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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Α
κόμη και ο πιο ευφάνταστος σεναριο-
γράφος του Χόλιγουντ δύσκολα θα σκε-
φτόταν να γράψει ένα σενάριο που να 

πλησιάζει έστω στις κομπίνες που έστηνε ο «Νί-
κος Κοντός», προκειμένου να αποσπά χρήμα-
τα από τα ανυποψίαστα θύματά του. Ο κατη-
γορούμενος πλέον για 3 ανθρωποκτονίες, δύο 
παιδιών, 14 και 16 ετών, καθώς κι ενός 76χρο-
νου, των οποίων την ιατρική αγωγή που λάμβα-
ναν αντικατέστησε με τη δική του «θεραπεία», 
οδηγώντας τους μία ώρα γρηγορότερα στον 
θάνατο, έχει πίσω του μια «πλούσια» καριέρα.

 Πριν... αυτοχριστεί γιατρός, κατάφερε την 
περίοδο 2005-2008 να αποσπάσει πάνω από 
40 εκατ. ευρώ από τον Δημήτρη Κοντομηνά, 
βάσει των στοιχείων που έχουν κατατεθεί στη 
Δικαιοσύνη όπου βρίσκεται η υπόθεση. Ωστό-
σο, πηγές από το περιβάλλον του επιχειρηματία 
ανεβάζουν το ποσό σε 55 έως 80 εκατ. ευρώ. 

«Απεσταλμένος» του Μπους
Ο «γκουρού» της απάτης, βάσει όσων του απο-
δίδονται, φέρεται να έπεισε τον Δ. Κοντομηνά 
ότι είχε επιλεγεί από την αμερικανική κυβέρνη-
ση για την υλοποίηση ενός άκρως εμπιστευτικού 
επιχειρηματικού σχεδίου που έφτανε μέχρι…
την Κίνα και άγγιζε τα 100 δισ. δολάρια! Του 
εμφανίστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος κορυ-
φαίων υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ, όπως 
η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), και της 
συμβούλου Ασφάλειας του τότε Προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Μπους, οικογενει-
ακός φίλος των ελληνικής καταγωγής Αμερικα-
νών αξιωματούχων Τζορτζ Τένετ και Νίκολας 
Νεγκρεπόντε (διοικητή της CIA και κορυφαίου 
στελέχους της NSA, αντίστοιχα) και φίλος της 
τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κοντολί-
ζα Ράις με την οποία δήθεν είχαν συνεκπαιδευ-
τεί στην Αλάσκα σε ειδικά διαμορφωμένα υπό-
γεια καταφύγια… Μάλιστα, οργάνωσε και τα-
ξίδια στην Αμερική όπου, όπως του έλεγε, θα 
συναντούσε όλους τους παραπάνω, ωστόσο 
πάντα κάτι «στράβωνε» και τα ραντεβού ακυ-
ρώνονταν! Σε κάθε ταξίδι, δε, στις ΗΠΑ έστη-
νε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε χολιγου-
ντιανή ταινία περιπέτειας, καθώς τον επιχειρη-
ματία συνόδευε «ειδικά εκπαιδευμένη ομά-
δα», κλειστό αυτοκίνητο (τύπου βαν) με μαυ-
ροντυμένους άνδρες ασφαλείας ακροβολισμέ-
νους. Ως επικεφαλής τους εμφανιζόταν ο «κύ-
ριος Γκλεν» της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας 
των Ηνωμένων Πολιτειών… Για ένα ταξίδι στην 
Κίνα του «παραχωρήθηκε» και πολυτελές τζετ, 
το οποίο αποτελούσε δήθεν ευγενική χορηγία 

Ο Κοντομηνάς,
η Κοντολίζα
και ο… Κοντός!

των αμερικανικών Αρχών, προς ολοκλήρωση 
της συμφωνίας με την κινεζική κυβέρνηση. Εκ 
των υστέρων αποδείχθηκε πως το είχε πληρώ-
σει δική του εταιρεία… 

Μετά από μήνυση του επιχειρηματία, η υπό-
θεση έφτασε στη Δικαιοσύνη και ο «Κοντός», 
με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδι-
κών Αθηνών, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα 
η Realnews, παραπέμφθηκε να δικαστεί για 
κακουργηματική απάτη. Η δίκη, μάλιστα, εί-
χε προσδιοριστεί να ξεκινήσει την Πέμπτη 17 
Ιουνίου 2020, μία ημέρα δηλαδή αφότου συ-
νελήφθη κατόπιν εντάλματος των Αρχών λόγω 
του «βίου και της πολιτείας» του στην «ιατρική». 
Εξαιτίας, όμως, των μέτρων κατά του κορωνοϊ-
ού, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε.

