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Συγκλονιστική αποκάλυψη μητέρας νεαρής ασθενούς που εκμεταλλεύτηκε ο
ψευδογιατρός
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αγνοια στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση και τις καταδίκες του
κομπογιαννίτη
Ανοίγουν το ένα μετά το άλλο τα στόματα ανθρώπων που έπεσαν οι ίδιοι ή συγγενείς τους
θύματα του ψευτογιατρού Διονύση Τριανταφύλλου, ο οποίος υποσχόταν θεραπεία με
βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, και αποκαλύπτουν συγκλονιστικές
λεπτομέρειες για τη δράση του 66χρονου κομπογιαννίτη και του 72χρονου Γερμανού συνεργού
του!
Ο Γερμανός συνέταιρος
Ο 66χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος πουλούσε σε… τιμή χρυσού ενέσεις
βλαστοκυττάρων, που αποδείχτηκε ότι περιείχαν νερό, στέλνοντας στον άλλο κόσμο
τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, συστηνόταν στα θύματά του ως νευρολόγος, ενώ δεν δίσταζε
να τους βάζει λόγια για να συνεχίσουν να παίρνουν τα δήθεν θαυματουργά φάρμακά του.
Χαρακτηριστικά είναι όσα είπε η μητέρα μιας ασθενούς του ψευτογιατρού, η οποία πίστεψε στις
ψεύτικες διαβεβαιώσεις του ότι θα θεραπευτεί με σκευάσματα με αμινοξέα (πεπτίδια).
«Ξεκινήσαμε την υποτιθέμενη θεραπεία και 3-4 μήνες μετά της έκοψε και τα φάρμακα τα
συμβατικά που έπαιρνε, με αποτέλεσμα το παιδί να χειροτερεύει συνέχεια.
Και εκεί ήρθαμε σε διαμάχη. Εγώ τσακωνόμουν μαζί του, αυτός έβαζε λόγια στο παιδί μου ότι
εγώ δεν θέλω να συνεχίσω τη θεραπεία γιατί είναι ακριβή, και γινόταν στο σπίτι ένας πανικός»
τόνισε η καταγγέλλουσα, λέγοντας πως γνώρισε τυχαία τον 66χρονο: «Μία κυρία είχε
επισκεφθεί έναν γιατρό, ο οποίος ήταν γνωστός μου και του είπε ότι έπασχε από σκλήρυνση
κατά πλάκας και έκανε αυτήν τη θεραπεία και έγινε τελείως καλά.
Ο γιατρός καλή τη πίστει και θεωρώντας ότι μπορεί να βοηθήσει και ξέροντας το πρόβλημα του
παιδιού μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “ήρθε μία κυρία και μου είπε αυτό” και μου έδωσε
το τηλέφωνό της. Επικοινώνησα μαζί της και την επόμενη μέρα εμφανίστηκε ο κύριος αυτός, ο
οποίος είπε ότι δεν είναι βαριά η κατάσταση της κόρης μου και ότι είναι από τις εύκολες
περιπτώσεις, που θα γίνει γρήγορα καλά». Σύμφωνα με την ίδια, ο 66χρονος έπεισε την κόρη
της να ταξιδέψει με δικά της έξοδα στη Γερμανία, όπου ο ίδιος και ο συνεργός του της
χορήγησαν δήθεν πεπτίδια και βλαστοκύτταρα.
«Το κάθε πεπτίδιο στοίχιζε 200 ευρώ και 100 ευρώ ένα άλλο, μικρό, το οποίο ήταν -και καλά-
για τους νευρώνες. Τα βλαστοκύτταρα, 25.000 ευρώ. Το παιδί δεν πήγαινε καλά, εγώ άρχισα
να υποψιάζομαι. Το παιδί, όμως, δεν ήθελε να σταματήσει τη θεραπεία, γιατί πίστευε ότι θα
γίνει καλά. Περάσαμε έναν γολγοθά μέσα στο σπίτι, το παιδί να κλαίει, να χειροτερεύει
συνέχεια και να κοιμάται 20 ώρες το 24ωρο» είπε η καταγγέλλουσα. Οπως κατέληξε, ο
ψευτογιατρός κατάφερε με δόλια μέσα να αποσπάσει από την οικογένειά της το ποσό των
135.000 ευρώ!
Η κόρη ενός ασθενούς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή με τον καημό ότι ο άνθρωπος που τον
εξαπάτησε συνεχίζει απτόητος τη δράση του, είπε ότι ο πατέρας της, ο οποίος διαγνώστηκε το
2008 με νόσο του κατώτερου κινητικού νευρώνα, ξόδεψε περίπου 30.000 ευρώ για τις δήθεν
πρωτοποριακές θεραπείες του ψευτογιατρού. «Τον είχε επισκεφθεί (τον 66χρονο) δυο τρεις
φορές στο ιατρείο του και, στη συνέχεια, προμηθευόταν στη Χίο, μέσω μεταφορικής, τα
φιαλίδια με τα πεπτίδια» είπε η γυναίκα και πρόσθεσε: «Ηταν η πίκρα του και το παράπονό
του. Από τη μία γιατί τον είχε καταβάλει η ασθένεια και ψυχικά και από την άλλη γιατί αυτός ο
άνθρωπος παρέμενε ελεύθερος για όλο το κακό που είχε προκαλέσει».
Από τον Γιάννη Αρμουτίδη
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«Ο σύλλογος θα εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα για το μέλος του, που φτάνει και στη διαγραφή,
και θα σταθεί δίπλα στα θύματά του, εάν αποδειχτούν όσα του καταλογίζονται» λέει στην
«Espresso» ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρος Λυμπερίδης
αναφορικά με την υπόθεση του 66χρονου, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο!
