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Με τον νέο πρωθυπουργό της Λιβύης επικοινώνησε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Μ
ε τον πρωθυπουργό της Λιβύης 
Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά 
συνομίλησε την Τρίτη ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης. Ο κ .Μητσοτάκης συνεχάρη τον 
μεταβατικό πρωθυπουργό της Λιβύης για 
το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και 
αποδέχθηκε πρόσκληση του κ. Ντμπεϊ-
μπά να επισκεφθεί προσεχώς την Λιβύη.
“Η συζήτηση διεξήχθη σε θερμό κλίμα 
που επιβεβαιώνει τους ιστορικούς δε-
σμούς των δύο χωρών” αναφέρει το Μα-
ξίμου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ντμεϊμπά έχει ανα-
λάβει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές 
στο τέλος του έτους, μετά την κατάρρευ-
ση του καθεστώτος Σάρατζ. Ήταν μάλι-
στα πρέσβης της Λιβύης στην Ελλάδα 
και είχε απελαθεί από τη χώρα μας στα 
τέλη του 2019 μετά την υπογραφή του 
τουρκολιβυκού μνημονίου.
Η Ελλάδα θέλει να είναι “παρούσα” στη 
Λιβύη την επόμενη ημέρα όταν θα ανα-
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Ελλάδα. Και σχεδιάζουμε να συναντη-
θούμε τις επόμενες εβδομάδες με τον 
υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον 
Νίκο Δένδια, ο οποίος είναι και πολύ 
καλός μου φίλος» είχε δηλώσει ο Τούρ-
κος υπουργός, στις 8 Ιανουαρίου, κατά 
τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου 
με τον Πορτογάλο ομόλογό του, η χώρα 
του οποίου ασκεί το τρέχον εξάμηνο την 
προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Οι κ.κ. Δένδιας και Τσαβούσογλου εί-
χαν συναντηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2020 

στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας στο πε-
ριθώριο του GLOBSEC 2020 Bratislava 
Forum. Εκεί, ο κ. Δένδιας είχε ολιγό-
λεπτη συνάντηση με τον Τούρκο ομό-
λογό του, στη διάρκεια της οποίας οι 
δύο υπουργοί συμφωνήσαν να δοθεί 
ημερομηνία για τις διερευνητικές και 
ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξέ-
φρασε την αντίδραση της Ελλάδας για 
το άνοιγμα από τις κατοχικές δυνάμεις 
της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων 
στην Κύπρο.

Σ
υνάντηση με τον Τούρκο ομόλο-
γό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
αναμένεται να έχει στις 14 Απρι-
λίου στην Άγκυρα ο υπουργός 

Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. 
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο 
πλαίσιο των πολιτικών διαβουλεύσεων 
μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού 
ΥΠΕΞ που διεξήχθησαν την Τετάρτη  
στην Αθήνα, εξετάστηκε μεταξύ άλλων 
και η προοπτική συνάντησης των δύο 
υπουργών στο προσεχές μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως λένε οι ίδιες 
πηγές, ο υπηρεσιακός γενικός γραμμα-
τέας του υπουργείου Εξωτερικών πρέ-
σβης Θεμιστοκλής Δεμίρης ενημέρωσε 
τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών 
πρέσβη Σεντάτ Ονάλ ότι ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έκανε δεκτή 
καταρχήν την πρόσκληση του Τούρκου 
ομολόγου του να μεταβεί στην Άγκυρα 
στις 14 Απριλίου.
Ωστόσο, τονίζεται πως αυτό θα γίνει εφ’ 
όσον επικρατούν οι κατάλληλες συνθή-
κες.
Η συνάντηση Δένδια -Τσαβούσογλου 
έρχεται δύο εβδομάδες μετά τη Σύνοδο 
Κορυφής της ΕΕ, στις 25 και 26 Μαρ-
τίου, κατά την οποία αναμένεται να τε-
θούν επί τάπητος οι ευρω-τουρκικές 
σχέσεις. Θα πραγματοποιηθεί επίσης 
λίγες ημέρες πριν από την άτυπη πεντα-
μερή διάσκεψη για το Κυπριακό.
Ο κ. Τσαβούσογλου είχε εκφράσει στις 
αρχές του χρόνου την πρόθεσή του να 
συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια.
«Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα παράθυρο 
ευκαιρίας για καλύτερο διάλογο με την 
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δειχθεί ο διάδοχος του Σάρατζ, ο οποί-
ος υπενθυμίζεται ότι ήταν αυτός που 
είχε υπογράψει το παράνομο μνημόνιο 
με την Τουρκία. Στόχος είναι να μπει 
“σφήνα” στο φλερτ της Τουρκίας με τη 
Λιβύη.

Εξ ου και είχε δρομολογηθεί η επανε-
νεργοποίηση των διπλωματικών κανα-
λιών με τη Λιβύη με επαναλειτουργία 
της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη 
και άνοιγμα γενικού προξενείου της Ελ-
λάδας στη Βεγγάζη. 


