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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ 

Π
ριν αρχίσει να παίζει τα επικίνδυνα παι-
χνίδια του με ανθρώπινες ζωές, παρι-
στάνοντας τον κορυφαίο γιατρό, ο Νί-

κος Κόντος έπαιζε με το… Διάστημα.
Σύμφωνα με έγγραφο που περιλαμβάνεται 

στη δικογραφία, το 2001 επιχείρησε να εξαπα-
τήσει την Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφορι-
ών, εμφανιζόμενος ως εκπρόσωπος κατασκευ-
άστριας εταιρείας ηλεκτρονικών και τηλεπικοι-
νωνιακών αμυντικών συστημάτων, θυγατρικής 
αμερικανικού ομίλου εταιρειών (με ελληνικό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και αυτή…) που κατα-
σκευάζει δορυφορικά συστήματα για τις αμε-
ρικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Γράμμα στον υποστράτηγο 
Ως «Ελληνας και… πατριώτης», όπως εμφανι-
ζόταν, πουλούσε δορυφορικό σύστημα με μο-
ναδικές δυνατότητες κατόπτευσης και τιμή μό-
λις 60 εκατ. δολάρια! Το εμφάνιζε, μάλιστα, ως 
πραγματική ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς η 
χώρα θα αποκτούσε ένα τέτοιο σύγχρονο σύ-
στημα με πολύ λίγα χρήματα, όταν ανάλογα πω-
λούνταν έναντι 600 εκατ. έως 1 δισ. δολαρίων!

Συγκεκριμένα, στην επιστολή προς τον υπο-
στράτηγο αναφέρει: 

«Η ελληνική εταιρεία Milspair Enterprises IIe 
είναι κατασκευάστρια ηλεκτρονικών και τηλεπι-
κοινωνιακών αμυντικών συστημάτων, υλικών 
μείωσης του RCS και της θερμικής υπογραφής 
IR, ενώ παράλληλα ασχολείται με τις κατασκευ-
ές αμυντικών κοντέινερ, αλεξίσφαιρων θωρακί-
σεων και καταφυγίων ΡΒΧΠ. Παράλληλα, απο-
τελεί θυγατρική του αμερικανικού ομίλου εται-
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ρειών της ΕΤΙ, που είναι επίσης απόλυτα ελληνικών 
συμφερόντων, καθώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς εί-
ναι 100% ελληνικό σε όλες εταιρείες του ομίλου. Η 
ΕΤΙ-Electromagnetic Technologies Inc. και η θυγα-
τρική της STE Inc έχουν εμπλακεί τα τελευταία 12 
χρόνια στην κατασκευή δορυφορικών συστημά-
των για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Εξειδί-
κευσή μας είναι η κατασκευή όλων των ηλεκτρονι-
κών συστημάτων των δορυφόρων, καθώς και των 
ραντάρ κατόπτευσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα ραντάρ κατόπτευ-
σης που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία εννέα 
χρόνια από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εί-
ναι κατασκευής του ομίλου της ΕΤΙ. Αποδεδειγμέ-
να έχουμε προσφέρει στο τελευταίο δορυφορικό 
σύστημα που κατασκευάσαμε δυνατότητες ανά-
λυσης 30 επί 30 εκατοστών.

Αυτή τη στιγμή η ΕΤΙ και η θυγατρική της STE εί-
ναι οι κατασκευάστριες εταιρείες των 36 δορυφό-
ρων χαμηλής τροχιάς LEO της Final Analysis Inc 
σε ποσοστό 85%.

Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οι 
αμερικανικές εταιρείες L3 Communication, General 

Dynamics, Raytheon, η NASA και η ρωσική Polyot, 
η οποία έχει τους πυραύλους εκτόξευσης των δο-
ρυφόρων.

Η ΕΤI είχε ζητήσει και λάβει άδεια για την τοπο-
θέτηση ενός ραντάρ κατόπτευσης περιορισμένων 
δυνατοτήτων 1x1 km που θα χρησιμοποιούνταν 
για εμπορικούς σκοπούς (επιτήρηση ναυσιπλο-
ΐας, επιτήρηση συνόρων και αρχαιολογικών χώ-
ρων, έλεγχο πυρκαγιών και λοιπά) και έχει απο-
κτήσει και τον απαιτούμενο χώρο στο εσωτερικό 
των δορυφόρων από την κατασκευάστρια εται-
ρεία Final Analysis Inc.