Ο Πέτρος Λυμπερίδης
Μάλιστα, μετά το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που συγκάλεσε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του,
το οποίο θα καθορίσει τόσο τη δημόσια εικόνα του όσο και την κίνησή του απέναντι σε μέλη
του που δρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Καμία, όμως, επίσημη καταγγελία για τη δράση του Διονύση Τριανταφύλλου δεν έχει φτάσει
έως αυτή τη στιγμή στα γραφεία του συλλόγου και στο διοικητικό συμβούλιο, ούτε από τις
αστυνομικές Αρχές ούτε από την εισαγγελία, όπως μας δηλώνει ο κύριος Λυμπερίδης, ενώ ο
ΠΣΦ απέστειλε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 ερώτημα στην αρμόδια εισαγγελία –με την
παραγγελία να ενημερωθεί– για τη φημολογούμενη παράνομη δράση του μέλους του.
«Ο συγκεκριμένος φυσικοθεραπευτής είναι μέλος μας από το 2010, καθώς είναι παλιός
απόφοιτος των ΚΑΤΕΕ και το 2007 με τη δημιουργία του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ (ν. 3599/2007)
υποχρεώθηκαν όλοι οι φυσικοθεραπευτές να εγγραφούν στα μητρώα του ΠΣΦ. Και έως αυτή
τη στιγμή ο ΠΣΦ δεν έχει επίσημη καταγγελία από κανέναν Ελληνα πολίτη και παρ’ όλο που,
όπως ακούμε, υπήρχαν καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του, που έπρεπε τα δικαστήρια
της χώρας να κοινοποιήσουν στον ΠΣΦ, δεν κοινοποίησαν καμία απόφαση τέτοιου είδους»
λέει ο πρόεδρος και συνεχίζει:
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αντιμετώπισε την περίπτωση αυτή με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα, καθώς από την πρώτη ημέρα που έσκασε η υπόθεση και πήρε
δημοσιότητα στα ΜΜΕ ζήτησε από τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και την Αρχή Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος να αποσταλούν τα στοιχεία του φερόμενου ως φυσικοθεραπευτή,
ζητώντας παράλληλα και στοιχεία του πιθανού κατηγορητηρίου για να προβεί στις
ενδεδειγμένες ενέργειες».
«Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να διαδίδεται στα ΜΜΕ ότι ένα μέλος του ΠΣΦ, που είναι
επαγγελματίας υγείας, εκμεταλλεύεται τη θέση του για να προωθεί μη ενδεδειγμένες μεθόδους,
σε συνεργασία με κάποιον γιατρό της Γερμανίας, προκειμένου να αποκομίσει οικονομικό
όφελος και οι μέθοδοί του να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία των ασθενών. Οι
φυσικοθεραπευτές στη συνείδηση του Ελληνα πολίτη είναι επαγγελματίες της υγείας, με αγάπη
και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, που φροντίζουν για την πρόληψη και την προαγωγή της
δημόσιας υγείας».
Σε σχετικό ερώτημά μας για το πώς θα κινηθεί ο ΠΣΦ απέναντι στο μέλος του, ο κύριος
Λυμπερίδης απάντησε: «Ο σύλλογος έχει υποχρεώσεις, όταν εμφανίζονται φαινόμενα που
παραβιάζουν τους κανόνες του επαγγέλματος, αλλά και όταν τα μέλη του παραβιάζουν τον
κώδικα δεοντολογίας που είναι σε ισχύ. Συγκαλεί τα πειθαρχικά του όργανα και εφαρμόζει όσα
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ο,τι δικαιοδοσία δίνει ο νόμος θα την εξαντλήσουμε.
Μερικά από τα σκευάσματα που χορηγούσε στα θύματά του
Αν πραγματικά ισχύουν και αποδειχτούν στα δικαστήρια οι κατηγορίες εναντίον του μέλους του
ΠΣΦ, αυτό που νιώθει το φυσικοθεραπευτικό σώμα και ιδίως η διοίκηση είναι ένα εντονότερο
χρέος απέναντι στον συνάνθρωπό μας, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός στο
μέλλον και βέβαια θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τα θύματα και τους συγγενείς τους και να τους
συμπαρασταθούμε. Οι φυσικοθεραπευτές οφείλουν να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας του
επαγγέλματος. Και οι ασθενείς έχουν την υποχρέωση να διαπιστώνουν την ιδιότητα του
φυσικοθεραπευτή, έχοντας το δικαίωμα να απευθύνονται στον ΠΣΦ, αν ο φυσικοθεραπευτής
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τούς προτείνει μεθόδους που μπορεί να τους φαίνονται μη αποδεκτές. Είναι γεγονός ότι
φαινόμενα κακής πρακτικής και δεν είναι αποδεκτά και είναι καταδικαστέα».
Δεν έχει όρια το θράσος του ψευτογιατρού Διονύση Τριανταφύλλου, ο οποίος δεν δίσταζε να
συστήνεται στους ασθενείς του στη Γερμανία ως Dr. Denis, ενώ έφτασε να ισχυριστεί ότι ο
72χρονος συνεργός του είχε κάνει στο παρελθόν θεραπείες στη… βασίλισσα Ελισάβετ!
Σύμφωνα με όσα είδαν το φως, ο Γερμανός γενικός ιατρός, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του
66χρονου ψευτογιατρού, παρουσιαζόταν ως γενετιστής ή νευρολόγος. Φέρεται μάλιστα ότι είχε
υποδεχθεί δεκάδες ασθενείς του φυσικοθεραπευτή από την Ελλάδα για να υποβληθούν σε
δήθεν εξειδικευμένες εξετάσεις και τους προέτρεπε να ακολουθούν τυφλά τις οδηγίες του
επικίνδυνου κομπογιαννίτη.
Ενδεικτικά είναι όσα αποκάλυψε στις Αρχές ο ιδιοκτήτης κλινικής στην πόλη Ostfildern,
σύμφωνα με τον οποίο μεταξύ του 2014 και του 2017 ο συγκεκριμένος γιατρός παρέπεμψε 17
Ελληνες για άσκοπες εξετάσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις ετικέτες των δήθεν
θαυματουργών φιαλιδίων, τα οποία χρυσοπλήρωναν τα θύματα του φυσικοθεραπευτή,
αναγραφόταν μια ιστοσελίδα που παρέπεμπε στο ιατρείο του Γερμανού γιατρού, ο οποίος
μένει πλέον μόνιμα σε ιδιόκτητο κτήμα στο Κέιπ Τάουν.
