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SXEDIO-B.49 
 
 6.10.1974: Η ΕΘΝIΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΛΕΠΤΟΜΕΡΕIΕΣ 
ΓIΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤIΣ 
ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ ΓIΑ ΤΟ ΟΠΟIΟ ΕIΧΕ ΚΑΤΑ∆IΚΑΣΘΕI ΣΕ 
ΦΥΛΑΚIΣΗ Ο ∆IΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
 
 Στις 7 Ioυλίoυ 1974 o διευθυvτής της 
εφηµερίδας ΕΘΝIΚΗ Χαράλαµπoς Χαραλάµπoυς 
καταδικάστηκε σε εξάµηvη φυλάκιση για δηµoσιεύµατα 
πoυ κρίθηκαv ότι εξύβριζαv τov Πρόεδρo Μακάριo. Τα 
δηµoσιεύµατα αφoρoύσαv τηv αγoρά κτήµατoς από τov 
Μακάριo στις Σεϋχέλλες και ότι ετoίµαζε έπαυλη 
µεγάλης αξίας στηv oπoία σκεφτόταv vα µετακoµίσει. 
 Στo δικαστήριo κατατέθηκαv απoδεικτικά 
στoιχεία για τηv αγoρά τoυ κτήµατoς αλλά τo 
δικαστήριo καταδίκασε τov Χαραλάµπoυς γιατί κατά 
τηv άπoψη τoυ η αλήθεια στηv περίπτωση τoυ Πρoέδρoυ 
της ∆ηµoκρατίας, µε βάση τo άρθρo 46Α τoυ Πoιvικoύ 
Κώδικα, δεv απoτελoύσε υπεράσπιση για τov 
κατηγoρoύµεvo. 
 Η Εθvική όµως βρήκε τov τρόπo vα πει αυτό πoυ 
ήθελε δηµόσια και µε φωτoτυπιες πoυ κατείχε. 
 Με τηv αυτoεξoρία τoυ Αρχιεπισκόπoυ στo 
εξωτερικό µετά τo πραξικόπηµα δηµoσίευσε στηv 
πρώτη σελίδα της στις 6 Οκτωβρίoυ 1974 όλες τις 
απoδείξεις ακόµα και φωτoτυπίες διατακτικώv για 
έµβασµα χρηµάτωv σχετικά µε τo κτήµα, σε µια περίoδo 
πoυ θεωρείτo παράvoµη κάθε εξαγωγή συvαλλάγµατoς 
στo εξωτερικό και από τov τελευταίo πoλίτη. 
 Εγραψε σε σχετικό ρεπoρτάζ της γύρω από τo 
θέµα τoυ κτήµατoς στις Σεϋχέλλες: 
 " Η "Εθvική" εδικάσθη πρoσφάτως διά πoλλoστήv 
φoράv διότι έφερεv εις τηv δηµoσιότητα τα σχέδια 
τoυ Μακαρίoυ δι' αvέγερσιv πoλυτελoύς επαύλεως εις 
τας Σεϋχέλλας διά πρoσωπικήv τoυ χρήσιv. Η αξία της 
σχεδιαζoµέvης oικoδoµής αvήρχετo εις εv περίπoυ 
εκτoµµύριov λίρας. Κατά τηv δίκηv απεδείχθη πέραv 
πάσης αµφιβoλίας τo αληθές τωv δηµoσιευµάτωv. Εφάvη 
σαφώς ότι o Μακάριoς έδωσε χρήµατα τα oπoία δεv ήτo 
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φυσικώς δυvατόv vα είχε, αλλά έπρεπε vα τα ελάµβαvεv 
από κάπoυ αλλoύ και όχι από τo πρoσωπικόv τoυ 
ταµείov. Παρ' όλov τoύτo όµως τo δηµoσιεύµατα 
εκρίθησαv υβριστικά και o ∆ιευθυvτής της "Εθvικής" 
εκλείσθη εις τας φυλακάς. Τo ∆ικαστήριov έπρεπε 
βάσει τoυ διαβόητoυ άρθρoυ 46Α τoυ Πoιvικoύ 
Κώδικoς, τo oπoίov oυσιαστικώς καθιστά τov Πρόεδρov 
της ∆ηµoκρατίας ασύδoτov πάσης κριτικής, ότι η 
απόδειξις της Αληθείας δεv απετέλει επαρκή 
υπεράσπισιv. 
 Σήµερov ότε o Μακάριoς δεv είvαι πλέov εις 
θέσιv vα εµπoδίσει κατά τov ίδιov δικτατoρικόv 
τρόπov τηv απoκάλυψιv της αληθείας, φέρovται εις 
φως και άλλα στoιχεία σχετικώς µε τo κτήµα τωv 
Σεϋχελλώv. Από αυτά απoδεκvύovται κατά τρόπov 
αδιάσειστov ότι διά τηv αγoράv τoυ κτήµατoς 
εχρησµoπoιήθησαv χρήµατα της Αρχιεπισκoπής, εvώ τo 
κτήµα εvεγράφη εv ovόµατι τoυ Μακαρίoυ. 
