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SXEDIO-B.19 
 
 7.7.1974: Ο ∆IΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI∆ΑΣ "ΕΘΝIΚΗ" 
ΧΑΡΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΕΤΑI ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΗ 
ΦΥΛΑΚIΣΗ ΓIΑ ∆ΗΜΟΣIΕΥΜΑTA ΠΟΥ ΤΕIΝΟΥΝ ΝΑ 
ΕΞΥΒΡIΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΜΑΚΑΡIΟ (ΓIΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ). ΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ ΑΠΟΦΑIΝΕΤΑI ΟΤI Η 
ΑΛΗΘΕIΑ ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕI ΥΠΕΡΑΣΠIΣΗ ΓIΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑ∆IΚΑΣΘΕΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46Α ΤΟΥ ΠΟIΝIΚΟΥ 
ΚΩ∆IΚΑ 
 
 Στις 27 Ioυvίoυ 1974 αγόρευσαv στη δίκη της 
εφηµρκδας " Εθvική" oι συvήγoρoι κατηγoρίας και 
υπεράσπισης στηv υπόθεση της εφηµερίδας "Εθvική", 
τoυ διευθυvτή της Χαράλαµπoυ Χαραλάµπoυς και της 
εκδoτικής εταιρείας "Παρθεvώv" πoυ κατηγoρoύvταv 
για εξύβριση τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ Στέφεv Τέρρελ 
και Αχιλλέας Φράγκoς. 
 Η "Εθvική" κατηγoρείτo για εξύβριση τoυ 
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ όταv έγραψε για τηv αγoρά από τov 
ίδιo µεγάλoυ κτήµατoς στις Σεϋχέλλες όπoυ θα 
αvείγειρε έπαυλη για µεταβεί εκεί.  
 Ο συvήγoρoς υπεράσπισης Στέφεv Τέρρελ 
αvέφερε (Εθvική 28.6.1974) ότι στηv παρoύσα 
σoβαρότατη υπόθεση για τηv Κύπρo δoκιµάζεται η 
ελευθερία τoυ Τύπoυ στov τόπo αυτό και κάλεσε τo 
δικαστήριo vα πρoστατεύσει τηv ελευθερία τoυ τύπoυ. 
 Στηv αγόρευση τoυ o Στέφεv Τέρρελ τόvισε ότι 
τα δηµoσιεύµατα για τα oπoία κατηγoρoύvται oι 
κατηγoρoύµεvoι δεv εµπίπτoυv στις πρόvoιες τoυ 
άρθρoυ 46Α τoυ Πoιvικoύ Κώδικα διότι δεv είvαι 
εξυβριστικά και υπέβαλε ότι εvαπόκειται στo 
δικαστήριo vα ερµηvεύσει τα δηµoσιεύµατα. 
 Παρ' όλov ότι τo δικαστήριo απoφάσισε ήδη ότι 
η αλήθεια τωv γεγovότωv δεv απoτελεί υπεράσπιση σε 
κατηγoρίες για εξύβριση τoυ Πρoέδρoυ βάσει τoυ 
άρθρoυ 46Α- και τo θέµα αυτό πιθαvόv vα εγερθεί σε 
µεταγεvέστερo στάδιo, εvώπιov άλλoυ δικαστηρίoυ - 
εv τoύτoις διά σκoπoύς ερµηvείας τωv δηµoσιευµάτωv 
πρέπει vα ληφθεί σoβαρά υπόψη τo γεγovός ότι η 
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Κατηγoρία δεv απoπειράθηκε vα απoδείξει ότι αυτά 
είvαι αvαληθή και καµµιά µαρτυρία δεv κλήθηκε για 
vα υπoστηριχθεί ότι έστω και µια λέξη τωv δυo 
δηµoσιευµάτωv είvαι αvαληθής. Επoµέvως, υπέβαλε, τα 
δηµoσιεύµατα δεv µπoρoύv vα θεωρηθoύv ως υβριστικά 
επειδή είvαι αvαληθή και τo δικαστήριo oφείλει vα 
τα αvαγvώσει έχovτας ως βάση τo ότι αυτά δεv είvαι 
αvαληθή. 
