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SXEDIO.Κ40 
 
 7.12.1965: ΕΝΟΠΛΟI ΑΠΕIΛΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤIΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜIΛΤIΑ∆Η ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟIΟΥ ∆IΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΠΕIΡΑ 
∆ΟΛΟΦΟΝIΑΣ 
 
 Στα 1965 o Πρόεδρoς Μακάριoς διόρισε στη θέση 
τoυ ∆ιευθυvτή τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv 
τov Μιλτιάδη Χριστoδoύλoυ, έvα δηµoσιoγράφo πoυ 
γεvvήθηκε στηv Αγλαvτζιά στις 12 Αυγoύστoυ 1919. 
 Ο Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ είχε πλoύσιo 
παρελθόv τόσo στov τύπo όσo και στηv πoλιτική ζωή 
τoυ τόπoυ. 
 Ηταv από τα ιδρυτικά µέλη τoυ ΑΚΕΛ και 
εργάστηκε σε διάφoρες εφηµερίδες, εvώ από τo 1956 
µέχρι τo 1959 διηύθυvε τo Ελληvικό περιoδικό "Τάϊµς 
Οφ Σάϋπρoυς". 
 Από τo 1961 είχε ιδρύσει τo Κυπριακό 
Πρακτoρείo Ειδήσεωv πoυ χρηµατoδoτείτo, µε πεvιχρά 
τότε µέσα, από τηv Κυπριακή Κυβέρvηση. 
 Ηταv στεvός συvεργάτης τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ και από τηv αρχή o Γεώργιoς Γρίβας- ∆ιγεvής 
έβαλλε εvαvτίov τoυ ως πρώηv Κoµµoυvιστή. 
 Σε µια από τις επιστoλές τoυ στov Υπoυργό 
Εθvικής Αµυvας της Ελλάδας  στις 22 Φεβρoυαρίoυ 1965 
(Κρίσιµα Ντoκoυµέvτα, τόµoς Γ, σελ. 58) απoκάλυπτε 
ότι είχαv γίvει παραστάσεις στηv Ελληvική 
Κυβέρvηση για vα τερµατίσει τις υπηρεσίες τoυ από 
τη θέση τoυ αvαπoκριτή τoυ Αθηvαϊκoύ Πρακτoρείoυ. 
 Εγραφε o Γρίβας στηv επιστoλή τoυ: 
 "Ούτω o κoµµoυvιστής Χριστoδoύλoυ, παρά τας 
παραστάσεις τιvώv εξακoλoυθεί vα είvαι o εvταύθα 
αvταπoκριτής τoυ Αθηvαϊκoύ Πρακτoρείoυ, ως vα µηv 
υπάρχoυv άλλα άτoµα πρoσφέρovτα υπηρεσίαv εις τov 
Κυπριακόv αγώvα και δυvάµεvα vα αvαλάβoυv µίαv 
τoιαύτηv θέσιv. Εις διάσκεψιv τύπoυ δoθείσαv τηv 
εσπέραv της 19ης τρέχ. υπό τoυ Υπoυργoύ κ. Κυπριαvoύ 
υπέβαλε τηv ακόλoυθov ερώτησιv τελείως άσχετov 
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πρoς τo θέµα: "∆ιατί o Γρίβας εκφωvεί πoλιτικoύς 
λόγoυς εις τα µvηµόσυvα;" 
 Παρά τις κατηγoρίες εvαvτίov τoυ o Πρόεδρoς 
Μακάριoς διόρισε τov Μιλτιάδη Χριστoδoύλoυ 
∆ιευθυvτή τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv και µε 
τov διoρισµό τoυ  έγιvε πλέov τo κόκκιvo παvί, γιατί 
από τη θέση τoυ έπρεπε vα απαvτά εκ µέρoυς τoυ 
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ στις διάφoρες κατηγoρίες. 
 Χειµαρρώδεις και vευρικός άvθρωπoς o 
Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ πoλλές φoρές, στα επόµεvα 
κυρίως χρόvια, oρυόταv στoυς διαδρόµoυς τoυ 
Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv, εvώ σε κάπoιo στάδιo 
θεωρείτo ως υπερυπoυργός γιατί απαγόρευε ακόµα και 
στoυς Υπoυργoύς και vα δίδoυv συvεvτεύξεις, εάv δεv 
περvoύσαv από τo γραφείo τoυ oι γραπτές ερωτήσεις 
τωv δηµoσιoγράφωv.  
 Σε κάπoιo στάδιo, σαv άρχισε η σύγκρoυση της 
εφηµερίδας "Πατρίς" πoυ αvτιπoλιτευόταv τov 
Πρόεδρo Μακάριo, o ιδιoς έδωσε oδηγίες vα µη 
εξυπηρετείται η εφηµερίδα από τις θυρίδες τoυ 
Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv µε τις επίσηµες 
αvακoιvώσεις. 
 Αυτό ήταv και τo µoιραίo λάθoς τoυ πoυ τov 
έφερε αvτιµέτωπo µε τoυς φαvατικoύς 
αvτιµακαριακoύς εvόπλoυς. 
 Στις 7 ∆εκεµβρίoυ 1965, εvώ κατευθυvόταv µε τo 
αυτoκίvητo τoυ πίσω από τηv Παιδαγωγική Ακαδηµία 
δύo έvoπλoι πρoσωπιδoφόρoι έκαµαv τηv εµφάvιση 
τoυς και σύµφωvα µε επίσηµη αvακoίvωση "τov 
ηπείλησαv ότι θα τov εκτελέσoυv εάv πρo τoυ τέλoυς 
της εβδoµάδoς δεv επιτρέψη τηv διαvoµήv Επισήµωv 
Αvακoιvωθέvτωv πρoς τηv εφηµερίδα "Πατρίς".  
 Ο δεύτρoς πρoσωπικoδoφόρoς πήρε έvα φάκελo 
πoυ µετέφερε µαζί τoυ στo αυτoκίvητo τoυ o 
Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ και τov oπoίo βρήκε 
αργότερα η Αστυvoµία. 
 Οι δύo έvoπλoι είπαv στo Μιλτιάδη 
Χριστoδoύλoυ vα µη φoβάται διότι "δεv θα σε 
εκτελέσωµεv απόψε, αλλά εάv µέχρι τέλoυς της 
εβδoµάδoς δεv αvoίξης τηv θυρίδα της "Πατρίδoς" θα 
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σε καθαρίσωµεv". 
 Τo επεισόδιo ήταv τo πρώτo στo oπoίo 
απειλείτo η ζωή εvός Κυβερvητικoύ υπαλλήλoυ, µε 
τέτoιo γκαγκστερικό τρόπo, αλλά όχι τo µovαδικό 
εvαvτίov τoυ Μιλτιάδη Χριστoδoύλoυ. 
 Αργότερα όταv άρχισε δράση η παράvoµη 
oργάvωση Εθvικό Μέτωπo, στα τέλη της δεκαετίας τoυ 
196o, άλλoι έvoπλoι διεvήργησαv απόπειρα 
δoλoφovίας τoυ, αλλά δεv τα κατάφεραv και πάλι, αλλά 
τov τραυµάτισαv. 
 Η απόπειρα έγιvε στις 21 Αυγoύστoυ 1969. Εvώ o 
Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ επέστρεφε στo σπίτι τoυ 
στηv Αγλαvτζιά µε παλιoύς συµµαθητές τoυ, έvα 
αυτoκίvητo πoυ τov ακoλoυθoύσε έκαµε σήµα µε τα 
φώτα τoυ ότι ήθελε vα πρoσπεράσει. 
 Ο Χριστoδoύλoυ έδωσε µέρoς, αλλά εvώ τo 
άγvωστo αυτoκίvητo πρoχωρoύσε παράλληλα για vα 
πρoσπεράσει έvας από τoυς επιβάτες τoυ άvoιξε πυρ 
µε αυτόµατo. 
 Ο Χριστoδoύλoυ δέχθηκε τρεις σφαίρες πoυ όλες 
τov τραυµάτισαv επιπόλεα, εvώ άλλες σφαίρες 
σφηvώθηκαv στo αυτoκίvητo τoυ. 
 Η απόφαση λήφθηκε σύµφωvα µε στελέχη τoυ 
Εθvικoύ Μετώπoυ γιατί o Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ 
ήταv κoµµoυvιστής.    


