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 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Exposec Defenseworld  
EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2016 

 
  

 
Αθήνα, 13.04.16 -  Οι εργασίες του 4ου EXPOSEC-DEFENSEWORLD, το οποίο τέλεσε υπό την 
Αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με διοργανωτές το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο και την Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε., ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι.  

Κατά τη διάρκεια του διήμερου, στο βήμα του συνεδρίου ανέβηκαν σημαντικοί 
εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, 
των σωμάτων ασφαλείας, ακαδημαϊκοί  όπως επίσης και εξειδικευμένοι εκπρόσωποι πάνω 
σε ζητήματα ασφαλείας από το εξωτερικό. Η θεματολογία του συνεδρίου επικεντρώθηκε 
στα καυτά θέματα άμυνας και ασφάλειας, του προσφυγικού και της τρομοκρατίας, τη 
διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής διαχείρισης του μεταναστευτικού-προσφυγικού και 
τους τρόπους με τους οποίους η χώρα μας θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
μια τόσο δύσκολη κατάσταση.  
 
Η ομιλία του Διεθνολόγου, ειδικού σε θέματα ασφάλειας, Συνεργάτη ΚΕ.ΜΕ.Α., Μέλους 
RAN LOCAL, κ. Τριαντάφυλλου Καρατράντου επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις των 
γεωπολιτικών εξελίξεων στις πόλεις, όπως η τρομοκρατία και η μεταναστευτική-
προσφυγική κρίση. Για να μπορέσουν οι πόλεις να παραμείνουν ασφαλείς, σύμφωνα με 
τον κ. Καρατράντο κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία πολλών και διαφορετικών φορέων σε 
τοπικό επίπεδο και η αρωγή των κοινωνικών υπηρεσιών για τον έγκαιρο εντοπισμό των 
ιδιωτών ή των ομάδων που είναι ευάλωτες στην ριζοσπαστικοποίηση. Επιπλέον, υπάρχει 
ανάγκη επιχειρησιακής ενσωμάτωσής της κοινοτικής αστυνόμευσης, προώθησης 
ενημερωτικών πρωτοβουλιών για τις απειλές σε καθημερινό επίπεδο όπως επίσης και 
αξιοποίησης της τεχνολογίας. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι για να παραμείνουν οι πόλεις 
ασφαλείς η διαχείριση των μικτών ροών και η φιλοξενία στους χώρους υποδοχής, η 
έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη βίαιων εξτρεμισμών και τρομοκρατίας, η 
ανθεκτικότητα σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές αλλά και ο οικονομικός και 
κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν τους πυλώνες εκείνους που πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση.    

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), κ. 
Τάσος Ροζολής, τοποθετήθηκε απέναντι στο ερώτημα κατά πόσο η Ελληνική Αμυντική 
βιομηχανία μπορεί να ανταποκριθεί σε μία επέκταση της κρίσης και με ποιον τρόπο, 
κάνοντας αναφορά στις φάσεις αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης οι οποίες είναι: η 
επιτήρηση των συνόρων, η αποτροπή εισόδου στην χώρα, η ταυτοποίηση-καταγραφή-
διαχωρισμός προσφύγων, η διαμονή-σίτιση-περίθαλψη και τέλος η φύλαξη-έλεγχος-
ασφάλεια όπως επίσης και στις κύριες δραστηριότητες των μελών. 

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ μίλησε για τη γεωστρατηγική 
θέση της χώρας μας, τις νέες απειλές (υβριδικός πόλεμος – τρομοκρατία – προσφυγικές 



 

ροές – παράτυπη μετανάστευση – κυβερνοπόλεμος – κλιματική αλλαγή – φυσικές 
καταστροφές). Τόνισε τις αρχές που διέπουν την πολιτική της εθνικής άμυνας που είναι ο 
σεβασμός των συνόρων, ο ΟΗΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. 
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στην αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, το 
στρατηγικό σχεδιασμό και τις επιδιώξεις της αμυντικής διπλωματίας.   
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