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ΣΧΕΤΙΚA
ΜΕ ΕΜAΣ

2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΩΝ ΜΑΣ:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ΡΑ Μ Α

Όραμά μας είναι μια Ελλάδα πρότυπο οικονομικής και
κοινωνικής ελευθερίας που παρέχει στους πολίτες της τη
δυνατότητα να δημιουργήσουν και να επιδιώξουν τα όνειρα
και τις φιλοδοξίες τους.
ΣΚΟΠΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :

Σκοπός του ΚΕΦίΜ είναι να αυξήσει την επιρροή των
φιλελεύθερων προτάσεων και ιδεών στον δημόσιο διάλογο
και την πολιτική.
ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Επιδιώκουμε την ενεργή συμμετοχή και παρουσία μας στα
σημαντικότερα διεθνή και ευρωπαϊκά φιλελεύθερα δίκτυα.
Ως η μεγαλύτερη φιλελεύθερη δεξαμενή σκέψης στην Ελλάδα,
ανήκουμε στα μέλη του Atlas Network, του European Liberal
Forum και συνεργαζόμαστε σταθερά με διεθνείς οργανισμούς
και δεξαμενές σκέψης με στόχο τη διάδοση και ενίσχυση των
φιλελεύθερων ιδεών.
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΤΟΥ ΚEΦίΜ
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ΣΤΕΛΈΧΗ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι ΚΟ Σ ΥΜ Β ΟΥΛ Ι Ο

Αλέξανδρος Σκούρας | Πρόεδρος

Γιώργος Αρχόντας | Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας

Νίκος Ρώμπαπας | Εκτελεστικός Διευθυντής

Σωτήρης Γεωργανάς | Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών

Δημήτριος Κατσούδας | Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Δημητράκος | Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας

Γιώργος Αρχόντας | Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος | Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Αριστείδης Χατζής | Διευθυντής Ερευνών

Παναγιώτης Λιαργκόβας | Καθηγητής Οικονομικών

Κωνσταντίνος Σαραβάκος | Συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων

Μιράντα Ξαφά | Διδάκτωρ Οικονομικών

Αλόνα Τατάροβα | Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου | Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών

Γιάννος Χατζηγεωργίου | Βοηθός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Μάνος Σχίζας | Οικονομικός Αναλυτής

Γιάννης Σ. Καλαντζάκης | Data Protection Officer

Άρης Τραντίδης | Διδάκτωρ Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αθανάσιος Τσιούρας | Νομικός Σύμβουλος

Γιούλη Φωκά-Καβαλιεράκη | Διδάκτωρ Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών

Έφη Στεφοπούλου | Επιστημονική Συνεργάτιδα

Αριστείδης Χατζής | Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών

Παναγιώτης Καρκατσούλης | Επιστημονικός Συνεργάτης

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Σ ΥΜ Β ΟΥΛ Ι Ο

Σ ΥΜ Β ΟΥΛ Ε Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Τάσος Αβραντίνης | Δικηγόρος

Στάθης Αναγνώστου | Στέλεχος Επιχειρήσεων, Southern Star Shipping Co.

Μιχάλης Γαλιατσάτος | Επιχειρηματίας

Γρηγόρης Βαλλιανάτος | Σύμβουλος επικοινωνίας

Πέτρος Δούκας | Οικονομολόγος

Αρετή Γεωργιλή | Σύμβουλος Επικοινωνίας

Λένα Δραγούμη | Αρχιτέκτων

Μελίνα Δασκαλάκη | Δικηγόρος, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων

Παναγιώτης Καράμαλης | Στέλεχος Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Παγώνα Μανόλογλου | Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ, Free To Choose Network

Λεωνίδας Κόσκος | Πρόεδρος Hellenic American University

Μάκης Σπυράτος | Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Παντελής Παπαδόπουλος | Επιχειρηματίας

James N. Markakis | Security Analyst, Campbell Companies

Πέτρος Τάσιος | Επιχειρηματίας

Dr. Tom G. Palmer | Executive Vice President for International Programs, Atlas Network

Νίκος Χαραλάμπους | Αρχιτέκτων

Louisa Tavlas | Διευθύντρια Επικοινωνίας, Niskanen Center
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ΤΟ 2020 ΣΕ
ΑΡΙΘΜΟYΣ
MEDIA HITS

3.087

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

33

ΜΕΛΗ

152
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

22.986

ΕΡΕΥΝΕΣ

9

ΒΙΒΛΙΑ

18
5

ΕΝΙΣΧYΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO
ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜO
Τα χρόνια της κρίσης, η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη διάχυτη
έλλειψη οικονομικού αλφαβητισμού που εκφράστηκε μέσα από
λαϊκιστικές και ουτοπικές προτάσεις στον δημόσιο διάλογο και
υιοθετήθηκε από τους πολίτες, με συχνά οδυνηρά αποτελέσματα
για την πορεία εξόδου από την κρίση. Για τον λόγο αυτόν το
2020 επιλέξαμε να επενδύσουμε στην ενίσχυση του οικονομικού
αλφαβητισμού με μία σειρά από στρατηγικές δράσεις.
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Τα οικονομικά στοιχειώνονται από περισσότερες
απάτες από οποιoδήποτε άλλo πεδίο μελέτης γνωστό
στον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι εγγενείς
δυσκολίες του θέματος θα ήταν αρκετά μεγάλες σε
κάθε περίπτωση, αλλά πολλαπλασιάζονται χίλιες
φορές με έναν παράγοντα που είναι ασήμαντος, ας
πούμε, στη φυσική, τα μαθηματικά ή την ιατρική - την
ειδική έκκληση των εγωιστικών συμφερόντων.
Henry Hazlitt

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ Π Α Ν Ε Λ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ ΟΛΟ ΓΩ Ν

Η διάσταση των απόψεων για οικονομικά θέματα μεταξύ πολιτών,
πολιτικών και εμπειρογνωμόνων είναι συχνά μεγάλη, ενώ σπάνια
βρίσκει κανείς ένα πλαίσιο δημόσιου διαλόγου οι ιδέες αυτές
να αναδειχθούν και να ανταλλαγούν με τρόπο νηφάλιο. Με
στόχο λοιπόν την ανάδειξη των ενημερωμένων συζητήσεων
που λαμβάνουν χώρα μεταξύ συμφωνούντων ή διαφωνούντων
μεταξύ τους οικονομολόγων σε επίκαιρα και συχνά κρίσιμα θέματα
οικονομικής πολιτικής το 2020 επιλέξαμε ορισμένους από τους
καλύτερους Έλληνες οικονομολόγους, με αντικειμενικά, ακαδημαϊκά
κριτήρια και συστήσαμε το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων, στο
πρότυπο του IGM Economic Experts Panel του Πανεπιστημίου του
Σικάγο. Για την προβολή των ενημερωμένων απόψεών τους στον
δημόσιο διάλογο, συνεργαζόμαστε με την εφημερίδα Καθημερινή,
όπου δημοσιεύονται τα μηνιαία αποτελέσματα που προκύπτουν
από τις απαντήσεις τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛOΓΟΙ

75

ΧΩΡΕΣ

11

ΦΟΡΕΙΣ

61

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ:

6
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ο ΛΥ Μ Π Ι Α Δ Α

Το 2020, το ΚΕΦίΜ ανέλαβε να διοργανώσει για πρώτη
φορά στην Ελλάδα την Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα,
έναν πανελλήνιο διαγωνισμό οικονομικών γνώσεων που
απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, με στόχο
την προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού ανάμεσα
στους νέους και τις νέες στη χώρα μας. Φιλοδοξία της
εκπαιδευτικής αυτής πρωτοβουλίας είναι να συμβάλλει
στην ανάπτυξη του οικονομικού αλφαβητισμού ως
προϋπόθεση απαραίτητη για την καλύτερη προετοιμασία
των νέων στη διαχείριση των προσωπικών τους
οικονομικών ζητημάτων, την κατανόηση της λειτουργίας
της παγκόσμιας οικονομίας, τη θωράκιση απέναντι στον
λαϊκισμό, και την προετοιμασία τους για αποτελεσματική
και ενημερωμένη συνεισφορά στις δημόσιες υποθέσεις.

Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στην χώρα μας
προσαρμόζεται αργά στις αλλαγές. Αυτό οφείλεται στη
γενικότερη πολιτική αστάθεια και τις συχνές εναλλαγές των
Υπουργών Παιδείας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κενά
όχι μόνο στην παροχή ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού
προγράμματος στους μαθητές αλλά κυρίως στην ανάπτυξη
των κατάλληλων δεξιοτήτων που οι νέοι σήμερα πρέπει να
καλλιεργήσουν.
Είναι βέβαιο πως η «Οικονομική Ολυμπιάδα» είναι ένας
νέος θεσμός που προσφέρει θετικά προς την κατεύθυνση
της ενίσχυσης της ελλιπούς οικονομικής παιδείας στην χώρα
μας. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από την πρωτοφανή
συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στη διεξαγωγή της
1ης Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας εν μέσω πανδημίας!
Είμαι βέβαιος ότι ο δρόμος προς την πραγματική ενίσχυση της
οικονομικής εκπαίδευσης και στην χώρα μας έχει ανοίξει.
Αριστείδης Νότης
Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Οικονομολόγων
Εκπαιδευτικών του Ο.Ε.Ε., Αρχισυντάκτης του
Εκπαιδευτικού Περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ
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Ο διαγωνισμός στην Ελλάδα διοργανώνεται με την
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την
υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας
και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδος για τα σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού, και την
υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με την εγκριση:

Με την υποστήριξη:

Με την υποστήριξη:

ΧΟ ΡΗ ΓΟ Ι

1

η ΧΡΟΝΙΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

170
1.105

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΧΟ Ρ Η ΓΟ Ι ΕΠ Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο φορέα της
Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας
8
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Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ H Ε Λ Ε ΥΘ Ε Ρ I Α Σ ΤΟ Ν Κ O Σ Μ Ο

Για 5η χρονιά με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της
οικονομικής ελευθερίας παγκοσμίως, ως μέλη του Economic
Freedom of the World Network, συνεκδόσαμε με το καναδικό
Ινστιτούτο Fraser τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας στην Κόσμο.
Η μελέτη κατατάσσει την Ελλάδα στην 92η θέση του Δείκτη
ανάμεσα σε 162 χώρες συνολικά, και ανάμεσα στις 15 χώρες με
το μεγαλύτερο μέγεθος κράτους παγκοσμίως. Η συνολική επίδοση
της Ελλάδας την τοποθετεί ανάμεσα στην Κολομβία και
το Μαρόκο, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει
την τελευταία θέση ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

46
η
92

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΑ ΜΜΕ

ΣΤΗ

Η ΕΛΛΑΔΑ

Όσοι και όσες επιχειρούν στην Ελλάδα
εξακολουθούν να βιώνουν τον εκτενή έλεγχο του
κράτους στην οικονομία και να αντιμετωπίζουν
εμπόδια σε κάθε τους κίνηση. Πέρα από την
απογοητευτική θέση που έχει η χώρα μας
ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ όπου για μία
ακόμη χρονιά έρχεται τελευταία, εντυπωσιάζει
το γεγονός της μεγάλης δυσλειτουργίας της
δημόσιας διοίκησης. Στον φετινό δείκτη που
παρουσιάζει τις επιδόσεις μας το 2018, ένα
από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα
υψηλά ποσοστά μεροληψίας και ευνοιοκρατίας
στον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος δημιουργεί
καθημερινά δυσκολίες στις συναλλαγές πολιτών
και επιχειρήσεων με τον δημόσιο τομέα.
Νίκος Ρώμπαπας
Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ

ΘΕΣΗ

Έγκριτα επιστημονικά περιοδικά επιβεβαιώνουν σταθερά ότι
οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες με μεγάλο βαθμό οικονομικής
ελευθερίας απολαμβάνουν παράλληλα υψηλότερο επίπεδο
ευημερίας, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και
μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤO:

9
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Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ H Ε Λ Ε ΥΘ ΕΡ I Α
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ

11

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΑ ΜΜΕ

Σε συνεργασία με το European Liberal Forum και το ιταλικό
Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi δημοσιεύσαμε
και παρουσιάσαμε τον Νοέμβριο του 2020, την πρωτότυπη
μελέτη “Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομική ελευθερία:
μία εμπειρική ανάλυση της επίδρασης της ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και της διαδικασίας εισόδου στην οικονομική
ελευθερία”, επιδιώκοντας να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα
της επίδρασης που έχει η συμμετοχή στην ΕΕ στη λειτουργία της
ελεύθερης αγοράς των κρατών μελών της.

Σε πείσμα της κοινής κατηγορίας αρκετών εκφραστών του
ευρωσκεπτικισμού, με το επιχείρημα ότι η συμμετοχή στην
ΕΕ επιδρά αρνητικά στην οικονομική ελευθερία των κρατών
μελών της, τα εμπειρικά δεδομένα ανέδειξαν ότι όσο μία χώρα
πλησιάζει στο να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η οικονομική της ελευθερία αυξάνεται. Μάλιστα, η αύξηση της
οικονομικής ελευθερίας των υπό ένταξη χωρών δεν περιορίζεται
μόνο στις ενταξιακές υποχρεώσεις αλλά φαίνεται να αφορά
και το ευρύτερο ρυθμιστικό και διοικητικό τους περιβάλλον,
ενώ σημαντικότερος παράγοντας αύξησης της οικονομικής
ελευθερίας των υπό ένταξη χωρών φαίνεται να είναι το ελεύθερο
εμπόριο.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤO:
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Η Μ Ε ΡΑ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Σ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, βασιζόμενοι στα
μεθοδολογικά εργαλεία του Tax Foundation,
πραγματοποιήσαμε και παρουσιάσαμε την έρευνα
«Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας», απεικονίζοντας
με εύληπτο τρόπο τα φορολογικά βάρη των Ελλήνων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας μελέτης,
το 2019 οι Ελληνίδες και οι Έλληνες εργάστηκαν 178
από τις 365 ημέρες του χρόνου, για να πληρώσουν
φόρους και εισφορές στο κράτος – τρεις ημέρες
λιγότερο απ’ ό,τι το 2018. Η ετήσια αυτή μείωση
αποτέλεσε ρεκόρ δεκαετίας, καθώς αντίστοιχη
μεταβολή είχε να σημειωθεί από τη διετία 2008-2009
(από 150 σε 147 ημέρες).

Η Ελλάδα έχει τη 2η υψηλότερη φορολόγηση στους εργαζόμενους με παιδιά

Τον Μάιο του 2020, δημοσιεύσαμε για πρώτη φορά τη συγκριτική έκθεση
φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας του Tax Foundation, σύμφωνα με την
οποία η χώρα μας είχε τη 2η υψηλότερη φορολόγηση εργαζομένων με παιδιά
ανάμεσα στις 36 χώρες του ΟΟΣΑ το 2019. Σύμφωνα με άλλα ευρήματα της
ίδιας μελέτης σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που αντιστοιχεί στο
36%, η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα είναι σχετικά υψηλή
στο 40,8%. Ταυτόχρονα και η προοδευτικότητα της φορολογικής επιβάρυνσης
της εργασίας στη χώρα μας είναι η 14η υψηλότερη μεταξύ των 36 χωρών του
ΟΟΣΑ. Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη
υψηλότερη οικογενειακή φορολογική επιβάρυνση στην εργασία, στο 37,8%,
με πρώτη την Ιταλία, στο 39,2%.

ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤO:

178/365
ΗΜΕΡΕΣ

1

3

4
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Η Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ H Α Ν ΤΑ Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ O Τ Η ΤΑ
Σ ΤΟ Ν Ο ΟΣ Α

Ο Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας αποτελεί
ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης, αξιολόγησης και σχεδιασμού
φορολογικών συστημάτων, για τους πολίτες και όσους χαράζουν την
πολιτική, καθώς η δομή του φορολογικού κώδικα μιας χώρας είναι
ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες των οικονομικών
επιδόσεών της.

180
η
29

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΑ ΜΜΕ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ 36

Κατάταξη (από 36):

31

32
22

8
φορολόγηση
φυσικών προσώπων

φόροι
κατανάλωσης

φόροι
ιδιοκτησίας

εταιρική
φορολόγηση
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Όπως και το 2019, έτσι και το 2020 το ΚΕΦίΜ δημοσίευσε σε
ελληνική έντυπη και ψηφιακή έκδοση τον Δείκτη Φορολογικής
Ανταγωνιστικότητας, ο οποίος καταγράφει τις επιδόσεις κάθε χώρας
μέλους του ΟΟΣΑ σε πέντε επιμέρους τομείς και έχει ως στόχο να
μετρήσει τον βαθμό στον οποίο το φορολογικό σύστημα μιας χώρας
συμφωνεί με δύο σημαντικές αρχές της φορολογικής πολιτικής:
την ανταγωνιστικότητα και την ουδετερότητα. Στον τελευταίο
δημοσιευμένο Δείκτη η Ελλάδα κατέλαβε την 29η θέση ανάμεσα στις
36 χώρες του ΟΟΣΑ.
Τα πορίσματα του Δείκτη παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή εκδήλωση,
παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου
Σκυλακάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε κατά την ομιλία του για αλλαγές στη
φορολογική πολιτική μετά το πέρας της πανδημίας και ανέφερε ότι
«Η βελτίωση για την πρώτη χρονιά, είναι υπαρκτή, αλλά είναι ακόμη
μικρή σε σχέση με αυτά που έχουμε προγραμματίσει ως κυβερνητικό
πρόγραμμα. Όλα αυτά έχουν πάει λίγο πίσω με βάση τα συμβάντα
της πανδημίας.» Παρόντες στο πάνελ της συζήτησης ήταν ακόμη
ο Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο
Αντιπρόεδρος Διεθνών Προγραμμάτων του Tax Foundation, Daniel
Bunn και ο πρόεδρος του ΚΕΦίΜ Αλέξανδρος Σκούρας.

διεθνής
φορολόγηση
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ΠΑΡEΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΚO ΔΙAΛΟΓΟ
Τη χρονιά που πέρασε στο ΚΕΦίΜ υιοθετήσαμε τη συστηματική
παρακολούθηση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας,
εκπονώντας δύο από τις πρωτότυπες μελέτες μας, ενώ συνεχίσαμε
την παρακολούθηση των εμπεριστατωμένων, φιλελεύθερων
πολιτικών προτάσεων που καταθέσαμε στον δημόσιο διάλογο με
την Ατζέντα για την Ελευθερία και την Ευημερία με στόχο να κλείσει
ο φαύλος κύκλος της κρίσης.
Δ Ε Ι Κ Τ Η Σ Π Ο Ι Ο Τ Η ΤΑ Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ

Η νομοθεσία είναι το λειτουργικό σύστημα μιας χώρας και η
ποιότητα της προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία
ενός κράτους, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό.
Ο τρόπος που νομοθετούμε αντανακλά ένας μέρος της θεσμικής
ποιότητας της φιλελεύθερης δημοκρατίας και βελτίωση της
ποιότητας των νόμων περιορίζει σημαντικά τα προβλήματα της
πολυνομίας και της κακονομίας.
Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης, τον οποίο καταρτίζει το
ΚΕΦίΜ, αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη μέτρηση της νομοθετικής
ποιότητας στην Ελλάδα, η οποία βασίζεται στο ελληνικό θεσμικό
πλαίσιο για την καλύτερη νομοθέτηση, τις οδηγίες του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το πρόγραμμα
για τη ρυθμιστική πολιτική του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και
τις επιστημονικές μελέτες για την καλύτερη διακυβέρνηση. Στόχος
του Δείκτη είναι η αξιολόγηση των νόμων και η παρακολούθηση
της νομοθετικής ποιότητας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της
καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους προς την
υπηρεσία του πολίτη και να διασφαλιστεί η νομοκρατία.
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Ενσωμάτωση του Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης στο
Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας
Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της νομοθετικής ποιότητας τον
Μάιο του 2020 δημοσιεύθηκε από τη Γραμματεία Νομικών και
Κοινοβουλευτικών θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης το νέο
Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας (2020), το οποίο
εκσυγχρονίζει και επαναπροσδιορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο της
νομοθετικής διαδικασίας. Το νέο Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής
Μεθοδολογίας που ορίζει το ισχύον πλαίσιο της νομοθέτησης
στην χώρα, μεταξύ άλλων, βασίζεται στην μεθοδολογία του Δείκτη
Ποιότητας Νομοθέτησης και αναγνωρίζει την συμβολή των
ευρημάτων της μελέτης στην καλύτερη νομοθέτηση.

Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης γίνεται πανευρωπαϊκός
Σε συνεργασία με το European Liberal Forum το ΚΕΦίΜ ανέλαβε
το 2020 να μετρήσει και να αξιολογήσει την ποιότητα της ευρωπαϊκής
νομοθέτησης. Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης
θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 2021.
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Η επίσημη παρουσίαση του Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης
του ΚΕΦίΜ πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020
από τον Κωνσταντίνο Σαραβάκο, Συντονιστή Ερευνητικών
Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ. Στην εκδήλωση, όπου διαπιστώθηκε
διακομματική σύγκλιση τόσο στα προβλήματα που αφορούν τη
νομοθετική ποιότητα όσο και σε αρκετές από τις προτεινόμενες
λύσεις συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών και βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Γεωργαντάς, η Τομεάρχης
εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων και βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο βουλευτής Επικρατείας
του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Καμίνης, και η Επιστημονική
Συνεργάτιδα του ΚΕΦίΜ, Έφη Στεφοπούλου. Τη συζήτηση
συντόνισε ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας.

Συγγραφείς του Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης:
Παναγιώτης Καρκατσούλης | Νομικός,
Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΕΦίΜ
Έφη Στεφοπούλου | Εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης,
Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΚΕΦίΜ
Κωνσταντίνος Σαραβάκος | Πολιτικός επιστήμονας,
Συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ

Με τη χορηγία της

Με τη νομική υποστήριξη της

Η Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο ΥΛ Ε Υ Τ Ι Κ Η Ψ Η Φ Ο Σ

Με τη μελέτη “Πώς ψηφίζουν τα κόμματα; Η κοινοβουλευτική
ψήφος 2004-2019” το ΚΕΦίΜ δημιούργησε τη μεγαλύτερη
οργανωμένη βάση δεδομένων κοινοβουλευτικής ψήφου της
τελευταίας 15ετίας. Η μελέτη εξετάζει την κοινοβουλευτική
ψήφο της αντιπολίτευσης απέναντι στα νομοσχέδια της
εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας από το 2004 έως το 2019,
διερευνώντας τα ποσοστά υπερψήφισης νομοσχεδίων για κάθε
κόμμα της αντιπολίτευσης ανά κοινοβουλευτική περίοδο, τον

ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στα νομοσχέδια της
κυβερνητικής πλειοψηφίας, και την αλλαγή της κοινοβουλευτικής
συμπεριφοράς των κομμάτων μετά το ξέσπασμα της κρίσης το 2009.
Η μελέτη παρουσιάστηκε από τον επικεφαλή ερευνών του ΚΕΦίΜ
Κωνσταντίνο Σαραβάκο στις αρχές του έτους, με τη συμμετοχή
των εκπροσώπων τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος
Αλλαγής, Τάσου Γαϊτάνη και Παύλου Χρηστίδη.