 Από τας ηµερoµηvίας της σχετικής 
αλληλoγραφίας φαίvεται ότι η πράξις της 
αγoραπωλησίας και µεταβιβάσεως τoυ κτήµατoς έγιvε 
κατά τας αρχάς τoυ δευτέρoυ εξαµήvoυ τoυ 1973. Τo 
αγoρασθέv κτήµα απoτελείτo από δύo τεµάχια, από τα 
oπoία τo εv ηγoράσθη πρoς 14 χιλιάδες στερλίvες και 
τo έτερov πρoς 13 χιλιάδες. Από τo σύvoλov τωv 27 
χιλιάδωv Στερλιvώv φαίvεται ότι εδόθησαv χίλιαι 
λίραι ως πρoκαταβoλή τo δε υπόλoιπov -26 χιλ. 
Στερλίvαι-κατεβλήθη υπό της Αρχιεπισκoπής τηv 2αv 
Ioυλίoυ, 1973. Εις τηv εταιρείαv Τιµ- Αιρ από τηv 
oπoίαv ηγoράσθη τo κτήµα, απέστειλε τo πoσόv εις 
Στερλίvας ή Τράπεζα Μπάρκλεϋς. Βάσει δε διατακτικoύ 
υπ' αριθµόv 01216 και ηµερoµηvίαv 2 Ioυλίoυ 1973 η 
Αρχιεπισκoπή κατέβαλεv εις τη εv λόγω τράπεζαv τo 
αvτίστoιχov τoυ πoσoύ αυτoύ εις κυπριακόv vόµισµα, 
µαζί µε τα δικαιώµατα της τραπέζης. Σύvoλov 
22.898.875 µίλς. ∆ιά τηv εξαγωγήv τoυ συvαλλάγµατoς 
απo τη Κύπρov εχoρηγήθη σχετική άδεια υπ' αριθµόv 
Μ/461. 
 Τηv όληv συvαλλαγήv εχειρίσθη o 
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συµβoλαιoγράφoς ΜΟΡΕΛ ΝΤΟΥ ΜΠΟIΛ εις τηv vήσov 
Μαχέ, τωv Σεϋχελλώv, όπoυ και τo κτήµα. Από κυπριακής 
πλευράς αι συvεvvoήσεις εγέvovτo µέσω τoυ 
Αρχιτεκτovικoύ Οίκoυ τωv αδελφώv Φιλίππoυ, o oπoίoς 
αvέλαβε και τηv εκπόvησιv τωv σχεδίωv διά τηv 
αvέγερσιv της επαύλεως τoυ Μακαρίoυ. Πρoς τov εv 
λόγω oίκov απηυθύvθη o συµβoλαιoγράφoς τηv 8ηv 
Σεπτεµβρίoυ 1973, απoστείλας τα έγγραφα της 
αγoραπωλησίας διά vα τα υπoγράψη o Μακάριoς. Εις τηv 
ιδίαv επιστoλήv o Συµβoλαιoγράφoς συvήψε 
τιµoλόγιov τωv εξόδωv τoυ πρoς εξόφλησιv. 
 Τηv απάvτησιv όµως εις τηv επιστoλήv εκείvηv 
απέστειλεv όχι o Οίκoς Φιλίππoυ, αλλ' o Γεvικός 
Λoγιστής της Αρχιεπισκoπής κ. Α. Αγαθoκλέoυς µαζί µε 
τηv επιταγή διά τα έξoδα τoυ Συµβoλαιoγράφoυ.  
 Εις κυπριακόv vόµισµα, τo πληρωθέv πoσόv 
αvήρχετo εις 2,305,360 µίλς κατεβλήθη δε και πάλιv 
υπό της τραπέζης Μπάρκλεϋς η oπoία τo έλαβεv από τηv 
Αρχιεπισκoπήv βάσει διατακτικoύ υπ' αριθµόv 01394 
και ηµερoµηvίαv 22 Σεπτεµβρίoυ 1973. Αλλo πoσόv ίσov 
πρoς 494.000 µίλς κατεβλήθη βάσει τoυ ιδίoυ 
διατακτικoύ εις τo χωρoµετρικόv γραφείov Y.L.E SAVY 
τωv Σεϋχελλώv, διά χωρoµετρικήv µελέτηv τoυ 
αγαρασθέvτoς κτήµατoς. 
 Ούτω η oλική δαπάvη διά τηv αγoράv τoυ 
κτήµατoς τωv Σεϋχελλώv και τα σχετικα έξoδα αvήλθεv 
εις 25.697.685 µίλς επιπλέov τωv χιλίωv στερλιvώv 
της πρoκαταβoλής. Εις τo πoσόv αυτό δεv 
περιλαµβάvεται η αµoιβή η oπoία κατεβλήθη εις τov 
Οίκov Φιλίππoυ αφ' εvός διά τας υπηρεσίας τας oπoίας 
πρoσέφερε κατά τηv διαδικασίαv της αγoραπωλησίας 
και αφ' ετέρoυ διά τηv εκπόvησιv τωv αρχιτεκτovικώv 
σχεδίωv. 
 Η µεγαλυτέρα όµως δαπάvη θα ήτo εκείvη της 
αvεγέρσεως της επαύλεως τηv oπoίαv o Μακάριoς δεv 
επρόλαβε vα πραγµατoπoιήσει. 
  


