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«Δεν χτυπήθηκε 
από την προπέλα 
του σκάφους του»
Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας Βαλυράκη 
δηλώνει πως «κάτι βίαιο έριξε τον Σήφη στη θάλασσα», 
ενισχύοντας το σενάριο της ανθρωποκτονίας

n.dimaras@realnews.gr

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

«Δ
εν είναι δυνατόν ο Σήφης Βαλυρά-
κης να έχει χτυπηθεί από τη δική του 
προπέλα. Είναι αδύνατον για εμένα 

να τον έχει τραυματίσει η προπέλα του σκά-
φους του. Τεχνικά δεν γίνεται…». Τη βεβαιό-
τητά του ότι ο πρώην υπουργός Σήφης Βαλυ-
ράκης δεν υπέστη τα μοιραία για τη ζωή του 
χτυπήματα από την προπέλα του μικρού κόκ-
κινου φουσκωτού του, με το οποίο είχε πάει 
για ψαροντούφεκο, εξέφρασε, μιλώντας στη 
Realnews, ο Αναστάσιος Δέδες, ειδικός δικα-
στικός πραγματογνώμων και τεχνικός σύμβου-
λος της οικογένειας Βαλυράκη.

«Υπάρχει άλλο αίτιο που τον ανάγκασε να 
βρεθεί στη θάλασσα και αυτό δεν ήταν δυνα-
τό να το αντιμετωπίσει. Ενα αναπάντεχο αίτιο. 
Βίαιο… Και δεν ξέρουμε ακόμα από τι είναι χτυ-
πημένος, αν είναι από προπέλα ή αν είναι από 
τίποτε άλλο… Αλλά γι’ αυτό θα μας διαφωτίσει 
η έκθεση της καθηγήτριας Ιατροδικαστικής κ. 
Σπηλιοπούλου», ανέφερε ο κ. Δέδες.

Να σημειωθεί πως η οικογένεια Βαλυράκη, 
πριν από λίγες ημέρες, μέσω των συνηγόρων 
της, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγ-
γελία Χαλκίδας. Ουσιαστικά, γίνεται λόγος για 
ανθρωποκτονία με πρόθεση και πρόκληση ναυ-
αγίου. Παράλληλα, ζητείται από τις εισαγγελι-
κές Αρχές και το Λιμενικό, που έχει την ευθύνη 
της προανάκρισης, να προχωρήσουν στην άρ-
ση του τηλεφωνικού απορρήτου επαγγελματι-
ών ψαράδων της περιοχής. 

Επιπλέον, ο κ. Δέδες τόνισε πως «η μόνη πε-
ρίπτωση να έχει χτυπηθεί ο κ. Βαλυράκης από 
τη δική του προπέλα είναι να βρισκόταν στην 
πλώρη μπροστά και να έπεσε εκεί. Αλλά, να βρί-
σκεται στην πλώρη του εν κινήσει σκάφους και 
να πέσει και να περάσει το σκάφος από πάνω 
του, αυτό είναι αδύνατο. Τελείως αδύνατο».

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας θα 
συντάξει το πόρισμά του μόλις λάβει την έκθε-
ση της καθηγήτριας Ιατροδικαστικής και Τοξι-
κολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Χαράς 
Σπηλιοπούλου και ενός πραγματογνώμονα που 
έχει διοριστεί από την προανακριτική Αρχή.

Υποπτα αλιευτικά
Με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και 
τη σάρωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, οι 
Αρχές ελπίζουν ότι θα «εγκλωβίσουν» το στίγμα 
των κινητών τηλεφώνων ατόμων που βρίσκο-
νταν εκείνη την ώρα σε ψαροκάικα τα οποία 
έπλεαν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Αγί-
ας Τριάδας και του Πεζονησίου Ερέτριας στις 
24 Ιανουαρίου.

Ηδη αποκαλύφθηκε ότι δύο επαγγελματίες 
ψαράδες, που είχαν δηλώσει ότι εκείνη την ημέ-
ρα δεν είχαν εξέλθει από το λιμάνι της Ερέτριας, 
δεν έλεγαν την αλήθεια. Ενώ στις πρώτες τους 

καταθέσεις είχαν υποστηρίξει ότι βρίσκονταν στις οικίες τους, 
ερασιτεχνικό βίντεο από drone τούς είχε καταγράψει εκτός λι-
μένα, με αποτέλεσμα να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις 
και να σχηματιστεί εναντίον τους δικογραφία για ψευδορκία.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, 
από τις 11:14 έως τις 11:33 το πρωί της Κυριακής 24 Ιανουαρί-
ου, δύο τουλάχιστον αλιευτικά φαίνονται να αναχωρούν από 
το λιμάνι, ενώ το drone «έπιασε» άλλα δύο σκάφη να μη βρί-
σκονται στις θέσεις τους…

