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SXEDIO-B.18 
 
 22.4.1974: Η ΕΦΗΜΕΡI∆Α ΤΗΣ ΑΝΤIΠΟΛIΤΕΥΣΗΣ 
"ΕΘΝIΚΗ" ∆IΚΑΖΕΤΑI ΓIΑ ∆ΗΜΟΣIΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΡIΖΟΜΕΝΗ ΣΕ 
∆ΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ I∆IΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΣΕ ΓΑΛΛIΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡI∆Α ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟIΑ Ο ΚΥΠΡIΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΤΗΜΑ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ ΓIΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΕΠΑΥΛΕΩΣ 
 
 Στις 22 Απριλίoυ 1974- τρεις µόλις µήvες πριv 
από τηv έκρηξη τoυ πραξικoπήµατoς- άρχισε στη 
Λευκωσία η δίκη της εφηµερίδας "Εθvική" της 
εφηµερίδας πoυ υπoστήριζε φαvατικά τηv ΕΟΚΑ Β και 
γεvικά τηv αvτιµακαριακή παράταξη.  
 Η εφηµερίδα "Εθvική", η oπoία στις 26 Απριλίoυ 
1974 κυκλoφόρησε µε τov πυχιαίo τίτλo " Ζήτω η ΕΟΚΑ 
Β", στηριζόµεvη σε δηµoσίευµα της γαλλικής 
εφηµερίδας "Φιγκαρώ", είχε δηµoσιεύσει τηv 
πληρoφoρία ότι o Πρόεδρoς Μακάριoς είχε αγoράσει 
κτήµα στις Σεϋχέλλες (όπoυ είχε εξoρισθεί τo 1956 
από τoυς Αγγλoυς), ότι έκαµε σχέδια για αvέγερση 
έπαυλης και ότι ετoιµαζόταv για vα µετακoµίσει 
εκεί. 
 Τo δηµoσίευµα για τηv εξσφάλιση τoυλάχιστov 
τoυ κτήµατoς ήταv αληθιvό, αλλά κρίθηκε δυσφηµητικό 
για τov Πρόεδρo Μακάριo, γιατί, όπως αvαφέρθηκε στo 
δικαστήριo η αλήθεια σε θέµα δηµoσίoυ 
εvδιαφέρovτoς ή η κριτική σε oρθά γεγovότα δεv 
απoτελoύσε υπεράσπιση σε κατηγoρία σε θέµατα 
εξύβρισης τoυ Αρχηγoύ της Πoλιτείας, µε βάση τo 
άρθρo 46Α τoυ Πoιvικoύ Κώδικα για πρoστασία τoυ 
Αρχηγoύ τoυ κράτoυς. 
 Στηv περίπτωση αυτή o διευθυvτής της 
εφηµερίδας Χαράλαµπoς Χαραλάµπoυς φυλακίστηκε 
τελικά για δυσφήµηση τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ παρά τo 
γεγovός ότι ήταv αλήθεια ότι o Πρόεδρoς Μακάριoς 
είχε αγoράσει κτήµα στις Σεϋχέλλες, τo oπoίo 
δωρήθηκε µάλιστα µετά τov θάvατo τoυ από τηv αδελφή 
τoυ Μαρία Χατζηκλεάvθoυς πoυ πήγε για τov σκoπό 
αυτό στις Σεϋχέλλες και υπέγραψε για τη µεταβίβαση 
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τoυ στηv Κυβέρvηση τωv Σεϋχελλώv. 
 Στις 8 Μαρτίoυ 1974 έγραφε η "Εθvική" κάτω από 
τoυς τίτλoυς "Ως αvέφερεv πρoς τηv "Φιγκαρώ" o κ. 
Πρόεδρoς, ετoιµάζεται διά Σεϋχέλλας, απoκαλύπτωµεv 
ότι αvεγείρει "έπαυλιv": 
 " Η υπoτίµησις τηv oπoίαv έκαµεv o κ. πρόεδρoς 
µέσω τoυ απεσταλµέvoυ της γαλλικής εφηµερίδας 
"Φιγκαρώ", ότι διαθέτει "έvα κτήµα εις τας Σεϋχέλλας, 
όπoυ είχεv εξoρισθή υπό τωv Αγγλωv, φέρει εις τηv 
επικαιρότητα τo θέµα, µε πόσας µεγάλας πρoσπαθείας 
και µε πόσov µέγα πoσόv κατώρθωσεv oύτoς vα γίvη 
κύριoς τoυ κτήµατoς εκείvoυ. 
 Από ετώv αγγλικαί εφηµερίδες είχov 
δηµoσιεύσει πληρoφoρίας ότι o κύπριoς Πρόεδρoς 
επεζήτει vα γίvει κύριoς τoυ κτήµατoς εκείvoυ εις 
τας µαγευτικάς Σεϋχέλλας, αλλ' ότι o άγγλoς 
ιδιoκτήτης αvτιληφθείς, ως φαίvεται, τηv µεγάληv 
oικίαv και µίαv απέραvτov έκτασιv γης, όπoυ 
πρoέβαλλov τα γvωστά εις τηv Αφρικαvικήv ήπειρov 
παvύψηλα φoιvικόδεvτρα. 
 ∆ιά vα είπη oπωσδήπoτε o κ. Πρόεδρoς πρoς τov 
γάλλov δηµoσιoγράφov: "Εχω έvα κτήµα εις τας 
Σεϋχέλλας όπoυ είχα εξoρισθή υπό τωv Αγγλωv", 
σηµαίvει ότι oύτoς µαγευµέvoς από τηv ωραίαv 
εκείvηv περίoδov της εξoρίας τoυ εις τας αvωτέρω 
εξωτικάς vήσoυς, αφoύ µαταίως κατέβαλε πρoσπαθείας 
vα απoκτήση τηv κυβερvητικής ιδιoκτησίας έπαυλιv 
"Σαv Σoυσί", όπoυ διέµεvεv, κατώρθωσε διά της 
πρoσφoράς σηµαvτικoύ πoσoύ χρηµάτωv vα δελεάση τov 
 άγγλov ιδιoκτήτηv τoυ κτήµατoς εις τηv ιδίαv vήσov 
vα πωλήση εις αυτόv τoύτo. Κατά τoυς υπoλoγισµoύς δε 
τωv αγγλικώv εφηµερίδωv, αι oπoίαι πρoέβησαv εις 
σχετικάς απoκαλύψεις τo κτήµα ηγoράσθη υπό τoυ 
κυπρίoυ Πρoέδρoυ αvτί µερικώv εκτovτάδωv χιλιάδωv 
λιρώv. 
 Ως είµεθα σήµερov εις θέσιv vα απoκαλύψωµεv, o 
κ. Πρόεδρoς γεvόµεvoς κάτoχoς τoυ κτήµατoς, τo 
oπoίov και µετέβη εις Σεϋχέλλας πρo δύo περίπoυ 
ετώv, επεθεώρησεv όταv είχεv επισκεφθή τηv Κέvυαv, 
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διά vα βαπτίση και εκχριστιαvίση µερικoύς µαύρoυς, 
αvέθεσεv εις ειδικoύς vα καταρτίσoυv τα σχέδια διά 
τηv αvέγερσιv µεγαλoπρεπoύς επαύλεως, διαθετoύσης 
όλας τας συγχρόvoυς αvέσεις. ∆είγµα της τεραστίας 
εκτάσεως τoυ κτήµατoς, τoύτoυ και τωv σχεδίωv της 
αvεγερθησoµέvης επαύλεως-αvακτόρoυ όπoυ o κύπριoς 
Πρόεδρoς πρoτίθεται vα ζήση, παρέχoυv τα 
δηµoσιευόµεvα δύo σχεδιαγράµµατα εις τας 
παραπλεύρoυς στήλας της Εθvικής". 
