
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΜΙ ΑΓΟΡΑ 

χώρο έχουν μεταβάλει τους τάκους αναψυχής αε μεγαλου
πόλεις. Είναι φυσικό με τήν Ενταξη στην E.Ü.K. το ρεύμα 
των τουριστών και όσων θέλουν να ξεφύγουν άπα τον υπερ
πληθυσμό και το κλίμα τής Βόρειας Ευρώπης να ζητήσει 
ο'.έςοζο προς τήν Ελλάδα. Ή αύξηση τοΰ τουρισμού σέ 
δυσαναλογία μέ τον εγχώριο πληθυσμό οδηγεί στην κατα
στροφή τοΰ περιβάλλοντος, στην έξαφάνηση της ιδιομορφίας 
-'ή? χώρας, στην προσαρμογή της προς τ'ις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες των παροδικών ή μόνιμων επισκεπτών. 

.Στην Ελλάδα θα παρατηρηθούν τα ίδια φαινόμενα μέ 
τήν "Ιταλία και τήν Ισπανία. Βρώμικες ακτές, ακάθαρτα νε
ρά, πολυκατοικίες στα ωραιότερα σημεία της ακτής, υπερ
πληθυσμός το καλοκαίρι καΐ ερημιά το χειμώνα, εξαφάνιση 
του εγχώριου πληθυσμού, αλλαγή τοΰ ρυθμού τής ζωής σύμ
φωνα μέ τις επιθυμίες των ξένων. Ί1 ςενοΖογοτζοίηση τής 
Ρόδου και τα καφενεία τής "Γδρας, πού δεν προσφέρουν πια 
ελληνικό καφέ είναι ενδεικτικά τής πορείας πού θα" ακο
λουθήσει ή εξέλιξη, αν δέν ελεγχθεί. 

Στην αλλοίωση τοΰ χαρακτήρα τής χώρας συμβάλλει καί 
ή εκτεταμένη και συστηματική άγορα εκτάσεων άπό ξένους, 
είτε για τουριστική εκμετάλλευση είτε για εγκατάσταση. Το 
Τεσσίνο τής Ελβετίας έχει περάσει κατά μεγάλο ποοοατο σέ 
γερμανικά χέρια. Τό ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στην 'Ελ
λάδα σέ ορισμένα νησιά, όπως ή Σαντορίνη. Ή κυβέρνηση 
γι« να αντιμετωπίσει τις αθρόες αγορές, δρισε δτι για τις πε
ριοχές αυτές ισχύει ή νομοθεσία για τις παραμεθόριες περιο
χές, όπου κάθε àyopà άπό ξένο προϋποθέτει διοικητική άδεια 
και δέ χορήγησε πάρα σέ εξαιρετικές περιπτώσεις άδειες. Οί 
απαγορεύσεις όμως τούτες μετά τήν ένταξη δέ θα είναι ίσχυ
σες. Βασική αρχή τής σύμβασης, μέ τήν ¿ποία ιδρύθηκε ή 
Κοινότητα είναι ή ίση μεταχείριση δλων τών υπηκόων τής 
Ε.Ο.Κ. και ή ελεύθερη κυκλοφορία τών κεφαλαίων. Τήν έν
ταξη θα ακολουθήσει μαζική αγορά τής ελληνικής γής άπό 
τους ξένους. Ί ί προοπτική, πού διαγράφεται, περιγράφτηκε 
σέ ειδικό αφιέρωμα για τήν τουριστική Ελλάδα άπό τήν αγ
γλική εφημερίδα Σάνταιη Τάιμς μέ az>op\v'q τη Μάνη. « Άν 
υπήρξε ποτέ ένα αέοος ττοο να προκαλεί τόσο έντονα τήν έπι-
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θυμία τής διαρπαγής και τό ¿ποίο χΤυρ^κήν ενεργειακή'κρ'ί- ^ 
ση θα τήν είχε ήδη υποστεί αυτή *ειναπ ή Καροαμύλη, Ινα 
άπό τα πιό ωραία και πιό ανεξερεύνητα' παραλιακά χωριά 
τής Πελοποννήσου». (Βλ.^ Καθημερινή, 4.1.76). 

Ή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους τού
τους, θα έπρεπε, πριν άπό»τήν ένταξη", "να διαπραγματευτεί 
μέ τις χώρες τής Ε.Ο.Κ. τουλάχιστον ϊήν εφαρμογή τών αρ-
θρων τής σύμβασης,' σέ τρόπο ώστε να άποφευχτεί ξεπούλη 
μα τής χώρας κα'ι κατακλυσμός της άπό-το^ιρίστες. θ α έπρε 
πε ταυτόχρονα, να εκπονήσει πρόγραμμα για τό'ν έλεγχο τοΰ 
τουριστικού κύματος, τή διατήρηση τής ίβιομ-ορφία^ τοο~έλ- "*" 
ληνικοΰ περιβάλλοντος κα'ι τήν απαλλοτρίωση τών εκτάσεων, 
πού έχουν ήδη αγοραστεί από ξένους. 

"Ομως αντίθετα βεβαιώνει «δτι ή αίτηση ένταξης σΰ~9ε- · ' 
πάγεται τήν ànooOyr] δλων τών υφιστάμενων κανονισμών 'φ * 
καί νομοθεσιών καί τήν υποχρέωση τής μελλοντικής οέσμευ- ^· , . . : . 
σης^στίς ανάγκες, πού δημιουργεί ή ένταξη'·. ("Εκθεση Ρ. 
CÒRTERIER έκ \ίέροος τής Επιτροπής Συνδέσεων τοΰ Εύ- « ρ 
ρωπαϊκοΰ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκή Κοινότης, Δεκέμβριος 
1975, σελ. 24). 
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