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«Ζητούσε 22.000 
ευρώ για… 

θαυματουργές 
ενέσεις»
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Δ
εν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για 
τη δράση του αποκαλούμενου «ψευ-
τογιατρού» Νικολάου Κοντοστάθη, 

ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την 
απολογία του για ανθρωποκτονία από πρό-
θεση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και 
απάτη. Εκτοτε, δεκάδες θύματά του, ανα-
γνωρίζοντάς τον ως αυτόν που τους πούλη-
σε ελπίδα «πατώντας» στην απελπισία τους, 
προσέρχονται στις Αρχές καταθέτοντας τη 
δική τους τραυματική εμπειρία ή των συγ-
γενών τους με τον «σωτήρα». Τον άνθρω-
πο που υποσχόταν πλήρη ίαση από βα-
ριές μορφές καρκίνου με ενέσεις της «θαυ-
ματουργού αρτεμισίνης», κόστους 22.000 
ευρώ η καθεμία, ή με διατροφή που περιε-
λάμβανε μεταξύ άλλων «μανιτάρια με κρέ-
μα κάσιους». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 100 
είναι οι καταγγελίες που έχουν γίνει εις βά-
ρος του στις Αρχές, μετά τη δημοσιοποίη-
ση των στοιχείων του, ενώ η εκτίμηση είναι 
πως θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ενδεικτική, 
μάλιστα, είναι η μαρτυρία μιας εκ των κα-
ταγγελλουσών για τον τρόπο που ξεγελούσε 
τα θύματά του. Το συγκεκριμένο πρόσωπο 
φέρεται να έχει καταθέσει: «Τον πιέζουμε 
να του δώσουμε χρήματα και εκείνος δεν 
δέχεται. Μας λέει, ωστόσο, ότι προς τα τέλη 
Οκτωβρίου που θα συναντηθούμε για να 
κάνει μια ένεση της “θαυματουργού αρτε-
μισίνης” θα χρειαστεί να έχουμε ένα ποσό 
περίπου στα 22.000 ευρώ…». 

«Με κατέστρεψε»
Οι περιπτώσεις ανθρώπων που ξεγελάστη-
καν είναι περισσότερες από όσες αρχικά 
υπολόγιζαν οι αστυνομικοί, όπως η υπό-
θεση της 34χρονης εκπαιδευτικού από τα 
Τρίκαλα που πάσχει από σκλήρυνση κατά 
πλάκας και αναμένεται τις επόμενες ημέ-
ρες να καταθέσει στις Αρχές του Βόλου. Η 
ίδια περιγράφει λεπτομερώς στη Realnews 
πώς εξαπατήθηκε από τον «δρα Κοντό», ο 
οποίος την έπεισε, μεταξύ άλλων, να στα-
ματήσει τη θεραπεία της, με αποτέλεσμα 
σήμερα η υγεία της να παρουσιάζει ρα-
γδαία επιδείνωση. 

Η αποκάλυψη της δράσης του Ν. Κοντο-
στάθη πριν από λίγες ημέρες υπήρξε γι’ αυ-
τή πραγματικό σοκ. Παρά τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει και καθιστούν σε μεγάλο 
βαθμό δύσκολη τη μετακίνησή της, η ίδια 
-όπως λέει- αποφάσισε να καταγγείλει τον 
άνθρωπο που έπαιξε όχι μόνο με την υγεία 
της, αλλά και με την υγεία καρκινοπαθών 
παιδιών. «Με κατέστρεψε, όπως κατέστρε-
ψε και άλλους ασθενείς. Δεν περνούσε από 
το μυαλό μου ότι δεν ήταν γιατρός. Πραγ-
ματικά, έχω σοκαριστεί…», λέει η 34χρο-
νη Αννα που γνώρισε τον ψευτογιατρό το 
2016, μέσω της ηγουμένης της Ιεράς Μο-
νής Αγίων Ταξιαρχών στο Πήλιο. 

«Η ηγουμένη από τους Ταξιάρχες κατέ-
βαινε στην Αθήνα γιατί μια μοναχή είχε καρ-
κίνο και επισκεπτόταν τον Κοντό. Ηξερε για 
εμένα και τον ρώτησε αν μπορούσε να με 

αναλάβει. Της είπε ότι η σκλήρυνση θερα-
πεύεται. Πρώτη φορά τον συνάντησα στο 
μοναστήρι. Οποια πονεμένη ψυχή υπήρχε 
την κάλεσαν για να την εξετάσει δωρεάν ο 
Κοντός», αναφέρει η νεαρή εκπαιδευτικός. 

