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Τι αναφέρει στο αίτημα που κατέθεσε 
στη διοίκηση των φυλακών 
Κορυδαλλού ο Νικ Κόντος, γνωστός 
και ως ψευτογιατρός, επικαλούμενος 
απειλές για τη ζωή του

«THN ΠΑΓΙ∆ΕΥΣΑΝ»
Ο πατέρας της 19χρονης που 
εξαφανίστηκε στο Κορωπί εκφράζει 
τους φόβους του στη Realnews 
και διαψεύδει τις φήμες που 
κυκλοφόρησαν, ότι δήθεν ο ίδιος 
δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης του
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του ρεπορτάζ για την 
αυτοκτονία του Δημήτρη Καμπα-
νάρου, η Realnews συνομίλησε με 
αρκετούς ανθρώπους - κάποιους 
που τον ήξεραν καλά και άλλους 
που έτυχε να τον γνωρίσουν στο 
πλαίσιο μιας από τις δραστηριότη-
τές του. Κάποιοι δέχθηκαν να μιλή-
σουν επωνύμως, άλλοι μετέφεραν 
ανώνυμα όσα είδαν και άκουσαν τη 
στιγμή της αυτοκτονίας. Ολοι τους, 
όμως, είχαν έναν κοινό παρονομα-
στή. Τον πόνο για τον χαμό αυτού 

του ανθρώπου. Ο 41χρονος ήταν 
ένας από αυτούς που συνηθίζουμε 
να λέμε ότι έκαναν τον κόσμο μας 
καλύτερο. Ενας από αυτούς τους 
εξαιρετικά σπάνιους ανθρώπους, 
που έχουν έναν ιερό και απαράβα-
το κανόνα στη ζωή τους: το καθή-
κον. Ενας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαί-
σθητος, σε μια κοινωνία που μοιά-
ζει να απονευρώνεται μέρα με τη 
μέρα όλο και περισσότερο. Ισως πε-
ρισσότερο ευαίσθητος από όσο θα 
έπρεπε… 
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η άποψη

Το καθήκον 

πρότυπο
Ο 41χρονος είχε 
κάνει σκοπό 
της ζωής του τη 
φροντίδα των 
ηλικιωµένων, 
σπουδάζοντας 
Γεροντολογία 
στη Γερµανία και 
δηµιουργώντας µια 
µονάδα-πρότυπο 
για τα ελληνικά 
δεδοµένα 

Συγκλονισµένοι
οι συνεργάτες και
οι φίλοι του αυτόχειρα 
∆ηµήτρη Καµπανάρου, 
τονίζουν ότι δεν 
µπόρεσε να δεχθεί ότι 
εξέθεσε τους τροφίµους 
του γηροκοµείου του 
στον κορωνοϊό

«Ολη η κοινωνία µας παραµένει συγκλονισµένη. Ο ∆ηµήτρης 
είχε εντυπωσιάσει τους πάντες µε τη δραστηριότητα που είχε ανα-
πτύξει», λέει η Εύη Γαλαίου, γραµµατέας του Εµπορικού Συλλό-
γου ∆ιονύσου και υπεύθυνη παιδικού σταθµού, τα παιδιά του 
οποίου ο ∆. Καµπανάρος καλούσε στη «Νέα Θάλπη» για να πουν 
τα κάλαντα ή να κάνουν για λίγες ώρες συντροφιά στους ηλικιω-
µένους. Ο 41χρονος είχε κάνει σκοπό της ζωής του τη φροντίδα 
των ηλικιωµένων, σπουδάζοντας Γεροντολογία στη Γερµανία και 
δηµιουργώντας µια µονάδα-πρότυπο για τα ελληνικά δεδοµένα. 
Με κάθε αφορµή, ανέπτυσσε πρωτότυπες συνεργασίες και διορ-
γάνωνε ευφάνταστες δράσεις για να τονώσει το ηθικό των τροφί-
µων στη «Νέα Θάλπη».

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

Ερωτηµατικά 
για το τρίτο τεστ 
που τον οδήγησε 
στην αυτοκτονία

Η 
αγωνία για την υγεία των περίπου 98 ηλι-
κιωµένων που φιλοξενούσε ο οίκος ευ-
γηρίας του οποίου ήταν ιδιοκτήτης φαί-

νεται ότι κατακυρίευσε τις τελευταίες ηµέρες της 
ζωής του τον 41χρονο αυτόχειρα ∆ηµήτρη Κα-
µπανάρο. Αφού διαγνώστηκαν ως θετικοί δύο 
υπάλληλοι και µία τρόφιµος, «ο ευαίσθητος ψυ-
χισµός του ∆ηµήτρη δεν άντεχε στην ιδέα ότι 
ο ιός είχε βρει τρόπο να διεισδύσει στο γηρο-
κοµείο», λέει στη Realnews ένας από τους συ-
νεργάτες του. Σύµφωνα µε απόλυτα διασταυ-
ρωµένες πληροφορίες της «R», στις 15 Οκτω-
βρίου ο ∆ηµήτρης Καµπανάρος υπεβλήθη στη 
γρήγορη εξέταση του ΕΟ∆Υ, η οποία έδειξε ότι 
δεν είχε προσβληθεί από τον κορωνοϊό. Οµως, 
ο Καµπανάρος αγωνιούσε και ήθελε να βεβαι-
ωθεί. Ετσι, την επόµενη ηµέρα, δηλαδή στις 16 
Οκτωβρίου, υπεβλήθη στην απόλυτα αξιόπιστη 
µοριακή εξέταση PCR του ΕΟ∆Υ, η οποία επίσης 
έδειξε ότι ήταν αρνητικός στον ιό. Φορώντας 
µάσκα, προσωπίδα και ολόσωµη προστατευτι-
κή στολή, την περασµένη Τρίτη, µιλούσε σε τη-
λεοπτικά ΜΜΕ για τα τρία κρούσµατα κορωνο-
ϊού που εντοπίστηκαν στο γηροκοµείο που δι-
ηύθυνε. Τότε φαίνεται ότι πήρε την απόφαση 
να κάνει άλλη µία εξέταση -αυτή τη φορά σε 
ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο- και υπεβλήθη σε 
γρήγορο τεστ, το οποίο, όµως, σύµφωνα µε τις 
ίδιες πηγές, ήταν χαµηλής αξιοπιστίας. Αυτή τη 
τρίτη φορά φαίνεται ότι διαγνώστηκε θετικός 
στον κορωνοϊό. Μία ηµέρα µετά, τα ξηµερώ-
µατα της Τετάρτης, οι γείτονές του στην περι-
οχή του Αγίου Στεφάνου άκουσαν έναν πυρο-
βολισµό. «Λίγα λεπτά αργότερα, όλη η γειτονιά 
είχε γεµίσει αστυνοµικούς… Ο ∆ηµήτρης ήταν 
αρκετά πιεσµένος εδώ και καιρό. Τα γηροκο-
µεία είχαν βρεθεί στο στόχαστρο λόγω της παν-
δηµίας και εκείνος δεν µπορούσε να διανοηθεί 
ότι κάποιος άνθρωπος υπό την επίβλεψή του 
θα µπορούσε να εκτεθεί στον κίνδυνο του κο-
ρωνοϊού», λένε στην «R» φίλοι και γείτονες του 
41χρονου ιδιοκτήτη της Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωµένων «Νέα Θάλπη». Η αυτοκτονία του 
σκόρπισε τη θλίψη στους συνεργάτες του, αλ-
λά και στους τροφίµους του γηροκοµείου, τους 
οποίους συνήθιζε να αποκαλεί «παιδιά µου». 


