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Πρόσφυγες και προσφυγικό δίκαιο σήμερα - Μια κριτική 

προσέγγιση ενόψει της δραματικής κατάστασης στα 

ελληνοτουρκικά σύνορα 

Κώστας Δημακόπουλος 

 

1. Εισαγωγή. 

Το παρόν άρθρο είναι γραμμένο εν είδει  «δικανικού συλλογισμού», με μείζονα 

(παράγραφοι 2-9) και ελάσσονα (παράγραφος 12) πρόταση. Ενδιαμέσως 

υπάρχουν κάποιοι συλλογισμοί για το μέλλον του προσφυγικού δικαίου, αλλά 

και του κράτους γενικότερα. Το παράδειγμα εφαρμογής είναι η κατάσταση στον 

Έβρο. Το «δια ταύτα» επαφίεται στον αναγνώστη. 

Θεωρώ ότι το προσφυγικό δίκαιο χαρακτηριζόταν εξ αρχής, κι έτσι είναι και 

σήμερα, από μια βαθεία εγγενή αντίφαση, η δε προσφυγική πολιτική από μια 

βαθεία εγγενή υποκρισία. Αυτό ισχύει ήδη για την πρώτη φάση, την 

μαγική/μυστηριακή/θρησκευτική, της προβληματικής που αφορά τους 

πρόσφυγες. Ας διαβάσει π.χ. κανείς Ηρόδοτο, Ιστορίαι, Βιβλίο Α΄, στίχοι 153-

160. Η κλασσική ανά τους αιώνες φράση που λέει ο θεός Απόλλωνας: 

«Ανοσιώτατε ανθρώπων, τι τάδε τολμάς ποιέειν; Τους ικέτας μεό εκ του νηού 

κεραΐζεις;», δηλαδή «Εσύ, ο πιο ανίερος ανάμεσα στους ανθρώπους, πώς 

τολμάς να κάνεις τέτοιο πράγμα; Εκβάλλεις του ναού τους ικέτες της 

προστασίας μου;» δεν αφορούσε, όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, τον 

ικέτη Πακτύη, που προσπαθούσε να διαφύγει την μήνιν του βασιλέως των 

Περσών Κύρου, επειδή είχε κινήσει αποτυχημένη επανάσταση εναντίον του, 

αλλά τα στρουθία (σπουργίτια), που είχαν φτιάξει τις φωλιές τους μέσα στις 

τρύπες των τειχών του ναού. Για τον αληθινό πρόσφυγα Πακτύη αντίθετα ο 

θεός, ή όποιος τέλος πάντων κρυβόταν πίσω του, δεν είχε να δώσει στους 

Έλληνες της αρχαίας πόλης Κύμης στην Μικρά Ασία παρά τον ακόλουθο 

μαντικό χρησμό: Παραδώστε τον στον βασιλιά Κύρο, για να έχετε την ησυχία 

σας, και πάρτε μόνοι σας την ευθύνη γι’ αυτό, λοιπόν μην με ξαναρωτάτε! 

Η αρχαία λέξη «άσυλος» έχει, στην προστακτική του ρήματος συλάω/συλώ 

(συλάν), την ακόλουθη ετυμολογική σημασία: Μην τον αγγίξεις, μην τον 

διαρπάξεις! – τον ικέτη που εγώ, ο θεός, η θεά, η νύμφη κλπ., του παραχώρησα 

εδώ καταφύγιο. Αλλά τι εννοείται μ’ αυτό;  Είναι άραγε «άσυλος» ο τόπος που 

προστατεύεται ως «φύγιμος» και «ικετικός», είναι «άσυλος» ο άνθρωπος 

(«εάνπερ εις εμούς έλθης δόμους, μενείς άσυλος», Ευριπίδης, Μήδεια, στίχος 

728) που έμφοβος προς-φεύγει εκεί («re-fugus» στα λατινικά, όταν εξηγήθηκε 

απ’ τον Λίβιο στους Ρωμαίους „quae asyla Graeci vocant“, απ’ όπου και οι 

σημερινές ευρωπαϊκές λέξεις), είναι ένα καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγκατεστημένο 

