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Εμπλουτίζεται το κατηγορητήριο

Ο ψευτογιατρός
πουλούσε
και μετοχές
της Τράπεζας
της Ανατολής
Νέες μηνύσεις
από τα θύματα, με
αποκαλυπτικά στοιχεία
για τη δράση του.
Καταγγελίες για απάτες
που του απέφεραν
κέρδος 850.000 ευρώ
Των Α. Κανδύλη & Π. Σουρέλη
koinonia@realnews.gr

Μ

ετά τον Ιούνιο του 2020 που αποκαλύφθηκε η δράση του ψευτογιατρού
Νικόλαου Κοντοστάθη, στις Αρχές κατατέθηκαν δεκάδες μηνύσεις εις βάρος του, που
αποτελούν τον βασικό κορμό όσων του αποδίδονται με νέο κατηγορητήριο, για το οποίο
έχει κληθεί να απολογηθεί συμπληρωματικά
στις 28 Ιανουαρίου. Οι καταγγελίες αφορούν
όχι μόνο τα όσα εγκληματικά διέπραξε ως «γιατρός», αλλά και άλλες απάτες που του απέφεραν κέρδη 850.000 ευρώ. Μεταξύ των μηνύσεων που κατατέθηκαν τον Ιούλιο του 2020 ήταν
και αυτή 52χρονου γιατρού, ο όποιος κατέθεσε
ότι ο Κοντοστάθης κατάφερε να του αποσπάσει 200.300 ευρώ πουλώντας του μετοχές της
Τράπεζας της Ανατολής.
Ναι, πρόκειται για την τράπεζα που έκανε
γνωστή το 2011 ο καταδικασθείς Αρτέμης Σώρρας, ο οποίος «παραμύθιαζε» κόσμο πως κατείχε μετοχές της αξίας 600 δισ. δολαρίων, τις
οποίες προσέφερε στην ελληνική κυβέρνηση για
την εξαγορά του δημόσιου χρέους της χώρας.
Oπως, λοιπόν, καταγγέλλει ο 52χρονος, τον
Απρίλιο του 2012 γνώρισε στη Μονή Αγίας Τριάδος στην Παιανία Αττικής, μέσω συγγενικού
του προσώπου, τον Κοντοστάθη, ο οποίος του
συστήθηκε ως πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας. Με παρουσιαστικό κοσμοπολίτη, σύμφωνα με όσα καταθέτει το θύμα, μορφωμένου και
ευφυούς, με γνώσεις επί θεμάτων πολιτικής και
οικονομικών, με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση, προσπαθώντας
να κερδίσει την εύνοια των συνομιλητών του
στη Μονή, ισχυριζόταν ότι συνδέεται πνευματικά με Μονές του Αγίου Ορους και δη με τη
Μονή Εσφιγμένου.
Ο 52χρονος ανέπτυξε κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις μαζί του, ωστόσο το πραγματικό όνομά του το έμαθε το 2012 από ένα τυχαίο γεγονός. Η εξήγηση που του έδωσε ήταν
ότι, επειδή είχε πέσει θύμα ληστείας, προχώ-

ρησε στην περικοπή του επωνύμου του, καθ’
υπόδειξη της Αστυνομίας, για την προστασία
της ζωής και της οικογένειάς του από τις τουρκικές Αρχές!
Το καλοκαίρι του 2012, ο Κοντοστάθης εμφανίστηκε στον 52χρονο γιατρό ως κάτοχος τριών μετοχών τεράστιας αξίας της Τράπεζας της
Ανατολής. Με το πρόσχημα της επένδυσης με
μεγάλη και άμεση απόδοση, έπεισε τον 52χρονο να προβεί στην αγορά μίας εκ των μετοχών, κατόπιν μεταβίβασής της από τον Κοντοστάθη, έναντι ποσού ύψους 200.000 ευρώ. Ο
52χρονος κατέβαλε το αντίτιμο για την αγοραπωλησία της μετοχής, τμηματικά. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2012 το χρηματικό ποσό
των 100.000 ευρώ και το ποσό των 95.000 ευρώ σε μικρότερες καταβολές, πάντα σε μετρητά, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2012 κατέβαλε και
ένα ποσό ύψους 5.300 ευρώ προς ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση της μετοχής. Κατόπιν τούτων, ο Κοντοστάθης παρέδωσε στον παθόντα δύο ιδιόχειρα ανυπόγραφα
και άνευ ημερομηνίας σημειώματα, στα οποία
αναγραφόταν, μεταξύ άλλων, το ύψος του κεφαλαίου ανά μετοχή, ο χρόνος πληρωμής από
την Τράπεζα της Γερμανίας, καθώς και το ποσό των 400.000 ευρώ, το διπλάσιο δηλαδή του
καταβληθέντος, που δήθεν επρόκειτο να επιστραφεί στον 52χρονο. Ο Κοντοστάθης, ισχυριζόμενος καθυστερήσεις λόγω πολυπλοκότητας των διαδικασιών, διαβεβαίωνε τον παθόντα ότι επίκειται η ολοκλήρωση της ρευστοποίησης των μετοχών και είσπραξη του κέρδους
της επένδυσής του. Ουδέποτε, βεβαίως, έγινε
αυτό και ο ψευτογιατρός εξαφανίστηκε, επικαλούμενος επισκέψεις του για προμήθεια των
μοναχών με είδη πρώτης ανάγκης στο Αγιον
Ορος και σε μοναστήρια ανά την Αττική. Μετά
την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και έντονων ενοχλήσεων από τον παθόντα,
ο Κοντοστάθης επέστρεψε τελικά στον 52χρονο το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ, τμηματικά, κατά το χρονικό διάστημα από το έτος
2014 έως το 2020.