Ως Eλληνες, σκεφτήκαμε ότι παρουσιάζεται μια 
μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα ώστε να απο-
κτήσει ένα δορυφορικό σύστημα κατόπτευσης με 
εκπληκτικές δυνατότητες αναλύσεις 9 επί 9 εκατο-
στών. Πρότασή μας είναι η τοποθέτηση μικροκυμα-
τικού συστήματος δορυφορικής κατόπτευσης από 
την ΕΤΙ στους 36 δορυφόρους της Final Analysis 
Inc, το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα αναλύ-
σεις εννέα επί εννέα cm, σε real time 24 h το εικο-
σιτετράωρο, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο λογισμι-
κού από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Επίσης, η 

τοποθέτηση του συστήματος μπορεί να προσφέ-
ρει μέχρι 1.500 γραμμές δορυφορικής επικοινω-
νίας στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις με απόλυτο 
έλεγχο λογισμικού. Ολα αυτά μπορούν να γίνουν 
με απόλυτη κάλυψη και μυστικότητα από την Εψι-
λον ΤΙ, ενώ ένα μεγάλο κατασκευαστικό κομμά-
τι θα γίνει στην Ελλάδα. Υπό την άδεια κατασκευ-
ής και τοποθέτησης ενός απλού εμπορικού δορυ-
φορικού συστήματος ανάλυσης ένα επί ένα που 
έχει η Εψιλον ΤΙ, μπορούμε να τοποθετήσουμε το 
στρατιωτικό σύστημα με ανάλυση εννέα επί εν-
νέα cm με απόλυτη ασφάλεια. Εγγυόμαστε από-
λυτη ασφάλεια, γιατί η Εψιλον ΤΙ και η NASA είναι 
οι δύο οργανισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμε-
ρικής οι οποίοι πιστοποιούν την απόδοση των μι-
κροκυματικών δορυφορικών συστημάτων κατό-
πτευσης, δηλαδή τη δυνατότητα ανάλυσης δεδο-
μένων-resolution των 9 επί 9 cm που εμείς θα προ-
σφέρουμε, και ότι η NASA θα αποδεχθεί το 1 επί 
1 km resolution.

Γι’ αυτό τον σκοπό είμαστε διατεθειμένοι και 
προτείνουμε τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από 
την εταιρεία μας, έτσι ώστε, αν κάτι είναι διαφορε-
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του, που περιλαµβάνονται στην ογκωδέστατη 
δικογραφία η οποία έχει σχηµατιστεί για τον 
προφυλακισµένο πλέον «γιατρό», είναι πραγ-
µατικά ανατριχιαστικές και δείχνουν την αναλ-
γησία και τον κυνισµό του.

Χαρακτηριστική είναι η µαρτυρία του πα-
τέρα της 14χρονης κοπέλας που απεβίωσε το 
2017 και στην οποία χορηγούσε «µαντζούνια» 
υποσχόµενος ότι θα θεραπευτεί από τον καρ-
κίνο, όταν όλοι οι γιατροί, βλέποντας τις εξετά-
σεις της, έλεγαν ότι το παιδί χειροτερεύει. Μά-
λιστα, απέδιδε την επιδείνωσή της αφενός στην 
αντίδραση των «θαυµατουργών» βοτάνων του 
πριν από την πλήρη ίαση, αφετέρου στο ότι δεν 
ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες του. «Στην πα-
ρατήρησή µου ότι ο όγκος φαινόταν αυξηµέ-
νος σε σχέση µε τις προηγούµενες µαγνητικές, 
µου απάντησε ότι η εκτίµησή µου ήταν λαθεµέ-
νη, γιατί εξελάµβανα ως όγκο το υγρό το οποίο 
υπήρχε στην περιοχή και δεν είχε απορροφηθεί 
από τον οργανισµό της. Μάλιστα, µε διαβεβαί-
ωνε ότι σε αυτό το υγρό οφειλόταν η αστάθεια 
που είχε το παιδί…», αναφέρει ο πατέρας της 
14χρονης. Το οποίο υγρό, κατά τον «Κόντο», 
ήταν ο όγκος που ρευστοποιούνταν µε τα «για-
τροσόφια» του! ∆εν δίστασε, δε, κάποια στιγ-
µή να ειρωνευτεί το κορίτσι, όπως καταθέτει ο 
πατέρας του, λέγοντάς του ότι «αν δεν συνεχί-
σεις τη θεραπεία, θα κάνεις παρέα στον Θεο-
δόση, που πέθανε (πρόκειται για τον 16χρονο 
που έπασχε επίσης από καρκίνο, θύµα και αυτό 
το παιδί του ψευτογιατρού). Κατά τον τραγικό 
πατέρα, ο ασυνείδητος «θαυµατοποιός» απέ-
διδε την επιδείνωση της υγείας του κοριτσιού, 
το οποίο είχε υποβάλει σε εξαντλητική δίαιτα, 
πλην των παραπάνω, και «σε κάποιο σοκολα-
τάκι που έφαγε…». 

Οταν η 14χρονη µεταφέρθηκε σε τραγική 
κατάσταση στο νοσοκοµείο, προσπάθησε να 
δικαιολογηθεί λέγοντας ότι τον παραπλάνη-
σε η συµπτωµατολογία, καταλήγοντας µε την 
απίστευτη φράση «ό,τι έχει γίνει έχει γίνει και 
δεν αλλάζει»… 

τικό από τα συµφωνηθέντα, οι ελληνικές Ενο-
πλες ∆υνάµεις να λάβουν πίσω τα χρήµατα που 
θα έχουν δώσει µέχρι τότε. Η ολοκλήρωση της 
πρότασής µας θα προσφέρει στην Ελλάδα τα 
εξής πλεονεκτήµατα:

fEνα δορυφορικό σύστηµα µε δυνατότητες 
κατόπτευσης εννέα x εννέα cm, που κανένας 
δεν θα γνωρίζει την ύπαρξή του. 

f ∆ορυφορικό σύστηµα µε απόλυτο έλεγχο του 
λογισµικού από τις ελληνικές Ενοπλες ∆υνάµεις. 

f1.500 δορυφορικές γραµµές επικοινωνί-
ας µε έλεγχο του λογισµικού από τις ελληνικές 
Ενοπλες ∆υνάµεις. 

fΤο µικροκυµατικής µορφής ραντάρ κατό-
πτευσης που θα τοποθετηθεί στους δορυφό-
ρους έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν επηρεάζεται 
από τις καιρικές συνθήκες (νέφωση - βροχή). 

fΟι Ενοπλες ∆υνάµεις δεν θα πληρώνουν 

«Στο κάδρο 
πραγματικοί 
γιατροί» 

ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, 
νοµικός παραστάτης θυµάτων του 
κατηγορουµένου για 3 ανθρωποκτονίες, 
µιλώντας στη Realnews, βάζει στο κάδρο 
και πραγµατικούς γιατρούς που φέρονται 
να συνέδραµαν τον «dr Νίκο Κόντο». 
Οπως λέει: «Συνεχώς αποκαλύπτονται νέα 
στοιχεία στην υπόθεση, που µας δίνουν 
το δικαίωµα να ζητήσουµε τη διενέργεια 
και άλλων ανακριτικών πράξεων. Οι 
εντολείς µου µού αναφέρουν συνεχώς 
ότι στη διαδικασία της εξαπάτησής 
τους -που δυστυχώς δεν παρέµεινε σε 
επίπεδο απάτης, αλλά εξελίχθηκε στην 
απώλεια ανθρώπινων ζωών και µόνιµων 
αναπηριών, οι οποίες φτάνουν µέχρι και 
την ακινησία, ενώ θα µπορούσαν να είναι 
πολύ περιορισµένες- συµµετείχαν και 
άλλα πρόσωπα που είναι πραγµατικοί 
γιατροί γνωστής κλινικής στο κέντρο 
της Αθήνας. Μάλιστα, πληροφορούµαι 
ότι ήδη η κλινική έλυσε τη συνεργασία 

