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Το 2018 ήταν για το ΚΕΦίΜ μια συναρπαστική χρονιά δυναμικής ανάπτυξης. Ήταν η χρονιά 
που οι πρωτοβουλίες μας επηρέασαν όσο ποτέ άλλοτε τον δημόσιο διάλογο της χώρας 
μας. Όχι μόνο οι αναφορές σε μας και το έργο μας από τα μέσα ενημέρωσης σχεδόν δεκα-
πλασιάστηκαν σε σχέση με το 2017, αλλά και ακουστήκαμε από το βήμα της Βουλής.

Το ΚΕΦίΜ μέσα στο 2018 εδραιώθηκε ως ένας αξιόπιστος φορέας διατύπωσης πολιτικών 
προτάσεων, προάσπισης των ατομικών ελευθεριών, και ενίσχυσης του φιλελεύθερου κι-
νήματος στη χώρα μας.

Ανάμεσα στις δράσεις που θα διαβάσετε στις σελίδες που ακολουθούν, επιτρέψτε μου να 
ξεχωρίσω ιδιαίτερα τις παρακάτω:

▶ Το συνολικό μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα “Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία 
και την ευημερία” που πήρε τη χρονιά που μας πέρασε την τελική του μορφή για να 
παρουσιαστεί στην ολότητά του τον Απρίλιο του 2019.

▶ Την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας που το 2018 έπεσε στις 18 Ιουλίου, μια πρωτο-
βουλία που καταδεικνύει το πραγματικό φορολογικό βάρος που επωμίζονται σήμερα 
οι Έλληνες και συζητήθηκε εκτενώς σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα και τις μεγάλες 
ενημερωτικές εκπομπές.

▶ Τη συμβολή μας στη δικαστική δικαίωση της Σώτης Τριανταφύλλου, μια εμβληματική 
νίκη για την ελευθερία του λόγου στη χώρα μας.

▶ Την Ακαδημία μας, που μέσα από δύο επιμέρους αξιόλογα προγράμματα έδωσε την 
ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να γνωρίσουν βαθύτερα τις ιδέες της ελευθερίας, αλλά 
και να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες πολιτικού ακτιβισμού και δημόσιου λόγου.

▶ Τη δεύτερη απονομή των βραβείων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ με επίτιμο προσκεκλημένο και κε-
ντρικό ομιλητή τον Λέσεκ Μπαλτσερόβιτς.

Μέσα στα λίγα αυτά χρόνια, μαζί αποδείξαμε ότι ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα έχει και 
παρόν και μέλλον. Και συνεχίζουμε με την ίδια ορμή - ήδη οι πρώτοι μήνες του 2019 μας 
κάνουν να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι για το ΚΕΦίΜ ακόμη καλύτερη! Το πού 
θα φτάσουμε από δω και πέρα, εξαρτάται από τη δική σας συνεχιζόμενη υλική και ηθική 
υποστήριξη, την υποστήριξη των πολλών και ολοένα περισσότερων και πιο αισιόδοξων για 
το μέλλον φίλων της ελευθερίας στη χώρα μας. Από πλευράς μου, σας διαβεβαιώνω ότι 
κάθε χρόνο, ο ενθουσιασμός και η δέσμευσή μας ενισχύονται ακόμη περισσότερο.

Αλέξανδρος Σκούρας 
Μάιος 2019

Μήνυμα  
Προέδρου
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Σχετικά με εμάς
Όραμα

Όραμά μας είναι 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 διάδο-
σης 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 και του European Liberal Forum και συνεργάζεται σταθερά 
με διεθνείς οργανισμούς και δεξαμενές σκέψης με συναφείς σκοπούς.

Υποστηρικτές προγραμμάτων
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Οι άνθρωποι του ΚΕΦίΜ

Στελέχη
Αλέξανδρος Σκούρας // Πρόεδρος

Νίκος Ρώμπαπας // Εκτελεστικός Διευθυντής

Δημήτριος Κατσούδας // Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Σαραβάκος // Υπεύθυνος Ερευνών και Αναλύσεων

Αλόνα Τατάροβα // Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Κωνσταντίνος Μαριόλης // Υπεύθυνος Στρατηγικής Δημοσίων Σχέσεων και Ανάπτυξης 

Νομικός Σύμβουλος
Αθανάσιος Τσιούρας

Διοικητικό Συμβούλιο
Μιχάλης Γαλιατσάτος // Επιχειρηματίας

Γιώργος Γρηγορόπουλος // Οικονομικός Αναλυτής 

Πέτρος Δούκας // Οικονομολόγος

Λένα Δραγούμη // Αρχιτέκτων

Παναγιώτης Καράμαλης // Στέλεχος Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Λεωνίδας Κόσκος // Πρόεδρος, Hellenic American University

Παντελής Παπαδόπουλος // Επιχειρηματίας

Πέτρος Τάσιος // Επιχειρηματίας

Νίκος Χαραλάμπους // Αρχιτέκτων

Κωνσταντίνος Χαροκόπος // Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

Επιστημονικό Συμβούλιο
Γιώργος Αρχόντας // Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας

Σωτήρης Γεωργανάς // Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών

Δημήτρης Δημητράκος // Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας
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Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος // Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Παναγιώτης Λιαργκόβας // 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 και Θεωρίας Θεσμών

Συμβουλευτική Επιτροπή
Στάθης Αναγνώστου // Στέλεχος Επιχειρήσεων, Southern Star Shipping Co.

