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Η 25η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑ-
ΤΟ συγκαλείται, στο Σικάγο, 
στις 20 και 21 Μαΐου. Οι σύνο-
δοι του ΝΑΤΟ λαµβάνουν χώ-

ρα γενικώς κάθε δύο χρόνια και, εκτός 
από τους ηγέτες των κρατών-µελών της 
Συµµαχίας, συγκεντρώνουν ηγέτες χω-
ρών µε τις οποίες η Συµµαχία έχει ανα-
πτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας µετά την 
πτώση του Τείχους του Βερολίνου και το 
τέλος του Ψυχρού Πολέµου. Όπως δή-
λωσε ο γενικός γραµµατέας της Συµµα-
χίας κατά τη σύνοδο των υπουργών Εξω-
τερικών και Άµυνας στις Βρυξέλλες, στις 
18 και 19 Απριλίου, στη σύνοδο του Σι-
κάγου, θα βρεθούν µαζί περίπου 60 χώ-
ρες και διεθνείς οργανισµοί. Επιπλέον, η 
φετινή σύνοδος του ΝΑΤΟ παρουσιάζει 
ειδικό ενδιαφέρον λόγω των παγκόσµι-
ων γεγονότων. 

Ενόψει της ανόδου της Ασίας, κυρί-
ως της Κίνας, πολλά συζητούνται τελευ-

ταίως, συχνά µε ιδιαίτερη ένταση, και στις 
δύο ακτές του Ατλαντικού σχετικά µε το 
αν και πόσο αποφασιστικά οι Ηνωµένες 
Πολιτείες µεταφέρουν τη στρατηγική τους 
κατεύθυνση προς την Ασία και, κατ’ αυτό 
τον τρόπο, θα χαθεί το ενδιαφέρον τους 
για τους παλιούς και αξιόπιστους συµµά-
χους τους στην Ευρώπη. Έχουν περάσει 
δεκατρία χρόνια από τότε που σύνοδος 
του ΝΑΤΟ έλαβε χώρα στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες – τον Απρίλιο του 1999 στην Ουά-
σιγκτον µε την ευκαιρία της 50ης επετεί-
ου της ίδρυσης του ΝΑΤΟ. Έτσι, η πρό-
σκληση της αµερικανικής κυβέρνησης 
θεωρείται από κάποιους Ευρωπαίους ως 
ένα µήνυµα για την απόφαση των ΗΠΑ 
να µεταβάλουν τις στρατηγικές προτεραι-
ότητές τους. 

Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι ο κό-
σµος έχει αλλάξει και, κατά συνέπεια, εί-
ναι ανάγκη να έχουν την προσοχή τους 
στραµµένη προς τις ευκαιρίες και τις προ-

σκλήσεις που αναδύονται από την άνοδο 
της Κίνας στην Ασία. Ωστόσο δείχνουν 
ότι επιθυµούν στο µέλλον να αντιµετωπί-
σουν τις προκλήσεις σε στενή συνεργασία 
µε τους φίλους και συµµάχους µε τους 
οποίους µοιράζονταν τις ίδιες αξίες και 
οράµατα, και µε τους οποίους έχουν ανα-
πτύξει στενές και σταθερές σχέσεις για 
δεκαετίες και πλέον. Εν προκειµένω, έχει 
ενδιαφέρον η θέση του υπουργείου Εξω-
τερικών της Γερµανίας, το οποίο εκφρά-
ζει την άποψη ότι η διατλαντική εταιρική 
σχέση ασφάλειας είναι ζωτικής σηµασίας 
και ότι ο κόσµος θα είναι καλύτερος, εάν 
Ευρωπαίοι και Αµερικανοί µείνουν µα-
ζί. Για αµφοτέρους, το ΝΑΤΟ παραµένει η 
«απαραίτητη συµµαχία». 

Από το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, το 
1989, η µορφή του ΝΑΤΟ, η στρατηγική 
του αντίληψη και η σύνθεσή του έχουν 
πλήρως µεταβληθεί. Ίσως πλησιάζει η 
στιγµή για αλλαγές που θα έχουν, ενδε-
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χοµένως. ως συνέπεια την ανάγκη ανά-
ληψης από τους Ευρωπαίους ουσιαστι-
κότερων ευθυνών σε ότι αφορά τη Συµ-
µαχία. Οι Σύνοδοι Κορυφής του ΝΑΤΟ 
αποτελούν πάντοτε ορόσηµα για ανάλο-
γες εξελίξεις. Και στο Σικάγο πρόκειται να 
ληφθούν σηµαντικές αποφάσεις, κυρίως 
για το Αφγανιστάν, αλλά και για το µέλ-
λον της στρατιωτικής συνεργασίας και των 
σχέσεων του ΝΑΤΟ µε τους εταίρους του. 

∆έκα χρόνια από την έναρξη της απο-
στολής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, έχει 
έρθει η ώρα της παράδοσης της ευθύνης 
ασφάλειας και σταθερότητας της χώρας 
στους ίδιους τους Αφγανούς. Η σύνοδος 
του Σικάγου θα πρέπει να καθορίσει µε 
ποιο τρόπο ακριβώς θα γίνει αυτό µέσα 
στα επόµενα χρόνια. Εκείνο που, σίγουρα, 
θα αποφασιστεί είναι η από κοινού (από 
όλους τους Συµµάχους) παράδοση της 
ευθύνης στους Αφγανούς, η οποία δεν 
θα πρέπει να έχει την µορφή εγκατάλει-
ψης της χώρας, αλλά συνέχισης µιας εται-
ρικής σχέσης της µε τη Συµµαχία. 

Όπως ανέφερε στις Βρυξέλες ο γ.γ. 
του ΝΑΤΟ Α. Ράσµουσεν κατά την υπουρ-
γική  σύνοδο, στο Σικάγο, το NATO και 
οι εταίροι του θα αποφασίσουν πώς θα 
υλοποιηθεί η µεταφορά της ευθύνης της 
ασφάλειας στους Αφγανούς µέχρι το τέ-
λος του 2014 και πώς θα υποστηριχθεί, 
όταν αυτή θα έχει ολοκληρωθεί. Ανακοί-
νωσε µάλιστα ότι το ΝΑΤΟ κάλεσε τη Ρω-
σία να αποστείλει αντιπρόσωπο στη συ-
νάντηση του Σικάγου, δεδοµένου ότι εί-
ναι σαφές ότι η Μόσχα έχει ενδιαφέρον 
για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή 
του Αφγανιστάν. 

Από το 1989 µέχρι σήµερα, ο αριθ-
µός των κρατών µελών του ΝΑΤΟ έφθα-
σε από τα 17 στα 28, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και κάποιων πρώην εχθρών. Κάποια 
κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της 
ΕΣΣ∆, συµπεριλαµβανοµένης της Ρωσίας, 
καθώς και χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων 
που δεν είναι µέλη του ΝΑΤΟ, ήρθαν πιο 
κοντά σ’ αυτό. Ο σύνδεσµος µεταξύ Ρωσί-
ας και ΝΑΤΟ έχει πλέον σταθερά θεµέλια.  
Το 1997 τέθηκαν οι βάσεις της συνεργα-
σίας µε τη δηµιουργία του NATO-Russia 
Founding Act. Αργότερα, το 2002, δηµι-
ουργήθηκε το Συµβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας 
(NATO-Russia Council  - NRC), το οποίο 
παρέχει ένα πλαίσιο διαβούλευσης επί 
τρεχόντων θεµάτων ασφάλειας και συ-

νεργασίας, στην πράξη, σε ένα ευρύ φά-
σµα αντικειµένων κοινού ενδιαφέροντος. 

Η Συµµαχία έχει, επίσης, καθιερώσει 
συνεργασίες µε τα µεσογειακά κράτη της 
Βόρειας Αφρικής, καθώς και της Αραβι-
κής Χερσονήσου. Η «Αραβική Άνοιξη» 
έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για την περι-
οχή αυτή. ∆εν πρόκειται η Συµµαχία να 
αναπτύξει κάποια στρατιωτική δράση, αλ-
λά εκείνο που έχει σηµασία είναι να ωφε-
ληθούν οι χώρες αυτές από τις εµπειρί-
ες που η Συµµαχία έχει αποκτήσει από 
τη δηµιουργία ενός διευρυµένου ευρω-
παϊκού χώρου ασφάλειας εκτός από την 
περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
Η διασφάλιση ανάλογης σταθερότητας, 
στη νότια περιφέρεια, θα ήταν σηµαντικό 
απόκτηµα ασφάλειας για τους Ευρωπαί-
ους και τους Βορειο-Αµερικανούς επίσης. 
Στο Σικάγο, το ΝΑΤΟ θα επιδιώξει να κά-
νει κάποια πρόοδο προς αυτό τον στόχο. 

Σε ότι αφορά στις στρατιωτικές δυνα-
τότητες, τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως άλλω-
στε και οι Ηνωµένες Πολιτείες, έχουν ήδη 
µια εµπειρία µειωµένων πόρων και περι-
ορισµού των αµυντικών τους προϋπολο-
γισµών, ενώ δεν πρόκειται να υπάρξουν 
υψηλοί αµυντικοί προϋπολογισµοί στο 
µέλλον. Αυτό θα επιβάλει στους συµµά-
χους του ΝΑΤΟ να θέσουν προτεραιότη-
τες και να δουν µε προσοχή ποιες θα εί-
ναι οι ανάγκες τους στο µέλλον και ποιες 
όχι. Πάνω απ’ όλα όµως θα πρέπει να 
αποφασίσουν ποιους εθνικούς σχεδια-
σµούς θα πρέπει να διατηρήσουν, τι αµυ-
ντικά συστήµατα να αποκτήσουν και πώς 
και σε ποιους τοµείς θα συνεργαστούν µε 
έξυπνο και οικονοµικό τρόπο. Αυτόν που, 
εδώ και µια δεκαετία τουλάχιστον, έχει 
αποκληθεί «έξυπνη άµυνα» και «έξυπνες 
προµήθειες» (“smart defense” και “smart 
procurement”) και έχει εφαρµοσθεί από 
κάποια κράτη σε εθνικό επίπεδο.