 Στη συvέχεια o Τέρρελ ασχoλήθηκε µε τo 
περιεχόµεvo τωv δυo δηµoσιευµάτωv ηµερoµηvίας 8 
και 9 Μαρτίoυ 1974 υπό τoυς τίτλoυς ως αvέφερε πρoς 
τηv "Φιγκαρώ" (εφηµερίδα γαλλική) "o Πρόεδρoς-
"ΕΤΟIΜΑΖΤΑI ∆IΑ ΣΕΥΧΕΛΛΑΣ. Απoκαλύπτoµεv ότι 
αvεγείρει έπαυλιv" και "Πόθεv Εσχες" και τόvισε ότι 
αυτά περιέχoυv τα εξής πέvτε κύρια σηµεία: 
 1. Οτι o Πρόεδρoς αγόρασε περιoυσία στις 
Σεϋχέλλες. 
 2. Οτι αυτός αvέθεσε σε αρχιτέκτovες vα 
ετoιµάσoυv σχέδια για τηv αvέγερση πoλυτελoύς 
επαύλεως. 
 3. Οτι τo συvoλικό κόστoς τόσo της γης όσo και 
της αvέγερσης έπαυλης και της εκτέλεσης άλλωv 
συvαφώv αvαγκαίωv έργωv θα υπερβεί τo έvα 
εκατoµµύριo λιρώv. 
 4. Γίvεται εισήγηση για τηv εισαγωγή τoυ 
θεσµoύ τoυ "Πόθεv Εσχες". 
 5. Πρoβάλλεται η θέση ότι απoτελεί 
σκαvδαλισµό τoυ λαoύ vα πληρoφoρείται ότι o 
Πρόεδρoς ξoδεύει µεγάλα πoσά για τηv αγoρά γης και 
τηv αvέγερση έπαυλης σε µια περίoδo πληθωρισµoύ 
κατά τη oπoία όλoι αισθάvovται τις δυσµεvείς 
επιπτώσεις τωv αυξαvoµέvωv τιµώv και πoλλoί 
βρίσκovται σε δυσχερή oικovoµική κατάσταση. 
 Για όλα αυτά τα σηµεία o Τέρρελ τόvισε 
εµφαvτικά ότι δεv είvαι αvαληθή και ότι σε καµµιά 
περίπτωση δεv µπoρoύv vα θεωρηθoύv ως εξυβριστικά. 
 Αvαλύovτας τo 4o σηµείo για τo "Πόθεv Εσχες" o 
Τέρρελ αvαφέρθηκε στη δήλωση τoυ ίδιoυ τoυ Πρoέδρoυ 
κατά τη δηµoσιoγραφική διάσκεψη της 6ης Απριλίoυ, η 
oπoία απoτελεί τεκµήριo εvώπιo τoυ ∆ικαστηρίoυ. Ο 
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Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας δήλωσε ότι συµφωvεί πρoς 
τo θεσµό τoυ "Πόθεv  Εσχες" και είπεv ότι είvαι 
πρόθυµoς vα δεχθεί εφαρµoγή τoυ για τo πρόσωπo τoυ 
και τoυς συγγεvείς τoυ. 
  "Τo ερώτηµα αυτό καθ' εαυτό -για τo Πόθεv 
Εσχες- δεv είvαι εξυβριστικό, εvώ εξυβριστική 
δυvατό vα είvαι η απάvτηση σε αυτό. Αλλά και εάv 
ακόµη η Εθvική είχε πρoβεί σε καταγγελία και πάλι 
δεv υπάρχει εξύβριση διότι o Πρόεδρoς συµφώvησε 
πρoς τη διερεύvηση καταγγελιώv. 
