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Εθνικής Ελλάδας και τον συναντούσε σε πεντά-
στερο ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων. Αλλες 
γνωριμίες του ισχυριζόταν ότι ήταν υψηλόβαθ-
μα στελέχη της Αστυνομίας», κατέθεσε στη Δι-
καιοσύνη η σύζυγος ενός καρκινοπαθούς που 
πέθανε το 2010 σε ηλικία 46 ετών.

Αποστάγματα και βότανα
Ο άτυχος άνδρας διεγνώσθη με καρκίνο το 
2007. Η πρώτη συνάντηση του ζευγαριού με 
τον κατηγορούμενο έγινε στο κυλικείο ιδιωτι-
κής κλινικής στην Αθήνα και ακολούθησαν άλ-
λα ραντεβού σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονί-
κη, στον Βόλο, στον Αγιο Ιωάννη του Πηλίου, 
στην Ουρανούπολη και στο Αγιον Ορος. «Μας 
συστήθηκε ως ογκολόγος διεθνούς φήμης και 
στέλεχος της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των 
ΗΠΑ (NSA). Mας είπε ότι δραστηριοποιείται κα-
τά βάση στην Ελβετία και πολύ συχνά και στην 
Ελλάδα αφιλοκερδώς. Μας μίλησε για πρωτο-
ϊατρική και για φάρμακα τα οποία βρίσκονται 
στο στάδιο της έγκρισης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Φαρμάκων. Μας έλεγε για 100% 
ίαση με ενέσιμη θεραπεία, βότανα, βιταμίνες 
και αποστάγματα, τα οποία μας έλεγε ότι δι-
ορθώνουν όλες τις βλάβες των κυττάρων από 
τις χημειοθεραπείες και ότι εξαφανίζουν εντε-
λώς τους καρκινικούς όγκους», κατέθεσε η σύ-
ζυγος του θανόντος. 

Ο ασθενής κατέβαλε στον Κοντοστάθη 
113.000 ευρώ για μαντζούνια αλλά και για χει-
ρουργικές επεμβάσεις που θα έκανε σε Γερμα-
νία και Ελβετία, όπως κατέθεσε η σύζυγός του. 
Ο Κοντοστάθης φαίνεται πως εκμεταλλεύτη-
κε στο έπακρο τη σωματική και ψυχική κόπω-
ση του ασθενούς και την ελπίδα του να ζήσει. 
Στο πλαίσιο αυτό, οδήγησε τον ασθενή σε μια 
δήθεν κλινική για να χειρουργηθεί, που όμως 
έμοιαζε με αποθήκη. «Ηταν κλεισμένος σε κά-
ποιο χώρο που αποκαλούσαν θεραπευτήριο, 
αλλά ήταν χώρος που θύμιζε μάλλον αποθήκη. 
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

«Μ
ερίδιο» της επιτυχίας από την κατά-
κτηση του Euro 2004 από την Εθνι-
κή μας ομάδα ποδοσφαίρου ισχυ-

ριζόταν πως είχε ο κατηγορούμενος ψευτογια-
τρός Νίκος Κοντοστάθης, καθώς εμφανιζόταν 
στα θύματά του ως ο άνθρωπος που κούραρε 
σωματικά και πνευματικά με βότανα και έλαια 
τον Γερμανό προπονητή του αντιπροσωπευτι-
κού μας συγκροτήματος Οτο Ρεχάγκελ, προκει-
μένου να διατηρείται σε άριστη φυσική κατά-
σταση. Μεταξύ των ασθενών του, όπως έλεγε, 
ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, αλλά και 
ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας. 

Για γέλια και για κλάματα
Στις νέες καταθέσεις που φέρνει στο φως η 
Realnews από το διευρυμένο κατηγορητήριο 
κατά του Κοντοστάθη, αποκαλύπτονται ιστορί-
ες που θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν για κλά-
ματα, αφού ο προφυλακισμένος στον Κορυ-
δαλλό «δόκτωρ Κόντος» θεωρείται υπεύθυ-
νος για θανάτους ασθενών, μεταξύ των οποί-
ων και παιδιών.

«Μας είπε ότι είχε βοηθήσει τον Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Χριστό-
δουλο, ο οποίος απεβίωσε κατά το διάστημα 
που χορηγούσε θεραπεία στον σύζυγό μου (τέ-
λος Ιανουαρίου 2008), τον βασιλιά της Σαουδι-
κής Αραβίας, τον Οτο Ρεχάγκελ, ο οποίος εκεί-
νη τη χρονική περίοδο ήταν προπονητής της 

Τι αναφέρουν στις 
καταθέσεις τους 

τα νέα θύματα 
του Νίκου Κοντοστάθη

Ο σύζυγός μου θυμόταν ότι υπήρχε μόνο μια 
ξύλινη σκάλα», ανέφερε η σύζυγός του. 

«Ο Νίκος με κουράρει»
«Μη φοβάσαι, δεν θα σε αφήσω εγώ να πε-
θάνεις», έλεγε ο Κοντοστάθης σε μια 57χρονη 
που δυστυχώς απεβίωσε. Είναι μια από τις νέ-
ες περιπτώσεις θανάτων με τις οποίες συνδέε-
ται ο κατηγορούμενος. Ο άνδρας της γυναίκας 
κατάλαβε ότι ήταν απατεώνας, όπως είπε στην 
κατάθεσή του, όμως δεν κατάφερε να τη μετα-
πείσει. «Της έλεγα ότι ο Νίκος είναι απατεώνας 
και να πάμε σε άλλους γιατρούς να πάρουμε 
και δεύτερη γνώμη, αλλά αυτή δεν ήθελε γιατί 
την είχε πείσει ο Νίκος ότι θα τη βοηθήσει. “Ο 
Νίκος με κουράρει”, θυμάμαι χαρακτηριστικά 
να λέει η γυναίκα μου». 

Σε «κλινική», που έμοιαζε περισσότερο με 
αποθήκη, οδήγησε ο ψευτογιατρός ένα από τα 
θύματά του

Η υπόθεσΗ έχει πάρει εντελώς διαφορετική τροπή, εξαι-
ρετικά επιβαρυντική για τον κατηγορούμενο, υποστηρίζει ο 
γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, που εκπροσωπεί θύ-
ματα του κατηγορούμενου ψευτογιατρού. «Ενώ η αρχικώς 
ασκηθείσα ποινική δίωξη ήταν για τα αδικήματα της απάτης 
σε βαθμό κακουργήματος και της βαριάς σκοπούμενης σω-
ματικής βλάβης, αδικήματα για τα οποία κρατήθηκε προσω-
ρινά ο κατηγορούμενος, το κυρίαρχο πλέον αδίκημα που κα-
τηγορείται ότι διέπραξε είναι αυτό της ανθρωποκτονίας εκ 
προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροήν. Μετά από 
την επέκταση της ποινικής δίωξης, ερευνάται η εγκληματι-
κή δράση του κατηγορουμένου για το σοβαρότερο αδίκημα 
που προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και για το οποίο για 
κάθε θάνατο προβλέπεται ποινή ισόβιας καθείρξεως», λέει 
χαρακτηριστικά στην «R» ο Αλ. Κούγιας.

ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

«ισόβια για κάθε θάνατο»

εκτόΣ από 
γιατρός και 
πιλότος πολεμικών 
αεροσκαφών, 
ο κοντοστάθης 
εμφανιζόταν και 
ως… μυστικός 
πράκτορας

«Μας έλεγε ότι 
ο Ρεχάγκελ ήταν 
ασθενής του»


