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Μήνυμα
αισιοδοξίας
Αγαπητοί φίλοι και φίλες της Ελευθερίας,
Υπό κανονικές συνθήκες, στις επόμενες γραμμές θα διαβάζατε μία εντυ πωσιακή σύνοψη των όσων πέτυχε το ΚΕΦίΜ το 2017. Θα σας περιέγραφα
το πώς κατορθώσαμε να πετύχουμε εκατοντάδες αναφορές στον τύπο, να
αυξήσουμε τον αριθμό των μελών μας, να γίνουμε σημείο αναφοράς στη
Βουλή και να προωθήσουμε τον φιλελευθερισμό μέσα από διάφορες επιτυ χημένες πρωτοβουλίες χάρη στις οποίες μεγαλώσαμε ακόμα περισσότερο.
Είμαι ωστόσο βέβαιος πως οι συνεργάτες μου, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη
συγγραφή του ετήσιου απολογισμού θα ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη
στις επόμενες σελίδες.
Το μήνυμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι αισιόδοξο και προσω πικό, μια και τον Αύγουστο του 2017 αποφάσισα – μαζί με τη σύζυγό μου
Στέλλα - να επιστρέψω στα πάτρια εδάφη, αφήνοντας πίσω μία αγαπημέ νη πόλη (Washington DC) και εργασία (Atlas Network), προκειμένου να
δώσω στο ΚΕΦίΜ και τον ελληνικό φιλελευθερισμό όλες μου τις δυνάμεις.
Η απόφαση αυτή, αν και δύσκολη, βασίστηκε στη μοναδική ευκαιρία που
διακρίνω για τον φιλελευθερισμό στη χώρα μας.
Ενώ η κρίση κατέστρεφε την οικονομία και δηλητηρίαζε την κοινωνία
μας, δημιούργησε ταυτόχρονα πρόσφορο έδαφος για την αλλαγή του κλί ματος των ιδεών. Μετά από οκτώ χρόνια μνημονίων, οι τελευταίες έρευνες
δείχνουν ότι οι συμπολίτες μας κουράστηκαν από τις υποσχέσεις των πα ροχολόγων, επιθυμούν μικρότερο κράτος, λιγότερους φόρους και περισ σότερη οικονομική ελευθερία. Παράλληλα, λόγω των πολιτικών εξελίξεων
της περασμένης τριετίας, φαίνεται να έχει περιοριστεί σημαντικά αυτό που
πολλοί ονομάζουν “ιδεολογική ηγεμονία” ή “ηθικό πλεονέκτημα” της αρι στεράς.
Αυτές οι συνθήκες είναι ιδανικές για να επηρεάσει μία φιλελεύθερη δε ξαμενή σκέψης το κλίμα των ιδεών - στόχος που για το ΚΕΦίΜ παραμένει
κύριος. Η αλλαγή στάσης των Ελλήνων ψηφοφόρων έναντι της οικονομικής
ελευθερίας σημαίνει παράλληλα ότι και οι πολιτικοί θα πρέπει να προσαρ μοστούν ανάλογα.
Ο ρόλος του ΚΕΦίΜ, το οποίο το 2018 θα παρουσιάσει και την πρώτη,
ολοκληρωμένη, φιλελεύθερη μεταρρυθμιστική του πρόταση, είναι διττός:
θα πρωτοστατήσει στη διάδοση και αποσαφήνιση των φιλελεύθερων ιδεών,
παρουσιάζοντας παράλληλα τις πολιτικές προτάσεις που θα επιτρέψουν
στη χώρα μας να αναπτυχθεί και να ευημερήσει.
Αλέξανδρος Σκούρας
Πρόεδρος
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Σχετικά με εμάς
Όραμα
Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα πρότυπο οικονομικής και κοινωνικής ελευθερίας που παρέχει στους πο λίτες της τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να επιδιώξουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.

Αποστολή
Σκοπός του ΚΕΦίΜ είναι η αύξηση της ατομικής και οικονομικής ελευθερίας των Ελλήνων μέσω της
διάδοσης φιλελεύθερων ιδεών και πολιτικών προτάσεων.

Εταιρική ταυτότητα
Το ΚΕΦίΜ είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κομματικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα.

Διεθνείς Συνεργασίες
Το ΚΕΦίΜ είναι μέλος του Atlas Network (Η.Π.Α.) και του European Liberal Forum (Βέλγιο) και συνερ γάζεται σταθερά με διεθνείς οργανισμούς με συναφείς σκοπούς.

Απολογισμός 2017
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Οι άνθρωποι του ΚΕΦίΜ
Στελέχη
Αλέξανδρος Σκούρας // Πρόεδρος
Νίκος Ρώμπαπας // Εκτελεστικός Διευθυντής
Δημήτριος Κατσούδας // Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Κατερίνα Δημητρακοπούλου // Υπεύθυνη Στρατηγικής Επικοινωνίας
Αθανάσιος Τσιούρας // Νομικός Σύμβουλος
Ελένη Μαλανδράκη // Operations Manager

