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Περίληψη 

1. Θα μπορούσε να περιγράψει κανείς την σημερινή κατάσταση των 
πραγμάτων ως εξής: Η ∆ύση, νικητής της ost-west-αντιπαράθεσης του ψυ-
χρού πολέμου στο κέντρο της Ευρώπης, δημιουργεί με τις πολεμικές επεμ-
βάσεις της και με την βοήθεια τοπικών συμμάχων στην περιφέρεια και ειδι-
κά 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 φύ-
σεως οικονομικοί μετανάστες εκμεταλλεύονται αυτήν την παράλογη κατά-
σταση και προσπαθούν να τύχουν αποδοχής στις δυτικές κοινωνίες με την 
βοήθεια του προσφυγικού δικαίου. Αυτή η πραγματολογική βάση δεν προ-
οιωνίζει τίποτα καλό για την εφαρμογή του ίδιου του δικαίου της διεθνούς 
προστασίας, όπως λέγεται σήμερα, που εξ αρχής άλλωστε χαρακτηριζό-
ταν από μια βαθιά αντινομία. 

2. Ακρογωνιαίος λίθος του παγκόσμιου δικαίου της διεθνούς προστασί-
ας είναι η Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες του 1951 (ΣΓΠ). Ιδεο-
λογικό τέκνο των αρχών του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, η Συνθήκη αυ-
τή 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 διε-
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θνή δικαστήρια και άλλα διεθνή όργανα και, ειδικά στην Ευρώπη, με την 
παροχή επικουρικής ή απλώς ανθρωπιστικής προστασίας πέραν των ορί-
ων της ίδιας της Συνθήκης του 1951. 

3. 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 συγκατά-
θεσή 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 πα-
ρεπόμενα δικαιώματα εισόδου και παραμονής όχι μόνον των αναγνωρι-
σμένων πολιτικών προσφύγων, αλλά και των αιτούντων άσυλο ή και εκεί-
νων που απορρίφθηκε αρχικά το αίτημά τους. Όλα αυτά διαδραματίζονται 
στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναγνώρισης που κάποτε μπορεί να κρατή-
σει και χρόνια. 

4. Η Συνθήκη αυτή ανατρέπει τον μέχρι τώρα ισχύοντα βασικό κανόνα 
στο διεθνές δίκαιο των αλλοδαπών, δηλαδή ότι δικαιώματα του ξένου υ-
πηκόου στην χώρα απορρέουν κατ’ αρχήν, με την εξαίρεση κάποιων θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων εγγεγραμμένων στην ανθρώπινη φύση, μετά την εισ-
δοχή του με βάση μια κρατική άδεια εισόδου και παραμονής, και προτάσ-
σει 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 και «ετεροτοπία» μέσα στο σύστη-
μα τους διεθνούς δικαίου των αλλοδαπών. 

5. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι το προσφυγικό πρόβλημα στην Ευρώπη 
θα ήταν προσωρινό. Η ΣΓΠ λειτούργησε αρχικά ως ιδεολογικό όπλο του 
«Πρώτου» κατά του «∆εύτερου Κόσμου» και για πολύ καιρό «πολιτικός 
πρόσφυγας» θεωρούνταν ο δραπέτης από το «Σιδηρούν Παραπέτασμα». 
Την εποχή εκείνη η ∆ύση δεν μπορούσε να φανταστεί την περίπτωση μαζι-
κής εξόδου από τον «Τρίτο Κόσμο». Με την χρονική και γεωγραφική διεύ-
ρυνση εφαρμογής της ΣΓΠ με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, 
τα κράτη-μέλη ανέλαβαν υποχρεώσεις που δεν ήξεραν ποιες ακριβώς μπο-
ρεί να είναι στο μέλλον. 

6. Στην διάρκεια του χρόνου η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Το προ-
σφυγικό δίκαιο που αρχικά δεν σχεδιάστηκε σαν κανονική οδός μετανά-
στευσης, αλλά μόνον σαν προστασία από τον άμεσο κίνδυνο, έφθασε να 
υποκαταστήσει στην πράξη τους άλλους τρόπους που προτείνει το διεθνές 
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μεταναστευτικό δίκαιο και να γίνει η «via regia» διεκπεραίωσης της παγκό-
σμιας μετανάστευσης. 

7. «Πρόσφυγας» στην ΣΓΠ είναι ο «πολιτικός πρόσφυγας», το θύμα βί-
αιων «καθάρσεων» απ’ την πολιτική εξουσία των εκπροσωπούμενων πολι-
τικών 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 πολέ-
μων, οικολογικών και άλλων καταστροφών και όλο και πιο συχνά τελευ-
ταία και σε ανθρώπους που φεύγουν απ’ την πατρίδα τους λόγω ενός 
μείγματος γενικής πολιτικής ανελευθερίας και οικονομικής μιζέριας. 

8. Τα κράτη αντέδρασαν σ’ αυτήν την απρόβλεπτη εξέλιξη με δύο τρό-
πους. Στο επίπεδο της εσωτερικής πρακτικής μετακίνησαν σιωπηλά την 
διακριτική 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 με-
γάλη πρακτική επιτυχία λόγω της εμφάνισης επικουρικών μορφών προ-
στασίας. Στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων τα ισχυρά κράτη μετακύλησαν 
το βάρος στα αδύνατα με έμμεσο refoulement (ασφαλείς χώρες προέλευ-
σης και διέλευσης και συμφωνίες επανεισδοχής) και μέσα στην Ε.Ε. με 
ρυθμίσεις τύπου «Συμφωνίας ∆ουβλίνου» (αρμόδια χώρα παροχής ασύλου 
είναι η χώρα πρώτης εισόδου) σε συνδυασμό με το κλείσιμο των μετανα-
στευτικών διόδων, όπως του «βαλκανικού διαδρόμου». Αυτή η δεύτερη 
προσπάθεια είναι σήμερα σε πλήρη εξέλιξη, το αποτέλεσμα ακόμα αβέβαιο. 

9. Το συμπέρασμα είναι: Πολλαπλές ανωμαλίες χαρακτηρίζουν την ση-
μερινή πραγματικότητα στην εφαρμογή του δικαίου της διεθνούς προστα-
σίας, που είναι πλέον προφανείς σε όλους. Η πηγή τους βρίσκεται μέσα 
στην ίδια την ΣΓΠ σε συνδυασμό με την «ρυθμιστική δύναμη της πραγματι-
κότητας». 

Εκείνο που εξηγεί παρ’ όλα αυτά την τεράστια ακτινοβολία της Συνθή-
κης αυτής του 1951 ως «Magna Charta» του προσφυγικού δικαίου και νομι-
μοποιητικής βάσης των συνεχών διευρύνσεών του πρέπει να αναζητηθεί 
στην φάση αποδόμησης των κρατικών συνόρων που βιώνουμε σήμερα ως 
«καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση» με ιδεολογικό πρόσημο τον φιλελεύθερο 
διεθνισμό. 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 κα-
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ταλύτη. ∆εν φαίνεται να οδηγούμαστε όμως έτσι σε μια «παγκόσμια διακυ-
βέρνηση 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 κρά-
τους (λαός-επικράτεια-διαρκής οργάνωση) 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 αποσταθερο-
ποίηση. Το προσφυγικό γίνεται έτσι και για την Ελλάδα όπως και για την 
Ευρώπη ζήτημα πεπρωμένου. 

10. Ιδέες για την απάμβλυνση του προβλήματος με βάση την εδώ υπο-
στηριζόμενη άποψη θα έπρεπε να αναζητηθούν στα εξής: 

Να σταματήσουν πρώτα-πρώτα οι πόλεμοι που υποκινεί η ∆ύση 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 διευ-
θέτησης 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 αντικαταστα-
θεί 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 «∆ουβλίνων», η πρόβλεψη του άρθρου 31 παρ. 2 εδ. 3 ΣΓΠ (να 
παρέχονται όλες οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την εισδοχή του πρόσφυ-
γα σε άλλη χώρα). 

Η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει την μάχη για το προσφυγικό μέσα στην 
Ε.Ε. μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους. Αν όμως αποδειχτεί ότι οι άλλοι 
Ευρωπαίοι σκοπεύουν να καταστήσουν την Ελλάδα ένα μεγάλο hotspot 
επιλογής και εγκατάλειψης προσφύγων, τότε πρέπει να ισχύσει και σε μας 
το «salus populi suprema lex estο». 

