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«Η Λιβύη τελεί υπό
 τουρκική κατοχή»

Τι συζήτησαν 
ο πρόεδρος της 

Βουλής της Λιβύης 
Αγκίλα Σάλα με τον 

Ελληνα ομόλογό του 
Κωνσταντίνο Τασούλα 

και τον υπουργό 
Εξωτερικών Νίκο 

Δένδια πίσω από τις 
κλειστές πόρτες 
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Α
κρως ικανοποιημένη από την επίσκεψη 
του προέδρου της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων της Λιβύης Αγκίλα Σάλα στην 

Αθήνα δηλώνει η ελληνική πλευρά. Ο απολο-
γισμός της επίσκεψης του Λίβυου πολιτικού 
στη χώρα μας και συγκεκριμένα της συνάντη-
σης που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής Κων-
σταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εξωτερι-
κών Νίκο Δένδια ήταν θετικός. Αυτό επιβεβαι-
ώνεται και από τους διαλόγους της συνάντη-
σης που αποκαλύπτει σήμερα η Realnews, με 
τον πρόεδρο της Βουλής της Λιβύης να μιλά 
για «τουρκική κατοχή» και «έγκλημα» σε βά-
ρος του λιβυκού λαού. «Διέπραξαν έγκλημα σε 
βάρος μας. Μας πρόδωσαν», είπε επανειλημ-
μένως ο κ. Σάλα, αιφνιδιάζοντας την ελληνική 
πλευρά με το σκληρότατο ύφος στον λόγο του.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνστ. 
Τασούλας, ήταν εκείνος ο οποίος άνοιξε τη συ-
ζήτηση, ευχαριστώντας θερμά τον Αγκ. Σάλα για 
την άμεση αποδοχή της πρόσκλησης που του 
απηύθυναν Βουλή και υπουργείο Εξωτερικών 
και για την επίσκεψή του στην Αθήνα. «Συμμε-
ριζόμαστε τις απόψεις σας, όπως τις αποστεί-
λατε στον Αραβικό Σύνδεσμο και στον γενικό 
γραμματέα του ΟΗΕ για τη νομική ακυρότητα 
αυτής της συμφωνίας και περιμένουμε να σας 
ακούσουμε», είπε ο κ. Τασούλας.

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο υπουργός 
Εξωτερικών Ν. Δένδιας, ο οποίος απευθυνό-
μενος στον κ. Σάλα επανέλαβε τις ελληνικές θέ-
σεις. «Για εμάς η συμφωνία είναι κενή περιε-
χομένου. Είναι άκυρη. Παραβιάζει κατάφωρα 
το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», επανέλαβε 
ο Ν. Δένδιας, ζητώντας από τον κ. Σάλα να κα-
ταθέσει την άποψη του λιβυκού Κοινοβουλίου.

Ο λόγος δόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Η ελληνική 
πλευρά (πέραν των κ. Τασούλα και Δένδια στη 
συνάντηση μετείχαν ο διπλωματικός σύμβου-
λος του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνος 
Οικονομίδης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας - Λιβύης Αγγε-
λος Συρίγος και ο γενικός γραμματέας της Βου-
λής Γιώργος Μυλωνάκης) έμεινε με ανοικτό το 
στόμα, καθώς ο κ. Σάλα δεν αυτοπεριορίστη-
κε, αλλά αντιθέτως χρωματίζοντας τον λόγο του 
με έντονο συναίσθημα επιτέθηκε με σφοδρό-
τητα κατά της συμφωνίας και κατά της κυβέρ-
νησης της Τρίπολης. «Τα όσα δημοσιεύθηκαν 
σχετικά με την υπογραφή μνημονίου κατανόη-
σης για την ασφάλεια και τη ναυτιλία ανάμεσα 
στο παράνομο Προεδρικό Συμβούλιο της Κυ-
βέρνησης Εθνικής Συμφωνίας και στην Τουρ-
κία αποτελούν έγκλημα απέναντι στην κυριαρ-
χία της Λιβύης και παραβίαση των δικαιωμά-
των και του πλούτου των πολιτών της Λιβύης. 
Πρόκειται για πράξη προδοσίας από πλευράς 
του Προεδρικού Συμβουλίου, ενώ η Τουρκία 
προέβη σε εισβολή και κατοχή», είπε αρχικά ο 
κ. Σάλα. «Ως εκ τούτου η λιβυκή Βουλή επιμέ-

