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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο κος Γιώργος Γλυνός εντάχθηκε στην ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, ως υπότροφος της 

ερευνητικής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος», τον Οκτώβριο του 2009 και παρέμεινε στη 

θέση αυτή για ένα χρόνο.  Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως 

ανώτατο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε 

θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και τη διαμόρφωση και 

άσκηση διαφόρων πολιτικών της Ένωσης, όπως η οικονομική και νομισματική πολιτική, 

η περιφερειακή πολιτική, η κοινωνική πολιτική και η πολιτική της διεύρυνσης. Στην 

έκθεση που ακολουθεί περιγράφονται συνοπτικά οι κυριότερες δραστηριότητες που 

ανέλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπότροφος της ερευνητικής έδρας 

«Σταύρος Κωστόπουλος».  
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 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κος Γλυνός ενεπλάκη σε μια σειρά προγραμμάτων 

και δράσεων. Η ενδεικτική επιλογή που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τις κυριότερες 

δραστηριότητές του:  

 

Δημοσιεύσεις 

 

Κείμενο εργασίας «Η δυναμική ισορροπία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: 

προϊστορία, η ιστορία και το μέλλον του ευρώ» 

 

Στις αρχές του έτους, ο κος Γλυνός συνέταξε ένα κείμενο εργασίας με τίτλο «Η δυναμική 

ισορροπία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: η προϊστορία, η ιστορία και το μέλλον του 

ευρώ», το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2010 στη σειρά Κείμενα Εργασίας 

ΕΛΙΑΜΕΠ.  

 

Το εν λόγω κείμενο στόχο είχε να εξετάσει το μέλλον της Ευρωζώνης υπό το φως της 

τρέχουσας οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα υπό το φως της ελληνικής δημοσιονομικής 

κρίσης. Διατυπώνει την άποψη ότι η ελληνική δημοσιονομική κρίση, παρά τις προφανείς 

ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων, αποτελεί και κρίση του ίδιου του συστήματος της 

Ευρωζώνης. Παράλληλα, διαπιστώνει ότι οι διαδικασίες συντονισμού των εθνικών 

δημοσιονομικών πολιτικών, αποκλειστικά και μόνο δια της τήρησης των κανόνων του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και δια της επιβολής ποινών για τις 

χώρες που δεν συμμορφώνονται, δεν είναι επαρκείς για τη διασφάλιση της 

σταθερότητας του Ευρώ. Το κείμενο προβαίνει σε μία σύντομη και επιλεκτική 

παρουσίαση της προϊστορίας, της ιστορίας και των προκλήσεων του μέλλοντος του 

Ευρώ, από την οποία προκύπτει το συμπέρασμα ότι το  σημείο ισορροπίας της 

πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης που οδήγησε στην δημιουργία της ΟΝΕ πιέζεται να 

μετακινηθεί σε θετική κατεύθυνση με τη δημιουργία και την αξιόπιστη λειτουργία του 

μηχανισμού δημοσιονομικής συνδρομής. 
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Το κείμενο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ και έχει μέχρι σήμερα δεχθεί 

πάνω από 100 επισκέψεις, ενώ σχετική αναφορά δημοσιεύθηκε και στο ηλεκτρονικό 

ενημερωτικό δελτίο του ΕΛΙΑΜΕΠ (ELIAMEP Times 2/2010), το οποίο αποστέλλεται σε 

πάνω από 5.000 παραλήπτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το κείμενο παρουσιάστηκε επίσης σε σειρά τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών εκπομπών. 

 

Άλλες δημοσιεύσεις 

 

 Οι αγορές «σύμμαχοι» της πολιτικής ενοποίησης, ΤΟ ΒΗΜΑ, 16 Μαΐου 2010   

 

 Ρήνος, Αιγαίο, Βόσπορος, ΤΑ ΝΕΑ, 13 Μαΐου 2010 

 

 Τι δεν μπορεί να μας κάνει το ΔΝΤ, ΤΟ ΒΗΜΑ, 18 Απριλίου 2010  

 

 Ευρωζώνη ή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28 Φεβρουαρίου 

2010  

 

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

 

7ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο του ΕΛΙΑΜΕΠ: Economic governance in the Eurozone 

and the EU – Drawing lessons from the crisis, 10-13 Ιουνίου 2010, Σούνιο   

 

Ο κος Γλυνός συμμετείχε στη διοργάνωση και υλοποίηση του 7ου Ευρωπαϊκού 

Σεμιναρίου του ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο Economic governance in the Eurozone and the EU – 

Drawing lessons from the crisis, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 10 ως τις 13 

Ιουνίου 2010 στο Σούνιο, σε συνεργασία με τη βελγική δεξαμενή σκέψης Bruegel και με 

την υποστήριξη του προγράμματος Jean Monnet της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μία ομάδα αποτελούμενη από 40 κορυφαίους 

στοχαστές και διαμορφωτές πολιτικής από όλη την Ευρώπη συζήτησε τα διδάγματα που 

προέκυψαν από τους τρόπους, με τους οποίους η Ευρώπη αντιμετώπισε την οικονομική 

κρίση, και τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές της συνέπειες.     