1. Εισαγωγή – Η πραγματικότητα σήμερα 

Το δίκαιο της παροχής ασύλου, στο οποίο συγκαταλέγεται έμμεσα και 
το δίκαιο της μη έκδοσης για πολιτικούς λόγους, με το οποίο μάλιστα ξεκί-
νησε η νομική ιστορία του θεσμού του ασύλου τον 19ο αιώνα στην ∆υτική 
Ευρώπη, ενώ σήμερα τα πράγματα, θα λέγαμε, έχουν αντιστραφεί, δηλαδή 
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η υποχρέωση έκδοσης αποτελεί μερικό περιορισμό του κυριαρχικού δι-
καιώματος του κράτους να παρέχει άσυλο1, χαρακτηρίζεται από ηθελημέ-
νες εσωτερικές ασάφειες, ενδογενείς αυτοαναιρέσεις και μια βαθιά ανειλι-
κρίνεια στην εφαρμογή του απ’ την πλευρά των κυβερνώντων. Αυτή η κα-
τάσταση επιστρέφει σήμερα –καθώς πλέον και από την άλλη πλευρά οι 
επικαλούμενοι την προσφυγική ιδιότητα έχουν μάθει να εκμεταλλεύονται 
τις αδυναμίες του συστήματος– ως μπούμερανγκ, όπως έγινε το 2015/2016 
με το μεταναστευτικό κύμα που πλημμύρισε την Ευρώπη. ∆εν είναι η «κο-
ρωνίδα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», όπως ισχυρίζο-
νται κάποιοι, αλλά το κατ’ εξοχήν πεδίο που ευνοεί την εκδήλωση του ο-
πορτουνισμού και της υποκρισίας απ’ την πλευρά των κρατών – όπως ή-
ταν πάντα στην ιστορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης 
στις μέρες μας είναι οι αποσταθεροποιητικοί πόλεμοι που προκαλεί η ∆ύση 
στις χώρες της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής (regime-change-πολιτική) για 

                                                
1 ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Η μη έκδοση των οκτώ Τούρκων αξιωματικών από την 

Ελλάδα – Κριτικές σκέψεις για το πολιτικό άσυλο, ∆ικαιώματα του ανθρώπου, 2018, 
σελ. 111 επ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ. αρ. 1694/2018 απόφασή του 
(Σουλεϊμάν Οζκαϊνακτζί) επιβεβαίωσε την παροχή ασύλου στους Τούρκους αξιωματι-
κούς. Η απόφαση τιμά ιδιαίτερα το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας μας. 
Υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στην απόφαση αυτή του ΣτΕ και 
την απόφαση 139/2017 του Αρείου Πάγου που γνωμοδότησε για το ίδιο πρόσωπο την 
μη έκδοσή του στην Τουρκία. Όπως σημειώνει η απόφαση του ΣτΕ, σελ. 55, «το μεν 
δίκαιο της έκδοσης είναι, κατ’ ουσίαν, δίκαιο καταστολής, το δε δίκαιο του ασύλου 
είναι δίκαιο προστασίας». Οι διαφορές αυτές δεν θα μπορούσαν βεβαίως να πάρουν 
την μορφή, ο μεν Α.Π. να πει ότι ο εκζητούμενος Σ.Ο. διέπραξε τα εγκλήματα για τα 
οποία κατηγορείται, ενώ το ΣτΕ ότι ο αιτών διεθνή προστασία Σ.Ο. δεν τα διέπραξε – 
και ευτυχώς αυτό δεν συνέβη. Το αν τα δύο ανώτατα δικαστήρια της χώρας μας θα 
έπρεπε να ομονοούν όμως και στο αν και πότε ένα πραξικόπημα είναι ή όχι «πολιτική 
υπέρ της ελευθερίας δράση», ξεφεύγει από τo πλαίσιo ανάλυσης της παρούσας μελέ-
της. Σημειώνω όμως το εξής: Καθώς και οι δύο δικαστικές αποφάσεις στηρίχθηκαν 
τελικά σε ανθρωπιστικούς λόγους, ας θυμηθεί κανείς πως η διεθνής περί ασύλου βιβλι-
ογραφία αναφέρει ότι η οθωμανική κυβέρνηση απάντησε ως εξής στην Αυστρία που, 
υποστηριζόμενη από την Ρωσία, ζητούσε να της παραδοθούν οι εκεί καταφυγόντες 
Ούγγροι πολιτικοί πρόσφυγες, αφού η επανάστασή τους κατεστάλη το 1848: «Η έκδο-
ση των φυγάδων που ζήτησαν την προστασία της αυτού Μεγαλειότητος, του Σουλτά-
νου, αντιβαίνει όχι μόνον στην τιμή, αλλά και στην ανθρωπιά της κυβέρνησης της Με-
γαλειότητάς του». Αυτό θεωρείται ως η πρώτη επίσημη σε διεθνές επίπεδο επίκληση 
του «ανθρωπισμού», δίπλα στην ιδέα της «κυριαρχίας», για την αιτιολόγηση παροχής 
ασύλου, δες KIMMINICH, OTTO, Grundprobleme des Asylrechts, Darmstadt, 1983, σελ. 
21. 
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την αλλαγή των ανεπιθύμητων σ’ αυτήν καθεστώτων, με εκατόμβες από 
νεκρούς, τραυματίες και άστεγους (μόνον στην Συρία μισό εκατομμύριο 
νεκροί και σχεδόν δώδεκα εκατομμύρια άστεγοι, δηλαδή ο μισός πληθυ-
σμός), και η αποδοχή μετά από την ίδια κάποιων ελάχιστων από τα εκα-
τομμύρια των προσφύγων που δημιουργούνται έτσι – όταν δεν μπορεί να 
τους «φορτώσει» σε άλλους2. Πρόκειται για μια «διπλή ηθική» ή και «διπλή 
ζωή», χαρακτηριστική του ευρωπαϊκού-χριστιανικού-δυτικού συστήματος 
γενικότερα3, πίσω από την οποία βρίσκονται τεράστια γεωπολιτικά και οι-
κονομικά συμφέροντα, που στο ιδεολογικό επίπεδο καμουφλάρονται επι-
μελώς πίσω από μια μάσκα περί «ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Η συμπερι-
φορά όμως αυτή της ∆ύσης, ειρήσθω εν παρόδω, περιέχει και τα σπέρματα 
της αυτοκαταστροφής. 

Αυτή ακριβώς η ανώμαλη κατάσταση (πρόκληση ή συνδαύλιση πολέ-
μων και αποδοχή έπειτα ενός μικρού ποσοστού προσφύγων «για ανθρω-
πιστικούς λόγους») δημιουργεί μεγάλα περιθώρια καταχρήσεων του προ-
σφυγικού δικαίου και από την πλευρά των πάσης φύσεως φυγάδων, δη-
λαδή όχι μόνον των προσφύγων πολέμου, αλλά και των οικονομικών με-
ταναστών, αυτών που έρχονται χάριν εργασίας, όπως και αυτών που έρ-

                                                
2 ∆ες αντί άλλων PETER SCHOLL-LATOUR, Der Fluch der bösen Tat –Das Scheitern des 

Westens im Orient, Berlin 2015. Ο κύριος τίτλος του συγκεκριμένου βιβλίου του βαθύ 
γνώστη της Μέσης Ανατολής Scholl-Latour (περίπου: Η κατάρα της άδικης πράξης– 
που επιστρέφει) είναι παρμένος από το έργο Wallenstein του FRIEDRICH SCHILLER („Das 
eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebären“). Για 
τις επεμβάσεις της ∆ύσης στην Εγγύς Ανατολή και ειδικά την Συρία δες εκεί σελ. 94 επ., 
105 επ., 245 επ. και passim. 

3 ∆ες τα συμπεράσματα του ιστορικού WOLFGANG REINHARD, Die Unterwerfung der 
Welt. Globalgeschichte der europäischen Expansion, 2η έκδοση, München 2016 (όπου 
θεωρεί ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά κλπ. ως προεκτάσεις της Ευρώπης και ενδιάμεσους 
σταθμούς στην «υποταγή του κόσμου»). Πρβλ. σελ. 1256: «Αυτήν την κατάσταση προ-
κεχωρημένης ενότητας του κόσμου την ονομάζουμε παγκοσμιότητα, το ιστορικό προ-
τσές με το οποίο συντελείται παγκοσμιοποίηση». Ας σημειωθεί όμως ότι «παγκοσμιο-
ποιήσεις» υπήρξαν διάφορες στην ανθρώπινη ιστορία, καίτοι πήραν άλλα ονόματα, ο 
ιστορικός Πολύβιος π.χ. λέει ότι με την επέκταση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σ’ όλη 
την ως τότε γνωστή οικουμένη, η ιστορία του κόσμου έγινε «σωματοειδής» (τα γεγονό-
τα απέκτησαν δηλαδή μιαν αλληλεξάρτηση [«συμπλέκεσθαι»] και συνοχή σε 
παγκόσμιο επίπεδο), ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Ιστορίαι, δες 1.3.4, 1.4.1. Και βεβαίως δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η πρώτη «παγκοσμιοποίηση» συντελέστηκε, όταν το δίποδο «άνθρωπος» 
ξεκίνησε την πορεία του από την αφρικανική ήπειρο μέχρι τα τελευταία πέρατα της 
γης. 
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χονται σε τελευταία ανάλυση χάριν των επιδομάτων τέκνων και της κοι-
νωνικής βοήθειας του δυτικού welfare state. Στον κλασσικό τρόπο δημι-
ουργίας προσφύγων («τους μεν εκβαλόντες, τους δε αποσφάξαντες των 
πολιτών»4) προστίθενται στους καιρούς μας νέοι. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στις μέρες μας σ’ αυτήν ειδικά την πλευρά 
της (ασύμμετρης) σχέσεως είναι το σχίσιμο απ’ τους (Πακιστανούς, Αφγα-
νούς, Ιρακινούς, Ιρανούς κλπ.) διαπλέοντες το Αιγαίο της φουσκωτής 
βάρκας που τους έχουν προμηθεύσει έναντι αδράς αμοιβής και με την λο-
γιστική υποστήριξη της γείτονος χώρας οι Τούρκοι διακινητές στο ταξίδι 
τους προς τα ελληνικά νησιά, όταν εμφανιστεί πλοίο της Frontex, ώστε να 
υποχρεωθεί αυτό να τους περισυλλέξει από το νερό. Ή η τηλεφωνική κλή-
ση απ’ τους ίδιους τους φυγάδες (συνήθως Ασιάτες ή Αφρικανούς) του 
ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης («112») και η μετάδοση των συντε-
ταγμένων στο οποίο βρίσκονται οι λέμβοι τους στην θάλασσα μεταξύ Λι-
βύης και Ιταλίας, για να προσέλθει η ιταλική ακτοφυλακή να τους παρα-
λάβει από εκεί. Ή, τρίτο παράδειγμα, η επίθεση με λοστούς, μάχαιρες και 
αυτοσχέδια φλογοβόλα στους φράχτες και στους φύλακες των ισπανικών 
επί μαροκινού εδάφους θυλάκων Ceuta και Mellila από τους συνωστιζόμε-
νους και αναμένοντες εκεί μιαν ευκαιρία (Αφρικανούς συνήθως) μετανά-
στες, προκειμένου να επιτύχουν την είσοδό τους στην ιβηρική χώρα και 
από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρόκειται συχνά για έναν «ανθρωπιστικό 
εκβιασμό» που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, θέτοντας την ζωή τους σε αλη-
θινό κίνδυνο5. 

