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Η τρίτη περίπτωση αφορά 67χρονο πάσχοντα 
από καρκίνο στους πνεύμονες, από τον οποίο 
κατάφερε να αποσπάσει το διάστημα Απριλί-
ου 2015-Νοεμβρίου 2015 συνολικά 60.000 ευ-
ρώ. Και σε αυτόν πρότεινε τη θεραπεία με βό-
τανα προερχόμενα από το Αγιον Ορος και αυ-
στηρή διατροφή. Ο άνδρας πέθανε τον Νοέμ-
βριο του 2015.

Στην τέταρτη περίπτωση, 46χρονου ασθε-
νούς με αδενοκαρκίνωμα οσχέου, η «λεία» 
του ήταν 113.000 σε μετρητά. Η συγκεκριμέ-
νη μορφή καρκίνου, όπως σημειώνεται, είναι 
ιάσιμη σε ποσοστό 95% και για τον λόγο αυτό 
είχε προταθεί στον 46χρονο να κάνει χειρουρ-
γική επέμβαση. Δυστυχώς, όμως, εκείνο το διά-
στημα γνώρισε τον Κοντοστάθη, ο όποιος τον 
έπεισε να διακόψει την προτεινόμενη ιατρική 
θεραπεία και να ακολουθήσει τη δική του με 
βότανα, βιταμίνες και αποστάγματα, έλαια Τα-
ϊλάνδης, λάδι ιατρικής κάνναβης και ένεση αρ-
τεμισίνης αξίας 20.000 ευρώ. Ο άνδρας έκα-
νε την αγωγή του Κοντοστάθη, επιδεινώθηκε η 
κατάστασή του, δεν υπεβλήθη στη χειρουργι-
κή επέμβαση που του συνέστησαν, με αποτέ-
λεσμα η νόσος να κάνει μετάσταση και σε άλ-
λους αδένες και να αποβιώσει από γενικευμένη 
μεταστατική νόσο τον Μάιο του 2017.

Κατηγορούνται 
ως «συνεργάτες»
Γιατροί, κλινικάρχες, μια ηγουμένη και ένας 
πρώην υπουργός συμπεριλαμβάνονται στο 
διευρυμένο κατηγορητήριο για τον ψευτογια-
τρό, που συστηνόταν στα θύματά του ως «Νί-
κος Κόντος».

Στις 92 σελίδες περιγράφονται οι κατηγορί-
ες που βαρύνουν συνολικά 15 άτομα, εκτός 
του βασικού κατηγορουμένου Ν. Κοντοστά-
θη. Δύο γιατροί συνέδραμαν τον ψευτογιατρό, 
παραχωρώντας του το ιατρείο τους για να εξε-
τάζει ασθενείς. Σε αυτά τα ιατρεία ο «Κόντος» 
δέχθηκε επτά από τα θύματά του, μεταξύ των 
οποίων και τα πρώτα δύο παιδιά που κατέλη-
ξαν. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το κατηγορητή-
ριο, γιατρός κατηγορείται ότι «με τη συγκατά-
θεσή σου ο συγκατηγορούμενός σου Κοντο-
στάθης Νικόλαος χορήγησε στον ασθενή ενέ-
σιμα φάρμακα (ένεση αρτεμισίνης, όπως ισχυ-
ρίστηκε) σε βοηθητικό χώρο αιμοληψίας, τον 
οποίο εσύ του παραχώρησες». Συνολικά από 
τις επισκέψεις και «θεραπείες» των επτά θυμά-
των, ο «Dr Κόντος» εισέπραξε 129.000 ευρώ.