νομικό σύστημα παροχής προστασίας («ασυλία») ή μήπως είναι ένα δικαίωμα ή 

ακόμα και μια αξίωση του φεύγοντος και με ποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο και 
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επί μέρους εκφάνσεις είναι συνδεδεμένος αυτός ο θεσμός; Σε κανένα νομικό 

κείμενο μέχρι σήμερα δεν θα βρει κανείς τον ορισμό της λέξης «άσυλο», που 

ακούγεται πάντα σαν να παραπέμπει σε κάποιο «μυστήριο». Η ιστορία 

μπερδεύτηκε μάλιστα πιο πολύ, όταν στην θέση του θεού υπεισήλθε μια αρχαία 

κοινότητα, μια πόλις-κράτος, η μεσαιωνική εκκλησία, ένα μεταβεστφαλιανό 

εθνικό κράτος ή μια ένωση κρατών όπως είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Φωτογράφηση της πραγματικότητας. 

 Θα μπορούσε να περιγράψει κανείς την σημερινή κατάσταση των πραγμάτων 

ως εξής: Η Δύση, νικητής της ost-west-αντιπαράθεσης του ψυχρού πολέμου στο 

κέντρο της Ευρώπης, δημιουργεί με τις πολεμικές επεμβάσεις της και με την 

βοήθεια τοπικών συμμάχων στην περιφέρεια και ειδικά στην Μέση Ανατολή 

αθρόα πρόσφυγες και μετά δέχεται στο όνομα του «ανθρωπισμού» έναν 

ελάχιστο αριθμό απ’ αυτούς που καταφέρνουν να φθάσουν στις ευρωπαϊκές 

χώρες. Απ’ την άλλη πλευρά και οι πάσης φύσεως οικονομικοί μετανάστες 

εκμεταλλεύονται αυτήν την παράλογη κατάσταση και προσπαθούν να τύχουν 

αποδοχής  στις δυτικές κοινωνίες  με την βοήθεια του προσφυγικού δικαίου. 

Αυτή η πραγματολογική βάση δεν προοιωνίζει τίποτα καλό για την εφαρμογή 

του ίδιου του δικαίου της διεθνούς προστασίας, όπως λέγεται σήμερα, που εξ 

αρχής άλλωστε χαρακτηριζόταν από μια βαθιά αντινομία. 

3. Η ΣΓΠ του 1951.  

Ακρογωνιαίος λίθος του παγκόσμιου δικαίου της διεθνούς προστασίας είναι η 

Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες του 1951 (ΣΓΠ). Ιδεολογικό τέκνο 

των αρχών του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, η Συνθήκη αυτή συντάχθηκε με 

τις καλλίτερες προθέσεις και διαπνέεται από ένα βαθύ ανθρωπισμό, που έχει τις 

πηγές του στις δραματικές εμπειρίες του πολέμου και της βίαιης συμπεριφοράς 

αυταρχικών καθεστώτων. Σήμερα η ΣΓΠ έχει αποκτήσει πλέον με 148 κυρώσεις 

εμβληματικό χαρακτήρα και αυτή είναι που νομιμοποιεί εντέλει τις συνεχείς 

διευρύνσεις που γνωρίζει το δίκαιο του ασύλου με τις νομολογιακές διαπλάσεις 

πρόσθετων δικαιωμάτων από διεθνή δικαστήρια και άλλα διεθνή όργανα και, 

ειδικά στην Ευρώπη, με την παροχή επικουρικής ή απλώς ανθρωπιστικής 

προστασίας πέραν των ορίων της ίδιας της Συνθήκης του 1951. 

4. Η κεντρική αντίφαση. 

