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«Μη Επανδρωμένα Συστήματα : Ανάπτυξη – Χρήση - Αντιμετώπιση,
στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας»
Κύριε Υπαρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης,
Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Αγαπητοί Μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών, αυριανά Στελέχη των Ενόπλων
μας Δυνάμεων,
Κυρίες και Κύριοι,
Ως Συντονιστής του Συνεδρίου το οποίο αφορά ένα τόσο πολύ σημαντικό
θέμα σύγχρονης τεχνολογίας όπως είναι αυτό των Μη Επανδρωμένων
Συστημάτων και το οποίο αναφέρεται ιδιαίτερα στην Ανάπτυξη, Χρήση και
Αντιμετώπιση, στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας,

εκφράζω τις

ευχαριστίες μου, προς όλους εσάς ,που σήμερα τιμάτε με την παρουσία σας
το Συνέδριο αυτό.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου
Στρατηγικών Μελετών που μου ανέθεσε τον Συντονισμό του Συνεδρίου, ως
και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, με την βοήθεια των
οποίων οργανώσαμε το Συνέδριο που θα παρακολουθήσουμε αυτό το
διήμερο.
Θα ευχαριστήσω όλους τους Χορηγούς και ιδιαίτερα τις Εταιρείες οι οποίες με
την ευγενική και γενναιόδωρη χορηγία τους, βοήθησαν και στήριξαν την
προσπάθεια πραγματοποίησης του Συνεδρίου.
Θα ευχαριστήσω ομοίως, όλους τους διακεκριμένους εισηγητές του
Συνεδρίου, οι οποίοι θα μας ενημερώσουν και θα μας δώσουν τις γνώσεις και
τα φώτα τους για τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα

και ιδιαίτερα όπως

αναφέρω παραπάνω, στο θέμα της Ανάπτυξης, Χρήσης και Αντιμετώπισης,
στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας.
Θεωρώ αρκετά σημαντικό το θέμα αυτό και τα όσα θα μας αναπτύξουν οι
διακεκριμένοι

εισηγητές

με

δεδομένη

την

χρησιμότητα

των

Μη

Επανδρωμένων Συστημάτων τα οποία είναι το μέλλον όπως αυτό
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φαίνεται και από το γεγονός της χρήσης τους από πολλές Χώρες, όπως ΗΠΑ,
Γαλλία, Ιταλία, ακόμη και από την γειτονική μας Τουρκία.
Είναι ένα επιχειρησιακό θέμα που η απόκτηση των Μη Επανδρωμένων
Συστημάτων θα πρέπει να απασχολεί ήδη τους 3 Κλάδους των Ενόπλων
Δυνάμεων όπως και τα Σώματα Ασφαλείας.
Για την απόκτηση όμως των Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, όπως και
άλλων αμυντικών προϊόντων η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να ενισχύσει τις
ελληνικές προσπάθειες και τα ελληνικά ερευνητικά προγράμματα και να
εμπιστευτεί την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία η οποία συνεργάζεται με
Πανεπιστήμια και Στρατιωτικές Σχολές και

μπορεί να κάνει θαύματα και

μάλιστα με μικρότερο κόστος. Θα πρέπει να πιστέψουμε στην κατασκευή
αμυντικών προϊόντων από Ελληνικά Χέρια και

αυτό είναι εφικτό να

γίνει. Αρκεί να εξαλειφθεί η δυσπιστία και η προκατάληψη που υπήρχε
παλαιότερα για τα Ελληνικά Προϊόντα. Ενώ ταυτόχρονα οι Ελληνικές
Βιομηχανίες να συνεχίσουν την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμός τους,
προκειμένου να παράγουν Ελληνικά αμυντικά προϊόντα αρίστης ποιότητος και
να προσφέρουν στην ανάπτυξη, με την αύξηση των θέσεων εργασίας και την
μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η οικονομική κρίση
μαστίζει την Πατρίδα μας.
Οι δυνατότητες της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας μου είναι γνωστές από
την προηγούμενη εμπειρία μου στο Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού, στον οποίον θήτευσα για 12 χρόνια ως εκλεγμένος
Πρόεδρος του Συνδέσμου και είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά τις
δυνατότητες τόσο της Κρατικής όσο και της Ιδιωτικής Ελληνικής Αμυντικής
Βιομηχανίας, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πολλά και όπως έλεγα
πάντα η Πατρίδα μας μπορεί να είναι

Περιφερειακή Δύναμη και να

εξαγάγει αμυντικά προϊόντα αρίστης ποιότητας στις υπόλοιπες Χώρες
των Βαλκανίων. Αυτό γιατί οι Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες έχουν
εκσυγχρονισθεί, είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9000 και διαθέτουν την
κατάλληλη υποδομή, εμπειρία και γνώσεις, για την κατασκευή αμυντικών
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Παράγουν αμυντικά προϊόντα για τις ανάγκες
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και σε μεγάλο βαθμό, ασχολούνται
με την εξωστρέφεια και λαμβάνουν παραγγελίες από χώρες του εξωτερικού.
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Εξάλλου, οι Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες, παρακολουθούν τις διεθνείς
εξελίξεις και προσαρμόζονται ανάλογα, δημιουργώντας συνεργασίες, κυρίως
με βιομηχανίες ξένων χωρών, που παράγουν αμυντικά υλικά, υψηλών
προδιαγραφών, σύγχρονης και

προηγμένης τεχνολογίας. Μια τέτοια

δυνατότητα για την σύναψη συνεργασιών μεταξύ της Εγχώριας Αμυντικής
Βιομηχανίας και Βιομηχανιών ξένων Χωρών που παράγουν προϊόντα
προηγμένης τεχνολογίας, ήταν και η Διεθνής Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων
(Defendory).
Θα ενθυμούνται αρκετοί από σας την λειτουργία της Εκθέσεως Defendory
που πραγματοποιείτο με επιτυχία ανά διετία, από το 1980, μέχρι και το 2008,
στις Εγκαταστάσεις του ΟΛΠ στον Πειραιά.
Στην Διεθνή αυτή Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων, πέραν από τη συμμετοχή
της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας με πολλά περίπτερα, συμμετείχαν πάνω
από 40 χώρες με 750 και πλέον περίπτερα, και προσκαλούντο περισσότερες
από 90 Κυβερνητικές και Στρατιωτικές Αντιπροσωπείες.
Η Διεθνής αυτή Έκθεση ήταν ένα πεδίο προβολής των δυνατοτήτων της
Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και έδιδε

την ευκαιρία στις

Επιχειρήσεις της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας να συνεργασθούν
με μεγάλους Οίκους του Εξωτερικού, αλλά και οι Ελληνικές αυτές
Επιχειρήσεις να γίνουν γνωστές στο Διεθνές Αμυντικό Περιβάλλον.
Όμως παρά την επί σειρά ετών επιτυχή λειτουργία της Εκθέσεως αυτής στον
ΟΛΠ του Πειραιά και παρά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΕΚΠΥ για την μη μεταφορά της Εκθέσεως, η Έκθεση αυτή μετεφέρθη το
2010 στη Θεσσαλονίκη από την τότε Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής
Αμύνης, όπου λειτούργησε χωρίς επιτυχία μόνο μια φορά το 2010 και έκτοτε
δυστυχώς δεν λειτούργησε ποτέ, με ότι αυτό σημαίνει για τις Ένοπλες
Δυνάμεις, την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία Κρατική και Ιδιωτική και την
Εθνική Οικονομία γενικότερα.
Ο ΣΕΚΠΥ, πιστεύοντας εις την χρησιμότητα επαναλειτουργίας της Εκθέσεως
Αμυντικών Συστημάτων, επανήλθε με επιστολές του προς το Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης για την επαναλειτουργία της Εκθέσεως και αναμένουμε την
θετική ανταπόκριση του Υπουργείου για το θέμα αυτό.
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Με τα όσα ολίγα ανέφερα παραπάνω πιστεύω ότι οι Ελληνικές
Αμυντικές Βιομηχανίες είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην κατασκευή
Μη Επανδρωμένων Συστημάτων.
Εταιρείας

Άλλωστε έχουμε το παράδειγμα

Μέλους του ΣΕΚΠΥ, η οποία ασχολείται από το 1998

με την

κατασκευή Μη Επανδρωμένων Συστημάτων.
Κλείνοντας την προσφώνησή μου αυτή, εύχομαι να έχουμε επιτυχία στο
διήμερο αυτό Συνέδριο και να εξαχθούν ωφέλιμα συμπεράσματα για όλους
μας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