14

ΑΤ Ζ Ε Ν ΤΑ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Ενόψει των τελευταίων εθνικών εκλογών, το ΚΕΦίΜ παρουσίασε τον Απρίλιο του 2019 την ολοκληρωμένη
μεταρρυθμιστική του πρόταση Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία, έναν οδικό χάρτη που
περιλαμβάνει συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και ποσοτικοποιημένες προτάσεις πολιτικής, διαρθρωμένες σε εννέα
ενότητες, τις οποίες επιμελήθηκαν διαπρεπείς ακαδημαϊκοί, ερευνητές και εμπειρογνώμονες.
Η φιλοσοφία των προτάσεων της Ατζέντας ήταν να καταγράψει τόσο τις ώριμες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται
η οικονομία και η κοινωνία μας - για παράδειγμα στην παιδεία και το ρυθμιστικό πλαίσιο - όσο και να περιγράψει
με πιο ευρεία ματιά ένα τολμηρότερο και πιο μακροπρόθεσμο όραμα ελευθερίας και ευημερίας σε πεδία όπως το
φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα.
Οι προτάσεις της Ατζέντας συζητήθηκαν έντονα κατά την προεκλογική
περίοδο στον πολιτικό διάλογο και τα μέσα ενημέρωσης, ενώ αναφορές
σ’ αυτές έγιναν και από τους πολιτικούς αρχηγούς από το βήμα της
Βουλής. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αρκετές από αυτές είτε ήδη
έχουν υλοποιηθεί, είτε αποτελούν δεσμεύσεις της σημερινής Κυβέρνησης.
Ακολουθεί μια επιλογή των προτάσεών μας αυτών.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Α Π Ο ΤΟ Ν Κ ΡΑΤ Ι Κ Ο Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Τ Η Ν Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α

Το ΚΕΦίΜ συνέβαλε αποφασιστικά με τις προτάσεις του,
προερχόμενες τόσο από την Ατζέντα όσο και τη δημόσια παρέμβασή
του στη διαβούλευση για την ιδιωτική εκπαίδευση, στο να αλλάξει
τη χρονιά που μας πέρασε το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Νομοθετικές αλλαγές που ενσωματώνουν προτάσεις του
ΚΕΦίΜ:
•
•

Αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των ιδιωτικών σχολείων
Ενίσχυση και αύξηση των πρότυπων και πειραματικών
σχολείων
• Επάνοδος εισαγωγικών εξετάσεων σε πρότυπα και
πειραματικά
• Δυνατότητα δημόσιων σχολείων να αναβαθμιστούν
σε πρότυπα ή πειραματικά
• Υιοθέτηση τράπεζας θεμάτων
Σήμερα το ΚΕΦίΜ συνεχίζει να καταθέτει τις συγκεκριμένες προτάσεις
του στην πολιτική ηγεσία της χώρας, με στόχο να ολοκληρωθούν νέα
σχέδια νόμου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την ενίσχυση
της σχολικής αυτονομίας και την καθιέρωση της ελεύθερης επιλογής
σχολικής μονάδας και σχολικού βιβλίου.

ΔΗ Μ ΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κ ΑΙ ΑΝΑΠΤ ΥΞΗ

Το κρίσιμο πεδίο της λειτουργίας του κράτους είναι ένα από τα οποία οι
προτάσεις του ΚΕΦίΜ αντανακλώνται εντονότερα στις προγραμματικές
δεσμεύσεις της Κυβέρνησης. Βεβαίως, η έλευση της πανδημίας δημιούργησε
και εδώ έκτακτες ανάγκες, με αποτέλεσμα δράσεις όπως η ψηφιοποίηση του
Δημοσίου να προχωρήσουν ταχύτερα και άλλες να έχουν εκ των πραγμάτων
μείνει πίσω.
Νομοθετικές αλλαγές που ενσωματώνουν προτάσεις του ΚΕΦίΜ:
• Προώθηση της ψηφιοποίησης του Δημοσίου, επιτάχυνσης και
απλούστευσης των διαδικασιών, βελτίωσης της δικτύωσης μεταξύ των
δομών, και μείωσης της ταλαιπωρίας σε πολίτες και επιχειρήσεις.
• Ενίσχυση της ποιότητας της νομοθέτησης με την υιοθέτηση μεγάλου
μέρους των προτάσεων που συνθέτουν τον Δείκτη Ποιότητας
Νομοθέτησης του ΚΕΦίΜ στο νέο Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής
Μεθοδολογίας της Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπου το ΚΕΦίΜ αναφέρεται
ονομαστικά ως πηγή.
• Προώθηση των συνεργειών του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα.
• Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών του δημόσιου τομέα.
Σημαντική είναι επίσης η δέσμευση για τη μετάβαση από τον αυξητικό
προϋπολογισμό στον προϋπολογισμό προγραμμάτων, που περιλαμβάνει
την αντικατάσταση του παρωχημένου συστήματος των αρμοδιοτήτων με
έμφαση στα πεδία πολιτικής.
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Θ Ε Σ Μ Ι ΚΟ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Φ Ι Λ Ι ΚΟ ΓΙ Α
ΤΗ Ν Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΗ Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η

Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α Α Γ Ο ΡΑ Σ

Η ανάγκη για σημαντική βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την
οικονομική ανάπτυξη καταγράφεται σταθερά από όλους τους
έγκυρους διεθνείς δείκτες όπως ο Doing Business της Παγκόσμιας
Τράπεζας. Και σε αυτό το πεδίο, μεγάλο μέρος των προτάσεων του
ΚΕΦίΜ εντοπίζονται μεταξύ των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει
η Κυβέρνηση. Ιδιαίτερα όμως σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της
απονομής δικαιοσύνης, απομένει να αποδειχθεί αν με το πέρας
της πανδημίας θα αναληφθούν οι προσήκουσες δράσεις καθώς η
αποτελεσματικότητά τους στην πράξη.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο τις εποπτείας της αγοράς που περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις προβλέψεις
για την προστασίας του ανταγωνισμού είναι κομβικό για την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, προτάσεις του
ΚΕΦίΜ ενσωματώθηκαν μεταξύ άλλων στους νόμους “Επενδύω στην
Ελλάδα” (4635/2019) και «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις» (4685/2020).