Πρέπει να παραδεχτεί κανείς ότι η ΣΓΠ θεμελιώνεται σε μια αντίφαση: Έχει 

έναν πολύ καλό ορισμό του πρόσφυγα που πρέπει να προστατευθεί, 

χαρακτηρίζεται όμως από μια «δημιουργική ασάφεια» αναφορικά με την βασική 

υποχρέωση των κρατών να δέχονται ή όχι πρόσφυγες. Η συγκατάθεση τους 

εκμοχλεύεται πλαγίως, κυρίως με το non refoulement. Επί πλέον τα παρεχόμενα 

απ’ αυτήν, χωρίς ιδιαίτερη συστηματική, αστικά, κοινωνικά και οικονομικά 

δικαιώματα δημιουργούν με την κατάλληλη ερμηνεία παρεπόμενα δικαιώματα 

εισόδου και παραμονής όχι μόνον των αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων, 

αλλά και των αιτούντων άσυλο ή και εκείνων που απορρίφθηκε αρχικά το 
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αίτημά τους. Όλα αυτά διαδραματίζονται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 

αναγνώρισης που κάποτε μπορεί να κρατήσει και χρόνια. 

5. Άσυλο ήταν κάποτε μια εξαίρεση στα πλαίσια της διεθνούς 

μετανάστευσης. 

Η Συνθήκη αυτή ανατρέπει τον μέχρι τώρα ισχύοντα βασικό κανόνα στο διεθνές 

δίκαιο των αλλοδαπών, δηλαδή ότι δικαιώματα του ξένου υπηκόου στην χώρα 

απορρέουν κατ’ αρχήν, με την εξαίρεση κάποιων θεμελιωδών δικαιωμάτων 

εγγεγραμμένων στην ανθρώπινη φύση, μετά την εισδοχή του με βάση μια 

κρατική άδεια εισόδου και παραμονής, και προτάσσει αντ’ αυτού ένα 

προϋποτιθέμενο ανθρώπινο δικαίωμα προστασίας στην ξένη επικράτεια σε 

βάρος της κρατικής κυριαρχίας. Για τον λόγο αυτόν η ΣΓΠ αποτελούσε ως τώρα  

μια εξαίρεση, μια «ετεροτοπία» μέσα στο σύστημα τους διεθνούς δικαίου των 

αλλοδαπών.  

6. Εσφαλμένες εκτιμήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες. 

Η αρχική υπόθεση ήταν ότι το προσφυγικό πρόβλημα στην Ευρώπη θα ήταν 

προσωρινό. Η ΣΓΠ λειτούργησε αρχικά ως ιδεολογικό όπλο του «Πρώτου» 

κατά του «Δεύτερου Κόσμου» και για πολύ καιρό «πολιτικός πρόσφυγας» 

θεωρούνταν ο δραπέτης από το «Σιδηρούν Παραπέτασμα». Την εποχή εκείνη η 

Δύση δεν μπορούσε να φανταστεί την περίπτωση μαζικής εξόδου από τον 

«Τρίτο Κόσμο». Με την χρονική και γεωγραφική διεύρυνση εφαρμογής της 

ΣΓΠ με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, τα κράτη-μέλη ανέλαβαν 

υποχρεώσεις που δεν ήξεραν ποιες ακριβώς μπορεί να είναι στο μέλλον.  

7. Η εξαίρεση γίνεται κανόνας. 

 Στην διάρκεια του χρόνου η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Το προσφυγικό 

δίκαιο που αρχικά δεν σχεδιάστηκε σαν κανονική οδός μετανάστευσης, αλλά 

μόνον σαν προστασία από τον άμεσο κίνδυνο, έφθασε να υποκαταστήσει στην 

πράξη τους άλλους τρόπους που προτείνει το διεθνές μεταναστευτικό δίκαιο και 

να γίνει ο «βασιλικός δρόμος» διεκπεραίωσης της παγκόσμιας μετανάστευσης. 

8. Κατάργηση του προαπαιτούμενου της πολιτικής ιδιότητας. 

«Πρόσφυγας» στην ΣΓΠ είναι ο «πολιτικός πρόσφυγας», το θύμα βίαιων 

«καθάρσεων» απ’ την πολιτική εξουσία των εκπροσωπούμενων πολιτικών 

πεποιθήσεων, της φυλής, του έθνους, της κοινωνίας ή της θρησκείας στο 

συγκεκριμένο κράτος. Οι συνεχείς διαστολές του προσφυγικού δικαίου όμως 

επεξέτειναν την προστασία και σε μη πολιτικούς πρόσφυγες  με την στενή 

έννοια του όρου, δηλαδή σε φυγάδες πολέμων και εμφυλίων πολέμων, 

οικολογικών και άλλων καταστροφών και όλο και πιο συχνά τελευταία και σε 

ανθρώπους που φεύγουν απ’ την πατρίδα τους λόγω ενός μείγματος γενικής 

πολιτικής ανελευθερίας και οικονομικής μιζέριας. 