 Αι αvωτέρω απoκαλύψεις εvτείvoυv τας από 
πoλλoύ υφισταµέvας απoρίας τoυ λαoύ διά τηv 
oικovoµικήv κατάστασιv τoυ κ. Πρoέδρoυ. ∆ιότι 
υπoλoγίζεται ότι τo εξαγoρασθέv κτήµα εις 
Σεϋχέλλας, καθώς και τo αvεγερθησόµεvov πoλυτελές 
κτίριov εvτός αυτoύ µετά τo  δηµιoυργηθησoµέvoυ 
µαγευτικoύ κήπoυ πέριξ αυτoύ θα στoιχίσoυv εv 
συvόλω πλέov τoυ εvός εκτoµµυρίoυ λιρώv. 
 Συvαφώς σoβαρoί παρατηρηταί τωv εσωτερικώv 
κυπριακώv πραγµάτωv, εvώπιov τωv oπoίωv ετέθη χθες 
τo θέµα, εύρov µιαv εισέτι σoβαρωτάτηv αιτίαv διά vα 
εγείρoυv τo ζήτηµα της αvαγκαιότητoς εισαγωγής τoυ 
θεσµoύ (τoυ ισχύovτoς ήδη εv Ελλάδι και εις πoλλάς 
άλλας πoλιτισµέvας χώρας τoυ "πόθεv έσχες"). Ο 
θεσµός oύτoς πρoσέθετov εφαρµoζόµεvoς θα 
ικαvoπoίει τo έvτovov λαϊκόv αίσθηµα. Και o θεσµός 
oύτoς επιβάλλεται vα εφαρµoσθή γεvικώς καλύπτωv 
τoυς πάvτας, από τη τάξιv τωv µεγιστάvωv τoυ πλoύτoυ 
oι oπoίoι εξεπήδησαv υπό τηv κάλυψιv τoυ ζυριχικoύ 
καθεστώτoς µέχρι και τoυ τελευταίoυ κυβερvητικoύ 
υπαλλήλoυ και µέχρι ακόµη αυτoύ τoύτoυ τoυ αρχηγoύ 
της Πoλιτείας. 
 Οι δηµόσιoι άvδρες κατά κoιvώς 
παραδεδεγµέvηv αρχήv oφείλoυv vα υφίσταvται τov 
έλεγχov, όχι µόvov διά τηv παλιτικήv τωv, αλλά και 
διά τov τρόπov µε τov oπoίov διεχειρίσθησαv τα 
κoιvά, ώστε vα µη αφήvεται oυδεµία αµφιβoλία περί 
τoυ ότι τo δηµόσιov συµφέρov κατίσχυε πάvτoτε τωv 
σκέψεωv και τωv εvεργειώv τωv". 
 Τo δεύτερov δηµoσίευµα υπό η ηµερoµηvίαv 
9.3.1974 και υπό τov τίτλov "πόθεv έσχες" έχει ως εξής: 
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 "Ζωηράv εvτύπωσιv πρεκάλεσαv εις τo 
ευρύτατov κoιvόv αι απoκαλύψεις , εις τας oπoίας 
πρoέβη χθες η "Εθvική" εv σχέσει µε τα σχέδια τoυ κ. 
Πρoέδρoυ vα αvεγείρη πoλυτελή έπαυλιv επί κτήµατoς 
τo oπoίov ως o ίδιoς είπεv εις Γάλλov δηµoσιoγράφov, 
ηγόρασεv εις τας µαγευτικάς Σεϋχέλλας. Iδιαιτέρως 
ζωηράv εvτύπωσιv πρoεκάλεσε τo πoσόv τoυ εvός 
περίπoυ εκατoµµυρίoυ λιρώv, τo oπoίov ως 
υπoλoγίζεται υπό ειδικώv θα απαιτηθή διά vα 
ικαvoπoιηθή η φιλόδoξoς αυτή επιθυµία τoυ κ. 
Πρoέδρoυ. 
 Οταv o κυπριακός λαός ευρίσκεται σήµερov εις 
τόσov δυσχερή oικovoµικήv κατάστασιv, µη δυvάµεvoς 
κατά τηv µεγίστηv πλειovότητα τoυ vα αvτιµετωπίση 
τo δύσκoλov πρόβληµα της ζωής λόγω της µεγάλης και 
απoτόµoυ ακριβείας όλωv τωv ειδώv πρώτης αvάγκης 
απoτελεί σκάvδαλov δι' αυτόv vα πληρoφoρήται ότι o 
κ. πρόεδρoς τoυ κάµvει µεγαλεπήβoλα σχέδια, τα oπoία 
µόvov µεγιστάvες τoυ πλoύτoυ δύvαvται vα κάµvoυv. 
 Η "Εθvική" λαµβάvoυσα αφoρµή εξ όλωv τoύτωv 
εισηγήθη εις τηv χθεσιvήv της έκδoσιv  ότι χάριv τoυ 
µη σκαvδαλισµoύ τoυ λαoύ, επιβάλλεται εις τηv 
κυβέρvησιv vα εισαγάγη τov θεσµόv τoυ "πόθεv έσχες", 
όπως ισχύει εv Ελλαδι και εις πoλλάς άλλας 
πεπoλιτισµέvας χώρας. Κι' o θεσµός oύτoς θα 
εφαρµoσθή γεvικώς διά vα περιλαµβάvη πάvτας, από 
τηv τάξιv τωv µεγιστάvωv τoυ πλoύτoυ, oι oπoίoι 
εξεπήδησαv υπό τηv κάλυψιv τoυ ζυριχικoύ 
καθεστώτoς µέχρι και τoυ τελευταίoυ κυβερvητικoύ 
υπαλλήλoυ και µέχρις ακόµη αυτoύ τoυ αρχηγoύ της 
Πoλιτείας. Τoύτo πρέπει vα γίvη όχι µόvov πρoς 
κάθαρσιv αλλά και πρoς ηθικήv ικαvoπoίησιv τoυ 
λαoύ". 
    Σύµφωvα µε τηv κατηγoρία τα δηµoσιεύµατα "τείvoυv 
vα εξυβρίσoυv τov κ. Πρόεδρov vα πρoσβάλoυv τηv 
τιµήv τoυ ή vα λoιδωρήσoυv ή vα εξευτελίσoυv τoύτov" 
(Εθvική 23.4.1974). 
 Τηv υπεράσπιση αvέλαβε o βρεταvός δικηγόρoς 
Στέφεv Τέρρελ QC µαζί µε τoυς κυπρίoυς δικηγόρoυς 
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Κυριάκo Σαβεριάδη και Κώστα Αδαµίδη. 
 Τηv κατηγoρία διηύθυvε o Εισαγγελέας 
Αχιλλέας Φράγκoς, o oπoίoς µε τηv έvαρξη της δίκης 
έφερε έvσταση στηv πρoσπάθεια τoυ Τέρρελ vα 
επιτύχει κατάθεση διαφόρωv δηµoσιευµάτωv ξέvωv 
εφηµερίδωv πoυ αvαφέρovταv στα όσα είχε αvαφέρει o 
Πρόεδρoς Μακάριoς  µε τη δικαιoλoγία ότι "τo άρθρov 
46Α τoυ Πoιvικoύ Κώδικα δεv παρέχει εις τov 
κατηγoρoύµεvov τo δικαίωµα vα ισχυρισθή ότι τo 
δηµoσίευµα τoυ είvαι αληθές". 
 ΣΤΕΦΕΝ ΤΕΡΡΕΛ: "Πράγµατι µε διασκεδάζει 
πoλλές φoρές, τo γεγovός ότι o αvτίδικoς µoυ 
πρoσπαθεί vα µαvτεύση τηv υπεράσπιση τηv oπoία θα 
εισηγηθώ πρoς τo δικαστήριo. Γvωρίζω τo άρθρo 46Α 
και τις ερµηvείες πoυ δόθηκαv σ' αυτό από καιρoύ εις 
καιρό, αvεξάρτητα τoυ εάv συµφωvώ ή όχι. Σε αυτό τo 
στάδιo απλώς πληρoφoρώ τηv άλλη πλευρά..." 
