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«Το βίντεο δείχνει
ξεκάθαρα τι συνέβη»
Ο αδελφός της συζύγου του Σήφη Βαλυράκη και ο δικηγόρος της οικογένειάς 
του μιλούν στην «R» για τα νέα στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτουν «επιθετικές 
ενέργειες» εις βάρος του αείμνηστου πρώην υπουργού
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N
έα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανά-
του του Σήφη Βαλυράκη μετά την κα-
τάθεση ενός βίντεο που «αποκρυπτο-

γράφησε» τεχνικός σύμβουλος της οικογένει-
ας. Στο οπτικό υλικό φαίνεται καθαρά ένα αλι-
ευτικό σκάφος να προσεγγίζει κυκλικά το μικρό 
φουσκωτό του πρώην υπουργού και να προκα-
λεί έντονο κυματισμό. Το βίντεο αυτό είχε προ-
βληθεί σε δελτία ειδήσεων τον περασμένο Ια-
νουάριο, όταν ο Σήφης Βαλυράκης είχε βρεθεί 
νεκρός στο Πεζονήσι της Ερέτριας, αλλά στην 
εικόνα δεν φαινόταν με ευκρίνεια εάν υπήρχε 
και άλλο σκάφος στην επίμαχη περιοχή.

«Το βίντεο υπάρχει ήδη στη δικογραφία και 
δείχνει την ώρα που το φουσκωτό σκάφος του 
Βαλυράκη βρισκόταν στα ανοιχτά. Τεχνικός σύμ-
βουλος της οικογένειας το αποκρυπτογράφησε, 
το “καθάρισε” με αποτέλεσμα να φανεί πλέον 
καθαρά ότι πλησίον του φουσκωτού του Βα-
λυράκη υπάρχει και ένα άλλο σκάφος που το 
προσεγγίζει και πραγματοποιεί κυκλικές κινή-
σεις, δημιουργώντας μεγάλο κυματισμό. Δυ-
στυχώς, δεν διακρίνονται τα στοιχεία του αλι-
ευτικού, αλλά και μόνο η ύπαρξή του και οι επι-
θετικές ενέργειες που πραγματοποιεί ανατρέ-
πουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης και ενι-
σχύουν τον ισχυρισμό μας ότι πρόκειται περί 
δολοφονίας», λέει στην «R» ο δικηγόρος της οι-
κογένειας Κώστας Παπαδάκης.

Μετά την αποκάλυψη αυτή, αλλά και με την 
ανάδειξη και άλλων στοιχείων, οι συνήγοροι της 
οικογένειας Βαλυράκη, Κ. Παπαδάκης και Μα-
νώλης Φωτάκης, κατέθεσαν, όπως είχαν δικαίω-
μα, προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγε-
λίας Εφετών Χαλκίδας εναντίον της απορριπτι-
κής διάταξης της εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλ-
κίδας, η οποία έθετε την υπόθεση στο αρχείο.

«Ολα θα αποκαλυφθούν και η αλήθεια θα φα-
νεί. Ο Σήφης δολοφονήθηκε. Τον χτύπησαν και 
τον έριξαν στη θάλασσα. Η υπόθεση δεν πρέ-
πει να μπει στο αρχείο. Υπάρχουν πλέον αδι-
άσειστα στοιχεία, αποκαλυπτικά βίντεο, μάρ-
τυρες που περιγράφουν πώς τον χτύπησαν, τι 
έκαναν οι δύο ψαράδες του αλιευτικού, ιατρο-
δικαστικές εκθέσεις, τα πάντα. Αν αρχειοθετη-
θεί η υπόθεση, τότε θα είναι σκάνδαλο και συ-
γκάλυψη», αναφέρει στην «R» ο αδελφός της 
συζύγου του Σήφη Βαλυράκη, Αθανάσιος Πα-
παθεοδώρου, ο οποίος έχει καταθέσει και μη-
νυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος 

και κατάχρηση εξουσίας με σκοπό τη συγκάλυψη των ενόχων.
Να σημειωθεί πως, όταν στις αρχές Σεπτεμβρίου έγινε γνω-

στό ότι η Εισαγγελία Χαλκίδας θέτει την υπόθεση Βαλυράκη 
στο αρχείο, η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθε-
οδώρου, είχε αντιδράσει έντονα με δήλωσή της, χαρακτηρί-
ζοντας τις εισαγγελικές ενέργειες «ακατανόητες και αφύσικες 
μετά από τόσες συγκλονιστικές καταθέσεις μαρτύρων και ια-
τροδικαστών».

Τα στοιχεία
Με την προσφυγή που κατέθεσαν οι συνήγοροι της οικογέ-
νειας, εκτός από το πολυσέλιδο πόρισμα του εμπειρογνώμο-
να, που αποκρυπτογράφησε το επίμαχο βίντεο, επικαλούνται 
και νέα στοιχεία προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα προς 
την κατεύθυνση άσκησης ποινικής δίωξης για ανθρωποκτο-
νία από πρόθεση.

Οι κ. Παπαδάκης και Φωτάκης τονίζουν στοιχεία της έκθε-
σης της τεχνικής συμβούλου της οικογένειας, καθηγήτριας Ια-
τροδικαστικής Χαράς Σπηλιοπούλου, που αποφάνθηκε ότι «τα 
15 χτυπήματα που έφερε ο θανών, τα περισσότερα στο κεφά-
λι, στο πρόσωπο, στον αυχένα κ.λπ., έχουν προκληθεί από δι-
αφορετικά μεταξύ τους όργανα. Η συμβατότητα ορισμένων 
από τα χτυπήματα αυτά με προπέλα σκάφους δεν σημαίνει ότι 
υποχρεωτικά έχουν προκληθεί από αυτήν, ενώ οι περιστάσεις 
και τα ευρήματα της δικογραφίας σχεδόν αποκλείουν οποια-
δήποτε προσέγγιση του σώματος του θανόντος με την προπέ-
λα του δικού του σκάφους. Επίσης, από τα ίδια ευρήματα και 
στοιχεία αποκλείεται η περίπτωση της εκούσιας πτώσης του 
στη θάλασσα, καθώς και η ανατροπή του σκάφους από θα-
λασσοταραχή ή άλλη αιτία».

Επιπλέον, επικαλούνται τις καταθέσεις των δύο αυτοπτών 
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μαρτύρων που «αντιλήφθηκαν τα διαδραμα-
τιζόμενα από διαφορετικό σημείο και σε συνε-
χόμενο χρόνο στο Νησί των Ονείρων και από 
τις οποίες προκύπτει ότι το σκάφος το οποίο 
προσέγγισε το φουσκωτό του Σήφη Βαλυρά-
κη ήταν ένα αλιευτικό σκάφος, οι επιβαίνοντες 
στο οποίο προκάλεσαν λογομαχία μαζί του».

«Το καθαρό πλέον βίντεο, μετά την κατάλλη-
λη τεχνική επεξεργασία, αυτό ακριβώς επιβε-
βαιώνει. Οτι οι δύο μάρτυρες, από διαφορετι-
κά σημεία, είδαν αυτό ακριβώς που έγινε. Την 
εξελισσόμενη δολοφονική επίθεση εναντίον 
του Σήφη Βαλυράκη», τονίζει χαρακτηριστικά 
ο δικηγόρος κ. Κώστας Παπαδάκης.

Να σημειωθεί ότι ο αυτόπτης μάρτυρας Ε.Α. 
έχει καταθέσει από τον περασμένο Απρίλιο στο 
Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττι-
κής, κατονομάζοντας δύο ψαράδες που -κατά 
τον ίδιο- είχαν έντονη λογομαχία με τον Σήφη 
Βαλυράκη, ο οποίος βρισκόταν στο μικρό φου-
σκωτό σκάφος του και στη συνέχεια ο ένας εξ 
αυτών τον χτύπησε με ένα κοντάρι.

Τελικά, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα 
οι δύο ψαράδες κλήθηκαν και κατέθεσαν τον 
Αύγουστο υπόμνημα, όπου επικαλούντο άλλο-
θι κατά την ώρα θανάτου του Σήφη Βαλυρά-
κη, ενώ ο συνήγορός τους σε ανακοίνωσή του 
είχε αναφέρει ότι «από τη δικογραφία προκύ-
πτει πως ο τραγικός θάνατος του Σήφη Βαλυ-
ράκη οφείλεται σε ατύχημα εξαιτίας πιθανού 
κακού χειρισμού από τον ίδιο».