Διοικητικό Συμβούλιο
Τάσος Αβραντίνης // Δικηγόρος
Μιχάλης Γαλιατσάτος // Επιχειρηματίας
Αρετή Γεωργιλή // Σύμβουλος Επικοινωνίας
Γιώργος Γρηγορόπουλος // Οικονομικός Αναλυτής
Λένα Δραγούμη // Αρχιτέκτων
Παντελής Παπαδόπουλος // Επιχειρηματίας
Πέτρος Τάσιος // Επιχειρηματίας
Νίκος Χαραλάμπους // Αρχιτέκτων
Κωνσταντίνος Χαροκόπος // Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Γρηγόρης Ε. Φαρμάκης // Επιχειρηματίας

Επιστημονικό Συμβούλιο
Γιώργος Αρχόντας // Διδάκτωρ πολιτικής φιλοσοφίας
Σωτήρης Γεωργανάς // Αν. Καθηγητής Οικονομικών
Δημήτρης Δημητράκος // Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος // Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Παναγιώτης Λιαργκόβας // Καθηγητής Οικονομικών
Γιώργος Μπήτρος // Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών
Μιράντα Ξαφά // Διδάκτωρ Οικονομικών
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου // Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών
Μάνος Σχίζας // Οικονομικός Αναλυτής
Άρης Τραντίδης // Διδάκτωρ Ευρωπαϊκών Σπουδών
Γιούλη Φωκά-Καβαλιεράκη // Διδάκτωρ Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών
Αριστείδης Χατζής // Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου

Συμβουλευτική Επιτροπή
Στάθης Αναγνώστου // Στέλεχος Επιχειρήσεων Southern Star Shipping Co
Αντύπας Καρύπογλου // Δικηγόρος
Μάκης Σπυράτος // Σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης
Dr. Tom G. Palmer // Executive Vice President for International Programs, Atlas Network
Pagona Stratoudakis // Εκτελεστική Διευθύντρια American Media Council
Louisa Tavlas // Διευθύντρια Επικοινωνίας Niskanen Center

Απολογισμός 2017

Απολογισμός 2017

7

Eίπαν για εμάς
Πάσχος Μανδραβέλης

Κ. Χατζηδάκης

Δημοσιογράφος

Αντιπρόεδρος ΝΔ

“

“

Η ανάγκη ύπαρ ξης ενός φορέα
φιλελεύθερων ιδεών και
προτάσεων πολιτικής
στην Ελλάδα άργησε
πολύ να απαντηθεί. Το
ΚΕΦίΜ έρχεται να σπά σει το ιδεολογικό μονο πώλιο της Αριστεράς.”

Να δώσω συγ χαρητήρια
στο ΚΕΦίΜ! Κάνουν
πραγματικά εξαιρετική
δουλειά. Θέλω να τους
συγχαρώ από την καρ διά μου για όλα αυτά
που κάνουν, και προ καταβολικά για όσα θα
κάνουν.”

Σώτη Τριαντάφυλλου

Στέφανος Μάνος

Συγγραφέας

Επίτιμος Πρόεδρος Δράσης,
τ. Υπουργός

“

Δεν ξέρω τι
πρέπει να γίνει,
όμως ξέρω με σιγου ριά ότι αν δεν υπάρχει
οικονομική ελευθερία
όλες οι ελευθερίες είναι
αμφίβολες. Χωρίς να
ισχύει το αντίστροφο.
Το ΚΕΦίΜ στηρίζει τις
ατομικές ελευθερίες και
εκθέτει τους μύθους που έχει κατασκευάσει και
διαδίδει η ηγεμονική ιδεολογία: ένα έργο για το
οποίο είμαι ευγνώμων.”

“

Είναι αλήθεια
ότι με την ψήφο
μας εγκαταστήσαμε
κυβερνήσεις που δι αδοχικά περιόρισαν
–για το καλό μας– την
ελευθερία μας και μας
έκαναν περισσότερο
εξαρτημένους από το
κράτος. Ποια η ελευθερία δράσης αυτού που
καλείται να πληρώσει το 80% του εισοδήματός
του (πραγματικού και τεκμαρτού) σε περιβάλλον
capital control; Το ΚΕΦίΜ προωθεί την ελευθερία
μας. Μικρότερο κράτος, λιγότεροι φόροι, απλοί
νόμοι που πάντα εφαρμόζονται, απλό Σύνταγμα
που κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες και την
περιουσία του καθενός και ενημέρωση των νέων
ανθρώπων που μεγαλώνουν εξαρτημένοι αγνο ώντας τι είναι ελευθερία. Αυτά είναι μερικά από
αυτά στα οποία το ΚΕΦίΜ συμβάλλει. Όσο εξαρ τημένοι και αν νοιώθετε, κοιτάξτε καλά, το ΚΕΦίΜ
είναι μια αχτίδα.”

Απολογισμός 2017
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Γρηγόρης Ε. Φαρμάκης

Σωτήρης Γεωργανάς

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου

Eπιχειρηματίας,
Μέλος Διοικητικού
Συμβουλίου

Αν. καθηγητής Οικονομικών
City University London,
Μέλος Eπιστημονικού
Συμβουλίου

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
και Στρατηγικών Σπουδών,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μέλος
Επιστημονικού Συμβουλίου

“

“

“

Το ΚΕΦίΜ στηρίζει τη διάδοση των φιλελεύθερων
ιδεών με σοβαρότητα, μετριοπάθεια, μεθοδικότητα και συνέπεια.
Έχει το δυναμικό να εξελιχθεί σε
σημείο αναφοράς για έναν στοχαστικό και σύγχρονο φιλελευθερισμό στην Ελλάδα».