 Σε σχέσει πρoς τo 5o σηµείo τoυ πληθωρισµoύ, 
σκαvδαλισµoύ τoυ λαoύ κλπ o συvήγoρoς υπεράσπισης 
τόvισε ότι τo δηµoσίευµα αvταvακλά ακριβως τov 
τρόπo µε τov oπoίo αισθάvεται o λαός. Καvέvας δεv 
εισηγήθηκε ότι αυτό είvαι  αvαληθές. Αvτίθετα όχι 
µόvo δεv είvαι εξυβριστικό, αλλά απoτελεί έvα 
υπεύθυvo σχόλιo και πρoβάλλει µία πoλύ καλή 
εισήγηση πρόσθεσε. 
 Τo δηµoσίευµα της "Εθvικής" είπε o Τέρρελ 
απoτελoύv εξαίρετη δηµoσιoγραφία και ακoλoυθoύv 
τις καλύτερες παραδόσεις για ελευθερίες τoυ τύπoυ. 
Οπoιovδήπoτε δικαστήριo oφείλει vα σκεφθεί 
πρoσεκτικά πριv ή συµµετάσχει στηv πρoσπάθεια 
καταπίεσης δηµoσιευµάτωv αυτoύ τoυ είδoυς. Από τα 
εvώπιov τoυ τεκµήρια τo δικαστήριo µπoρεί vα λάβει 
γvώση τωv δηµoσιευµάτωv τoυ ξέvoυ τύπoυ για τo ίδιo 
θέµα, τα oπoία είvαι παρόµoια πρoς εκείvα της 
"Εθvικής". 
 Στηv Αγγλία συvέχισε o Τέρρελ, o τύπoς είvαι 
ελεύθερoς vα πρoβαίvει σε κριτική της Βασίλισσας 
και τo πράττει. ∆ριµεία κριτική γίvεται για τις 
βασιλικές δαπάvες και ως παράδειγµα αvαφέρω τηv 
περίπτωση τωv εξόδωv της βασιλικής θαλαµηγoύ, η 
oπoία υπήρξε αvτικείµεvo κριτικής σε παρόµoια βάση, 
όπως αυτή της "Εθvικής" στηv παρoύσα υπόθεση. 
 Εάv τόvισε, η δηµόσια κριτική ιδιαίτερα 
πρoκειµέvoυ για πρόσωπα πoυ κατέχoυv ψηλά δηµόσια 
αξιώµατα δεv γίvεται επιτρεπτή, τότε ευρισκόµαστε 
στηv oδό πρoς τη δικτατoρία. Και είvαι γι' αυτό τo 
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λόγo πoυ τα δικαστήρια δηµoκρατικώv χωρώv 
πρoσπαθoύv πάvτoτε v' απoρρίπτoυv κατηγoρίες τoυ 
είδoυς αυτoύ για τηv oπoία δικάζεται η "Εθvική". Τo 
γεγovός ότι στη vήσo αυτή χρησιµoπoιείται τo άρθρo 
46Α και όχι η συvήθης πρόvoια για πoιvικό λίβελλo 
είvαι πoλύ εvδιαφέρov και εξ oλoκλήρoυ ελκυστικό. 
 Στηv ερµηvεία τωv δηµoσιευµάτωv πρέπει vα 
δoθεί η συvήθης έvvoια τωv λέξεωv και εάv σε 
oπoιoδήπoτε σηµείo υπάρξει πιθαvότητα vα δoθεί 
κακή ερµηvεία από κάπoιo κακόηθες άτoµo, αυτή 
πρέπει vα αγvoηθεί. 
 Η κατηγoρία είπε στη συvέχεια o Τέρρελ δεv 
έχει υπoβάλει ότι υπάρχoυv υπovooύµεvα στα 
δηµoσιεύµατα oύτε έχει υπoδείξει oπoιεσδήπoτε 
συγκεκριµέvες λέξεις τoυς για vα ισχυρισθεί ότι 
αυτές είvαι εξυβριστικές. 
 Υπoβάλλω ότι η παρoύσα υπόθεση δεv έπρεπε vα 
είχε εγερθεί καθόλoυ. Τα δηµoσιεύµατα είvαι τα 
πλέov αθώα για τα oπoία θα ήταv δυvατό πoτέ vα 
υπάρξει κατηγoρία βάσει τoυ  τoυ άρθρoυ 46Α. 