Και τα δύο μαζί, ο οπορτουνισμός και η διπλή ηθική των δυτικών κρα-
τών απ’ την μια και οι καταχρήσεις της επίκλησης της προσφυγικής ιδιότη-
τας από ανθρώπους που δεν την δικαιούνται απ’ την άλλη (αντίθετα, για 
να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι άνθρωποι αυτοί μετακινούνται 
απλώς από τις φτωχές στις πλούσιες χώρες, όπως γινόταν πάντα στην ι-
στορία της μετανάστευσης), έχει οδηγήσει την κατάσταση σε οριακό ση-
μείο ηθικής και πολιτικής αντοχής μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ανοι-
κτές είναι πλέον οι συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο ασυμφιλίωτα στρατόπε-

                                                
4 ΠΟΛΥΒΙΟΣ, υπ. 3., ibid. 
5 Οι θάνατοι στην Μεσόγειο φθάνουν τους 1.500 πρόσφυγες μόνο το πρώτο μισό 

του 2018 (αρχές Αυγούστου), την ίδια ώρα που τα στοιχεία των αποβιβάσεων είναι 
περίπου 28.000 για την Ισπανία, 25.000 για την Ιταλία και 15.000 για την Ελλάδα. Ό-
πως βλέπει κανείς, οι ροές προς την Ευρώπη μετατοπίζονται αυτήν την στιγμή δυτικό-
τερα. 
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δα. Από την μία πλευρά είναι εκείνοι που πανηγυρίζουν για τους πρόσφυ-
γες και τους παράνομους μετανάστες (και κανείς σ’ αυτό το στρατόπεδο 
δεν ενδιαφέρεται πλέον για την μεταξύ τους διαφορά ή για την νομιμοποιη-
τική βάση της μετακίνησης, ενώ γενικά είναι οι πάσης φύσεως Sans-
Papiers, δηλαδή οι παράνομοι, στο επίκεντρο της συμπάθειας και του ενδι-
αφέροντος), θεωρώντας τους παράγοντα καθημερινής διαπραγμάτευσης 
και συνδιαμόρφωσης των (άδικων κατά την γνώμη τους) εθνικών και ευ-
ρωπαϊκών συνόρων, φθάνοντας στο σημείο να τους ηρωοποιούν σχεδόν6. 
Από την άλλη είναι όλοι εκείνοι στις χώρες της Ευρώπης που έχουν το α-
σφυκτικό πλέον αίσθημα ότι «χάνουν την πατρίδα τους» και ότι κάποιες 
ιθύνουσες πολιτικές τάξεις (που στην Γερμανία τις ονομάζουν „globalisti-
sche Eliten“, „das Establishment“, κλπ.) έχουν βαλθεί να «αντικαταστήσουν 
τον πληθυσμό»7. Ο αριθμός αυτών των τελευταίων (που οι αντίπαλοί τους 
τους ονομάζουν «τρωκτικά που ακολουθούν τον ποντικομαζώχτη του 
Hameln», σύμφωνα με μια διαδεδομένη έκφραση, παρμένη από τον γνω-
στό παλιό γερμανικό θρύλο) αυξάνεται όλο και περισσότερο και μαζί τους 
αναδεικνύονται σε ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες τα ακροδεξιά και ξε-
νοφοβικά κόμματα. Και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πλέον την οριστι-

                                                
6 Η παράνομη μετανάστευση θεωρείται έτσι σε διάφορες no-borders-ιδεολογίες και 

στις θεωρίες της λεγόμενης «αυτονομίας της μετανάστευσης» ως μια «επαναστατική 
και απελευθερωτική πράξη», οι πρόσφυγες «αρτίστες των συνόρων», «ακρο-βάτες» που 
θα επιφέρουν επιτέλους το τελειωτικό χτύπημα στο εθνικό κράτος. Για τις θεωρίες αυ-
τές ο πρόσφυγας, «μέλος μιας παγκόσμιας πρωτοπορίας», είναι ένας νέος „homo 
sacer“, ένας «καταραμένος άγιος», που ρισκάρει την ζωή του στα σύνορα. Επιπλέον οι 
ιδεολογίες αυτές αντιτίθενται στην ιδέα ότι η δικαιοσύνη μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον μέσα σε κοινωνίες που έχουν σύνορα και διακηρύσσουν αντίθετα μια παγκό-
σμια «κοσμοπολίτικη δημοκρατία». 

7 ∆ες την αποκαλυπτική (παρά την αντίθετη ιδεολογική κατεύθυνση του άρθρου και 
του περιοδικού) έρευνα του Spiegel, Nr. 16 (14.4.2018), σ. 11 επ., με τίτλο „Neue 
Heimat“. Ήδη και οι κοινωνιολόγοι άρχισαν να παραδέχονται ότι η «κοσμοπολίτικη 
ελίτ», που διακηρύσσει μιαν ανοιχτή έναντι των μεταναστευτικών ροών και «διαπερα-
τή» („durchlässige“) δυτική κοινωνία και ζητάει την ευρεία αποδοχή των προσφύγων, 
συμπεριφέρεται συχνά αντιφατικά και με υποκριτικό τρόπο: Πολλά από τα μέλη της 
ζουν σε πλούσιες και οικονομικά απρόσιτες στους πρόσφυγες περιοχές, στέλνουν τα 
παιδιά τους σε καλά (συχνά ιδιωτικά) σχολεία, έχουν την πολυτέλεια να κάνουν τις 
διακοπές τους παντού στο εξωτερικό, την ίδια ώρα που απαιτούν στο όνομα της «ισό-
τητας» την ενσωμάτωση με πλήρη δικαιώματα των νεόφερτων στις γειτονιές των χαμέ-
νων της παγκοσμιοποίησης (συνέντευξη με την καθηγήτρια CORNELIA KOPPETSCH, ibid., 
σελ. 19). 
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κή διάρρηξη της όποιας ενότητας σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο ή την εμ-
φάνιση ενός νέου Hitler light8. 

Κατά βάση ο πρόσφυγας ήταν πάντα ανεπιθύμητος στους γηγενείς 
πληθυσμούς. Όχι μόνον επειδή είναι «προάγγελος κακών», όπως έλεγε ο 
πολιτικός φυγάς Bertold Brecht. Αλλά και επειδή συχνά παραβιάζει την 
θύρα του ξένου οίκου και μετά δύσκολα φεύγει. Είτε είναι αληθινός πρό-
σφυγας, είτε είναι κρυπτο-μετανάστης. Μια παλιά, πολλαπλά επιβεβαιωμέ-
νη στην ιστορία, γεωπολιτική αλήθεια με ερείσματα στην επιστήμη της αν-
θρωπογεωγραφίας λέει ότι η μαζική εισροή προσφύγων μπορεί να αποδο-
μήσει τα θεμέλια μιας χώρας, οδηγώντας την στην κατάρρευση, και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σαν «όπλο χωρίς πόλεμο» από έναν εχθρό. Αυτή η αλή-
θεια αποσιωπάται συχνά στο όνομα διαφόρων πολιτικών σκοπιμοτήτων 
στην Ελλάδα – που εξαρτάται απόλυτα από την συμπεριφορά της Τουρκί-
ας στο προσφυγικό – και η κατάσταση εξωραΐζεται. Με απλά λόγια: ανή-
μπορη η χώρα να αντιδράσει, υμνεί τον «ευγενή ανθρωπισμό» έναντι των 
προσφύγων, που όμως η ίδια κατά βάθος απεχθάνεται, για να παρακινήσει 
τους άλλους να της συμπαρασταθούν. Οι «άλλοι» πάλι, που έχουν πάρει 
                                                

