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Προς 

τον Εισαγγελέα Εφετών 
κ. Παναγιώτη Αθανασίου 
 
τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ 
κ. Παναγιώτη Δάνη      

 
    Κοινοποίηση:  

          Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
          κ. Νάντια Βαλαβάνη 

          Υπουργό Επικρατείας 
                                                                     κ. Αλέκο Φλαμπουράρη 
 

 
 
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
 

 

1. Με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Κυριακάτικης Εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΜΑ» πληροφορήθηκα ότι το ΣΔΟΕ διενεργεί έλεγχο για τα περιουσιακά 
μου στοιχεία. Βεβαίως πλανάται η απορία και το ερώτημα ποιοί και γιατί 
διέρρευσαν ένα δημόσιο έγγραφο, διαβαθμισμένο ως εμπιστευτικό, προς την 
εφημερίδα. Βεβαίως, η σκοπιμότητα των δόλιων αυτουργών είναι προφανής. 
Με πρόσχημα τον ανολοκλήρωτο έλεγχο θέλησαν να δημιουργήσουν 
προκαταβολικά σκιές, με στόχο να σπιλώσουν με ανυπόστατες φημολογίες 
το όνομά μου και να «ρίξουν λάσπη στον ανεμιστήρα των ΜΜΕ».  

Είμαι απολύτως σίγουρος ότι και αυτή η απόπειρα διαφόρων σκοτεινών 
κύκλων να με συκοφαντήσουν θα πέσει στο κενό και θα συντριβούν για μια 
ακόμα φορά όποιοι κι αν είναι, όπου και να βρίσκονται. 

 Σε κάθε περίπτωση πιστεύω για λόγους αρχής, ότι κάθε έλεγχος των 
θεσμικών οργάνων της Πολιτείας είναι ευπρόσδεκτος και 
επιβεβλημένος γιατί δεν έχω να κρύψω τίποτα και γιατί δεν έχω να 
φοβηθώ κανέναν. 

2. Όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία (προσωπικά και οικογενειακά) 

βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι απολύτως διαφανή και συγκεκριμένα 
και είναι διαχρονικά δηλωμένα αναλυτικά και τεκμηριωμένα στις 
ετήσιες δηλώσεις μου για το Πόθεν Έσχες. 
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 Όλη η ακίνητη προσωπική και οικογενειακή περιουσία μου (κατοικία, 
κτήματα, δενδροκαλλιέργειες), βρίσκονται στους τόπους καταγωγής στην 
Αρκαδία και την Μεσσηνία και προέρχονται βασικά από κληρονομικές 
αποδοχές και μεταβιβάσεις. 

 

Ένα γραφείο (90 τ.μ.) στο κέντρο της Αθήνας είχε αγοραστεί το 1995 με 
δανειακή κάλυψη καθ’ ολοκληρία από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, το ακίνητο αυτό επωλήθη το 2007. (Όλες οι αντίστοιχες 
αναγραφές περιγράφονται στα συμβόλαια αγοράς και πώλησης). 
 
Ένα Διαμέρισμα (140 τ.μ.) στο Μαρούσι, που είχε κληρονομήσει κατά το 
½ η σύζυγός μου από τους γονείς της (με έτος κτήσης το 1981) επωλήθη 
το 2009. (Οι αντίστοιχες αναγραφές υπάρχουν στο συμβόλαιο πώλησης). 
 

 Όλα τα στοιχεία για την κινητή μου περιουσία (προσωπική και 
οικογενειακή) έχουν διαχρονικές καταγραφές στις Ελληνικές Τράπεζες 
την Εθνική, την Τράπεζα Πειραιώς και την ALPHA και έχουν πιστοποιηθεί 
διαχρονικά στις ετήσιες δηλώσεις Πόθεν Έσχες. 
 

 Όλα τα ετήσια εισοδήματα της οικογένειάς μου (τα δικά μου και της 
συζύγου μου) προέρχονται αποκλειστικά και μόνον από την 
επαγγελματική εργασία και δραστηριότητά μας και έχουν αποτυπωθεί 
διαχρονικά με κάθε λεπτομέρεια κάθε χρόνο στις φορολογικές μας 
Δηλώσεις και στις Δηλώσεις Πόθεν Έσχες. 
 