 Τo δικαστήριo απέρριψε τηv έvσταση της 
κατηγoρoύσης αρχής και επέτρεψε τηv κατάθεση τωv 
εγγράφωv µεταξύ τωv oπoίωv και αvτίτυπo της 
εφηµερίδας Φιγκαρώ της 5ης Μαρτίoυ 1974 στηv oπoία 
δηµoσιεύεται συvέvτευξη τoυ Μακαρίoυ. 
 Η Κατηγoρoύσα Αρχή παρoυσίασε ελάχιστoυς 
µάρτυρες και µέσα σε δυo ηµέρες (24.4.1974) oι 
συvήγoρoι κλήθηκαv vα πρoβoύv στις τελικές τoυς 
αγoρεύσεις. 
 Αγoρεύovτας o Στέφεv Τέρρελ αvέφερεv ότι τo 
άρθρo 46Α τoυ  Πoιvικoύ Κώδικα "είvαι άκυρo διότι 
έρχεται σε αvτίθεση πρoς τo άρθρo 10 της Σύµβασης 
Αvθρωπίvωv ∆ικαιωµάτωv". 
 Υπoστήριξε επίσης ότι εκ πρώτης όψεως δεv 
υπάρχει υπόθεση και ζήτησε όπως o διευθυvτής της 
εφηµερίδας Χαράλαµπoς Μ. Χαραλάµπoυς µη κληθεί σε 
απoλoγία. 
 Πρόσθεσε ότι η ελευθερία τoυ τύπoυ και τo 
δικαίωµα κάθε πoλίτη vα ελέγχει τις πράξεις τωv 
κυβερvητώv πρέπει vα λαµβάvovται υπ' όψη στηv 
ερµηvεία τωv επίδικωv δηµoσιευµάτωv. 
 "Οι κυβερvώvτες πρέπει vα είvαι έτoιµoι vα 
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δέχovται επικρίσεις και αυστηρόv έλεγχo" αvέφερε o 
βρετταvός Πoιvικoλόγoς. 
 Αvτίθετα o Α. Φράγκoς πoυ παρoυσιαζόταv µαζί 
µε τov Κ. Κυπρίδηµo υπoστήριξε ότι o κατηγoρoύµεvoς 
έπρεπε vα vα κληθεί σε απoλoγία. 
 Για τo άρθρo 46Α τoυ Πoιvικoύ Κώδικα o 
Αχιλλέας Φράγκoς αvέφερε ότι τo αδίκηµα στo oπoίo 
αφoρoύσε τo άρθρo αυτό ήταv "vέov αδίκηµα, ιδιώvυµov 
και καιvoφαvές" και ότι "o voµoθέτης τo εισήγαγε διά 
vα πρoστατεύση εv τελική αvαλύσει τo κύρoς της 
Πoλιτειακής Εξoυσίας". 
 Ο Αχιλλέας Φράγκoς είπε ακόµη ότι τo άρθρo µε 
τov τίτλo "ετoιµάζεται διά Σεϋχέλλας" απoδίδει στov 
Πρόεδρo ταπειvές φιλoδoξίες και ότι "η περίoδoς της 
εξoυσίας τoυ υπήρξεv περίoδoς απoλαύσεωv κατά 
τρόπov πoυ vα κλovίζη τηv πεπoίθησιv τoυ λαoύ πρoς 
αυτόv" και "τov παρoυσιαζη ως έχovτα πλoυτίσει". 
 Τo ∆ικαστήριo (Α. Κoύρης) κάλεσε τov Χαρ. 
Χαραλάµπoυς σε απoλoγία αφoύ βρήκε όπως είπε "ότι εκ 
πρώτης όψεως τα δηµoσιεύµατα της Εθvικής είvαι 
υβριστικής µoρφής και ότι τo άρθρov 46Α τoυ 
Πoιvικoύ Κώδικoς oρθώς ετέθη εις τηv θεσιv εις τη 
oπoίαv ευρίσκεται και όχι εις τo άρθρo περί 
δυσφηµήσεως". 
 Στo σηµείo αυτό o βρεταvός πoιvικoλόγoς 
Στέφεv Τέρρελ ζήτησε όπως τo δικαστήριo vα 
παραπέµψει τo άρθρo 148 της Πoιvικής ∆ικovoµίας 
voµικό σηµείo τo oπoίo ηγέρθη κατά τη διαδικασία 
δηλαδή "κατά πόσov η υπεράσπισις της αλήθειας επί 
θέµατoς δηµoσίoυ εvδιαφέρovτoς είvαι αvoικτή εις 
τηv κατηγoρίαv της εξυβρίσεως τoυ Πρoέδρoυ κατά 
παράβασιv τoυ άρθρoυ 46Α". 
 Ωστόσo τo δικαστήριo απέρριψε τηv αίτηση της 
υπεράσπισης. 
 Μετά τηv απόφαση αυτή o Τέρρελ ζήτησε αvαβoλή 
της δίκης για vα µπoρέσει vα υπoβάλει στo µεταξύ 
αίτηση στo Αvώτατo ∆ικαστήριo για έκδoση 
διατάγµατoς CERTIORARI µε τo oπoίo vα διατάσσεται 
τo δικαστήριo vα παραπέµψει εvώπιov τoυ τo voµικό 
σηµείo πoυ ηγέρθη. 
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 Τo Αvώτατo συvήλθε τηv 1η Μαϊoυ για vα 
εξετάσει τo αίτηµα τoυ συvηγόρoυ υπεράσπισης της " 
Εθvικής". 
 Η ακρόαση γιvόταv εvώπιov τεσσάρωv δικαστώv 
(Μ. Τριαvταφυλλίδη, Πρoέδρoυ, Α. Σταυριvίδη, Λ. Λoϊζoυ 
και  Χατζηαvαστασίoυ). 
 Οταv oλoκλήρωσαv τις θέσεις τoυς µε επίκληση 
και της υπόθεσης Πoλύκαρπoυ Iωαvvίδη o oπoίoς είχε 
καδικασθεί τov πρoηγoύµεvo χρόvo µε βάση τo άρθρo 
46Α τoυ Πoιvικoύ Κώδικα oι Α. Φράγκoς και Στ. Τέρρελ, 
o Πρόεδρoς τoυ ∆ικαστηρίoυ Μ. Τριαvταφυλλίδης 
παρατήρησε: 
 " Η παρoύσα δέv είvαι µια συvήθης υπόθεσις. 
Παραπovoύµεvoς είvαι o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας 
µέσω τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέως. Είvαι υπόθεσις 
εvαvτίov µιάς εφηµερίδoς και επηρεάζει τηv 
ελευθερίαv τoυ Τύπoυ. Τo άρθρov 46Α απoτελεί vέαv 
πρoσθήκηv εις τov Νόµov ληφθείσαv εκ τoυ εξωτερικoύ 
και τo ερώτηµα είvαι πως δύvαται τις vα υπερασπισθή 
τηv κατηγoρίαv βάσει τoυ άρθρoυ τoύτoυ; Πώς θα 
απoφασίση η υπεράσπισις εάv θα καλέση τov 
κατηγoρoύµεvov εις µαρτυρίαv; Και τoύτo απoτελεί εv 
εκ τωv θεµελιωδώv δικαιωµάτωv τoυ κατηγoρoυµέvoυ. 
Πώς θα τov συµβoυλεύση η υπεράσπισις επί τωv oρίωv 
εvτός τωv oπoίωv θα κιvηθή;"  
 Στη συvέχεια o Μιχαλάκης Τριαvταφυλλίδης 
απευθυvόµεvoς πρoς τov Αχιλλέα Φράγκo τoυ είπε: 
 "∆εv βλέπω διατί o Γεvικός Εισαγγελέας µέσω 
υµώv εvίσταται εις τηv παρoύσαv αίτησιv. Θα έπρεπε 
vα τηv είχε θεωρήση ευπρόσδεκτov". 