Νομοθετικές αλλαγές που ενσωματώνουν
προτάσεις του ΚΕΦίΜ:
• Ιδιαίτερα αξίζει να υπογραμμιστούν οι προβλέψεις του
νέου πτωχευτικού νόμου (4738/2020) που κινείται στην
κατεύθυνση της απλούστευσης και της επιτάχυνσης των
σχετικών διαδικασιών για νομικά και φυσικά πρόσωπα
και της αποτροπής της αχρείαστης καταστροφικής αξίας
ώστε να μην λειτουργεί η πτώχευση απαγορευτικά για την
επαναδημιουργία.
• Ενίσχυση της διαιτησίας και διαμεσολάβησης καθώς και
του εξωδικαστικού συμβιβασμού καθώς και επιμέρους
δράσεις για την ταχύτερη και αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης

Νομοθετικές αλλαγές που ενσωματώνουν προτάσεις του ΚΕΦίΜ:
• Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού.
• Απλοποίηση της αδειοδότησης των εγκαταστάσεων και ρύθμιση
ζητημάτων χωροθέτησης με επιτάχυνση των διαδικασιών και
περιορισμό της γραφειοκρατίας.
• Βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης εγκαταστάσεων
υψηλής όχλησης και διεύρυνση της αυτοματοποιημένης έγκρισης
λειτουργίας.
• Αξιοποίηση πιστοποιημένων ιδιωτών για την πραγματοποίηση
ελέγχων και τις αξιολογήσεις των μελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΙΔΕΩΝ
Στις αρχές του 2020 στο ΚΕΦίΜ πήραμε την απόφαση στη διάρκεια
της νέας χρονιάς να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα εκπαιδευτικά
μας προγράμματα συνεχίζοντας το έργο που ξεκινήσαμε τα
προηγούμενα έτη και να εξελίξουμε νέες δραστηριότητες για την
προώθηση των φιλελεύθερων ιδεών. Ένας από τους σημαντικότερους
στόχους μας ήταν μέσα από σειρές ανοικτών ή κλειστών ομιλιών
και διαλέξεων και νέες εκδόσεις να διευκολύνουμε την πρόσβαση
των Ελλήνων στις φιλελεύθερες ιδέες, και παράλληλα να δώσουμε
έγκυρο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο στην ίδια την έννοια του
φιλελευθερισμού που τόσο συχνά διαστρευλώνεται.

ΜΗΝΕΣ

2

ΒΙΒΛΙΑ

6

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

22

Κ Λ Ε Ι Σ ΤΟ B O O KC LU B
“ 6 Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Η Β Ι Β Λ Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α”

Στο πλαίσιο των νέων μας εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, το
καλοκαίρι του 2020 πραγματοποιήσαμε το πρώτο μας κλειστό
διαδικτυακό Bookclub, διάρκειας 2 μηνών, με τίτλο “6 θεμελιώδη
βιβλία για την ελευθερία”. Στο πλαίσιο του προγράμματος, στο
οποίο έλαβαν μέρος 22 συμμετέχοντες, παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν σε βάθος έξι από τα πλέον σημαντικά φιλελεύθερα
βιβλία που έχουν εκδοθεί στα ελληνικά τα τελευταία χρόνια.
Στόχος του προγράμματος ήταν η συστηματική μελέτη και
ανάλυση των βασικών επιχειρημάτων ενός ευρέος φάσματος
φιλελεύθερων στοχαστών και η εμβάθυνση στη φιλελεύθερη
σκέψη.
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος και κύριος εισηγητής του προγράμματος
ήταν ο Γιώργος Αρχόντας, διδάκτορας πολιτικής φιλοσοφίας και
οικονομικής θεωρίας, υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ, μαζί με τους
διακεκριμένους κάθε φορά καλεσμένους του.

18
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Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Ε Ι ΡΑ Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Υ B O O K C L U B

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΙΣΗ, ΤΡΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ

Οι εμπειρίες των συμμετεχόντων και οι ενδιαφέρουσες και
ζωηρές συζητήσεις στη διάρκεια του κλειστού προγράμματος
του Bookclub μας παρακίνησαν το φθινόπωρο να καθιερώσουμε
μηνιαίες παρουσιάσεις και συζητήσεις νεοεκδοθέντων βιβλίων
που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τις ιδέες της ελευθερίας. Το
μηνιαίο πρόγραμμα του Bookclub συνεχίζεται και το 2021.

Μ Ι Α Π Α Ν Δ Η Μ Ι Α : Η Ε Λ Λ Α Δ Α Α Ν Α Ζ Η Τ Ω Ν ΤΑ Σ

D E M O C R AC Y A N D M O N E Y: LESS O NS FO R
T O D AY F R O M AT H E N S I N C L A S S I C A L T I M E S

Τον Νοέμβριο του 2020 παρουσιάσαμε σε διαδικτυακή
εκδήλωση το νέο βιβλίο των Γιώργου Μπήτρου, Εμμανουήλ
Οικονόμου, και Νικολάου Κυριαζή “Democracy and Money:
Lessons for Today from Athens in Classical Times (Banking,
Money and International Finance)”. Για το βιβλίο μίλησαν
δύο εκ των συγγραφέων, ο Γιώργος Μπήτρος, Ομότιμος
καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο
Εμμανουήλ Μάριος Οικονόμου, Οικονομολόγος και διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την εκδήλωση συντόνισε ο
υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γιώργος Αρχόντας.
Η συζήτηση άγγιξε μεταξύ άλλων το πώς τα διδάγματα από την
νομισματική και οικονομική πολιτική καθώς και την οργάνωση
και λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Αθήνα της
κλασικής εποχής μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονες
δημοκρατίες και οικονομίες και την πρόληψη νέων κρίσεων.

ΔΙΕΞΟΔΟ

Στο δεύτερο μηνιαίο bookclub της χρονιάς, τον Δεκέμβριο
του 2020, παρουσιάσαμε το νεοεκδοθέν βιβλίο του
Παναγιώτη Λιαργκόβα, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, Πρόεδρο του ΚΕΠΕ, τ. επικεφαλής του Γραφείου
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, και μέλος του
Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ “Δέκα χρόνια κρίση, τρία
μνημόνια και μια πανδημία: Η Ελλάδα αναζητώντας διέξοδο”.
Στη συζήτηση συμμετείχαν o Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος,
Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ και ο
υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γιώργος Αρχόντας.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το
ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone.
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Φ Ι Λ Ε Λ ΕΥΘ ΕΡΗ ΒΙ ΒΛ Ι Ο Θ Η ΚΗ

Στο τέλος του 2020 με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται
να κυκλοφορήσει το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας “Φιλελεύθερος”,
μιας εφημερίδας που τα δύο τελευταία χρόνια βοήθησε σημαντικά
στη δημιουργία ευρείας εκδοτικής φιλελεύθερης παρακαταθήκης στη
χώρα μας και διευκόλυνε την πρόσβαση στις φιλελεύθερες ιδέες για
το ελληνικό κοινό που όμοιά της δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν.
Με στόχο να ενημερώσουμε με μεγαλύτερη εξωστρέφεια το ελληνικό αναγνωστικό κοινό για το περιεχόμενο του φιλελευθερισμού
και τις φιλελεύθερες ιδέες μέσα από εκδόσεις υψηλής ποιότητας και
κείμενα διαχρονικής αξίας, η εκδοτική συνεργασία του ΚΕΦίΜ με τον
Φιλελεύθερο, που ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε στη διάρκεια
του 2020, έκανε πραγματικότητα ένα μεγάλο φιλελεύθερο εγχείρημα,
προσφέροντας στο ελληνικό κοινό 52 συνολικά φιλελεύθερα βιβλία,
στην πλειονότητά τους μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα για
πρώτη φορά.
Η “Φιλελεύθερη Βιβλιοθήκη” ανέδειξε μέσα από τη σειρά των βιβλίων
της συγγραφείς ιστορικής σημασίας και θεμελιωτές της φιλελεύθερης σκέψης, όπως ο Friedrich Hayek, ο John Stuart Mill, ο Ludwig
von Mises, ο Frederic Bastiat, και ο Carl Menger, αλλά και νεότερους
στοχαστές και συγγραφείς που συμβάλλουν σήμερα ενεργά στη
διαμόρφωση της φιλελεύθερης σκέψης όπως ο Leonard E. Read, και
ο Eamonn Butler.

Με την πρωτοβουλία της “Φιλελεύθερης Βιβλιοθήκης” σε συνεργασία
με τον Φιλελεύθερο, το ΚΕΦίΜ συμμετείχε στους 3 φιναλίστ του Europe
Liberty Award 2020, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται και βραβεύονται
οι πλέον πρωτότυπες και επιδραστικές πρωτοβουλίες τους σε ολόκληρη
την Ευρώπη που προάγουν την ευημερία και την ανθρώπινη ανάπτυξη.

