Είκοσι χρόνια μετά τη γέννηση του ευρώ και περίπου δέκα μετά
την κατάρρευση της Lehman, ο συγγραφέας ταξιδεύει στην πολιτική και οικονομική Ιστορία και Φιλοσοφία για να εξηγήσει τα
βαθύτερα αίτια της σύγχρονης μεγάλης κρίσης. Τι είναι και πώς
επετεύχθη η νομισματική ειρήνη; Ποιες ήταν οι επιπτώσεις του
ακήρυχτου οικονομικού πολέμου εντός της Ευρωζώνης; Θα παραμείνει το ευρώ ένα δυνάμει πολιτικό εγχείρημα; Μέσα από τη
σύνθεση διαφορετικών διδαγμάτων, ο συγγραφέας αναγνωρίζει εγχώριες και διεθνείς απειλές, και προτείνει λύσεις διαφυγής
από την Ελληνική Οικονομική Κατάθλιψη…

Γιάννης Στουρνάρας

www.isideris.gr

Οικονομικός Πόλεμος και Νομισματική Ειρήνη

«Μία πολύ χρήσιμη συμβολή στην βιβλιογραφία (α) της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, (β) του ρόλου των
κεντρικών τραπεζών στην αντιμετώπιση της κρίσης και (γ) της
ελληνικής κρίσης που προήλθε από την αδυναμία αναχρηματοδότησης του δημοσίου χρέους της χώρας...»

Κωνσταντίνος Γκράβας

ση τη Χρηματοοικονομική από το ΕΜΠ.
Έχει αρθρογραφήσει σε μεγάλα ΜΜΕ της
Ελλάδας και του εξωτερικού για θέματα
διεθνούς οικονομίας και πολιτικής. Στο
πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής
(PhD) στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας
της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε
διάφορα επιστημονικά συγγράμματα. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Κωνσταντίνος Γκράβας

Οικονομικός Πόλεμος
και

Νομισματική Ειρήνη
Η Ελληνική Οικονομική Κατάθλιψη

Πρόλογος:

Γιάννης Στουρνάρας

Ο Κωνσταντίνος Γκράβας γεννήθηκε το
1975 στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγοςαναλυτής διεθνών αγορών, εισηγητής σε
εκπαιδευτικά προγράμματα για διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, και επισκέπτης καθηγητής στην Αεροπορική Σχολή
Πολέμου (ΑΣΠ). Διδάσκει θέματα όπως
«Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις», «Εκτίμηση Κινδύνου και Χρηματοοικονομικές
Εξελίξεις» και «Επενδύσεις και Διεθνείς
Αγορές». Αποφοίτησε από τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, «Λύκειον η Αθηνά», όπου
ως μαθητής της Α’ Λυκείου επισκέφθηκε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας αριστούχων από τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπούδασε στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση όντας εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Είναι διπλωματούχος Χημικός
Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), όπου εισήχθη 3ος με
υποτροφία. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος (MBA) στην Οργάνωση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με υποτροφία
στο πρώτο έτος σπουδών), και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc)
στη Μαθηματική Οικονομία με κατεύθυν-