8 Λίγο πριν το τέλος της ∆ημοκρατίας της Βαϊμάρης εκδόθηκε από την κυβέρνηση 
μειοψηφίας της Πρωσίας υπό τον σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό Otto Braun η „Poli-
zeiverorndung über die Behandlung der Ausländer“ («∆ιάταγμα για την μεταχείριση των 
αλλοδαπών») της 27.4.1932, που μπήκε σε ισχύ την 1.7.1932. Με το νομοθέτημα αυτό η 
Πρωσία, που ήταν η μεγαλύτερη και ισχυρότερη συνιστώσα του Β΄ Ράιχ, δηλαδή της 
ομοσπονδιακά δομημένης ∆ημοκρατίας της Βαϊμάρης, ξεπερνούσε σε φιλελευθερισμό 
έναντι των αιτούντων άσυλο κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος για τα δεδομένα της επο-
χής εκείνης (RENNER, GÜNTER, Staatliche Souveränität und die Verweigerung des weite-
ren Aufenthalts. Zur Geschichte des deutschen Ausweisungsrechts, in BARWIG, KLAUS 
u.a., Hrsg., Ausweisung im demokratischen Rechtsstaat. Hohenheimer Tage zum Aus-
länderrecht 1995, Baden-Baden 1996, σελ. 23 επ., εδώ σελ. 33 επ.). Λίγο αργότερα (Ια-
νουάριος 1933) ήρθε στην εξουσία ο Χίτλερ, όχι βέβαια λόγω του νόμου αυτού (αλλά 
κυρίως λόγω του πληγωμένου εθνικού φρονήματος των Γερμανών, της ανεργίας και 
του πληθωρισμού), αλλά με ένα βαθύ μίσος κατά του φιλελευθερισμού, που ο εθνικο-
σοσιαλισμός τον θεωρούσε υπεύθυνο για την ήττα και συνώνυμο της „Dekadenz“. ∆ες 
μιαν ανάλυση του διατάγματος της 27.4.1932 σε OLTMER, JOCHEN, Flucht, Vertreibung 
und Asyl im 19. und 20. Jahrhundert, in BADE, KLAUS (Hrsg.), Migration in der europäi-
schen Geschichte seit dem späten Mittelalter, Osnabrück, 2002, IMIS-Beiträge, Heft 
20/2002, σελ. 107 επ. εδώ σελ. 120 επ. Το ίδιο το ∆ιάταγμα μπορεί να το βρει κανείς 
στην συλλογή νόμων GUTMANN, L(UDWIG), Rechte und Pflichten des Ausländers, Berlin, 
1932, σελ. 7 επ., μαζί με το άλλο βασικό κείμενο της εποχής Deutsches Auslieferungsge-
setz, σελ. 23 επ. Για τις απαρχές του πολιτικού ασύλου τον 19ο αιώνα στις χώρες της 
∆υτικής Ευρώπης, ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, υπ. 1, σελ. 111 επ. 



Κώστας ∆ημακόπουλος 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 3/2018 

896 

ήδη τα μέτρα τους και έκλεισαν τα σύνορα από FYROM και πάνω, ευχα-
ρίστως θα απένειμαν στα ελληνικά νησιά, που στενάζουν υπό το βάρος της 
«πρώτης παράνομης εισδοχής», το βραβείο Νόμπελ – αρκεί να κρατήσουν 
εκεί τους πρόσφυγες, που οι ίδιοι δεν θέλουν να δεχτούν. Με λίγα λόγια: 
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη στο προ-
σφυγικό που χαρακτηρίζεται από βαθιά υποκρισία. Σ’ αυτό όμως έχουν 
συμβάλει πολλοί. 

Βέβαια η αποδοχή του πρόσφυγα σε μια χώρα ήταν από την αρχαιότη-
τα9, αλλά και μετά την αναβίωσή του θεσμού στην ∆ύση10, και πρέπει να 
παραμείνει και σήμερα μια ιδιαίτερη εκδήλωση ενός βαθύτερου και ουσια-
στικού ανθρωπισμού. ∆είχνει την σχετικότητα των μορφών πολιτικής ορ-
γάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών, θέτει υπό αμφισβήτηση την δικαιο-
σύνη που αυτές απονέμουν και είναι ένας διορθωτικός παράγοντας των 
ιδεολογικών θεμελίων της (λίγο πολύ καταναγκαστικής) κατανομής των 
ανθρώπων σε κράτη και έθνη. Το σημερινό σύστημα, υπό τις συνθήκες που 
περιέγραψα πιο πάνω, έχει οδηγηθεί όμως σε αδιέξοδο. ∆υστυχώς αργή-
σαμε πολύ να εννοήσουμε το παιχνίδι που παίζεται. 

Θα συνοψίσω στην συνέχεια σ’ ένα πιο θεωρητικό επίπεδο τις αντιφά-
σεις του εφαρμοσμένου προσφυγικού δικαίου και θα διατυπώσω μετά κά-
ποιες εναλλακτικές προτάσεις. Προκαταβολικά λέω ότι η αναζήτηση μιας 
ισορροπίας στην θεώρηση του προσφυγικού δικαίου και της προσφυγικής 
πολιτικής και μιας διαφοροποίησης των θεωρητικών και πρακτικών προ-
σεγγίσεων στις οποίες μας αναγκάζει –μιας προσέγγισης, που προσπαθεί 
να εμποδίσει τον οπορτουνισμό των κρατών και τις καταχρήσεις των πά-
σης φύσεως φυγάδων απ’ την μια και μιας προσέγγισης, που προσπαθεί 
να σώσει την υπερβατική των ιδεολογικών θεμελίων του κόσμου μας διά-
σταση του προσφυγικού δικαίου απ’ την άλλη– δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

                                                
9 Σημειώνω εδώ ότι η ιδέα «άσυλο», όπως την ξέρουμε σήμερα, προέρχεται κυρίως 

από την αρχαία Ελλάδα με τις πολλές πόλεις-κράτη, υπέστη κάμψη κατά την μονοκρα-
τορία της Ρώμης, εξαφανίστηκε σαν πολιτικός (όχι θρησκευτικός) θεσμός στον Με-
σαίωνα και αναβίωσε πάλι στους νέους χρόνους και ιδίως μετά την εμφάνιση των μο-
ντέρνων κυρίαρχων κρατών, δες KIMMINICH, υπ. 1, σελ. 7 επ. με περαιτέρω παραπο-
μπές. 

10 „Le droit d'asyle est un droit d'appel: appel à Dieu de la justice humaine; à l'auteur 
du droit, de l'abus que les hommes en font. C'est donc un droit placé au dessus du droit 
commun, non pour le combattre, mais pour le garder: pour le suppléer, quand it fait dé-
faut, le redresser quand il dévie“. HENRI WALLON, Du droit d´ asile, Paris, 1837, σελ. 1 
επ. 
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2. ∆ιεθνές επίπεδο – Η Συνθήκη της Γενεύης 

Ο θεωρούμενος ως «πατέρας» του ∆ημοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου Hugo 
Grotius (1583-1645), φιλόσοφος του δικαίου και σημαίνων κρατικός λει-
τουργός, ήταν και ο ίδιος πολιτικός κρατούμενος, δραπέτης κρυμμένος σε 
μπαούλο και πολιτικός πρόσφυγας. Στο βασικό του έργο De jure belli ac 
pacis (1625) έχει αναφορές και στο δίκαιο του ασύλου. Θεωρεί ότι τα κράτη 
πρέπει να δέχονται στο έδαφός τους και να προστατεύουν τα θύματα άδι-
κης πολιτικής δίωξης (όπως προφανώς θεωρούσε ο ίδιος τον εαυτό του), 
εφ’ όσον βεβαίως δεν θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
αλλά ότι οφείλουν να εκδίδουν στο εκζητούν κράτος τους δράστες πολιτι-
κών εγκλημάτων στις περισσότερες περιπτώσεις11. 

Η Σύμβαση της Γενεύης «περί του καθεστώτος των προσφύγων» του 
1951 (ΣΓΠ), που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα συμμετέχοντα κράτη μιας 
διακυβερνητικής διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 1951 
και μπήκε σε ισχύ μετά την κατάθεση της 6ης επικύρωσης12, είναι τέκνο του 
πρώτου μισού του 20ου αιώνα, ο οποίος άλλαξε το κλασσικό παράδειγμα 
του αιτούντος προστασία σε άλλη χώρα, που είχε καθιερώσει ο 19ος αιώ-
νας (θα μιλήσουμε γι’ αυτό πιο κάτω). Σήμερα η Σύμβαση της Γενεύης του 
1951, όπως διευρύνθηκε χρονικά και γεωγραφικά με το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης το 1967, έχει αποκτήσει εμβληματικό χαρακτήρα στο πλαίσιο 
του διεθνοποιημένου νομικού συστήματος που εξάγεται απ’ την ∆ύση σ’ 
όλον τον κόσμο και την έχουν κυρώσει ήδη 148 κράτη της Γης. Στην πράξη 
όμως το βασικό αυτό νομικό κείμενο του διεθνούς δικαίου μετέβαλε την 
αρχική του σημασία, όταν συνέβησαν οι εξής ιστορικές αλλαγές: 

                                                
11 HUGO GROTIUS, De jure belli ac pacis, 1625, εδώ σύμφωνα με την έκδοση του 

WALTER SCHÄTZEL, Tübingen, 1950, ιδίως Β΄ Βιβλίο, Κεφάλαιο 21, Παράγραφος IV και 
V. Επίσης Β΄ Βιβλίο, Κεφάλαιο 2, Παράγραφος XVI και Γ΄ Βιβλίο Κεφάλαιο 20, Παρά-
γραφος XLI. Ο Grotius αναζητεί την διαφορά στο αν ο προσφεύγων είναι εγκληματίας 
ή κατατρέχεται από την μοίρα.  

