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Eva παράθυρο στην εψήνη
«War broke: and now the 

Winter of the world 
With perishing great darkness 

closes in». 
Wilfred Owen, «1914»Σ τα λασπωμένα χαρακώματα τηε ηπειρωτικήε Ευρώπηε άφησε την τελευταία του πνοή, πέντε ημέρεε πριν από την υπογραφή τηε Ανακω- χήε το 1918, με την οποία τερματίστηκε έναε από τουε φονικότερουε πολέμουε του περασμένου αιώνα, ο νεαρόε άγγλοε ποιητήε Γουϊλφρεντ 

Οουεν (1893-1918). Τα αντιπολεμικά ποιήματά του συντάραΕαν τιε με- τέπειτα γενιέε.Από τουε στίχουε του συγκρατώ τον Χειμώνα του κόσμου, την παγωνιά αυτή που φέρνει ο πόλεμοε. 
Ο πόλεμοε ποτέ δεν είναι αναπό- 
φευκτοε. Εχουμε χρέοε όλοι μαε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον αποτρέψουμε. Να επιλυθεί το πρόβλημα του Ιράκ με ειρηνικά, διπλωματικά μέσα. Η προσφυγή στη βία είναι το έσχατο, αλλά και απευκταίο μέσο.Αυτό ήταν το νόημα τηε πρωτο- βουλίαε του προεδρεύοντοε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη να συγκαλέσει την έκτατη Σύνοδο στιε ΒρυΕέλλεε την περασμένη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια συγκερασμού των απόψεων εντόε τηε ΕΕ, απόψεων διαφορετικών, που θα ήταν ανόητο και
0  κ. Τηλέμαχοε Xum pns είναι υφυπουργόε Τύπου 
και Μ Μ Ε  και διευθυντήβ του Γραφείου Τύπου 
του Πρωθυπουργού.

Του
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥΧΥΤΗΡΗ

αντιρρεαλιστικό να αρνηθεί κανείε, διαμορφώνονταε μια κοινή στάση, τον μόνο τρόπο ισχυροποίησηε τηε φωνήε τηε ΕΕ στη διεθνή σκηνή. Ενάντια στιε προβλέψειε διάφορων 
«διπλωματικών κύκλων», όπωε βρήκαν απήχηση σε ορισμένα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου, η Σύνοδοε αποτέλεσε επιτυχία.

Δ εν πρέπει φυσικά ούτε να διογκώνουμε αλλά ούτε και να υποβαθμίζουμε τη σημασία τηε. Αρκεί να επισημάνουμε ότι η ελληνική προεδρία κατάφερε με τη συστηματικότητα και την επιμονή τηε να αναδεί- Εει τον θεσμικό δρόμο τηε κοινοτι- κήε διαδικασίαε, όχι μόνο ωε προε τα κράτη-μέλη τηε ΕΕ, αλλά και ωε προε τα υπό ένταΕη και υποψήφια μέλη τηε. Είχε καθήκον και υποχρέωση να το πράΕει. Το απαιτούσαν οι ευρωπαίοι πολίτεε που κατέβηκαν στουε δρόμουε για να διαδηλώσουν υπέρ των ειρηνικών λύσεων, το απαιτούσε η ανάγκη τηε ΕΕ να ανταπο- κριθεί στιε φιλοδοΕίεε τηε για τη διαμόρφωση ενόε κόσμου ασφάλειαε, ειρήνηε και δικαιοσύνηε.
«Να επιδιώΞουμε το εφικτό. Να 

αποδείΞουμε στουε λαούε μαε ότι 
μαζί μπορούμε, βήμα βήμα, να 
εδραιώσουμε την ασφάλεια και την 
ειρήνη» είπε ο Πρωθυπουργόε στη σύντομη εισήγησή του στο Συμβούλιο. Διότι θα πρέπει να έχει κανείε συνείδηση ότι η ΕΕ, παρά τιε μεγάλεε επιτεύΕειε τηε και τη διατήρηση τηε ειρήνηε στη Γηραιά Ηπειρο για πάνω από μισό αιώνα,

έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει για να φθάσει σε επίπεδο πολιτικήε ισχύοε στιε διεθνείε υποθέσειε ανάλογο με το οικονομικό τηε ανάστημα. Και οι διεθνείε σχέσειε είναι σχέσειε ισχύοε. Ούτε το Διεθνέε Δίκαιο ούτε η ηθική ούτε οι προσπάθειεε τηε διεθνούε κοινότηταε μπορούν να αναιρέσουν το θεμελιακό αυτό γεγονόε. Κράτη και ενώσειε κρατών, χα- λαρέε ή μη, είναι υποχρεω μένα να κινούνται μέσα στο πλαίσιο αυτό, που μόνο με βα- ρύτατεε συνέπειεε για τα εθνικά τουε συμφέροντα μπορούν να αγνοήσουν.Είναι φανερό ότι οι διαφωνίεε και οι δια- φορετικέε απόψειε εντόε τηε ΕΕ όχι μόνο στο θέμα του Ιράκ, αλλά και στα θέματα που σχετίζονται με την Κοινή ΕΕωτερική Πολιτική και με την Κοινή Πολιτική Αμυναε και Ασφάλειαε θα παραμείνουν. Και ότι η διαμόρφωση κοινών θέσεων θα απαιτεί πάντα επίπονη προσπάθεια. Είναι επί- σηε αυτονόητο ότι η ΕΕ δεν μπορεί να προχωρήσει στα θέματα αυτά, παρά μόνο στον βαθμό που υπάρχει η βούληση των μελών τηε και στον βαθμό που μπορεί, μέσα από τιε κοινο- τικέε διαδικασίεε, να Εεπερνά τιε αντι- θέσειε και τιε διαφωνίεε τηε.

Η  Σύνοδοβ 
ins περασμένα  
Δευτέραβ μπορεί 
να χαρακιηρισθεί 
αβίαστα 
σημαντική 
επιτυχία, 
ανεξάρτητα 
από ns ερμηνείεε 
και ns αποχρώσεΐ8 
που ενδεχομένου 
ορισμένοι 
θα προσπαθήσουν 
εκ των υστέρων 
να δώσουν

ΓΓ αυτό, υπό το πρίσμα τήε ωε τώρα πορείαε τηε ΕΕ και των διαδικασιών διαμόρφωσηε κοινήε θέσηε και πολιτικήε, η Σύνοδοε τηε περα- σμένηε Δευτέραε μπορεί να χαρα- κτηρισθεί αβίαστα σημαντική επι
τυχία,  ανεΕάρτητα από τιε ερμηνείεε και τιε αποχρώσειε που ενδεχομένωε ορισμένοι θα π ροσ π αθήσουν εκ των υστέρων να δώσουν.
Ο π ρόεδροε τηε
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Ευρωπαϊκήε Επι- τροπήε Ρομάνο Πρό- 
ντι, πέρα από τα συγχαρητήρια που απηύ- θυνε προε τον έλληνα πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά μετά το πέραε τηε Σ υ νό δου: «Δεν Ξεχνούμε, 
δεν μπορούμε να Ξε- 
χάσουμε φυσικά τα 
εκατομμύρια των πο
λιτών pas που βγή

καν στουε δρόμουε, αυτό το Σαβ
βατοκύριακο. Γι’ αυτό συναντηθή
καμε εδώ όλοι μαζί, για να στεί- 
λουμε ένα μήνυμα στον κόσμο. Να 
διατρανώσουμε ότι η Ευρώπη εί
ναι ενωμένη, και η φωνή τηε, η 
Ξεκάθαρη και διαφορετική φωνή 
τηε, πρέπει να ακουστεί».Η ελληνική προεδρία αυτό επε- δίωΕε και αυτό πέτυχε. Να ακουστεί η φωνή τηε Ευρώπηε, δυνατή και ενωμένη.