 

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Δρ. 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Στους διακεκριμένους συμμετέχοντες συγκαταλέγονταν, 

μεταξύ άλλων, και οι: κα Pervenche Berès, Γαλλίδα ευρωβουλευτής, πρόεδρος της 

Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

ο καθηγ. Peter Bofinger, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων της γερμανικής 

κυβέρνησης, ο καθηγ. Νίκος Χριστοδουλάκης, πρώην υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών, η καθηγ. Ελένη Δενδρινού-Λουρή, υποδιοικητής της Τράπεζας της 

Ελλάδας, ο καθηγ. Anton Hemerijck, επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου 

Κυβερνητικής Πολιτικής της Ολλανδίας, ο κος Jose E. Leandro, μέλος του προσωπικού 

γραφείου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κου Herman Van Rompuy, ο 

Λόρδος Liddle, επικεφαλής της βρετανικής δεξαμενής σκέψης Policy Network, ο Δρ. 

Antonio Missiroli, μέλος του Σώματος Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ο καθηγ. 

Carlos Mulas-Granados, διευθυντής της ισπανικής δεξαμενής σκέψης IDEAS, ο Δρ. 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ&ΑΣ στο Υπουργείο 

Εξωτερικών, ο καθηγ. Jean-Pisani Ferry, διευθυντής της βελγικής δεξαμενής σκέψης 

Bruegel, ο κος Μαργαρίτης Σχοινάς, αναπληρωτής επικεφαλής του Σώματος 

Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής, και ο Δρ. Guntram Wolff, στέλεχος της ΓΔ 

Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

       

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το 7ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο του ΕΛΙΑΜΕΠ, 

καθώς και το θεσμό γενικότερα, διατίθενται στην ειδική ιστοσελίδα του 

προγράμματος, στη διεύθυνση http://europeanseminars.eliamep.gr.  

 

 

 

http://europeanseminars.eliamep.gr/
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Συνέδριο ΕΛΙΑΜΕΠ - SWP: Τα χρήματά μας, η Ευρώπη μου: Τα όρια της 

αλληλεγγύης. Ο εσωτερικός και εξωτερικός αντίκτυπος της κρίσης της 

ευρωζώνης, 8 Ιουνίου 2010, Βρυξέλλες 

 

Στις 8 Ιουνίου ο κος Γλυνός συμμετείχε επίσης ως ομιλητής σε μια ημερίδα που 

διοργάνωσαν από κοινού το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων 

και Ασφάλειας (SWP), στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Τα 

χρήματά μας, η Ευρώπη μου: τα όρια της αλληλεγγύης – Ο εσωτερικός και εξωτερικός 

αντίκτυπος της κρίσης της ευρωζώνης».  

 

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ημερίδας εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης 

στην ευρωζώνη, η κατάσταση των διμερών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας και 

οι πιθανές συνέπειες της κρίσης για την ατζέντα διεύρυνσης της ΕΕ. Η ομιλία του κου 

Γλυνού διεξήχθη στο πλαίσιο της συνεδρίας με τίτλο «Η ευρωζώνη σε κίνδυνο: ένα 

μεμονωμένο περιστατικό ή μια μόνιμη κατάσταση;». 

 

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης: ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, κος Jens Bastian, o 

ευρωβουλευτής, κος Γιώργος Χατζημαρκάκης, ο πολιτικός αναλυτής του EPC και 

πρώην υπότροφος της έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος», κος Γιάννης Εμμανουηλίδης, οι 

ερευνητές του SWP, κα Daniela Schwarzer και κος Dušan Reljić, καθώς και ο 

δημοσιογράφος του Guardian, κος Ian Traynor. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

περίπου 65 άτομα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν στελέχη διαφόρων 

ευρωπαϊκών οργάνων και υπηρεσιών, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί 

και ερευνητές.         

