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άτοµα πλήρωµα, ουκρανικής καταγωγής, βρί-
σκεται ακινητοποιηµένο εδώ και 7 µήνες στο 
λιµάνι της Παλαιοχώρας.

Οπως σηµειώνει ο κ. Λυκουρέζος: «Εµείς, ως 
ΣΕΚΑΠ, δεν είχαµε ποτέ καµία πληροφορία για 
το εν λόγω φορτίο. Το πληροφορηθήκαµε από 
δηµοσιεύµατα. Αµέσως απευθυνθήκαµε στην 
Εισαγγελία Χανίων για περαιτέρω πληροφορί-
ες. Οπως µας είπαν, η προκαταρκτική ολοκλη-
ρώθηκε, στο πλαίσιο της οποίας ουδέποτε κλή-
θηκε εκπρόσωπος της ΣΕΚΑΠ για εξηγήσεις. 
Προφανώς, έκριναν ότι δεν είχε καµία σχέση 
η εταιρεία µε την υπόθεση, καθώς από τη στιγ-
µή που εξήγαγε νοµίµως τα τσιγάρα στο Μαυ-

ροβούνιο, δεν φέρει καµία 
ευθύνη για την περαι-
τέρω διακίνησή τους. 
∆εν κληθήκαµε να δώ-
σουµε εξηγήσεις, καθώς 
δεν προέκυψε δική µας 
εµπλοκή. Εµείς δεν έχου-
µε καµία εικόνα για το πόσα ή 
τι τσιγάρα υπήρχαν στο πλοίο. Η 
ΣΕΚΑΠ κάνει εξαγωγές. Αν κά-
ποιοι τα πήραν για λαθρεµπόριο, 
αυτό δεν αφορά εµάς, αλλά αυ-
τούς που το έκαναν. Επαναλαµ-
βάνω ότι εµείς πληροφορηθήκα-
µε την υπόθεση από δηµοσιεύ-
µατα πριν από λίγες ηµέρες και 
ουδέποτε δεχθήκαµε ενόχληση 
από την Εισαγγελία στο πλαίσιο 
της προκαταρκτικής που διενερ-
γήθηκε στα Χανιά». 

Οπως λέει ο κ. Λυκουρέζος, µε-
τά τα εν λόγω δηµοσιεύµατα το δι-
κηγορικό του γραφείο έστειλε έγ-
γραφο τόσο στην Εισαγγελία όσο 
και στο Τελωνείο Χανίων ζητώντας 
ενηµέρωση: «Η Εισαγγελία µάς 
ενηµέρωσε ότι έκλεισε την προκα-
ταρκτική, το δε Τελωνείο µάς απά-
ντησε εγγράφως στο αίτηµά µας 
πως στην υπηρεσία τους δεν σχη-
µατίστηκε φάκελος δικογραφίας. Αν 
υπήρξε απόπειρα λαθρεµπορίας από 
αγοραστές, πωλητές ή άλλους, αυτό δεν 
αφορά εµάς».

Σύµφωνα µε τον γνωστό ποινικολόγο, όλα 
αυτά «αιωρούνται» αποσκοπώντας ενδεχοµέ-
νως στο να πλήξουν την εικόνα του κ. Σαββίδη, 
την ώρα που προχωρά σε σειρά επενδύσεων: «Αυ-
τό που θέλω να σηµειώσω είναι ότι κάποιοι επιχεί-
ρησαν να δηµιουργήσουν εντυπώσεις εις βάρος 
της ΣΕΚΑΠ, σε µια περίοδο που ο κ. Σαββίδης 
έχει επενδύσει τόσα εκατοµµύρια στην εταιρεία, 
που εδρεύει στη Θράκη, την οποία αν δεν την 
είχε αγοράσει ο Ιβάν Σαββίδης το 2013, θα εί-
χε περάσει σε τουρκικά χέρια. Η επιχείρηση εξασφα-
λίζει ζωή σε περίπου 200 οικογένειες και συνεχίζει να 
προσφέρει µέσω των επενδύσεων που κάνει. Συνεχώς 
ακούγονται υπονοούµενα χωρίς στοιχεία. Εν κατακλεί-
δι, θέλω να επισηµάνω ότι η εταιρεία είναι στη διάθε-
ση κάθε Αρχής, καθώς ενδιαφέρεται και αυτή για την 
πάταξη του λαθρεµπορίου».
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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

K
αµία εµπλοκή δεν έχει η ΣΕΚΑΠ, ιδι-
οκτησίας του Ιβάν Σαββίδη, στην 
υπόθεση µε τα εκατοµµύρια λαθραία 

τσιγάρα που βρέθηκαν σε ουκρανικό πλοίο και 
τα οποία, όπως διαβάζουµε, φέρουν σήµανση 
της καπνοβιοµηχανίας», δηλώνει στη Realnews 
ο δικηγόρος της εταιρείας Αλέξανδρος Λυκου-
ρέζος.

Απαντώντας σε διάφορους ψιθύρους που 
αφήνουν υπόνοιες για εµπλοκή της επιχείρη-
σης µε την υπόθεση του ελεγχόµενου φορτίου, 
διευκρινίζει ότι η προκαταρκτική έρευνα που 
ξεκίνησε από την Εισαγγελία Χανίων έκλεισε 
εκεί, χωρίς ποτέ να κληθεί κάποιος εκπρόσω-
πος της εταιρείας. «Προφανώς γιατί δεν προ-
έκυψαν ενδείξεις εµπλοκής της», συµπεραίνει.

Τη σκυτάλη των ερευνών παίρνει τώρα η Ει-
σαγγελία Πειραιά, στην οποία διαβιβάστηκε η 
δικογραφία από τις 9 Ιουνίου, καθώς εκ του νό-
µου είναι η µόνη αρµόδια για αδικήµατα που 
τελούνται στη θάλασσα. Στην προκειµένη πε-
ρίπτωση φαίνεται ότι διερευνάται αν έχει τε-
λεστεί το αδίκηµα της απόπειρας λαθρεµπο-
ρίας τσιγάρων.

Η µεταφορά του φορτίου φέρεται να µην ολο-
κληρώθηκε λόγω µηχανικής βλάβης του πλοί-
ου και ρυµούλκησής του από πολεµικό σκά-
φος του ρωσικού ναυτικού νοτίως της Γαύδου, 
από όπου και λόγω επιδείνωσης του καιρού ο 
Ουκρανός πλοίαρχός του ζήτησε τη συνδρο-
µή της ελληνικής Ακτοφυλακής. Το πλοίο µε 7 

«∆εν εµπλέκεται 
η ΣΕΚΑΠ µε τα 
λαθραία τσιγάρα» 

Ο γνωστός 
δικηγόρος, που 
εκπροσωπεί την 
καπνοβιοµηχανία 
ιδιοκτησίας του Ιβάν 
Σαββίδη, απαντά 
στους ψιθύρους που 
αφήνουν υπόνοιες 
για εµπλοκή στη 
συγ κεκριµένη 
υπόθεση 

Αλέξανδρος Λυκουρέζος

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ απάντηση 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Τελωνείων στο ερώτημα 
αν υπάρχει δικογραφία 
που να αφορά τη ΣΕΚΑΠ


