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Η Συμφωνία 10 σημείων. 

12 Σεπ. 2020. ∆όθηκε (αναγκαστικά σχεδόν) στη δημοσιότητα η συμφωνία, την οποία 
μυστικά συνήψαν και υπέγραψαν Ελλάδα και Τουρκία, όταν η τελευταία απεσύρθη και 
απεκάλυψε λεπτομέρειές της. Link 

Προηγουμένως (είδηση 9-9-2020), ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης 
δημοσίευσε άρθρο για την τουρκική επιθετικότητα στις εφημερίδες TheTimes, 
FrankfurterAllgemeineZeitung και LeMonde στο οποίο αποκάλυψε πως η Ελλάδα είχε καταλήξει 
σε «έγγραφη συμφωνία» με την Τουρκία μετά από μεσολάβηση του Βερολίνου. 

Συγκεκριμένα αναφέρει «Στη διάρκεια όλων αυτών έχω παραμείνει ανοικτός στον διάλογο. Όταν 
το Βερολίνο προσφέρθηκε να μεσολαβήσει, καθίσαμε καλόπιστα για να προσπαθήσουμε να 
βρούμε κοινό έδαφος. Καταφέραμε ακόμη και να καταλήξουμε σε «έγγραφη συμφωνία». Το 
αποτέλεσμα ήταν να αποσυρθεί τελικά η Τουρκία, αποκαλύπτοντας ανεπίσημες αλλά 
απόρρητες συζητήσεις». Link 

Αναλυτικά όσα περιλαμβάνει η συμφωνία:  

1.Επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών για τα ζητήματα του Αιγαίου από τις οποίες 
αποχώρησε η Τουρκία το 2016. 

2.∆ιαβουλεύσεις για να συμφωνηθούν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. 

3.Αποφυγή προκλήσεων.Καμία κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε τριβές στρατιωτικού 
χαρακτήρα. 

4.Καμία προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει θέματα που αφορούν νησίδες και 
βραχονησίδες. 

5.Καμία ενέργεια σε ότι αφορά έρευνες και γεωτρήσεις σε “αμφισβητούμενες περιοχές”, από τις 
δύο χώρες, (μιλάμε για την ελληνική υφαλοκρηπίδα). 

6.Προετοιμασία συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν το Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ. 

7.Προετοιμασία πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό αλλά και για την διαμόρφωση του 
μηχανισμού διανομής του ενεργειακού πλούτου στην Κύπρο, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη 
συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων χωρίς προϋποθέσεις 

8.Εξασφάλιση της συνέχειας της χρηματοδότησης της Τουρκίας για τη διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης 

9.Έναρξη ευρωτουρκικών συνομιλιών για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-
Τουρκίας και για την απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες 

10.Καμία κύρωση από την ΕΕ προς την Τουρκία για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί! 

 

Και στην αρχαιότητα, πριν τον Τρωικό πόλεμο, υποτίθεται ότι θα συναπτόταν ειρήνη (μεταξύ 
Τρώων και Ελλήνων). Αλλά αυτό δεν έγινε, από την αρπακτικότητα του Πάρη (της γείτωνος 
χώρας). Έτσι συνέβη ο πόλεμος των Ελλήνων κατά της Τροίας, με αποτέλεσμα την καταστροφή 
της τελευταίας. Τώρα, παρομοίως όσοι σέβονται τον (Ελληνικό στη ρίζα του) πολιτισμό 
μάχονται τους σύγχρονους Τροϊκανούς, που εκπροσωπούν τη διαφθορά και κατάλυσή του. Στο 
τέλος «οι Χριστιανοί θα νικήσουν», όπως έλεγε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και θα 
επαναφέρουν τις αξίες στις κοινωνίες, χωρίς τις οποίες δεν νοείται πολιτισμός.  

(Το παρόν εκτυπώσιμο) https://www.imdleo.gr/diaf/2020/symfwnia-gr-tr.pdf 

 

 

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/914073_symfonia-deka-simeion-elladas-toyrkias-i-kyvernisi-paredide-gi
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/913309_kmitsotakis-i-toyrkia-den-stamatisei-tin-epithetiki-symperifora
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf

