ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
-ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚεΦιΜ) Μάρκος Δραγούμης αποτελεί
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό τη προβολή, διάδοση και
ανάπτυξη των φιλελεύθερων ιδεών στη πολιτική ζωή της χώρας μας.
Επιδιώκει να συμβάλει στον εμπλουτισμό της δημόσιας συζήτησης στους τομείς
της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης, της εξωτερικής
πολιτικής και του περιβάλλοντος, στη κατεύθυνση της πληρέστερης γνώσης
των θεσμών της ανοιχτής κοινωνίας και οικονομίας.
Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται εκδόσεις έργων της φιλελεύθερης
βιβλιοπαραγωγής και κειμένων εργασίας των συνεργατών του, η διοργάνωση
ανοιχτών συζητήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε τακτική βάση καθώς
και, η δικτύωση προσώπων, πολιτικών ινστιτούτων και λοιπών φορέων που
δραστηριοποιούνται στην ίδια κατεύθυνση.
Το ΚεΦιΜ διοικείται από τριμελές διοικητικό συμβούλιο και το έργο του
συνεπικουρείται από πολυμελές επιστημονικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται
από ενεργά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και ανεξάρτητους
διανοητές. Το ΚεΦιΜ -Μάρκος Δραγούμης συνεργάζεται με ερευνητικούς
φορείς του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων το ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για
την Ελευθερία.

ΜΑΡΚΟΣ
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Μαχητικός και παραγωγικός δημοσιογράφος, ερευνητής
και αρθρογράφος από το 1960 μέχρι το θάνατό του έχει
δημοσιεύσει πλήθος άρθρα, μελέτες, βιβλία και μεταφράσεις
με οικονομικό και πολιτικό-ιστορικό περιεχόμενο.
Σημαντικοί σταθμοί στη ζωή του η δίχρονη εξορία του
στον Αϊ Στράτη, αρχές του ’50, η εκλογή του ως βουλευτή
της ΕΔΑ το 57 και η παραίτησή του υπέρ του Μερκούρη,
το κίνημα ειρήνης του ’60, ο αντιδικτατορικός αγώνας με το
ΠΑΜ το 67-74, η έντονη κριτική του στον υπαρκτό αλλά και
το θεωρητικό σοσιαλισμό, η πορεία προς το φιλελευθερισμό
το ‘70, η διεύθυνση των γραφείων τύπου των ελληνικών
πρεσβειών στο Λονδίνο, τη Βαρσοβία και άλλού, η
διεύθυνση της ελληνικής μεταφραστικής υπηρεσίας της Ε.Ε.
στις Βρυξέλες τη δεκαετία του ‘90.
Πέθανε στις 2 Ιουλίου 2011.
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Συζήτηση στο Free Thinking Zone
Σκουφά 64 και Γριβαίων

«Ταυτότητα φύλου,
σεξουαλικός προσανατολισμός
και ελευθερία».

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Φιλελεύθερη Βιβλιοθήκη αποτελεί έναν από τους πυλώνες του Κέντρου
Φιλελεύθερων Μελετών και ίσως το πιο δραστήριο τμήμα του.
Ξεκινώντας τις βιβλιοπαρουσιάσεις από το Μάρτιο του 2008 έχουν
παρουσιαστεί πάνω από 30 βιβλία.
Η Φιλελεύθερη Βιβλιοθήκη έχει στη διάθεση της πάνω από 50 τίτλους
ενώ πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί τα πρωινά του Σαββάτου το
δανειστικό τμήμα της.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών-Μάρκος Δραγούμης σε συνεργασία
με τον Ιανό διοργανώνει συζητήσεις τη πρώτη Τρίτη του κάθε μήνα, με
διάφορα θέματα για την ανοικτή κοινωνία και το φιλελεύθερισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή τη σελίδα
του ΚΕΦΙΜ στο facebook
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ
Α. Ανδριανόπουλος, “Η παγκοσμιοποίηση και οι εχθροί της”,εκδ. LIBRO
Ε. Αραμπατζής, Θ.Βερέμης, Ν. Βεντούρης,κ.α., « Ο φιλελευθερισμός στην
Ελλάδα», εκδ. ΕΣΤΙΑ.
Χάρης Βλάδος, “Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην
Ελλάδα”, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ
Τ.Μίχας, Δ.Σκάλκος, “Φιλελεύθερη Σοσιαλδημοκρατία” (26 αντίτυπα)
Μ.Ν. Ρόθμπαρντ,“Τι έκανε η κυβέρνηση στα χρήματά μας;” (5 αντίτυπα)
Α. Σμιθ, “Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών”, ΤΟ
ΒΗΜΑ (4
αντίτυπα)
Ά.Τόφλερ,
«Το Τρίτο Κύμα», εκδ. ΚΑΚΤΟΣ (2 αντίτυπα)
Δ.Φύσσας,
“Πλατεία Λένιν, πρώην Συντάγματος”, εκδ. ΕΣΤΙΑ
Φ.Χάγεκ, “Το Σύνταγμα της Ελευθερίας”, εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

