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κοινωνια Υπόθεση Βαλυράκη
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Την πεποίθηση 
ότι ο θάνατος 
του πρώην 
υπουργού 
οφείλεται σε 
εγκληματική 
ενέργεια 
εκφράζουν 
πηγές από την 
οικογένεια 
του Σήφη 
Βαλυράκη, ενώ 
οι αλιείς που 
καταγγέλλονται 
για εμπλοκή 
στην υπόθεση, 
στο υπόμνημά 
τους που 
αποκαλύπτει 
η «R», 
προσπαθούν να 
αποδομήσουν 
τις καταθέσεις 
των μαρτύρων 

A
ρνούνται την οποιαδήποτε εμπλοκή τους 
στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη οι δύο 
επαγγελματίες ψαράδες από την περιο-

χή της Ερέτριας, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν 
εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πρά-
ξεων, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας 
που διενεργείται για τις συνθήκες θανάτου του 
πρώην υπουργού. 

Στο υπόμνημά τους, που αποκαλύπτει σήμερα 
η Realnews, τα δύο αδέλφια επιχειρούν να απο-
δομήσουν τα όσα είπε στις Αρχές τον περασμέ-
νο Απρίλιο ο αυτόπτης μάρτυρας Ε.Α., ο οποίος 
τους κατονόμασε ως εκείνους που προσέγγισαν 
το σκάφος του εκλιπόντος και πάνω σε καβγά τον 
χτύπησαν με κοντάρι, με αποτέλεσμα ο πρώην 
υπουργός να πέσει στη θάλασσα. Ρητορική απο-
δόμησης υιοθετούν και για τον άλλο κάτοικο της 
περιοχής, που αμέσως μετά το τραγικό συμβάν 
τον περασμένο Ιανουάριο είχε περιγράψει σχε-
δόν με τον ίδιο τρόπο τις συνθήκες θανάτου του 
Σήφη Βαλυράκη. 

Παράλληλα, οι αλιείς αφήνουν σαφείς υπόνοι-
ες για τους δύο μάρτυρες, ισχυριζόμενοι πως η 
κατάθεση του Ε.Α. έρχεται να «καλύψει» εκείνη 
του κατοίκου «αλλά με κραυγαλέο άκομψο τρό-
πο, όπως πάντα γίνεται κατά τις ψευδορκίες», 
όπως αναφέρουν στο υπόμνημά τους. «Ανάμε-
σα στους δύο θα πρέπει να ερευνηθεί ποιος εί-
ναι ο ενδιάμεσος κρίκος που τους συνδέει. Γνω-
ρίζονται μεταξύ τους; Ποιος συναντήθηκε μαζί 
τους πριν από την κατάθεσή τους και, μάλιστα, 
με τόσο κακό τρόπο προσπάθησε να συμπλη-
ρώσει με τη μετά από τρεις μήνες κατάθεση του 
Ε.Α. τις αρχικές καταθέσεις του Α.; Θα πρέπει, κα-
τά τη γνώμη μας, να γίνει σχετική έρευνα, ώστε 
να αποκαλυφθεί ποιος προσπάθησε να “ενώσει” 
και να “συμπληρώσει” τις δύο αυτές διαφορετι-
κές θέσεις των υποτιθέμενων αυτοπτών μαρτύ-
ρων», τόνισαν οι αλιείς. 

Το σκάφος
Ειδικότερα, στο υπόμνημά τους, υποστηρίζουν 
πως οι δύο ένορκες καταθέσεις που έδωσε ο Ε.Α. 
στη ΓΑΔΑ στις 19 Απριλίου και στις 20 Απριλίου 
2021, στις οποίες αναφέρει πως αναγνώρισε το 
σκάφος τους «πλησίον του αποθανόντος και τον 
έναν εξ ημών να τον χτυπά με ένα κοντάρι 3,5 μέ-
τρων», «βρίθουν ψευδών και ανυπόστατων γεγο-
νότων, ενώ τα όσα διαλαμβάνονται στις ανωτέρω 
ένορκες καταθέσεις αποτελούν ποινικά εις βάρος 
μας αδικήματα».