 Τέλος,  είναι  αδιαμφισβήτητο και γνωστό στους πάντες ότι τα τελευταία 
30 χρόνια διαμένω με την οικογένειά μου, με ενοίκιο στο ίδιο διαμέρισμα 
(120 τ.μ.) και στην ίδια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας. (Όλα τα στοιχεία 
για τα ενοίκια είναι πιστοποιημένα κάθε χρόνο). 
 

3. Μετά από τις προηγούμενες συγκεκριμένες αναφορές είναι σαφές 

και αδιαμφισβήτητο ότι διαχρονικά δεν έχω αποκτήσει ποτέ και 
πουθενά είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας οποιοδήποτε άλλο 
περιουσιακό στοιχείο, πέραν αυτών που καταγράφονται διαχρονικά 
στις Δηλώσεις μου στην Εφορία και στο Πόθεν Έσχες. 

 

 Θεωρώ χρέος μου να σας δηλώσω με τον πιο απόλυτο, 
κατηγορηματικό και δεσμευτικό τρόπο, ότι δεν είχα ποτέ και δεν έχω 
(είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας) ουδεμία απολύτως περιουσιακή 
σχέση με οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε 
επιχειρηματική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε τομέα, με 
οποιαδήποτε ακίνητα, με υπεράκτιες OFFSHORE εταιρείες και με 
κάθε λογής άλλες τέτοιου τύπου δραστηριότητες. 
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4. Είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο ότι όλα τα χρόνια κατά τη θητεία μου 

στην πολιτική υπηρέτησα με πίστη τη Διαφάνεια, τη Νομιμότητα και το 
Δημόσιο Συμφέρον, έχοντας διαρκώς ανοιχτό μέτωπο αντιπαράθεσης 
και σύγκρουσης ενάντια σε κάθε μορφή μαύρου χρήματος, ενάντια σε 
άνομα συμφέροντα και γκρίζες ζώνες στη δημόσια ζωή και ενάντια 
στις OFFSHORE εταιρείες. 

Πάντα πίστευα και πιστεύω ακράδαντα ότι ο δημόσιος λόγος και οι πράξεις 
των Πολιτικών και των Δημόσιων Λειτουργών οφείλουν να καθορίζονται από 
την πίστη τους για Διαφάνεια και Νομιμότητα παντού και πάντα, από την 
πίστη τους για Διαφάνεια και Νομιμότητα για τους πάντες και τα πάντα, από 
την πίστη τους ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτάει κανείς από 
διασπάθιση δημόσιου χρήματος, πρέπει να δημεύεται με παραδειγματική 
τιμωρία των αυτουργών. 
 

 Αυτές οι πολιτικές θέσεις μου είναι δημόσια γνωστές όπως και οι 
αντίστοιχες πράξεις μου.  Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες. 
 
Ασφαλώς και όλοι θυμούνται τις τεκμηριωμένες αποκαλύψεις και τις 
δικαιωμένες καταγγελίες μου στη δικαιοσύνη και τις πολυετείς συγκρούσεις 
μου στην Βουλή και στα ΜΜΕ για την περιβόητη υπεράκτια OFFSHORE 
Λιβεριανή Εταιρεία MAYO και τα πλοκάμια της στην Ελλάδα. 
 
Ασφαλώς και όλοι θυμούνται τις συγκρούσεις μου με τον αλήστου μνήμης κ. 
Μάκη Ψωμιάδη, που με όχημα την εφημερίδα του «Το Όνομα» 
αποπειράθηκε ως εντολοδόχος σκοτεινών οικονομικών και πολιτικών 
συμφερόντων, με πλαστογραφίες και συκοφαντίες, να στήσουν εις βάρος 
μου μία άθλια σκευωρία με επίκεντρο τη σύμβαση για την κατασκευή και 
λειτουργία του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η καταδίκη του από 
την Δικαιοσύνη είναι γνωστή. 
      
Ασφαλώς και όλοι θυμούνται ότι σε κάθε απόπειρα σπίλωσης και 
συκοφάντησής μου από ορισμένα ΜΜΕ, προσέφυγα στη Δικαιοσύνη και 
δικαιώθηκα πάντα και πανηγυρικά. Οι δικαστικές καταδίκες σε όλους τους 
βαθμούς της Δικαιοσύνης εις βάρος των συκοφαντών μου, ήταν πάντα 
ομόφωνες.  
 
