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1. Εκπροσωπώντας όλους τους αποστράτους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και 
ναύτες στρατευμένης θητείας μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων, θα θέλαμε να 
αναφερθούμε στο άρθρο 88 του ν.4864/2021 (ΦΕΚ Α΄ 237) με το οποίο επεκτείνεται η 
ισόβια τιμητική παροχή των 200€ του άρθρου 95 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) και στα 
στελέχη των Ε.Δ. που συμμετείχαν  στα γεγονότα της Κύπρου το 1974 αποδεικνυόμενη 
με  την προσκόμιση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πιστοποιητικού  “Ζώνης Πρόσω”, 
βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ Α΄211) που αναφέρει ότι : 
«Για τις Ελληνικές Δυνάμεις που ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα, 
κατά τη χρονική περίοδο από 20 Ιουλίου  1974 έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, η 
περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως πολεμική. Οι ρυθμίσεις της ως άνω διάταξης ισχύουν 
και για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 
στην Κοφίνου και Αγ. Θεόδωρους, με όλες τις ευεργετικές συνέπειες κατά τις κείμενες 
διατάξεις.»  
 

2. Αν και εκτιμούμε ότι η διατύπωση της ανωτέρω παραγράφου περιλαμβάνει και τα 
υποβρύχια που ενεπλάκησαν με οποιοδήποτε τρόπο, όπως περιγράφουμε αναλυτικά 
παρακάτω, την εν λόγω περίοδο στην Ν. Κύπρο, εντούτοις δεν συμπεριλήφθηκαν στα 
Παραρτήματα της υπ΄ αριθ. 0002/180006/Σχεδ.3113/2.8.2000 Κοινής Απόφασης (ΚΥΑ) 
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, όπου περιγράφονται λεπτομερώς τόσον 
οι συγκεκριμένες μονάδες και τα πολεμικά Πλοία που ενεπλάκησαν σε αυτά τα γεγονότα, 
όσον και  οι περιοχές στην Ν. Κύπρου συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος 
θαλασσίου χώρου, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «Ζώνες Πρόσω» δηλαδή περιοχές 
όπου έλαβαν χώρα πολεμικές επιχειρήσεις, προϋπόθεση έκδοσης του πιστοποιητικού.  
 

3. Συγκεκριμένα τα υποβρύχια κινήθηκαν βάσει των διαταγών τους ανά δύο. Πρώτα 
απέπλευσαν στις 19 Ιουλίου 1974 (προ της Τουρκικής αποβατικής ενέργειας) τα Υ/Β 
ΓΛΑΥΚΟΣ - ΝΗΡΕΥΣ και έπλευσαν υπό πολεμικές συνθήκες προς τομείς βορείως 
Κύπρου. Την 21η Ιουλίου το βράδυ έλαβαν διαταγή επιστροφής προς Ρόδο. Την 22α 
Ιουλίου έλαβαν ξανά διαταγή για πλου προς Κύπρο και την 23η το απόγευμα, έλαβαν εκ 
νέου διαταγή και επέστρεψαν σε τομείς πλησίον Ρόδου. Στις 14 Αυγούστου τα Υ/Β 
ΤΡΙΤΩΝ – ΠΡΩΤΕΥΣ ενώ περιπολούσαν  ανατολικά της Ρόδου, διατάχθηκαν να 
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πλεύσουν υπό πολεμικές συνθήκες προς καθορισμένους τομείς βόρεια της Κύπρου. Την 
18η Αυγούστου ανακλήθηκαν και επέστρεψαν στους τομείς ανατολικά Ρόδου.  
 

4. Τα εν λόγω υποβρύχια ενήργησαν στα πλαίσια που θέτει ο ν.2641/98 και μάλιστα 
με εντολή να πλεύσουν “υπό πολεμικές συνθήκες” και “με μέτρα αμύνης ως εν πολέμω”, 
ενώ είχε καθορισθεί και η προτεραιότητα προσβολής στόχων. Ο πλους υπό πολεμικές 
συνθήκες αποτελεί την ανώτερη δυνατή εγρήγορση ενός υποβρυχίου, γιατί διεξάγεται υπό 
τις πλέον έντονες συνθήκες και με άμεσο κίνδυνο εμπλοκής του σε μάχη. Επίσης η 
διαταγή “μέτρα αμύνης ως εν πολέμω”, δίνουν την δυνατότητα στο υποβρύχιο να 
εκτοξεύσει τορπίλες κατά όποιου στόχου θεωρεί ότι αποτελεί απειλή για αυτό, έστω και αν 
δεν έχει κηρυχθεί πόλεμος. Σημειώνουμε ότι με την εμπειρία και τις γνώσεις που έχουμε, 
ίδιες εντολές είχαν δοθεί στα υποβρύχια κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις του Β΄ Π.Π. 
Επομένως όταν το υποβρύχιο λαμβάνει τις ανωτέρω εντολές/οδηγίες/διαταγές, τις οποίες 
και έλαβε, ευρίσκεται αυτομάτως σε εμπόλεμη κατάσταση. 
 

5. Παράλληλα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των μελών 
των πληρωμάτων των 4 αυτών υποβρυχίων είναι 140 (4Χ35) και εν ζωή βρίσκονται 
λιγότεροι από τους μισούς. 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κατόπιν των ανωτέρω: 
 

α. Επειδή τα υποβρύχια έδρασαν την εν λόγω περίοδο στον θαλάσσιο χώρο πέριξ 
της Ν. Κύπρου, με την ευρεία έννοια του όρου, η οποία έχει χαρακτηριστεί  πολεμική  ζώνη 
για τα πλοία που βρέθηκαν σε αυτήν, 
 

β. Επειδή για την λήψη της τιμητικής παροχής, βάσει της ως άνω ισχύουσας 
νομοθεσίας, είναι η έκδοση από το Γ.Ε.Ν.  πιστοποιητικού «Ζώνης Πρόσω»,  
  

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε ευμενώς το αίτημά μας όπως συμπεριληφθούν και 
τα παραπάνω υποβρύχια  στα πολεμικά Πλοία που αναφέρονται στην  απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που ενεπλάκησαν στα γεγονότα που έλαβαν 
χώρα στον περιβάλλοντα θαλάσσιο χώρο της Ν. Κύπρου, στις ημερομηνίες που 
αναγράφουμε λεπτομερώς, χρονικά διαστήματα  που περιλαμβάνονται στη χρονική 
περίοδο από 20 Ιουλίου  1974 έως 20 Αυγούστου 1974, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως 
πολεμική. Η απόφασή σας αυτή θα αποτελεί και μια ηθική επιβράβευση και ικανοποίηση 
των ανδρών των υποβρυχίων μας που επιχείρησαν για την υπεράσπιση της Ν. Κύπρου.  

 

Αναμένοντας την απόφασή σας, ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και μια δημιουργική 
και ευτυχισμένη χρονιά. 
 

                                  
 
     Αντιναύαρχος εα Π. Ραδίτσας Π.Ν. 
 
    Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων 
 

 