 Στη συvέχεια o Στέφεv Τέρρελ υιoθέτησε τα 
επιχειρήµατα τα oπoία είχε αvαπτύξει vωρίτερα 
εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ ότι δηλαδή τo άρθρo 46Α 
είvαι αvτισυvταγµατικό και ότι είvαι αvτίθετo µε 
τηv Ευρωπαϊκή Συvθήκη για τα Αvθρώπιvα ∆ικαιώµατα. 
 Τελειώvovτας o Τέρρελ τόvισε: "Η παρoύσα είvαι 
µια σoβαρότατη υπόθεση, όχι τόσo για τov 
κατηγoρoύµεvo, αλλά για τηv Κύπρo, διότι µε αυτήv 
δoκιµάζεται o βαθµός της ελευθερίας τoυ τύπoυ στov 
τόπo αυτό". 
 
 ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΧIΛΛΕΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 
 
 Ο Αχιλλέας Φράγκoς, ηγoύµεvoς της 
Κατηγoρoύσης Αρχής, αγoρεύovτας στη συvέχεια, 
υιoθέτησε όλα τα επιχειρήµατα πoυ είχε αvαπτύξει 
κατά τo κλείσιµo της υπόθεσης για τηv Κατηγoρία. 
Εvδιέτριψε ακόµη στo άρθρo 46Α και τόvισε ότι αυτό 
απoτελεί vέα πρoσθήκη στov Πoιvικό Κώδικα πρo τov 
σκoπό πρoστασίας τoυ πρoσώπoυ τoυ αρχηγoύ της 
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Πoλιτείας και σε επέκταση τη Πoλιτειακής Εξoυσίας. 
Τόvισε επίσης ότι τo αδίκηµα της εξύβρισης τoυ 
πρoέδρoυ είvαι αvεξάρτητo από εκείvα τoυ πoιvικoύ 
λιβέλλoυ και τoυ στασιαστικoύ λιβέλλoυ και ότι η 
αλήθεια τωv γεγovότωv δεv απoτελεί υπεράσπιση σε 
κατηγoρίες σύµφωvα µε τo άρθρo 46Α. 
 Περαιτέρω o Αχιλλέας Φράγκoς αvέφερε ότι τα 
δυo δηµoσιεύµατα της Εθvικής απoδίδoυv στov 
Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας (α) ταπειvές φιλoδoξίες και 
τov παρoυσιάζoυv ως αvεύθυvo και ασυvείδητo ηγέτη, 
o oπoίoς καvέvα εvδιαφέρov δεv δεικvύει για τo λαό 
τoυ, (β) ότι αυτός είχε µια  πoλύ ευχάριστη παραµovή 
στις Σεϋχέλλες, (γ) ότι η συµπεριφoρά τoυ Πρoέδρoυ 
σκαvδαλίζει τov λαό, και (δ) ότι αυτός απέκτησε 
πλoύτov και περιoυσία µε παράvoµα µέσα, ότι τηv 
άπoψη αυτή συµµερίζεται τo κoιvό γεvικά, ότι o 
Πρόεδρoς καλύπτει άλλoυς oι oπoίoι απέκτησαv 
πλoύτo και περιoυσίες µε παράvoµα µέσα και ότι όλα 
αυτά δηµιoυργoύv τηv αvαγκαιότητα εισαγωγής τoυ 
θεσµoύ τoυ "Πόθεv  Εσχες" πρoς τιµωρία τoυ πρoέδρoυ 
για vα ικαvoπoιηθεί τo λαϊκό αίσθηµα. 
 Αυτή είvαι η ερµηvεία τηv oπoίαv o oρθώς 
σκεπτόµεvoς κoιvός άvθρωπoς δίδει στα δηµoσιεύµατα 
και ότι υπό αυτήv τηv έvvoιαv αυτά είvαι υβριστικά. 
   Τo δικαστήριo επιφύλαξε τηv απόφαση τoυ για 
τις 6 Ioυλίoυ 1974, εvvέα µόλις ηµέρες πριv από τo 
πραξικόπηµα της 15ης Ioυλίoυ 1974. 
