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Φ
ορά την ειδική φόρµα antiG που 
προστατεύει τους πιλότους από την 
υψηλή πίεση που δέχεται το σώµα 

τους στον αέρα, σωσίβιο στον λαιµό, χάρνες 
(harness) για να δεθεί στο κάθισµα και, λίγο 
πριν µπει στο πιλοτήριο, χαιρετά στην κάµερα 
του ατόµου που τον φωτογραφίζει. Είναι έτοι-
µος για απογείωση. Του λείπει µόνο η κάσκα 
του πιλότου, αλλά και οι... πτητικές γνώσεις.

Οι φωτογραφίες που αποκαλύπτει η Realnews 
φαίνεται να τραβήχτηκαν στην 111 Πτέρυγα 
Μάχης, στην αεροπορική βάση της Νέας Αγ-
χιάλου στον Βόλο. Εκεί εδρεύει η 341 Μοίρα, 
που έχει ως χαρακτηριστικό σήµα της στο ου-
ραίο τµήµα του αεροπλάνου τους 4 άσους της 
τράπουλας, οι οποίοι διαπερνώνται µε ακρίβεια 
από ένα βέλος από το κέντρο τους. Πώς κατά-
φερε ο Νικόλαος Κοντοστάθης να µπει στην 
αεροπορική βάση και να φωτογραφηθεί σαν 
πιλότος; Ποιος τον προµήθευσε µε την ειδική 
φόρµα, αλλά και το µπουφάν µε τα σήµατα της 
Μοίρας; Και ποιος τον φωτογράφησε;

Σε µια φωτογραφία ο N. Κοντοστάθης κά-
θεται στο πιλοτήριο και χαµογελά, ενώ σε άλ-
λη δείχνει αποφασισµένος και έτοιµος να απο-
γειώσει το F-16 και να εµπλακεί σε αεροµαχί-
ες. Οταν δεν φορούσε τη στολή του ψευτογια-
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τρού, έβαζε εκείνη του ψευτοπιλότου. Με το κύρος που του έδι-
νε η στολή, εµφανιζόταν στα θύµατά του ως πιλότος-γιατρός 
και υποσχόταν να τους θεραπεύσει από σοβαρές ασθένειες χο-
ρηγώντας τους σκευάσµατα. Οπως είχε πει ένας παραπλανηµέ-
νος που είχε πειστεί από τα απίθανα σενάρια που έπλαθε ο Κο-
ντοστάθης, «όταν οι Τούρκοι αντιλαµβάνονταν ότι στο πιλοτή-
ριο ήταν ο Νίκος, εξαφανίζονταν».

Ο κύριος «ταξίαρχος»
Εντύπωση προκαλεί ακόµη ένα φωτογραφικό ντοκουµέντο, στο 
οποίο ο Ν. Κοντοστάθης απαθανατίζεται να φορά στολή που 
φέρει την πουλάδα, αλλά και πολλά παράσηµα. Φέρει τον βαθ-
µό του ταξίαρχου, που αντιστοιχεί σε διοικητή πτέρυγας, διευ-
θυντή κλάδου ή ανώτατου στελέχους στο Γενικό Επιτελείο Εθνι-
κής Αµυνας! Την απάντηση ίσως δίνει το κίτρινο σήµα, αριστε-
ρά στο στήθος, που µοιάζει µε αυτό που έχουν οι αξιωµατικοί 
της αεροπορίας που υπηρετούν στο ΓΕΕΘΑ.

Οπως όµως φαίνεται, ο Κοντοστάθης είχε το «ψώνιο» του πι-
λότου πολλά χρόνια πριν αποφασίσει να υποδυθεί τον γιατρό. 
Σε νεαρή ηλικία, είχε φωτογραφηθεί να φορά την επίσηµη στο-
λή του αεροπόρου µε τη χρυσή πουλάδα. Παραµένει άγνω-
στο αν είχε προµηθευτεί τις στολές από κάποιο κατάστηµα στο 
Μοναστηράκι ή από κάποιον συγγενή ή φίλο του αεροπόρο.

