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Η
νέα κυβέρνηση εθνικής ενότητας 
της Λιβύης ανέλαβε την Τρίτη 
τα καθήκοντά της, παραλαμβά-
νοντας την εξουσία από τις δύο 

αντίπαλες διοικήσεις που κυβερνούσαν, 
η μία το ανατολικό και η άλλη το δυτικό 
μέρος της χώρας.
Ο Φάγιεζ αλ Σάρατζ, πρωθυπουργός της 
απερχόμενης Κυβέρνησης Εθνικής Συμ-
φωνίας, αγκάλιασε τον διάδοχό του,  
Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, στον οποίο 
παρέδωσε το αξίωμα.
«Είμαι εδώ σήμερα για να εδραιώσουμε 
τις αρχές της δημοκρατίας», δήλωσε κατά 
τη σύντομη τελετή.
Η κυβέρνηση του Ντμπεϊμπά πήρε την πε-
ρασμένη εβδομάδα ψήφο εμπιστοσύνης 
από το κοινοβούλιο. Έχει την εντολή να 
βελτιώσει τις υπηρεσίες, να ενώσει τους 
κρατικούς θεσμούς και να επιβλέψει τις 
βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν τον 
Δεκέμβριο.
Τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Οικο-
νομικών, που εδρεύουν στην Τρίπολη, 
εξέδωσαν ανακοινώσεις επιβεβαιώνοντας 
ότι ολοκληρώθηκε η παράδοση στους νέ-
ους υπουργούς. Φωτογραφίες που αναρ-
τήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύ-
ωσης δείχνουν τον υπουργό Εσωτερικών 
της GNA, Φάτι Μπασάγα, να αποχωρεί με 
το δικό του, ιδιωτικό αυτοκίνητο.
Ο Ντμπεϊμπά ορκίστηκε πρωθυπουργός 
την Δευτέρα στο Τομπρούκ. Η κυβέρνη-
σή του, που συγκροτήθηκε μετά από μή-
νες εκεχειρίας μεταξύ των δύο αντίπαλων 
πλευρών, φαίνεται ότι είναι η καλύτερη 
ελπίδα που έχει η Λιβύη εδώ και πολλά 
χρόνια για να βρεθεί επιτέλους μια λύση, 
έπειτα από μια δεκαετία χάους. Ωστό-
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σο, τα προβλήματα παραμένουν πολλά 
και μεγάλα. Στους δρόμους, την εξουσία 
ασκούν ακόμη διάφορες τοπικές, ένοπλες 
ομάδες που λεηλατούν τον πετρελαϊκό 
πλούτο της χώρας. Οι ξένες δυνάμεις που 
στήριξαν τις δύο αντίπαλες πλευρές δεν 
έχουν αποσύρει τους μαχητές και τα όπλα 
τους. Και Λίβυοι πολιτικοί ηγέτες που φο-
βούνται ότι θα απολέσουν την επιρροή 
τους μπορεί να σαμποτάρουν την πολιτι-
κή μετάβαση.
Μια ένδειξη της συνεχιζόμενης αβεβαιό-
τητας είναι ορατή σε όποιον προσπαθήσει 
να διασχίσει τη χώρα οδικώς: ο κεντρικός 
παραλιακός αυτοκινητόδρομος παραμέ-
νει κλειστός ανάμεσα στη Μιζράτα και τη 
Σύρτη, όπου είχε σταθεροποιηθεί το πο-
λεμικό μέτωπο το περασμένο καλοκαίρι. 
Μια επιτροπή επίβλεψης της εκεχειρίας 
που συγκροτήθηκε πέρσι δεν έχει κάνει 
μεγάλη πρόοδο μέχρι τώρα για να ανοίξει 
και πάλι.
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αγώνας συνεχίζεται» δήλωσε ο Φαρούκ.
Υπενθυμίζεται ότι, στις βουλευτικές εκλο-
γές του 2018, το κόμμα του Ομέρ Φαρούκ 
είχε 67 βουλευτές, 12 εκ των οποίων 
τώρα έχουν φυλακιστεί.
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βουλευτή Ομέρ Φαρούκ. Όπως 
αναφέρουν τουρκικά μέσα ενη-
μέρωσης, έχει καταδικαστεί σε 

φυλάκιση δυόμισι ετών, καθώς μία ανάρ-
τησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης χαρακτηρίστηκε ως «τρομοκρατία και 
προπαγάνδα».
Ο ίδιος υποστηρίζει πως με αυτή την από-
φαση να τον φυλακίσουν «παραβιάζεται το 
Σύνταγμα» και πως δεν την αναγνωρίζει. 
«Σ’ όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Με τιμωρούν γιατί 
ήθελα ειρηνική λύση του κουρδικού ζη-
τήματος. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι 
την αδερφοσύνη Κούρδων και Τούρκων. 
Με αυθαίρετες αποφάσεις προσπαθούν 
να μας πετάξουν έξω από τη Βουλή. Ο 
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