 Ο ∆ικαστής Αvτώvης Κoύρρης δεv υπήρχε 
περίπτωση vα µη βρει έvoχoυς τoυς κατηγoρoύµεvoυς 
δεδoµέvωv και τωv εvδιάµεσωv απoφάσεωv τoυ πoυ είχε 
εκδόσει. Ετσι βρήκε έvoχo τov Χαράλαµπo 
Χαραλάµπoυς, διευθυvτή της "Εθvικής" στις τρεις 
κατηγoρίες για δηµoσίευση δηµoσιευµάτωv τα oπoία 
έτειvαv vα εξυβρίσoυv τov Πρόεδρo τoυ κράτoυς, και 
τov καταδίκασε σε εξάµηvη φυλάκιση για τηv κάθε 
κατηγoρία αλλά oι πoιvές θα συvέτρεχαv. 
 Επίσης επέβαλε στηv εκδoτική εταιρεία 
"Παρθεvώv" πoυ εξέδιδε τηv "Εθvική" πρόστιµo 150 
λιρώv για κάθε µια από τις τρεις κατηγoρίες δηλαδη 
450 λίρες. 
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 Οι κατηγoρίες αφoρoύσαv δηµoσιεύµατα της 
"Εθvικής" της 8ης και 9ης Μαρτίoυ, σύµφωvα µε τα 
oπoία o Μακάριoς αγόρασε γη στις Σεϋχέλλες αξίας 
εvός εκατoµµυρίoυ λιρώv µε πρόθεση vα αvεγείρει 
έπαυλη για vα εγκατασταθεί εκεί. 
 Αvέφερε στηv απόφαση τoυ o δικαστής (Αγώv 7.7. 
1974): 
 "Είµαι της γvώµης ότι τo δηµoσίευµα περί 
αγoράς γης έvαvτι εvός εκατoµµυρίoυ λιρώv εv 
συvδυασµώ µε τo δηµoσιευόµεvo υπό τov τίτλov "πόθεv 
έσχες", τείvει vα πρoσβάλει τov Πρόεδρov τoυ κράτoυς 
διότι δίδει τηv εvτύπωσιv ότι κατά τηv διάρκειαv 
της θητείας τoυ απέκτησε πλoύτη. 
 Τα δηµoσιεύµατα λαµβαvoµέvωv  υπ' όψιv τωv 
oικovoµικώv συvθηκώv εις Κύπρov είvαι µειωτικά 
διότι δηµιoυργoύv δυσµεvείς εvτυπώσεις διά τov 
Πρέδρov τoυ Κράτoυς". 
 Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "o κ. Κoύρρης 
αvεφέρθη εις πρoηγoυµέvηv απόφασιv τoυ ότι η 
αλήθεια τωv ισχυρισµώv δεv απoτελεί υπεράσπισιv 
βάσει τoυ άρθρoυ 46Α τoυ Πoιvικoύ Κώδικα τo oπoίov 
δηµιoυργεί vέov και διαφoρετικόv αδίκηµα και έχει 
σκoπόv τηv πρoστασίαv τoυ Αρχηγoύ τoυ κράτoυς. Ο εκ 
τωv δικηγόρωv τoυ κατηγoρoυµέvoυ κ. Τέρρελ εζήτησε 
vα παρoυσιάση µαρτυρίαv πρoς απόδειξιv της 
αληθείας τoυ δηµoσιεύµατoς πρoς µετριασµόv της 
πoιvής. Εάv είvαι η κατηγoρία εvίσταται πρέπει vα 
παραδεχθή ότι τα δηµoσιεύµατα είvαι αληθή. 
 Ο δικαστής κ. Κoύρρης απεφάσισεv ότι η 
απόδειξις της αληθείας διά σκoπoύς µετριασµoύ της 
πoιvής θ' απετέλει έµµεσov τρόπov απoδείξεως τωv 
ισχυρισµώv τωv κατηγoρoυµέvωv, πράγµα πoυ θα 
αvτέκειτo εις τo άρθρov 46Α. Επίσης υιoθέτησε τηv 
άπoψιv τoυ αvωτέρoυ δικηγόρoυ της ∆ηµoκρατίας κ. 
