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κοινωνιαΧειροπέδες στον Φουρθιώτη
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Τα αδικήμαΤα που αποδίδονται στον Μένιο Φουρθιώτη 
είναι τα ακόλουθα: 
f Σύσταση συμμορίας (πλημμέλημα).
f Ηθική αυτουργία κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση 
στη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία 
(κακούργημα).
f Ηθική αυτουργία στην έκρηξη και οπλοφορία και 
(κακούργημα).
f Ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία (πλημμέλημα).
f Ηθική αυτουργία στην προμήθεια και κατοχή εκρηκτικής 
βόμβας (πλημμέλημα).
f Ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη φθορά (πλημμέλημα).
f Απόπειρα εκβίασης (πλημμέλημα).
f Ψευδής καταγγελία (πλημμέλημα).
f Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση αδικήματος 
(πλημμέλημα).
Στους άλλους τρεις κατηγορουμένους ασκήθηκε δίωξη κατά 
περίσταση για:
f Σύσταση συμμορίας.
f Συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή 
και συνέργεια σε ανθρωποκτονία.
f Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και οπλοφορία 
από κοινού.
f Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.
f Εκρηξη.
f Προμήθεια, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικής βόμβας.
f Διακεκριμένη περίπτωση φθοράς (πλημμέλημα).
f Παράνομη οπλοκατοχή.
f Παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον 
οποίο πήραν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν 
την υπερασπιστική τους γραμμή και να απολογηθούν το 
πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

2 κακουργήματα και 7 πλήμμελήματα 
στή, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν και το κινη-
τό-«φάντασμα».

Οι καταγγελίες Βαξεβάνη
Σε όλο αυτό το παζλ των εικονικών απειλών 
που φέρεται να είχε στήσει ο παρουσιαστής, 
με φόντο την απομάκρυνση της πολυπληθούς 
αστυνομικής φρουράς του, έρχονται να προ-
στεθούν και οι σοβαρές καταγγελίες του εκδό-
τη-δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη, ο οποί-
ος κατηγορεί ευθέως τον Μ. Φουρθιώτη 
πως έχει κάνει «συμβόλαιο θανάτου» 
σε βάρος του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και 
εκδότης κατήγγειλε επίσημα πως, 
πριν από τα περιστατικά στο σπίτι 
του Μ. Φουρθιώτη, τον είχε πλη-
σιάσει άνθρωπος στα γραφεία της 
εφημερίδας του και του είχε πει πως 
ο Φουρθιώτης στήνει σκηνικό με 
ψεύτικες απειλές για τη ζωή του, ενώ 
παράλληλα «αναζητεί στην πιάτσα αν-
θρώπους να κάνει “συμβόλαιο θανάτου” σε 
βάρος του Βαξεβάνη και ενός άλλου δημοσιο-
γράφου, του οποίου το όνομα δεν θυμόταν», 
ανέφερε με ανάρτησή του ο γνωστός δημοσι-
ογράφος. Η συνάντηση με τον άνθρωπο που 
είχε τις πληροφορίες είχε γίνει στα γραφεία της 
εφημερίδας «Documento» στις 6 Απριλίου, 
παρουσία συνεργατών του δημοσιογράφου.

Πλέον, όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί στο 
σπίτι του Μ. Φουρθιώτη, ο Κ. Βαξεβάνης άρ-
χισε να αντιλαμβάνεται πως ο «πληροφοριο-
δότης» είχε τελικά διασταυρωμένες πληροφο-
ρίες, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στις εισαγ-

γελικές Αρχές, ενώ, όταν δημοσιοποίησε τις πλη-
ροφορίες που είχε, η ΕΛ.ΑΣ., προχώρησε άμεσα 
σε ενέργειες για τη φύλαξη του εκδότη, ενώ η 
Εισαγγελία Αθηνών διέταξε προκαταρκτική εξέ-
ταση για το θέμα.

Πάντως, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 
δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν 
τον Μ. Φουρθιώτη με τις σοβαρότατες καταγ-
γελίες του Κ. Βαξεβάνη. Ωστόσο, πρέπει να ση-
μειωθεί πως η προκαταρκτική έρευνα που διέ-
ταξε ο εισαγγελέας είναι σε πλήρη εξέλιξη από 
την Ασφάλεια Αττικής. 
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