12 Απ’ τις πρώτες χώρες που επικύρωσαν την ΣΓΠ ήταν η Αυστραλία (σε ισχύ εκεί 
από 22.4.1954), η επονομαζόμενη και Ωκεανία, επειδή περιβάλλεται από τις (σχετικά 
απροσπέλαστες την εποχή εκείνη) θάλασσες του Ειρηνικού και άλλων Ωκεανών. Σήμε-
ρα η χώρα αυτή δεν επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να πατήσουν το πόδι τους στο 
έδαφός της, αλλά τους μεταφέρει σε δύο ξένα νησιά, απ’ όπου εξετάζεται το αίτημά 
τους.  
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Α. Ακάλυπτη επιταγή 
Η Σύμβαση του 1951 είχε μεν τους διεθνείς προδρόμους της και ξεκι-

νούσε από ιστορικά προηγούμενα13, εμπνεόταν μάλιστα ιδιαίτερα από τις 
εμπειρίες των διωγμών που έκαναν φασιστικά καθεστώτα του μεσοπολέ-
μου (Χίτλερ, Μουσολίνι, Φράνκο κλπ.), ήταν όμως μετά τον ∆εύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο αρχικά ιδεολογικό εργαλείο στην φαρέτρα των δυτικών 
χωρών με έντονα αντικομουνιστικό χαρακτήρα, λόγος για τον οποίο την 
απέρριπταν τα κράτη του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού14, και αφο-
ρούσε συχνά δραπέτες από το «σιδηρούν παραπέτασμα», τον λεγόμενο 
τότε «∆εύτερο Κόσμο». Παράδειγμα είναι οι Ούγγροι φυγάδες του 1956, 
που θεωρήθηκε στην ∆ύση ότι προστατεύονται από την ΣΓΠ, παρά το ότι 
δεν είχε επέλθει ακόμα η χρονική επέκταση της ισχύος της, που συντελέ-
στηκε το 1967. Η Συνθήκη δεν προέβλεπε την περίπτωση της μαζικής φυ-
γής από τις χώρες του «Τρίτου Κόσμου»15, ενώ και για την Ευρώπη υπήρχε, 
τον καιρό της υπογραφής της, η αυταπάτη ότι το προσφυγικό πρόβλημα 

                                                
13 Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ούτε τα περίπου δέκα εκατομμύρια προσφύγων στην 

Ευρώπη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε τα πενήντα με εξήντα εκατομμύρια βί-
αια εξαναγκασμένων να μετακινηθούν ανθρώπων μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
(KLAUS BADE, Europa in Bewegung – Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart, München 2000, Sonderausgabe 2002, σελ. 284 επ., JOCHEN OTLMER, Globale 
Migration – Geschichte und Gegenwart, München 2012, 2η έκδοση, 2016, σελ. 96 επ.) 
δεν ενσωματώθηκαν στα κράτη υποδοχής ως «πολιτικοί πρόσφυγες», ούτε χρησιμο-
ποιήθηκε το δίκαιο του ασύλου με οποιονδήποτε τρόπο για τον σκοπό αυτό. Οι άν-
θρωποι αυτοί έγιναν μάλλον αντικείμενο ενός «δικαίου των συνεπειών του πολέμου»: 
Ανθρώπινες μάζες μετακυλήθηκαν πέρα από εθνικά συρματοπλέγματα και συρματο-
πλέγματα μετακυλήθηκαν πάνω από μάζες ανθρώπων. Την εύστοχη αυτή παρατήρη-
ση κάνει ο OTLMER, υπ. 8, σελ. 133. 

14 Πρώτη χώρα που επικύρωσε την συμφωνία μετά την κατάρρευση του Ανατολι-
κού Μπλοκ στην Ευρώπη ήταν η Ουγγαρία, που αρνείται σήμερα επίμονα να δεχτεί 
μερικές δεκάδες προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία στο πλαίσιο της συμφω-
νηθείσας ευρωπαϊκής «μετεγκατάστασης» (relocation). 

15 Για να αναφερθούμε και πάλι στον πατέρα του jus publicum europaeum HUGO 

GROTIUS (υπ. 11), αυτός έγραφε ότι είναι αδιανόητο να (επιτραπεί να) αποδημούν ελεύ-
θερα οι υπήκοοι ενός κράτους: «Ότι δεν επιτρέπεται να φεύγουν οι άνθρωποι σε μεγά-
λη κλίμακα από την χώρα τους, προκύπτει καθαρά από τον σκοπό εκείνο, που δίνει 
νόημα στο δίκαιο. Επειδή, αν επιτρεπόταν αυτό, δεν θα μπορούσε να εξακολουθήσει 
να υπάρχει η αστική κοινωνία», De jure belli ac pacis, Β΄ Βιβλίο, 5. Κεφάλαιο, παρά-
γραφος XXIV. Λέει επίσης: «Άλλο είναι να φεύγουν κάποιοι μόνον, όπως άλλο πράγμα 
είναι να βγάζεις νερό απ’ το ποτάμι κι άλλο να εκτρέπεις τον ποταμό». 
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θα είναι προσωρινό. Γενική ομολογία είναι ότι με την χρονική και γεωγρα-
φική διεύρυνση εφαρμογής της Σύμβασης με το Πρωτόκολλο της Νέας 
Υόρκης του 1967 τα κράτη μέλη υπέγραψαν «ακάλυπτη επιταγή», ανέλα-
βαν δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο υποχρεώσεις που δεν ήξεραν ποιες ακρι-
βώς μπορεί να είναι στο μέλλον16. 

Β. Μεταναστευτική οδός; 
Η Σύμβαση βασίζεται στην αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης των επικα-

λούμενων την προσφυγική ιδιότητα ξεχωριστά («αρχή εξατομίκευσης») ή 
τουλάχιστον ερμηνεύτηκε εξ αρχής έτσι. ∆εν σχεδιάστηκε ως κανονική ο-
δός μετανάστευσης, αλλά είναι κυρίως δίκαιο προστασίας από τον άμεσο 
κίνδυνο. 

Γ. Πραγματικό και συνέπεια ενός άγραφου κανόνα δικαίου 
Η Σύμβαση έχει έναν πολύ καλό ορισμό της έννοιας του πολιτικού πρό-

σφυγα, από την άλλη πλευρά όμως η «έννομη συνέπεια» (τι δικαιώματα 
έχει ο πρόσφυγας, έστω και αντανακλαστικά από τις αντίστοιχες υπο-
χρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη) του βασικού κανόνα δικαίου που 
εισάγει η ΣΓΠ είναι ασαφής, καθώς δεν περιέχει ούτε ένα δικαίωμα ασύ-

                                                
16 Ούτε και η τυχόν διατύπωση μιας επιφύλαξης αναφορικά με την γεωγραφική 

προέλευση των προσφύγων δεν προστατεύει από την βιαιότητα με την οποία μπορεί να 
εμφανιστεί το προσφυγικό φαινόμενο. Έτσι π.χ. η Τουρκία, που διατύπωσε κατά την 
υπογραφή της Συνθήκης και διατηρεί μέχρι σήμερα την επιφύλαξη ότι θα δέχεται μόνον 
πρόσφυγες από την Ευρώπη, είναι πλημμυρισμένη σήμερα από σχεδόν τέσσερα εκα-
τομμύρια Σύριους πρόσφυγες. Με τον ίδιο τρόπο η Ομοσπονδιακή ∆ημοκρατία της 
Γερμανίας (∆υτική Γερμανία τότε) είχε υποβάλει επίσημη πρόταση στην Σύνοδο του 
ΟΗΕ για το εδαφικό άσυλο που έγινε στην Γενεύη μεταξύ 10.1 και 7.2.1977 (και απέβη 
λόγω διαφωνιών άκαρπη) να συμπεριληφθεί στην υπό συζήτηση Συνθήκη ένα ατομικό 
δικαίωμα του πρόσφυγα για παροχή εδαφικού ασύλου, όπως αυτό εγγράφεται στο 
γερμανικό Σύνταγμα, αρχικό άρθρο 16 Grundgesetz („Politisch Verfolgte genießen A-
sylrecht“), δες την γερμανική πρόταση στον VON POLLERN, HANS-INGO, Das moderne 
Asylrecht, Berlin, 1980, σελ. 156. ∆εκαπέντε χρόνια αργότερα (1993) η Γερμανία ανα-
θεώρησε η ίδια, με αφορμή τις απαρχές της προσφυγικής κρίσης, το σχετικό άρθρο του 
Συντάγματός της (πλέον άρθρο 16a GG), έτσι ώστε ο πρόεδρος του ανώτατου διοικητι-
κού δικαστηρίου της χώρας (BVerwG) να το χαρακτηρίζει μάλλον ένα «άρθρο παρε-
μπόδισης του ασύλου». Η αναθεώρηση αυτή του 1993, που μετέτρεψε μια λιτή, υψηλής 
συνταγματικής αισθητικής, διάταξη σ’ ένα πεπλατυσμένο και γεμάτο επιφυλάξεις άρ-
θρο, δεν προστάτεψε όμως την Γερμανία από το προσφυγικό κύμα του 2015/2016 (δέ-
χτηκε πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες), ούτε την προστατεύει ιδιαίτερα σήμερα.  
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λου, ούτε την βασική υποχρέωση των κρατών να δέχονται πρόσφυγες, 
πράγμα που σημαίνει: Ο πρόσφυγας δεν έχει μεν δικαίωμα εισόδου και 
παραμονής στην ξένη επικράτεια, δεν επιτρέπεται όμως να διωχθεί κιόλας 
(non refoulement, άρθρο 33 παρ. 1). Με τον ίδιο τρόπο, η παραβίαση των 
συνόρων απ’ τον πρόσφυγα είναι παράνομη, δεν επιτρέπεται όμως να τι-
μωρηθεί γι’ αυτό (non punition, άρθρο 31 παρ. 1). Ως «ξένος» στην χώρα 
υπόκειται στην γενική εξουσία του κράτους παραμονής να απελαύνει αλ-
λοδαπούς, τα χέρια του κράτους είναι όμως στην περίπτωσή του πολύ δε-
μένα (non expulsion, άρθρο 33 παρ. 1 και 32 παρ. 1). Αυτή η «δημιουργική 
ασάφεια» (που σαν νομική οφθαλμαπάτη ενός δικαιώματος ασύλου προϋ-
πήρχε στο άρθρο 14 της Οικουμενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωμάτων του 
Ανθρώπου) γεννά μιαν αόριστη υποχρέωση των κρατών να δέχονται πρό-
σφυγες και να μην τους διώχνουν, και αντίστροφα ένα αόριστο δικαίωμα 
παραβίασης των συνόρων από τους επικαλούμενους την προσφυγική ιδιό-
τητα. Με τον τρόπο αυτό (non refoulement, non punition, non expulsion) 
υφαρπάζεται και εκμαιεύεται πλαγίως η συγκατάθεση των κρατών να δέ-
χονται πρόσφυγες. Πρόκειται για μια ανώμαλη με βάση το κλασσικό ∆η-
μόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο των αλλοδαπών κατάσταση, όπου ίσχυε μέχρι πρότι-
νος τουλάχιστον η θέση: «Ο αλλοδαπός δεν έχει κανένα δικαίωμα εισόδου 
και παραμονής στην ξένη επικράτεια» και «δεν γίνεται δεκτός κανείς στην 
χώρα για να αποκτήσει ένα καθεστώς ατομικών δικαιωμάτων, αλλά απο-
κτά ένα καθεστώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή έγινε δεκτός στην 
χώρα»17. 

