Χάρι & Μέγκαν Μαρκλ: Έχουν ήδη ιδιωτεύσει, έχοντας στον λογαριασμό τους 34 εκατ. λίρες
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 08:11 -

Μπορεί η ανακοίνωση της παραίτησης του δούκα και της δούκισσας του Σάσσεξ,
του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, από τα βασιλικά τους καθήκοντα να
προκάλεσε μεγάλο θόρυβο στη Βρετανία, όμως τα όσα είπε ο νεαρός εγγονός της
βασίλισσας Ελισάβετ περί οικονομικής ανεξαρτητοποίησης του ζευγαριού,
φαίνεται πως έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Σύμφωνα με τη βρετανική Metro, το πριγκιπικό ζεύγος έχει ήδη στον τραπεζικό λογαριασμό
του ποσό ύψους 34 εκατ. βρετανικών λιρών (περίπου 40 εκατ. ευρώ) από την έως τώρα
δραστηριότητα τους. Μόνο που μέχρι να ανακοινώσουν την παραίτησή τους από τα
βασιλικά καθήκοντα, δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτών των χρημάτων αυτών, αλλά
ούτε και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονταν στο όνομά τους.
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Μέχρι τώρα, απαγορευόταν τόσο στο Χάρι όσο και στη Μέγκαν να συγκεντρώνουν ως μέλη
της βασιλικής οικογένειας οποιοδήποτε εισόδημα σε οποιαδήποτε μορφή, πέραν αυτού που
προβλεπόταν στο πλαίσιο του Επενδυτικού Καταπιστευματικού Λογαριασμού της
Κυρίαρχης Δημόσιας Αρχής (Sovereign Grant) που ενυπάρχει στο βρετανικό Προϋπολογισμό
και στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα που καταβάλλουν κατ’ έτος οι Βρετανοί
φορολογούμενοι προς τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Από τη στιγμή που πλέον έχουν ανακοινώσει την παραίτησή τους, τόσο ο Χάρι όσο και η
Μέγκαν αποδεσμεύονται πλήρως από το να αποδίδουν λογαριασμό για τις οικονομικές
κινήσεις τους. Άρα, θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το ποσό αυτό

Και δεν είναι μόνο αυτό, καθώς το ζεύγος ανήκει ήδη στο club των πολυεκατομμυριούχων:
Με βάση το Forbes, η κοινή περιουσία του ζευγαριού το 2019 ανερχόταν σε 500 εκατ.
δολάρια.

Μόνο που το ζευγάρι θεωρείται ήδη εκατομμυριούχο και στο πλαίσιο αυτό φαίνεται πως
εξηγείται η έμφαση που δίνουν στην «έναρξη μιας φιλανθρωπικής οντότητα», ενώ ήδη έχει
βγει online και το νέο τους site στο Διαδίκτυο.

Από την πλευρά της, η Μέγκαν Μαρκλ, προτού ακόμη παντρευτεί τον Πρίγκιπα Χάρι,
θεωρείτο μια ιδιαίτερα επιτυχημένη ηθοποιός, με αρκετά υψηλό κασέ: Μόνο για τη
συμμετοχή της στη δραματική σειρά «Suits», η πληρωμή της ήταν 330.000 βρετανικές λίρες
(περίπου 388.000 ευρώ) ανά σεζόν.

Η ίδια είχε δηλώσει πως μετά τον γάμο τους θα σταματούσε την καριέρα της στην
υποκριτική, όπως και έπραξε. Μόνο που πλέον το βασιλικό πρωτόκολλο δεν θα ισχύει για
εκείνη κι έτσι δεν αποκλείεται να την ξαναδούμε μελλοντικά τόσο στη μικρή όσο και στη
μεγάλη οθόνη, όπως εκτιμά ο διεθνής Τύπος.

Όσο για τον Χάρι, έχει δημιουργήσει την αθλητική διοργάνωση «Invictus Games», ένα event
που διεξάγεται με τη συμμετοχή βετεράνων στρατιωτών με κινητικά προβλήματα ή
αναπηρίες λόγω τραυματισμών, καθώς και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις HALO Trust,

2/3

Χάρι & Μέγκαν Μαρκλ: Έχουν ήδη ιδιωτεύσει, έχοντας στον λογαριασμό τους 34 εκατ. λίρες
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 08:11 -

Walking With The Wounded, και London Marathon Charitable Trust.

Σημειώνεται πως ο νεαρός πρίγκιπας είχε θητεύσει για 10 χρόνια (2005 - 2015) στο
βρετανικό στρατό ως πιλότος ελικοπτέρων, με ετήσιο μισθό 50.000 δολάρια, τον οποίο,
όμως δώριζε σε φιλανθρωπίες.

Η παραίτηση του ζευγαριού από τα βασιλικά αξιώματα συνεπάγεται, επιπλέον, ότι στο εξής
θα καλύπτουν με ίδια έξοδα τα ταξίδια τους. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα ζήτημα καθώς
ουδείς γνωρίζει ποιος θα καλύπτει στο εξής τα έξοδά τους ως μέλη της βασιλικής
οικογένειας, μιας και τυπικά διατηρούν τους τίτλους ευγένειάς τους αλλά δεν θα
πληρώνονται από το "Στέμμα".

Την ίδια ώρα, τόσο η Μέγκαν όσο και ο Χάρι επεκτείνουν τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες μέσω του site τους, στο οποίο θα δέχονται πλέον απευθείας τις ερωτήσεις
του κοινού τους, κάτι που ήδη κάνουν και στον κοινό λογαριασμό τους στο Instagram.
cnn.gr
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