Τα εγκλήματα
Με το νέο κατηγορητήριο, ο ανακριτής αποδίδει συνολικά 12 θανάτους στον Ν. Κοντοστάθη, ο οποίος εμφανιζόταν ως κορυφαίος γιατρός με σπουδές στο Χάρβαντ, θητεία στο παγκοσμίου φήμης νοσοκομείο «John Hopkin’s»
των ΗΠΑ και χειρουργός σε μεγάλες κλινικές της
Ελβετίας. Επιδεικνύοντας ελβετική ιατρική ταυτότητα και ταυτότητα του διεθνούς Ερυθρού
Σταυρού, προωθούσε τα «μαντζούνια» του,
όπως το ειδικό μέλι «σούσουρο» από το Αγιον
Ορος, ισχυριζόμενος ότι μπορεί να θεραπεύει πάσα νόσο. Κι όχι μόνο καρκίνους, αλλά και

τη σκλήρυνση κατά πλάκας που, όπως έλεγε,
«θεραπεύεται, αλλά δεν το λένε».
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια από τις καταθέσεις συνολικά 36 προσώπων, προέκυψαν ακόμη 9 θάνατοι -πέραν των αρχικών τριών- ατόμων που
ακολούθησαν τη θεραπεία του ψευτογιατρού
από το 2007 έως το 2019, εκ των οποίων τέσσερις αποδίδονται εξ ολοκλήρου στη διακοπή
της θεραπείας και στην ακολουθούμενη καθ’
υπόδειξη του Κοντοστάθη θεραπεία. Η προκληθείσα ζημιά που προκύπτει μέσα από τις καταθέσεις των παθόντων ανέρχεται σε ποσό που
αγγίζει τα 850.000 ευρώ. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο σχετικό διαβιβαστικό της Ασφάλειας, υπάρχουν πρόσωπα που δεν προσήλθαν
να καταθέσουν είτε λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, είτε γιατί, παρά την αρχική τηλεφωνική καταγγελία τους, υπαναχώρησαν.

Οι 4 θάνατοι
Η πρώτη περίπτωση αφορά 35χρονη νηπιαγωγό, που διαγνώστηκε το 2013 με καρκίνο
του μαστού σε αρχικό στάδιο και απεβίωσε
το 2017 ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα

του ψευτογιατρού. Από την οικογένεια του θύματος πήρε τουλάχιστον 60.000 ευρώ για τα
σκευάσματά του, πείθοντάς τους ότι η ασθενής πρέπει να διακόψει την προτεινόμενη θεραπεία του τρίτου κύκλου χημειοθεραπειών

Υπάρχουν πρόσωπα
που δεν προσήλθαν να
καταθέσουν είτε λόγω
προβλημάτων υγείας,
είτε γιατί υπαναχώρησαν
και να ακολουθήσει τη δική του. Η θεραπεία
του περιελάμβανε ειδικά φάρμακα-αποστάγματα, προερχόμενα από την Ελβετία, και κατά
τα λεγόμενά του βρίσκονταν ένα στάδιο πριν
από την έγκρισή τους από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα σκευάσματα, όπως και τις
ενέσεις αρτεμισίνης που κοστολογούσε 19.800
ευρώ έκαστη, της τα χορηγούσε ακόμα και μέ-