Αρετή Γεωργιλή // Σύμβουλος Επικοινωνίας

Αντύπας Καρίπογλου // Δικηγόρος

Μάκης Σπυράτος // Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

James N. Markakis // Security Analyst and Systems Engineer at a Hedge Fund

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

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Τάσος Αβραντίνης // Δικηγόρος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών

Κώστας Δημόπουλος // Καθηγητής Εκπαιδευτικού Υλικού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ροδόλφος Δρακούλης // Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ

Παναγιώτης Καρκατσούλης // Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ιωάννης Ληξουριώτης // Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Πάντειο Πανε-
πιστήμιο

Μιλτιάδης Νεκτάριος // Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Έφη Στεφοπούλου // Λέκτορας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Πλάτων Τήνιος // Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς



Οι αξιομνημόνευτες στιγμές του 2018
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Το ΚΕΦίΜ στα Μέσα Ενημέρωσης 
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media hits

εκδηλώσεις

ερευνητικά projects

μέλη

βιβλία

social network 
community 
members

Εκπαιδευτικά 
προγράμματα

Το 2018 σε αριθμούς

 2016 2017 2018

 28 340 2.138

 11 15 23

 4 7 8

 63 84 112

 2 3 3

 12.500 15.300 17.599

 – – 2
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Οι 4 στρατηγικοί μας πυλώνες
Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες εμπνέονται σήμερα από τις ιδέες της ελευθερίας. Για να ενισχύ-
σουμε αυτή την αισιόδοξη προοπτική για τη χώρα μας, εστιάζουμε τη δράση μας σε 4 στρατηγικούς 
πυλώνες:

Διατυπώνουμε προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας σε κάθε πτυχή του δημόσιου 
βίου. Συμβάλλουμε ενεργά στην προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων, με δράσεις δικαστικού ακτι-
βισμού και ευαισθητοποίησης για κρίσιμα ζητήματα. Προωθούμε τον οικονομικό αλφαβητισμό με 
πρωτότυπες μελέτες και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στηρίζουμε ενεργά το φιλελεύθερο κίνημα στην 
Ελλάδα, θεωρώντας την ενεργή του παρουσία απαραίτητη προϋπόθεση για μια πιο ελεύθερη και ανοι-
κτή κοινωνία. 
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Economic Freedom Summit   11.04.18 -12.04.18

Το ΚΕΦίΜ ταξίδεψε στις Βρυξέλλες και συμμετείχε 
στο ετήσιο συνέδριο Economic Freedom Summit 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο του 
συνεδρίου, ο Αλέξανδρος Σκούρας ανέπτυξε τις 
προοπτικές για φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις 
στην Ελλάδα, ενώ η Μιράντα Ξαφά τοποθετήθηκε 
σχετικά με τα μνημόνια και το μέλλον της Ελλά-
δας στην ευρωζώνη.

Διατύπωση  
προτάσεων πολιτικής 
Το 2018 ήταν η πιο παραγωγική μέχρι σήμερα χρονιά για το ΚΕΦίΜ σε ό,τι αφορά τις προτάσεις πολι-
τικής. Κεντρικό σημείο αναφοράς ήταν βεβαίως η συνολική, εμπεριστατωμένη και ποσοτικοποιημένη 
μεταρρυθμιστική μας πρόταση Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία. Οι προτάσεις 
τις οποίες επεξεργαστήκαμε σε συνεργασία με καταξιωμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και εμπει-
ρογνώμονες, συνθέτουν έναν ρεαλιστικό οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ατομικής και οικονομικής 
ελευθερίας των Ελλήνων μέσα από συγκεκριμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις.
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Η πρωτοβουλία Ελλάδα 2021 – Ατζέντα για την ελευθερία και την 
ευημερία, το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα εγχείρημα του ΚΕΦίΜ, 
έχει ως στόχο να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για την εφαρμογή 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ευημερία και 
την ελευθερία σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής στη χώρα μας. 
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του ΚΕΦίΜ αποτε-
λείται από συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και ποσοτικοποιημένες 
προτάσεις πολιτικής και είναι διαρθρωμένο σε εννέα ενότητες, τις 
οποίες έχουν επιμεληθεί διαπρεπείς ακαδημαϊκοί, ερευνητές και 
εμπειρογνώμονες.

Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Ατζέντας παρουσιάστηκαν 
στην Παλιά Βουλή στις 11 και 12 Απριλίου με τη συμμετοχή 30 δια-
κεκριμένων εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηματικού και ακα-
δημαϊκού κόσμου. Καταληκτική ομιλία απηύθυνε ο Πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι προτάσεις μας προκάλεσαν ευρεία πολιτική συζήτηση που έφτα-
σε μέχρι και το βήμα της Βουλής, όπου στο ΚΕΦίΜ αναφέρθηκαν 
τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης.

