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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - BOOK REVIEW
Ελληνική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων.
Κυκλοφόρησε το δεύτερο τεύχος του ενάτου τόμου της Επιστημονικής
Επιθεώρησης Διεθνούς Οικονομίας και Πολιτικής «Αγορά χωρίς Σύνορα»
που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων που έχει
ιδρύσει ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Στο τεύχος αυτό, ο κύριος Αστέρης Χουλιάρας, Επίκουρος Καθηγητής του
Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, εξετάζει την ελλη
νική κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια. Συγκεκριμένα εστιάζει στις αδυναμίες
που παρουσιάζονται στη διαχείρισή της, προβάλλοντας τις αιτίες των
αδυναμιών και ιδιαίτερα τον ρόλο της γραφειοκρατίας. Μέσα από την
διερεύνηση των διαχειριστικών προβλημάτων αναδεικνύει τρόπους ερμηνείας
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
Ακολουθεί το άρθρο του κυρίου Αντώνη Γεωργοπούλου, Επίκουρου
Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πα
τρών, με αντικείμενο μελέτης τη σημασία των εξαγορών στη μεταβολή της
αξίας των επιχειρήσεων. Ο συγγραφέας εξετάζει την ύπαρξη συνεργιών σε
ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες, οι οποίες απετέλεσαν στόχο εξαγοράς και
τις επιδράσεις των συνεργιών στην αύξηση της αξίας των επιχειρήσεων.
Το άρθρο του κυρίου Κωνσταντίνου Προκάκη αναλύει τον παγκόσμιο
ολιγοπωλιακό έλεγχο των ειδήσεων σε συνάρτηση με το φαινόμενο της
παγκοσμιοποίησης. Το άρθρο προσδιορίζει τον καθοριστικό ρόλο που
εξακολουθούν τα τρία μεγάλα πρακτορεία ειδήσεων να διαδραματίζουν
παρά την ανάδειξη διεθνών τηλεοπτικών δικτύων. Οι ολιγοπωλιακές δομές
σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, συνεπώς, εξακολουθούν να
είναι σημαντικές.
Τέλος, ο κ. Θεόδωρος Τσακίρης παρουσιάζει τη στρατηγική σημασία του
φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά ενεργείας και ειδικώτερα στην
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ευρωπαϊκή αγορά. Μέσα από την παράθεση στοιχείων, ο ρόλος της
Ουκρανίας αναδεικνύεται ως διαμετακομιστικός κόμβος, μεγάλης σημασίας.

ΚΕΠΕ: Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ι δ ι ω τ ώ ν σ τ α έ ρ γ α υ π ο δ ο μ ή ς κ α ι
α υ τ ο χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η , Έκθεση No 40, Αθήναι 2003.
Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της συνεργασίας των ιδιωτών με
τον δημόσιο τομέα και την συστηματικότερη συμμετοχή τους στα έργα
υποδομής, με τις μορφές που παίρνει συχνά η συμμετοχή αυτή τις τελευταίες
δεκαετίες.
Γενικότερα εξετάζονται τα άμεσα κίνητρα της συμμετοχής αυτής από την
πλευρά του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και οι ουσιαστικές επιδιώξεις. Στο
πλαίσιο αυτό αναλύονται οι όροι και προϋποθέσεις που κάνουν επωφελή τη
συμμετοχή των ιδιωτών στη χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία των
έργων υποδομής και επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται
μεταξύ χωρών, αλλά και σε κατηγορίες έργων. Με μια συνοπτική αναφορά
στη διεθνή εμπειρία, παρουσιάζονται οι δυσκολίες που προκύπτουν στην
πράξη σχετικά με τη συμμετοχή των ιδιωτών στα έργα και προκύπτουν
κάποιες διαπιστώσεις για την ακολουθητέα πολιτική.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται και η ελληνική εμπειρία σχετικά με τα
αυτοχρηματοδοτούμενα (ουσιαστικά συγχρηματοδοτούμενα) έργα και με μια
σύντομη αναφορά σε κάποια κρίσιμα στοιχεία των συμβάσεων που έχουν
υπογραφεί και κυρωθεί με ισχύ νόμου, διαπιστώνονται οι αδυναμίες αλλά και
τα οφέλη που προκύπτουν. Περαιτέρω γίνονται γενικότερες διαπιστώσεις για
τις δυνατότητες και επιδιώξεις της Χώρας, καθώς και για τις ενδεχόμενες
εξελίξεις και κινδύνους.

ΚΕΠΕ: Η εγκληματικότητα των αλλοδαπών: Τα στατιστικά δεδομένα
Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π. Λ ι α ν ο ύ και Θ ε ο φ ά ν ο υ ς Μ π έ ν ο υ, Έκθεση No
41, Αθήνα 2003.
Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να ερευνήσει τα στατιστικά δεδομένα
σχετικά με την εγκληματικότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα κυρίως για την
περίοδο που παρατηρείται αλματώδης αύξηση του αριθμού των παρανόμων
μεταναστών. Η εξέταση αυτή έχει αφ' εαυτής μεγάλη σημασία. Όμως,
δεδομένης της ρητορικής που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με
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το αν και κατά πόσον οι μετανάστες έχουν διαπράξει αδικήματα περισσότερα
ή λιγότερα, τα ίδια ή χειρότερα απ' ότι οι Έλληνες, η εξέταση της
εγκληματικότητας των μεταναστών γίνεται πάντοτε σε σύγκριση με αυτή των
Ελλήνων. Τα κύρια συμπεράσματα της παρούσας ανάλυσης είναι τα εξής:
1. Ο αριθμός των Ελλήνων που διέπραξαν αδικήματα κατά την περίοδο
1988-2001 είναι σταθερός ή μειούται με εξαίρεση τα αδικήματα σχετικά με
όπλα και με ναρκωτικά. Αντίθετα, ο αριθμός των αδικημάτων που διέπραξαν
οι αλλοδαποί κατά την ίδια περίοδο, αυξάνει σ' όλες τις περιπτώσεις αλλά με
διαφορετική ένταση στις διάφορες περιπτώσεις αδικημάτων.
2. Η αναλογία των αλλοδαπών δραστών στο σύνολο των αλλοδαπών είναι
μεγαλύτερη από την αναλογία των Ελλήνων δραστών στον πληθυσμό των
Ελλήνων. Κατά τα τελευταία χρόνια της εξεταζομένης περιόδου η αναλογία
των αλλοδαπών είναι περίπου διπλάσια.
3. Σ' αντίθεση με την επικρατούσα γενική ιδέα ότι την μεγαλύτερη
εγκληματικότητα παρουσιάζουν οι Αλβανοί μετανάστες, η ανάλυση των
στοιχείων υποδεικνύει ότι αναλογικά προς τον πληθυσμό τους την μεγαλύτερη
εγκληματικότητα παρουσιάζουν οι Γιουγκοσλάβοι και έπονται οι Ιρακινοί, οι
Ρουμάνοι, οι Πολωνοί, οι Βούλγαροι και μετά οι Αλβανοί.
4. Οι καταδίκες των Ελλήνων δραστών είναι περισσότερες απ' ότι των
αλλοδαπών όχι μόνο σε απόλυτο μέγεθος, αλλά και αναλογικά. Η αναλογία
καταδικασθέντων είναι 32% για τους Έλληνες δραστές και 24% για τους
αλλοδαπούς.
5. Οι χρονικές τάσεις του αριθμού των καταδικασθέντων είναι παρόμοιες
με τις τάσεις των δραστών. Για τους Έλληνες η τάση είναι πτωτική με
εξαίρεση τις καταδίκες για ναρκωτικά, ενώ για τους αλλοδαπούς είναι
αυξητική με εξαίρεση τις καταδίκες για εγκλήματα κατά της ζωής που
παρουσιάζουν στασιμότητα.
6. Το οικονομικό κόστος της εγκληματικότητας των αλλοδαπών σε σχέση
με το συνολικό κόστος της Αστυνομίας, των Δικαστηρίων και των Σω
φρονιστικών Υπηρεσιών έχει ανέλθει σε ένα ποσό το οποίο, για το 2001,
εκτιμάται μεταξύ 354 εκατ. € και 77 εκατ. €, σε σταθερές τιμές του 1995. Τα
μεγέθη αυτά αντιστοιχούν στο 33% και στο 7% του συνολικού κόστους. Για
την περίοδο 1996-2001 το κόστος της εγκληματικότητας των αλλοδαπών
εκτιμάται μεταξύ 1318 εκατ. € και 384 εκατ. €, τα οποία έχουν τις ίδιες
αναλογίες, όπως για το 2001, στο συνολικό κόστος.
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Σ τ έ φ α ν ο υ Κλ. Π α ύ λ ο υ , αναπληρωτή καθηγητή Νομικής του ΔΠΘ:
Τα εγκλήματα περί το νόμισμα, «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε., σελίδες: 478,
τιμή 46 ευρώ.
Κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. ( Α θ ή ν α — Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η )
το βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης κ. Στέφανου Κλ. Παύλου, με τίτλο «Τα Εγκλήματα περί το Νόμισμα»
σε δεύτερη έκδοση.
Πρόκειται για απολύτως αναθεωρημένη έκδοση που κατέστη αναγκαία
λόγω της εκτεταμένης τροποποίησης του σχετικού κεφαλαίου των εγκλημάτων
περί το νόμισμα μετά τον ν. 2948/2001, που συνδυάσθηκε με την εισαγωγή του
ευρώ στην ελληνική και στην εν γένει ευρωπαϊκή οικονομία.