νει πως το υπογεγραμμένο μνημόνιο κατανόησης στρέφεται 
κατά των συμφερόντων του λαού της Λιβύης και δεν σέβε-
ται τη βούλησή του», προσέθεσε παραδίδοντας στον πρόε-
δρο της Βουλής Κωνστ. Τασούλα επιστολή προς τους Ελλη-
νες βουλευτές, στην οποία επαναλάμβανε τα ίδια επιχειρήμα-
τα. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων παρέλαβε την επι-
στολή δεσμευόμενος πως θα τη διανείμει στους βουλευτές, 
ωστόσο ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης δεν είχε ολοκλη-
ρώσει. «Θα ακυρώσουμε τη συμφωνία μόλις επανακτήσου-
με πλήρως την εξουσία», είπε ο κ. Σάλα, εκτιμώντας ότι όλα 
θα τρέξουν με τάχιστο ρυθμό και προσδιορίζοντας χρονικά 
τις εξελίξεις σε βάθος ενός μήνα, εκπλήσσοντας έτσι την ελ-
ληνική πλευρά. Λίγες ώρες αργότερα, ο στρατηγός Χαφτάρ 
έδινε εντολή για κατάληψη της Τρίπολης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σάλα επιτέθηκε με σφοδρότη-
τα και κατά της Τουρκίας, ενισχύοντας τα επιχειρήματα της 
ελληνικής πλευράς περί εκβιασμού της Λιβύης, μιλώντας 
αρκετές φορές για έμπρακτη βοήθεια της Τουρκίας στους 
τρομοκράτες. 

Επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει στον ρόλο της Ελ-
λάδας, ο κ. Σάλα ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος θα προτείνει στους 
διεθνείς οργανισμούς η Ελλάδα να συμπεριληφθεί και να με-
τάσχει ενεργά στην αποκαλούμενη Διαδικασία του Βερολί-
νου, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών οι οποίες θα επιτρέ-
πουν την πολιτική λύση στην εμφύλια διένεξη της Λιβύης - 
αρχής γενομένης, μάλιστα, από τη συνάντηση η οποία προ-
ετοιμάζεται για τις αρχές του 2020. «Το λιβυκό Κοινοβούλιο 
θεωρεί ότι σε αυτή τη συνάντηση πρέπει να συμπεριληφθεί 
και η Ελλάδα», είπε ο κ. Σάλα.

Βέβαιος για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην πε-
ριοχή, ο κ. Σάλα ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, απευθύ-
νοντας προσκλητήριο τόσο προς την ελληνική κυβέρνηση 
όσο και προς τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες να βο-
ηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Λιβύης, θέτοντας και το 
ζήτημα αεροπορικής και θαλάσσιας σύνδεσης Ελλάδας - Λι-
βύης. «Το 90% του εδάφους ελέγχεται από τον στρατό μας. 

Είναι ασφαλές. Οποιος δεν το πιστεύει, ας έρ-
θει να το δει με τα ίδια του τα μάτια», είπε χα-
ρακτηριστικά. 

Η στάση στο εντευκτήριο 
Από νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης οι διάδρο-
μοι της Βουλής είχαν στρωθεί με επίσημο χαλί, 
εν αναμονή του υψηλού προσκεκλημένου. Η 
πορεία από το προαύλιο μέχρι το γραφείο του 
προέδρου περιελάμβανε αρκετές στάσεις. Ο 
πρόεδρος της Βουλής Κωνστ. Τασούλας έδειξε 
στον κ. Σάλα πού βρίσκεται η αίθουσα της Ολο-
μέλειας, ενώ οι δύο άνδρες «εκτός προγράμ-
ματος» μπήκαν στην αίθουσα του εντευκτηρί-
ου, με τον κ. Σάλα να εντυπωσιάζεται από τον 
διάκοσμο και τα πορτρέτα των τεθνηκότων δι-
ατελεσάντων προέδρων της Βουλής. Το πρωί 
της επομένης ακολούθησε επίσκεψη στο Μου-
σείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου ο Λίβυος πολι-
τικός ξεναγήθηκε στα εκθέματα από τον διευ-
θυντή του μουσείου Νικόλαο Σταμπολίδη. Το 
μουσείο επελέγη επειδή οι Ελληνες, κάτοικοι της 
Θήρας, είχαν αποικήσει τη Χερσόνησο της Κυ-
ρηναϊκής κατά τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό 
(8ος αιώνας π.Χ.).
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