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Ομιλία  Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΑΣ   
κ. Θεόφιλου Βασιλείου 

 
Στην Ημερίδα Αμυντικής Βιομηχανίας  

2 Οκτωβρίου 2017, Λευκωσία 
 
 

Κυρίες και Κύριοι, 
 
Θα ήθελα πρώτα απ όλα να εκφράσω τη χαρά και τη 
συγκίνησή  μου, που βρίσκομαι σήμερα στην Κύπρο, για 
να μιλήσω μάλιστα για ένα θέμα, που έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την Κύπρο και τις σχέσεις Ελλάδος – 
Κύπρου. 
  
Η Κύπρος ζει ακόμη το δικό της δράμα, την Τουρκική 
κατοχή στο 37,4% του εδάφους της που είναι ταυτόχρονα 
πληγή και έγνοια για ολόκληρο τον Ελληνισμό. 
 
Η άμυνα έχει, υπό τις συνθήκες αυτές, το πιο ιερό νόημα 
και η σημερινή Ημερίδα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
στον προβληματισμό για το αμυντικό θέμα της Κύπρου, 
αλλά και στην αμυντική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και 
Ελλάδος. Όχι μόνο στο επίπεδο των Κυβερνήσεων και 
των Υπουργείων Άμυνας αλλά επίσης στο επίπεδο των 
αμυντικών βιομηχανιών, της έρευνας-ανάπτυξης και της 
καινοτομίας. 
 
Τα ΕΑΣ είναι έτοιμα από την άποψη αυτή όχι μόνο να 
συζητήσουν με το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου την 
προμήθεια όπλων, πυρομαχικών και οπλικών 
συστημάτων που κατασκευάζουν, αλλά να συζητήσει 
επίσης με αυτό και με Κυπριακές εταιρείες συμπαραγωγές 
και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. 
 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας είναι 
αλματώδης και συνεχής.  
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Η άλλη πλευρά, που συντηρεί την κατοχή επί 43 χρόνια 
στην Κύπρο, επιδίδεται σε τεράστιους εξοπλισμούς  και 
αναπτύσσει με γρήγορους ρυθμούς την εθνική πολεμική 
της βιομηχανία  και την έρευνα και ανάπτυξη. 
 
Η Ελληνική πλευρά έχει, υπό τις συνθήκες αυτές, ανάγκη 
από εγρήγορση, δράση και αμυντική ετοιμότητα.  
 
Απαραίτητος όρος αυτής της ετοιμότητας είναι, μεταξύ 
άλλων, η συνεργασία των ελληνικών αμυντικών εταιρειών 
και των εταιρειών Ελλάδος και Κύπρου και  η έμφαση 
στην ποιότητα, την έρευνα, την καινοτομία και τις 
τεχνολογίες αιχμής. 
 
 Ελλάδα και Κύπρος, περιλαμβανομένης της Ελληνικής  
Διασποράς,  διαθέτουν ένα πολύ καταρτισμένο και 
ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό. 
 
Η αξιοποίησή του μπορεί να δώσει μια σειρά 
πρωτοπορειακών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, 
περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών, σε τομείς διπλής 
χρήσης και σε τομείς   που αφορούν αποκλειστικά την 
άμυνα. 
 
Τα ΕΑΣ έχουν πίσω τους μια ιστορία 140 χρόνων. 
Με δικά τους πυρομαχικά πολέμησε η Ελλάδα στην Πίνδο. 
Τα ΕΑΣ εξακολουθούν και σήμερα να παράγουν 
πυρομαχικά κάθε σχεδόν διαμετρήματος, τα οποία έχουν 
μεγάλη φήμη διεθνώς ως ποιοτικά προϊόντα.  
Παράγουν επίσης, στο εργοστάσιό τους στο Αίγιο, την 
πρώην ΕΒΟ, ελαφρύ οπλισμό, τον οποίο χρησιμοποιεί και 
η Κυπριακή Εθνοφρουρά. 
 
Κοντά όμως στα παραδοσιακά αυτά προϊόντα, τα ΕΑΣ 
συμμετέχουν επίσης σε πολύ απαιτητικά προγράμματα 
πολύ υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι ο αντιαεροπορικός 
πύραυλος STINGER και ο πύραυλος αέρος-αέρος IRIS.  
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Συμμετέχουν επίσης σε άλλα απαιτητικά προγράμματα, 
όπως είναι η συντήρηση του αντιαεροπορικού πυραύλου 
μεγάλου βεληνεκούς PATRIOT και των πολυπυραυλικών 
συστημάτων MLRS. 
 
Το άνοιγμα αυτό στις νέες τεχνολογίες και στα σύγχρονα 
οπλικά συστήματα δείχνουν το δρόμο που επιλέγουν τα 
ΕΑΣ ως στρατηγική για το μέλλον. 
Δεν θα σταματήσουν, προφανώς, την παραγωγή των 
πυρομαχικών και των όπλων, με τα οποία προμηθεύουν, 
κατά πρώτο λόγο, τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 
 
Παρακολουθούν όμως παράλληλα τις σύγχρονες 
τεχνολογικές εξελίξεις σε όλα τα προϊόντα τους και 
μπαίνουν δυναμικά στο χώρο της έρευνας και ανάπτυξης, 
σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών 
Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) και τα Επιτελεία 
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς προς τους οποίους 
προσανατολίζουν τα ΕΑΣ την πολιτική και τη στρατηγική 
τους για  έρευνα και ανάπτυξη;  
 
Αυτοί που καθορίζουν σήμερα τις τεχνολογίες αιχμής στην 
άμυνα: την καθοδήγηση με λέιζερ, την τηλεκατεύθυνση και 
τον αυτοματισμό, τη ρομποτική, τη μεταφορά και την τήξη 
σε ενιαίο σύνολο δεδομένων από πολλές πηγές, την 
πυραυλική τεχνολογία, τη δορυφορική καθοδήγηση και 
στοχοποίηση, την αντοχή υλικών και τα έξυπνα 
πυρομαχικά, την τεχνολογική αναβάθμιση συμβατικού 
εξοπλισμού και πυρομαχικών. 
 
Σε όλα αυτά τα πεδία, τα ΕΑΣ ενδιαφέρονται να 
συζητήσουν προτάσεις και ιδέες και να αναπτύξουν 
συνεργασίες με Κυπριακές εταιρείες και κέντρα έρευνας. 
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Το έχουμε ήδη θέσει ως στόχο στην Ελλάδα και 
προωθούμε στενές σχέσεις συνεργασίας με τα  Ελληνικά 
Πανεπιστήμια, Κέντρα Ερευνών και αμυντικές εταιρείες 
του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. 
  
Η συνεργασία, στον τομέα αυτό, Ελλάδος και Κύπρου 
άργησε να έλθει.  
Επείγει όμως να καταβάλουμε  κάθε προσπάθεια ώστε να 
αντισταθμίσουμε τον χαμένο χρόνο και να δώσουμε σ 
αυτήν όλη τη μεγάλη δυναμική που έχει και  απαιτούν οι 
περιστάσεις. 
 
 
 
 

Σας ευχαριστώ 
 