∆. ∆ιευρύνσεις και αντιστάσεις 
Από την δεκαετία του ’80 και έπειτα στην ως άνω νομιμοποιητική βάση 

που προσφέρει η ΣΓΠ προστέθηκαν σιγά-σιγά μια σειρά νομολογιακά δια-
πλασμένες θέσεις που συντείνουν στην κάμψη της αρχής της κρατικής κυ-
ριαρχίας σε ζητήματα προσφυγικού δικαίου/δικαίου διεθνούς προστασίας 
με βάση κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα (∆ιεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων ∆ι-
                                                

17 „Der Ausländer wird nicht deshalb zugelassen, damit er einen grundrechtlichen 
Status gewinne, sondern er erhält einen grundrechtlichen Status, weil er zugelassen 
worden ist“ (η έμφαση στο πρωτότυπο), ISENSEE, JOSEF, VVDStRL 32, 1974, σελ. 49 επ., 
64, βασική (δίπλα σ’ αυτήν του K. Doehring) εισήγηση στο συνέδριο των Γερμανών 
δημοσιολόγων το 1973 στο Mannheim, με το οποίο προετοιμάστηκε, σε επίπεδο συ-
νταγματικής θεωρίας, η λεγόμενη Integrationspolitik (πολιτική ενσωμάτωσης των αλ-
λοδαπών) που εφαρμόζεται ως σήμερα. 
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καιωμάτων, Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων κλπ.), όπως 
αυτά ερμηνεύονται από την Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων ή το ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμοσμένη και όλο και περισσότερο παγιούμε-
νη διεθνώς ερμηνεία δεσμεύει τα κράτη συχνά πέρα από την θέλησή τους 
και έχει οδηγήσει στο εξής αποτέλεσμα: Ακόμα κι αν ο επικαλούμενος την 
προσφυγική ιδιότητα δεν είναι αληθινός πρόσφυγας, έχει παρ’ όλα αυτά 
ένα δικαίωμα εισόδου και παραμονής στην χώρα, όσο διαρκεί η εξέταση 
του αιτήματος ασύλου του, κάτι που, με βάση αυτό που συμβαίνει σήμερα 
σε πολλές χώρες, είναι μια σχοινοτενής διαδικασία που μπορεί να κρατήσει 
και πολλά χρόνια, συχνά άνω της δεκαετίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
μετά να διωχθεί. Επιπλέον τα παρεχόμενα στην Σύμβαση ατομικά, αστικά 
και κοινωνικά, δικαιώματα, που δεν είναι πολλές φορές σαφές σε ποιον 
«πρόσφυγα» ακριβώς αναφέρονται, έχουν αυτόματες χωροβατικές συνέ-
πειες, πράγμα που σημαίνει ότι εμπεδώνουν το δικαίωμα παραμονής στην 
ξένη επικράτεια ακόμα και του μη (εισέτι) αναγνωρισμένου, όπως και του 
αιτούντος διεθνή προστασία που απορρίφθηκε το αίτημά του. 

Τα εθνικά κράτη κάνουν ό,τι μπορούν βέβαια για να αντιδράσουν, πρώ-
τα στο πεδίο της εσωτερικής πρακτικής, μεταφέροντας σιωπηλά την δια-
κριτική ευχέρεια από το επίπεδο της έννομης συνέπειας (ποιες υποχρεώ-
σεις αναλαμβάνουν έναντι του πρόσφυγα) στο επίπεδο της ερμηνείας του 
ορισμού (ποιος είναι πρόσφυγας) με βάση μια σειρά νομικές κατασκευές 
και υποθέσεις που δεν τιμούν ιδιαίτερα ούτε τον φυγάδα ούτε τον εφαρμο-
στή του δικαίου (πότε πρέπει να φοβάται πραγματικά ο πρόσφυγας να γυ-
ρίσει πίσω, ποιες χώρες είναι ασφαλείς, γιατί δεν ζήτησε αλλού προστασία 
κλπ.)18. Αλλά το διευρυμένο non refoulement αποδείχτηκε τελικά ισχυρότε-

                                                
18 Στην Γερμανία είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο του αρχικού άρθρου 16, παράγραφος 

2, εδάφιο 2 GG μια έντονη διαμάχη που κινήθηκε από το ένα άκρο, π.χ. PHILIPP, WOLF-

GANG, Ist das Grundrecht auf Asyl verfassungswidrig?, NJW 1981, σελ. 1857 επ., μέχρι το 
άλλο π.χ. MARX, REINHARD, Eine menschenrechtliche Begründung des Asylrechts, 
Baden-Baden, 1984. Στο πλαίσιο του σημερινού νέου άρθρου 16a, παράγραφος 1 GG 
για το άσυλο αναπτύχθηκε μια εξαιρετικά λεπτολόγα θεωρία και νομολογία για την 
έννοια του πολιτικού χαρακτήρα της δίωξης, τις ασφαλείς τρίτες χώρες, τις προφανώς 
αβάσιμες αιτήσεις προστασίας κλπ., δες RANDELZHOFER, ALBRECHT στο MAUNZ-DÜRIG-
HERZOG, Grundgesetz Kommentar, Art. 16a, (Lfg. 49, März 2007), Rdnr. 29 επ. με πολλές 
περαιτέρω παραπομπές. Στην Ελλάδα η κρατική αντίδραση εκδηλώνεται μάλλον ad 
hoc, π.χ. ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ζητούσε μεταξύ άλλων ενώπιον του 
ΣτΕ να ακυρωθεί η παροχή ασύλου στους οκτώ Τούρκους αξιωματικούς (υπ. 1), επει-
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ρο. Τα δυνατά κράτη αυτού του πλανήτη κατέφυγαν τότε στην μετακύλιση 
του βάρους στα αδύνατα με τις μορφές του έμμεσου refoulement και ρυθ-
μίσεις τύπου «∆ουβλίνου» σε συνδυασμό με το κλείσιμο των μεταναστευτι-
κών διόδων, όπως του «βαλκανικού διαδρόμου», όπου αυτό ήταν δυνατό. 

Στην ουσία, καθώς η επίλυση του παγκόσμιου μεταναστευτικού προ-
βλήματος γενικότερα μετακινήθηκε βίαια προς την κατεύθυνση των λύσεων 
που προσφέρει το προσφυγικό δίκαιο, η εξαίρεση που εισήγαγε κάποτε η 
ΣΓΠ έναντι του κλασσικού ∆ημοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου των αλλοδαπών 
έγινε ο κανόνας, ή, για να χρησιμοποιήσω μια φουκωϊκή έκφραση, η ετε-
ροτοπία έγινε κοινοτοπία. Το „non refoulement“ της ΣΓΠ θεωρείται πλέον 
υποχρεωτικός κανόνας (jus cogens) και διεθνές εθιμικό δίκαιο και η ερμη-
νεία του διευρύνεται διαρκώς και επεκτείνεται, όπως είπαμε, με αναλογική 
ερμηνεία και σε άλλα πεδία εφαρμογής από διάφορα διεθνή όργανα που 
μονοπωλούν την υπεράσπιση του ανθρωπισμού. Στην πράξη θεωρείται 
από πολλούς, όπως ήδη σημειώσαμε, ως «η κορωνίδα του σύγχρονου νο-
μικού πολιτισμού», που σύμφωνα με τους υποστηρικτές του δεν πρέπει να 
υπηρετεί πλέον ένα καθεστώς «προστασίας συνόρων», αλλά ένα καθεστώς 
«προστασίας ανθρώπων», στην προκείμενη περίπτωση αλλοδαπών. Προ-
σωπικά απορώ πώς έγινε δυνατόν μια τόσο ατελής διάταξη όπως το non 
refoulement της ΣΓΠ (που απευθυνόμενη στα κράτη λέει: δεν έχεις καμιά 
υποχρέωση να δεχτείς πρόσφυγες, αλλά δεν μπορείς να τους διώξεις κιό-
λας) να εκδόθηκε ως jus cogens και ίσως και ως εθιμικό δίκαιο στο ∆ημόσιο 
∆ιεθνές ∆ίκαιο. Είναι, κατά την γνώμη μου, δείγμα της ρευστότητας των 
εννοιών στις ημέρες μας και ειδικά αυτών που συναποτελούν την έννοια 
της «εθνικής κυριαρχίας» (δες γι’ αυτό πιο κάτω) 

