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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Φάουλ» του ΥΠΕΞ
Ω

ς κίνηση που δηµιουργεί «κενό» σε έναν
ευαίσθητο τοµέα της ελληνικής δραστηριότητας στο διεθνές διπλωµατικό στερέωµα χαρακτηρίζουν έµπειροι διπλωµάτες την απόφαση του υπουργείου Εξωτερικών να µην ανανεωθεί το διπλωµατικό διαβατήριο της πρέσβειρας
εκ Προσωπικοτήτων Γιάννας Αγγελοπούλου. Μάλιστα, καλά ενηµερωµένες πηγές υπογραµµίζουν
ότι ο τρόπος χειρισµού του συγκεκριµένου θέµατος από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά
προκάλεσε ενδοκυβερνητικούς τριγµούς και κριτική από στελέχη που του αποδίδουν ότι χειρίστηκε
την υπόθεση µε προχειρότητα. Από το 1998 µέχρι
τον Μάρτιο του 2017, όταν και γνωστοποιήθηκε η
τελική απόφαση του υπουργείου, η κ. Αγγελοπούλου είχε πραγµατοποιήσει µια σειρά από συναντήσεις µε σηµαντικές προσωπικότητες, προσφέροντας υπηρεσίες στην ελληνική πολιτεία, χωρίς
ποτέ να ζητήσει οτιδήποτε. Σε
µια κρίσιµη περίοδο που η Ελλάδα αναζητεί ισχυρούς συµµάχους και ικανά στελέχη, διπλωµατικά αποδυναµώνεται, στερούµενη µια διεθνή
προσωπικότητα µε αναφορές στο σύνολο του δυτικού
Τύπου. Οπως αναφέρουν
χαρακτηριστικά συνοµιλητές της, η ίδια παραιτήθηκε από την αµοιβή της τον
Ιανουάριο του 2013, βάσει
σχετικού νόµου που ψηφίστηκε, ενώ και προηγουµένως τη διέθετε σε κοινωνικούς σκοπούς. Σύµφωνα
πάντα µε τις ίδιες πηγές, περίπου 11 µήνες πριν από τον
Μάρτιο του 2017 κινήθηκε η
διαδικασία για την ανανέωση του διπλωµατικού της διαβατηρίου, όπως ορίζει ο νό-

µος. Εγιναν όλα τα αναγκαία βήµατα και υποβλήθηκαν όλα τα έγγραφα που απαιτεί η συγκεκριµένη διαδικασία. Ενώ η ίδια η Γ. Αγγελοπούλου είχε
ειδοποιηθεί για την παραλαβή του ανανεωµένου
διαβατηρίου, την έσχατη στιγµή και χωρίς κάποια
εξήγηση, το υπουργείο Εξωτερικών, µε εντολή του
αρµόδιου υπουργού Νίκου Κοτζιά αρνήθηκε να

προχωρήσει στην ανανέωση του διπλωµατικού
διαβατηρίου. Αξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι
µέσα στις προκαθορισµένες προθεσµίες των διαδικασιών που τηρήθηκαν από την ίδια, για 4 µήνες υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τελικά άρνηση ανανέωσης του διαβατηρίου της υπό
την ιδιότητα της πρέσβειρας, µε προβαλλόµενες
«αστείες δικαιολογίες και αιτιάσεις», όπως
αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν
λεπτοµέρειες της υπόθεσης. Επισηµαίνουν, δε, ότι από το υπουργείο Εξωτερικών επιχειρήθηκε να της δοθεί άλλο διαβατήριο µε διάρκεια ενός έτους
και όχι πενταετούς ισχύος, όπως προβλέπεται, χωρίς να αναγράφεται η ιδιότητα της πρέσβειρας όπως την κατείχε από το 1998. Η Γ. Αγγελοπούλου
είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αµέσως µετά τη γνωστοποίηση της τελικής απόφασης του υπουργείου τον Μάρτιο του 2017: «Μετά
τη σειρά ενεργειών και παραλείψεων που αφορούν την ιδιότητά
µου ως πρέσβειρας εκ Προσωπικοτήτων που κατέχω από το 1998
και την έκδοση του διπλωµατικού
διαβατηρίου που παρακολουθεί
την ιδιότητα αυτή, είµαι υποχρεωµένη να την αποποιηθώ.
Την ανάθεση αυτή την εξέλαβα πάντα ως αναγνώριση στο
πρόσωπό µου και αντίστοιχα, µε
όλες µου τις δυνάµεις, όλα αυτά
τα χρόνια ακούραστα προσέφερα στη χώρα µου εν γνώσει όλων
των κυβερνήσεων. Ποτέ δεν ζήτησα τίποτα από κανέναν. Συνεχίζω,
πέραν των εκάστοτε κυβερνητικών συµπεριφορών, να προσφέρω και να υπηρετώ αυτό που κρίνω ως σηµαντικό για τη χώρα µας».