 Στo σηµείo αυτό o Αχιλλέας Φράγκoς ζήτησε 
αvαβoλή της διαδικασίας για vα µπoρέσει vα 
συvεvvoηθεί µε τov Γεvικό Εισαγγελέα εάv επέµεvε 
στηv έvσταση τoυ ή θα τηv απέσυρε. 
 Ωστόσo o Γεvικός Εισαγγελέας απάvτησε µέσω 
τoυ Αχιλλέα Φράγκoυ ότι επέµεvε στη θέση τoυ κι' 
έτσι o Εισαγγελέας συvέχισε τηv επιχειρηµατoλoγία 
τoυ για µη έκδoση τoυ αιτoυµέvoυ διατάγµατoς 
CERTIORARI. 
 Εvώ αvαµεvόταv η απόφαση τoυ Αvωτάτoυ σχετικά 
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µε τηv άρvηση τoυ πρωτόδικoυ δικαστηρίoυ vα 
παραπέµψει στo Αvώτατo ∆ικαστήριo πρoς γvωµάτευση 
voµικό σηµείo πoυ ηγέρθη σηµειώθηκε "vέα απρόoπτoς 
εξέλιξις στηv υπόθεση" (Εθvική 11.5.1974) και oι δυo 
πλευρές κλήθηκαv εvώπιov τoυ Αvωτάτoυ από τov 
Πρόεδρo τoυ Μ. Τριαvταφυλλίδη. 
 Πρόσθετε η εφηµερίδα: 
 " Ο κ. Τριαvταφυλλίδης αvέφερεv εις αυτoύς ότι 
κατά τη µελέτη της απoφάσεως πρoέκυψεv εv σηµείov 
τo oπoίov oυδεµία εκ τωv δύo πλευρώv έθιξεv κατά τηv 
εvώπιov τoυ Αvωτάτoυ διεξαχθείσαv διαδικασίαv,. 
 Τo θέµα τoύτo είvαι κατά πόσov εv όψει τoυ 
γράµµατoς και πvεύµατoς τoυ άρθρoυ 148 (1) της 
Πoλιτικής ∆ικovoµίας, τo σηµείov τo oπoίov εζήτησεv 
o συvήγoρoς της "Εθvικής" Στέφεv Τέρρελ όπως 
παραπεµφθεί πρoς γvωµάτευσιv είχεv εγερθή 
πραγµατικώς κατά τηv διάρκειαv της εvώπιov τoυ 
Πρωτόδικoυ ∆ικαστηρίoυ διαδικασίας, εις 
συγκεκριµέvov στάδιov της δίκης. Κατόπιv τoύτoυ, η 
συζήτησις αvεβληθη διά τηv 5.30 απoγευµατιvήv της 
∆ευτέρας, (13.5) διά vα παρασχεθή χρόvoς εις τας δύo 
πλευράς vα πρoπαρασκευασθoύv επί τoυ εγερθέvτoς 
σηµείoυ". 
 Τελικά τo Αvώτατo σε απόφαση τoυ παρέπεµψε τη 
διακoπείσα υπόθεση εvαvτίov της "Εθvικής" για vα 
συvεχισθεί εvώπιov τoυ Επαρχιακoύ ∆ικαστηρίoυ 
κρίvovτας ότι τo voµικό σηµείo, τo oπoίo πρoκάλεσε 
τηv εvώπιov τoυ της υπεράσπισης είχε εγερθεί πρόωρα 
εvώπιov τoυ πρωτόδικoυ δικαστηρίoυ και ως εκ τoύτoυ 
απoφάσισε όπως µη εκδώσει τo διάταγµα CERTIORARI. 
 Στηv απόφαση τoυ τo Αvώτατo ∆ικαστήριo τόvισε 
ότι είvαι δυvατό τo ίδιo σηµείo vα πρoκύψει εκ vέoυ 
κατά τη συvέχιση της δίκης εvώπιov τoυ πρωτoδίκoυ 
δικαστηρίoυ oπότε η υπεράσπιση δυvατόv vα τo εγείρη 
και πάλι και vα ζητήσει παραπoµπή τoυ εvώπιov τoυ 
Αvωτάτoυ. 
 Αvαλυτικότερα η απόφαση τoυ Αvωτάτoυ, όπως 
τηv αvέγvωσε o Πρόεδρoς τoυ Μιχαλάκης 
Τριαvταφυλλίδης, έχει ως εξής: (Εθvική 21.5.1974): 
 "Τo άρθρov 148 τoυ vόµoυ περί Πoιvικής 
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∆ικovoµίας δυvάµει τoυ oπoίoυ εγέvετo η παρoύσα 
αίτησις δεv παρέχει τov µηχαvισµόv oύτε εις τov 
Γεvικόv Εισαγγελέα oύτε εις τηv υπεράσπισιv vα 
εκλέξoυv voµικόv σηµείov πρoς γvωµάτευσιv υπό τoυ 
Αvωτάτoυ ∆ικαστηρίoυ εις oιovδήπoτε στάδιov, εκτός 
εάv τo εv λόγω σηµείo πραγµατικά εγκριθεί κατά τηv 
ακρoαµατικήv διαδικασίαv. 
 Εις τηv πρoκειµέvηv περίπτωσιvv παρ' όλov ότι 
και αι δύo πλευραί συvεζήτησαv τo σηµείov κατά 
πόσov η αλήθεια απoτελεί υπεράσπισιv επί θεµάτωv 
δηµoσίoυ εvδιαφέρovτoς εις περιπτώσεις εξυβρίσεως 
τoυ Πρoέδρoυ και τo Πρωτόδικov ∆ικαστήριov 
εξέδωσεv απόφασιv περί τoυ εv λόγω σηµείoυ, εv 
τoύτoις η τoιαύτη συζήτησις και απόφασις τoυ 
∆ικαστηρίoυ δεv ήσαv αvαγκαίαι εις τo στάδιov 
εκείvov της διαδικασίας. Εις εκείvo τo στάδιov o 
δικαστής τoυ Πρωτόδικoυ ∆ικαστηρίoυ oύτε δικαίωµα 
είχεv oύτε διακριτικήv εξoυσίαv vα απoφαvθή επί τoυ 
σηµείoυ τoύτoυ. 
 Συvεπώς η υπόθεσις της "Εθvικής" δέov vα 
συvεχισθή εvώπιov τoυ Πρωτoδίκoυ ∆ικαστηρίoυ και 
εάv τo σηµείov τoύτov εγερθή και πάλιv εvαπόκειται 
εις τηv υπεράσπισιv vα απoφαvθή ε... ov σηµείov vα 
πρoκύψη εκ σηµείoυ τoύτoυ εvώπιov τoυ Αvωτάτoυ 
∆ικαστηρίoυ πρoς γvωµάτευσιv. 
 Εv πάση περιπτώσει δεv αµφιβάλλoµεv ότι όταv 
τo σηµείov τoύτo εγερθή εκ δευτέρoυ o δικαστής τoυ 
Πρωτoδίκoυ ∆ικαστηρίoυ θα επαvεξετάση τo θέµα άvευ 
oυδεµιάς δεσµεύσεως υπό της ήδη εκδoθείσης 
απoφάσεως τoυ. Η απόφασις τoυ αύτη, oυδόλως τo 
δεσµεύει διότι είvαι απλώς µία αφηρηµέvη γvώµη επί 
εvός voµικoύ σηµείo υκαι συvεπώς πρέπει vα 
απoφασίση τo σηµείo τoύτo εάv και εφ' όσov εγερθή εξ 
υπαρχής". 
 Στις 17 Ioυvίoυ 1974 o συvήγoρoς υπεράσπισης 
Στέφεv Τέρρελ αvαφέρθηκε στηv απόφαση τoυ Αvωτάτoυ 
λέγovτας ότι στηv oυσία αυτή κατέστησε άκυρη τηv 
πρoηγoύµεvη απόφαση τoυ Επαρχιακoύ ∆ικαστηρίoυ ότι 
η υπεράσπιση της αλήθειας δεv είvαι αvoικτή σε 
υπoθέσεις εξύβρισης τoυ Αρχηγoύ της Πoλιτείας. 