9. Οι ισχυροί μετακυλίουν το βάρος στους ανίσχυρους. 

 Τα κράτη αντέδρασαν σ’ αυτήν την απρόβλεπτη εξέλιξη με δύο τρόπους. Στο 

επίπεδο της εσωτερικής πρακτικής μετακίνησαν σιωπηλά την διακριτική 
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ευχέρεια που έχουν με βάση την ΣΓΠ αναφορικά με την έννομη συνέπεια (τι 

υποχρεώσεις αναλαμβάνουν έναντι των προσφύγων) στην ερμηνεία του 

πραγματικού (ποιος είναι αληθινός πρόσφυγας) – χωρίς μεγάλη πρακτική 

επιτυχία λόγω της εμφάνισης επικουρικών μορφών προστασίας. Στο επίπεδο 

των διεθνών σχέσεων τα ισχυρά κράτη μετακύλησαν το βάρος στα αδύνατα με 

έμμεσο refoulement (ασφαλείς χώρες προέλευσης και διέλευσης και συμφωνίες 

επανεισδοχής) και μέσα στην Ε.Ε. με ρυθμίσεις τύπου «Συμφωνίας Δουβλίνου» 

(αρμόδια χώρα παροχής ασύλου είναι η χώρα πρώτης εισόδου) σε συνδυασμό 

με το κλείσιμο των μεταναστευτικών διόδων, όπως του «βαλκανικού 

διαδρόμου». Αυτή η δεύτερη προσπάθεια είναι σήμερα σε πλήρη εξέλιξη, το 

αποτέλεσμα ακόμα αβέβαιο. 

10. Βάση και εποικοδόμημα: Καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση σημαίνει 

κατάργηση συνόρων σε κάθε μορφή. 

Το συμπέρασμα είναι: Πολλαπλές ανωμαλίες χαρακτηρίζουν την σημερινή 

πραγματικότητα στην εφαρμογή του δικαίου της διεθνούς προστασίας, που είναι 

πλέον προφανείς σε όλους. Η πηγή τους βρίσκεται μέσα στην ίδια την ΣΓΠ σε 

συνδυασμό με την «ρυθμιστική δύναμη της πραγματικότητας». 

Εκείνο που εξηγεί παρ’ όλα αυτά την τεράστια ακτινοβολία της Συνθήκης αυτής 

του 1951 ως «Magna Charta» του προσφυγικού δικαίου και νομιμοποιητικής 

βάσης των συνεχών διευρύνσεών του πρέπει να αναζητηθεί στην φάση 

αποδόμησης των κρατικών συνόρων που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια ως 

«καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση» με ιδεολογικό πρόσημο τον φιλελεύθερο 

διεθνισμό. Τα πράγματα αλλάζουν όμως. Όλα δείχνουν ότι η 

«παγκοσμιοποίηση» στρέφεται πλέον ενάντια στον εφευρέτη της, την Δύση, 

που χάνει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία που είχε στον κόσμο τα τελευταία 500 