2

ΧΡΟΝΙΑ

52
ΒΙΒΛΙΑ

100.000
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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Μ Η Ν ΙΑΙΑ M A STERCL A SS

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
Masterclass με τον
Αριστείδη Χατζή
10 πράγματα που πρέπει
να γνωρίζετε για την
Επανάσταση του 1821

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
Masterclass με τον
Τομ Πάλμερ
Οι ρίζες της ελευθερίας
στην αρχαία Ελλάδα

ΜΑΪΟΣ 2020
Masterclass με τον
Κρίστιαν Νίμιτς
Σοσιαλισμός: Η
αποτυχημένη ιδέα που
ποτέ δεν πεθαίνει

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Masterclass με τον
Μουσταφά Ακιόλ
Ο νέος Τουρκικός
εθνικισμός

Masterclass με τους
Ευτύχη Βαρδουλάκη και
Αλέξανδρο Σκούρα
Οι προεδρικές εκλογές στις
ΗΠΑ από τον Ρήγκαν μέχρι
τον Τραμπ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Masterclass με τους
ακαδημαϊκούς Παντελή
Σκλιά και Βάσω

Masterclass με τη Μαρία
Σπυράκη, τον Δημήτρη
Δημητρίου και τον Μάνο Σχίζα

Η ελευθερία του λόγου και
η βία στα Πανεπιστήμια

Ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια
και οικονομική ελευθερία
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Γ Ι Α ΤΑ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ ΑΤΑ

Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19
Τον Μάιο του 2020, φιλοξενήσαμε μία από τις πρώτες διαδικτυακές
συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της
πανδημίας του Covid-19, με στόχο να ακουστούν οι πρώτες νηφάλιες
εκτιμήσεις από διακεκριμένους οικονομολόγους και ειδικούς για το
ζήτημα, σε μία περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Προσκεκλημένοι
στη συζήτηση αυτή ήταν ο Τάσος Αβραντίνης, Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών, μέλος του ΔΣ του ΚΕΦίΜ, ο
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ, ο
δημοσιογράφος Τάκης Μίχας, ο Oμότιμος Kαθηγητής Πολιτικής
Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Μπήτρος,
ο Σταύρος Πετρολέκας, Private Investor, και ο Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ
Αλέξανδρος Σκούρας. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος
Πάσχος Μανδραβέλης.

Ο μακρύς δρόμος προς την ισότητα: αφηγήσεις και
στατιστικά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινοτητας στην ευρωπη
Με αφορμή τη δημοσίευση της δεύτερης μεγαλύτερης
ευρωπαϊκής μελέτης σχετικά με τις εμπειρίες και την
καθημερινότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ανά την Ευρώπη, από
τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (FRA), τον Ιούνιο πραγματοποιήσαμε ανοιχτή εκδήλωση
για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων της
στο ελληνικό κοινό. Στη συζήτηση συμμετείχαν δύο από
τους συνεργάτες του έργου, ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος, HOMO Evolution και Διευθυντής
του Antivirus magazine, και ο Γρηγόρης Φαρμάκης,
Διευθύνων Σύμβουλος, Agilis ΑΕ, αλλά και ο Γρηγόρης
Βαλλιανάτος, Σύμβουλος επικοινωνίας, Ακτιβιστής, Μέλος της
Συμβουλευτικής επιτροπής του ΚΕΦίΜ. Τη συζήτηση συντόνισαν
η Υπεύθυνη επικοινωνίας του ΚΕΦίΜ Αλόνα Τατάροβα, και ο
Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ Νίκος Ρώμπαπας.

22
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Δικαιώματα και υποχρεώσεις
στις σχέσεις αστυνομίας και πολίτη
Στον απόηχο της γεγονότων αστυνομικής βίας που βλέπουν όλο και
συχνότερα το φως της δημοσιότητας, προσκαλέσαμε τον Ιούνιο, τον
Δικηγόρο και Δρ. Ποινικού Δικαίου Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο, σε
μία ανοιχτή συζήτηση για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στις σχέσεις αστυνομίας και πολίτη.
Ο πρόεδρος του ΚΕΦίΜ Αλέξανδρος Σκούρας έθεσε στη συζήτηση
ερωτήματα γύρω από τα οποία συχνά επικρατεί σύγχυση και
ελλιπής πληροφόρηση, παρά το ότι απασχολούν συχνά τον δημόσιο
διάλογο, όπως η βιντεοσκόπηση των αστυνομικών από πολίτες
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και το δικαίωμα
των αστυνομικών να σταματούν τους πολίτες για εξακρίβωση
στοιχείων χωρίς προφανή λόγο. Η εκδήλωση έληξε με τη δέσμευση
περαιτέρω έρευνας και κωδικοποίησης του ισχύοντος πλαισίου
και τη δημοσίευση ενός χρήσιμου οδηγού για τους πολίτες για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την αστυνομία.
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Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ T H I N K TA N K S
Σ ΤΟ LI B E R A L .G R

1.500.000
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Tο 2020 κλείσαμε τα τέσσερα έτη στενής και εποικοδομητικής
μας συνεργασίας με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Liberal.
gr, μέσα από την ενότητα Think Tanks η έναρξη της οποία
τοποθετείται τον Φεβρουάριο του 2017 και συνεχίζεται και
το 2021. Στο πλαίσιο της ενότητας, και αξιοποιώντας το ευρύ
διεθνές μας δίκτυο, το ΚΕΦίΜ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα
μετάφρασης και δημοσίευσης πρωτότυπων άρθρων από
κορυφαίες φιλελεύθερες δεξαμενές σκέψης του εξωτερικού,
όπως το Cato Institute, το American Enterprise Institute, το
Institute for Humane Studies, το Foundation for Economic
Education, το Institute of Economic Affairs και το 4Liberty.eu,
έχοντας μεταφράσει μέσα σε αυτό το διάστημα περισσότερα
από 900 άρθρα φιλελεύθερου περιεχομένου.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Μ Ε Τ Ο Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ
Δ Ι ΚΤ ΥΟ F RE E TO C H O OSE

10

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Τον Νοέμβριο του 2020, συμπληρώθηκαν 14 χρόνια από τον θάνατο
του επιφανούς Αμερικανού φιλελεύθερου καθηγητή, οικονομολόγου
και συγγραφέα Μίλτον Φρίντμαν. Το ΚΕΦίΜ και το διεθνές δίκτυο
Free To Choose συνεργάστηκαν για να τιμήσουν τον Μίλτον
Φρίντμαν, δημοσιεύοντας την ιστορικής σημασίας πρωτοποριακή
σειρά ντοκιμαντέρ του μεγάλου βραβευμένου με Νόμπελ
φιλελεύθερου οικονομολόγου, με ελληνικούς υπότιτλους. Στη σειρά
των 10 ντοκιμαντέρ, με διάρκεια μίας ώρας έκαστο, που προβλήθηκε
για πρώτη φορά το 1980, ο Δρ. Μίλτον Φρίντμαν επικεντρώνεται
σε βασικές φιλελεύθερες αρχές και περιγράφει τους λόγους
για τους οποίους θεωρεί την ελεύθερη αγορά ως προτιμότερο
τρόπο οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης έναντι του κρατικού
παρεμβατισμού απαντώντας μια σειρά ερωτημάτων κάθε φορά.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:
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Μ Ε Λ Ε Τ Η : Γ Ν Ω Σ Η Κ Α Ι Α Γ Ν Ο Ι Α ΤΩ Ν Ν Ε Ω Ν
Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α Μ Ε ΤΟ Ν ΚΟ Μ Μ ΟΥ Ν Ι Σ Μ Ο