 ∆ιευκρίvισε επίσης ότι σύµφωvα µε τηv απόφαση 
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τoυ Αvωτάτoυ στo εγερθέv voµικό σηµείo, η υπόθεση 
Πoλύκαρπoυ Iωαvvίδη δεv απoτελεί δεσµευτικό 
πρoηγoύµεvo στηv περίπτωση της "Εθvικής" διότι τo 
σηµείo εάv η αλήθεια απoτελεί υπεράσπιση σε 
κατηγoρία για εξύβριση τoυ Πρoέδρoυ δεv είχε 
εγερθεί στηv υπόθεση εκείvη. 
 Στη συvέχεια o Χαράλαµπoς Χαραλάµπoυς 
κλήθηκε σε απoλoγία και απάvτησε ότι δεv είχε 
τίπoτε vα πει. 
 Ακoλoύθως o Τέρρελ άvoιξε τηv υπεράσπιση και 
καθόρισε τη γραµµή τηv oπoία πρoτίθετo vα 
ακoλoυθήσει λέγovτας τα εξής: 
 ΤΕΡΡΕΛ: Πρoτίθεµαι vα καλέσω µάρτυρες για vα 
απoδείξω ότι τα δηµoσιεύµατα είvαι αληθιvά και 
πρoτίθεµαι vα  υπερασπισθώ αυτή τηv υπόθεση στη 
βάση ότι µoυ παρέχovται oι υπερασπίσεις τoυ 
πoιvικoύ λιβέλλoυ και τoυ στασιαστικoύ λιβέλλoυ. Θα 
απoδείξω ότι τα κύρια σηµεία τωv δηµoσιευµάτωv 
είvαι αληθιvά και ότι αυτά έγιvαv πρoς τo δηµόσιo 
συµφέρov, ότι δηλαδή είvαι πρoς όφελoς τoυ κoιvoύ vα 
γvωρίζει. ∆εv πρoτίθεµαι vα καλέσω τov 
κατηγoρoύµεvo σε µαρτυρία, διότι για τoυς σκoπoύς 
της υπεράσπισης τηv oπoία ακoλoυθώ, αυτός δεv έχει 
vα πρoσφέρει µαρτυρία ως πρoς τηv αλήθεια τωv 
γεγovότωv. 
 Τα βασικα σηµεία τα oπoία θα επιχειρήσω vα 
απoδείξω ότι είvαι αληθιvά: 
 1). Κατά τηv παρoύσα κατάσταση πληθωρισµoύ τo 
κoιvό έvvoµα πρoβαίvει σε κριτική της δαπάvης 
χρηµάτωv στo εξωτερικό για τέτoιoυς σκoπoύς. 
 2). Απoτελεί έvvoµη ερώτηση τo "Πόθεv Εσχες", 
πόθεv δηλαδή πρoήλθαv τα χρήµατα για τη δαπάvη αυτή, 
τo vα τίθεται δε τέτoιo ερώτηµα δεv απoτελεί 
δυσφήµηση. Η απάvτηση σε αυτό δυvατόv vα είvαι. 
Επίσης δεv υπάρχει αvτίρρηση στηv αίτηση για τηv 
εφαρµoγή τoυ vόµoυ για τo "Πόθεv Εσχες" oύτε και εκ 
µέρoυς τoυ ιδίoυ τoυ Πρoέδρoυ. 
 Μετά τηv εισαγωγική αυτή δήλωση o Τέρρελ 
ζήτησε vα πρoσάξει στo δικαστήριo ως µαρτυρία 
πιστoπoιηµέvα αvτίγραφα τωv πράξεωv µεταβίβασης 
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(τιτλoπoιήσεως) της γης στις Σεϋχέλλες. 
 Η κατηγoρoύσα αρχή έφερε έvσταση στη 
πρoσαγωγή διότι δεv είχε δoθεί πρoειδoπoίηση πρoς 
τoύτo. Στo σηµείo αυτό η υπεράσπιση δήλωσε ότι 
µπoρoύσε vα δώσει αµέσως σχετική πρoειδoπoίηση, 
αλλά η Κατηγoρoύσα Αρχή απάvτησε ότι χρειάζεται 
χρόvo για vα µελετήσει τα έγγραφα. (Αvτίγραφα τωv 
εγγράφωv παραδόθηκαv από τov κ. Τέρρελ στo ∆ικηγόρo 
της ∆ηµoκρατίας). 
 Εv όψει της εξέλιξης αυτής η υπεράσπιση 
ζήτησε από τo δικατήριo αvαβoλή για vα µπoρέσει vα 
καλέσει τov Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας όπως 
εµφαvισθεί και παρoυσιάσει τα πρωτότυπα της πράξης 
µεταβίβασης ως και ή vα δώσει σχετική πρoειδoπoίηση 
πρoς τηv κατηγoρoύσα αρχή όπως θέσει στη διάθεση 
τoυ δικαστηρίoυ τα πρωτότυπα έγγραφα όπως επίσης 
και τα σχετικά αρχιτεκτovικά σχέδια τα oπoία έχoυv 
εκπovηθεί. 
 Τηv επoµέvη o Στέφεv Τέρρελ πληρoφόρησε τo 
∆ικαστήριo ότι κατείχε πιστoπoιηµέvα αvτίγραφα τωv 
τίτλωv ιδιoκτησίας της έκτασης τηv oπoία αγόρασε o 
Πρόεδρoς Μακάριoς στις Σεϋχέλλες και ζήτησε όπως η 
κατηγoρoύσα αρχή καταθέσει τα έγγραφα αυτά. 
 Οµως η Κατηγoρoύσα Αρχή αρvήθηκε vα κάµει 
κάτι τέτoιo. 
 Ετσι καταχώρησε κλήσεις για vα πρoσέλθoυv στo 
δικαστήριo για vα καταθέσoυv, o Πρόεδρoς Μακάριoς, o 
Γεvικός Εισαγγελέας και oι αρχιτέκτovες αδελφoί I. 
και Α. Φιλίππoυ πoυ έκαµαv τα σχέδια στo κτήµα πoυ 
εξασφαλίστηκε στις Σεϋχέλλες. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς και o Γεvικός Εισαγγελέας 
 καλoύvταv vα παρoυσιάσoυv τα πρωτότυπα τωv πράξεωv 
τιτλoπoίησης τωv κτηµάτωv στις Σεϋχέλλες στo όvoµα 
τoυ πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας και oι Αρχιτέκτovες vα 
παρoυσιάσoυv τα χωρoµετρικά και αρχιτεκτovικά 
σχέδια της πρoβλεπόµεvης oικoδoµής. 
 Στη συvέχεια τo ∆ικαστήριo κάλεσε εvώπιov τoυ 
τov πρωτoκoλλητή τωv δικαστηρίωv Λευκωσίας και για 
vα τo πληρoφoρήσει κατά πόσov η µαρτυρική κλήση 
επεδόθη στov Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας: 
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 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ: Η µαρτυρική κλήση δεv επεδόθη 
καθ' ότι ύστερα από συµβoυλή τoυ Πρoέδρoυ τωv 
δικαστηρίωv δεv µπoρεί vα επιδoθεί µαρτυρική κλήση 
στov Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας. 
 ΤΕΡΡΕΛ: Με όλo τov σεβασµό υπoβάλλω ότι τoύτo 
είvαι υπόθεση τoυ εκδικάζovτoς δικαστηρίoυ και όχι 
τoυ Πρoέδρoυ τωv δικαστηρίωv. Επιµέvω όπως η 
µαρτυρική κλήση εκδoθεί και αvτιλαµβάvoµαι ότι 
τoύτo δύvαται vα γίvει µέσα σε 15 λεπτά. 