Στηρίζω το ΚΕΦίΜ, γιατί
πρεσβεύει αιώνιες αξίες με
φρεσκάδα και ενέργεια. Σε μια
χώρα με έλλειμμα φιλελευθερισμού, είναι από τις πιο υποσχόμενες ομάδες ανθρώπων που εργάζονται να φέρουν ένα πιο ελεύθερο, πιο παραγωγικό μέλλον».

Η σκυτάλη στον αγώνα της
φιλελεύθερης διανόησης
στην Ελλάδα ενάντια στις βαθιά
ριζωμένες αντιφιλελεύθερες δυνάμεις έχει περάσει πλέον στο
ΚΕΦίΜ. Προσχωρώ στις τάξεις
του για να βοηθήσω στον κρίσιμο
αυτόν αγώνα».

Στάθης Αναγνώστου

Louisa Tavlas

Pagona Stratoudakis

Αντιπρόεδρος Flour Mills
of Nigeria, Μέλος
Συμβουλευτικής Επιτροπής

Διευθύντρια Επικοινωνίας
Νiskanen Center, Μέλος
Συμβουλευτικής Επιτροπής

Εκτελ. Διευθ. American
Media Council, Μέλος
Συμβουλευτικής Επιτροπής

“

“

“

Είναι σημαντικό να
μπορείς να ανταλλάσσεις
απόψεις με ανθρώπους που
προέρχονται από διαφορετικούς
επαγγελματικούς και ιδεολογικούς χώρους με κοινό σκοπό το
καλό της χώρας και την προβολή της σε παγκόσμιο επίπεδο».

As a Greek-American
who has for years worked
at free-market think tanks, it
is an honor to be involved in
an organization that strives to
increase individual freedom and
promote prosperity in the country
that I consider to be my home».

Supporting Kefim is more
than just the philanthropic
duty of all persons interested
in developing free societies, for
me it is a personal investment
to provide a brighter future for
my young family members in
Greece and a way of paving a
path for a new, proud, strong
generation of Greeks to succeed
in their home country, have
opportunities before them, and
provide for themselves and their
families in the future».
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To 2017 σε αριθμούς
2016
28

Media hits

340

11

εκδηλώσεις

15

4

ερευνητικά projects

7

63

μέλη

84

2

βιβλία

3

11.100
1.400
1M

>

2017

community members

followers

views

13.800
1.500
1.2M

>
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Οι 4 στρατηγικοί
πυλώνες δράσης μας
Το φιλελεύθερο κίνημα στην Ελλάδα είναι σε εμβρυακή κατάσταση, ενώ οι προκλήσεις είναι πολλές
και κρίσιμες. Για να τις αντιμετωπίσουμε, εστιάσαμε σε 4 στρατηγικούς πυλώνες δράσης που κρίνουμε ότι
έχουν ειδικό βάρος και προτεραιότητα.
Με την προώθηση προτάσεων πολιτικής θέλουμε να αυξήσουμε την απήχηση και την επιρροή του
φιλελευθερισμού. Η προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων είναι ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει ανάγκη θε σμικής παρέμβασης. Ο οικονομικός αναλφαβητισμός υπονομεύει τη φιλελεύθερη δημοκρατία και τροφο δοτεί τη συνωμοσιολογία, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για μια πιο ελεύθερη και ανοικτή κοινωνία είναι η
παρουσία ενός δυναμικούς φιλελευθέρου κινήματος.

Απολογισμός 2017
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Διατύπωση προτάσεων πολιτικής

Εάν μια δεξαμενή σκέψης είχε έναν και μοναδικό ρόλο, αυτός θα ήταν η διατύπωση προτάσεων πολι τικής. Η ανάγκη αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη στη σημερινή Ελλάδα, καθότι στα χρόνια των μνημονίων
αναδείχτηκε η αδυναμία του μεταρρυθμιστικού κινήματος να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και κοστο λογημένο εναλλακτικό σχέδιο για το μέλλον της χώρας. Το ΚΕΦίΜ ξεκίνησε το 2017 μια σειρά δραστηριο τήτων, προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό.
Ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτού του πυλώνα δράσης είναι η εκπόνηση και εντέλει η υλοποίηση ρεαλι στικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες σε βάθος πενταετίας θα αυξήσουν την ατομική ελευθερία των Ελλήνων.

Πρόταση νόμου για την αποκέντρω ση του εκπαιδευτικού συστήματος
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ μιας εκπαίδευσης | 29.11.2017