Παρέκβαση πρώτη: Τι εστί άσυλο; 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η «δημιουργική ασάφεια» της ΣΓΠ ήταν 

εγγεγραμμένη εξ αρχής στην έννοια του «ασύλου», που μέχρι σήμερα δεν 
προσδιορίζεται σε κανένα νομικό κείμενο η ακριβής σημασία του. Η αρ-
χαία ελληνική λέξη «άσυλο» είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο, «άσυλος, η, 
ο» ως προσδιορισμός ή κατηγορούμενο, κι αυτό πάλι προέρχεται – κάτι 
που δεν έχει προσεχθεί αρκούντως – από το ρήμα «συλάν» με αρνητικό 
πρόθεμα «α». Με προστακτική έννοια το ρήμα «α-συλάν» σημαίνει: «Μην 

                                                
δή δεν αναφέρονταν λεπτομερώς στην απόφαση της δευτεροβάθμιας επιτροπής προ-
σφυγών, που προσέβαλε, οι πολιτικές τους πεποιθήσεις, για να εξακριβωθεί εάν υφί-
σταται όντως δικαιολογημένος φόβος δίωξης. 



Το προσφυγικό δίκαιο-Μια σφαιρική πολιτικο-κοινωνιολογική θεώρηση 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 3/2018 

903 

τον αγγίξεις!», «μην το αρπάξεις!» - τον διωκόμενο που προστατεύω εγώ 
σαν θεός, θεά, νύμφη κλπ. Πώς θα προστατέψει τον διωκόμενο ο θεός (που 
π.χ. θα μπορούσε εν τη παντοδυναμία του να κατακαύσει τον διώκτη στην 
ξηρά ή να τον πνίξει στα ύδατα του ποταμού διαφυγής) δεν διευκρινίζεται 
στην ετυμολογία της λέξης «άσυλο». Αλλά ήδη στην αρχαία μαγι-
κή/θρησκευτική/ιερατική σημασία του ασύλου η λέξη είχε την έννοια μιας 
χωρικής προστασίας από διαρπαγή και τιμωρία σ’ έναν περιορισμένο και 
αφιερωμένο στον θεό χώρο, ναό, τέμενος, ιερό άλσος, ιερή πηγή κλπ19. Την 
θέση του θεού πήρε αργότερα μια πολιτική κοινότητα, μια πόλη-κράτος, 
ένα εθνικό κράτος, μια (ευρωπαϊκή) ένωση κρατών. Αλλά ακόμα και σή-
μερα, με τον καθιερωμένο διεθνώς επιθετικό προσδιορισμό «εδαφικό άσυ-
λο»20, παραμένει μια αοριστία στην έννοια του όρου (είναι ο τόπος, είναι η 
προστασία και ποια προστασία, είναι δίκαιο ή δικαίωμα; κλπ.) που ως 
«δημιουργική ασάφεια», όπως την ονομάσαμε, συναντάμε ακριβώς και 
στην ΣΓΠ. Κλείνει η παρέκβαση. 

Ε. Ο «πολιτικός πρόσφυγας» στην διάρκεια της ιστορίας 
Το «παράδειγμα»21 εφαρμογής της Συνθήκης της Γενεύης είναι ο «πολιτι-

κός πρόσφυγας», τουλάχιστον η υπεροχή του στοιχείου αυτού στο μείγμα 
των ιδιοτήτων που ανέκαθεν αποτελούσαν την ταυτότητα του φυγάδα. Οι 
πέντε λόγοι που χαρακτηρίζουν τον πρόσφυγα στον ορισμό του άρθρου 1 
ΣΓΠ (δικαιολογημένος φόβος δίωξης για πολιτικούς, ρατσιστικούς, ε-
θνικ(ιστικ)ούς, κοινωνικούς ή θρησκευτικούς λόγους) έχουν όλοι τους, και 
όχι μόνον ο πρώτος από αυτούς, ένα «πολιτικό» πρόσημο, αφορούν δηλα-
δή το νομικο-πολιτικό εποικοδόμημα που ονομάζουμε «κράτος» και τις ε-

                                                
19 ∆ιάφορες μελέτες αναφέρονται στον αρχαϊκή σημασία του θεσμού του ασύλου, 

δες π.χ. DERLIEN, JOCHEN, Asyl. Die religiöse und rechtliche Begründung der Flucht zu 
sakralen Orten in der griechisch-römischen Antike, Marburg, 2003, KIMMINICH, OTTO, 
Die Geschichte des Asylrechts, στο: Amnesty International (Hrsg.), Bewährungsprobe 
für ein Grundrecht, 1978, σελ. 18 επ., KIMMINICH, (υπ. 1), σελ. 7 επ. 

20 ∆ες την «∆ιακήρυξη για το εδαφικό άσυλο», που έγινε δεκτή με τo Ψήφισμα 2312 
(XXII) της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 14.12.1967. 

21 Χρησιμοποιώ τον όρο «παράδειγμα» με διαφορετική σημασία απ’ αυτήν που έχει 
κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες μετά τον Th. Kuhn, και μάλλον με την αρχαία 
ετυμολογική σημασία του όρου: παραδείκνυμι=συνάγω με αντιπαραβολή, δείχνω με 
σύγκριση, και κυρίως με την έννοια της περίπτωσης εκείνης στην οποία εφαρμόζεται 
κυρίως το σύστημα (μοντέλο) που εξετάζουμε. 
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πιλεκτικές («ταξικές» με μια ευρύτερη έννοια) πολιτικές πρακτικές του22. 
«Πολιτικός πρόσφυγας» με την κλασσική έννοια σημαίνει: Αυτός που διώ-
κεται για λόγους που έχουν σχέση με την πολιτική ενός κράτους (σπανιό-
τερα και μη κρατικών φορέων) στα ως άνω πεδία και αφορούν, ας συνο-
ψίσουμε εμείς έτσι, πάσης φύσεως βίαιες «καθάρσεις» των εκπροσωπούμε-
νων πολιτικών πεποιθήσεων, της φυλής, του έθνους, της κοινωνίας ή της 
θρησκείας στο συγκεκριμένο κράτος23. Άρα, εξ αντιδιαστολής, «πολιτικός 
πρόσφυγας»24 δεν είναι ο φυγάς για λόγους που αφορούν το κοινό ποινικό 
δίκαιο, όχι για λόγους ύπαρξης πολεμικών καταστάσεων (πρόβλημα εκτί-
μησης υπάρχει για τους εμφυλίους πολέμους) και όχι για λόγους φυσικών 
ή οικολογικών καταστροφών. Επίσης βέβαια όχι για λόγους που αφορούν 
την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στην χώρα του (όχι όταν αρνείται 
να επιστρέψει «για την προσωπική του διευκόλυνση», όπως διευκρινίζεται 
στον ορισμό του πρόσφυγα στο Καταστατικό της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ, άρθρο 6 lit. α, αρ. 2) – έστω κι αν υπάρχει σ’ όλες αυτές τις περιπτώ-
σεις ως ένα βαθμό και το στοιχείο της «πολιτικής δίωξης». 

                                                
22 Όπως εννοούσε κάποτε την έννοια της «πολιτικής βαθμίδας» ο Νίκος Πουλα-

ντζάς, πού έλεγε βέβαια ότι και οι άλλες λειτουργίες του κράτους, και ιδίως η οικονομι-
κή, υπάγονται στον συνολικό του ρόλο ως παράγοντα συνοχής ενός κοινωνικού σχη-
ματισμού και υπερπροσδιορίζονται από την πολιτική του λειτουργία (ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, 
ΝΙΚΟΣ, Πολιτική εξουσία και κοινωνικές τάξεις, τόμος Α΄, Αθήνα 1975, σελ. 45 επ. ιδίως 
σελ. 69 επ.). Μετά το καταλυτικό πέρασμα του Michel Fouceau από τις κοινωνικές επι-
στήμες η παραδοσιακή έννοια της πολιτικής μετακινήθηκε και οι πάσης φύσεως φου-
κωϊστές, που κυριαρχούν σήμερα στην θεωρία και την πράξη, πιστεύουν πλέον ότι «η 
εξουσία έρχεται από παντού». 

23 Και σύμφωνα με την απόφαση 1694/2018 ΣτΕ (υπ. 1), σελ. 32, «είναι αδιάφορο… 
αν αυτός [ο πρόσφυγας] υιοθετεί ή όχι τις αποδιδόμενες σε αυτόν από τον φορέα της 
δίωξης πολιτικές πεποιθήσεις», αρκεί να του τις καταλογίζει ο διώκτης. Το ίδιο πρέπει 
να θεωρηθεί ότι ισχύει και για τις λοιπές ιδιότητες που θεμελιώνουν δικαίωμα ασύλου. 