«Βρέθηκα μπλεγμένος. Είχα βγει για λίγη ώρα έξω από το λι-
μάνι για να φορτώσω την μπαταρία του καϊκιού…», δικαιολο-
γήθηκε ένας εκ των ιδιοκτητών, εναντίον του οποίου ασκήθη-
κε δίωξη για ψευδορκία, καθώς στην πρώτη κατάθεσή του είχε 
αναφέρει πως βρικόταν στην οικία του. Αξιωματικοί του Λιμε-
νικού έχουν λάβει περισσότερες από 50 καταθέσεις αυτοπτών 
μαρτύρων, επαγγελματιών αλιέων και συγγενών τους για τη δι-
αλεύκανση της υπόθεσης. 

Σημαντικό εύρημα αποτελεί και η αξιοποίηση ηλεκτρονικών 
δεδομένων από δορυφόρους. Ηδη η πρώτη ψηφιακή αποτύ-
πωση από δορυφόρο έδειξε πως τουλάχιστον δύο ψαροκάικα 
βρίσκονταν στο επίμαχο σημείο έξω από την Ερέτρια τη μοι-
ραία εκείνη ημέρα. Παράλληλα, στελέχη του Λιμενικού δεν έχουν 
εστιάσει τις έρευνές τους αποκλειστικά και μόνο σε σκάφη από 
την Ερέτρια, αλλά εξετάζουν βίντεο και αξιοποιούν μαρτυρίες 
από τη Χαλκίδα έως το Αλιβέρι. 

Μαρτυρίες
Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα από την επε-
ξεργασία ενός βίντεο και μιας φωτογραφίας που τράβηξαν μια 
παρέα γυναικών και μία μάρτυρας, η οποία προσήλθε στο Λι-
μεναρχείο Ερέτριας. Σύμφωνα με την ίδια, τη φωτογραφία την 
έβγαλε στις 12:25 το μεσημέρι της Κυριακής και ταυτίζεται με 
την ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξεκίνησε από 
την Ερέτρια με το μικρό του φουσκωτό ο Σήφης Βαλυράκης. Αν 

και από μακρινή απόσταση η φωτογραφία δεί-
χνει ένα σκάφος πολύ κοντά στην Αγία Τριάδα 
και την ίδια ώρα δεξιά ένα μικρό φουσκωτό να 
ξεκινά από την Ερέτρια, πιθανώς αυτό του πρώ-
ην υπουργού. Αλλά και στο βίντεο που τράβη-
ξε μια γυναίκα, από μια παρέα τριών συνολικά 
ατόμων, διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός μεγαλύ-
τερου σκάφους στην περιοχή. Η συγκεκριμένη 
λήψη έγινε από μεγάλη απόσταση, περίπου 2,5 
χλμ., και οι κινήσεις του σκάφους τράβηξαν την 

προσοχή των τριών γυναικών. «Ηταν πολύ πε-
ρίεργο, φαινόταν από μακριά σαν φάλαινα που 
προκαλούσε παφλασμό, κυματισμό. Αφριζε το 
νερό και μας τράβηξε την προσοχή…», κατέθε-
σε η γυναίκα στους λιμενικούς. Αν αποδειχθεί 
κάτι τέτοιο, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τη μονα-
δική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, ενός αρτο-
ποιού, που βρισκόταν στην παραλία και άκου-
σε σε απόσταση 500 μέτρων μέσα στη θάλασ-
σα τον καπετάνιο ενός αλιευτικού να διαπλη-
κτίζεται με τον Σήφη Βαλυράκη.

Ο ειδικός δικαστικός 
πραγματογνώμων και 
τεχνικός σύμβουλος της 
οικογένειας Βαλυράκη, 
Αναστάσιος Δέδες

Ο Σήφης Βαλυράκης και η σύζυγός του
Μίνα Παπαθεοδώρου

Ο δικηγόρος της 
οικογένειας Βαλυράκη, 
Γιώργος Σπύρου, ζήτησε 
να ερευνηθεί σε βάθος 
η υπόθεση

Ηδη αποκαλύφθηκε ότι
δύο επαγγελματίες ψαράδες, 
που είχαν δηλώσει ότι εκείνη 
την ημέρα δεν είχαν εξέλθει 
από το λιμάνι της Ερέτριας,
δεν έλεγαν την αλήθεια

Το Πεζονήσι Ερέτριας


