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Ά
σχημη κατάληξη είχαν οι 
έρευνες για τον εντοπισμό 
του πρώην υπουργού Σήφη 
Βαλυράκη, ο οποίος αγνοεί-

το στον Ευβοϊκό κόλπο από το μεση-
μέρι της Κυριακής (24/01), καθώς 
το βράδυ βρέθηκε νεκρός κοντά στο 
μικρό νησί Πεζονήσι Ερέτριας.
Ο Σ. Βαλυράκης είχε αποπλεύσει με 
το σκάφος του από την Ερέτρια όπου 
και διατηρούσε εξοχικό. Μερικές 
ώρες αργότερα η σύζυγός του ειδο-
ποίησε το λιμενικό και την αστυνομία 
πως δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλε-
σμα να ξεκινήσουν οι έρευνες των 
αρχών.
Το σκάφος του 77χρονου πρώην 
υπουργού εντοπίστηκε προσαραγ-
μένο, από άλλο σκάφος, κοντά στη 
νησίδα Ασπρονήσι, χωρίς όμως τον 
ίδιο μέσα. Mέχρι στιγμής δεν έχουν 
γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το 
πώς ο πρώην υπουργός βρέθηκε στη 
θάλασσα καθώς το σκάφος του εντο-
πίστηκε με τη μηχανή αναμμένη ενώ 
στο εσωτερικό του βρίσκονταν δύο 
ψαροντούφεκα.
Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού, 
ο Σ. Βαλυράκης πιθανότατα γλίστρη-
σε από κάποια αιτία από το σκάφος 
και έπεσε στη θάλασσα με αποτέλε-
σμα το φουσκωτό να συνεχίσει την 
πορεία του.
Δύο περιπολικά σκάφη, δύο αλιευ-
τικά, ένα ελικόπτερο του πολεμικού 
ναυτικού και μονάδα των Υποβρύ-
χιων Αποστολών συμμετείχαν στις 
έρευνες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
με το χειρότερο αποτέλεσμα.
Να σημειωθεί ότι στη θαλάσσια περι-
οχή οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. 
Περισσότερο φως στα αίτια του θανά-
του του πρώην υπουργού αναμένεται 
να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Ποιος ήταν ο Σήφης Βαλυράκης
Ο Σήφης Βαλυράκης, εκ των ιστορι-
κών στελεχών του «ανδρεϊκού» ΠΑ-
ΣΟΚ, γεννήθηκε το 1943 στα Χανιά. 
Ο πατέρας του, Γιάννης Βαλυράκης, 
ήταν αξιωματικός του Στρατού Ξηράς 
και βουλευτής της Ένωσης Κέντρου. 
Σπούδασε ηλεκτρονικός μηχανικός 
στη Γερμανία και τη Σουηδία, με ειδί-
κευση στους βιομηχανικούς αυτομα-
τισμούς. Μιλούσε αγγλικά, γερμανι-
κά και σουηδικά.