της µε έναν εξ αυτών των γιατρών που 
εµφανίζονται µε χειρουργικές ποδιές 
µαζί µε τον επικίνδυνο κατηγορούµενο. 
Επίσης, οι εντολείς µου µού απέστειλαν 
και τη φωτογραφία ενός ιδιοσκευάσµατος, 
το οποίο δυστυχώς αναφέρει, εκτός του 
ονόµατος του κατηγορουµένου, και άλλου 
γιατρού, ο οποίος πράγµατι ήταν στο 
προσωπικό της συγκεκριµένης κλινικής. 
Οι άτυχοι αυτοί άνθρωποι, τους οποίους 
εκπροσωπώ, είναι κατηγορηµατικοί στο 
ότι, για να πειστούν και να υποκύψουν στις 
απαιτήσεις του επικίνδυνου εγκληµατία και 
των συνεργών του, χρησιµοποιήθηκαν και 
οι επίσηµοι χώροι ενός µοναστηριού στον 
Βόλο, όπου ο δήθεν γιατρός-δολοφόνος 
δεχόταν τους ασθενείς του, αλλά και 
γραφεία της γνωστής κλινικής, τα οποία 
χρησιµοποιούνταν από τον επικεφαλής 
της. Εµείς θα βοηθήσουµε την ανάκριση να 
φτάσει µέχρι το τέλος. Είµαι βέβαιος ότι θα 
διευρυνθεί ο κύκλος των κατηγορουµένων».

δολάρια ΗΠΑ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παρο-
χή ελέγχου του λογισµικού στις ελληνικές Ενο-
πλες ∆υνάµεις είναι κάτι το οποίο καµιά χώρα 
και καµιά κατασκευάστρια εταιρεία δεν κοστο-
λογεί, διότι δεν αποτελεί αγαθό προς πώληση. 
Ως Ελληνες και οπλισµένοι µε αρκετό θάρρος 
στην πρόταση που σας κάνουµε και πιστεύο-
ντας ότι θα βρούµε την κατάλληλη ανταπόκρι-
ση στο πρόσωπό σας και στην υπηρεσία σας, 
είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση 
και παντός είδους πληροφορία».

Σοκάρουν οι µαρτυρίες
Κι επειδή προφανώς δεν είδε «χαΐρι και προκο-
πή» µε την πώληση… space συστηµάτων, απο-
φάσισε να πουλήσει ελπίδα σε απελπισµένους 
ανθρώπους που είτε ασθενούσαν οι ίδιοι είτε 
δικοί τους άνθρωποι. Οι µαρτυρίες θυµάτων 

ενοίκια για το ρεύµα και τις ώρες χρήσης των 
δορυφόρων. 

f ∆εν θα πληρώνουν πλέον την κάθε δορυ-
φορική φωτογραφία ξεχωριστά. 

f ∆εν θα δέχονται έλεγχο από κανέναν όσες 
ώρες λειτουργούµε το εικοσιτετράωρο. 

f∆εν θα υπάρχουν πάγια έξοδα. 

fΛήψη εικόνας σε real time. 

fΠαρακολούθηση έως 256 στόχων συγχρό-
νως. 

f∆υνατότητα µετάδοσης δορυφορικών δεδο-
µένων σε πλοία, αεροσκάφη, οχήµατα, προσω-
πικό µε τους κατάλληλους δέκτες. 

fΥπερβολικά χαµηλό κόστος.
Η πρότασή µας περιλαµβάνει την τοποθέτηση 
36 συστηµάτων κατόπτευσης σε ισάριθµους 
δορυφόρους της εταιρείας Final Analysis Inc. 
που θα µας δίνουν δυνατότητα ανάλυσης κα-
τόπτευσης εννέα x εννέα cm, συν την παροχή 
δύο σταθµών εδάφους µε κόστος µόλις 60 εκα-
τοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ, όταν οποιοδήποτε 
ανάλογο σύστηµα θα κόστιζε από 600 έως 1 δισ. 