Η έξυπνη άµυνα µπορεί να λειτουργή-
σει ως κίνητρο για τους εταίρους του ΝΑ-
ΤΟ για στενότερη εναρµόνιση των αµυ-
ντικών σχεδιασµών τους και των αµυντι-
κών τους προµηθειών και για στενότερη 
συνεργασία µε τη Συµµαχία. Επιπλέον, 
στο Σικάγο, οι ηγέτες των κρατών µελών 
του ΝΑΤΟ θα επανεξετάσουν το κείµενο 
της διακήρυξης της προηγούµενης συ-
νόδου, που πραγµατοποιήθηκε στη Λι-
σαβόνα, στις 17-20 Νοεµβρίου 2010, και 
την αµυντική και την αποτρεπτική στάση 

της Συµµαχίας (συµβατική, πυρηνική και 
πυραυλική άµυνα). Παράλληλα θα καθο-
ριστεί ο µελλοντικός ρόλος της Συµµαχίας 
στα θέµατα του αφοπλισµού και του ελέγ-
χου των εξοπλισµών. 

Η έξυπνη άµυνα είναι µια ιδέα που 
ενθαρρύνει τους Συµµάχους να συνεργα-
στούν για την ανάπτυξη, απόκτηση και δι-
ατήρηση στρατιωτικών δυνατοτήτων, ώστε 
να µπορούν να ανταποκρίνονται στα τρέ-
χοντα προβλήµατα ασφάλειας σύµφωνα µε 
τη νέα στρατηγική αντίληψη της Συµµαχί-
ας (ΝΑΤΟ Strategic Concept) η οποία απο-
φασίσθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Λι-
σαβόνας τον Νοέµβριο του 2010. Επιπλέον, 
η έξυπνη άµυνα του ΝΑΤΟ σηµαίνει δυνα-
τότητες δεξαµενής και διανοµής δυνατοτή-
των, θέτοντας προτεραιότητες και προσπά-
θειες συντονισµού µε επιτυχέστερο τρόπο. 

Μεταξύ των παραγόντων, που οδη-
γούν στην αναγκαιότητα µιας έξυπνης 
άµυνας για το ΝΑΤΟ, περιλαµβάνονται 
η κατάσταση της παγκόσµιας οικονοµί-
ας και τα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση 
ανατολή. Από το 2008 η παγκόσµια οικο-
νοµία έχει βρεθεί στη χειρότερη περίοδό 
της από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πο-
λέµου. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν επι-
βάλλει περιορισµούς στους προϋπολογι-
σµούς, οι οποίοι έχουν σοβαρές επιπτώ-
σεις στις αµυντικές δαπάνες. Η κατάσταση 
αυτή έχει διευρύνει το χάσµα στρατιωτι-
κών δυνατοτήτων µεταξύ των ΗΠΑ και 
των Ευρωπαίων συµµάχων τους και θα 
πρέπει να αντιµετωπισθεί, ώστε να απο-
κατασταθεί κάποια σχετική ισορροπία.

Η έξυπνη άµυνα βασίζεται σε τοµείς 
δυνατοτήτων, οι οποίοι είναι κρίσιµοι για 
το ΝΑΤΟ, ειδικώς εκείνους που τέθηκαν 
στη Λισαβόνα το 2010. Πυραυλική άµυνα, 
πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση, 
διατήρηση ετοιµότητας, εκπαίδευση και 
προετοιµασία δυνάµεων. Η Σύνοδος του 
Σικάγου θα αποτελέσει ένα πρώτο, αλλά 
ουσιώδες βήµα για την υλοποίηση της 
αντίληψης της έξυπνης άµυνας, µε πιθα-
νή την συµφωνία µεταξύ των Συµµάχων 
για µια σειρά συγκεκριµένων πολυεθνι-
κών προγραµµάτων για την ανάπτυξη των 
ανάλογων δυνατοτήτων. Αυτό θα απαιτή-
σει κοινή συνεισφορά για µια νέα προ-
σέγγιση όσον αφορά στην απόκτηση και 
διατήρηση των δυνατοτήτων που θα προ-
σφέρει η έξυπνη άµυνα του ΝΑΤΟ µακρο-
πρόθεσµα.


