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Μετά την έκρηξη, εκτόνωση

Πέφτουν οτ τόνοι που ανέβασαν οι δηλώσεις Μίλερ για τη 17Ν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Κινήσεις, για να αποτραπεί μείζονα κρίση σχις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με 
αφορμή τις δηλώσεις Μίλερ για χη 17 Νοέμβρη, γίνονται στο παρασκήνιο.

Έμμεση απάντηση στον Αμερικανό πρέσβη μπορεί να θεωρηθεί και το απόσπασμα 
δήλωσης του κ. Σημίτη, στην Αλεξανδρούπολη: "Ας αφήσουμε το δικαστήριο να κάνει 

τη δουλειά του..."

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται χθεσινοβραδινές "διευκρινίσεις" που δόθηκαν 

από κύκλους της αμερικανικής πρεσβείας των Αθηνών, αλλά η κυβέρνηση δεν θεωρεί 
ότι με αυτά τα σχόλια το θέμα μπορεί να θεωρηθεί λήξαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρ. Πρωτόπαπας, έπειτα από συνεργασία που είχε με τον 

Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη, ανακοίνωσε πως "γίνεται σχετική διερεύνηση για το ακριβές 
περιεχόμενο των δηλώσεων του κ. Μίλερ και θα επανέλθουμε". Η "δέσμευση" 
Πρωτόπαπα δεν είναι άσχετη με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν ήδη από ημερών 
στην ελληνική πρωτεύουσα, ότι οι Αμερικανοί πιέζουν αφόρητα για νέες συλλήψεις 

υπόπτων για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Κατά τις πληροφορίες αυτές, 
που έχουν περιέλθει σε γνώση της κυβέρνησης, "δεν είναι ικανοποιημένοι από τον 
ρυθμό με τον οποίο προχωρούν πλέον οι ανακρίσεις". Και πως τους προξένησε 

"μεγάλη έκπληξη" το γεγονός ότι διεκόπησαν οι συλλήψεις μελών του ΕΛΑ.

Απάντηση Σημίτη

Εχει τη σημασία του το γεγονός ότι έμμεση απάντηση στον Αμερικανό πρέσβη μπορεί 
να θεωρηθεί και το ακόλουθο απόσπασμα δήλωσης του κ. Σημίτη, στην 
Αλεξανδρούπολη: "Ας αφήσουμε το δικαστήριο να κάνει τη δουλειά του. Έχει όλες τις 

προϋποθέσεις να κάνει καλά τη δουλειά του"...

Ανεξάρτητα από αυτά πάντως, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η "πρωτοβουλία Μίλερ" να 
κάνει τις δηλώσεις που έκανε, ακριβώς με την έναρξη της δίκης της 17 Νοέμβρη, 
είναι ένα θέμα που δεν σηκώνει παρερμηνείες. Άλλωστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων δεν άφησε πολλά περιθώρια: 

κάλεσε τον κ. Μίλερ "να μη βιάζεται", του συνέστησε "υπομονή" και πρόσθεσε με 
έμφαση ότι "πριν από λίγες ημέρες ο κ. Μίλερ έδινε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση 
για τη σύλληψη και την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη". Συνεχίζοντας είπε ότι για τον 
Αμερικανό πρέσβη υπάρχει εξ αντικειμένου "μείζον θέμα αξιοπιστίας", και με 
έμφαση συμπλήρωσε: "Πρέπει να ξέρει ο κ. Μίλερ ότι στην Ελλάδα λειτουργούν όλα
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με αποδείξεις και στοιχεία. Έτσι απονέμεται Δικαιοσύνη (...). Σε τελική ανάλυση δεν 
θα εξαρτήσουμε την πολιτική μας από το τι λέει ο Άλφα ή ο Βήτα εκπρόσωπος ενός 
άλλου κράτος. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Υπάρχει το Σύνταγμα και οι νόμοι 
που τηρούνται. Η λειτουργία των διωκτικών αρχών γίνεται στο πλαίσιο του 
Συντάγματος, των νόμων και του κράτους δικαίου".

Η έκρηξη της κυβέρνησης αποδίδεται στις "παρατηρήσεις" του Τόμας Μίλερ ότι οι 
συλληφθέντες (και δικαζόμενοι στον Κορυδαλλό) δεν είναι παρά ο επιχειρησιακός 
τομέας της 17 Νοέμβρη - άρα υπάρχουν οι εγκέφαλοι που παραμένουν ασύλληπτοι. 
Η εκτίμησή του ότι η ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης διαφεύγει δεν είναι 
καινούργια, αλλά εκείνο που ξένισε είναι ο τρόπος και ο χρόνος που την εξέφρασε. 
Πάντως, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, κύκλοι της αμερικανικής πρεσβείας των 
Αθηνών προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία της παρέμβασης Μίλερ. Όπως 
ανέφεραν: "Σωστά απεδόθη η δήλωση του κ. Μίλερ περί της σύλληψης του 
επιχειρησιακού σκέλους της 17Ν, αλλά με την επισήμανση αυτή δεν είχε την 
πρόθεση να πλήξει την κυβέρνηση". Οι ίδιοι κύκλοι όμως προχώρησαν και σε μία 
μάλλον παρεξηγήσιμη αναφορά. Όπως σχολίασαν: "Δεν θεωρούν δικαιολογημένο τον 
θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί με αφορμή τις δηλώσεις του κ. πρέσβη και διερωτώνται 
αν υποκρύπτονται άλλες σκοπιμότητες".
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