χρόνια. Οι κρίσεις πολλαπλασιάζονται και η νομιμοποίηση τελειώνει. Η 

«παγκοσμιοποίηση» επιστρέφει ως μπούμεραγκ σε Ευρώπη και Αμερική. Στο 

πλαίσιο αυτό εξελίξεις που έχουν τεθεί σε λειτουργία εδώ και καιρό 

μετασχηματίζουν το εθνικό κράτος σε ένα μετα-εθνικό μόρφωμα. Μετανάστες 

και πρόσφυγες αναλαμβάνουν σ’ αυτό το προτσές ρόλο καταλύτη. Δεν φαίνεται 

να οδηγούμαστε όμως έτσι σε μια «παγκόσμια διακυβέρνηση των λαών» ή σε 

μια «διεθνή κοσμοπολίτικη δημοκρατία», αλλά σε ένα νέο «εθνικισμό χωρίς 

έθνος», στο πλαίσιο του οποίου από τα στοιχεία που αποτελούσαν κάποτε 

παραδοσιακά στο δίκαιο την έννοια του κράτους (λαός-επικράτεια-διαρκής 

οργάνωση και εξουσία) ανατιμάται κυρίως η έννοια της «οργάνωσης». Χώρες 

που είχαν πάντοτε καχεξία σε ό,τι ονομάζεται «καλή οργάνωση» και „good 

government“, όπως η Ελλάδα, μπαίνουν έτσι σε σοβαρό κίνδυνο που 

περιλαμβάνει ακόμα και την πλήρη αποσταθεροποίηση. Το προσφυγικό γίνεται 

έτσι και για την Ελλάδα όπως και για την Ευρώπη ζήτημα πεπρωμένου. 

11. Τι κάνουμε; 
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Ιδέες για την απάμβλυνση του προβλήματος με βάση την εδώ υποστηριζόμενη 

άποψη θα έπρεπε να αναζητηθούν στα εξής: 

Να σταματήσουν πρώτα-πρώτα οι πόλεμοι που υποκινεί η Δύση στην Μέση 

Ανατολή και αλλού. Υπάρχουν καλλίτεροι τρόποι επηρεασμού των πραγμάτων 

προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας και ισοπολιτείας εκεί από τους 

πολέμους. Να μετακινηθεί, παράλληλα προς μια διαφορετικής φύσεως 

αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες προέλευσης, η προσπάθεια διευθέτησης του 

παγκόσμιου μεταναστευτικού προβλήματος προς το δίκαιο της εργατικής 

μετανάστευσης, με βαθμιαία εγκατάλειψη του δικαίου της διεθνούς προστασίας 

για τον σκοπό αυτόν, που πρέπει να περιοριστεί στα κυρίως καθήκοντά του – να 

μείνει δηλαδή «ετεροτοπία». Να αντικατασταθεί η ΣΓΠ με μια καινούρια διεθνή 

συμφωνία που να μην στηρίζεται πλέον στην «δημιουργική ασάφεια». Και να 

γίνει πιο πολύ σεβαστή ως τότε, σε πείσμα των «Δουβλίνων», η πρόβλεψη του 

άρθρου 31 παρ. 2 εδ. 3 ΣΓΠ (να παρέχονται όλες οι αναγκαίες διευκολύνσεις 

για την εισδοχή του πρόσφυγα σε άλλη χώρα).  

12. Η κρίσιμη κατάσταση στον ποταμό Έβρο. 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναγκάστηκε στα τέλη 

Φεβρουαρίου 2020 να δηλώσει: Η Ελλάδα δεν έχει καμιά σχέση με τον πόλεμο 

στην Συρία και δεν θα πληρώσει το τίμημα γι’ αυτόν! 

Αυτό που συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου από τον 

Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2020 και μετά είναι η προσπάθεια του Τούρκου 

προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετακυλήσει το προσφυγικό βάρος που 

δημιούργησε στην χώρα του ο πόλεμος στην Συρία, στον οποίο, με δυτική 

κάλυψη, έχει εμπλακεί, και στον οποίο έχει βουλιάξει βαθιά, αφού είδε τις νέο-

οθωμανικές τους φαντασιώσεις να διαλύονται. Με το όπλο των προσφύγων και 

μεταναστών (ακόμα χωρίς πόλεμο), στους οποίους παρέχει κάθε είδος λογιστική 

και παραστρατιωτική βοήθεια για να διασπάσουν βίαια τα ελληνικά σύνορα 

στον ποταμό Έβρο, προσπαθεί πρώτα να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα και να 

εκβιάσει έπειτα την υπόλοιπη Ευρώπη. Στον διεθνή τύπο κυκλοφόρησε μάλιστα 

η είδηση ότι ο τουρκικός στρατός κατέλαβε στην διάρκεια των γεγονότων ένα 

ελληνικό νησί του ποταμού στην περιοχή του «Μελισσοκομείου», κάτι που 

διαψεύστηκε όμως από το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών. Απειλές στάλθηκαν 

από την πλευρά της Τουρκίας, διπλωματικές διακοινώσεις ανταλλάχθηκαν 

μεταξύ των δύο κρατών. 