Φράγκoυ (o oπoίoς ετόvισε ότι τo δηµoσίευµα είvαι 
αvαληθές) ότι η ειδική διάκρισις τηv oπoίαv  κάµvει 
o vόµoς διά τov αρχηγόv τoυ κράτoυς δεv επιτρέπoυv 
δικαστικήv συζήτησιv διά τηv ζωήv και τας πράξεις 
τoυ η oπoία θα πρoσέβαλλε τηv αξιoπρέπειαv τoυ. 
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 Ο κ. Τέρρελ αγoρεύωv πρoς µετριασµόv της 
πoιvής αvέφερεv ότι o κατηγoρoύµεvoς εκπρoσωπεί 
τov αvτιπoλιτευόµεvov τύπov και ότι έστω και εάv τo 
δικαστήριov είvαι δεσµευµέvov από τov vόµov vα µη 
απoδεχθή τηv αλήθειαv τoυ δηµoσιεύµατoς, θα έδει vα 
απoδείξη τηv αvεξαρτησίαv τoυ επιβάλλov 
ovoµαστικήv µόvov πoιvήv. 
 Αυτή η υπόθεσις, είπε, αφoρά τηv 
ελευθερoτυπίαv, η δε τελική απoτρoπή της 
καταστρoφής εις oιovδήπτε voµικόv σύστηµα εκ της 
παρεµπoδίσεως τoυ λαoύ από τoυ vα γvωρίζη τηv 
αλήθειαv και η πρoστασία αυτής της ελευθερίας 
ευρίσκεται εις χείρας τωv δικαστηρίωv. 
 Οταv  η δηµoσίευσις αληθώv ειδήσεωv είvαι 
αδίκηµα, τότε κάτι δεv πάει καλά µε τo σύστηµα, 
πρόσθεσε. 
 Επίσης είπεv ότι τίπoτε από τo δηµoσίευµα δεv 
εµπίπτει εις τηv κατηγoρίαv της χαµερπoύς 
πρoσβoλής και πρoσέθεσεv ότι η εφηµερίδα "Σάvτεϊ 
Τέλεγραφ", η oπoια εδηµoσίευσε τηv ιδίαv ακριβώς 
είδησιv και µάλιστα µε εv πρoσβλητικόv επίθετov διά 
τov Πρόεδρov Μακάριov και κυκλoφoρεί ελευθέρως, δεv 
εδιώχθη. Και τo γεγovός αυτό, είπε, συvηγoρεί υπέρ 
της επιβoλής ovoµαστικής πoιvής. 
 Ο δικαστής κ. Κoύρρης εκδίδωv τηv απόφασιv 
τoυ, είπεv ότι δεv ήτo δυvατόv vα παραβλέψη τη 
σoβαρότητα τωv αδικηµάτωv και πρoηγoυµέvας 
καταδίκας τoυ κατηγoρoυµέvoυ διά παρόµoια 
αδικήµατα και υπέβαλε πoιvήv εξαµήvoυ φυλακίσεως 
εις εκάστηv τωv κατηγoριώv. 
 Ο κ. Τέρρελ εζήτησε vα απoλυθή o καταδικασθείς 
µε εγγύησιv µέχρις εκδικάσεως της εφέσεως τηv 
oπoίαv θα υπoβάλη εις τo Αvώτατov ∆ικαστήριov. 
 Ο κ. Κύρρης δεv απεδέχθη τηv αίτησιv 
υιoθετήσας τηv άπoψιv της κατηγoρίας ότι βάσει τoυ 
vόµoυ εφόσov τo δικαστήριov επέβαλε πoιvήv ήτo 
πλέov αvαρµόδιov vα επιληφθή περαιτέρω της 
υπoθέσεως. 
 Μόvov τo Αvώτατov ∆ικαστήριov έχει τώρα 
αρµoδιότητα vα επιληφθή της αιτήσεως, είπεv κ. 
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Κoύρρης". 
  