Εως την... τροπόσφαιρα
Το σχέδιο για την εξαπάτηση του Δ. Κοντομηνά 
μπήκε σε εφαρμογή το 2005. Μέσω και πρώ-
ην συνεργατών του, τους οποίους ο επιχειρη-
ματίας επίσης μήνυσε, αλλά οι δικαστές έκρι-
ναν ότι δεν πρέπει να παραπεμφθούν σε ποι-
νικό δικαστήριο, ο «Κοντός» τού παρουσίασε 
ένα «απίθανο» project.

Τον έπεισε, κατά το βούλευμα, ότι είχε έρθει 
στην Ελλάδα με ειδική αποστολή προκειμένου 
να εξευρεθεί επιχειρηματίας εμπιστοσύνης των 
Αρχών Ασφάλειας των ΗΠΑ, για την υλοποίηση 
ενός άκρως εμπιστευτικού και τεράστιου οικο-
νομικού μεγέθους επιχειρηματικού σχεδίου που 
μπορούσε να φτάσει τα 100 δισ. δολάρια. Ο Δ. 
Κοντομηνάς, κατά τα λεγόμενα του «Κοντού», 
είχε επιλεγεί από την αμερικανική κυβέρνηση 
για να ιδρύσει εταιρεία που θα χρηματοδοτεί-
το, κατά το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης, 
από τον όμιλο Carlyle και άλλες όμοιες εταιρείες, 
ελεγχόμενες από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφά-
λειας (NSA) των ΗΠΑ. Αυτή θα πωλούσε, για 
πρώτη φορά σε εμπορική εφαρμογή, έναν και-
νούργιο τύπο κεραίας τηλεπικοινωνιών που πα-
ράγεται με απόλυτη μυστικότητα από την NSA 
και ειδικότερα μια κεραία πολλαπλής εκπομπής 
και τροποδιασκόρπισης (που σημαίνει ότι τα 
παραγόμενα σήματα φτάνουν έως την… τρο-
πόσφαιρα και επιστρέφουν στη συνέχεια στη 
Γη διά αντανακλάσεως, με συνέπεια η επικοι-
νωνία να διανύει μεγαλύτερες αποστάσεις), η 
οποία μέχρι τότε αξιοποιείτο μόνο για τις αμε-
ρικανικές ένοπλες δυνάμεις. Και προφανώς, 
για να γίνει ακόμη πιο «ελκυστικό» το project, 
του «αποκάλυψε» ότι ο Τζ. Μπους συνεννοή-
θηκε με τον Κινέζο ομόλογό του να δοθεί άδεια 
προκειμένου να εγκατασταθεί αυτός ο προηγ-
μένος τεχνολογικός εξοπλισμός στην Κίνα, μέ-
σω της δημιουργίας κοινοπραξίας με εγχώρια 
εταιρεία κρατικών συμφερόντων. 

Για τα περαιτέρω, έπεισε τον Δ. Κοντομηνά 

ότι δήθεν είχε διασφαλίσει συνάντησή του με την τότε υπουρ-
γό Εξωτερικών των ΗΠΑ Κ. Ράις και ότι, ενόψει των επικείμε-
νων αυτών υψηλών επαφών του, ήταν αναγκαία η διασφάλι-
ση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών στο γρα-
φείο και στο σπίτι του, αλλά και εκείνων των στενών συνερ-
γατών του. Συνεπώς, απαιτείτο η προμήθεια ειδικών συσκευ-
ών για τις οποίες ο γνωστός επιχειρηματίας κατέβαλε το ποσό 
του 1.250.000 ευρώ, ωστόσο ουδέποτε τις είδε. 