Τραπεζικό Σύστημα
& Νέο Επιχειρηματικό Τοπίο
7.2.2017

Το περιεκτικό σχέδιο νόμου το οποίο συνέταξαν οι Αθα νάσιος Τσιούρας, Μαρία Μπούζιου, Δημήτρης Σταύρου,
Βασίλης Καραμητσόπουλος και Αντώνης Κουμπιάς για το
ΚΕΦίΜ περιέχει διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση της
αυτονομίας των σχολικών μονάδων, την παροχή της δυνα τότητας επιλογής της σχολικής μονάδας, τη θεσμοθέτηση
ανεξάρτητων σχολικών μονάδων αλλά και διδασκαλίας
εκτός σχολικών μονάδων (κατ’ οίκον, εξ αποστάσεως, αυ τοδιδασκαλία). Η πρότασή μας ήδη αποτελεί σημείο ανα φοράς στον δημόσιο διάλογο για τις αναγκαίες μεταρρυθ μίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, οι μεταρρυθμί σεις που χρειάζονται για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ο
ρόλος των τραπεζών ήταν τα κεντρικά σημεία της συζήτησης
με συντονιστή τον δημοσιογράφο του οικονομικού ρεπορτάζ
Λουκά Γεωργιάδη και ομιλητές τους: Κωνσταντίνα Κοτταρί δη (επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επι στήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά), Γιώργο Προκοπάκη
(σύμβουλο επιχειρήσεων) και Πέτρο Λάζο (αρθρογράφοεπιχειρηματία). Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα
από 100 στελέχη, επιχειρηματίες, και άνθρωποι της αγο ράς και των media.
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Μετρώντας την Οικονομική
Ελευθερία στην Ελλάδα | 29.9.2017
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το ΚΕΦίΜ ως μέλος του
Economic Freedom Network και αποκλειστικός συνερ γάτης του Fraser Institute (Καναδάς) παρουσίασε την ετή σια μελέτη για το 2017 Η Οικονομική Ελευθερία στον
Κόσμο. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 116η θέση ανάμεσα
σε 159 χώρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρου σιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή του τέως
Πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμμένου, του καθηγητή
Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Αριστείδη Χατζή
και του Αλέξανδρου Σκούρα.

Ημερίδα για την αξιολόγηση της
οικονομικής ελευθερίας 5.12.2017

Η οικονομική ελευθερία στην
Ελλάδα και την Κύπρο | 5.12.2017

Η Ημερίδα για την αξιολόγηση της οικονομικής ελευθερί ας: Ο Δρόμος προς την Ανάπτυξη 2017 διοργανώθηκε
για 2η χρονιά σε συνεργασία με το Fraser Institute και το
Atlas Network. Πάνω από 50 επιφανή στελέχη της αγοράς,
επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί και πολιτικοί συμμετείχαν σε
ομάδες εργασίας και κατέληξαν σε προτάσεις πολιτικής για
την προαγωγή της ευημερίας στην Ελλάδα μέσα από την
ενίσχυση της οικονομικής ελευθερίας σε τρεις βασικούς
άξονες: (α) το μέγεθος του κράτους, (β) τη νομοκρατία
και την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων,
και (γ) το ρυθμιστικό περιβάλλον.

Φιλοξενήσαμε την ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ίδιοι, αλλά
διαφορετικοί: Η οικονομική ελευθερία στην Ελλάδα και την Κύπρο» με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσω τερικών της Κύπρου Κωνσταντίνου Πετρίδη και του Αντιπρο έδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη. Τα συμπεράσματα της
συζήτησης ήταν ξεκάθαρα: Η Κύπρος, ακολουθώντας τον
δρόμο της οικονομικής απελευθέρωσης και μείωσης των
κρατικών δαπανών πέτυχε την έξοδο από το μνημόνιο σε
ελάχιστο χρόνο, ενώ η Ελλάδα, ακολουθώντας τον δρόμο
της υπερφορολόγησης βρίσκεται ακόμη υπό καθεστώς επι τήρησης.
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Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την
Ελευθερία και την Ευημερία
Το πιο φιλόδοξο εγχείρημα του ΚΕΦίΜ έως σήμερα είναι η δι αμόρφωση ενός οδικού χάρτη με τις φιλελεύθερες μεταρρυθμί σεις που χρειάζεται η Ελλάδα. Σε συνεργασία με καταξιωμένους
επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες όπως η Μι ράντα Ξαφά, ο Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο Παναγιώτης Καρκα τσούλης, ο Αριστείδης Χατζής και ο Πλάτων Τήνιος ετοιμάζουμε
ήδη συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για κάθε πτυ χή του δημόσιου βίου, με μετρήσιμο αποτέλεσμα στην ανάπτυξη,
τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων, αλλά και την κατάταξη
της χώρας μας σε κρίσιμους διεθνείς δείκτες.

Παρουσίαση «Ελλάδα 2021:
Ατζέντα για την Ελευθερία και
την Ευημερία» | 5.12.2017

Η Ατζέντα για την Ελευθερία και την Ευημερία πα ρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Ημερίδας
για την Αξιολόγηση της Οικονομικής Ελευθερίας.
Μέχρι το φθινόπωρο του 2018 σκοπεύουμε να ολοκληρώ σουμε το σύνολο των μεταρρυθμιστικών μας προτάσεων
και να το παρουσιάσουμε στους διαμορφωτές πολιτικής, τα
μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό.