Και οι δύο ισχυρίζονται πως στις 24 Ιανουαρίου 
2021, που έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν, βρί-
σκονταν στο σπίτι τους, ενώ το σκάφος τους ήταν 
δεμένο καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνης της ημέρας 
στο λιμάνι της Ερέτριας. «Από το ημερολόγιο του 
σκάφους μας προκύπτει ότι στις 24 Ιανουαρίου 
το σκάφος μας βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι της 
Ερέτριας και όλη τη συγκεκριμένη ημέρα δεν με-
τακινήθηκε καθόλου. Ας ληφθεί υπ’ όψιν ότι ου-
δείς επαγγελματίας ψαράς τολμάει να κουνήσει 
το αλιευτικό του σκάφος χωρίς προηγούμενα να 
έχει ενημερώσει το ημερολόγιο του σκάφους του, 
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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ

Σε νεεΣ καταγγελίες για τον θάνα-
το του Σήφη Βαλυράκη προχώρησε η 
χήρα του πρώην υπουργού, Μίνα Πα-
παθεοδώρου, κατηγορώντας ευθέως 
τις λιμενικές Αρχές της Ερέτριας για 
πλημμελή διερεύνηση των στοιχείων 
που η ίδια έδωσε σε αυτές. Αφορμή 
στάθηκε ένα αφιέρωμα της ιταλικής 
εφημερίδας «Corriere della Sera» στη 

ζωή και στους αγώνες του Σήφη Βα-
λυράκη, από την περίοδο της χούντας 
μέχρι και την κοινοβουλευτική του πο-
ρεία. Μιλώντας στο πλαίσιο αυτού του 
αφιερώματος για τον σύζυγό της, η Μ. 
Παπαθεοδώρου επαναλαμβάνει τις 
καταγγελίες της περί ομάδας ψαρά-
δων της περιοχής, οι οποίοι, σύμφω-
να με τη δική της εκδοχή, μάλωσαν με 
τον Σήφη Βαλυράκη και τον έσπρω-
ξαν με ένα κοντάρι μέσα στη θάλασ-
σα, όπου και χτυπήθηκε από την προ-
πέλα του φουσκωτού σκάφους του. 
«Η άποψη ότι πρόκειται για ανθρω-
ποκτονία εκ προμελέτης είναι απολύ-
τως βάσιμη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα 
ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο Σήφης χτυ-
πήθηκε με κοντάρι. Τον χτύπησαν», 
αναφέρει, μιλώντας στον δημοσιογρά-
φο της εφημερίδας, Πάολο Βαλεντί-
νο, η κυρία Παπαθεοδώρου. Στο πλαί-
σιο του αφιερώματος στη ζωή του Σή-
φη Βαλυράκη, η εφημερίδα αναφέρε-

ται με λεπτομέρειες στην αντιστασιακή 
του δράση, στη φυλάκισή του στις φυ-
λακές της Κέρκυρας, αλλά και στην 
κινηματογραφική του απόδραση, κα-
τά την οποία κατόρθωσε να φτάσει κο-
λυμπώντας μέχρι τις ακτές της Αλβα-
νίας όπου και ζήτησε πολιτικό άσυλο. 
Και εκεί όμως συνελήφθη και καταδι-
κάστηκε σε φυλάκιση και, τελικά, απε-
λευθερώθηκε με παρέμβαση του Αν-
δρέα Παπανδρέου στην κινεζική κυ-
βέρνηση, η οποία έπαιξε τον ρόλο του 
διαμεσολαβητή. Επίσης, γίνεται εκτε-
νής αναφορά στην πολιτική του πο-
ρεία μετά την ανάληψη της εξουσίας 
από το ΠΑΣΟΚ το 1981, στις υπουργι-
κές θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκε, 
αλλά και σε πολλά στοιχεία της προ-
σωπικής του ζωής, όπως η φιλία του 
με τον Αλέκο Παναγούλη, πρόσωπο 
οικείο στους Ιταλούς λόγω της σχέ-
σης του με τη δημοσιογράφο Οριάνα 
Φαλάτσι.

η μινα παπαθεοδωρου στην «Corriere della Sera»

«Να συνεχιστούν 
οι έρευνες»

«Ο Σήφης χτυπήθηκε με κοντάρι»