 Μετά από αυτά o Γεvικός Εισαγγελέας της 
∆ηµoκρατίας o oπoίoς είχε καταφθάσει στηv αίθoυσα 
τoυ ∆ικαστηρίoυ αφoύ εγέρθηκε είπε σύµφωvα µε τηv 
εφηµερίδα ΕΘΝIΚΗ (19.6.1974): 
 ΤΟΡΝΑΡIΤΗΣ; Παρόµoια µαρτυρική κλήση επεδόθη 
και Σε µέvα. ∆ηλώvω όµως υπεύθυvα ότι τα εv λόγω 
έγγραφα δεv ευρίσκovται στηv κατoχή µoυ ή υπό τov 
έλεγχo µoυ και oυδέπoτε υπήρξαv. ∆ηλώvω απερίφραστα 
ότι εάv τα έγγραφα αυτά βρίσκovταv στηv κατoχή µoυ 
αδίστακτα θα τα κατέθετα στo δικατήριo". 
 ΑΧIΛΛΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ: Τα έγγραφα δεv ευρίσκovται 
στα χέρια τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας, αλλά στα 
χέρια τωv αρχιτεκτόvωv τoυ, Αδελφώv Φιλίππoυ. 
Αvτιλαµβάvoµαι ότι αυτoί εκλήθησαv από τηv 
υπεράσπίση vα καταθέσoυv oρισµέvα άλλα έγγραφα και 
δύvαvται vα καταθέσoυv και τα έγγραφα τιτλoπoίησης. 
 ΤΕΡΡΕΛ: Μόvo αρµόδιo πρόσωπo για vα 
µαρτυρήσει για τηv αυθεvτικότητα τωv πρωτoτύπωv ή 
της γvησιότητας τωv εγγράφωv είvαι o ιδιoκτήτης τωv 
κτηµάτωv δηλαδή o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας και 
συvεπώς είvαι επάvαγκες η κλήση vα επιδoθεί σ' αυτόv 
για vα πρoσέλθει και vα καταθέσει στo δικαστήριo. 
 ΚΟΥΡΡΗΣ: (∆ικαστής): Εv όψει της δήλωσης τoυ κ. 
Φράγκoυ ότι τα έγγραφα αυτά µπoρoύv vα κατατεθoύv 
από τoυς Αδελφoύς Φιλίππoυ εξακoλoυθείτε vα 
επιµέvετε στηv πρoσέλευση τoυ Πρoέδρoυ της 
∆ηµoκρατίας ως µάρτυρoς. 
 ΤΕΡΡΕΛ: Εισαγωγικά η υπεράσπιση ευθύς εξ 
αρχής υπέδειξε έvαvτι και τoυ δικαστηρίoυ και της 
Κατηγoρoύσης Αρχής ότι εφ' όσov o κ. Φράγκoς δέχθηκε 
τηv κατάθεση τωv πιστoπoιηµέvωv αvτιγράφωv τωv εv 



 

 
 
 13 

λόγω εγγράφωv από τηv  υπεράσπιση, η υπεράσπιση δεv 
έχει αλλη εκλoγή από τoυ vα ακoλoυθήσει κατά γράµµα 
τηv oρθή διαδικασία. ∆εv πιστεύω ότι oι αδελφoί 
Φιλίππoυ θα είvαι σε θέση vα µαρτυρήσoυv για τη 
γvησιότητα τωv εγγράφωv αυτώv. Εκείvo τo oπoίo 
έπρεπε vα γίvει είvαι όπως o ιδιoκτήτης τωv 
εγγράφωv τα παραλάβει και πρoσέλθει στo δικαστήριo 
vα καταθέσει και vα µαρτυρήσει για τη γvησιότητα 
τoυς. 
 Μετά από αυτό τo δικαστήριo αvέβαλε τηv 
υπόθεση για τηv επoµέvη για vα καταστεί δυvατή εv τω 
µεταξύ η επίδoση τoυ κλητηρίoυ εvτάλµατoς στov 
Πρόεδρo Μακάριo. 
 Η υπεράσπιση παρακάλεσε τo δικαστήριo όπως 
δώσει oδηγίες στov πρωτoκoλλητή vα επισπεύσει τηv 
επίδoση τoυ κλητηρίoυ εvτάλµατoς για vα µη καταστεί 
αvαγκαία η περαιτέω αvαβoλή. Στηv παράκληση αυτή o 
δικαστής παρατήρησε ότι αυτό δεv είvαι θέµα της 
δικής τoυ αρµoδιότητας. 
 
 Οµως o πρωτoκoλλητής υπέβαλε στo ∆ικαστήριo 
αίτηση µε τηv oπoία αυτός ζητoύσε oδηγίες τoυ κατά 
πόσo µπoρoύσε vα εκδώσει τηv µαρτυρική κλήση πoυ 
είχε εκδόσει η υπεράσπιση, στov Πρόεδρo Μακάριo. 
 Ο δικαστής Αvτ. Κoύρης κάλεσε τις δυo πλευρές 
vα εκθέσoυv τις απόψεις τoυς. 
 ΤΕΡΡΕΛ: Πρόκειται για άρvηση τoυ πρωτoκoλλητή 
vα εκτελέσει τo καθήκov τoυ δηλαδή vα επιδώσει τη 
µαρτυρική κλήση στov Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας. Τo 
∆ικαστήριo δεv µπoρεί vα επέµβει στo πρoκεχωρηµέvo 
αυτό στάδιo δηλαδή µετά τηv έκδoση τoυ κλητηρίoυ 
εvτάλµατoς και vα πει στov Πρωτoκoλλητή κατά πόσov 
αυτός µπoρεί ή όχι vα επιδώσει τη µαρτυρική κλήση. 
Εάv o πρωτoκoλλητής συvεχίσει vα αρvείται vα 
εκτελέσει τo καθήκov τoυ, τότε η υπεράσπιση έχει τo 
δικαίωµα ζητήσει από τo Αvώτατo ∆ικαστήριo τηv 
έκδoση διατάγµατoς (MANDAMUS) µε τo oπoίo vα 
διατάσσεται o πρωτoκoλλητής vα επιδώσει τη 
µαρτυρική κλήση. 
 ΑΧIΛΛΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ: Η έκδoση και επίδoση 
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µαρτυρικής κλήσεως σε oπoιαvδήπoτε µαρτυρία 
βρίσκεται υπό τov έλεγχo τoυ δικαστηρίoυ και πρoτoύ 
εκδoθεί και επιδoθεί µια κλήση χρειάζεται 
απαραίτητα η άδεια τoυ δικαστηρίoυ. Καλώ τo 
δικαστήριo vα δώσει oδηγίες στov πρωτoκoλλητή vα µη 
επιδώσει τη µαρτυρική κλήση στov Πρόεδρo της 
∆ηµoκρατίας. 
 ΚΟΥΡΡΗΣ (∆ικαστής): Τo ∆ικαστήριo έχει 
εξoυσίες vα δώσει oδηγίες στov Πρωτoκoλλητή για τηv 
επίδoση ή όχι τωv µαρτυρικώv κλήσεωv, αλλά πρoτoύ 
απoφασίσει για τηv τύχη της παρoύσης µαρτυρικής 
κλήσεως, καλώ τις δυo πλευρές vα εκφέρoυv τις 
απόψεις τoυς κατά πόσov o Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας 
είvαι πρόσωπo τo oπoίo µπoρεί vα κληθεί εvώπιov τoυ 
δικαστηρίoυ για vα δώσει µαρτυρία ή vα καταθέσει 
έγγραφα. 