Τα αποτελέσματα του αποτυχημένου κομμουνιστικού εγχειρήματος είναι όλο και πιο δυσδιάκριτα στα μάτια της νεολαίας μας που
δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ποιες χώρες είχαν κομμουνισμό και
ποιες όχι, όπως αναδείχθηκε από τη μελέτη «Γνώση και άγνοια των
νέων Ελλήνων σχετικά με τον κομμουνισμό» του καθηγητή οικονομικών Σωτήρη Γεωργανά, που διεξήγαγε για το ΚΕΦίΜ, σύμφωνα
με την οποία η πλειοψηφία της νεολαίας φαίνεται να πιστεύει ότι
η σοβιετική Ελλάδα θα ήταν περίπου ίδια με τη σημερινή, ίσως και
πλουσιότερη, αν είχε ενταχθεί στη ρωσική σφαίρα επιρροής μετά
τον Β’ ΠΠ.
Δ Η Μ ΟΣ Ι Ε Υ Σ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Η Σ
Σ Τ Η Μ ΑΥ Ρ Η Β Ι Β Λ Ο Τ Ο Υ Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Με αφορμή την τριακονταετή επέτειο διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης (26 Δεκεμβρίου 1991) δημοσιεύσαμε την εισαγωγή του ομότιμου καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας και μέλους του Επιστημονικού
Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ, Δημήτρη Δημητράκου, στην ελληνική έκδοση της Μαύρης Βίβλου του Κομμουνισμού (Εστία 2001), για να
υπενθυμίσουμε τι ήταν πραγματικά ο κομμουνισμός: ένα σύστημα
το οποίο στην εφαρμογή του, όχι μόνο καταπίεσε και συνέθλιψε
κάθε μορφή ατομικότητας, ελευθερίας, πρωτοβουλίας, και ελεύθερης έκφρασης αλλά και ένα πραγματικό έγκλημα γιγαντιαίων
διαστάσεων.
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ΑΝΑΔΕΙΚΝYΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΙΛΕΛΕYΘΕΡΕΣ
ΠΤΥΧEΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝAΣΤΑΣΗΣ
2 0 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Τ Η Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Ε Π Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η
Με αφορμή την επέτειο του σημαντικότερου γεγονότος της νεοελληνικής
ιστορίας, τη συμπλήρωση των διακοσίων ετών από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης που συνδέεται άμεσα και με την ίδρυση του νέου
ελληνικού κράτους, το ΚΕΦίΜ σχεδίασε και υλοποιεί το νέο φιλόδοξο
εκπαιδευτικό του πρόγραμμα με τίτλο «200 Χρόνια από τη Φιλελεύθερη
Επανάσταση». Το πρόγραμμα, που έχει ως στόχο να τεκμηριώσει και να
αναδείξει τον φιλελεύθερο και δημοκρατικό χαρακτήρα της Ελληνικής
Επανάστασης, τη θεσμική καινοτομία και την ιδεολογική ηγεμονία των
φιλελεύθερων διανοουμένων, αλλά και τη μεγάλη επιρροή που άσκησαν
οι φιλελεύθερες ιδέες της εποχής στους επαναστατημένους Έλληνες,
αντλώντας από την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και τα πορίσματα
πρωτότυπης έρευνας, περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις και σημαντικές
συνεργασίες για την ανάδειξη των ιδεών που ενέπνευσαν τους αγωνιστές
στον αγώνα για την ελευθερία.
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής του
ΕΚΠΑ και Διευθυντής Ερευνών του ΚΕΦίΜ Αριστείδης Χατζής, μέλος της
Εθνικής Επιτροπής «Ελλάδα 2021», ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται με τη
γενναιόδωρη υποστήριξη του John Templeton Foundation.
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ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ Ε Λ ΛΗ Ν ΕΣ
Τ Η Ν Ε Π Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η Τ Ο Υ 1 8 2 1 ;

Στον πυρήνα της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας «200 Χρόνια από τη
Φιλελεύθερη Επανάσταση» ήταν η σε συνεργασία με την εταιρεία
ερευνών MARC διενέργεια τον Δεκέμβριο του 2019 της πρώτης,
μεγάλης και μοναδικής πανελλαδικής δημοσκόπησης που διερευνά
τις απόψεις και τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στα γεγονότα του
Αγώνα.

Σκοπός της παρούσας έρευνας καθώς και όλων
των δραστηριοτήτων του ΚΕΦίΜ σχετικά με
τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση
δεν είναι να ξαναγραφτεί η ιστορία του 1821,
αλλά η καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση
των ανθρώπων, των ιδεών και των ιστορικών
συγκυριών που συνέβαλαν σε αυτή.
Αλέξανδρος Σκούρας
Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ

Τα πορίσματα και οι αναλύσεις της μελέτης από Έλληνες ιστορικούς
δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 2020 σε ειδική ψηφιακή έκδοση,
ανοιχτά προσβάσιμη στο κοινό. Στην έκδοση φιλοξενήθηκαν κείμενα
του επικεφαλής του προγράμματος καθηγητή Αριστείδη Χατζή, της
αναπληρώτριας καθηγήτριας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής
Ιστορίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλους της
επιτροπής «Ελλάδα 2021» Ελπίδας Βόγλης, της Καθηγήτριας Ιστορίας
του Νέου Ελληνισµού του ΕΚΠΑ Μαρίας Ευθυμίου, του Καθηγητή
Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών και Προέδρου του
ΙΔΙΣ, του Παντείου Πανεπιστημίου Χαράλαμπου Παπασωτηρίου,
και του Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Ιστορία της Ελληνικής
Επανάστασης» του Ιονίου Πανεπιστημίου Διονύση Τζάκη.
Η έρευνα παρουσιάστηκε σε ανοιχτή για το κοινό και τους
δημοσιογράφους διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου τον Ιούλιο, με τη
συμμετοχή της γενικής διευθύντριας της MARC Σοφίας Τσιλιγιάννη,
του επικεφαλής του προγράμματος Αριστείδη Χατζή, και του
Πρόεδρου του ΚΕΦίΜ Αλέξανδρου Σκούρα.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:
Η έρευνα αποτυπώνει το πως αντιλαμβάνονται οι σύγχρονοι Έλληνες
τον χαρακτήρα της Επανάστασης, τους πρωταγωνιστές, τον ρόλο
των ομάδων, των θεσμών, και των ξένων δυνάμεων στην έκβαση του
αγώνα, τις γνώσεις γύρω από τα ιστορικά γεγονότα καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο αυτές καλλιεργήθηκαν, αλλά και τον φιλελεύθερο
χαρακτήρα της Επανάστασης.
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Αναφορές στα ΜΜΕ

34

ΕΦΗΜΕΡIΔΕΣ

261

6

ONLINE

14

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ

ΤΑ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ ΑΤΑ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Η Σ Μ Ε Μ Ι Α Μ ΑΤ Ι Α

Κοινός τόπος αναφοράς
Η επανάσταση του 1821 αποτελεί ένα κοινό
τόπο αναφοράς που ενώνει τους Έλληνες.
Ενιαία είναι σε μεγάλο βαθμό η εικόνα που
έχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες για την
Επανάσταση του 1821. Τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία), το μορφωτικό
επίπεδο, το εισόδημα, η ιδεολογία, η πολιτική
ταυτότητα και η ψήφος στις εκλογές ασκούν
μικρή επιρροή στις απόψεις τους.