Στο μεταξύ, σοκάρει η αποκάλυψη ότι ο 66χρονος ψευτογιατρός έφτασε να πει σε συγγενή
ασθενούς του ότι μέσα σε δύο χρόνια η κοπέλα «θα είναι και πάλι όπως τη γέννησε η μαμά
της». Μάλιστα, για να πείσει την οικογένεια να ταξιδέψει για εξετάσεις στη Στουτγάρδη ανέφερε
ότι ο Γερμανός συνεργός του έκανε παρόμοιες θεραπείες στη… βασίλισσα Ελισάβετ και είχε
πελάτες ακόμα και στο Χόλιγουντ!
Την ίδια δικαιολογία φέρεται ότι είχε προβάλει όταν ο 72χρονος γενικός ιατρός αρνήθηκε να
εξετάσει μια ασθενή στο ιατρείο του, παρότι είχε ταξιδέψει μέχρι τη Γερμανία. Οπως
δικαιολογήθηκε, ο συνεργός του θα πετούσε την επόμενη ημέρα για Καλιφόρνια προκειμένου
να συναντήσει ασθενείς του που ήταν… δημοφιλείς ηθοποιοί.

https://www.espressonews.gr/reportaz/352831/sygklonistiki-apokalypsi-miteras-pseydogiatros/


https://myvolos.net/

 Publication date: 24/01/2023 15:36

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://myvolos.net/eof-gia-pseftogiatro-prosochi-stis-thera/

ΕΟΦ για ψευτογιατρό: Προσοχή στις θεραπείες με βλαστοκύτταρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του ψευτογιατρού που εξαπατούσε ασθενείς
χρησιμοποιώντας δήθεν θεραπεία με βλαστοκύτταρα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕΟΦ) εφιστά την προσοχή και υπενθυμίζει τις συστάσεις του ευρωπαϊκού οργανισμού ΕΜΑ
προς τους πολίτες που εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης κυτταρικών θεραπειών.
Contents
Aπαραίτητες οι κλινικές δοκιμέςΣυστάσεις προς τους ασθενείς που σκέφτονται να υποβληθούν
σε θεραπεία που περιέχει κύτταρα
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Προηγμένων Θεραπειών (Committee of Advanced Therapies, CAT)
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) έχει προειδοποιήσει ενάντια στη χρήση
κυτταρικών θεραπειών μη αποδεδειγμένης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας
Η προειδοποίηση της CAT έρχεται ως απάντηση στην προώθηση από άτομα, εταιρείες και
νοσοκομεία, κυτταρικών προϊόντων αμφίβολης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για τη
θεραπεία ασθενειών όπως καρκίνος, καρδιαγγειακά, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή
δυστροφία, απώλεια όρασης. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να θέσουν τους ασθενείς σε
σοβαρότατους κινδύνους έναντι ελάχιστου ή μηδενικού οφέλους.
Πρόεδρος φυσικοθεραπευτών: Οι καταγγελίες για τον ψευτογιατρό δεν έφτασαν ποτέ σ’ εμάς
Ασθενείς που έχουν δεχτεί τη χορήγηση αμφίβολων, μη εγκεκριμένων κυτταρικών θεραπειών
έχουν υποστεί σοβαρές και κάποιες φορές θανατηφόρες παρενέργειες, όπως λοιμώξεις,
ανεπιθύμητες ανοσολογικές αντιδράσεις, δημιουργία όγκων, απώλεια όρασης και εγκεφαλική
αιμορραγία.
Οι κυτταρικές θεραπείες είναι προϊόντα που χρησιμοποιούν κύτταρα προερχόμενα από τον ίδιο
τον ασθενή ή από άλλο δότη. Η χρήση αίματος και κυττάρων για μεταμόσχευση είναι μια
καλώς καθιερωμένη ιατρική πρακτική.
Όμως, όταν τα κύτταρα δεν χρησιμοποιούνται στον ασθενή για την ίδια λειτουργία όπως στον
δότη ή όταν τροποποιούνται έξω από το σώμα πριν χορηγηθούν, τότε δεν θεωρούνται
μοσχεύματα, οπότε η ασφάλεια και τα οφέλη από τη χρήση τους δεν μπορούν να θεωρηθούν
δεδομένα. Για τον λόγο αυτό, τέτοιου είδους θεραπείες στην Ε.Ε. κατατάσσονται στα
φάρμακα και ακολουθούν τη νομοθεσία των φαρμάκων. 
Aπαραίτητες οι κλινικές δοκιμές
Η CAT επισημαίνει ότι, προκειμένου να ωφεληθούν οι ασθενείς από τις κυτταρικές θεραπείες,
είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση ορθά σχεδιασμένων κλινικών δοκιμών για τη μελέτη της
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων. Τέτοιες κλινικές δοκιμές είναι
απαραίτητες όχι μόνο για την κατανόηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των
θεραπειών αλλά και για την προστασία της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων
των ασθενών. Επιπλέον, οι σωστά σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές παρέχουν επαρκή
πληροφόρηση στους ασθενείς σχετικά με ενδεχόμενα οφέλη και κινδύνους των θεραπειών και
μπορούν να χρησιμεύσουν για την έγκριση των προϊόντων στην ΕΕ, γεγονός που τελικά θα
ωφελήσει πολύ περισσότερους ασθενείς.  
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των δεδομένων που προκύπτουν από τις κλινικές δοκιμές
κυτταρικών θεραπειών, η CAT ελέγχει επίσης εάν η ποιότητα των προϊόντων είναι σύμφωνη με
τις ισχύουσες απαιτήσεις. Μετά την έγκριση της Άδειας Κυκλοφορίας στην ΕΕ, ο ΕΜΑ και οι
εθνικοί οργανισμοί φαρμάκου (ΕΟΦ στην Ελλάδα) παρακολουθούν συνεχώς
τις παρενέργειες των φαρμάκων και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά
τους, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό
την προστασία της υγείας των ασθενών.