Μπορείτε να διαβάσετε το σύνολο των προτάσεων του ΚΕΦίΜ στη 
διεύθυνση https://www.kefim.org/agenda-2021-el/
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Η Ατζέντα στα μέσα ενημέρωσης
30 αναφορές σε εφημερίδες
3 πρωτοσέλιδα
14 αναφορές σε τηλεοπτικά ενημερωτικά προγράμματα
43 αναφορές στο ραδιόφωνο
231 άρθρα στον ηλεκτρονικό τύπο

Η Ατζέντα με μία ματιά 
9 πεδία μεταρρυθμίσεων
21 workshops 
203 συμμετέχοντες
59 επιμέρους μεταρρυθμιστικές προτάσεις
42 ποσοτικοποιημένα αναμενόμενα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την απασχόληση, τα εισοδήματα 
των Ελλήνων, την επίδοση της χώρας σε κρίσιμους διεθνείς δείκτες
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Τα κεφάλαια της Ατζέντας  
και οι κύριοι ερευνητές μας
Εκπαίδευση: Από τον κρατικό έλεγχο, 
στη δημιουργία ελευθερίας.  Κώστας Δη-
μόπουλος, Καθηγητής Εκπαιδευτικού Υλι-
κού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τάσος 
Αβραντίνης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ινστι-
τούτου Δημοσιονομικών Μελετών.

Υγεία: Αναδόμηση και ανασχεδιασμός 
λειτουργίας. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγη-
τής Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς.

Δημόσια Διοίκηση και Αυτο-
διοίκηση: Χρηστή Διακυβέρνηση, ανά-
πτυξη, καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη. 
Παναγιώτης Καρκατσούλης, Καθηγητής 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Δημοσιονομική Πολιτική: Αξιο-
πιστία και αποτελεσματικότητα. Παναγιώ-
της Λιαργκόβας, Καθηγητής Οικονομικών 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τ. επικεφα-
λής Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, 
Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕ-
ΦίΜ.

Φορολογική Πολιτική: Μικρότερο 
κράτος, λιγότεροι φόροι. Μιράντα Ξαφά, Δι-
ευθύνoυσα Σύμβουλος της E.F. Consulting 
στην Αθήνα, Ερευνήτρια του Center for 
International Governance Innovation, Μέ-
λος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ.

Θεσμικό Πλαίσιο για την Οικονομική Ανάπτυξη: Αριστείδης Χατζής, Καθη-
γητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών ΕΚΠΑ, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του 
ΚΕΦίΜ.

Συντάξεις: Αλλαγή φιλοσοφίας, αποκατάσταση του προγραμματισμού ζωής. Πλάτων Τήνι-
ος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Εποπτεία Αγοράς και Αδειοδότηση: Εκσυγχρονισμός και εναρμόνιση με το ενω-
σιακό δίκαιο. Ροδόλφος Δρακούλης, MSc Mechanical Engineering, Ειδικός Εμπειρογνώμων - 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ

Εργασιακά: Αντιμετώπιση της ανεργίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ιωάννης Ληξου-
ριώτης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου.
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Ελλάδα 2021 - Φάση Β’:  
Οι φιλελεύθερες ρίζες  
της Ελληνικής Επανάστασης
Η επέτειος των διακοσίων ετών από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης αποτελεί για μας 
εφαλτήριο προκειμένου να τονίσουμε ξανά τις φιλελεύθερες ρίζες της νέας Ελλάδας. Η δεύτερη 
φάση του προγράμματος Ελλάδα 2021 – Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία υπό τον συντονι-
σμό του Αριστείδη Χατζή έχει ως αφετηρία τις ιδέες του 1821 που ενέπνευσαν τη διατύπωση των 
πιο πρωτοποριακών, των πιο φιλελεύθερων και δημοκρατικών καταστατικών πολιτικών κειμένων 
της εποχής τους. Είναι στο χέρι μας, και για μας αυτό αποτελεί στόχο και πρόκληση, η αναγέννηση 
των ιδεών αυτών να αποτελέσει τον ασφαλή γνώμονα της εξόδου της χώρας από την κρίση και της 
νέας πορείας της προς την ευημερία, όπως την οραματίστηκαν οι αγωνιστές και αγωνίστριες της 
ελευθερίας της πατρίδας μας. 
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Είπαν για το ΚΕΦίΜ και την Ατζέντα

 Σας συγχαίρω για την ποιότητα της δουλειάς και την τόλμη 
με την οποία εκφράζετε τις απόψεις σας με νηφάλιο και 
τεκμηριωμένο τρόπο. Η δουλειά που κάνετε στο ΚΕΦίΜ 
αποτελεί μια ανάσα ορθού πολιτικού λόγου. Εξάλλου κι-
νούμαστε σε ένα κοντινό μήκος κύματος και σε κάθε πε-
ρίπτωση ένα ανοιχτό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία είναι 
πάντα ανοιχτό σε δεξαμενές σκέψης που παράγουν ποιο-
τικό, ουσιαστικό λόγο εφαρμοσμένης πολιτικής [...] Αυτές 
οι εισηγήσεις άλλωστε θα αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για 
την επεξεργασία της επιτροπής προγράμματος για τη Νέα 
Δημοκρατία.   