1821 - 2021:
Συμβολισμός

Η επέτειος των διακοσίων ετών από την κήρυξη της Ελλη νικής Επανάστασης αποτελεί για μας εφαλτήριο προκει μένου να τονίσουμε ξανά τις φιλελεύθερες ρίζες της νέας
Ελλάδας. Οι ιδέες του 1821 ενέπνευσαν τη διατύπωση των
πιο πρωτοποριακών καταστατικών πολιτικών κειμένων της
εποχής. Όμως από πρωτοπόροι το 1821, σήμερα είμαστε
ουραγοί. Η σημερινή κατάσταση δεν δικαιώνει τους αγωνι στές της ελευθερίας, ενώ η έξοδος από την κρίση και η πο ρεία προς την ευημερία περνούν μέσα από την αναγέννηση
αυτών των ιδεών.
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Προάσπιση των ατομικών ελευθεριών

Ο δεύτερος στρατηγικός πυλώνας δράσης μας σχετίζεται με τις ατομικές ελευθερίες και την προάσπιση
τους, με δεδομένο ότι το 2017 η χώρα μας βρέθηκε στην 88η θέση του Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου και
στην 39η θέση του Δείκτη Ποιότητας του Κράτους Δικαίου. Αφιερώνουμε μεγάλο μέρος των δράσεων μας
σε θέματα κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών, στα οποία δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, προτιμώντας, κατά
την περίφημη ρήση του Τόμας Τζέφερσον, τα προβλήματα που προκύπτουν από την πολλή ελευθερία παρά
τα προβλήματα που είναι προϊόντα έλλειψής της.

Δικαστικός ακτιβισμός
18.5.2017

Η φιλελεύθερη προσέγγιση
του φεμινισμού | 2.5.2017

Το 2017 παρουσιάσαμε ένα νέο μοντέλο δράσης, τον δικα στικό ακτιβισμό, με την συμμετοχή του ΚΕΦίΜ στην υπερά σπιση της συγγραφέως Σώτης Τριανταφύλλου που κατηγο ρείται για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους με βάση τον
αντιρατσιστικό νόμο. Η θεμελιώδης ελευθερία της έκφρα σης δεν μπορεί να θυσιαστεί στο βωμό της πολιτικής ορ θότητας σε μία ελεύθερη κοινωνία. Το ζήτημα συζητήθηκε
στην εκδήλωση με θέμα «Αντιρατσιστικός Νόμος και
Ελευθερία του Λόγου» που διοργανώσαμε σε συνεργα σία με το ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone.

Οι φιλελεύθερες απόψεις γύρω από τον φεμινισμό, η συμ μετοχή των γυναικών στην οικονομία, την κοινωνία και την
πολιτική, η πρόσβασή τους σε υψηλές θέσεις, καθώς και
η διατύπωση προτάσεων για μια πιο ελεύθερη και δίκαιη
κοινωνία για όλα τα φύλα ήταν τα θέματα που ανέπτυξαν οι
Γιούλη Φωκά-Καβαλιεράκη (Δρ Φιλοσοφίας Κοινωνικών
Επιστημών), Κατερίνα Παπανικολάου (ψυχοθεραπεύτρια
gestalt, πολιτική ακτιβίστρια), Βίβιαν Στεργίου (νομικός,
συγγραφέας), ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης (Αντιδήμαρχος
Δήμου Αθηναίων) και Μαρία Τσάκου (νομικός).
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Επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης και
μεταρρυθμίσεις | 24.11.2017
Σε συνεργασία με το European Liberal Forum (ELF) παρουσιάσα με τη «Μελέτη για την Επιτάχυνση Απονομής της Δικαιοσύνης», η οποία εξετάζει την επίδραση του νόμου 4055/2012. Ο νόμος
εγκαθίδρυσε τα μονομελή δικαστήρια για υποθέσεις του αστικού και
ποινικού δικαίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεταρρύθμιση ήταν
επιτυχημένη, καθώς επιτάχυνε την απονομή της δικαιοσύνης κατά
7,11%. Στη σχετική εκδήλωση συμμετείχαν οι: Παναγιώτης Πικραμμέ νος (τ. Πρωθυπουργός), Μιλτιάδης Παπαϊωάννου (νομικό, τ. Υπουργό
Δημόσιας Τάξης), Κωνσταντίνος Καλλίρης και Krzysztof Bryłka.

Ανομία και Κράτος Δικαίου
4.4.2017
Τα αίτια της ανομίας, η κακή νομοθέτηση, η πολυνομία, η
κουλτούρα της ανοχής στην παραβατικότητα, οι πολύπλο κες κρατικές διαδικασίες, το δικαστικό σύστημα, η μετατρο πή του πανεπιστημιακού ασύλου από νησίδα ελευθερίας σε
φρούριο ανομίας καθώς και λύσεις που μπορούν άμεσα
να εφαρμοστούν συζητήθηκαν από τους Άδωνι Γεωργιάδη
(αντιπρόεδρο Ν.Δ), Γιώργο Φλωρίδη, (νομικό, τ. Υπουργός
Δημόσιας Τάξης), Παναγιώτη Καρκατσούλη (τ. Βουλευτή)
και Μαρία Γαβουνέλη (επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς Δι καίου).
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Καταπολέμηση του οικονομικού αναλφαβητισμού

Η κρίση των τελευταίων ετών ανάγκασε κάθε Έλληνα να ασχοληθεί με ζητήματα άγνωστα μέχρι
πρότινος για τους περισσότερους από εμάς. Τα spreads των ομολόγων, η βιωσιμότητα του χρέους
και τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι κάποιοι από τους δεκάδες τέτοιους όρους που μπήκαν
στην καθημερινότητά μας. Η αντικειμενική αδυναμία πολλών συμπολιτών μας να αξιολογήσουν
κριτικά τις αφηγήσεις ως προς το τι πραγματικά συνέβη στην Ελλάδα, δημιούργησε εύφορο έδα φος για τη διάδοση του λαϊκισμού και θεωριών συνωμοσίας που αποδεδειγμένα υπονομεύουν την
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μας. Με αυτή τη σκέψη, αφι ερώσαμε τον τρίτο στρατηγικό μας πυλώνα σε μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τον οικονομικό
εγγραμματισμό των Ελλήνων.