Για την προώθηση του παραπάνω σχεδίου -και προκειμέ-
νου να ευχαριστήσει τις αμερικανικές Αρχές- ο «Κοντός» του 
συνέστησε να αγοράσει και να τους προσφέρει ως δώρο το 
επιστημονικό-ερευνητικό έργο του στρατηγού ε.α. Νικόλα-
ου Γρυλλάκη, στο οποίο δήθεν περιλαμβάνονταν σημαντι-
κές επιστημονικές γεωπολιτικές αναλύσεις του τελευταίου 
για την ιστορική εξέλιξη της εγχώριας τρομοκρατίας. Μάλι-
στα, του επισήμανε ότι για την αγορά του έργου αυτού απαι-
τείτο το ποσό των 8 εκατ. ευρώ, χρήματα που ο επιχειρημα-
τίας του κατέβαλε.

Ο «φίλος» Νεγκρεπόντε
Πώς, όμως, κατάφερε να τον πείσει; Πλην των πλαστών επι-
στολών που του προσκόμισε από τους N. Νεγκρεπόντε και 
Πίτερ Τζ. Κλερ (διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Carlyle), 
για να ενισχύσει προφανώς τον ισχυρισμό του ότι ανήκει στο 
«βαθύ κράτος» των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώην συνεργάτες 
του Δ. Κοντομηνά του είχαν παρουσιάσει τον «Νίκο Κοντό» , 
όπως λέει, ως απόφοιτο του ΜΙΤ και ως υψηλόβαθμο στέλε-
χος της NSA. Και ότι, μάλιστα, είναι τέταρτος στην ιεραρχία 
με αρμοδιότητα για τη Μέση Ανατολή, πως μετέχει στο συμ-
βούλιο Ασφάλειας του Προέδρου Μπους και ότι είναι όντως 
αδελφικός φίλος των ελληνικής καταγωγής Αμερικανών αξι-
ωματούχων Τζ. Τένετ και Ν. Νεγκρεπόντε. Ο «Κοντός», μάλι-
στα, ισχυριζόταν πως με τον Τένετ είχε και εξ αγχιστείας συγ-

σκηνικό
Σε κάθε ταξίδι 
στις ΗΠΑ έστηνε 
ένα σκηνικό που 
παραπέμπει σε 
χολιγουντιανή 
ταινία περιπέτειας, 
καθώς τον 
επιχειρηματία 
συνόδευε «ειδικά 
εκπαιδευμένη 
ομάδα»

Πώς ο ψευτογιατρός άρπαξε πάνω από 40 εκατ. ευρώ 
από τον μεγαλοεπιχειρηματία. Τι αποκαλύπτουν 
τα έγγραφα της Δικαιοσύνης για τον βίο 
και την πολιτεία του 47χρονου 
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γενική σχέση, αφού δήθεν αυτός ήταν μακρι-
νός ξάδελφος της γυναίκας του, η οποία φερό-
ταν να έχει καταγωγή από τη Βόρεια Ηπειρο, 
όπως άλλωστε και ο εν λόγω αξιωματούχος. Οι 
πρώην συνεργάτες του διαβεβαίωναν τον κ. 
Κοντομηνά πως είχαν «τσεκάρει» όλα αυτά τα 
στοιχεία και, μάλιστα, από την ΕΥΠ...

Οπως αναφέρει ο ίδιος ο κ. Κοντομηνάς στη 
μήνυσή του: «…Με διαβεβαίωσαν ότι οι ως άνω 
ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί αξιωματού-
χοι, με τους οποίους διατηρούσαν άμεση επα-
φή, είχαν προτείνει να διερευνηθεί η πιθανότη-
τα, προκειμένου να επιλεγώ ως κατάλληλο και 
άξιο πρόσωπο για να λειτουργήσω ως μυστι-
κός αντιπρόσωπος της κυβέρνησης των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 
στην Κίνα. Οτι κριτήρια για την επιλογή μου αυ-
τή αποτέλεσαν η ικανότητα και εντιμότητά μου 
ως επιχειρηματία, αλλά και γιατί ήμουν Ελλη-
νας και χριστιανός ορθόδοξος, στοιχεία καθο-
ριστικά για να έχω την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ 
και να τους εκπροσωπήσω στα Βαλκάνια -όπου 
υπάρχει έντονο μουσουλμανικό στοιχείο- και 
στην Κίνα. Με διαβεβαίωσαν ότι αποτελούσε 
επιθυμία-απόφαση της κυβέρνησης των Ηνω-
μένων Πολιτειών να ιδρύσω μια εταιρεία που 
θα πουλούσε επικοινωνιακό εξοπλισμό σε δι-
άφορες χώρες (Κίνα, Σκόπια κ.λπ.), με τρόπο 
ώστε να μη δημιουργηθεί σε τρίτους η παρα-
μικρή υπόνοια ότι πίσω από τις εν λόγω συναλ-
λαγές υποκρύπτονται αμερικανικά συμφέρο-
ντα. Η εταιρεία αυτή θα χρηματοδοτείτο μυστι-
κά, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το Carlyle 