 ΤΓΕΡΡΕΛ: Χωρίς vα εγκαταλείπω τις αρχικές µoυ 
απόψεις ότι δηλαδή τo Πρωτόδικo ∆ικαστήριo δεv 
µπoρεί vα επέµβει σε θέµα επίδoσης µαρτυρικής 
κλήσεως εv τoύτoις δεv υπάρχει καµµιά πρόvoια είτε 
στo vόµo περί µαρτυριώv είτε στo σύvταγµα, η oπoία 
απαγoρεύει σε έvα διάδικo vα εκδώσει ή vα επιδώση 
µαρτυρική κλήση στov πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας. ∆εv 
πρέπει vα απoφασισθεί τo θέµα αυτό πάvω στηv 
πρoϋπόθεση ότι Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας θα αρvηθεί 
vα υπακoύσει στo κλητήριo έvταλµα πoυ θα τoυ 
επιδoθεί. Πρέπει πρώτα vα εξασφαλισθεί η επίδoση 
τoυ κλητηρίoυ εvτάλµατoς και όλα τα άλλα θέµατα θα 
εξετασθoύv από τo δικαστήριo όπoυ και εφ' oσov θα 
εγερθoύv. 
 ΑΧ. ΦΡΑΓΚΟΣ: Η κλήση δεv πρέπει vα επιδoθεί 
στov Πρόεδρo o oπoίoς δεv µπoρεί vα παρoυσιασθεί ως 
µάρτυρας. Η θέση τoυ Πρoέδρoυ είvαι παρόµoια µε 
εκείvη της Βασίλισσας της Αγγλίας, η oπoία δεv 
µπoρεί vα κληθεί ως µάρτυρας. 
 ΤΕΡΡΕΛ: Τo επιχείρηµα αυτό δεv ευσταθεί γιατί 
η Βασίλισσα της Αγγλίας είvαι κληρovoµικός 
µovάρχης και καµµιά αvάµιξη ή ευθύvη δεv έχει στηv 
πoλιτική. Αvτίθετα στo κυπριακό σύστηµα o Πρόεδρoς 
εκλέγεται και δεv ευρίσκεται εκτός τoυ πoλιτικoύ 
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στίβoυ. Ακόµη στηv Αγγλία όλες oι πoιvικές διώξεις 
γίvovται στo όvoµα της βασίλισσας εvώ στηv Κύπρo 
γίvovται στo όvoµα της ∆ηµoκρατίας και όχι τoυ 
Πρoέδρoυ. 
 ΚΟΥΡΡΗΣ: Ο Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας είvαι 
αρχηγός τoυ κράτoυς και δε µπoρεί, όπως και η 
Βασίλισσα της Αγγλίας vα κληθεί ως µάρτυρας. Ελαβα 
σαβαρά υπόψη στηv απόφαση µoυ τo γεγovός ότι τα 
έγγραφα θα παρoυσιασθoύv τελικώς στo δικαστήριo. 
Και αυτό σύµφωvα µε δήλωση τoυ κ.Φράγκoυ ότι η 
κατηγoρoύσα αρχή θα παρoυσιάσει η ίδια τα έγγραφα 
αγoράς πoυ κατέχει (τιτλoπoίηση) και τα χωρoµετρικά 
σχέδια. Ο κ. Φράγκoς εδήλωσε επίσης ότι oι 
κλητευθέvτες αρχιτέκτovες είvαι επίσης πρόθυµoι vα 
πρoσέλθoυv στo δικαστήριo ως µάρτυρες. 
 Τελικά o Αχιλλέας Φράγκoς παρoυσίασε στo 
∆ικαστήριo τα έγγραφα αγoράς (τιτλoπoίησης) δυo 
τεµαχίωv γης στις Σεϋχέλλες από τov Πρόεδρo Μακάριo 
καθώς και δυo χωρoµετρικά σχέδια, αλλά όχι τα 
αρχιτεκτovικά σχέδια. 
 Ο συvήγoρoς υπεράσπισης Στέφεv Τέρρελ 
αvέφερε ότι η υπoχρέωση της Κατηγoρoύσης Αρχής ήταv 
όπως παρoυσιάσει όλα τα έγγραφα πoυ ζητoύvτo στηv 
σχετική ειδoπoίηση της υπεράσπισης όπως (α) τα 
έγγραφα τιτλoπoίησης, (β) τα χωρoµετρικά σχέδια και 
τα εκπovηθέvτα αρχιτεκτovικά σχέδια για τηv 
αvέγερση έπαυλης. 
 Ο Τέρρελ είπε ότι τo ∆ικαστήριo έπρεπε vα 
αρvηθεί στηv Κατηγoρoύσα Αρχή περαιτέρω ακρόαση 
εκτός αv έφερvε όλα τα έγγραφα άλλως θα ζητoύσε από 
τo Αvώτατo ∆ικαστήριo τηv ακύρωση της απόφασης τoυ 
∆ικαστηρίoυ όπως µη επιδoθεί η µαρτυρική κλήση στov 
Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας. 
 Ο Αχιλλέας Φράγκoς είπε ότι η υπoχρέωση πoυ 
είχε αvαλάβει ήταv vα πρoσκoµίσει τo πωλητήριo 
έγγραφo και τα χωρoµετρικά σχέδια τα oπoία είχε ήδη 
παρoυσιάσει.  
 Τα αρχιτεκτovικά σχέδια, παρατήρησε, δεv 
βρίσκovταv υπό τov έλεγχo τoυ και ότι γι' αυτά 
µπoρoύv vα κληθoύv ως µάρτυρες oι αρχιτέκτovες. 
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 Ο Τέρρελ είπε ότι είχε πληρoφoρίες πως oι 
αρχιτέκτovες δεv θα κατέθεταv τα σχέδια και επέµεvε 
στηv αξίωση τoυ όπως η κατηγoρoύσα αρχή τα 
καταθέσει.  
 Ωστόσo, τo ∆ικαστήριo έκριvε ότι η άρvηση της 
Κατηγoρoύσης Αρχής vα παρoυσιάσει εvώπιov τoυ τα 
αρχιτεκτovικά σχέδια πoυ εκπovήθηκαv για τη 
αvέγερση της έπαυλης στις Σεϋχέλλες δεv συvιστoύσε 
περιφρόvηση τoυ ∆ικαστηρίoυ. 
 Αvέφερε ακόµα ότι δεv υπήρχε καvέvα διάταγµα 
τoυ δικαστηρίoυ πoυ vα διατάσσει τηv Κατηγoρoύσα 
Αρχή vα παρoυσιάσει oπoιαδήπoτε έγγραφα. Τo µόvo 
πoυ υπάρχει κατέληξε o δικαστής Αvτώvης Κoύρρης 
είvαι µια ειδoπoίηση εκ µέρoυς της υπεράσπισης πρoς 
τηv Κατηγoρoύσα Αρχή, όπως αυτή παρoυσιάσει τα 
έγγραφα τιτλoπoίησης, τα χωρoµετρικά σχέδια και τα 
αρχιτεκτovικά σχέδια, εvώ όπως εµφαίvεται από τη 
∆ικoγραφία o κ. Φράγκoς έχει µόvo τα δυo πρώτα. 
 Οπως παρατηρoύσε η εφηµερίδα "Εθvική" στις 25 
Ioυvίoυ 1974 "µετά τηv απόφασιv τoυ ∆ικαστηρίoυ, τα 
έγγραφα αυτά επεστράφησαv εις τov κ. Φράγκov". 
 Στη συvέχεια κλήθηκε από τηv υπεράσπιση ως 
µάρτυρας υπεράσπισης o δηµoσιoγράφoς Κώστας 
Κώvovας αvώτερoς πoλιτικός συvτάκτης της "Εθvική", o 
oπoίoς δηµoσιoγραφoύσε από τo 1936. 
 Ο Κόvωvας είπε ότι στηv πoλυετή σταδιoδρoµία 
τoυ διατέλεσε διευθυvτής διαφόρωv εφηµερίδωv 
µεταξύ τωv oπoίωv και τoυ "Εθvoυς", πoυ εκδιδόταv από 
τo 1947 µέχρι τo 1960 εvώ υπήρξε αρχισυvτάκτης στηv 
"Ελευθερία" και αvταπoκριτής πoλλώv ξέvωv 
εφηµερίδωv και µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ της Εvωσης 
Συvτακτώv για δυo περιόδoυς. 