LearnLiberty.gr

Ενότητα Think Tanks @ Liberal.gr

Το learnliberty.gr ξεκίνησε το 2013 από τον Αριστείδη Χα τζή, τη Γιούλη Φωκά-Καβαλιεράκη, τον Γιώργο Αρχόντα
και τον Αλέξανδρο Σκούρα. Σε συνεργασία με το Institute
for Humane Studies και το Foundation for Economic
Education, γίνονται μεταφράσεις και υποτιτλισμοί σε εκ παιδευτικά βίντεο τα οποία στη συνέχεια προωθούνται στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι σήμερα έχουμε μετα φράσει 150 βίντεο, τα οποία έχουν παρακολουθήσει περισ σότεροι από 500.000 Έλληνες.

Τον Φεβρουάριο του 2017 ξεκινήσαμε μία νέα συνεργα σία με τη δημοφιλή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Liberal.
gr. Αξιοποιώντας το διεθνές μας δίκτυο, εξασφαλίσαμε τα
δικαιώματα μετάφρασης και δημοσίευσης πρωτότυπων
άρθρων από δεξαμενές σκέψης του εξωτερικού, όπως το
Cato Institute, το American Enterprise Institute, το Institute
for Humane Studies και το Foundation for Economic
Education (ΗΠΑ), το Institute of Economic Affairs (Ην.
Βασίλειο) και το 4Liberty.eu (Βέλγιο). Μέσα στο 2017 με ταφράσαμε 200 άρθρα τα οποία διαβάστηκαν συνολικά
από 200.000 αναγνώστες.
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Μετρώντας τη Φορολογική
Ελευθερία στην Ελλάδα
Η ετήσια μελέτη μας για τη φορολογική ελευθερία έχει εξε λιχθεί τα τελευταία τρία χρόνια σε θεσμό με σημαντική απή χηση. Το 2017 ο μέσος Έλληνας εργάστηκε 203 ημέρες
- από την Πρωτοχρονιά έως τις 23 Ιουλίου - μόνο για να
πληρώσει φόρους και εισφορές. Τα αποτελέσματα της έρευ νας έγιναν πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, ενώ ο αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης
κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής την έρευνα και ο αρ χηγός του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, αναφέρθηκε
εκτενώς στην ομιλία του στα αποτελέσματα της έρευνας.

Αναφορές στα ΜΜΕ

Συνέντευξη Τύπου | 27.6.2017

Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 2017 ήταν η 23η
Ιουλίου. Η είδηση καλύφθηκε από όλα τα μεγάλα ΜΜΕ
και τα δελτία ειδήσεων και έγινε πρωτοσέλιδο στα ΝΕΑ με
τίτλο: «Η μεγάλη ληστεία», στη Ναυτεμπορική με τίτλο:
«Η Ελλάδα στις πέντε χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις»,
ενώ η Καθημερινή έγραψε στην πρώτη σελίδα της ότι η
Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά σο βιετικού τύπου με βάση το δείκτη οικονομικής ελευθερίας.
Παράλληλα, στελέχη μας ανέλυσαν τα αποτελέσματα σε
δημοφιλείς τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

H Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 2017 παρουσιά στηκε από το ΚΕΦίΜ σε συνέντευξη τύπου και η μελέτη έγι νε πρώτο θέμα στα media για πολλές ημέρες και ενέπνευ σε έως και τον γνωστό σκιτσογράφο Αρκά. Στη συνέντευξη
τύπου μίλησαν οι: Άδωνις Γεωργιάδης, Μιράντα Ξαφά,
Πρόδρομος Πύρρος και Νίκος Ρώμπαπας. Ο Αντιπρόεδρος
της ΝΔ δήλωσε ότι «η αντιστροφή του Δείκτη θα πρέπει να
αποτελεί εθνικό μας στόχο».
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Εκδοτική δραστηριότητα: Οικονομικά σε Ένα Μάθημα
Λίγα χρόνια πριν, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος είχε υπολογίσει ότι το 90% των βιβλίων
πολιτικού ενδιαφέροντος που μεταφράζονται στην Ελλάδα ήταν μαρξιστικής θεώρησης.
Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα, η ενίσχυση των φιλελεύθερων εκδόσεων στην
χώρα μας αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα.
Το 2017 ξεκινήσαμε μία θεσμικού χαρακτήρα συνεργασία με τις Εκδόσεις Παπαδόπου λος, από την οποία ξεχωρίζουμε τη 2η έκδοση του παγκόσμιου best seller του Henry
Hazlitt «Οικονομικά Σε Ένα Μάθημα», το οποίο αποτελεί μια κλασική εισαγωγή στις
βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας και επηρέασε ριζικά τον σύγχρονο φιλελευθε ρισμό. Η βιβλιοπαρουσίαση έγινε στις 7.3.2017 στο Public Συντάγματος και συγκέντρωσε
δεκάδες ανθρώπους. Για το βιβλίο μίλησαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Μπάμπης Παπαδημη τρίου, Νίκος Ρώμπαπας και Κώστας Στούπας.

