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να κινητό-«φάντασμα» που είχε στην κατοχή του ο Μένιος Φουρθιώτης είναι αυτό που τελικά τον «έκαψε», καθώς είχε
αποθηκευμένα επιβαρυντικά στοιχεία. Πρόκειται για κινητό δηλωμένο σε όνομα ανύπαρκτου
χρήστη, το οποίο φέρεται ο παρουσιαστής να
το χρησιμοποιούσε προκειμένου να συνομιλεί
με τα δύο άτομα στα οποία ανέθεσε να πυροβολήσουν το σπίτι του και στη συνέχεια να πυροδοτήσουν εκρηκτικό μηχανισμό στην πόρτα του γκαράζ του. Και όλα αυτά διότι, με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη
και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, είχε αφαιρεθεί από τον Μ. Φουρθιώτη η φρουρά των 14 αστυνομικών που είχε σε εικοσιτετράωρη βάση, ακόμα και με συνοδευτικά αυτοκίνητα πολυτελείας, προκειμένου να μετακινείται με… ασφάλεια.
Οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων
κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας (ΥΔΕΖΙ), που πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του παρουσιαστή στον Διόνυσο, ανακάλυψαν συγκεκριμένη
συσκευή, η οποία μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της Αστυνομίας για διερεύνηση, όπως και ο
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής του.

Η έρευνα
Αποθηκευμένα στη μνήμη του κινητού-«φάντασμα» βρέθηκαν τα μηνύματα που φέρεται
να αντάλλαξε ο Μ. Φουρθιώτης με τους δύο ενόπλους, οι οποίοι στις 16 Απριλίου πυροβόλησαν
εναντίον αστυνομικών στην περιοχή της Νέας
Ερυθραίας έπειτα από καταδίωξη και στη συνέχεια, το βράδυ της επόμενης ημέρας, ο ένας
από αυτούς φέρεται να πυροβόλησε με το ίδιο
Καλάσνικοφ το σπίτι του γνωστού παρουσιαστή.
Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, που οι αστυνομικοί
καταδίωξαν τους δύο οπλοφόρους και τους έχασαν στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από τους πυροβολισμούς που εξαπέλυσαν οι άγνωστοι, φαίνεται πως είχαν κανονίσει με τον παρουσιαστή
να πυροβολήσουν το σπίτι του, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα. Ο γνωστός από
τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του, πρώην μάνατζερ
της Τζούλιας Αλεξανδράτου, τη βραδιά της 16ης
Απριλίου ανησύχησε, καθώς οι δύο οπλοφόροι
δεν είχαν εμφανιστεί έξω από το σπίτι του ώστε
να εξαπολύσουν τον καταιγισμό πυρών, όπως
είχαν συμφωνήσει. Ετσι, έστειλε μήνυμα από
το κινητό-«φάντασμα» στο κινητό του 43χρονου πρώην σωματοφύλακά του. Βέβαια, ο Μ.
Φουρθιώτης αγνοούσε την ανταλλαγή των πυροβολισμών με αστυνομικούς που είχαν οι δύο
άνδρες στους οποίους φέρεται να είχε αναθέσει
την… επίθεση με Καλάσνικοφ στην περίφραξη
του σπιτιού του. «Ελα, δεν ήρθατε όπως είχαμε
πει…», έγραψε ο Φουρθιώτης, για να λάβει την
εξής απάντηση: «Εγινε κόμπλα. Είχαμε πρόβλημα με συναντήσεις». Προφανώς ο παρουσιαστής κατάλαβε πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί και
έστειλε νέο sms: «Μην ανησυχείτε, είμαι δίπλα
σας ό,τι χρειαστείτε, είμαι εδώ για εσάς… Το ραντεβού μας κανονικά όταν μπορέσετε…». Αυτά
τα μηνύματα, τόσο το βράδυ του περιστατικού
στη Νέα Ερυθραία όσο και τη νύχτα της «επίθεσης» στο σπίτι του στον Διόνυσο, «έκαψαν» τον
γνωστό παρουσιαστή, καθώς δείχνουν ευθεία
διασύνδεση με τους δύο οπλοφόρους.

Οι συναντήσεις στο Μπουρνάζι
Παράλληλα, τόσο ο 43χρονος όσο και ο 38χρονος που επίσης συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στη Ν. Ερυθραία, αλλά και για τους πυροβολισμούς στο σπίτι του Φουρθιώτη και για τη
βομβιστική επίθεση στο γκαράζ της μονοκατοικίας του την περασμένη εβδομάδα, είναι παλαιοί
γνώριμοι της Ασφάλειας, καθώς εμπλέκονται σε
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υποθέσεις της νύχτας. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να έχουν
ομολογήσει τις συναντήσεις που είχαν με τον γνωστό παρουσιαστή σε περιοχή του Περιστερίου, προκειμένου να συνεννοηθούν
για τους πυροβολισμούς στο σπίτι του, αλλά και για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο γκαράζ της μονοκατοικίας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο συλληφθέντες ομολόγησαν πως ο παρουσιαστής τούς έταξε 40.000 ευρώ, 20.000
για τον καθένα, πλην όμως δεν ανέφεραν αν τελικά πληρώθηκαν.
Ωστόσο, στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκε συνολικά
το ποσό των 31.000 ευρώ, χωρίς οι ίδιοι να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν επαρκώς την προέλευση των μετρητών που βρέθηκαν στην κατοχή τους.
Από την άλλη πλευρά, ο Μ. Φουρθιώτης υποστήριξε πως γνωρίζει τους δύο συλληφθέντες από την εποχή που εργάζονταν ως

σεκιούριτι στο κανάλι που είναι διευθυντής ο
ίδιος, ενώ κατά καιρούς και οι δύο απασχολούνταν στην προσωπική του φρουρά.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, το
όνομα του 43χρονου με το Καλάσνικοφ υπήρχε σε ογκώδη δικογραφία που είχε συντάξει το
Τμήμα Εκβιαστών της ΥΔΕΖΙ, η οποία αφορούσε μεγάλη ομάδα «νονών» της νύχτας, με αρχηγό ένα από τα πλέον «βαριά» ονόματα του
ελληνικού υποκόσμου.
Κατά συνέπεια, τα στοιχεία του, το γενετικό
του υλικό και τα αποτυπώματά του ήταν ήδη καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.
Αυτό ήταν και το μεγάλο τους λάθος, καθώς οι
αστυνομικοί πολύ σύντομα κατάφεραν να βρεθούν στα ίχνη τους και τελικά να τους συλλάβουν, όπως και τον Μ. Φουρθιώτη, με την κατηγορία της σύστασης συμμορίας και της απόπειρας εκβίασης.

Η συμπλοκή
Ολα ξεκίνησαν μετά τη συμπλοκή στη Ν. Ερυθραία στις 16 Απριλίου, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν με Καλάσνικοφ εναντίον αστυνομικών που προσπάθησαν να τους ελέγξουν. Εκείνο το βράδυ, ο συνεπιβάτης της μηχανής, κοντά στη γέφυρα της
Βαρυμπόμπης, έβγαλε μέσα από ένα σάκο ένα
υποπολυβόλο Καλάσνικοφ και πυροβόλησε
εναντίον τον αστυνομικών. Ωστόσο, οι οπλοφόροι κατά τη διαφυγή τους εγκατέλειψαν στο
σημείο τον σάκο.
Το σημαντικό εύρημα μεταφέρθηκε αμέσως
στα εργαστήρια της Αστυνομίας, όπου ανιχνεύτηκαν τα αποτυπώματα και το γενετικό υλικό
του 43χρονου, ο οποίος ήταν σεσημασμένος.
Παράλληλα, από τη σάρωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, κατά τη διάρκεια τόσο του
περιστατικού στη Ν. Ερυθραία όσο και των πυροβολισμών στο σπίτι του Μ. Φουρθιώτη, προέκυψαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, και μάλιστα
απανωτές, με κινητά που στη συνέχεια αποδείχθηκε πως είχαν σχέση με τους συλληφθέντες.
Τελικά, όταν οι αστυνομικοί είχαν στα χέρια
τους επαρκή στοιχεία, πραγματοποίησαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έρευνα στο
σπίτι και στο γραφείο του γνωστού παρουσια-