Ο Σουµάχερ
Σοκ προκαλούν τα γραπτά µηνύµατα του ψευτογιατρού, µε τα 
οποία επιχειρούσε να καθησυχάσει τα θύµατά του, όταν εκείνα 
άρχισαν να εκφράζουν αµφιβολίες για την αποτελεσµατικότητα 
των σκευασµάτων. Συνήθως επικοινωνούσε µε γραπτά µηνύ-
µατα µέσω κινητού τηλεφώνου ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
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µείου, καθώς έλεγε πως ήταν στο χειρουργείο 
ή σε ταξίδι στο εξωτερικό! Ειδικά στην Ελβετία, 
όπου ισχυριζόταν πως συνεργάζεται, σύµφωνα 
µε κατάθεση ενός από τα θύµατά του, µε ένα 
σπουδαίο κέντρο «στο οποίο απευθύνονται δι-
ασηµότητες παγκόσµιας ακτινοβολίας, αλλά και 
Ελληνες επιχειρηµατίες και πολιτικοί, δαπανώ-
ντας τεράστια ποσά για τις ιατρικές ή κοσµητι-
κές υπηρεσίες που απολαµβάνουν». Χαρακτη-
ριστικά, όπως λέει η µάρτυρας, «µας ανέφερε 
ότι στην κλινική του εν λόγω κέντρου διακοµί-
σθηκε ο Σουµάχερ αµέσως µετά τον τραυµα-
τισµό του, πασίγνωστες δε Ελληνίδες µεταβαί-
νουν εκεί για θεραπείες καλλωπισµού τους…» .

Ο Ν. Κοντοστάθης κατηγορείται για ανθρω-
ποκτονίες κατά συρροή και απάτες, µε θύµα-
τα τουλάχιστον δύο παιδιά και έναν 76χρονο. 
Οταν η κόρη του ηλικιωµένου, ο οποίος έπα-
σχε από καρκίνο, τον ρώτησε πόσο σίγουρος 
είναι πως τα αποστάγµατα που χορηγούσε θα 
θεράπευαν τον πατέρα της, εκείνος της απά-
ντησε µε sms: «Χωρίς τα αποστάγµατα θα σβή-
σει σαν κερί. Πλάκα κάνεις; Θα σε πάρω µετά 
το χειρουργείο». 

Βελτίωση, βέβαια, µε τα αποστάγµατα δεν εί-
χε ο άρρωστος. Αντίθετα χειροτέρευε συνεχώς, 
ενώ άρχισε να κάνει και εµετούς. «Για τρεις ηµέ-
ρες που είχαν διακοπεί τα αποστάγµατα, δεν 
υπήρχε εµετός. Ενώ µε την επανέναρξή τους ο 
εµετός εµφανίστηκε εκ νέου. Τον ρωτώ, λοιπόν, 
εάν πρέπει να τα συνεχίσει ή όχι ο πατέρας µου. 
Και εκείνος απαντά να µην τα συνεχίσει, επικα-
λούµενος έµµεσα γαστρεντερίτιδα», υποστή-
ριξε η κόρη του θύµατος στην κατάθεσή της.

Οταν, δε, η γυναίκα του έλεγε, µέσω γραπτού 
µηνύµατος πάντα, ότι οι πόνοι έχουν ενταθεί, η 
απάντησή του ήταν: «Μπανιέρα έχει κάνει σή-
µερα;», ενώ σε άλλο µήνυµα που τον πληρο-
φορεί πως ο πατέρας της παρουσιάζει αστά-
θεια και σπασµούς, συνιστά (για έναν καρκι-
νοπαθή σηµειωτέον) να κοπούν τα παυσίπο-
να «και να κάνει µόνο διατροφή µε τσάγια και 
χυµούς έως το βράδυ». 