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Άκουσα χθες τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος πήγε να μιλήσει σε 
μια λέσχη θεωρητικών του νεοφιλελευθερισμού […] το Κέ-
ντρο Φιλελεύθερων Μελετών [...] Είμαστε ιδεολογικά αντί-
παλοι. Κατά καιρούς έχουν προτείνει, και είναι αξιέπαινοι 
γιατί έχουν το θάρρος της γνώμης τους και το λένε καθαρά, 
τις σκληρότερες των προτάσεων που έχουν ακουστεί στη 
χώρα μας από τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου.

Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ

Θεωρώ ότι το ΚΕΦίΜ, ένα νέο think tank που φέρνει με 
ένταση τις φιλελεύθερες ιδέες στην Ελλάδα αποποινικο-
ποιεί επιτέλους ένα εξαιρετικά σημαντικό ρεύμα για τον 
ελληνικό πολιτικό διάλογο. Σκεφτείτε ότι για χρόνια θεω-
ρούμε αυτονόητο και προοδευτικό να μιλάμε για τον κομ-
μουνισμό, που ήταν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς - εγώ εί-
μαι κόρη κομμουνιστή - και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε 
για τον φιλελευθερισμό. Η λέξη φιλελεύθερος ήταν κάτι 
που έπρεπε να τη λέμε σιγά-σιγά ή να μη τη λέμε καθόλου.

 Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη 
Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τ. Υπουρ-
γός Παιδείας
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Είπαν για το ΚΕΦίΜ και την Ατζέντα

Παρότι το ΚΕΦίΜ δεν συνδέεται με κάποιο κόμμα, μας έχει εκπλήξει 
ευχάριστα με την ποιότητα και την ποσότητα της δουλειάς του. Όσον 
αφορά την ελευθερία, το ΚΕΦίΜ έχει αναδείξει με αλλεπάλληλες μελέτες 
το πόσο η χώρα έχει μείνει πίσω και πόσα περιθώρια υπάρχουν για την 
ενίσχυση και προάσπιση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και 
ιδιαίτερα της οικονομικής ελευθερίας του πολίτη.

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Το ΚΕΦίΜ είναι μια όαση προτάσεων και συζητήσεων με πολύ ουσιαστικό 
περιεχόμενο.

Γιώργος Μαυρωτάς, Βουλευτής Το Ποτάμι

Το ΚΕΦίΜ προωθεί τις ιδέες του κλασικού φιλελευθερισμού μέσα από 
ποικίλες δράσεις που αναδεικνύουν τις φιλελεύθερες αξίες έμπρακτα. 
Πέρα από την καλλιέργεια της ιδεολογικής μας βάσης, μόνο μέσα από 
υλοποιήσιμες προτάσεις μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη οι-
κονομία και μια ανοιχτή κοινωνία στην χώρα μας. Το ΚΕΦίΜ κινείται προς 
αυτόν τον στόχο προσφέροντας πολύτιμο έργο στη χώρα μας. 

Πόλυ Βλάση, Αντιπρόεδρος Φιλελεύθερης Συμμαχίας
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Παρουσίαση βιβλίου: Το Κίνητρο  
του Κέρδους στην Εκπαίδευση  23.05.18

Το ΚΕΦίΜ, στο πλαίσιο της καρποφόρας συνερ-
γασίας του με τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, εξέ-
δωσε το βιβλίο Το Κίνητρο του Κέρδους στην Εκ-
παίδευση με στόχο να αμφισβητηθεί η κυρίαρχη, 
όσο και αβάσιμη προκατάληψη ότι η επιδίωξη του 
κέρδους δεν έχει καμία θέση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Το βιβλίο, μια συλλογή δοκιμίων που 
κυκλοφόρησε στα αγγλικά από την εμβληματική 
βρετανική δεξαμενή σκέψης Institute of Economic 
Affairs (ΙΕΑ), παρουσίασαν οι Τάσος Αβραντίνης, 
Παναγιώτης Καράμαλης, Λεωνίδας Κόσκος, και Πάσχος Μανδραβέλης, ενώ στην εκδήλωση συμμετεί-
χε η Διευθύντρια Προγραμμάτων του IEA, Christiana Stewart-Lockhart. 