 Ο Κόvωvας είπε ότι στη δηµoσιoγραφική 
διάσκεψη της 6ης Απριλίoυ 1974 o Πρόεδρoς Μακάριoς 
ρωτήθηκε πρoφoρικά για τo κτήµα στις Σεϋχέλλες και 
απάvτησε ότι η  υπόθεση αυτή βρίσκεται εvώπιov τoυ 
∆ικαστηρίoυ. 
 Είπε, ωστόσo, πρoς πρoσωπική εvηµέρωση τωv 
παρευρισκoµέvωv ότι πράγµατι είχεv αγoράσει µια 
έκταση γης 40 σκαλώv στις Σεϋχέλλες σε µικρή 
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απόσταση από τηv έπαυλη Σαv Σoυσί όπoυ διέµεvε κατά 
τη διάρκεια της εξoρίας τoυ. 
 Πριv αγoράσει αυτό τo κτήµα, συvέχισε o 
µάρτυρας, ως τoυς είπε o Πρόεδρoς, διεπραγµατεύετo 
vα αγoράσει έvα άλλo, πάλι στις Σεϋχέλλες, τo oπoίo 
αvήκε σε κάπoιov Αγγλo επιχειρηµατία πoυ διαµέvει 
στηv Κέvυα. Ο Αγγλoς όµως δεv ήταv διατεθειµέvoς vα 
τo πωλήσει και για τo λόγo αυτό ζητoύσε υπερβoλική 
τιµή. 
 Τηv υπόθεση αυτή της αγoράς τoυ κτήµατoς o 
Πρόεδρoς Μακάριoς τηv αvέφερε στov Πρόεδρo της 
Κέvυας Γιόµo Κεvυάτα, o oπoίoς και πρoσφέρθηκε vα 
τov βoηθήσει vα απoκτήσει τo κτήµα µεσoλαβώvτας 
στov Αγγλo επιχειρηµατία. 
 Ο Κύπριoς Πρόεδρoς όµως αρvήθηκε τη 
µεσoλάβηση  τoυ. 
 ΚΥΡIΑΚΟΣ ΣΑΒΕΡIΑ∆ΗΣ (εκ τωv συvηγόρωv 
υπεράσπισης): Είπε o Πρόεδρoς στoυς δηµoσιoγράφoυς 
πόσα αγόρασε τo κτήµα τωv 40 σκαλώv στo oπoίo 
κατέληξε τελικά και µε πoίoυ τα χρήµατα τo αγόρασε; 
 ΑΧIΛΛΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ (Κατηγoρoύσα Αρχή): Η 
αλήθεια τωv γεγovότωv δεv απoτελεί υπεράσπιση στηv 
πoιvική διαδικασία κατά τo άρθρo 46Α τoυ Πoιvικoύ 
Κώδικα. 
 ΣΤΕΦΕΝ ΤΕΡΡΕΛ (Ηγoύµεvoς της Υπεράσπισης): 
Υπoβάλλω ότι η αλήθεια σε θέµα δηµoσίoυ 
εvδιαφέρovτoς ή κριτική βασιζόµεvη σε αληθή 
γεγovότα απoτελoύv υπεράσπιση σε κατηγoρίες 
εξύβρισης τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας. Τo Αvώτατo 
∆ικαστήριo oυδέπoτε απεφάvθη επί τoυ σηµείoυ αυτoύ 
η δέ πρόσφατη απόφαση στηv υπόθεση τoυ κ. Πoλύκαρπoυ 
Iωαvvίδη δεv απoτελεί πρoηγoύµεvo ότι η αλήθεια δεv 
απoτελεί υπεράσπιση. Η υπόθεση εκείvη συζητήθηκε σε 
άλλo θεµα, άσχετα µε τηv παρoύσα υπόθεση. Εισηγoύµαι 
όπως η ερµηvεία τωv vόµωv τoυ Πoιvικoύ Κώδικα 
γίvεται κατά τρόπov φιλελεύθερov και πρoς όφελoς 
τωv πoλιτώv. 
 ΑΧIΛΛΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ: Τo άρθρo 46Α τoυ Πoιvικoύ 
Κώδικα καµιά υπεράσπιση δεv παρέχει καθ' ότι καµιά 
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υπεράσπιση δεv αvαφέρεται όπως γίvεται λόγoυ χάριv 
στις περιπτώσεις τoυ Πoιvικoύ και τoυ στασιαστικoύ 
λιβέλλoυ. 
 
 Η υπεράσπιση ζήτησε από τov µάρτυρα Κόvωvα 
όπως  παρoυσιάσει τα πιστoπoιηµέvα αvτίγραφα τωv 
εγγράφωv αγoράς τωv κτηµάτωv στις Σεϋχέλλες. 
 Στo σηµείo αυτό η Κατηγoρoύσα Αρχή έφερε 
έvσταση στηv πρoσαγωγή τoυς και στη συvέχεια o 
Αχιλλεάς Φράγκoς αvτεξέτασε τov Κώστα Κόvωvα o 
oπoίoς είπε ότι η διάσκεψη τoυ Πρoέδρoυ δόθηκε µετά 
τα δηµoσιεύµατα για τα oπoία κατηγoρείτo η "Εθvική". 
 Ο Αχιλλέας Φράγκoς επέδειξε στov Κώστα Κόvωvα 
τo αvακoιvωθέv τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv 
πoυ εκδόθηκε µετά τη διάσκεψη και όπως αvέφερε σε 
ερώτηση τoυ Κυριάκoυ Σαβεριάδη όλα όσα κατέθεσε για 
τo κτήµα τωv Σεϋχελλώv δεv περιλαµβάvovταv στo 
εκδoθέv ∆ελτίo και ότι όσα αvέφερε ήταv από τις 
σηµειώσεις πoυ πήρε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. 
 ΣΑΒΕΡIΑ∆ΗΣ: Οταv µιλoύσε o Πρόεδρoς έκαµε 
καµµίαv vύξιv εάv τα περί Σεϋχελλώv ήθελε vα 
περιληφθoύv εις τηv συvέvτευξιv. 
 ΚΟΝΩΝΑΣ: Ο Πρόεδρoς είπε vα µη δηµoσιευθoύv 
λόγω εκκρεµότητoς της υπoθέσεως εvώπιov τoυ 
∆ικαστηρίoυ. 
 Τo δικαστήριo έκριvε τελικά ότι"η αλήθεια επί 
θέµατoς δηµoσίoυ εvδιαφέρovτoς ή η κριτική επί 
oρθώv γεγovότωv δεv απoτελεί υπεράσπισιv εις 
κατηγoρίαv επί θεµάτωv εξυβρίσεως τoυ Αρχηγoύ της 
Πoλιτείας δυvάµει τoυ άρθρoυ 46Α. 
 Πρόσθεσε τo δικαστήριo ("Εθvική" 27.6.1974): 
 " Εις τo σκεπτικόv της απoφάσεως τoυ τo 
∆ικατήριov είπε µεταξύ άλλωv ότι εάv αι ως άvω 
υπεραπίσεις ήταv αvoικταί εις τηv κατηγoρίαv 
εξυβρίσεως τoυ Αρχηγoύ της Πoλιτείας, o Νoµoθέτης 
θα έκαµvεv σχετικήv πρόvoιαv περί τoύτoυ. Εv πάση 
περιπτώσει και εις άλλας χώρας πoυ στηρίζovται επί 
τoυ Ηπειρωτικoύ ∆ικαίoυ αι ως άvω υπερασπίσεις δεv 
είvαι εφικταί". 
 ΤΕΡΡΕΛ: Εφόσov τo δικαστήριo απεφάσισε ότι η 
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αλήθεια δεv απoτελεί υπεράσπιση και επειδή όλoι oι 
µάρτυρες της υπεράσπισης θα κατέθεταv πάvω στα ίδια 
θέµατα η υπεράσπιση έκλεισε τηv υπόθεση της. 
 Ετσι ακoλoύθησαv oι αγoρεύσεις τωv δικηγόρωv 
υπεράσπισης και κατηγoρίας.  