Κορυφαίο στέλεχος της αντιχουντι-
κής αντίστασης και του ένοπλου κλά-
δου του (ΠΑΚ), ο Βαλυράκης ήταν 
καταζητούμενος από το καθεστώς 
της 21ης Απριλίου επί τρία χρόνια 
για βομβιστικές επιθέσεις και συνε-
λήφθη τελικά το 1971, όπου βασανί-
στηκε και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. 
Απέδρασε όμως καθώς κατάφερε να 
κόψει τα κάγκελα του κελιού του και 
μετά προκάλεσε βραχυκύκλωμα στο 
ηλεκτρικό δίκτυο των φυλακών. Στη 
συνέχεια ανέβηκε στην στέγη ενός 
τραίνου που πήγαινε στη Γιουγκο-
σλαβία. Για κακή του τύχη το τραίνο 
σταμάτησε για ανεφοδιασμό στα σύ-
νορα, οι προβολείς των φυλακίων 
έπεσαν πάνω του, τον εντόπισαν και 
τον συνέλαβαν. Αυτή τη φορά οδηγή-
θηκε στις φυλακές Κέρκυρας.
Τελικά κατάφερε πάλι να αποδράσει, 
αυτή τη φορά κολυμπώντας έως την 
Αλβανία. Αλλά το εκεί καθεστώς του 
Ενβέρ Χότζα νόμιζε πως ήταν Έλλη-
νας κατάσκοπος της χούντας, και αρ-
χικά του επέβαλε ποινή τριών ετών 
σε καταναγκαστικά έργα στο στρατό-
πεδο του Φίερι. Όμως αυτή τη φορά 
στάθηκε τυχερός καθώς ο Ανδρέας 
Παπανδρέου κινητοποίησε τις επα-
φές του με το διεθνές Μαοϊκό και φι-
λοκινεζικό κίνημα (εκείνη την εποχή 
η Αλβανία ήταν δορυφόρος της Κίνας 
του Μάο) για να τον σώσει. Τελικά ο 
πρίγκιπας της Καμπότζης Σιχανούκ, 
στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου, επενέβη στους Κινέζους, οι οποί-
οι επενέβησαν στους Αλβανούς, και 
έτσι ο Σήφης Βαλυράκης αφέθηκε 
ελεύθερος.
Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής 
Χανίων με το ΠΑΣΟΚ το 1977. Δι-
ετέλεσε υφυπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (Οκτώβριος 1981 - 
Νοέμβριος 1984), υφυπουργός Πο-
λιτισμού με αρμοδιότητα τον Αθλητι-
σμό (Ιούλιος 1985 - Ιούνιος 1988), 
υφυπουργός Δημόσιας Τάξης (Ιούνι-
ος 1988 - Ιούλιος 1989 και Ιούλιος 
1994 - Μάρτιος 1995) και υπουργός 
Δημόσιας Τάξης (Μάρτιος 1995 - Ια-
νουάριος 1996).
Την 1η Φεβρουαρίου 2009 ο Σήφης 
Βαλυράκης κρατήθηκε για αρκετές 
ώρες από τις αμερικάνικες αρχές 
αμέσως μετά την άφιξή του σε αερο-
δρόμιο της Νέας Υόρκης λόγω ανά-

κλησης της βίζας του ενώ πετούσε. 
Αυτό το περιστατικό επανέφερε στο 
προσκήνιο την παλιά έχθρα του Βα-
λυράκη με την αμερικανική κυβέρνη-
ση, η οποία τη δεκαετία του ‘80 τον 
θεωρούσε «προστάτη» της 17 Νοέμ-
βρη.
Ήταν παντρεμένος με τη γνωστή 
ζωγράφο Μίνα Παπαθεοδώρου-Βα-
λυράκη, που έχει κερδίσει πολλά 
διεθνή βραβεία για τα έργα της. Το 
ζεύγος έχει αποκτήσει 2 παιδιά.

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου
«Ο Σήφης Βαλυράκης υπήρξε ένας 
γενναίος και ακέραιος δημοκράτης. 
Ατρόμητος αντιστασιακός στη δικτα-
τορία και ανιδιοτελής βουλευτής και 
υπουργός στη Δημοκρατία. Πολιτικός 
αντίπαλος, αλλά ποτέ εχθρός. Και πά-
ντα, ένας περήφανος Χανιώτης», ανα-
φέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την 
απώλεια του Σήφη Βαλυράκη.
«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην αγα-
πημένη του Μίνα και στους δικούς του 
ανθρώπους», καταλήγει η δήλωση του 
πρωθυπουργού.
«O Σήφης Βαλυράκης υπήρξε ένας 
αγωνιστής της Δημοκρατίας και της 
Ελευθερίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε 
συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θά-
νατο του Σήφη Βαλυράκη και εκφρά-
ζει συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
εκλιπόντος.
«Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 
των Συνταγματαρχών συνελήφθη και 
βασανίστηκε. Καταφέρνοντας να απο-
δράσει συνέχισε τη σημαντική αντιδι-
κτατορική του δράση στο εξωτερικό. 
Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πο-
ρείας από τη Μεταπολίτευση και μετά, 
άφησε με το προσωπικό του ήθος το 
δικό του αποτύπωμα στη δημόσια ζωή 
της χώρας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Μεγάλη η θλίψη μας από την αδό-
κητη απώλεια του πολύ καλού φίλου, 
αγωνιστή της Δημοκρατίας Σήφη Βα-
λυράκη. Οι αγώνες του για την ανα-
τροπή της χούντας και η συμβολή 
του στο μεγάλο έργο της Αλλαγής της 
χώρας, αποτελούν παρακαταθήκη για 
όλους μας. Καλό σου ταξίδι, Σήφη» 
αναφέρει ο Γιώργος Παπανδρέου σε 
δήλωσή του για το θάνατο του Σήφη 
Βαλυράκη.
«Η ξαφνική απώλεια του συντρόφου 