Group και άλλες όμοιες εταιρείες ελεγχόμενες 
από το NSA και ότι αναμενόταν να κάνει ερ-
γασίες συνολικού ύψους 50 τουλάχιστον έως 
και 100 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία θα πωλού-
σε έναν καινούργιο τύπο κεραίας τηλεπικοινω-
νιών που παράγεται με τεχνολογία που ανήκει 
στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και 
αξιοποιείται και από τις αμερικανικές ένοπλες 
δυνάμεις...». Τον διαβεβαίωσαν, δε, ότι σε μια 
τέτοια εξέλιξη ο Πρόεδρος Μπους θα φρόντι-
ζε προσωπικά να του δοθεί άδεια εγκατάστα-
σης του προηγμένου αυτού τεχνολογικού εξο-
πλισμού στην Κίνα, όπου θα λειτουργούσε και 
το πρώτο πιλοτικό σύστημα εφαρμογής, μέσω 
της δημιουργίας κοινοπραξίας με ντόπια εται-
ρεία κρατικών συμφερόντων. 

«Ετσι», αναφέρει ο κ. Κοντομηνάς, «δελεαζό-
μενος από τις προτάσεις των μηνυόμενων (σ.σ.: 
εκτός του «Κοντού» εγκαλούσε συνολικά 4 ακό-
μη άτομα, με τα 3 από αυτά να έχουν διατελέ-
σει στο παρελθόν στενότατοι συνεργάτες του), 
αποφάσισα να συνεργαστώ μαζί τους και να 
τους καταστήσω προνομιακούς και καθημερι-
νούς συνομιλητές μου από τον Οκτώβριο πε-
ρίπου του 2005 και επέκεινα...».

Η Κοντολίζα και 
το στιλό του Μπους
Κατά τον επιχειρηματία «προ των Χριστουγέν-
νων του 2005 οι μηνυόμενοι μου εξέθεταν ότι 
προγραμμάτιζαν συνάντησή μου με την υπουρ-

γό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Κοντο-
λίζα Ράις και με άλλα υψηλά ιστάμενα στελέχη 
της αμερικανικής κυβέρνησης. Για τον σκοπό 
αυτό μετέβην στη Νέα Υόρκη, περί τον Δεκέμ-
βριο του 2005, συνοδευόμενος από δύο μη-
νυόμενους κι ενώ ο πρώτος (σ.σ.: ο «Κοντός») 
είχε ήδη μεταβεί για να “προετοιμάσει το έδα-
φος”, όπως χαρακτηριστικά μου είχε αναφέ-
ρει. Κατά την εκεί άφιξη, μας πλαισίωσε ομά-
δα ανδρών ασφαλείας και εγώ προσωπικώς 
ακολουθούμαι από κλειστό αυτοκίνητο (τύ-
που βαν), με μαυροντυμένους άντρες ασφα-
λείας, οι οποίοι ακροβολίζονται, ώστε να δη-
μιουργείται απόλυτη πεποίθηση ισχυρώς προ-