Η αναφορά μου σε αυτές τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι μια 
αποστομωτική απάντηση σε κάποιους «ανώνυμους» λιβελογράφους και 
σχολιαστές του Διαδικτύου, οι οποίοι κρύβουν επιμελώς και σθεναρά το 
όνομά τους και το πρόσωπό τους για να καταγράφουν δήθεν «ελεύθερα» τα 
παράλογα ψέματα και τις συκοφαντικές αθλιότητες της νοσηρής φαντασίας 
τους. Σε αυτούς τους «ανώνυμους» δειλούς του Διαδικτύου, για λόγους 
διαφάνειας, δημοκρατίας και δικαιοσύνης, απευθύνω την πρόσκληση και την 
πρόκληση να ρίξουν τις μάσκες τους και να υπογράψουν με το όνομά τους 
τα σχόλια τους έτσι ώστε να λογοδοτήσουν ως συκοφάντες στην Ελληνική 
Δικαιοσύνη.  
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5. Εδώ και πολλά χρόνια με το δημόσιο λόγο μου για τη διαφάνεια του πολιτικού 

συστήματος είχα προτείνει να δημοσιευτούν και να ελεγχθούν τα περιουσιακά 
στοιχεία τόσο των πολιτικών, (Πρωθυπουργών, Υπουργών, Βουλευτών, 
Γενικών Γραμματέων, Διοικητών Δημόσιων Οργανισμών) όσο και των 
Δημόσιων Λειτουργών σε κρίσιμους Θεσμούς, για όλο τον χρονικό κύκλο της 
Μεταπολίτευσης χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς επιλεκτικές αναφορές σε πρόσωπα 
και δίχως εκλεκτικές επιλογές σε περιόδους διακυβέρνησης και κόμματα. 

6. Μετά την περιγραφή και την καταγραφή όλων των ανωτέρω, θέλω να σας 

εκφράσω το αίτημά μου και την απαίτησή μου ως κατοχυρωμένο 
δικαίωμα ενός Έλληνα Πολίτη, ενός Πολίτη με πολύχρονη θητεία σε 
Δημόσια αξιώματα: 

(α.) Να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν τάχιστα κάθε απαραίτητη 
έρευνα και κάθε ενδελεχής έλεγχος του ΣΔΟΕ για την προσωπική και 
οικογενειακή μου περιουσιακή κατάσταση.  

(β.) Να μου δοθούν το ταχύτερο δυνατόν και να δημοσιοποιηθούν το 
πόρισμα και τα συμπεράσματα αυτών των ερευνών και ελέγχων των 
Θεσμικών Οργάνων της Πολιτείας. Μόνον με τη δημοσιότητα μπορεί να 
λάμψει η αλήθεια. Να ακυρωθεί οριστικά και αμετάκλητα κάθε απόπειρα 
σπίλωσης και συκοφάντησης του ονόματός μου. Να καταδειχτεί ότι ο 
«θησαυρός» των συκοφαντών και σκευωρών με νοσηρή φαντασία είναι 
«άνθρακας» γιατί για τους περισσότερους από αυτούς μάλλον ισχύει η 
φράση «εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια». 

(γ.) Για την ταχύτερη και πληρέστερη διαδικασία ελέγχου η συνδρομή 
μου είναι αυτονόητη, άμεση και αποφασιστική. 

7. Τέλος, ανεξάρτητα από τις οφειλόμενες και επιβεβλημένες ενέργειες των 

αρμοδίων Θεσμικών Οργάνων για τη διερεύνηση και αποκάλυψη των 
αυτουργών της παράνομης διαρροής εμπιστευτικού εγγράφου προς τα ΜΜΕ 
έχω δώσει εντολή στους Δικηγόρους μου να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.  
 

8. Επιπροσθέτως, για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρώ αυτονόητο χρέος 

μου να δημοσιοποιήσω το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής μου και το 
αίτημά μου για επιτάχυνση και ολοκλήρωση του ελέγχου. 

 

 

 

 Με τιμή 

 

 

 

 Κώστας Γ. Λαλιώτης      

 

 


