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Η ΔΙΖΩΝΙΚΗ – ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ; 

Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

 

Προσωπικά πιστεύω με την εφαρμογή της Διζωνικής – Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 

(Δ.Δ.Ο) αρχίζει η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν αυτή εφαρμοστεί με φυλετικά 

κριτήρια. 

Εάν το σύστημα αυτό της φυλετικής διακρίσεως ήταν σωστό, τότε σε παρόμοιες 

περιπτώσεις ανά τον κόσμο, σε κάποιες από αυτές, θα εδίδετο παρόμοια λύση. Εν τούτοις 

δεν δόθηκε πουθενά. 

Ας ανατρέξουμε σε μερικές περιπτώσεις, για να επιβεβαιώσουμε του λόγου το αληθές: 

• Εάν το σύστημα είναι δίκαιο και σωστό, τότε γιατί δεν το εφαρμόζει η Τουρκία 

και στην περίπτωση των Κούρδων; 

• Επίσης, γιατί δεν το εφαρμόζει η Ισπανία, αφού την εξυπηρετεί, στην περί-

πτωση των Βάσκων και των Καταλανών; 

• Η Γαλλία γιατί δεν εφαρμόζει, παρόμοια λύση στα 6 εκατομμύρια Μουσουλ-

μάνους; 

• Ο Καναδάς! Επίσης γιατί δεν εφαρμόζει, παρόμοιες λύσεις για τους Γαλλό-

φωνους; 

• Tέλος! Ακόμη και στη Μεγάλη Βρετανία με πολλές μειονότητες, δεν εφαρμό-

ζονται τέτοιες λύσεις. 

Πουθενά σ’ όλο τον Κόσμο, δεν συζητιέται παρόμοια λύση με φυλετικές διακρίσεις, 

γιατί λοιπόν συζητιέται για την Κύπρο; Λες και οι Κύπριοι είναι άλλοι πολίτες, με ειδικές ανά-

γκες.                                       

Με την εφαρμογή μιας φυλετικής Δ.Δ.Ο, απλά οι Κύπριοι θα μετατραπούν σε πειρα-

ματόζωα ενός πολιτικού εργαστηρίου Νέας Τάξης. Είναι μία σύγχρονη κατασκευή, χωρίς 

μέλλον, που θα προκαλέσει πολύ περισσότερα προβλήματα, απ’ όσα θα λύσει. Δεν εξυπη-

ρετεί τα συμφέροντα ούτε των Ελλήνων, ούτε των Τουρκοκυπρίων. 

Η λογική λέει ότι, η δικαιοσύνη θα έλθει στην Κύπρο όταν τελειώσει η Τουρκοκρατία 

και όλα τα κλεμμένα, εδάφη και περιουσίες, δοθούν πίσω, στους νόμιμους ιδιοκτήτες των. 

Η Κύπρος πρέπει να είναι ένα κυρίαρχο και ενιαίο κράτος, όπου οι Έλληνες, οι Τουρ-

κόφωνοι Κύπριοι και οι άλλες μειονότητες Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι, Εβραίοι, Ρομά και 

άλλοι, θα ζουν αρμονικά, σύμφωνα με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα 

της χώρας. 

Τέλος! Και κατά την γνώμη μου, η ιδέα της Δ.Δ.Ο βασίζεται, στην αναγκαία εκδίωξη 

από την Βόρεια Κύπρο, του πλειοψηφούντος Ελληνικού Στοιχείου. Επίσης και στην μεταφο-
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ρά στο Βόρειο Τμήμα της Κύπρου, Μουσουλμάνων από την Τουρκία, προκειμένου να δη-

μιουργηθεί μία πλειοψηφική Μουσουλμανική ζώνη («Βόρεια Κύπρος»), με ίσο πολιτικό λόγο, 

με τον πλειοψηφικό  πληθυσμό των Κυπρίων Ελλήνων Χριστιανών. 

Έτσι! Ώστε μία φυλετική Δ.Δ.Ο θα νομιμοποιούσε όλα τα εγκλήματα που διαπρά-

χθηκαν από τους Τούρκους κατά των Ελληνοκυπρίων. Και! σκεφτείτε αυτό λέγεται από Τουρ-

κάλα Δημοσιογράφο. 

«Όταν οι Άνθρωποι είναι φίλοι μεταξύ τους, δεν υπάρχει ανάγκη Δικαιοσύνης, όταν 

όμως είναι δίκαιοι τότε χρειάζεται φιλία» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ). 
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