στατευόμενων προσώπων που διαδραματί-
ζουν σημαντικότατο ρόλο. Εκεί μου γνώρισαν 
κάποιον ονόματι Γκλεν, ως δήθεν επικεφαλής 
της φρουράς προστασίας μας, που ανήκε στην 
Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων 
Πολιτειών και μου έδειξε μάλιστα και σχετι-
κή ταυτότητα, η οποία πλέον πιθανολογώ ότι 
ήτανε πλαστή. Ο ένας συνεργάτης μου και ο 
“Κοντός” πήγαν, όπως ψευδώς τότε μου έλε-
γαν και ατυχώς τους πίστευα, στο NSA, όπου 
εγώ ήταν αδύνατο να τους ακολουθήσω διότι 
“δεν επιτρεπόταν, αφού δεν ήμουν διαπιστευ-
μένος”... Τελικώς, συνάντηση με την υπουργό 
Κοντολίζα Ράις δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω 
“εκτάκτων” υποχρεώσεών της, αλλά αντ’ αυ-
τής μου παρέδωσαν στιλό μάρκας Montblanc 
με χαραγμένη επ’ αυτού προσωπική αφιέρω-
ση του Προέδρου Μπους προς εμένα και μα-
νικετόκουμπα, φέροντα τον θυρεό της αμερι-
κανικής κυβέρνησης, για τα οποία μου ανέ-
φεραν ότι αποτελούν επίσημο δώρο, προορι-
ζόμενο για εκλεκτούς καλεσμένους! Κατά την 
παράδοση του ανωτέρω στιλό, μου ανέφεραν 
ότι οι μοναδικοί άνθρωποι που κατέχουν αντί-
στοιχο στον κόσμο είναι ο Πρόεδρος της Κίνας 
και ο Αγγλος πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, γε-
γονός ενδεικτικό της “εκτίμησης” που έτρεφε 
προς το πρόσωπό μου η αμερικανική κυβέρνη-
ση. Οταν επιστρέψαμε από τις ΗΠΑ, μου παρί-
σταναν μετ’ εμφάσεως ως προγραμματιζόμε-
νη συνάντησή μου με την κ. Ράις και ότι η συ-

νάντηση θα γίνει στην Ελλάδα, την οποία εί-
χε ήδη προγραμματίσει να επισκεφθεί. Πράγ-
ματι, στις 25.4.2006, επισκέφθηκε την Ελλάδα. 
Και αυτή η συνάντηση, όμως, ματαιώθηκε με 
τη δικαιολογία ότι γίνονταν διαδηλώσεις και η 
υπουργός, τηρώντας τις οδηγίες των υπηρεσι-
ών ασφάλειας των ΗΠΑ, απέκλεισε κάθε άλλη 
συνάντηση - εκτός εκείνων που είχαν προγραμ-
ματιστεί να γίνουν με τους Ελληνες κυβερνητι-
κούς παράγοντες. Πριν ακόμη μεταβούμε στις 
ΗΠΑ, οι μηνυόμενοι μου επεσήμαιναν διαρ-
κώς ότι είναι αδιανόητο να μην έχω λάβει αυ-
ξημένα μέτρα προστασίας μου, αλλά και προ-
στασίας των στενών συνεργατών μου (δηλαδή 
των ίδιων των μηνυομένων), και τέλος να έχω 
την ανάλογη υποδομή για την ασφάλεια των 
υψηλών προσώπων που με εμπιστεύτηκαν, κά-
θε φορά που θα με επισκέπτονταν στην Ελλά-
δα. Ηταν, συνεπώς, αναγκαίο να διαθέσω ένα 
μεγάλο αριθμό θωρακισμένων αυτοκινήτων. 
Ηδη, πριν από τα Χριστούγεννα του 2005 εί-
χα αγοράσει συνολικά επτά θωρακισμένα αυ-
τοκίνητα, όλα μάρκας BMW, τζιπ και λιμουζί-
νες. Ακολούθησε η αγορά τριών ακόμη θωρα-
κισμένων αυτοκινήτων σταδιακώς μέχρι και τις 
14.3.2007…». Ενα εξ αυτών, τζιπ BMW Χ5, δια-
τέθηκε προς χρήση στον «Κοντό», ενώ τα «απα-
ραίτητα» αυτοκίνητα του κόστισαν 2.400.859 
ευρώ… «Οταν τον Ιανουάριο του 2006 πήγα-
με ξανά στις ΗΠΑ για τις υποτιθέμενες συνα-
ντήσεις με τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη 
της χώρας και τους επικεφαλής των μυστικών 
υπηρεσιών και των αντίστοιχων ασφάλειας, 
υπό τις ψευδείς παραστάσεις ότι απαιτείται η 
προμήθεια ειδικών τηλεφωνικών συσκευών για 
τις μεταξύ μας επικοινωνίες, καθώς και άλλων 
συσκευών ασφάλειας για τα γραφεία των εται-
ρειών μου στην Αθήνα, απέσπασαν από εμέ-
να 2.452.800 δολάρια…».

Ο «Κοντός» ισχυριζόταν πως 
με τον Τένετ είχε συγγενική 
σχέση, αφού δήθεν αυτός 
ήταν μακρινός ξάδελφος  
της γυναίκας του

Τον Δεκεμβριο του 
2006, ο επιχειρηματίας 
Δημήτρης κοντομηνάς 
σε εστιατόριο στην 
κίνα μαζί με τον 
«νίκο κοντό», που 
εμφανιζόταν ως 
δήθεν απεσταλμένος 
της αμερικανικής 
κυβέρνησης, 
ειδικός σε θέματα 
τηλεπικοινωνιών 
(αριστερά και πάνω)

ο επιχειρημαΤιας Δημήτρης κοντομηνάς 
μήνυσε τον ψευτογιατρό για τα πάνω από 
40 εκατ. ευρώ που έκαναν «φτερά»

επαφές με τον τότε πρόεδρο των ηπα 
Τζορτζ μπους και την αμερικανίδα πρώην 
υπουργό εξωτερικών κοντολίζα ράις, αλλά 
και συγγένεια με τον αξιωματούχο Τζορτζ 
Τένετ ισχυριζόταν ότι είχε ο ψευτογιατρός
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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Α
πό το Αγιον Ορος έως το Βατικανό, την 
Ελβετία και τη Σαουδική Αραβία έφτα-
νε η χάρη του ψευτογιατρού «Νικόλα-

ου Κοντού», που τώρα κρατείται στη ΓΑΔΑ μέ-
χρι τη Δευτέρα, οπότε και θα απολογηθεί στον 
ανακριτή για σειρά κακουργηματικών πράξεων. 

Είναι άγνωστο ακόμη πόσους πραγματικά 
έχει εξαπατήσει ο… πολυσχιδής 47χρονος, ο 
οποίος, αν και είναι και ο ίδιος πατέρας, πή-
ρε στον λαιμό του δύο παιδιά, καθώς και έναν 
76χρονο, πείθοντας τις οικογένειές τους ότι οι 
ιατρικές θεραπείες ήταν άχρηστες και πως μό-
νο τα «μαντζούνια» του μπορούσαν να βοηθή-
σουν. Ο «Κοντός» παρουσιαζόταν όχι μόνο ως 
γιατρός, αλλά και ως πιλότος της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, μεσίτης, ανιψιός εφοπλιστή ή πρά-
κτορας μυστικών υπηρεσιών. Επί 13 μήνες οι 
Αρχές προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν κα-
τόπιν μηνυτήριων αναφορών που είχε καταθέ-
σει δικηγόρος των οικογενειών δύο εκ των θυ-
μάτων-ασθενών του. Kαι μετά τη σύλληψή του 
τα όσα αποκαλύπτονται δεν χωρούν σε ανθρώ-
που νου, αφού είχε καταφέρει να εξαπατήσει 
ακόμη και γιατρούς που πείστηκαν να ακολου-
θήσουν τις «θεραπείες» του. «Μη φοβού» ήταν 
το… μότο του σε όλους εκείνους τους απελπι-
σμένους στους οποίους έδινε, όπως αποδεί-
χθηκε, φρούδες ελπίδες. 

Και όλα αυτά στο όνομα του Θεού, που συ-
νεχώς επικαλείτο στα μοναστήρια, στα νοσο-
κομεία και στα διαγνωστικά κέντρα, όπου κυ-
κλοφορούσε προς «άγραν» θυμάτων. 

Αυτό που προσπαθούν να ανακαλύψουν 
τώρα οι Αρχές είναι πώς κατάφερνε να κυκλο-
φορεί με τέτοια άνεση σε κλινικές και να πείθει 
επαγγελματίες της υγείας ότι είναι γιατρός, ενώ 
προβλέπουν πως μετά τη δημοσιοποίηση των 
στοιχείων του, που αναμένεται να γίνει εντός 
του αμέσως επόμενου διαστήματος με διάτα-
ξη της Εισαγγελίας, θα αποκαλυφθούν και άλ-
λες απάτες του.

