
                                            
 

Απόφαση Κεντρικού Συµβουλίου Ε∆Η για βουλευτικές εκλογές 
 

Το Κεντρικό Συµβούλιο των Ενωµένων ∆ηµοκρατών συνήλθε την 

περασµένη βδοµάδα (Πέµπτη 10 Φεβρουαρίου) και υιοθέτησε την 

πρόταση της Εκτελεστικής Γραµµατείας του κόµµατος αναφορικά µε τη 

συµµετοχή των Ε∆Η στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2011. 

 

Η απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου των Ε∆Η έχει ως εξής: 

 

-∆εδοµένου ότι στρατηγικός στόχος των Ενωµένων ∆ηµοκρατών 

παραµένει η συµβολή του κόµµατος µας στην επίτευξη της επανένωσης 

της πατρίδας µας, στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας µε 

πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στις σχετικές αποφάσεις των 

Ηνωµένων Εθνών  

 

-∆εδοµένου ότι η επίτευξη του στρατηγικού στόχου της επανένωσης 

εξυπακούει την ενδυνάµωση της καθαρής φωνής των Ενωµένων 

∆ηµοκρατών και ως εκ τούτου την επιστροφή του κόµµατος στο 

κοινοβούλιο 

 

-∆εδοµένου ότι οι Ενωµένοι ∆ηµοκράτες έχουν ήδη ενδυναµώσει τη 

δραστηριότητα τους διεθνώς, µέσω και της συµµετοχής τους στην 

πολιτική οικογένεια των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων ∆ηµοκρατών που 

έχει ήδη αποδώσει συγκεκριµένα πολιτικά οφέλη για την Κύπρο 

 

-∆εδοµένης της καθοριστικής στήριξης που οι Ενωµένοι ∆ηµοκράτες 

έδωσαν στον Πρόεδρο Χριστόφια στις Προεδρικές εκλογές του 2008, για 

την εκλογή Προέδρου που θα οδηγήσει επιτέλους την Κύπρο στην 

πολυπόθητη επανένωση; και 

 

-∆εδοµένης της αναγκαιότητας τόσο της στήριξης όσο και της περαιτέρω 

ενθάρρυνσης του Προέδρου στις προσπάθειές του να επιτύχει το 

συντοµότερο δυνατό τον στρατηγικό στόχο της επανένωσης, στα πλαίσια 

του νέου κύκλου διαπραγµατεύσεων που ακολούθησαν την εκλογή του, 
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Το Κεντρικό Συµβούλιο των Ενωµένων ∆ηµοκρατών αποφάσισε την 

αποδοχή της πρότασης που έγινε προς το κόµµα µας από το ΑΚΕΛ, 

για συνεργασία των δύο κοµµάτων στις επερχόµενες βουλευτικές 

εκλογές, µέσω της συµµετοχής της Προέδρου των Ενωµένων 

∆ηµοκρατών στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες ∆υνάµεις 

στη Λευκωσία. 

 

Απώτερος στόχος της συνεργασίας είναι η ενδυνάµωση των 

προσπαθειών του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας για την επανένωση της 

πατρίδας µας το συντοµότερο δυνατό, για να ανατείλουν επιτέλους 

λαµπρότερες µέρες για τους Κύπριους και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές 

του τόπου που αξίζουν να τους κληροδοτήσουµε ένα µέλλον 

απελευθερωµένο από τα προβλήµατα του παρελθόντος, ένα µέλλον όπου 

θα χαίρονται την ελευθερία, την ειρήνη, την ισότητα, την οικονοµική 

ανάπτυξη και την ευηµερία. 

 

Εξυπακούεται ότι οι Ενωµένοι ∆ηµοκράτες διατηρούν την κοµµατική 

τους οντότητα, τη συµµετοχή τους στην πολιτική οικογένεια των 

Ευρωπαίων Φιλελευθέρων ∆ηµοκρατών και το δικαίωµα τους να 

εκφράζουν τις δικές τους πολιτικές απόψεις, ιδιαίτερα σε θέµατα πέραν 

του Κυπριακού. 

 

Όραµά µας παραµένει η συµµετοχή µας στις πρώτες εκλογές της 

επανενωµένης Κύπρου µαζί µε τους Τουρκοκύπριους συµπατριώτες 

µας και εκτιµούµε ότι η σηµερινή µας ιστορική απόφαση επιταχύνει 

καθοριστικά την υλοποίηση του πολιτικού µας οραµατισµού. 

 

 
                                                                        Λευκωσία 10 Φεβρουαρίου 2011 
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