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1. Η πρώτη σελίδα της ιατροδικαστικής 
έκθεσης 2. Τα ανοιχτά τραύματα στην 
περιοχή του προσώπου και του λαιμού, 
όπως παρουσιάζονται στην ιατροδικαστική 
έκθεση 3. Από την ιατροδικαστική έκθεση: 
Οι περιοχές του σώματος που φέρουν 
κακώσεις σημειώνονται με τα βέλη
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σημείο που το σώμα δεν μπορεί να βυθιστεί χωρίς τα ειδι-
κά βάρη κατάδυσης», προστίθεται χαρακτηριστικά. Στην 
έκθεση αναφέρεται πως πράγματι ορισμένες κακώσεις του 
προσώπου μπορεί να έχουν προκληθεί από προπέλα σκά-
φους, «όμως τα τραύματα στη δεξιά μετωπιαία χώρα, στο 
αριστερό άνω βλέφαρο και στην αριστερή οφρύ έχουν 
προκληθεί από διαφορετικό όργανο». «Το άτομο έχει δε-
χθεί πλήξη σε διάφορες περιοχές του σώματος από δεξιά 
και από αριστερά στο πρόσωπο, από αριστερά στον τρά-
χηλο και στον αριστερό αγκώνα. Τα δύο τραύματα στην 
παλαμιαία επιφάνεια του αριστερού αντίχειρα και του αρι-
στερού δείκτη έχουν προκληθεί από κοφτερό όργανο και 
φαίνεται να έχουν προκληθεί στην προσπάθεια σύλληψης 
κάποιου θλώντος τέμνοντος οργάνου με τα χέρια. Τέλος, η 
κεφαλή κατά τη βρεγματική χώρα έχει δεχθεί πλήξη ή έχει 
προσκρούσει σε ανένδοτη επιφάνεια», επισημαίνει η κυ-
ρία Σπηλιοπούλου.

Τα ηλεκτρονικά ίχνη
Την ομάδα των τεχνικών συμβούλων της οικογένειας Βαλυ-
ράκη συμπληρώνει ο επικεφαλής του CSI Institute και επί 
σειρά ετών προϊστάμενος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος της ΕΛ.ΑΣ. Μανώλης Σφακιανάκης. «Μετά την ια-
τροδικαστική έκθεση, αλλάζουν κατεύθυνση όλες οι έρευ-
νες, καθόσον πλέον τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορε-
τικά. Θα πρέπει η Εισαγγελία άμεσα να ασκήσει δίωξη σε 
βαθμό κακουργήματος ανθρωποκτονίας, καθόσον η ια-
τροδικαστική έκθεση κατονομάζει ότι υπάρχουν χτυπή-
ματα εκτός της προπέλας από άλλα όργανα», δηλώνει ο 
Μ. Σφακιανάκης.

«Η έρευνα πλέον θα πρέπει να είναι στοχευμένη στο ποιοι 
ήταν πέριξ του Σήφη Βαλυράκη όταν αυτός ήταν στο μι-
κρό φουσκωτό του. Ηταν δύο σκάφη, όπως λένε, ή ήταν 
ένα σκάφος μεγάλο; Ολα αυτά θα αποδειχθούν μετά από 
την έρευνα, τη μελέτη και την ψηφιακή ανάλυση των ιχνών 
που υπάρχουν στο σημείο που συνέβη η πράξη. Για εμάς 
-νομικούς, τεχνικούς και την οικογένεια- είναι δεδομένο ότι 
υπάρχει πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση αυ-
τή. Υπάρχει πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την ιατροδι-
καστική έκθεση, έχει χτυπήσει τον Σήφη Βαλυράκη. Η υπό-
θεση πρέπει να ανατεθεί στο αρμόδιο τμήμα Ανθρωποκτο-
νιών της ΕΛ.ΑΣ.», προσθέτει ο επικεφαλής του CSI Institute.

Ο κ. Γιάννης Παγορόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας 
Βαλυράκη, δήλωσε στην «R»: «Με την έκθεση της ιατρο-
δικαστού Χαράς Σπηλιοπούλου, καθηγήτριας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, άνοιξε ένας νέος δρόμος για την υπόθε-
ση του Σήφη Βαλυράκη. Με βάση το πόρισμά της, ευρέ-
θησαν κακώσεις (χτυπήματα) στο δεξί μέρος της κεφαλής 
του εκλιπόντος, οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμία σχέ-
ση με αυτές του αριστερού μέρους, οι οποίες φέρονται ως 
συμβατές με κακώσεις από προπέλα, χωρίς ωστόσο να πε-
ριορίζονται τα ευρήματα σε μόνο μία. Αυτό σημαίνει ότι 
υπάρχει πλέον νέο υλικό, τόσο προς περαιτέρω αξιολόγηση 
όσο και για άσκηση ποινικής δίωξης κατά αγνώστων από 
τον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η υπόθεση θα ανατεθεί σε τακτικό ανακριτή, 
προκειμένου αυτός, με όλα τα δικονομικά όπλα που δια-
θέτει από τον νόμο, να προχωρήσει σε βάθος στην έρευ-
να της υπόθεσης που μέχρι σήμερα είναι επιφανειακή και 
αποσπασματική, και εν συνεχεία στην ανακάλυψη και στον 
εντοπισμό κάθε ύποπτου στοιχείου που παίζει καθοριστι-
κό ρόλο στην απόδοση ευθυνών».

έκθεση
Στην έκθεση 
της κυρίας 
Σπηλιοπούλου 
γίνεται αναλυτική 
περιγραφή των 
κακώσεων και των 
τραυμάτων που 
διαπιστώθηκαν 
στην κεφαλή, στον 
τράχηλο, στον 
κορμό, στα άνω 
άκρα (αριστερός 
αγκώνας, 
παλαμιαία 
επιφάνεια 
αριστερής άκρας 
χειρός) και στα 
κάτω άκρα

αιτία
Στο ερώτημα 
«πώς επήλθε 
ο θάνατος», το 
πόρισμα αναφέρει 
πως «η αρχική 
αιτία θανάτου 
είναι οι κρανιο-
εγκεφαλικές 
κακώσεις και 
η διατομή των 
αγγείων του 
τραχήλου»


