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∆ΥΝΑΜΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ SPIDER  

ΣΤΗΝ DEFENDORY 
 

 

Με την συµµετοχή της στην 11
η
 έκθεση συµβατικών αµυντικών συστηµάτων Defendory 

International 2000,  η SPIDER επιβεβαίωσε την ανοδική δυναµική της πορεία στο χώρο της 

ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας. 

 

Το περίπτερο της στους χώρους της έκθεσης επισκέφθηκαν υπουργοί Άµυνας πολλών χωρών, 

αξιωµατούχοι ξένων κυβερνήσεων, ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισµών και ερευνητικών 

κέντρων, στρατιωτικοί, τεχνικοί της διεθνούς βιοµηχανίας, ελληνικές και ξένες ενώσεις 

αµυντικού υλικού και εκατοντάδες Έλληνες και ξένοι δηµοσιογράφοι. 

 

Όλοι τους είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν τα κατασκευαστικά επιτεύγµατα και την πρόοδο 

της εταιρείας σε µια γκάµα προϊόντων που περιλαµβάνει κυρίως µέρη πυροµαχικών, 

γεµισµατοδόχους, γεµιστήρες, χαλύβδινους κάλυκες, υλικά οχηµάτων (αµαξώµατα, απάρτια, 

Jeep, κουβούκλια, πήγµατα, πλαίσια θυρών), υλικά αρµάτων µάχης (ερπύστριες και τροχοί 

εδάφους, οδοντωτοί και αντιστήριξης).  Τις ηµέρες που διήρκησε η έκθεση 

πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά συναντήσεων µεταξύ των υπευθύνων της εταιρείας και ξένων 

εταιρειών µε σκοπό την δηµιουργία νέων συνεργασιών. 

 

Η κατ’ εξοχήν ελληνική εταιρεία µε την 24χρονη παρουσία της στο χώρο της αµυντικής 

βιοµηχανίας προσανατολίζεται στο να εκµεταλλευτεί µε τον καλύτερο τρόπο τις συγκυρίες 

που προκύπτουν.  Ήδη, η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση υλοποίησης του δεύτερου πενταετούς 

εξοπλιστικού της προγράµµατος – το µεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραµµα που έχει εκπονήσει 

η χώρα – στο οποίο συµµετέχει η SPIDER και αποτελεί ένα µοναδικό µοχλό βιοµηχανικής 

ανάπτυξης και εισαγωγής προηγµένης τεχνολογίας.  Επίσης, οι ευρωπαϊκές τάσεις για 

υλοποίηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, η απόφαση για σύσταση 

κοινού ευρωπαϊκού εκστρατευτικού σώµατος, οι ανάγκες οµογενοποίησης των εξοπλισµών 

δηµιουργούν για την SPIDER νέα δεδοµένα τοποθετώντας την στο κέντρο των εξελίξεων 

στην επιχειρούµενη αναδιάρθρωση της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας που επιχειρείται 

την τελευταία πενταετία. 

 

Στη φετινή Defendory, η SPIDER, είχε κάθε λόγο να αισθάνεται δυνατότερη από ποτέ.  Η 

είσοδος στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών όπως επίσης και τα θεαµατικά οικονοµικά 

αποτελέσµατα του α΄ εξαµήνου του 2000 (αύξηση κερδών κατά 392% σε σχέση µε το 1999, 

ενώ οι ρυθµοί ανάπτυξής της είναι οι υψηλότεροι στον κλάδο της µεταλλουργίας) την 

καθιστούν προνοµιακό συνοµιλητή και συνεργάτη στο χώρο της ελληνικής αµυντικής 

βιοµηχανίας.  