Ήδη η πραγματικότητα των οικονομικών σχέσεων, που συνδέονται με την
εισαγωγή του ευρώ στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική οικονομία, αποτελούν
αφετηρία και έναν προφανή αναπροσδιορισμό των πραγματικών δεδομένων
που σηματοδοτούν καίρια την προβληματική του εννόμου αγαθού, και
φωτίζουν ακόμη περισσότερο την διάχυτη υπερκρατική διάσταση των σχε
τικών εγκλημάτων περί το νόμισμα. Η νέα ρύθμιση των εγκλημάτων περί το
νόμισμα εμπλουτίστηκε με την θέσπιση καινούργιων εγκλημάτων, με την
επαύξηση των ποινών και την ρύθμιση της ευθύνης των νομικών προσώπων.
Η επικαιροποίηση λοιπόν της παρούσας έκδοσης εντοπίζεται στα ακό
λουθα σημεία: καταρχήν προσαρμόστηκε η ερμηνεία στην ισχύουσα σήμερα
κανονιστική — κυρωτική ρύθμιση και έγινε εκτενής ανάλυση των προϋπο
θέσεων των νέων εγκλημάτων. Σε όλη δε την έκταση των αναλύσεων
ελέγχθηκαν οι πιο βασικές από τις βιβλιογραφικές πηγές και προσαρ
μόστηκαν στις νεώτερες εκδόσεις. Ενσωματώθηκαν επίσης οι πιό σύγχρονες
βιβλιογραφικές πηγές και κυρίως οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις των
δικαστηρίων. Τέλος, κι' αυτό απετέλεσε ένα σημαντικό επίσης μέρος της
παρούσας εργασίας, αξιολογήθηκαν νεώτερες απόψεις και κυρίως η σχετική
στη θεωρία συζήτηση σχετικά με κάποιες καίριες θέσεις του συγγραφέα, ενώ
συνδέθηκε το πρόβλημα της παραχάραξης του νομίσματος με το «οργα
νωμένο έγκλημα» και το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».
Πρόκειται δηλαδή για ένα από την αρχή συνολικά αναθεωρημένο έργο,
που καλύπτει απολύτως όλες τις πτυχές της ερμηνείας των εγκλημάτων περί
το νόμισμα.

125
Σ π ύ ρ ο υ Δ. Ψ υ χ ο μ ά ν η , Καθηγητή Νομικής στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: «Τουριστικό Δίκαιο», «Εκδόσεις Σάκκουλα»
Α.Ε., σελίδες 203, τιμή: 22,00 ευρώ.
Κυκλοφόρησε από τις «Εκδόσεις Σάκκουλα» Α.Ε. ( Α θ ή ν α — Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η )
το βιβλίο του Καθηγητή Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ
σαλονίκης κ. Σπύρου Δ. Ψυχομάνη με τίτλο «Τουριστικό Δίκαιο».
Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει τα κυριώτερα φλέγοντα και
αμφισβητούμενα θέματα του τουριστικού εν γένει δικαίου, επιχειρώντας μιαν
ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του και καταλήγοντας σε προτάσεις
νομοθετικής πολιτικής. Αφού, κατ' αρχήν, προσδιορίζει με νομική ακρίβεια
τις βασικές έννοιες του συγκεχυμένου αυτού κλάδου δικαίου με τις πολλές
και διάσπαρτες διατάξεις του, επιλύει προβλήματα των τουριστικών επιχει
ρήσεων με τις Τράπεζες και μελετά τα ζητήματα της αισχροκέρδειας, της
ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του πελάτη τουριστικής επιχείρησης, της
αρωγής του αλλοδαπού επισκέπτη στην χώρα μας, της εγκαθίδρυσης ειδικής
ταχείας διαδικασίας επίλυσης τουριστικών διαφορών και της τουριστικής
διαφήμισης.
Στην συνέχεια επεμβαίνει ερμηνευτικά και νομοπαρασκευαστικά σε ζητή
ματα οργανωμένων ταξιδίων, σχέσεων πελατών με ξενοδόχους και σχέσεων
τουριστικών γραφείων με ξενοδόχους. Έτσι, ζητήματα που απασχολούν την
νομολογία και την καθημερινή τουριστική πρακτική βρίσκουν στο βιβλίο αυτό
-για πρώτη φορά- μιαν αξιόλογη νομική αντιμετώπιση. Οι συμβάσεις, ιδίως,
all inclusive, allotment και guarantie commitment, το overbooking, η έξωση
του πελάτη από ξενοδοχείο, το νόμιμο ενέχυρο του ξενοδόχου και η ευθύνη
του ξενοδόχου για τα εισκομισθέντα αποτελούν ιδιαίτερα αντικείμενα
μελέτης στο βιβλίο αυτό, το οποίο αναδεικνύεται με το περιεχόμενο του σε
απαραίτητο βοήθημα του νομικού της πράξης, των τουριστικών επιχειρήσεων,
του δικαστή και του φοιτητή.