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Η εφαρμογή κυτταρικών θεραπειών μέσω οδών που παρακάμπτουν και καταστρατηγούν τις
διαδικασίες έγκρισης Άδειας Κυκλοφορίας και έγκρισης Άδειας Διεξαγωγής Κλινικής Δοκιμής
δυσκολεύει τη συλλογή, κατανόηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των κυτταρικών
θεραπειών κι επομένως στερεί από μελλοντικούς ασθενείς την πρόσβαση σε ενδεχομένως
αποτελεσματικές θεραπείες.
Οι ασθενείς που σκέφτονται να υποβληθούν σε κυτταρική θεραπεία ή οι οικογένειές τους θα
πρέπει να ρωτήσουν τον γιατρό τους για τα οφέλη και τους κινδύνους της θεραπείας και από
ποια αρμόδια αρχή έχει εγκριθεί. Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΦ ή τον
ΕΜΑ.
Συστάσεις προς τους ασθενείς που σκέφτονται να υποβληθούν σε θεραπεία που περιέχει
κύτταρα
Εάν σας προταθεί μια θεραπεία που χρησιμοποιεί κύτταρα, ρωτήστε το γιατρό σας εάν έχει
εγκριθεί από τον ΕΟΦ ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΜΑ).
Ζητήστε από το γιατρό σας να σας εξηγήσει τους κινδύνους και τα οφέλη της κυτταρικής
θεραπείας και να σας δώσει πληροφορίες γραπτώς.
Ρωτήστε το γιατρό σας πώς θα πρέπει να αναφέρετε πιθανές παρενέργειες της θεραπείας 
Επικοινωνήστε με τον ΕΟΦ ή τον ΕΜΑ* εάν έχετε ερωτήσεις
Εάν σκέφτεστε να υποβληθείτε σε θεραπεία σε χώρα εκτός ΕΕ, ελέγξτε τη νομοθεσία που
ισχύει στη χώρα αυτή 
⇒ Ειδήσεις σήμερα
Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr 
ΦΑΡΜΑΚΑ
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Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του 66χρονου
ψευτογιατρού – «Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την δράση του νέου ψευτογιατρού και
κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία σχετικά με το πώς εξαπατούσε ασθενείς. Ο
66χρονος Έλληνας φυσικοθεραπευτής δεν δίσταζε μάλιστα να υπόσχεται «πρωτοποριακές»
θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ανθρώπους που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, με
πέντε από αυτούς τους ασθενείς να έχουν καταλήξει.
Η δράση του ψευτογιατρού μετρά τουλάχιστον 15 χρόνια εξαπατώντας ασθενείς με μοναδικό
σκοπό το οικονομικό όφελος, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας τους. Ο 66χρονος
φυσικοθεραπευτής δήλωνε νευρολόγος, αθλίατρος, και δεν δίσταζε να δίνει ακόμα και ενέσιμες
θεραπείες.
Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του ψευτογιατρού. Πρόκειται για τον Δ. Τ, ετών 66,
ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο κατά συρροή, για
απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.
Με σπίτι «φρούριο» ο 66χρονος ψευτογιατρός – «Δίνει την εντύπωση ότι φοβάται» λέει ένα
από τα θύματα του
Μέχρι στιγμής σε βάρος του υπάρχουν 15 καταγγελίες και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να
αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Τρίτης (24.01.2023) στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης,
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία
καταγγελία για τον συγκεκριμένο φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Ο κ. Λυμπερίδης τόνισε επίσης πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς. «Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας
είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε
φάρμακα, κάνουν την κινητική αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές
περιορίζονται στα δικά τους επαγγελματικά αντικείμενα».
Δείτε αναλυτικά στο παρακάτω βίντεο:
Με πληροφορίες από MEGA
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Ψευτογιατρός: Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του
66χρονου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την δράση του νέου ψευτογιατρού και
κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία σχετικά με το πώς εξαπατούσε ασθενείς. Ο
66χρονος Έλληνας φυσικοθεραπευτής δεν δίσταζε μάλιστα να υπόσχεται «πρωτοποριακές»
θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ανθρώπους που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, με
πέντε από αυτούς τους ασθενείς να έχουν καταλήξει.
Η δράση του ψευτογιατρού μετρά τουλάχιστον 15 χρόνια εξαπατώντας ασθενείς με μοναδικό
σκοπό το οικονομικό όφελος, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας τους. Ο 66χρονος
φυσικοθεραπευτής δήλωνε νευρολόγος, αθλίατρος, και δεν δίσταζε να δίνει ακόμα και ενέσιμες
θεραπείες.
Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του ψευτογιατρού. Πρόκειται για τον Δ. Τ, ετών 66,
ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο κατά συρροή, για
απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.
Με σπίτι «φρούριο» ο 66χρονος ψευτογιατρός – «Δίνει την εντύπωση ότι φοβάται» λέει ένα
από τα θύματα του
Μέχρι στιγμής σε βάρος του υπάρχουν 15 καταγγελίες και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να
αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Τρίτης (24.01.2023) στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης,
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία
καταγγελία για τον συγκεκριμένο φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Ο κ. Λυμπερίδης τόνισε επίσης πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς. «Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας
είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε
φάρμακα, κάνουν την κινητική αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές
περιορίζονται στα δικά τους επαγγελματικά αντικείμενα».
newsit.gr
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Καμία καταγγελία για τον ψευτογιατρό στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ακολουθήστε την ιστοσελίδα teokanistras.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις
Πηγή: dikaiologitika.gr
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Ψευτογιατρός: Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του
66χρονου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την δράση του νέου ψευτογιατρού και
κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία σχετικά με το πώς εξαπατούσε ασθενείς. Ο
66χρονος Έλληνας φυσικοθεραπευτής δεν δίσταζε μάλιστα να υπόσχεται «πρωτοποριακές»
θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ανθρώπους που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, με
πέντε από αυτούς τους ασθενείς να έχουν καταλήξει.