Το κράτος στην Παγκόσμια
Αυτορυθμιζόμενη Τάξη

Το Κίνητρο του Κέρδους
στην Εκπαίδευση

Στο βιβλίο του μέλους
του Επιστημονικού μας
Συμβουλίου, ομότιμου
Καθηγητή Πολιτικής Οι κονομίας Γεώργιου Κ.
Μπήτρου, συνοψίζονται
οι απαντήσεις που προ κύπτουν από τη διεθνή
και εγχώρια βιβλιογρα φία, τεκμηριώνεται γιατί
οι δημόσιες επιλογές και
οι πρακτικές που υιοθετή σαμε μεταπολεμικά μας
οδήγησαν σε πτώχευση
και προβάλλονται μέτρα
πολιτικής οικονομίας, τα οποία έχουν υψηλή πιθανότητα
να µας βγάλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα από το αδιέ ξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει.

“Η επιδίωξη του κέρδους
δεν έχει καμία θέση στην
εκπαιδευτική διαδικασία”
είναι μια άποψη που συ χνά θεωρείται αυτονόητη.
Τα κείμενα που περιέ χονται σε αυτό το βιβλίο
– τα δικαιώματα του
οποίου μας παραχώρησε
το Institute of Economic
Affairs - έχουν ως στόχο
να συμβάλλουν με έγκυ ρα στοιχεία και κατάθεση
προσωπικής εμπειρίας
στη συνειδητοποίηση της
ανάγκης να επιτρέψουμε στο κέρδος να λειτουργήσει ως
μοχλός ποιότητας και καινοτομίας στην εκπαίδευση όλων
των βαθμίδων.
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Ενίσχυση του φιλελεύθερου κινήματος

Η ενίσχυση του αναδυόμενου φιλελεύθερου κινήματος στην Ελλάδα είναι ευθύνη και πρόκλη ση για εμάς, για αυτό και ο τέταρτος πυλώνας της στρατηγικής μας είναι αφιερωμένος σε αυτή την
προσπάθεια. Αντιλαμβανόμενοι ότι ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας δηλώνουν σήμερα
φιλελεύθεροι, ασπάζονται τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας και ζητούν συγκεκριμέ νες πολιτικές για την ενίσχυση της σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου, είμαστε πεποισμένοι ότι στα
αμέσως επόμενα χρόνια το φιλελεύθερο κίνημα θα ανθίσει εκ νέου.

Ομιλία Γερουσιαστή Rand Paul
(R- Kentucky) | 2.8.2017
O Αμερικανός Γερουσιαστής Rand Paul (R- Kentucky)
επισκέφθηκε την Αθήνα στο πλαίσιο σύντομης περιοδείας
στην Ευρώπη και μίλησε ως επίτιμος προσκεκλημένος του
ΚΕΦίΜ στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής. Μετά την ομιλία
του, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις σχέ σεις ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ, αλλά και σε ερωτήσεις
που υπέβαλαν κάποιοι από τους περισσότερους από διακό σιους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση.
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Βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 7.12.2017
Η σημαντικότερη στιγμή για την οικοδόμηση του φιλελεύθερου κι νήματος το 2017 συνδέθηκε με τη γέννηση ενός νέου θεσμού για
την ελευθερία: τα βραβεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στόχος μας είναι η
επιβράβευση ανθρώπων από διάφορους χώρους, οι οποίοι με το
έργο και τη δράση τους συμβολίζουν τις αξίες του φιλελευθερισμού.
Ο Προμηθέας αντιπροσωπεύει μια βασική αρχή του φιλελευθερι σμού, σύμφωνα με την οποία ο φιλελεύθερος άνθρωπος υψώνει
το ανάστημά του για τη δική του ελευθερία, αλλά και για την ελευ θερία των άλλων. Ο μύθος του Προμηθέα συμβολίζει επίσης την
εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και την ικανότητά του να διαχειρίζεται
τη γνώση μαζί με την ευθύνη που αυτή συνεπάγεται.

Οι νικητές των ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2017
Στη λαμπερή βραδιά της απονομής που πραγματοποιήθη κε στο St.George Lycabettus με παρουσιαστή τον ηθοποιό
Γιώργο Αγγελόπουλο, νικητές και περισσότεροι από 100
επιφανείς προσκεκλημένοι συμμετείχαν στην εκδήλωση –
ορόσημο του φιλελεύθερου χώρου. Νικητές των πρώτων
βραβείων στις αντίστοιχες κατηγορίες ήταν οι: Καλλιτέχνης
της χρονιάς ο Αρκάς, Επιχειρηματίας της χρονιάς ο Νίκος Δρανδάκης, Δημοσιογράφος της χρονιάς ο Κώστας
Στούπας, ενώ βραβεία για τη συνολική τους προσφορά
στην προώθηση της ατομικής ελευθερίας έλαβαν ο Στέφανος Μάνος και ο Dr. Tom G. Palmer.
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Στήριξέ μας
Γίνε μέλος
Γίνε μέρος της προσπάθειας για μια φιλελεύθερη Ελλάδα, επιλέγοντας ένα από τα τρία πακέτα συνδρομής
στην ιστοσελίδα μας (www.kefim.org).