Μελέτη: Πώς ψηφίζουν τα κόμματα;   12.11.2018

Η διαπίστωση σημαντικών διαφορών στην κοινοβουλευτική συμπεριφορά των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης κατά τις δυο περιόδους 2012-2015 και 2015-2018 -διαφορές που καταδεικνύουν αντίστοιχα 
την κορύφωση και την κατάρρευση της διαιρετικής τομής «μνημόνιο – αντιμνημόνιο»- ήταν το βασικό 
συμπέρασμα της μελέτης μας Πώς ψηφίζουν τα κόμματα; Κοινοβουλευτική ψήφος: Ιούνιος 2012 – Ιούλιος 
2018. Τα πορίσματα της μελέτης παρουσίασαν από το ΚΕΦίΜ ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος και ο Νίκος 
Ρώμπαπας, και τα σχολίασαν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Κώστας Στούπας.
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Προάσπιση  
των ατομικών ελευθεριών
Το 2018 ήταν η χρονιά που το ΚΕΦίΜ συνέβαλε ουσιαστικά σε μια μεγάλη συμβολική και ουσιαστική νίκη 
για την ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα, στη δικαστική δικαίωση της συγγραφέως Σώτης Τριανταφύλλου, 
που διώχθηκε παράλογα βάσει του αντιρατσιστικού νόμου. Για μας, η ενεργητική προάσπιση των ατομικών 
ελευθεριών είναι μονόδρομος προκειμένου η Ελλάδα να ξεφύγει από τις διόλου κολακευτικές κατατάξεις 
της 74ης θέσης στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου και της 39ης στον Δείκτη Ποιότητας του Κράτους Δικαί-
ου. Γνώμονάς μας, η εμβληματική ρήση του Τόμας Τζέφερσον: “Προτιμώ να εκτίθεμαι στις άβολες καταστά-
σεις που πηγάζουν από την υπερβολική ελευθερία, παρά σ’ αυτές που παράγονται από την έλλειψή της”. 

Δικαστικός Ακτιβισμός: Συμβολή στη  
δικαίωση της Σώτης Τριανταφύλλου   02.05.18
Το ΚΕΦίΜ συνέβαλε ενεργά στη δικαστική δικαίωση της Σώτης Τριανταφύλλου η οποία διώχθηκε 
παράλογα βάσει του αντιρατσιστικού νόμου, συμμετέχοντας στη νομική της υπεράσπιση από τον Αθα-
νάσιο Αναγνωστόπουλο και και τον Κωνσταντίνο Καλλίρη. Η Σώτη Τριανταφύλλου δήλωσε για μας: “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”.

Εκδήλωση: Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί 
της στην Ευρώπη σήμερα   14.11.18

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΕΙΝΚΑΜ)  
διοργανώσαμε εκδήλωση με θέμα Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της στην Ευρώπη σήμερα σε 
κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν οι 
Πάσχος Μανδραβέλης, Γιώργος Παπούλιας, Αλέξανδρος Σκούρας, και Θόδωρος Σκυλακάκης είχε 
ως άξονες την άνοδο του εθνολαϊκισμού στην Ευρώπη και τα ζητήματα της μετανάστευσης και 
της ανεκτικότητας, εμπλέκοντας ενεργά το ακροατήριο που παρενέβη με ενδιαφέρουσες ερωτή-
σεις και τοποθετήσεις. 
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Προώθηση  
του οικονομικού αλφαβητισμού
Η κρίση των τελευταίων ετών ανάγκασε κάθε Έλληνα να ασχοληθεί με ζητήματα άγνωστα μέχρι πρότινος 
για τους περισσότερους, όπως τα spreads των ομολόγων, η βιωσιμότητα του χρέους και τα δημοσιονομικά 
ελλείμματα. Η αντικειμενική αδυναμία αξιολόγησης του τι πραγματικά συνέβη στην Ελλάδα δημιούργησε 
εύφορο έδαφος για τη διάδοση του λαϊκισμού και θεωριών συνωμοσίας που υπονόμευσαν την ευρωπαϊκή 
προοπτική και το κεκτημένο της φιλελεύθερης δημοκρατίας στη χώρα μας. O στοιχειώδης οικονομικός 
αλφαβητισμός, οι βασικές γνώσεις για το πώς λειτουργεί η οικονομία, είναι προϋπόθεση όχι μόνο για να 
ξεφύγουμε από την κρίση, αλλά και για να θωρακιστούμε από νέες μελλοντικές περιπέτειες. 

Εκδήλωση: Bitcoin και Κρυπτονομίσματα - 
Ευκαιρία ή Ευσεβής Πόθος;  07.01.18

Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα κρυπτονομίσματα ήταν θέμα της εκδήλωσης που δι-
οργανώσαμε στο πλαίσιο του Athens Eurasian Money Show. Τη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε σε 
κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton Athens, απασχόλησαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα του ψηφιακού νομίσματος, η χρησιμότητα του bitcoin στις σύγχρονες συναλλαγές και ο ρόλος 
της τεχνολογίας στη μετεξέλιξη του νομισματικού συστήματος. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Γιώργος 
Αρχόντας, Πέτρος Δημητράκος, Κωνσταντίνος Καρδιασμένος, Νίκος Κωστόπουλος και Κωνσταντίνος 
Χαροκόπος.   
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Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας  18.07.18

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά φέτος, δημοσι-
εύσαμε και παρουσιάσαμε την ετήσια μελέτη μας 
για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας που απο-
τυπώνει το πραγματικό μέγεθος του φορολογικού 
βάρους που υφίστανται οι πολίτες σήμερα. Το 
2018, ο μέσος Έλληνας εργάστηκε 198 από τις 365 
ημέρες του χρόνου - από την Πρωτοχρονιά έως 
και τις 17 Ιουλίου - μόνο για να πληρώσει φόρους 
και εισφορές στο κράτος.

Τα πορίσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν και 
σχολιάστηκαν από τον Τάσο Αβραντίνη, τον Άδω-
νη Γεωργιάδη, τον Κωνσταντίνο Σαραβάκο, και 
τον Αλέξανδρο Σκούρα. 

Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 2018 στα μέσα 
ενημέρωσης:

44 αναφορές σε εφημερίδες

4 πρωτοσέλιδα

17 αναφορές σε τηλεοπτικά ενημερωτικά προ-
γράμματα

61 αναφορές στο ραδιόφωνο 

909 άρθρα στον ηλεκτρονικό τύπο

Η οικονομική ελευθερία στην Ελλάδα   25.09.18
Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 108η θέση ανάμεσα σε 162 χώρες στη μελέτη του Fraser Institute Η Οι-
κονομική Ελευθερία στον Κόσμο για το 2018, την οποία παρουσίασε στη χώρα μας φέτος για τέταρτη 
χρονιά το ΚΕΦίΜ ως μέλος του Economic Freedom Network και αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελ-
λάδα του Fraser Institute. «Την ώρα που κάποιοι κυνηγούν τον μπαμπούλα του νεοφιλελευθερισμού, 
η οικονομική ελευθερία της Ελλάδας είναι αντίστοιχη της Κίνας και της Σουαζιλάνδης» σχολίασε κατά 
την παρουσίαση των πορισμάτων του Δείκτη ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ Νίκος Ρώμπαπας. 
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Παιδεία: Τι πληρώνουν οι Έλληνες  03.10.18

Στα 3.200 ευρώ ανέρχεται η μέση ετήσια δημόσια δαπάνη ανά μαθητή στην Ελλάδα βάσει των στοι-
χείων του 2016, ενώ οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν ετησίως επιπλέον 1,5 δις ευρώ από την 
τσέπη τους για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των παιδιών τους, ήταν το βασικό 
συμπέρασμα της μελέτης μας Παιδεία: Τι πληρώνουν οι Έλληνες; Υπολογισμός κόστους ανά μαθητή στην 
εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα πορίσματα της μελέτης παρουσίασε ο συντονιστής της έρευνας Τάσος 
Αβραντίνης και τα σχολίασαν οι Κώστας Δημόπουλος, Ανδρέας Ζαμπούκας, Γιώργος Μαυρωτάς, και 
Νίκος Ρώμπαπας.

Η Φορολογική Ανταγωνιστικότητα  
της Ελλάδας   12.11.18
Για πρώτη φορά φέτος, το ΚΕΦίΜ παρουσίασε στην Ελλάδα τον Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνι-
στικότητας του Tax Foundation, με τη χώρα μας να κατατάσσεται στην 29η θέση ανάμεσα στις 
35 χώρες του ΟΟΣΑ. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής του ΚΕΦίΜ Κωνσταντίνος Σαρα-
βάκος: «Η αναμενόμενα απογοητευτική επίδοση της Ελλάδας είναι ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι 
ότι αν θέλουμε να ξεφύγουμε επιτέλους από την κρίση και να διασφαλίσουμε ισχυρή, βιώσιμη 
ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά 
στην κατεύθυνση της δραστικής μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης στα άτομα και τις επι-
χειρήσεις».
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LearnLiberty.gr: 6η χρονιά
Το LearnLiberty.gr ξεκίνησε το 2013 από τον Αρι-
στείδη Χατζή, 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 με-
ταφράζουμε και υποτιτλίζουμε εκπαιδευτικά 
βίντεο τα οποία και προωθούμε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Μέχρι σήμερα έχουμε με-
ταφράσει πάνω από 200 βίντεο, με πάνω από 
600.000 συνολικές θεάσεις, με την κοινότητα 
του LearnLiberty.gr να μεγαλώνει σταθερά. 

Ενότητα Think Tanks @ Liberal.gr: 2η χρονιά
Η ενότητα Think Tanks είναι το αποτέλεσμα της 
εποικοδομητικής συνεργασίας του ΚΕΦίΜ με 
την  έγκυρη ειδησεογραφική ιστοσελίδα Liberal 
που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017. Αξιοποι-
ώντας το ευρύ διεθνές μας δίκτυο, εξασφαλίσα-
με 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, το Foundation for Economic Education, 
το Institute of Economic Affairs και το 4Liberty.
eu, και έχουμε μεταφράσει μέχρι σήμερα σχεδόν 
450 άρθρα, τα οποία διαβάστηκαν συνολικά από 
περίπου 500.000 αναγνώστες. 
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Ενίσχυση  
του φιλελεύθερου κινήματος 
Η ενίσχυση του δυναμικά αναδυόμενου φιλελεύθερου κινήματος στην Ελλάδα είναι για μας ταυτόχρο-
να ευθύνη και πρόκληση. Καθώς ολοένα και περισσότεροι Έλληνες δηλώνουν σήμερα φιλελεύθεροι, 
ασπάζονται τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας, και ζητούν συγκεκριμένες πολιτικές για 
την ενδυνάμωσή της σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου, αισθανόμαστε χρέος μας να συμβάλλουμε με 
όλες τις δυνάμεις μας στην προσπάθεια ώστε το φιλελεύθερο κίνημα να ανθίσει εκ νέου στη χώρα 
μας.

Βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2018  17.12.18 

Το ΚΕΦίΜ απένειμε για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά φέτος τα βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, έναν θεσμό 
που έχει ως στόχο την επιβράβευση γυναικών και 
ανδρών που ενσαρκώνουν με το έργο και τη δρά-
ση τους τις αξίες της ελευθερίας. Ο μύθος του 
Προμηθέα, σύμβολο του φιλελεύθερου ανθρώ-
που που υψώνει το ανάστημά του όχι μόνο για τη 
δική του ελευθερία, αλλά και για την ελευθερία 
των άλλων, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στον 
άνθρωπο και την ικανότητά του να διαχειρίζεται 
τη γνώση και ταυτόχρονα την ευθύνη που αυτή 
συνεπάγεται.

Νικητές των βραβείων 
Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο ξενοδο-
χείο Hilton Athens, με παρουσιαστή τον ηθοποιό, 
σκηνοθέτη και φίλο του ΚΕΦίΜ, Γιώργο Αγγελό-
πουλο. Στην εκδήλωση παρέστησαν πάνω από 
200 άνδρες και γυναίκες από την πολιτική, τον 
ακαδημαϊκό, καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό 
χώρο. 
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Νικητές των βραβείων στις αντίστοιχες κατηγο-
ρίες ήταν οι: 

01 Επιχειρηματίας της Χρονιάς οι ιδρυτές της 
Workable, Νίκος Μωραΐτάκης και Σπύρος Μαγιάτης

02 Καλλιτέχνης της Χρονιάς ο ηθοποιός και σκηνο-
θέτης Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

03 Δημοσιογράφος της Χρονιάς ο Πάσχος Μανδρα-
βέλης

04 Βραβείο για την Υπεράσπιση της Ατομικής Ελευ-
θερίας απενεμήθη στους Θανάση Μαυρίδη, Πανα-
γιώτη Λάμψια και Κατερίνα Γαλανού

05 Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην Προώθηση 
της Ατομικής Ελευθερίας απενεμήθηκε στον τέως 
αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομι-
κών της Πολωνίας Λέσεκ Μπαλτσερόβιτς

06 Βραβείο Νέων Φίλων της Ελευθερίας απενεμήθη 
από το Friedrich Naumann Foundation στους εκπρο-
σώπους των Young Liberals Greece και των European 
Students For Liberty, Γιώργο - Μαρίνο Παπανικολάου και Ευάγγελο Ανδρέου

Liberal Youth Academy  09.10.18 -11.11.18
Το ΚΕΦίΜ, σε συνεργασία με το Friedrich Naumann Foundation διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος 
τη Φιλελεύθερη Ακαδημία Νέων, μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς 
φιλελεύθερων ηγετών που θα προωθήσουν τις ιδέες και αρχές της ελευθερίας σε κάθε πεδίο της δη-
μόσιας σφαίρας.

9 ημέρες

20 συμμετέχοντες

18 ομιλητές

23 παρουσιάσεις

3 workshops 

Ανώνυμη αποτίμηση του προγράμματος από συμμετέχοντες:

“Η Ακαδημία όπως την έζησα: πολυπρισματική, επιστημονική, υψηλού επιπέδου, γενναιόδωρη”.

“Το πρόγραμμα της Ακαδημίας ήταν υπέροχο - είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να ακούσουμε άκρως 
ενδιαφέροντες ανθρώπους με βαθιά γνώση των ιδεών της ελευθερίας”. 
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Σεμινάριο Πολιτικής Ηγεσίας 12.06.18 – 13.06.18

Το ΚΕΦίΜ διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος το Σεμινάριο Πολιτικής Ηγεσίας, ένα καινοτόμο πρό-
γραμμα που έχει ως στόχο την εντατική, διεπιστημονική προσέγγιση σε ζητήματα πολιτικής σκέψης 
και πράξης, με 21 εξασφαλισμένες υποτροφίες για τους νέους συμμετέχοντες χάρη στη γενναιοδωρία 
των μελών μας. Βασικός εισηγητής του Σεμιναρίου ήταν ο Christopher Lingle, διδάκτορας οικονο-
μικών του University of Georgia, ο οποίος έχει διδάξει σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Ευρώπης, της 
Αφρικής, της Ασίας, και της λατινικής Αμερικής. 

Coalition Leaders Forum -  
Taxpayers Leaders Forum 26.06.18 - 28.06.18
Το ΚΕΦίΜ φιλοξένησε στην Αθήνα το Coalition 
Leaders Forum και το Taxpayers Leaders Forum, 
μια διεθνή πρωτοβουλία για τη φορολογική με-
ταρρύθμιση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
οικονομικής ελευθερίας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Στο πλαίσιο των εργασιών του συ-
νεδρίου, ο Αλέξανδρος Σκούρας παρουσίασε την 
επίδραση που έχει η πρωτοβουλία της Ημέρας 
Φορολογικής Ελευθερίας του ΚΕΦίΜ στον ελ-
ληνικό δημόσιο διάλογο και την ευαισθητοποίη-
ση για την ανάγκη ελάφρυνσης της φορολογικής 
επιβάρυνσης των Ελλήνων.
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Στηρίξτε το έργο μας
Το ΚΕΦίΜ είναι ανεξάρτητο και μη κομματικό - δεν αντλεί χρηματοδότηση από επιχειρηματικά ή πο-
λιτικά συμφέροντα. Βασιζόμαστε στην αρωγή των μελών μας και των διεθνών συνεργατών μας.