Κατηγορούμενοι είναι και οι πέντε γιατροί που 
συμμετείχαν στο χειρουργείο του αλεξιπτωτι-
στή από τη Ρόδο, ο οποίος τραυματίστηκε σο-
βαρά έπειτα από πτώση. Μεταξύ των γιατρών 
που παρευρίσκονταν στην επέμβαση, ήταν και 
πρώην υπουργός, ο οποίος ήταν βοηθός χει-
ρουργού. Μεταξύ των κατηγορουμένων στην 
υπόθεση είναι και η ηγουμένη γνωστής μονής, 
διότι του παραχώρησε «ιατρικό κατάλυμα» για 
να παρέχει «ιατρικό θεραπευτικό έργο». 

σα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», εν απου-
σία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπι-
κού, όπου μετέβαινε ως γιατρός, όπως και στο 
Θριάσιο Νοσοκομείο. Η θεραπεία συνοδευό-
ταν από αυστηρή διατροφή και ο Κοντοστάθης 
υποσχόταν πλήρη ίαση από την ανίατη ασθέ-
νεια. Η 35χρονη, από την αρχή λήψης της θε-
ραπείας, αδυνάτιζε, έχανε τις δυνάμεις της, 
ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα της ζωής 
της είχε αρκετές παρενέργειες και βάρος μόλις 
32 κιλά. Ο Κοντοστάθης ήταν ιδιαίτερα καθη-
συχαστικός, απαγορεύοντας στους γονείς της 
να την οδηγήσουν στο νοσοκομείο, ενώ λίγες 
ημέρες πριν από τον θάνατό της ισχυριζόταν 
ότι θα έφερνε δύο δοχεία είκοσι λίτρων με νε-
ρό από την Αμερική, που περιείχε ευγενή μέ-
ταλλα, πλατίνα και χρυσό, τα οποία «τσιμεντώ-
νουν» τα καρκινικά κύτταρα και ο καρκίνος εξα-

θάνατοι
Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία 
που συγκέντρωσε 
η Ασφάλεια από 
τις καταθέσεις 
συνολικά 36 
προσώπων, 
προέκυψαν ακόμη 
9 θάνατοι -πέραν 
των αρχικών 
τριών- ατόμων 
που ακολούθησαν 
τη θεραπεία του 
ψευτογιατρού 

συνεργοί
Γιατροί, κλινικάρ-
χες, μια ηγουμένη 
και ένας πρώην 
υπουργός συμπε-
ριλαμβάνονται 
στο διευρυμένο 
κατηγορητήριο για 
τον ψευτογιατρό, 
που συστηνόταν 
στα θύματά του ως 
«Νίκος Κόντος»λείφεται. Οι έντονες παρενέργειες οδήγησαν την κοπέλα σε κω-

ματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου μετά από 48 ώρες 
παραμονής απεβίωσε από γενικευμένο μεταστατικό καρκίνο 
μαστού τον Ιούλιο του 2017.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά μια γυναίκα 57 ετών, η οποία 
διαγνώστηκε το 2017 με καρκίνο στο στήθος. Μέχρι που η γυ-
ναίκα πέθανε, τον Μάρτιο του 2019, ο Κοντοστάθης απέσπασε 
από την οικογένειά της 28.500 ευρώ σε μετρητά, δηλαδή πο-
σό ύψους 1.500 ευρώ ανά μήνα, για διάστημα 19 μηνών που 
υποτίθεται ότι την παρακολουθούσε. Στην περίπτωσή της την 
έπεισε να διακόψει την προτεινόμενη θεραπεία των χημειοθε-
ραπειών και να αρνηθεί να προχωρήσει σε επέμβαση ολικής 
αφαίρεσης στήθους, όπως της συστήθηκε από ιατρούς σε δύο 
μεγάλα νοσοκομεία, λόγω τυφλής εμπιστοσύνης που είχε προς 
αυτόν. Επέλεξε να ακολουθήσει τη θεραπεία που της σύστησε, 
με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει 20 κιλά, ο οργανισμός της 
να εξασθενήσει και να αποβιώσει από γενικευμένο νεόπλασμα 
μαστών τον Μάρτιο του 2019.