Η δράση του ψευτογιατρού μετρά τουλάχιστον 15 χρόνια εξαπατώντας ασθενείς με μοναδικό
σκοπό το οικονομικό όφελος, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας τους. Ο 66χρονος
φυσικοθεραπευτής δήλωνε νευρολόγος, αθλίατρος, και δεν δίσταζε να δίνει ακόμα και ενέσιμες
θεραπείες.
Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του ψευτογιατρού. Πρόκειται για τον Δ. Τ, ετών 66,
ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο κατά συρροή, για
απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.
Με σπίτι «φρούριο» ο 66χρονος ψευτογιατρός  – «Δίνει την εντύπωση ότι φοβάται» λέει ένα
από τα θύματα του
Μέχρι στιγμής σε βάρος του υπάρχουν 15 καταγγελίες και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να
αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Τρίτης (24.01.2023) στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης,
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία
καταγγελία για τον συγκεκριμένο φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Ο κ. Λυμπερίδης τόνισε επίσης πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς. «Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας
είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε
φάρμακα, κάνουν την κινητική αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές
περιορίζονται στα δικά τους επαγγελματικά αντικείμενα».
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Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών: Δε λάβαμε καμιά καταγγελία για τον ψευτογιατρό (VIDEO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μέχρι στιγμής υπάρχουν 15 καταγγελίες σε βάρος του, ωστόσο δεν έχει ακόμα εκδοθεί
ένταλμα σύλληψης.
theopinion
 
Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τον ψευτογιατρό, ο οποίος οδήγησε πέντε άτομα στο
θάνατο.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν 15 καταγγελίες σε βάρος του, ωστόσο δεν έχει ακόμα εκδοθεί
ένταλμα σύλληψης.
Παρόλα αυτά, ο 66χρονος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο κατά
συρροή, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του
ψευτογιατρού.
 
Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών: Δε λάβαμε καμία καταγγελία
 
Ο Πέτρος Λυμπερίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ανέφερε σε
δηλώσεις του ότι ο σύλλογος δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τον συγκεκριμένο
φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε στο ΜΕGA.
Επιπλέον, ο κ. Λυμπερίδης τόνισε πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς.
«Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν
μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε φάρμακα, κάνουν την κινητική
αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές περιορίζονται στα δικά τους
επαγγελματικά αντικείμενα».
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για αυτήν τη σοβαρή υπόθεση θα συνεχίσουν προκειμένου
να διαπιστωθούν εάν υπάρχουν κι άλλοι ασθενείς που έχουν εξαπατηθεί.
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Ψευτογιατρός: Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του
66χρονου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την δράση του νέου ψευτογιατρού και
κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία σχετικά με το πώς εξαπατούσε ασθενείς. Ο
66χρονος Έλληνας φυσικοθεραπευτής δεν δίσταζε μάλιστα να υπόσχεται «πρωτοποριακές»
θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ανθρώπους που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, με
πέντε από αυτούς τους ασθενείς να έχουν καταλήξει.
Η δράση του ψευτογιατρού μετρά τουλάχιστον 15 χρόνια εξαπατώντας ασθενείς με μοναδικό
σκοπό το οικονομικό όφελος, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας τους. Ο 66χρονος
φυσικοθεραπευτής δήλωνε νευρολόγος, αθλίατρος, και δεν δίσταζε να δίνει ακόμα και ενέσιμες
θεραπείες.
Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του ψευτογιατρού. Πρόκειται για τον Δ. Τ, ετών 66,
ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο κατά συρροή, για
απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.
Με σπίτι «φρούριο» ο 66χρονος ψευτογιατρός  – «Δίνει την εντύπωση ότι φοβάται» λέει ένα
από τα θύματα του
Μέχρι στιγμής σε βάρος του υπάρχουν 15 καταγγελίες και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να
αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Τρίτης (24.01.2023) στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης,
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία
καταγγελία για τον συγκεκριμένο φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Ο κ. Λυμπερίδης τόνισε επίσης πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς. «Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας
είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε
φάρμακα, κάνουν την κινητική αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές
περιορίζονται στα δικά τους επαγγελματικά αντικείμενα».
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Ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τη δράση του
66χρονου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε φάρμακα, κάνουν
την κινητική αποκατάσταση»
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για τον ψευτογιατρό, ο οποίος έστειλε στον
θάνατο πέντε ασθενείς του.
Η δράση του ψευτογιατρού ξεκίνησε από το 2006, ενώ μέχρι στιγμής σε βάρος του υπάρχουν
15 καταγγελίες. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των
στοιχείων του.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τον συγκεκριμένο
φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Επιπλέον, ο κος Λυμπερίδης τόνισε πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς.
«Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν
μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε φάρμακα, κάνουν την κινητική
αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές περιορίζονται στα δικά τους
επαγγελματικά αντικείμενα».
Σου άρεσε το άρθρο; Για ακόμα περισσότερα παρόμοια άρθρα:
Κάνε εγγραφή στο Google News.
Κάνε subscribe στο YouTube.
Ακολούθησε μας στο Facebook.
Ακολούθησε μας στο Twitter.
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Ψευτογιατρός: Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του
66χρονου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή
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Ψευτογιατρός: Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του
66χρονου (Βίντεο)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα»
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση του νέου ψευτογιατρού, καθώς κάθε μέρα
έρχονται στο φως νέα στοιχεία σχετικά με το πώς εξαπατούσε ασθενείς.
 
Ο 66χρονος Έλληνας φυσικοθεραπευτής δεν δίσταζε μάλιστα να υπόσχεται «πρωτοποριακές»
θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ανθρώπους που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, με
πέντε από αυτούς τους ασθενείς να έχουν καταλήξει.
Η δράση του ψευτογιατρού μετρά τουλάχιστον 15 χρόνια εξαπατώντας ασθενείς με μοναδικό
σκοπό το οικονομικό όφελος, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας τους. Ο 66χρονος
φυσικοθεραπευτής δήλωνε νευρολόγος, αθλίατρος, και δεν δίσταζε να δίνει ακόμα και ενέσιμες
θεραπείες.
Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του ψευτογιατρού. Πρόκειται για τον Δ. Τ, ετών 66,
ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο κατά συρροή, για
απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.
Μέχρι στιγμής σε βάρος του υπάρχουν 15 καταγγελίες και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να
αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
 
Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Τρίτης (24.01.2023) στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης,
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία
καταγγελία για τον συγκεκριμένο φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Ο κ. Λυμπερίδης τόνισε επίσης πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς. «Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας
είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε
φάρμακα, κάνουν την κινητική αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές
περιορίζονται στα δικά τους επαγγελματικά αντικείμενα».
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Καμία καταγγελία για τον ψευτογιατρό στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Καμία καταγγελία για τον ψευτογιατρό δεν έχει φτάσει στα γραφεία του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου.
Η επίμαχη δράση του ψευτογιατρού φέρεται να ξεκινά από το 2006, ενώ μέχρι στιγμής λέγεται
ότι σε βάρος του έχουν γίνει 15 καταγγελίες. Ο αριθμός αυτός ωστόσο ενδέχεται να αυξηθεί και
μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τον συγκεκριμένο
φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Επιπλέον, ο κος Λυμπερίδης τόνισε, μιλώντας στο MEGA, πως οι φυσιοθεραπευτές δεν
μπορούν να χορηγήσουν βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς. «Τα επαγγελματικά
δικαιώματα του κλάδου μας είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να
χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε φάρμακα, κάνουν την κινητική αποκατάσταση. Επομένως
λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές περιορίζονται στα δικά τους επαγγελματικά αντικείμενα».
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για αυτήν την υπόθεση θα συνεχιστούν προκειμένου να
διαπιστωθούν εάν υπάρχουν κι άλλοι ασθενείς που έχουν εξαπατηθεί.
Ακολουθήστε το DNews στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Ψευτογιατρός: Ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τη
δράση του 66χρονου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε φάρμακα, κάνουν
την κινητική αποκατάσταση»
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για τον ψευτογιατρό, ο οποίος έστειλε στον
θάνατο πέντε ασθενείς του.
Η δράση του ψευτογιατρού ξεκίνησε από το 2006, ενώ μέχρι στιγμής σε βάρος του υπάρχουν
15 καταγγελίες. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των
στοιχείων του.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τον συγκεκριμένο
φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Επιπλέον, ο κος Λυμπερίδης τόνισε πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς.
«Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν
μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε φάρμακα, κάνουν την κινητική
αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές περιορίζονται στα δικά τους
επαγγελματικά αντικείμενα».
Σχετικά Tags
ψευτογιατρός
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Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του 66χρονου
ψευτογιατρού – «Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του» λέει ο
πρόεδρος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του 66χρονου
ψευτογιατρού - «Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του» λέει ο
πρόεδρος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του 66χρονου ψευτογιατρού
- «Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του» λέει ο πρόεδρος
Κατηγορία: Ελλάδα και Κόσμος - Πηγή άρθρου: newsit.gr
24/01/2023 09:01:03
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την δράση του νέου ψευτογιατρού και
κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία σχετικά με το πώς εξαπατούσε ασθενείς. Ο
66χρονος Έλληνας φυσικοθεραπευτής δεν δίσταζε μάλιστα να υπόσχεται «πρωτοποριακές»
θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ανθρώπους που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, με
πέντε από αυτούς τους ασθενείς να έχουν καταλήξει. ... Περισσότερα
To άρθρο Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του 66χρονου
ψευτογιατρού - «Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του» λέει ο πρόεδρος
δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.
Πηγή άρθρου: newsit.gr
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Άγνοια στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση και τις καταδίκες
του «κομπογιανίτη»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Ο σύλλογος θα εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα για το μέλος του, που φτάνει και στη διαγραφή,
και θα σταθεί δίπλα στα θύματά του, εάν αποδειχτούν όσα του καταλογίζονται» λέει στην
«Espresso» ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Πέτρος Λυμπερίδης
αναφορικά με την υπόθεση του 66χρονου, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο! Μάλιστα, μετά
το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που συγκάλεσε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του, το οποίο θα
καθορίσει τόσο τη δημόσια εικόνα του όσο και την κίνησή του απέναντι σε μέλη του που δρουν
κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Καμία, όμως, επίσημη καταγγελία για τη δράση του Διονύση Τριανταφύλλου δεν έχει φτάσει
έως αυτή τη στιγμή στα γραφεία του συλλόγου και στο διοικητικό συμβούλιο, ούτε από τις
αστυνομικές Αρχές ούτε από την εισαγγελία, όπως μας δηλώνει ο κύριος Λυμπερίδης, ενώ ο
ΠΣΦ απέστειλε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 ερώτημα στην αρμόδια εισαγγελία -με την
παραγγελία να ενημερωθεί- για τη φημολογούμενη παράνομη δράση του μέλους του. «Ο
συγκεκριμένος φυσικοθεραπευτής είναι μέλος μας από το 2010, καθώς είναι παλιός απόφοιτος
των ΚΑΤΕΕ και το 2007 με τη δημιουργία του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ (ν. 3599/2007) υποχρεώθηκαν όλοι
οι φυσικοθεραπευτές να εγγραφούν στα μητρώα του ΠΣΦ. Και έως αυτή τη στιγμή ο ΠΣΦ δεν
έχει επίσημη καταγγελία από κανέναν Ελληνα πολίτη και παρ’ όλο που, όπως ακούμε,
υπήρχαν καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του, που έπρεπε τα δικαστήρια της χώρας να
κοινοποιήσουν στον ΠΣΦ, δεν κοινοποίησαν καμία απόφαση τέτοιου είδους» λέει ο πρόεδρος
και συνεχίζει:
«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αντιμετώπισε την περίπτωση αυτή με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα, καθώς από την πρώτη ημέρα που έσκασε η υπόθεση και πήρε
δημοσιότητα στα ΜΜΕ ζήτησε από τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και την Αρχή Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος να αποσταλούν τα στοιχεία του φερόμενου ως φυσικοθεραπευτή,
ζητώντας παράλληλα και στοιχεία του πιθανού κατηγορητηρίου για να προβεί στις
ενδεδειγμένες ενέργειες.
Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να διαδίδεται στα ΜΜΕ ότι ένα μέλος του ΠΣΦ, που είναι
επαγγελματίας υγείας, εκμεταλλεύεται τη θέση του για να προωθεί μη ενδεδειγμένες μεθόδους,
σε συνεργασία με κάποιον γιατρό της Γερμανίας, προκειμένου να αποκομίσει οικονομικό
όφελος και οι μέθοδοί του να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία των ασθενών. Οι
φυσικοθεραπευτές στη συνείδηση του Ελληνα πολίτη είναι επαγγελματίες της υγείας, με αγάπη
και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, που φροντίζουν για την πρόληψη και την προαγωγή της
δημόσιας υγείας».
Σε σχετικό ερώτημά μας για το πώς θα κινηθεί ο ΠΣΦ απέναντι στο μέλος του, ο κύριος
Λυμπερίδης απάντησε: «Ο σύλλογος έχει υποχρεώσεις, όταν εμφανίζονται φαινόμενα που
παραβιάζουν τους κανόνες του επαγγέλματος, αλλά και όταν τα μέλη του παραβιάζουν τον
κώδικα δεοντολογίας που είναι σε ισχύ. Συγκαλεί τα πειθαρχικά του όργανα και εφαρμόζει όσα
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ο,τι δικαιοδοσία δίνει ο νόμος θα την εξαντλήσουμε.
Αν πραγματικά ισχύουν και αποδειχτούν στα δικαστήρια οι κατηγορίες εναντίον του μέλους του
ΠΣΦ, αυτό που νιώθει το φυσικοθεραπευτικό σώμα και ιδίως η διοίκηση είναι ένα εντονότερο
χρέος απέναντι στον συνάνθρωπό μας, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός στο
μέλλον και βέβαια θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τα θύματα και τους συγγενείς τους και να τους
συμπαρασταθούμε. Οι φυσικοθεραπευτές οφείλουν να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας του
επαγγέλματος. Και οι ασθενείς έχουν την υποχρέωση να διαπιστώνουν την ιδιότητα του
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φυσικοθεραπευτή, έχοντας το δικαίωμα να απευθύνονται στον ΠΣΦ, αν ο φυσικοθεραπευτής
τούς προτείνει μεθόδους που μπορεί να τους φαίνονται μη αποδεκτές. Είναι γεγονός ότι
φαινόμενα κακής πρακτικής και δεν είναι αποδεκτά και είναι καταδικαστέα».
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Ψευτογιατρός: Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του
66χρονου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την δράση του νέου ψευτογιατρού και
κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία σχετικά με το πώς εξαπατούσε ασθενείς. Ο
66χρονος Έλληνας φυσικοθεραπευτής δεν δίσταζε μάλιστα να υπόσχεται «πρωτοποριακές»
θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ανθρώπους που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, με
πέντε από αυτούς τους ασθενείς να έχουν καταλήξει.
Η δράση του ψευτογιατρού μετρά τουλάχιστον 15 χρόνια εξαπατώντας ασθενείς με μοναδικό
σκοπό το οικονομικό όφελος, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας τους. Ο 66χρονος
φυσικοθεραπευτής δήλωνε νευρολόγος, αθλίατρος, και δεν δίσταζε να δίνει ακόμα και ενέσιμες
θεραπείες.
Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του ψευτογιατρού. Πρόκειται για τον Δ. Τ, ετών 66,
ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο κατά συρροή, για
απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.
Μέχρι στιγμής σε βάρος του υπάρχουν 15 καταγγελίες και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να
αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Τρίτης στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης, Πρόεδρος
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τον
συγκεκριμένο φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Ο κ. Λυμπερίδης τόνισε επίσης πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς. «Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας
είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε
φάρμακα, κάνουν την κινητική αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές
περιορίζονται στα δικά τους επαγγελματικά αντικείμενα».
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Ψευτογιατρός: Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του
66χρονου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ψευτογιατρός: Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για τη δράση του
66χρονου
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για την δράση του νέου ψευτογιατρού και
κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία σχετικά με το πώς εξαπατούσε ασθενείς. Ο
66χρονος Έλληνας φυσικοθεραπευτής δεν δίσταζε μάλιστα να υπόσχεται «πρωτοποριακές»
θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ανθρώπους που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, με
πέντε από αυτούς τους ασθενείς να έχουν καταλήξει.
Η δράση του ψευτογιατρού μετρά τουλάχιστον 15 χρόνια εξαπατώντας ασθενείς με μοναδικό
σκοπό το οικονομικό όφελος, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας τους. Ο 66χρονος
φυσικοθεραπευτής δήλωνε νευρολόγος, αθλίατρος, και δεν δίσταζε να δίνει ακόμα και ενέσιμες
θεραπείες.
Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του ψευτογιατρού. Πρόκειται για τον Δ. Τ, ετών 66,
ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο κατά συρροή, για
απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.
Με σπίτι «φρούριο» ο 66χρονος ψευτογιατρός  – «Δίνει την εντύπωση ότι φοβάται» λέει ένα
από τα θύματα του
Μέχρι στιγμής σε βάρος του υπάρχουν 15 καταγγελίες και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να
αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Καμία καταγγελία στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Τρίτης (24.01.2023) στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης,
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία
καταγγελία για τον συγκεκριμένο φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Ο κ. Λυμπερίδης τόνισε επίσης πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς. «Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας
είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε
φάρμακα, κάνουν την κινητική αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές
περιορίζονται στα δικά τους επαγγελματικά αντικείμενα».
