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ΩΣ ΝΕΑΡΟΣ ο Νικόλαος 
Κοντοστάθης φορούσε 
τη στολή του ιπτάμενου 
αξιωματικού της Πολεμι-
κής Αεροπορίας

Κι όταν η κατάσταση του ασθενούς χειροτέ-
ρεψε περαιτέρω, η απάντηση του ψευτογιατρού 
σοκάρει: «Πες στους ειδήµονες ότι ο εγκέφαλος 
δεν εµφανίζει τόσο ραγδαία επιδείνωση από 
όγκο. Πιο πιθανό είναι κάποιο ελαφρύ εγκεφα-
λικό, αλλά λόγω ηλικίας δεν είναι τόσο επικίν-
δυνο. Απλά του έπεσαν βαριά τα Τραµάλ…». 

Οταν ο Ν. Κοντοστάθης ρωτήθηκε από τους 
αστυνοµικούς της Ασφάλειας Αττικής για την πε-
ρίπτωση του 76χρονου, απάντησε σαν να ήταν 
θεός που αποφάσιζε πόσο θα ζήσει κάποιος: 
«Τι να υποθέσουµε για αυτόν; Θα συνέχιζε τη 
χηµειοθεραπεία επ’ άπειρον;».

Η κόρη του θύµατος τον γνώρισε, όπως και 
άλλοι ασθενείς ή µέλη της οικογένειάς τους, µέ-
σω της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Πηλίου. Ενη-
µερώθηκε από το µοναστήρι για την ύπαρξη 
του γιατρού «Νικόλαου Κόντου», ο οποίος ακο-
λουθούσε τρόπους θεραπείας µε φυσικά µέσα, 

βότανα, τα οποία συνέβαλλαν στην καταπολέ-
µηση σοβαρής ασθένειας από την οποία έπα-
σχε µια µοναχή. Ο Κοντοστάθης τής συστήθη-
κε, όπως κατήγγειλε η ίδια, ως γιατρός στην Ελ-
βετία και στην Αµερική, ενώ έχοντας καταλάβει 
την αληθινή πίστη της στον Θεό, χρησιµοποι-
ούσε τη φράση «Μη φοβού» για να λειτουρ-
γήσει καταλυτικά στη σκέψη της.

«Είδες; Εχει ο Θεός»
Η γυναίκα περιέγραψε τη θεραπεία που ακο-
λούθησε ο πατέρας της καθ’ υπόδειξη του ψευ-
τογιατρού, δηλαδή εναλλακτικές µεθόδους µε 
βότανα, βιταµίνες και υγρά διαλύµατα, καθώς 
ήταν κατά των χηµειοθεραπειών. Για το πρό-
γραµµα παρακολούθησης και θεραπείας έξι 
µηνών εισέπραξε 17.000 ευρώ. «Αυτά είναι τα 
ποσά διαιρούµενα για να κόψεις το τσεκ. Επί-
σης, γνώριζε, ότι αρκετά βότανα από το Αγιον 
Ορος µάς τα δίνουν ευλογία και δεν µας τα χρε-
ώνουν καθόλου. ∆ηλαδή, να φανταστείς, ού-
τε τα µισά δεν µου χρεώνουν. Είδες, έχει ο Θε-
ός», της είχε γράψει σε άλλο sms.

Η διαθήκη
Μεταξύ των σηµειώσεών του βρέθηκαν «Πρα-
κτικές συµβουλές (για άτοµα µε διαβήτη)», «∆ι-
αιτολογικές συµβουλές για άτοµα που έχουν 
στένωση καρωτίδων, υψηλή χοληστερίνη-τρι-
γλυκερίδια» αλλά και συνταγές µε καρύδια που 
τα συνιστούσε προφανώς για πάσα νόσο, όπως 
προκύπτει από τα σχετικά σηµειώµατα: Αναιµία, 
πονοκεφάλους, έλκος στο στοµάχι, ανικανότη-
τα, υψηλή αρτηριακή πίεση, υπέρταση και ανε-
πάρκεια σιδήρου, ακόµα και για… σκλήρυνση.

Εντύπωση, δε, προκαλεί ότι στα έγγραφά του 
βρέθηκε και διαθήκη, που φαίνεται να συνέτα-
ξε λίγο πριν φύγει για ταξίδι: «Εάν κατά τη δι-
άρκεια απουσίας µου στο Σουδάν µού συµβεί 
οτιδήποτε, αφήνω το 98% των µετοχών που 
κατέχω στην εταιρεία… στον πατέρα µου. Σε 
κάθε περίπτωση υπεύθυνος εκκαθαριστής της 
εταιρείας και απόδοσης χρηµάτων και λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων θα είναι ο δικηγόρος 
κύριος… Οι τραπεζικοί λογαριασµοί που έχει 
η εταιρεία είναι οι… Οι προσωπικοί µου λογα-
ριασµοί είναι… Αφήνω όλη µου την περιου-
σία στον πατέρα µου, µε την προϋπόθεση να 
τη µοιράσει όπως αυτός κρίνει στα µέλη της οι-
κογένειάς µου. Επιθυµώ το αυτοκίνητό µου να 
το πάρει ο αδελφός µου  και η Ε… µε την οποία 
συζώ να λάβει ποσοστό ίσο µε 20% σε µετρη-
τά από την περιουσία µου. Εχω σώας τας  φρέ-
νας. Νικόλαος Κοντοστάθης».

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ποινικολό-
γος Αλέξης Κούγιας, που 
εκπροσωπεί θύματα του 
ψευτογιατρού, μέσω της 
Realnews προβαίνει σε μια 
ακόμη σημαντική καταγ-
γελία, βάζοντας στο «κά-
δρο» των ευθυνών και άλ-
λους πλην του κατηγορου-
μένου. «Κάθε ημέρα έρχο-
νται σε γνώση του γραφεί-
ου μας από διάφορα θύμα-
τα φωτογραφίες, όπου εμ-

φανίζεται ο Κοντοστάθης μέσα σε χειρουργεία μαζί με για-
τρούς και νοσοκόμους. Εκτός από φωτογραφίες, μου εστά-
λη και μπουκάλι που περιέχει παρασκεύασμα άγνωστης προ-
έλευσης και χημικής σύνθεσης και το χειρότερο απ’ όλα εί-
ναι ότι στην ετικέτα αυτού, εκτός μιας περίεργης επωνυμίας 
φαρμάκου, αναγράφεται το ψευδώνυμο του Κοντοστάθη, το 
«Νίκος Κόντος», και το όνομα άλλου γιατρού της κλινικής, η 
οποία από διάφορες μαρτυρίες φέρεται να είναι το επίκεντρο 
της απάτης. Αυτό μπορεί να αποτελέσει τουλάχιστον τη βάση 
για διερεύνηση της συμμετοχής στην εγκληματική συμπερι-
φορά αυτού του επικίνδυνου ατόμου και άλλων γιατρών της 
ίδιας κλινικής».
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