Τα μέχρι στιγμής θύματά του ανέρχονται σε 

τής μεγάλου ερευνητικού κέντρου της Ελβετί-
ας. Ετσι, τους έπεισε να σταματήσουν τη θε-
ραπεία, να μην κάνουν χειρουργική επέμβαση 
και να χορηγήσουν στο παιδί τα «θαυματουρ-
γά» φάρμακα που τους πουλούσε. Τον 16χρο-
νο τον έβλεπε είτε σε καφέ ξενοδοχείου είτε σε 
ιδιωτική κλινική, ενώ το ποσό που τελικώς τους 
απέσπασε ανήλθε σε 22.000 ευρώ μετρητά, τα 
οποία έλαβε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Οι απελπισμένοι γονείς, πριν καταλάβουν με 
ποιον είχαν να κάνουν, συνέστησαν τον ψευτο-
γιατρό και στους γονείς 14χρονου κοριτσιού, 
που, όπως και το δικό τους παιδί, απεβίωσε λί-
γους μήνες μετά τη «θαυματουργή» θεραπεία. 

Και η «δολοφονική» του δράση ίσως να συ-
νεχιζόταν για πολύ ακόμη, αν ένας γιατρός δεν 
ήταν τόσο παρατηρητικός. Παρόλο που τον 
υποψιάστηκε όταν πρόσεξε ότι «δυσκολευό-
ταν» με την ιατρική ορολογία, πείστηκε πως 
πρόκειται για απατεώνα όταν είδε πως αγνο-
ούσε ακόμη και τη διαδικασία αποστείρωσης 
πριν από το χειρουργείο.

Ο «Κοντός» με 
τα χίλια πρόσωπα

Οι θεραπείες με τα 
βότανα δεν εμπόδισαν 
τη μοιραία κατάληξη 
δύο παιδιών και ενός 

76χρονου. Μέχρι 
τώρα φέρεται να έχει 
εξαπατήσει 45 άτομα

45, ενώ ανατριχιαστικά είναι τα όσα πε-
ριγράφουν οι γονείς των δύο παιδιών, 
του 16χρονου αγοριού και του 14χρο-
νου κοριτσιού, στα οποία επί μήνες χο-
ρηγούσε μαντζούνια, διαβεβαιώνοντάς 
τους ότι θα τα ιάσει. Επρόκειτο για ουσί-
ες είτε σε υγρή μορφή είτε σε σκόνη με 
οδηγίες χρήσης και συγκεκριμένη δο-
σολογία, με κάποιες από αυτές να πε-
ριέχουν και κάνναβη. 

Σύμφωνα με τους γονείς του 16χρονου, που έπασχε από όγκο στον 
εγκέφαλο, πριν τον γνωρίσουν, ο γιος τους είχε υποβληθεί σε επέμ-
βαση στη Γερμανία. Το παιδί ακολούθησε τις ενδεδειγμένες θεραπεί-
ες, αλλά υποτροπίασε. Οι γιατροί του προχώρησαν σε νέα θεραπεία, 
με αποτέλεσμα η νόσος να φρενάρει. Κι ενώ ετοιμάζονταν να κάνουν 
νέα χειρουργική επέμβαση, ο 16χρονος παρουσίασε μία ακόμη υπο-
τροπή. Στην απελπισία τους, όταν έμαθαν για τον ψευτογιατρό από 
έναν ηγούμενο στο Αγιον Ορος, αλλά και από την κόρη άλλου θύμα-
τός του, προσέτρεξαν στις «υπηρεσίες» του. Αλλωστε, τους τον είχαν 
παρουσιάσει ως έναν βαθιά θεοσεβούμενο άνθρωπο και σπουδαίο 
γιατρό με απίστευτες γνώσεις και εμπειρίες. Ο ίδιος τούς συστήθη-
κε ως παιδοχειρουργός, νευροχειρουργός παιδοογκολόγος, ερευνη-

Το διαβατήριο με 
το πραγματικό 
όνομα του 
ψευτογιατρού 
και η βίλα του 
με συστήματα 
ασφαλείας
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