100 €
Basic

Προνόμια:
▶ Δωρεάν αντίτυπο 4 επιλεγμέ νων εκδόσεων του ΚΕΦίΜ
▶ 20% έκπτωση στο ακτιβιστικό
βιβλιοπωλείο Free Thinking
Zone

300 €
Gold

▶ Δωρεάν αντίτυπο 8 επιλεγμέ νων εκδόσεων του ΚΕΦίΜ
▶ 20% έκπτωση στο ακτιβιστικό
βιβλιοπωλείο Free Thinking
Zone
▶ Μια μονή πρόσκληση στα
βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

500 €
Platinum

▶ Δωρεάν αντίτυπο όλων των εκ δόσεων του ΚΕΦίΜ
▶ 20% έκπτωση στο ακτιβιστικό
βιβλιοπωλείο Free Thinking
Zone
▶ Μια διπλή πρόσκληση στα
βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Κάνε μια δωρεά
Δώσε τη δυνατότητα σε περισσότερες Ελληνίδες και Έλληνες να γνωρίσουν τις ιδέες της ελευθερίας, δω ρίζοντας οποιοδήποτε ποσό μέσω πιστωτικής κάρτας, paypal, viva wallet ή με κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR76 0172 0650 0050 6505 6609 809
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Ξεπερνώντας
κάθε προσδοκία
Έχουν περάσει λιγότερα από τρία χρόνια από την στιγμή που απο φασίσαμε να αναδιοργανώσουμε το ΚΕΦίΜ και μόλις 26 μήνες από τότε
που αρχίσαμε να υλοποιούμε τα σχέδιά μας. Όσα έχουμε πετύχει ξεπερ νούν κατά πολύ αυτά που προσωπικά θεωρούσα εφικτά όταν γράφαμε το
πρώτο μας business plan. Ποιος θα φανταζόταν ότι σ’ ένα τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα μια φιλελεύθερη δεξαμενή σκέψης στην Ελλάδα θα
μπορούσε να κάνει όλα όσα διαβάσατε στις προηγούμενες σελίδες; Εγώ
πάντως όχι.
Η πορεία αυτή με κάνει λίγο πιο αισιόδοξο για την πορεία της χώ ρας. Κι αυτό, παρά τις σοβαρές ενδείξεις για το αντίθετο: Μετά από δέκα
χρόνια κρίσης, οι Έλληνες είμαστε κουρασμένοι και απογοητευμένοι. Κα νένας δεν φαίνεται να πιστεύει ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν
προς το καλύτερο – τουλάχιστον από μόνα τους. Ακόμα και οι ξένοι έχουν
κουραστεί να παίζουν το ρόλο του κακού και προτιμούν να παριστάνουν
ότι όλα βαίνουν καλώς.
Όπως όμως έλεγε ο Γουλιέλµος ο Σιωπηλός «δεν είναι αναγκαίο να
ελπίζεις για να ξεκινάς, ούτε να επιτυγχάνεις για να επιµένεις». Μπορούμε
όντως να κάνουμε ακόμη και το άμεσο μέλλον της χώρας πολύ καλύτερο
απ’ ό,τι πιστεύουμε, αρκεί να θυμηθούμε ότι η μοίρα μας δεν είναι στα
χέρια των ξένων ή των θεών αλλά στα δικά μας. Σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα
κίνει, όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.
Εμείς στο ΚΕΦίΜ, από την ίδρυσή του έως σήμερα, κάναμε αυτά τα δύο
ρητά γνώμονα δράσης. Ξεκινήσαμε το 2011 όταν δεν φαινόταν να υπάρχει
ελπίδα για τον φιλελευθερισμό στην Ελλάδα, επιμείναμε όταν τα αποτε λέσματα ακόμη δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες μας, μάθαμε από
τα λάθη μας, αναδιοργανωθήκαμε, προσπαθήσαμε περισσότερο, δουλέ ψαμε αποτελεσματικότερα, συνεχίσαμε να βελτιωνόμαστε και να θέτουμε
ολοένα και ψηλότερους στόχους.
Γι’ αυτό και σήμερα μπορώ να ζητήσω την στήριξή σας - για να συνε χίσουμε να δίνουμε τη μάχη των ιδεών ώστε να κάνουμε την πατρίδα μας
ένα πρότυπο οικονομικής και κοινωνικής ελευθερίας που παρέχει στους
πολίτες της τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να επιδιώξουν τα όνειρα
και τις φιλοδοξίες τους. Και μπορώ να το κάνω αυτό χωρίς δισταγμό, μιας
και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε ακόμα και τα όνειρά
μας.
Νίκος Ρώμπαπας
Eκτελεστικός Διευθυντής

KΕΦίΜ «Μάρκος Δραγούμης»
Μαιζώνος 38, Αθήνα
Τ: +30 210 523 8373
www.kefim.org
info@kefim.org
www.facebook.com/kefim.org
twitter.com/kefimgr
youtube.com/c/ΚεΦιΜΜάρκοςΔραγούμης