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Αποκάλυψη για τον ψευτογιατρό: Ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δεν είχε λάβει καμία
καταγγελία για τον 66χρονο! (βίντεο) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Καλαμάτα: Τα σενάρια που
εξετάζει η ΕΛΑΣ για το δολοφόνο του «Αμερικάνου» Χανιά: Η απόφαση στη δίκη των 7
για τη σύσταση συμμορίας εμπορίας όπλων – Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν Θλίψη
στη Θεσσαλονίκη: Βρήκε νεκρή την 26χρονη αδερφή του Aκολουθήστε το
lawandorder.gr στο Google News για να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για τον ψευτογιατρό, ο οποίος έστειλε στον
θάνατο πέντε ασθενείς, λέγοντάς τους να σταματήσουν τη θεραπεία τους και να ακολουθήσουν
τις μεθόδους του.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο MEGA ο Πέτρος Λυμπερίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τον συγκεκριμένο
φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.

Επιπλέον, ο κος Λυμπερίδης τόνισε πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς.
«Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν
μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε φάρμακα, κάνουν την κινητική
αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές περιορίζονται στα δικά τους
επαγγελματικά αντικείμενα».
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Ψευτογιατρός: Ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τη
δράση του 66χρονου (VIDEO))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για τον φερόμενο ψευτογιατρό, ο οποίος
έστειλε στον θάνατο πέντε ασθενείς, λέγοντάς τους να σταματήσουν τη θεραπεία τους και να
ακολουθήσουν τις μεθόδους του.
Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του ψευτογιατρού. Πρόκειται για τον Δ. Τ, ετών 66,
ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο κατά συρροή, για
απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 66χρονου.
Η δράση του φερόμενου ψευτογιατρού ξεκίνησε από το 2006, ενώ μέχρι στιγμής σε βάρος του
υπάρχουν 15 καταγγελίες. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί και μετά τη δημοσιοποίηση
των στοιχείων του.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Mega ο Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσιοθεραπευτών, ο Σύλλογος δεν είχε λάβει καμία καταγγελία για τον συγκεκριμένο
φυσιοθεραπευτή.
«Από τη πρώτη μέρα που έχει ξεσπάσει η υπόθεση, επειδή δεν είχαμε καμία καταγγελία,
απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές για να έχουμε ενημέρωση για το θέμα. Ο συγκεκριμένος
εγγράφεται στον Σύλλογο το 2010. Έχει σπουδάσει κανονικά και έχει πάρει το πτυχίο του στην
Ελλάδα, άρα και ασκεί κανονικά το επάγγελμα. Το 2001 άνοιξε εργαστήριο φυσιοθεραπείας και
αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι πέρυσι», δήλωσε.
Επιπλέον, ο κος Λυμπερίδης τόνισε πως οι φυσιοθεραπευτές δεν μπορούν να χορηγήσουν
βλαστοκύτταρα και φάρμακα στους ασθενείς.
«Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας είναι συγκεκριμένα. Οι φυσιοθεραπευτές δεν
μπορούν να χορηγούν ούτε βλαστοκύτταρα ούτε φάρμακα, κάνουν την κινητική
αποκατάσταση. Επομένως λοιπόν οι φυσικοθεραπευτές περιορίζονται στα δικά τους
επαγγελματικά αντικείμενα».
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για αυτήν τη σοβαρή υπόθεση θα συνεχίσουν προκειμένου
να διαπιστωθούν εάν υπάρχουν κι άλλοι ασθενείς που έχουν εξαπατηθεί.
Πηγή: megatv.com 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Η στιγμή που ο φερόμενος ψευτογιατρός ζητάει 45.000 ευρώ από ασθενή – Βίντεο
ντοκουμέντο
Μαρτυρία θύματος για τον φερόμενο ψευτογιατρό – «Τα άτομα δεν είναι πέντε, είναι έξι»
(VIDEO)
Κούγιας για ψευτογιατρό: «Κακώς παρομοιάζεται η μια υπόθεση με την άλλη» (VIDEO)
Κούγιας για ψευτογιατρό: Δικαιοσύνη… Ουγκάντας η δημοσιοποίηση στοιχείων χωρίς δίωξη
(VIDEO)
Κούγιας για «ψευτογιατρό»: «Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ σε καταθέσεις» (VIDEO)
Μαρτυρία θύματος του ψευτογιατρού: «Δέχθηκα απειλητικά τηλεφωνήματα» (VIDEO)
Ψευτογιατρός: «Ο πατέρας μου πέθανε 58 ετών-Να τιμωρηθούν για το κακό που προκάλεσαν»
λέει κόρη θύματος (VIDEO)
Ψευτογιατρός: Θέμα χρόνου η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης – Συγκλονιστικές μαρτυρίες από
τους συγγενείς θυμάτων (VIDEO)
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Ιερέας καταγγέλλει τον φερόμενο ως ψευτογιατρό: «Έφαγε» 2.500 ευρώ- Μου έταζε δωρεές
στον Ναό
Αλ. Κούγιας: Ξεσπά και… βροντά με αφορμή την υπόθεση του “ψευτογιατρού” που προκαλεί
σοκ στο πανελλήνιο
ΕΛΑΣ: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου ψευτογιατρού
Στο σπίτι του ψευτογιατρού ο Κούγιας: «Διεξάγεται προανάκριση, δεν υπάρχει δικογραφία»
(VIDEO)
Ψευτογιατρός: Έφτασε να πουλάει κάθε φιαλίδιο 30.000 ευρώ-«Μου έφαγε 35.000», λέει θύμα
του (VIDEO)
Ψευτογιατρός: Είχε περιοριστικούς όρους και συνέχιζε απτόητος τα ραντεβού στη
βίλα-φρούριο (VIDEO)
Ψευτογιατρός: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί-Τι αποκαλύπτει η κόρη θύματος
(VIDEO)
Ψευτογιατρός: Πώς έπειθε τα θύματά του – Έστηνε «παγίδα» με δημόσια πρόσωπα (VIDEO)
Ιατρικός Σύλλογος: Οδηγίες με αφορμή την νέα υπόθεση με ψευτογιατρό
Κακουργηματική δίωξη στον ψευτογιατρό με τα βλαστοκύτταρα
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