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«ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»
Συνδυασμός Ανεξάρτητων Υποψηφίων
Φτάνει πια!
Το σαθρό κομματικό κατεστημένο έχει οδηγήσει την κοινωνία
και τους πολίτες στη σημερινή τραγική κατάσταση. Παιδιά
περιμένουν γάλα από τα συσσίτια στο σχολείο. Φοιτητές
διακόπτουν τις σπουδές τους. Χιλιάδες οι στρατιές των
ανέργων. Αξιοπρεπείς άνθρωποι περιμένουν στις ουρές
των κοινωνικών παντοπωλείων. Οι κουτσουρεμένοι μισθοί
των νοικοκυριών αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
αβάστακτες δόσεις στεγαστικών δανείων. Η κοινωνία
έχει καταρρακωθεί. Καμιά τιμωρία, κανένας ένοχος! Το
μόνο που έχει παραμείνει αλώβητο είναι τα ποσοστά των
κομμάτων.

Υπάρχει ελπίδα
Ως Πολίτες και κοινωνικά κινήματα από όλους τους
ιδεολογικούς χώρους, μακριά και πέρα από κομματικές
εξαρτήσεις, στεκόμαστε από σήμερα ανάχωμα σε αυτή την
κατάσταση. Ορθώνουμε το ανάστημά μας και σπρώχνουμε
για την αναστροφή αυτής της καταστροφικής πορείας. Μας
ενώνουν η αγωνία για όσα καθημερινά συμβαίνουν γύρω μας
και η επίγνωση του ότι προδιαγράφεται ένα ζοφερό μέλλον
για εμάς και για τα παιδιά μας αν δεν γίνει κάτι τώρα!

> Δημοκρατία ως τρόπος διακυβέρνησης
από τους πολλούς και όχι από τους λίγους
> Οριζόντια Ψηφοφορία ως μέσο για την
αξιοκρατία στα κόμματα και στην
διακυβέρνηση του τόπου
> Πλήρης Διαφάνεια στα οικονομικά,
αποφάσεις και έλεγχο θεσμών και κομμάτων
και Πόθεν Έσχες
> Ευθυνοδοσία και Απονομή Δικαιοσύνης
δίχως διακρίσεις

Η φωνή του πολίτη
Δεν είμαστε και ούτε πρόκειται να γίνουμε άλλο ένα
πολιτικό κόμμα. Είμαστε η φωνή του πολίτη, πέραν και
μακριά από κομματικούς συσχετισμούς. Στις Ευρωεκλογές
2014, εμείς οι πολίτες διεκδικούμε τη θέση μας στο μέλλον
μέσα από ένα ψηφοδέλτιο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων.
Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλα τα κόμματα
ότι έχουμε και την αξιοπρέπεια, έχουμε και την εξουσία.
Ένα μήνυμα ότι ξέρουμε να απαιτούμε και ότι θα έχουμε
καλύτερη αντιπροσώπευση!

Η αποχή τους επιβραβεύει
Η αποχή δεν είναι επιλογή. Η αποχή επιβραβεύει τα
κόμματα και συντηρεί τα ποσοστά τους. Από την άλλη, η
θετική ψήφος στην εναλλακτική επιλογή του συνδυασμού
καταξιωμένων προσωπικοτήτων της κοινωνίας «Μήνυμα
Ελπίδας» μειώνει τα ποσοστά των κομμάτων. Στέλλει ένα
ηχηρό μήνυμα ελπίδας στην κοινωνία και δίνει μια γροθιά
στο κομματικό κατεστημένο.

www.minima-elpidas.eu
info@minima-elpidas.eu
Tel: 22 66 10 53
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Γιώργος Γρηγορίου

Μάριος Λ. Ευρυβιάδης

Νάταλη Ιωάννου

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών και Μηχανικής
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Πανεπιστημιακός, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αντιπρόεδρος ΚAΠ «Ζυγός»

Ο Δρ Γιώργος Γρηγορίου αποφοίτησε από το
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο στον κλάδο των
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και, μετά την ολοκλήρωση
της στρατιωτικής του θητείας, αναχώρησε για τις
ΗΠΑ όπου απέκτησε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού (BSc) από το Πανεπιστήμιο της Ν. Αλαμπάμα
καθώς και μεταπτυχιακό (MSc) και διδακτορικό
(PhD) από το Πανεπιστήμιο Drexel της Πενσυλβανίας. Διετέλεσε
για τρία χρόνια Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης στο
Πανεπιστήμιο της Β. Καρολίνας. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας και κατέχει τη θέση του Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών και Μηχανικής. Έχει δημοσιεύσει το ερευνητικό
του έργο σε δεκάδες περιοδικά και συνέδρια. Διατέλεσε Γενικός
Γραμματέας του κινήματος Κυπριακή Προοδευτική Συνεργασία
(ΚΥ.ΠΡΟ.Σ.) με το οποίο υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας
στις εκλογές του 2011. Πρόσφατα εντάχθηκε στο κίνημα ενεργών
πολιτών «Πολίτες Μπροστά».