Γίνε μέλος
Γίνε μέρος της προσπάθειας για μια πιο ελεύθερη Ελλάδα, επιλέγοντας ένα από τα τρία πακέτα ετήσι-
ας συνδρομής στην ιστοσελίδα μας. 

Κάνε μια δωρεά
Δυνάμωσε την προσπάθεια μας για τη διάδοση των ιδεών της ελευθερίας στη χώρα μας ενισχύοντάς 
μας οικονομικά μέσω 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. 

Gold Member 
300€/χρόνο

Στήριξε τις δράσεις μας για να 
διαδώσουμε τις φιλελεύθερες 
ιδεες, επιλέγοντας την Gold 
ετήσια συνδρομή

▶  Δωρεάν αντίτυπο 8 επιλεγμέ-
νων εκδόσεων του ΚΕΦίΜ

▶  20% έκπτωση στο ακτιβι-
στικό βιβλιοπωλείο Free 
Thinking Zone

▶  Μια μονή πρόσκληση στα 
βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Platinum Member 
500€/χρόνο

Ενίσχυσε το έργο μας επιλέγο-
ντας την platinum ετήσια συν-
δρομή με τα επιπλέον προνόμια

▶  Δωρεάν αντίτυπο όλων των 
εκδόσεων του ΚΕΦίΜ

▶  20% έκπτωση στο ακτιβι-
στικό βιβλιοπωλείο Free 
Thinking Zone

▶  Μια διπλή πρόσκληση στα 
βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Basic Member 
100€/χρόνο

Γίνε μέρος της προσπάθειας 
για μια φιλελεύθερη Ελλάδα, 
επιλέγοντας την basic ετήσια 
συνδρομή

▶  Δωρεάν αντίτυπο 4 επιλεγμέ-
νων εκδόσεων του ΚΕΦίΜ

▶  20% έκπτωση στο ακτιβι-
στικό βιβλιοπωλείο Free 
Thinking Zone
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Το 2018  
ήταν συναρπαστικό,  
το 2019 θα είναι  
ακόμη καλύτερο!

Κανένας απολογισμός δράσης δεν είναι πλήρης αν δεν περιέχει και σχεδι-
ασμό για το μέλλον. Το 2018 ήταν για το ΚΕΦίΜ μια συναρπαστική χρονιά, 
όμως το 2019 ήδη από τους πρώτους αυτούς μήνες δείχνει ότι θα είναι 
ακόμη καλύτερο.

Πρώτα απ’ όλα, η παρουσίαση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων του 
προγράμματός μας Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευη-
μερία στις 11 και 12 Απριλίου, με έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης 
και τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, επι-
χειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, ήταν από μόνη της το αποκορύφωμα 
μιας μεγάλης και έντονης παραγωγικής διαδικασίας. Οι προτάσεις μας 
συζητιούνται, επηρεάζουν πολιτικές και προγράμματα, αναγκάζουν τους 
ιδεολογικούς αντιπάλους της ελευθερίας να τις αντιμετωπίσουν.

Δεν σταματάμε όμως εδώ! Το δεύτερο σκέλος της Ατζέντας που θα επιμε-
ληθεί ο Αριστείδης Χατζής θα αναδείξει τον φιλελεύθερο χαρακτήρα και 
τις ρίζες της Ελληνικής Επανάστασης με αφορμή τα 200 χρόνια από την 
κήρυξή της.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Καρκατσούλη και την Έφη 
Στεφοπούλου προχωράμε στη διαμόρφωση του νέου Δείκτη Ποιότητας 
Νομοθέτησης, ποσοτικοποιώντας μέσα από μια έγκυρη μεθοδολογία αυτή 
την κρίσιμη παράμετρο για την ποιότητα της δημοκρατίας μας και την 
αποτελεσματικότητα του κράτους. Ήδη δεξαμενές σκέψης από το εξωτε-
ρικό έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να εφαρμόσουν τον Δείκτη 
στην εμπειρία των χωρών τους.

Τέλος, μια ακόμη νέα πρωτοβουλία μας θα είναι η διοργάνωση μέσα στο 
2019 της 1ης Οικονομικής Ολυμπιάδας, ενός διαγωνισμού βασικών οικο-
νομικών γνώσεων για μαθητές και μαθήτριες σε συνεργασία με δημόσια 
και ιδιωτικά σχολεία, που θα προαγάγει ουσιαστικά τον οικονομικό αλφα-
βητισμό και ευαισθητοποιήσει για την ανάγκη μιας στοιχειώδους οικονο-
μικής παιδείας στη χώρα μας.

Προχωράμε λοιπόν δυναμικά - και σ’ αυτή την πορεία σας καλώ να συμμε-
τάσχετε ενεργά. Μαζί άλλωστε αυτά τα τέσσερα χρόνια έχουμε αποδείξει 
ότι μπορούμε να ξεπερνάμε ακόμη και τα όνειρά μας!

Νίκος Ρώμπαπας 
Εκτελεστικός Διευθυντής
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