Ο Τούρκος πρόεδρος και οι ακόλουθοί του χρησιμοποιούν με το πιο χονδροειδή 

τρόπο μιαν «ανθρωπιστική» προπαγάνδα για τους «φτωχούς πρόσφυγες που 

θέλουν να πάνε στην Ελλάδα», και κατηγορούν την γειτονική χώρα για 

«βαρβαρότητα» - πραγματικά ένας εξωφρενικός ιδεολογικός πόλεμος. Αυτή η 

πρακτική όμως είναι μελετημένη. Επειδή η Ελλάδα είναι σ’ αυτήν την 

περίπτωση στρυμωγμένη ανάμεσα στην Σκύλλα μιας δεξιάς και στην Χάρυβδη 

μιας αριστερής ευρωπαϊκής υποκρισίας. Ονομάζω δεξιούς υποκριτές εκείνους 
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που επαινούν την Ελλάδα που υπερασπίζεται τα σύνορά της ενάντια στην έφοδο 

των προσφύγων, ταυτόχρονα όμως ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι σε καμία 

περίπτωση διατεθειμένοι να πάρουν πρόσφυγες από την Ελλάδα, σε περίπτωση 

που τα ελληνικά σύνορα δεν θα άντεχαν την μεγάλη πίεση – και για να 

υπογραμμίσουν την θέλησή τους ενισχύουν τα δικά τους σύνορα και κλείνουν 

ακόμη πιο ερμητικά τον «βαλκανικό διάδρομο». Είναι οι ίδιοι που κατηγορούν 

κάθε λίγο και λιγάκι την Ελλάδα ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα εξωτερικά 

ευρωπαϊκά σύνορα στο Αιγαίο και θέλουν να την εξώσουν για τον λόγο αυτό 

από την ζώνη του Σένγκεν. Ονομάζω αριστερούς υποκριτές εκείνους που 

ζητούν από την Ελλάδα να ανοίξει διάπλατα τα σύνορά της απέναντι στους 

πρόσφυγες, δήθεν για να μπορέσει η Ε.Ε. να τους μοιράσει μετά δίκαια στα 27 

κράτη μέλη – γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. 

Υπάρχουν κύκλοι μεταξύ αυτών των τελευταίων που σκέφτονται σοβαρά να 

σύρουν την Ελλάδα για τον λόγο αυτό (όπως και για την «Μόρια» κλπ.) 

ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου. Ανίερες συμμαχίες μεταξύ των μεν και των 

δε συνάπτονται κατά καιρούς. Στους διεθνείς δρόμους συναντάει κανείς συχνά 

στις μέρες μας να τριγυρίζει μια λάθος «Αντιγόνη» που ζητάει να θάψει τον 

«Πολυνείκη» όχι στην «Θήβα», αλλά σε μια ξένη πόλη, επειδή αυτό της είναι 

προφανώς πιο εύκολο, παραβαίνοντας τους νόμους όχι της δικής της, αλλά της 

ξένης πόλης, διότι έτσι της επιτάσσει, όπως λέει, η φωνή της συνείδησή της. 

