Έλεγχος στην περιουσία του
Μένιου Φουρθιώτη!
Ποια σχέση έχει ακριβώς ο Μένιος Φουρθιώτης με
τον περίφημο Ριχάρδο; Που εμπλέκεται ο γνωστός
παρουσιαστής και δημοσιογράφος στην υπόθεση που
έχει συνταράξει το πανελλήνιο;
Η αλήθεια είναι ότι όσο αφορά στην αγορά χρυσού
και το ξέπλυμα χρήματος ο Μένιος Φουρθιώτης,
δεν έχει προφανώς καμία σχέση, αλλά…
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Τότε θα αναρωτιέστε μα γιατί αναφέρεται συνεχώς το όνομα του
συγκεκριμένου παρουσιαστεί στην ιστορία με το Ριχάρδο; Γιατί
η αστυνομία έχει το όνομα του στους διαλόγους με το Ριχάρδο;
Η σχέση του Ριχάρδου με τον παρουσιαστή, που τον φιλοξενούσε
με ρεπορτάζ – ύμνους στις εκπομπές του, έχει να κάνει μόνο
με την προβολή του στα κανάλια που δούλευε ο Μένιος!
Οι διάλογοι σοκάρουν, αλλά αποκαλύπτουν την σκληρή
πραγματικότητα, στημένα ρεπορτάζ και μαύρο χρήμα. Γι’ αυτό
ακριβώς είναι στο στόχαστρο της έρευνας ο Μένιος Φουρθιωτης
!!
Το πρωινό της Παρασκευής ο δικηγόρος του Ριχάρδου και ο

παρουσιαστής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία αναφέρετε ότι
ο εκπομπάρχης δεν εμπλέκεται πουθενά, καθώς τα χρήματα ήταν
νόμιμα και αφορούσαν διαφήμιση του Ριχάρδου στο κανάλι.
Αυτή όμως είναι προφανώς η μισή αλήθεια. Φαίνεται πως
υπάρχουν διάλογοι που αποδεικνύουν ότι ο Μένιος ζήταγε μαύρα
χρήματα για να παρουσιάσει τον Ριχάρδο στις εκπομπές του.
Πράγματι, μέχρι τον Ιούλιο του 2017 ο Mr Ριχάρδος είχε
σύμβαση με τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας για
διαφημίσεις και χορηγίες στην αποκαλυπτική εκπομπή του
παρουσιαστή. Η σύμβαση έληξε 31 Ιουλίου 2018.
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πραγματοποιείται μία από τις επίμαχες συνομιλίες του
εκπομπάρχη και του Ριχάρδου. Εκεί λοιπόν ο παρουσιαστής, του
ζητεί να μη συμβληθεί με το κανάλι, να μη δώσει ευρώ
τσακιστό όπως λέει χαρακτηριστικά, αλλά μόνο με τη δική του
την εκπομπή. Και ζητεί 7000 € τιμολογημένα και 5000 € μαύρα
για να του παρουσιάζει μία συνέντευξη κάθε Σάββατο και
Κυριακή. Τα live πληρώνονται extra όπως ακούγεται να λέει,
για αυτόν το λόγο θεωρείται πολύ πιθανή η κλήση του από τις
δικαστικές αρχές, καθώς θα εξεταστεί κατά πόσον ήταν
αποδέχτης μαύρου χρήματος ή όχι.
Οι εκπομπές πάντως έγιναν κανονικά. Την ίδια στιγμή η
αστυνομία αναμένεται να διενεργήσει ακόμη πιο ενδελεχής
έλεγχους στην περιουσιακή κατάσταση του παρουσιαστή με τις
όποιες εξελίξεις που θα ακολουθήσουν να αναμένονται με
μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ στην εφημερίδα
ΜΠΑΜ!
H συνομιλία Ριχάρδου – Φουρθιώτη:
Θέλω να πω ότι ο Ριχάρδος διαφήμιζε τα μαγαζιά του νόμιμα.
Δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιος ένοχος μόνο για αυτόν το
λόγο. Παρακάτω ακολουθούν όλοι οι διάλογοι μεταξύ του
Ριχάρδου και του Φουρθιώτη. Και εγώ παρακάτω θα σας έχω το
καυτό ρεπορτάζ για την εμπλοκή στην υπόθεση επώνυμων

προσώπων που είχαν δοσοληψίες με τον Ριχάρδο. Μόνο στο
Vandas παρακαλώ στο Youweekly.gr!
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Οριστικό διαζύγιο “Epsilon”
με Φουρθιώτη !
Η νέα εποχή για το Epsilon έχει ξεκινήσει και
φαίνεται πως ο νέος ιδιοκτήτης Ιβάν Σαββίδης
θέλει ένα ανανεωμένο κανάλι που δεν θα θυμίζει
και πολύ εκείνο του Φίλιππου Βρυώνη.
Αρκετά νέα πρόσωπα αναμένεται να δουλέψουν στο
κανάλι όμως και αρκετά θα φύγουν και ένα από
αυτά είναι-όπως αναμενόταν εδώ και καιρό-αυτό
του
Μένιου Φουρθιώτη. Ο οικοδεσπότης της
εκπομπής «Αποκαλυπτικά» δεν θα συνεχίσει να
βρίσκεται στο σταθμό την ερχόμενη σεζόν και η
εν λόγω εκπομπή αναμένεται ρίξει οριστικά
αυλαία το προσεχές
διάστημα.
Ο ίδιος ο Μένιος Φουρθιώτης πληροφορήθηκε το
οριστικό τέλος της εκπομπής του και τη λήξη της

συνεργασίας του με το σταθμό μόλις χθες και
πολλοί περιμένουν να δουν αν θα έχει κάποια
έντονη αντίδραση…