Ο κόσμος σχημάτιζε ουρές. Η ίδια θυμά-
ται, καθώς περίμενε τη σειρά της, ηλικιω-
μένους ασθενείς να βγαίνουν από τη συνά-
ντηση αποσβολωμένοι. «Δεν έχω ξανασυ-
ναντήσει τέτοιον άνθρωπο. Πραγματικά πα-
νέξυπνος. Εκείνη την ημέρα μού είπε ότι για 
να μπορέσουμε να συνεχίσουμε θα έπρε-
πε να διακόψω τη θεραπεία που έκανα με 
ενέσεις ιντερφερόνης. Δεν ζήτησε αμοιβή. 
Αφηνε την εντύπωση ότι τα κάνει δωρεάν. 
Διέκοψα τη θεραπεία γιατί με έπεισε. Μου 
έλεγε ότι έχουν θεραπευτεί και άλλοι ασθε-
νείς με ειδική διατροφή και με ειδικά φάρ-
μακα. Αυτά που ισχυρίζεται σήμερα, ότι δεν 
ζήτησε από κανέναν να διακόψει τη θερα-
πεία, είναι ψέματα», σχολιάζει η 34χρονη. 

Οι… ευλογίες
«Προσπαθώ να βρω “ευλογία” από μονα-
στήρι του Αγίου Ορους (δηλαδή χρήματα 
από δωρεές) για να καλύψω τη θεραπεία 
σου», της έλεγε συχνά. «Μια μέρα μου εί-
πε ότι βρήκε τελικά “ευλογία” από μια κο-
πέλα που έγινε καλά και δεν χρειαζόταν πια 
τα σκευάσματα που έπαιρνε. Τον ρώτησα: 
“Γιατί σε μένα και όχι σε κάποιον άλλον;” 
και μου απάντησε: “Γιατί αυτή η θεραπεία 
ταιριάζει στη δική σου περίπτωση”. Πάντα 
ετοιμόλογος. Εδώ ξεγέλασε μεγαλογιατρούς 
και μεγαλοεπιχειρηματίες, εμένα δεν θα ξε-
γελούσε;», λέει η Αννα, η οποία ακολούθη-
σε πιστά τη θεραπεία για τέσσερις μήνες, 
όπως την είχε συμβουλέψει. 

 «Είχα αρχίσει να υποτροπιάζω. Τον έπαιρ-
να τηλέφωνο. Μου έλεγε “δεν παθαίνεις τί-
ποτα, είσαι μια χαρά. Σε κρατάνε αυτά που 
σου έδωσα. Μην αγχώνεσαι, μη φοβού”. 
“Εχεις αφήσει τους χαιρετισμούς μου”, έλε-
γε, “γι’ αυτό σου συμβαίνουν αυτά”. Οταν 
ήταν να πάρει χρήματα, με κατέβασε στην 
Αθήνα για να κάνω μια ειδική εξέταση», δι-
ηγείται η 34χρονη. Εκεί, όπως καταγγέλλει 
η εκπαιδευτικός, της ζήτησε χρήματα -περί-
που 3.000 ευρώ- για κάποια φάρμακα που 
θεωρούσε σημαντικά για τη θεραπεία της. 

Με ανάλογο τρόπο ο Κοντοστάθης είχε ξε-
γελάσει και τη 35χρονη καρκινοπαθή, μητέ-
ρα δύο ανήλικων παιδιών, η οποία κατέλη-
ξε. Ο δικηγόρος της οικογένειάς της, Στέλι-
ος Σούρλας, σημειώνει ότι η υπόθεση έχει 
λάβει μεγάλες διαστάσεις. «Ελεγε στους γο-
νείς της 35χρονης ότι της έκανε “ευλογία” 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μια ένεση αρτε-
μισίνης, ενώ λέγεται αρτεμισινίνη. Εστειλε 
το θύμα σε γνωστή κλινική των Αθηνών να 
κάνει μαγνητική στο κεφάλι και πλήρωσε ο 
ίδιος. Αυτό δεν σημαίνει συνεργασία; Πρέ-
πει να διερευνηθεί ο ρόλος των κλινικών και 
των διαγνωστικών που συνεργάζονταν μα-
ζί του. Υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχει ευθεία 
παραβίαση του κώδικα ιατρικής δεοντο-
λογίας και του ιατρικού απορρήτου. Οσοι 
έχουν εξαπατηθεί πρέπει να τον καταγγεί-
λουν», σημειώνει ο κ. Σούρλας. 

Συγκλονίζουν 
οι περιγραφές 
από συγγενείς 
θυμάτων του 
47χρονου 
ψευτογιατρού 

Πάνω από 100 είναι 
οι καταγγελίες που έχουν γίνει 
εις βάρος του στις Αρχές, 
μετά τη δημοσιοποίηση των 
στοιχείων του