Προς το παρόν η Ε.Ε. υποστηρίζει την υπεράσπιση των ελληνικών συνόρων 

στον ποταμό Έβρο, καθώς φοβάται μιαν επανάληψη των δραματικών 

γεγονότων του 2015/2016, όταν οι πρόσφυγες «ψήφισαν με τα πόδια» και 

βάδισαν μέχρι τις χώρες επιθυμίας τους στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, 

καταλαμβάνοντάς τες εξαπίνης. Ήταν τότε που η καγκελάριος Μέρκελ 

αναγκάστηκε να δεχτεί ένα εκατομμύριο μωαμεθανών προσφύγων – και η 

Γερμανία ακόμα δεν έχει συνέλθει από το μεγάλο εκείνο σοκ. Πόσο καιρό 

ακόμη θα κρατήσει όμως αυτή η υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ελλάδα; 

Και τι μπορεί να δικαιολογήσει την ήδη επιτευχθείσα απώθηση προσφύγων και 

μεταναστών σε σχεδόν 50.000 περιπτώσεις, καθώς και την κατασκευή ενός νέου 

φράχτη στο νότιο τμήμα του ποταμού Έβρου, αν λάβει κανείς υπ’ όψη του την 

εξέλιξη του προσφυγικού δικαίου, όπως την έδειξα; 

Μια ορισμένη ερμηνεία του προσφυγικού δικαίου θα μπορούσε να προσφέρει 

βέβαια ένα στήριγμα που διατυπώνεται ως εξής: «Σε περίπτωση μαζικών 

εφόδων στα σύνορα και εφαρμογής ανατρεπτικών σχεδίων τίθενται σε κίνδυνο 

ανώτερα έννομα αγαθά του κράτους υποδοχής. Σ’ αυτήν την περίπτωση 

ενεργοποιούνται αυτόματα κάποιοι εγγενείς φραγμοί του δικαιώματος ασύλου, 

που εμποδίζουν την ανάπτυξη της λειτουργίας του». 

Πιο πιθανόν είναι όμως ότι αυτοί οι «εγγενείς φραγμοί» θα συντρίβονταν 

σήμερα, με την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα, πάνω στον «νομικό 
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ογκόλιθο» του non-refoulement. Με άλλα λόγια αυτό το νομικό «πάτημα» θα 

μπορούσε ανά πάσα στιγμή να κλονισθεί. 

Επειδή ακόμη και μια κάπως ευνοϊκή για τα κράτη απόφαση που εξέδωσε 

πρόσφατα το ΕΔΔΑ (N.D. and N.T. v. Spain, 8675 and 8697/15, Judgment 

13.2.2020) είναι αυτή καθ’ εαυτή αντιφατική. Αφ’ ενός μεν απαγορεύει 

αυστηρά συλλογικές απελάσεις προσφύγων (και το δικαστήριο του 

Στρασβούργου διευρύνει σ’ αυτήν την απόφαση στον υπέρτατο βαθμό την 

έννοια της απαγορευμένης απέλασης „expulsion“ = „to drive away from a 

place“, έτσι ώστε να καλύπτει και κάθε «απώθηση» και «επαναπροώθηση» στα 

σύνορα). Αφ’ ετέρου, σύμφωνα με την άποψη του δικαστηρίου, οι πρόσφυγες 

χάνουν το δικαίωμα εξατομικευμένης εξέτασης του αιτήματος ασύλου τους, 

όταν σκαρφαλώνουν στον φράχτη, αντί να πάνε να δώσουν φρόνιμα-φρόνιμα 

την αίτηση ασύλου τους στα προξενεία ή στα συνοριακά φυλάκια. Έτσι λέει το 

δικαστήριο του Στρασβούργου. Η επιχειρηματολογία όμως αυτή αφήνει την 

αίσθηση ότι «διυλίζεται ο κώνωπας» και δείχνει μια μεγάλη αμηχανία της 

νομολογίας του ΕΔΔΑ, που προσκρούει ήδη στα όριά της στο προσφυγικό. 

Παρεμπιπτόντως, η απόφαση αυτή κατηγορείται έντονα από διάφορες „No 

borders-, No nations-, Nobody is illegal!“/„Freizügigkeit für alle!“ – 

φιλοπροσφυγικές οργανώσεις. 