Ο Δρ Μάριος Λ. Ευρυβιάδης είναι Αναπληρωτής
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του
Παντείου Πανεπιστημίου και Καθηγητής Εθνικής
Ασφάλειας στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).
Διδάσκει επίσης στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε στις ΗΠΑ (Β.Α.,
Μ.Α., M.A.L.D., Ph.D., Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts
University). Διετέλεσε Εταίρος και Τeaching Fellow στο Centre for
Middle Eastern Studies του Πανεπιστημίου Harvard και του Centre
for Policy Alternatives του M.I.T. Υπηρέτησε ως Σύμβουλος Τύπου
στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσινγκτον και
διετέλεσε Σύμβουλος του αλήστου μνήμης Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιάννου Κρανιδιώτη.
Επιστημονικά
κείμενα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά σε πολλές
χώρες του κόσμου και διατηρεί επώνυμη στήλη στην εφημερίδα
‘’Ο Φιλελεύθερος’’ .

Η Νάταλη Ιωάννου σπούδασε πληροφορική στο
University of New Orleans και από το 20002003 εργάστηκε στην Νέα Υόρκη ως Systems
Manager στο Memorial Sloan Kettering
και αργότερα στο Columbia University.
Επέστρεψε στην Κύπρο το 2004 και εργάζεται
ως Προγραμματίστρια Η/Υ στην Συνεργατική
Εταιρεία Μηχανογραφήσεως (ΣΕΜ ΛΤΔ). Το έντονο ενδιαφέρον
της για τα κοινά την ώθησε να ενταχθεί ως μέλος στον κίνημα
ανεξαρτήτων πολιτών Ζυγός όπου αργότερα κατέλαβε την
θέση του αντιπροέδρου. Ως αντιπρόεδρος του κινήματος
είναι επίσης ενεργό στέλεχος της πλατφόρμας ομάδων
πολιτών ‘Διαφάνεια Τώρα!’. Ανάμεσα στους άμεσους στόχους
της πλατφόρμας είναι η εφαρμογή ενός νέου εκλογικού
συστήματος βασισμένο στην Οριζόντια Ψηφοφορία καθώς και
η διαφάνεια στην χρηματοδότηση των κομμάτων.

Γιάγκος Μικελλίδης

Στέλιος Πλατής

Βασίλης Χριστοδούλου

Ψυχίατρος

Οικονομολόγος

Κλινικός Ψυχολόγος

Ο Δρ Γιάγκος Μικελλίδης σπούδασε Ιατρική στη
Θεσσαλονίκη και ειδικεύτηκε στη Ψυχιατρική στην
Αγγλία.Eπέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στο
Ψυχιατρείο Αθαλάσσας για πέντε χρόνια. Σήμερα
εργάζεται ως Ψυχίατρος στην Λευκωσία. Έχει
γράψει πολλά άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά
με παρουσία σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς
καθώς και εβδομαδιαίο πρόγραμμα στον τηλεοπτικό σταθμό
«Σίγμα». Σήμερα συνεργάζεται με τον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA»
όπου εμφανίζεται σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού. Επίσης,
συνεργάζεται με την εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» όπου αρθρογραφεί
κάθε Κυριακή με την γενική επωνυμία «De Profundis».Έχει γράψει
6 βιβλία («Ψυχιατρική για όλους»,«De Profundis»,«De Profundis
2»,«De Profundis 3»,«De Profundis 4»,«De Profundis 5»).Επιλογή
των άρθρων του παρουσιάζονται επίσης στο βιβλίο «Σύμμεικτα»
της Μαρίας Χατζήκυπριανου.

Ο Δρ Στέλιος Πλατής είναι οικονομολόγος
και
Διδάκτορας
Χρηματοοικονομικών
και
Μακροοικονομίας
του
Πανεπιστημίου
του
Cambridge. Με τη συμπλήρωση της στρατιωτικής
του θητείας μετέβηκε στο Πανεπιστήμιο του
Essex και προχώρησε στο Πανεπιστήμιο του
Cambridge με υποτροφία (MPhil,PhD).Εργάστηκε ως
σύμβουλος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο
στην εταιρεία KPMG και μετέπειτα ως ο Υπεύθυνος Στρατηγικού
Προγραμματισμού του Ομίλου Λαϊκής. Ίδρυσε και διευθύνει τον
βραβευμένο διεθνώς οίκο MAP S.Platis, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες
στήριξης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Διετέλεσε Επίκουρος
Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Cyprus International Institute
of Management καθώς και Διευθυντής του RiskLab (Cyprus) σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος του Τμήματος
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Προεδρεύει του Συνδέσμου Association of Cyprus International
Investment Firms (ACIIF).

Ο Δρ Βασίλης Χριστοδούλου σπούδασε
ψυχολογία στην Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της
Λυών. Έχει υποστηρίξει διδακτορική διατριβή
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών στον τομέα ψυχολογίας με θέμα “Η
νήψις νοός ως στρατηγική ψυχοθεραπευτικής
στήριξης για βαριά σωματικώς πάσχοντες”. Για
12 χρόνια ήταν ειδικός λέκτορας στην Αστυνομική Ακαδημία
Κύπρου. Από το 1984 είναι μέλος του International Council
of Psychologists και εργάζεται ως κλινικός ψυχολόγος
στη Λευκωσία και Λεμεσό με ειδίκευση στη σωματική
ψυχοθεραπεία και στη θεραπεία του τραύματος. Είναι επίσης
μέλος του Ελληνικού και Διεθνούς Κέντρου Βιοσύνθεσης ως
εκπαιδευτής και επόπτης Βιοσύνθεσης.

