλο», τονίζει σε άλλο 
σημείο, ενώ προσθέτει και ενέσεις αρτεμισίνης 
για πολυκυστικές ωοθήκες.

Οπως έχει αποκαλύψει η «R», ο κατηγορού-
μενος ψευτογιατρός τριγυρνούσε στις μονές 
και μέσω των ιερωμένων προσέγγιζε πιστούς 
που αντιμετώπιζαν οι ίδιοι πρόβλημα υγείας ή 
κάποιος συγγενής τους. Ενδεικτική είναι η πε-
ρίπτωση ενός 76χρονου ασθενούς, τον οποίο 
ανέλαβε όταν η κόρη του πληροφορήθηκε για 
την ύπαρξη κάποιου γιατρού «Νικολάου Κό-
ντου» που ακολουθούσε θαυματουργές θερα-
πείες με βότανα. Η κόρη του ηλικιωμένου γνώ-
ρισε τον Κοντοστάθη στην Ιερά Μονή Ταξιαρ-
χών Πηλίου και εκείνος φέρεται να υπόσχεται 
πλήρη ίαση, επικαλούμενος την περίπτωση μιας 
μοναχής που είχε «θεραπεύσει». Σύμφωνα με 
τις καταθέσεις, ο Κοντοστάθης τής συστήθηκε 
ως γιατρός στην Ελβετία και την Αμερική, ενώ, 
έχοντας αντιληφθεί την αληθινή πίστη της στον 
Θεό, χρησιμοποιούσε τη φράση «μη φοβού», 
για να λειτουργήσει καταλυτικά στη σκέψη της. 
Ο 76χρονος κατέληξε έπειτα από λίγο καιρό.

«Ψευδής κατάθεση»
Εντύπωση προκαλούν και κάποιες άλλες ιδιόχει-

Τα ιδιόχειρα σημειώματα με τις επικίνδυνες 
θεραπείες που χορηγούσε στα θύματά του 

έρχονται στο φως στη δίκη του Νίκου Κοντοστάθη, 
που αρχίζει ξανά την προσεχή Τρίτη

Οι φονικές συνταγές 
του ψευτογιατρού!

«Σκόνη για τριχεΣ», 
γαρίφαλο και 
ενέσεις αρτεμισίνης 
περιελάμβαναν, μεταξύ 
άλλων, οι θεραπείες 
που συνιστούσε 
ο «δρ. Θάνατος»