 

Άλλες εκδηλώσεις 

 

 Δημοσιονομικά ελλείμματα και Ευρώπη: γιατί φωνάζει ο κ. Αλμούνια;, Αθήνα, 

19 Δεκεμβρίου 2009 
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 Δημοσιονομική και οικονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 

Ιωάννινα, 16 Νοεμβρίου 2009 

 

 Συμμετοχή σε σειρά ενημερώσεων του κέντρου πληροφόρησης Europe Direct 

ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 

 

Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων 

 

O κος Γλυνός συμμετείχε επίσης στην ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του 

ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα της αρμοδιότητάς του, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και στη 

σύνταξη προτάσεων για νέα ερευνητικά προγράμματα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 

της θητείας του, ο κος Γλυνός:  

 

 συμμετείχε στην ολοκλήρωση μιας πρότασης που υπέβαλε το ΕΛΙΑΜΕΠ στο 

Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους μηχανισμούς εκπροσώπησης και 

διαπραγμάτευσης της Ελλάδας στα όργανα της ΕΕ, και  

  

 προετοίμασε μια πρόταση που υπέβαλε το ΕΛΙΑΜΕΠ στην Τράπεζα της Ελλάδας 

για τη διεξαγωγή μιας εκτενούς μελέτης με θέμα την αξιολόγηση των επιδράσεων 

στην ελληνική οικονομία των πολιτικών της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από τον 

κοινοτικό προϋπολογισμό. Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε αποδεκτή και το 

αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στα πρώτα στάδια της υλοποίησής 

του. 

 

Παροχή ενημερώσεων για τη δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα 

 

Το έντονο ενδιαφέρον που προκάλεσε η τρέχουσα δημοσιονομική και οικονομική κρίση 

οδήγησε σε μια κατακόρυφη αύξηση των αιτημάτων που δέχεται το ΕΛΙΑΜΕΠ για την 

παροχή εξειδικευμένων ενημερώσεων προς εκπροσώπους των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κος Γλυνός, χάρη στην επιστημονική του κατάρτιση 
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ως οικονομολόγου και στην πλούσια εμπειρία του από τη θητεία του στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αποδέχθηκε πολλές προσκλήσεις για παροχή ενημερώσεων και συνεντεύξεων 

προς εκπροσώπους μεγάλων εγχώριων, αλλά και διεθνών μέσων, με θέμα την 

οικονομική κρίση, το Ευρώ και τα ιδιαίτερα προβλήματα της Ελλάδας. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε:  

 

Διεθνή ΜΜΕ 

 

 Συνέντευξη στο διεθνή Τ/Σ Reuters 

 Συνέντευξη στο γερμανικό Τ/Σ ARD 

 Συνέντευξη στον ολλανδικό όμιλο ΜΜΕ NOS 

 Συνέντευξη στον ελβετικό Ρ/Σ Radio Suisse Romande 

 Συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα “Frankfurter Allgemeine Zeitung” 

 Συνέντευξη στον πορτογαλικό Τ/Σ TVI 

 

Εγχώρια ΜΜΕ 

 

 Συνέντευξη στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 Συμμετοχή στην εκπομπή «Ανταποκριτές» της ΝΕΤ  

 Συνεντεύξεις σε σειρά εκπομπών του Ρ/Σ ΝΕΤ 105,8 

 Συμμετοχή στην εκπομπή «Ώρα Mega» στο MEGA 

 Συνέντευξη σε εκπομπή του Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3 

  Αναφορά δηλώσεων στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κος Γλυνός συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση 

της μελέτης θεμάτων που σχετίζονται με τις οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Καθώς το 2010 τα συγκεκριμένα θέματα αναρριχήθηκαν στην κορυφή 

της πολιτικής ατζέντας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η παρουσία του κου 

Γλυνού στο ΕΛΙΑΜΕΠ ως υπότροφου της ερευνητικής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» 

τη δεδομένη στιγμή θεωρήθηκε μια ιδιαιτέρως ευτυχής συγκυρία, αφού έδωσε στο 

Ίδρυμα τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση για την αντιμετώπιση της 

κρίσης, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες επίλυσης του κυριότερου ίσως 

προβλήματος που απασχολεί τη χώρα σήμερα. Ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή του σε 

σειρά εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, αλλά και τη συχνή παρουσία του στα ΜΜΕ, ο κος 

Γλυνός συνέβαλε στην παροχή προς το κοινό εμπεριστατωμένων πληροφοριών τόσο 

για τα αίτια όσο και για τις δυνατότητες επίλυσης της τρέχουσας κρίσης, συμβάλλοντας 

έτσι σε μια πιο νηφάλια και εποικοδομητική προσέγγιση του προβλήματος.  

 

 

  

 


