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Φιλελεύθερη Βιβλιοθήκη



Σύντομο βιογραφικό

Ο Χρήστος Κωστής γεννήθηκε το 1966 στα 
Ιωάννινα όπου και μεγάλωσε.

Σπούδασε αγροτική οικονομία στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και ασχολήθηκε 
μέχρι σήμερα με εμπορικές δραστηριότητες.

Η προσέγγισή του στα ζητήματα είναι μέσω 
της Αυστριακής Σχολής των Οικονομικών.

Είναι παντρεμένος, έχει ένα δωδεκάχρονο 
αγόρι και ζεί στην Αθήνα.

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Φιλελεύθερη Βιβλιοθήκη αποτελεί έναν από τους πυλώνες του Κέντρου 
Φιλελεύθερων Μελετών και ίσως το πιο δραστήριο τμήμα του.

Ξεκινώντας τις βιβλιοπαρουσιάσεις από το Μάρτιο του 2008 έχουν 
παρουσιαστεί πάνω από 30 βιβλία. 

Η Φιλελεύθερη Βιβλιοθήκη έχει στη διάθεση της πάνω από 50 τίτλους ενώ 
πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί τα πρωινά του Σαββάτου το δανειστικό 
τμήμα της.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο συγγραφέας ήταν υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας από το 1948 έως το 
1956 και θεωρείται ο αρχιτέκτονας του  «Γερμανικού οικονομικού θαύματος».

Στο βιβλίο περιγράφει τη φιλοσοφία και τις μεταρρυθμίσεις  που έθεσαν τις 
βάσεις για την ευημερία και το διευρυμένο ρόλο  ρόλο της Γερμανίας.



ΓΙΑ ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΜΑΡΚΟΣ 
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚεΦιΜ) Μάρκος Δραγούμης αποτελεί 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό την προβολή, διάδοση και 
ανάπτυξη των φιλελεύθερων ιδεών στην πολιτική ζωή της χώρας μας.

Επιδιώκει να συμβάλει στον εμπλουτισμό της δημόσιας συζήτησης στους τομείς 
της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης, της εξωτερικής 
πολιτικής και του περιβάλλοντος, στην κατεύθυνση της πληρέστερης γνώσης 
των θεσμών της ανοιχτής κοινωνίας και οικονομίας.

Στις δραστηριότητές του, περιλαμβάνονται εκδόσεις έργων της φιλελεύθερης 
βιβλιοπαραγωγής και κειμένων εργασίας των συνεργατών του, η διοργάνωση 
ανοιχτών συζητήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε τακτική βάση,  
καθώς και, η δικτύωση προσώπων, πολιτικών ινστιτούτων και λοιπών φορέων 
που δραστηριοποιούνται στην ίδια κατεύθυνση.

www.libertyforum.gr
liberty_forum@greekliberals.net

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΚΕΦΙΜ

Το ΚΕΦΙΜ έχει θέσει μια σειρά από στρατηγικούς στόχους για το επόμενο 
διάστημα.
 
Το ΚΕΦΙΜ σκοπεύει να αγοράσει δικαιώματα φιλελεύθερων βιβλίων που θα 
μεταφραστούν και θα εκδοθούν από αυτό.

Τέλος το ΚΕΦΙΜ θέλει να αρχίσει να αναζητεί τη δική του στέγη, έναν πολυχώρο 
που θα συναντιούνται οι φιλελεύθεροι και κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται 
για τις ιδέες της ελευθερίας.

Ενισχύστε το ΚΕΦΙΜ για τη διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών. 

Τράπεζα Πειραιώς I IBAN: GR76 0172 0650 0050 6505 6609 809



ΔΩΡΙΣΤΕ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ελατε σε επαφή μαζί μας αν θέλετε να δωρίσετε βιβλία στη Φιλελεύθερη 
Βιβλιοθήκη.
Επικοινωνήστε με το Δημήτρη Σταύρου στο 6976643850

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

Α. Ανδριανόπουλος,   “Η παγκοσμιοποίηση και οι εχθροί της”,εκδ. LIBRO

Ε. Αραμπατζής, Θ.Βερέμης, Ν. Βεντούρης,κ.α., « Ο φιλελευθερισμός στην 
Ελλάδα», εκδ.  ΕΣΤΙΑ.

Χάρης  Βλάδος, “Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα”, εκδ.  ΚΡΙΤΙΚΗ

Τ.Μίχας, Δ.Σκάλκος, “Φιλελεύθερη Σοσιαλδημοκρατία” (26 αντίτυπα)

Μ.Ν. Ρόθμπαρντ,“Τι έκανε η κυβέρνηση στα χρήματά μας;” (5 αντίτυπα)

Α. Σμιθ, “Ερευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών”, ΤΟ 
ΒΗΜΑ (4  αντίτυπα)

Α.Τόφλερ,  «Το Τρίτο Κύμα», εκδ. ΚΑΚΤΟΣ (2 αντίτυπα)

Δ.Φύσσας,  “Πλατεία Λένιν, πρώην Συντάγματος”,  εκδ. ΕΣΤΙΑ

Φ.Χάγεκ, “Το  Σύνταγμα της Ελευθερίας”, εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

-”The Road to Serfdom” FA Hayek

-”The Second Treatise of Government: AND A Letter Concerning Toleration” 
John Locke

-”The Theory of Money and Credit” Ludwig Von Mises

-”The Theory of Moral Sentiments” Adam Smith