Τι είδους Επανάσταση ήταν η Ελληνική;

Κυρίαρχες προσωπικότητες
92,7% Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

90,4% Εθνική
54,6% Κοινωνική
52,9% Φιλελεύθερη
51,3% Θρησκευτική
40,8% Δημοκρατική

Εθνοσυνελεύσεις και Συντάγματα
3 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι δεν
έχουν ακούσει ή διαβάσει τίποτα σχετικά με
τις 3 Εθνοσυνελεύσεις και τα Συντάγματά
τους. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι οι
Εθνοσυνελεύσεις και τα τρία Συντάγματα
έχουν κυρίως Δημοκρατικά και Φιλελεύθερα
χαρακτηριστικά.

Πηγή μάθησης για την Επανάσταση
Το σχολείο αποτελεί την κυριότερη πηγή μάθησης για την Επανάσταση
για τους περισσότερους Έλληνες.

63,1% Γεώργιος Καραϊσκάκης
32,4% Μπουμπουλίνα

Τα πορίσματα και η ανάλυση της δημοσκόπησης «Πώς βλέπουν
οι Έλληνες την Επανάσ ταση του 1821;» είναι πλήρως διαθέσιμα
σ την ισ τοσελίδα του ΚΕΦίΜ.

7 στους 10 δεν είναι ικανοποιημένοι
με τον τρόπο διδασκαλίας της
ιστορίας της Επανάστασης στο
σχολείο

9 στους 10 ζητούν να δοθεί
μεγαλύτερη βαρύτητα στη
διδασκαλία της.
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Σ Ε Ι ΡΑ Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ω Ν :
1 8 2 1 – Η Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Ε Π Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, τον ΑπρίλιοΜάιο διοργανώθηκε το πρώτο εισαγωγικό σεμινάριο με θέμα
την Επανάσταση του 1821. Στη σειρά των έξι διαλέξεων, στην
οποία έλαβαν μέρος 97 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, εξετάστηκαν τα σημαντικά στρατιωτικά, πολιτικά
και διπλωματικά γεγονότα της περιόδου, από την έναρξη της
Επανάστασης μέχρι την άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα, οι ποικίλες
διαστάσεις της Επανάστασης (εθνική, θρησκευτική, κοινωνική,
πολιτική), ενώ δόθηκαν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε μια σειρά
ερωτημάτων που συνήθως απασχολούν τη δημόσια συζήτηση.
Εισηγητής των διαλέξεων ήταν ο καθηγητής Αριστείδης Χατζής.

Αρθρογραφία
Το 2020 συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με την Κυριακάτικη
Καθημερινή, που εγκαινιάσαμε το 2019, στο πλαίσιο της οποίας
μηνιαία δημοσιεύονται εκτεταμένα άρθρα του καθηγητή
Αριστείδη Χατζή με θέμα το 1821. Η συνεργασία περιλαμβάνει
μια σειρά άρθρων μεγάλης έκτασης με θέμα τα φιλελεύθερα,
δημοκρατικά και νεωτερικά χαρακτηριστικά της Επανάστασης του
1821, καθένα από τα οποία θα φιλοξενείται στο πρώτο κυριακάτικο
φύλλο της εφημερίδας κάθε μήνα. Στόχος της σειράς των άρθρων
όπως και ευρύτερα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να
αναδείξουμε τις φιλελεύθερες ρίζες της ελληνικής Επανάστασης
και να εμπλουτίσουμε με ιστορικά τεκμήρια και επιχειρήματα τον
δημόσιο διάλογο στη χώρα μας.
Podcasts

Ο Διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς
σημείωσε για τη συνεργασία: “Η Καθημερινή με
χαρά καλωσορίζει την πρωτοβουλία του ΚΕΦίΜ για
την ανάδειξη του φιλελεύθερου χαρακτήρα του 1821.
Είμαι βέβαιος ότι τα άρθρα που θα φιλοξενηθούν στις
σελίδες μας θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη μεγάλη
συζήτηση για τις αξίες και τα ιδανικά που ενέπνευσαν
τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας.”

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική
Επανάσταση και στο πλαίσιο του προγράμματος εκκινήσαμε τον
Νοέμβριο του 2020 τη διεξαγωγή της σειράς podcasts με θέμα τη
φιλελεύθερη και δημοκρατική διάσταση της Επανάστασης του 1821.
Στη σειρά των διαδικτυακών και ανοιχτών στο κοινό επεισοδίων, ο
Διευθυντής Ερευνών του ΚΕΦίΜ, Αριστείδης Χατζής, συζητά
κάθε μήνα για την Ελληνική Επανάσταση με κορυφαίους
ιστορικούς. Η σειρά των podcasts ξεκίνησε με πρώτη
προσκεκλημένη την Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Ευθυμίου, ενώ τον Δεκέμβριο
ακολούθησε η Καθηγήτρια Ιστορίας και Πολιτισμού της Ευρώπης
και της Ελλάδας των Νεότερων Χρόνων στο Τμήμα Θεατρικών
Σπουδών του ΕΚΠΑ, Άννα Καρακατσούλη.
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Το ΚΕΦίΜ είναι ένας ανεξάρτητος και μη κομματικός οργανισμός και δεν αντλεί χρηματοδότηση από επιχειρηματικά
ή πολιτικά συμφέροντα. Βασιζόμαστε στην αρωγή των μελών μας και των διεθνών συνεργατών μας.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ
GOLD

PLATINUM

300/έτος

500/έτος

€

€

Δωρεάν αντίτυπο 12
επιλεγμένων εκδόσεων του
ΚΕΦίΜ
20% έκπτωση στο
ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο
Free Thinking Zone
Μια μονή πρόσκληση στα
βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Κάνε μια δωρεά

Γίνε μέρος της προσπάθειας για μία πιο ελεύθερη Ελλάδα, επιλέγοντας
στην ιστοσελίδα μας ένα από τα τρία πακέτα ετήσιας συνδρομής.

Δωρεάν αντίτυπο όλων
των εκδόσεων του ΚΕΦίΜ
20% έκπτωση στο
ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο
Free Thinking Zone
Μια διλή πρόσκληση στα
βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

BASIC

100/έτος

€

Δωρεάν αντίτυπο
8 επιλεγμένων εκδόσεων
του ΚΕΦίΜ
20% έκπτωση στο
ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο
Free Thinking Zone

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Δυνάμωσε την προσπάθεια μας για τη διάδοση των ιδεών της ελευθερίας στη
χώρα μας ενισχύοντάς μας οικονομικά μέσω μιας τραπεζικής κατάθεσης στον
λογαριασμό μας: Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR76 0172 0650 0050 6505 6609 809
ή μέσω πιστωτικής κάρτας, paypal, ή viva wallet στην ιστοσελίδα μας.

FEATURED MEMBER
Αρχικά, προσέγγισα το ΚΕΦίΜ διστακτικά.
Αυτό που με έπεισε να μείνω ήταν η
αποτελεσματικότητά του: καλο-οργανωμένες,
μη-μεροληπτικές, πραγματικά διακομματικές
δράσεις, καθώς και η δημιουργία, ανάλυση και
διάχυση στοχευμένων δεικτών και δεδομένων
με τεράστιο ενδιαφέρον και χρησιμότητα
για όλους. Αυτό, όμως, που πραγματικά
με εντυπωσιάζει είναι πως η συνδρομή μου
είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που κερδίζω:
αποκλειστικές ενημερώσεις, δράσεις, γνωριμίες,
βιβλία, εκπαιδεύσεις, επίκαιρα άρθρα, σύνδεση
με το φιλελεύθερο κίνημα σε άλλες χώρες και
άλλα πολλά.
Γιάννης Παπαδόπουλος
Εκπαιδευτής ενηλίκων
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Στέγη Μάρκου Δραγούμη
Μαιζώνος 38, Αθήνα
Τ: +30 210 523 8373
www.kefim.org
info@kefim.org
facebook.com/kefimorg
twitter.com/kefimgr
youtube.com/kefim

