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Δελτίο Τύπου (Συμμετοχή ΕΛΙΣΜΕ στην CYPSEC 2021) 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το διήμερο 04-

05 Οκτωβρίου 2021 το 2ο αγγλόφωνο Συνέδριο-Έκθεση Άμυνας & 

Εσωτερικής Ασφάλειας («CYPSEC 2021: Cyprus Defence & Security 

Conference»). Διοργανωτής του συνεδρίου ήταν η Zomidea Design & 

Services (Βασίλης Ζωμένος), που και στο παρελθόν έχει διοργανώσει με 

επιτυχία σειρά εκθέσεων στην Κύπρο (CYPSEC 2011, CYPNaval, CY(P)BER, 

e-CYberHealth, CYPYachtshow, CYPGasTech). 

Το ΕΛΙΣΜΕ στο πλαίσιο της διεθνούς παρουσίας του και της 

συνεργασίας του με τον Βασίλη Ζωμένο, για δεύτερη χρονιά συνδράμει ενεργά 

(Supporter) σε ανάλογα Συνέδρια-Εκθέσεις που παρουσιάζει η Zomidea 

Design & Services στη Μεγαλόνησο. 

 

Στόχος του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των δυνατοτήτων και οι 

υπάρχουσες λύσεις της σύγχρονης τεχνολογίας σε θέματα Άμυνας και 

Ασφάλειας ενώπιον των κυπριακών αρχών και παράλληλα ανάδειξη και 

προβολή κυπριακών εταιριών που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο. Ως 

γνωστόν, οι προκλήσεις στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας και άμυνας σήμερα 

είναι συνεχείς και ραγδαία μεταβαλλόμενες και η αντιμετώπιση τους απαιτεί 

αφενός συνεχείς διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες και αφετέρου 

συνεργασίες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας αλλά και στον ευρύτερο 

τεχνολογικό τομέα με έμφαση -αλλά όχι μόνο- στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ενεργό συμμετοχή στο Συνέδριο-Έκθεση με παρουσιάσεις αλλά και 

εκθέματα είχαν κορυφαίες εταιρείες στους τομείς άμυνας, ασφάλειας και 

συναφούς υψηλής τεχνολογίας. Εκπροσωπήθηκαν επίσης και διεθνείς 

οργανισμοί. 

 

Οι θεματικές που κάλυψαν το συνέδριο και η έκθεση, μεταξύ άλλων, 

περιελάμβαναν θέματα αμυντικών δαπανών, αμυντικής βιομηχανίας, έρευνας 

και καινοτομίας, τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI), τεχνολογίας 

3D-printing και ζητημάτων που άπτονται της Διοικητικής Μέριμνας (Logistics). 

Έγινε επίσης επίδειξη διαφόρων ειδών οπλικών συστημάτων και μη-

επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV). 

  

Στην εκδήλωση το ΕΛΙΣΜΕ εκπροσώπησε  το μέλος μας Ανδρέας 

Λοΐζου, Συνταγματάρχης εα, που θα προέβηκε και σε σχετική παρουσίαση με 
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τίτλο «Small States Defence and Security Shall Rise Through Defence 

Alliances and Armaments Coproduction» στη σχετική ενότητα “Defence & 

Homeland Security Expenditure and Economic Growth”. 

Ο κ Λοΐζου αναφέρθηκε στις δυνατότητες των μικρών χωρών να 

προχωρήσουν σε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες  συμπαραγωγής 

αμυντικών υλικών που πλέον των οικονομικών ωφελημάτων που προσφέρουν 

οι «οικονομίες κλίμακος» συντελούν και στην ενίσχυση της μεταξύ τους 

συνεργασίας στους τομείς άμυνας και ασφάλειας. Το μέλος μας αναφέρθηκε 

στις πολλαπλές δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ενόψει και 

της διαρκώς  αυξανόμενης -σε βάρους τους-τουρκικής επιθετικότητας. 

Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε αντίστοιχες περιπτώσεις χωρών όπως η Σερβία και 

η Σιγκαπούρη που παρά το σχετικό μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς 

πέτυχαν τη δημιουργία σημαντικών υποδομών παραγωγής αμυντικών υλικών 

με αποτέλεσμα την μείωση της εξωτερικής εξάρτησης αλλά και επικερδή 

εξαγωγικά συμβόλαια. 

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ανώτατα στελέχη του 

Υπουργείου Άμυνας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής 

Πολιτικής, ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ και αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, 

αξιωματικοί της Αστυνομίας της Κύπρου και στελέχη από άλλα ενδιαφερόμενα 

Υπουργεία και Αρχές. Παρόντες ήταν επίσης ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι 

ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών οργανισμών, όπως και της διεθνούς αμυντικής 

βιομηχανίας. Παρέστησαν επίσης, ο Πρέσβης της Βουλγαρίας Lubomir 

Todorov, η Αναπληρώτρια Πρέσβης του Ισραήλ Noga Caspi και ο Γραμματέας 

Β’ της Πρεσβείας της Ελλάδας. Παρών ήταν επίσης και ο Ακόλουθος Άμυνας 

της Υπάτης Αρμοστείας της Βρετανίας στη Λευκωσία, Συνταγματάρχης Duncan 

Kavanagh, και εκπρόσωποι των Ακολούθων Άμυνας της Γαλλίας και της 

Ρωσίας στην Κύπρο. 

 

Το ΕΛΙΣΜΕ θεωρεί απαραίτητη και επωφελή τη διεθνή του παρουσία σε 

εκδηλώσεις που άπτονται των ενδιαφερόντων του και θα συνεχίσει την ενεργό 

συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες. Κρίνεται σκόπιμη η έκφραση των 

ευχαριστιών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΣΜΕ προς τον κ Ζωμένο και 

όλους τους συνεργάτες του για την επιτυχή εκτέλεση της εκδήλωσης αλλά και 

την άψογη συνεχή συνεργασία με το ΕΛΙΣΜΕ. Ευχαριστούμε επίσης το μέλος 

μας, Ανδρέα Λοΐζου, για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση του και την 

εκπροσώπηση του Ινστιτούτου μας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα της διοργάνωσης (www.cypsec.eu). Ενημερωτικό και συνοπτικό και 

το σχετικό δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδος «Σημερινή». 

https://simerini.sigmalive.com/article/2021/10/11/cypsec-2021-nea-oplika-

sustemata-gia-nees-apeiles-o-statheropoietikos-rolos-tes-kuprou/  
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