και φίλου Σήφη Βαλυράκη, μας γεμί-
ζει θλίψη» σημειώνει η πρόεδρος του 
Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννημα-
τά σε δήλωσή της για τον θάνατο του 
Σήφη Βαλυράκη και υπογραμμίζει:
«Πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώ-
να για τη δημοκρατία και την προο-
δευτική παράταξη. Μαχητής μέσα απο 
το ΠΑΚ στον αγώνα κατά της Χούντας. 
Συνοδοιπόρος του Ανδρέα Παπαν-
δρέου στη μεγάλη πορεία του ΠΑΣΟΚ 
που οδήγησε στη μεγάλη νίκη του 
1981. Από όπου και αν υπηρέτησε τη 
χώρα και την προοδευτική παράταξη , 
βουλευτής και υπουργός, διακρίθηκε 
για το ήθος του, την εργατικότητα του, 
την αφοσίωση στους στόχους της πα-
ράταξης και το χρέος στην πατρίδα». 
Η κ. Γεννηματά εκφράζει «ειλικρινή 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του».
«Με βαθειά θλίψη για τον απροσδό-
κητο χαμό ενός αγωνιστή και προσω-
πικού μου φίλου, εκφράζω τα ειλικρι-
νή μου συλλυπητήρια στη γυναίκα του 
Μίνα και στους οικείους του», αναφέ-
ρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυ-
πουργός Αντώνης Σαμαράς για την 
απώλεια του Σήφη Βαλυράκη.
«Ο Σήφης ήταν ιδεολόγος κι έντιμος 
πολιτικός, με πίστη στην πατρίδα και 
στις δυνάμεις της», καταλήγει η δήλω-
ση του κ. Σαμαρά.
Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο 
του Σήφη Βαλυράκη ανήρτησε στο 
twitter ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
«Ο Σήφης Βαλυράκης ήταν ένας ευ-
πρεπής και δυναμικός άνθρωπος. 
Υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τη 
δημοκρατία και την παράταξή του. Δυ-
στυχώς έφυγε αδόκητα στη θάλασσα 
που αγαπούσε. Ειλικρινή συλλυπητή-
ρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα 
στην αγαπημένη του Μίνα».

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου : Ασφαλείς χώρες καταγωγής Μπαγκλαντές και Πακιστάν
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μιλτι-
άδη Βαρβιτσιώτη, επικαιροποιείται ο κατάλογος 
ασφαλών χωρών καταγωγής.
Ειδικότερα, κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού 
γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, προστί-
θενται το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, χώρες 
από τις οποίες προέρχεται μεγάλος αριθμός μετα-

ναστών που εισέρχονται στην Ελλάδα.
Παράλληλα, διατηρούν το χαρακτηρισμό τους ως 
ασφαλείς χώρες καταγωγής οι Γκάνα, Σενεγάλη, 
Τόγκο, Γκάμπια, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αλ-
βανία, Γεωργία, Ουκρανία, Ινδία και Αρμενία.
Επισημαίνεται ότι η Ομάδα Εργασίας που έχει 
συσταθεί για τον καθορισμό ασφαλών τρίτων 
χωρών και ασφαλών χωρών καταγωγής, συνεχί-
ζει το έργο της και σύντομα θα υποβάλει τις προ-

τάσεις της για την αναμόρφωση του νομοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον καθο-
ρισμό των τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται 
ως ασφαλείς.
Τέλος, θα εισηγηθεί την εξειδίκευση, το είδος, 
την προέλευση, το εύρος και τον τρόπο αξιολό-
γησης των στοιχείων που λαμβάνονται υπ’ όψιν 
για την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργι-
κών αποφάσεων.

Έχασε τη ζωή του ο Σήφης Βαλυράκης: 
Βρέθηκε νεκρός στον Ευβοϊκό κόλπο