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

Η πρώτη έκδοση του ΚΕΦΙΜ-Μάρκος Δραγούμης
δε θα μπορούσε να είναι άλλη από την επανέκδοση
του βιβλίου του Μάρκου Δραγούμη: Πορεία προς τον
Φιλελεύθερισμό.
Μπορείτε να το προμηθευτείτε σε όλα τα κεντρικά
βιβλιοπωλεία ή να το παραγγείλετε από το ΚΕΦΙΜ
(με email στη διεύθυνση
liberty_forum@greekliberals.net)
ISBN: 960-02-2489-7
ISBN 13: 978-960-02-2489-4

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ

www.libertyforum.gr 		
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ

To Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών - Μάρκος Δραγούμης σχεδιάζει να εκδώσει
συγγράμματα ,να διοργανώσει εκδηλώσεις και να μεταφράσει τη ξένη φιλελεύθερη
βιβλιογραφία στα ελληνικά. Επιθυμούμε να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι και
στηριζόμενοι στους ανθρώπους που θέλουν να δούν μια Ελλάδα με περισσότερες
επιλογές, περισσότερες, ευκαιρίες και περισσότερη ελευθερία σε μια Ευρώπη του
21ου αιώνα. Μπορείτε να καταθέσετε δωρέες στον παρακάτω λογαριασμό

Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR76 0172 0650 0050 6505 6609 809

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ -ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ
ΚΑΤΑΚΟΣ

Πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών
O Γρηγόρης Βαλλιανάτος είναι πολιτικός επιστήμων
δημοσιογράφος και σύμβουλος επικοινωνίας. Γεννήθηκε
στην Πλάκα της Αθήνας το 1956.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του
Π Αθηνών, στο Παρίσι (Institut d etudes politiques), στη
Βοστώνη (North Eastern), και στο Λονδίνο (N E London
Polytechnic).
Εργάζεται ως σύμβουλος επικοινωνίας επιχειρηματιών και
πολιτικών. Είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα του ανθρώπου
και εθελοντής σε πλήθος οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών. Toν Νοέμβριο 2011, εξελέγη πρόεδρος της ΣΕ της
Φιλελεύθερης Συμμαχίας και τελεί πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ

Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών
Γεννήθηκε το 1961 στην Αυστραλία από γονείς μετανάστες.
Πολύ μικρός επέστρεψε στη Μάνη όπου τέλειωσε το
Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Μετά τη μεταπολίτευση τέλειωσε
το Λύκειο στη Θεσσαλονίκη. Εχει σπουδάσει Βιολογία και
Πληροφορική. Έχει εργασθεί ως αναλυτής προγραμματιστής
και σύμβουλος έργων πληροφορικής. Έχει κάνει
μεταπτυχιακά στη πληροφορική και στη διδακτική. Ιδρυτικό
μέλος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας και της δημοτικής
κίνησης Πορτοκαλί.
Έχει διατελέσει διευθυντής του προσωπικού γραφείου του
Δημάρχου Αθηναίων κου Καμίνη και σήμερα είναι
Αντιπρόεδρος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας και ιδρυτικό
μέλος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών-Μάρκος
Δραγούμης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:30
Συζήτηση
«Ταυτότητα φύλου,
σεξουαλικός προσανατολισμός
και ελευθερία»
& Βιβλιοπαρουσιάσεις:
«Γιατί δεν έχω σαν το δικό σου μαμά;» Άννα Κουρουπούεκδ. Ποταμός
«Το ταξίδι της ζωής μου», - Εύας Κουμαριανού
εκδ. Πολύχρωμος Πλανήτης
* Άννα Κουρουπού
Γενική Γραμματέας ΣΥΔ, συγγραφέας
* Μαρίνα Γαλανού
Πρόεδρος ΣΥΔ
* Ειρήνη Πετροπούλου
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
* Βαγγέλης Μάλλιος
Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
δικηγόρος.
Συντονίζει ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος

Άννα
ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ

Γενική Γραμματέας ΣΥΔ, συγγραφέας

Η Άννα Κουρουπού είναι γενική γραμματέας του Σωματείου
Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) και αρθρογράφος στο protagon.gr και συγγραφέας.

Μαρίνα
ΓΑΛΑΝΟΥ

Βαγγέλης
ΜΑΛΛΙΟΣ

Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
δικηγόρος
Ο Βαγγέλης Μάλλιος σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και έκανε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο
Πανεπιστήμιο Paris I. Στη συνέχεια εκπόνησε στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο
“Το ανθρώπινο γονιδίωμα. Γενετική έρευνα και προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων” υπό την εποπτεία του καθηγητή Ν.
Αλιβιζάτου. Ειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, το εκλογικό δίκαιο και το δίκαιο της υγείας.

Πρόεδρος ΣΥΔ
Η Μαρίνα Γαλανού είναι πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης
Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αρθρογράφος και ιδιοκτήτρια των
εκδόσεων Πολύχρωμος Πλανήτης (LGBT εκδόσειςβιβλιοπωλείο) από το 2004.

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, 11741.
http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

Ειρήνη
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οικογένειες ‘Ουράνιο Τόξο’
Η Ειρήνη Πετροπούλου, σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και
Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και ασχολείται
από τα φοιτητικά της χρόνια με τον ακτιβισμό. Βρέθηκε,
στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80, στο ΑΚΟΕ όπου ανέλαβε
την έκδοση του περιοδικού ΑΜΦΙ. Μετέπειτα υπήρξε μέλος
της ΕΟΚ και της ΟΛΚΕ όπου διετέλεσε μέλος στα ΔΣ των δύο
οργανώσεων. Η δράση της έχει κυρίως να κάνει με τη θεσμική
αναγνώριση των δικαιωμάτων των LGBT ατόμων στον γάμο,
το σύμφωνο συμβίωσης, στην οικογένεια, αλλά και στη
θεσμική προστασία κατά κάθε αποκλεισμού και πράξης βίας
(λεκτικής και μη), καθώς και στην ομοφοβία και τρανσφοβία
που επικρατεί μέσα στην οικογένεια και στην εκπαίδευση.
Σήμερα, ως μέλος της ομάδας “Οικογένειες Ουράνιο Τόξο”
επικεντρώνεται σε θέματα ισότιμης αναγνώρισης των LGBT
οικογενειών.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ) αποτελεί μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση
που έχει ως σκοπό τη προώθηση και υποστήριξη της ισονομίας, ισότητας και της ίσης
μεταχείρισης των ευρισκόμενων στην Ελληνική Επικράτεια διαφυλικών και διεμφυλικών
ατόμων (τραβεστί, παρενδυτικών ανδρών και γυναικών, τρανσέξουαλ, ερμαφρόδιτων και
μεσοφυλικών ατόμων). Επίσης στοχεύει στη κατάργηση των διακρίσεων με βάση την
ταυτότητα φύλου, σύμφωνα με τις αρχές που προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγμα, τον
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές της
Yogyakarta.
Για την οικονομική ενίσχυση του ΣΥΔ και βοήθεια σε άπορα τρανς άτομα, μπορείτε να
στείλετε ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση:
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, Ζαν Μωρέας 17, Κουκάκι, Αθήνα, 11741”.