Ταυτόχρονα αναδύονται διάφορα άλλα νομικά ερωτήματα στο θέμα που 

εξετάζουμε. Είναι η Τουρκία μία «ασφαλής τρίτη χώρα»; Στην Γερμανία 

«στρίμωξαν» το έξοχο από πλευράς συνταγματικής αισθητικής και ένα από τα 

ωραιότερα του Συντάγματος αρχικό άρθρο 16 ΙΙ 2 του Θεμελιώδους Νόμου της 

Βόννης («Πολιτικά διωκόμενοι απολαμβάνουν δικαίωμα ασύλου») μέσα σ’ ένα 

νέο, βίαια πεπλατυσμένο με κάθε είδους επιφυλάξεις και σχετικοποιήσεις, 

άρθρο 16α Συντάγματος, μεταξύ άλλων για να χωρέσουν εκεί οι «ασφαλείς 

τρίτες χώρες». Ποιες είναι όμως αυτές; Θα έπρεπε να θεωρήσει κανείς ότι μόνον 

εκείνες οι χώρες εκτός Ε.Ε. μπορούν να καταταγούν στις «ασφαλείς τρίτες 

χώρες» που δεν έχουν διατυπώσει «χρονική» ή «γεωγραφική επιφύλαξη» με την 

έννοια του άρθρου 1 Β Nr. 1 α και β ΣΓΠ. Η Τουρκία έχει διατυπώσει όμως μια 

τέτοια γεωγραφική επιφύλαξη, δηλαδή δέχεται την εφαρμογή της ΣΓΠ μόνον 

για γεγονότα παραγωγικά προσφυγικών ροών που έλαβαν χώρα εντός της 

Ευρώπης, όπως ήταν άλλωστε και η αρχική μορφή της ΣΓΠ. Άρα δυσκολεύεται 

περισσότερο η ελληνική επιχειρηματολογία. Και ακόμη κι αν ήθελε κανείς να 

ονομάσει για λόγους οπορτουνιστικούς την χώρα του Βοσπόρου «ασφαλή τρίτη 

χώρα», πάλι η κατάσταση ανατρέπεται στην ίδια την πράξη. Επειδή, όπως και 

σε πολλές άλλες περιπτώσεις (ας αναλογισθεί κανείς την βίαιη κατοχή και 

διαίρεση της Κύπρου και την αλλοίωση της πληθυσμιακής της σύνθεσης ή το 

τουρκο-λιβυκό μνημόνιο για την μοιρασιά της Ανατολικής Μεσογείου) εδώ 

έχουμε να κάνουμε με power politics της Τουρκίας, δηλαδή πολιτική της γυμνής 

και απροκάλυπτης επίδειξης δύναμης. Το τουρκικό καθεστώς στέλνει, εν μέρει 
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με την βοήθεια του στρατού, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες απέναντι 

στην Ελλάδα, και δεν τους παίρνει πίσω. Τόσο απλό είναι. Κι αυτό επίσης 

ονομάζεται νομικά «η ρυθμιστική δύναμη της πραγματικότητας». Κάτι τέτοιο 

μετατρέπει όμως το ισχύον προσφυγικό δίκαιο σε φάρσα. 

Σαν τελική παρατήρηση προσθέτω το εξής: Είμαι πάντα της άποψης ότι η 

Ελλάδα πρέπει να δώσει την μάχη για το προσφυγικό μέσα στην Ε.Ε. και μαζί 

με τους ευρωπαίους εταίρους και να δείξουμε την αλληλεγγύη που δείχναμε 

πάντα σαν λαός απέναντι στους πολιτικούς φυγάδες και τους κατατρεγμένους 

της μοίρας που αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες. Αν όμως αποδειχτεί ότι σε 

μιαν Ευρώπη της (αριστερής ή της δεξιάς) υποκρισίας οι άλλοι σκοπεύουν να 

καταστήσουν την Ελλάδα ένα μεγάλο ανοιχτό και χωρίς σύνορα πεδίο, ένα 

hotspot επιλογής και εγκατάλειψης προσφύγων και μεταναστών, ή ότι θα 

πληρώσουμε με άλλον τρόπο εμείς το τίμημα του πολέμου για να ικανοποιηθεί 

η Τουρκία, τότε θα πρέπει να ισχύσει και σε μας η αρχή „salus populi suprema 

lex esto“, δηλαδή η σωτηρία της πατρίδας πρέπει να έχει και εδώ την υπέρτατη 

προτεραιότητα. 
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