
1 
 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 

ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

υποστρατήγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα 

 

Νομοθετική Πρόβλεψη 

Το έτος 1998 ψηφίστηκε ο νόμος 2641/1998 {ΦΕΚ 211 Α΄} με τις διατά-

ξεις του οποίου καθορίστηκε ότι˙ “Για τις ελληνικές δυνάμεις, που ενεπλάκη-

σαν με οιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα κατά την χρονική περίοδο από 20 Ι-

ουλίου 1974 έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο χαρακτηρίζεται ως πολεμι-

κή………με όλες τις ευεργετικές συνέπειες κατά τις κείμενες διατάξεις” {παρ. 1 

άρθρου 21}. 

Στη συνέχεια σε εκτέλεση του νόμου εκδόθηκε ένας σημαντικός αριθ-

μός Προεδρικών Διαταγμάτων, όπως χρονολογικά περιγράφονται παρακάτω.  

Υπ’ αριθμόν 9/2001 {ΦΕΚ 8 Α΄} “περί καθορισμού αναμνηστικού με-

ταλλίου επιχειρήσεων Κύπρου και προϋποθέσεων απονομής” με το οποίο 

καθορίστηκαν οι περιπτώσεις, οι τύποι του μεταλλίου και του διπλώματος, τα 

δικαιολογητικά, η διαδικασία απονομής καθώς και ο τρόπος που θα φέρεται.  

Υπ’ αριθμόν 105/2002 {ΦΕΚ 88 Α΄} “περί τροποποίησης διατάξεων του 

Π.Δ.9/2001……” με το οποίο προστέθηκαν δύο λωρίδες στην ταινία ανάρτη-

σης και προσδιορίστηκε ότι η απονομή γίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρό-

ταση του ΥΕΘΑ μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής.  

Το από 21.6.2002 {ΦΕΚ 149 Γ΄} “περί απονομής πολεμικών μεταλλί-

ων” με το οποίο σε όλους όσοι συμμετείχαν, ήτοι 2.299 αξιωματικούς και ο-

πλίτες απονέμεται το αναμνηστικό μετάλλιο επιχειρήσεων Κύπρου. Πλέον αυ-

τού στους φονευθέντες, τραυματισθέντες και αγνοούμενους απονέμεται στους 

μεν 23 ανώτερους αξιωματικούς ο πολεμικός σταυρός Β΄ τάξης, στους δε 288 

κατώτερους αξιωματικούς και οπλίτες ο πολεμικός σταυρός Γ΄ τάξης. 

Το από 19.11.2002 {ΦΕΚ 262 Γ΄} “περί ανάκλησης του 

Π.Δ.149/2.7.2002”, με το οποίο ανακλήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέρο-

ντος {ΥΕΘΑ 20.11.2002 – ΦΕΚ 262 Γ΄}. 

Υπ’ αριθμόν 237/2006 {ΦΕΚ 248 Α΄} “περί τροποποίησης διατάξεων 

του Π.Δ.9/2001”, με το οποίο προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής για τον 

έλεγχο δικαιολογητικών, στα οποία προστίθεται το απόσπασμα ποινικού μη-

τρώου και η διευκρίνιση “ευδοκίμως” για τους μετασχόντες.  
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Υπ’ αριθμόν 120/2012 {ΦΕΚ 212 Α΄} “περί τροποποίησης διατάξεων 

του Π.Δ.9/2001, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.105/2002 και 237/2006”, με 

το οποίο προβλέπονται διευκρινίσεις σχετικά με την δράση των τιμωμένων 

αξιωματικών τόσον κατά την διάρκεια της επταετούς δικτατορίας, όσον και κα-

τά το πραξικόπημα της Κύπρου. 

Ενέργειες 

Κατά την διάρκεια των είκοσι αυτών ετών 2001 – 2021 τα αιτούμενα δι-

καιολογητικά έχουν υποβληθεί τρεις φορές και όμως ο έλεγχος τους δεν έχει 

ολοκληρωθεί, μέχρι σήμερα, και να έχουμε την επιβεβλημένη απάντηση.  

Σε αναφορά κατά το έτος 2013 η απάντηση του ΓΕΣ ήταν η εξής˙ “το 

αίτημά σας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίνεται εύλογο και δίκαιο, 

ωστόσο απαιτείται εκ μέρους των ΓΕ ιδιαίτερη προσοχή και χρόνος, για τις 

περαιτέρω ενέργειες”.  

Ομοίως, σε επιστολή κατά το έτος 2018 η απάντηση παρόμοια, αλλά 

διαφορετικά διατυπωμένη, ήτοι˙ “την επιστολή σας θα θέσουμε εκ νέου υπό-

ψη της αρμόδιας επιτροπής και θα σας κοινοποιήσουμε την απόφασή της”.  

Σε ανοικτή επιστολή στις 24 Ιουλίου 2019 προς τον Υπουργό Εθνικής 

Άμυνας δεν δόθηκε καμία απάντηση.  

 

Αίτημα 

Κατόπιν των ανωτέρω όλοι όσοι συμμετείχαμε, αναμένουμε να σπάσει 

το φράγμα της γραφειοκρατίας και να μας δοθεί μια σχετική και δικαιολογημέ-

νη απάντηση για την ανάμνηση της συμμετοχής μας στις πολεμικές επιχειρή-

σεις της Κύπρου. Δεν επιζητούμε διοικητικές προαγωγές ή οικονομικές απο-

λαβές, παρά μόνον την ηθική αναγνώριση της συμμετοχής και προσφοράς 

μας κατά την πολεμική περίοδο του έτους 1974.  

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα της πολιτι-

κής και στρατιωτικής ηγεσίας του ΥΕΘΑ η υποχρέωση της εξέτασης, της εκτί-

μησης και της απόφασης επί των πολεμικών εκθέσεων και των προτάσεων 

απονομής ηθικών αμοιβών, που έχουν συνταχθεί και υποβληθεί από τις Μο-

νάδες, Συγκροτήματα και Σχηματισμούς, που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις. 

Η απονομή του Αναμνηστικού Μεταλλίου δεν αποκλείει και την απονομή λοι-

πών στρατιωτικών πολεμικών μεταλλίων και ηθικών αμοιβών {ΑΝ 376/1974 – 

ΦΕΚ 98 Α΄}.  

 

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2021 