24 Για την έννοια της «πολιτικής δίωξης» στην Γερμανία δες στον RENNER, 
Ausländerrecht - Kommentar, 9. Aufl. 2011, (BERGMANN), σελ. 1027 επ., 1557 επ., 1563 
επ., 1604, MARX, REINHARD, Asylverfahrensgesetz - Kommentar, 8. Aufl., 2014, σελ. 3 
επ., 143 επ., HAILBRONNER, KAY, Asyl- und Ausländerrecht, 4. Aufl., 2017, Rdnr. 1280 
επ. (σελ. 413 επ.), Rdnr. 1264 επ. (σελ. 407 επ.), KLOESEL/CHRIST/HÄUßER, Deutsches 
Ausländerrecht – Kommentar, 2018, εκεί Asylverfahrensgesetz (Ordnungsnummer 213), 
Rdnr. 49 επ.  
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Παρέκβαση δεύτερη: Μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης 
Μια διάκριση των διαφόρων κατηγοριών φυγάδων επιχειρεί ο οξυδερ-

κής διανοητής Otto Kirchheimer, Εβραίος φυγάς απ’ την χιτλερική Γερμα-
νία κι ο ίδιος, στο κεφάλαιο σχετικά με το πολιτικό άσυλο του βιβλίου του 
που είναι αφιερωμένο στην κατάχρηση νομότυπων διαδικασιών για πολι-
τικούς λόγους25. «Πολιτικά διωκόμενος» („Politisch Verfolgter“) είναι, σύμ-
φωνα με την άποψή του, τo θύμα ρατσιστικής, εθνικής, θρησκευτικής ή πο-
λιτικής βίας και ιδίως ο ενεργά πολιτικός αγωνιστής που καταδιώκεται γι’ 
αυτό. «Πολιτικός πρόσφυγας» („Politischer Flüchtling“), αντίθετα, είναι 
όποιος εγκατέλειψε την πατρίδα του για λόγους πολιτικούς ή ιδεολογικούς, 
χωρίς να έχει υποστεί οπωσδήποτε δίωξη προσωπικά. Τέλος, «κοινωνικός 
φυγάς» („Sozialflüchtling“) είναι αυτός που δραπετεύει από την γενική πο-
λιτική καταπίεση και την έλλειψη ελπίδας και προοπτικής στην χώρα του 
(«από την αδιέξοδη μονοτονία της γκρίζας ολοκληρωτικής καθημερινότη-
τας») ή προσπαθεί να ξεφύγει από μελλοντικές διώξεις και στερήσεις δι-
καιωμάτων. Όπως βλέπει κανείς, η διάκριση κάθε άλλο παρά ασφαλής 
είναι και εύκολη η διολίσθηση από την μία κατηγορία στην άλλη. Από το 
«ειδικότερα» στο «γενικότερα» της πολιτικής δίωξης που βιώνουν οι δύο 
πρώτες κατηγορίες προσφύγων σύμφωνα με τον O. Kirchheimer και από 
εκεί στην ακόμη γενικότερη και «ευρύτερη» πολιτική καταπίεση που μαζί με 
την έλλειψη οικονομικής προοπτικής διώχνουν από την πατρίδα του τον 
«κοινωνικό φυγάδα» έχουμε μια διαβαθμισμένη συμμετοχή του πολιτικού 
στοιχείου στους λόγους φυγής. Κλείνει η παρέκβαση. 

Όπως ήδη σημειώσαμε, το κυρίαρχο «παράδειγμα» του (πολιτικού) 
πρόσφυγα άλλαξε πολλές φορές στην διάρκεια του χρόνου. Ήδη μετά τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα «πρόσφυγας» 
δεν ήταν πια ο ηρωϊκός και επώνυμος πολιτικός επαναστάτης του 19ου 
αιώνα, που κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό (ένας Karl Marx, ένας 
Mazzini, ένας Kossuth κλπ.26), αλλά τώρα μάλλον οι σύντροφοι μιας κοινής 

                                                
25 KIRCHHEIMER OTTO, Political Justice. The Use of Legal Procedure for Political Ends, 

1961, στα γερμανικά με ένα συμπλήρωμα: Politische Justiz. Verwendung juristischer 
Verfahrensmöglichkeiten zu politischen Zwecken, Neuwied/Berlin 1965, Fischer Ta-
schenbuch, σελ. 511-565, εδώ σελ. 518. 

26 REITER HERBERT, Politisches Asyl im 19. Jahrhundert, Die deutschen politischen 
Flüchtlinge des Vormärz und der Revolutionen von 1848/49 in Europa und den USA, 
Berlin, 1992, σελ. 19-80, εδώ σελ. 68 επ. Ο H. Reiter πάντως επισημαίνει ότι και στον 
19ο αιώνα δεν υπήρχε μόνον αυτός ο τύπος του πολιτικού πρόσφυγα, δηλαδή „der 
politische Rebell und Freiheitsheld“ ως «το αρχέτυπο του πολιτικού επαναστάτη», αλλά 
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ιστορικής μοίρας, τα παθητικά θύματα μαζικών διώξεων για πολιτικούς, 
ρατσιστικούς, εθνικιστικούς, κοινωνικούς ή θρησκευτικούς λόγους, από 
τους οποίους μάλιστα συχνά, όχι πάντα, είχε αφαιρεθεί και η ιθαγένεια (a-
patride) και γι’ αυτό ήταν στερημένοι από κάθε είδους δικαιώματα, όπως 
π.χ. οι Εβραίοι που διώχνονταν ομαδικά από τις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης στην αρχή του αιώνα, οι Ρώσοι αντιφρονούντες από την ΕΣΣ∆ 
μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης, οι Αρμένιοι που γλί-
τωσαν την γενοκτονία, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας μετά το 1922, όπως 
και οι Τούρκοι των Βαλκανίων και βεβαίως πάλι οι Εβραίοι που διέφυγαν 
το ολοκαύτωμα μετά το 1933 στο Τρίτο Ράϊχ27 (ο Εβραίος ως ο κατ’ εξοχήν 
«ξένος» και «φυγάς» στις ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου). Όταν μπήκε σε εφαρμογή η Συνθήκη της Γενεύης για τους 
Πρόσφυγες (1951) και για τα επόμενα σαράντα χρόνια περίπου το κυρίαρ-
χο παράδειγμα ήταν μάλλον «όποιος κατόρθωνε να διαφύγει από το σιδη-
ρούν παραπέτασμα». Ήδη όμως από την δεκαετία του 1980 και μετά έκα-
ναν την (βαθμιαία πολυπληθή) εμφάνισή τους στην ∆υτική Ευρώπη φυγά-
δες από τον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, που εγκατέλειπαν την πατρίδα τους 
για ποικίλους λόγους: Όχι μόνον λόγω προσωπικών πολιτικών διώξεων ή 
της πολιτικής καταπίεσης στην χώρα τους γενικά, αλλά και λόγω πολέμων 
και εμφυλίων πολέμων, όπως και οικολογικών και φυσικών καταστροφών, 

                                                
ήταν πολλοί εκείνοι που είχαν καταφύγει μαζικά σε μια γειτονική χώρα σαν παθητικά 
θύματα διώξεων και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω, «τα πεζά τμήματα της πολιτι-
κής εμιγκράτσιας».  

27 Η βιβλιογραφία παραπέμπει στο σημείο αυτό κατά κανόνα στην HANNAH 

ARENDT, ιδίως Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialis-
mus, Totale Herrschaft (1955), 2η έκδοση Frankfurt a. M. 1991. Η μεγάλη αυτή συγγρα-
φέας χρησιμοποιεί μια σειρά φιλοσοφικές εκφράσεις που θυμίζουν (τον δάσκαλό της) 
Martin Heidegger για να περιγράψει το „Dasein“, το «Εδωνά-Είναι» (σύμφωνα με την 
ελληνική μετάφραση του „Sein und Zeit“ του Heidegger από τον φιλόσοφο ΓΙΑΝΝΗ 

ΤΖΑΒΑΡΑ, Είναι και Χρόνος, Αθήνα, ∆ωδώνη, 1978), δηλαδή την ειδική κατάσταση του 
πρόσφυγα της εποχής της, όπως ήταν και η ίδια: „Totalexklusion“, „Totale 
Entrechtung“, „Unbezogenheit zur Welt“, „stumme Individualität“, „lebende 
Leichname“, „Nacktheit ihres Nichts-als-Menschsein“ κλπ. Η Arendt ζητάει τελικά ένα 
και μοναδικό ανθρώπινο δικαίωμα, «το δικαίωμα να έχεις δικαιώματα», δες στην ελλη-
νική μετάφραση ΧΑΝΝΑ ΆΡΕΝΤ, Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού, Θεσσαλονίκη, Νησί-
δες, 2017, ∆εύτερο Μέρος σελ. 191 επ., σελ. 228. Το λάθος που κάνουν σήμερα όσοι την 
επικαλούνται στο προσφυγικό είναι ότι δεν βλέπουν πως τα πράγματα έχουν αλλάξει 
ριζικά υπέρ των προσφύγων. Συνήθως μάλιστα είναι οι ίδιοι που πανηγυρίζουν τους 
πρόσφυγες και τους «παράτυπους» μετανάστες ως συνδιαμορφωτές των συνόρων. 
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και όλο και πιο συχνά για να διαφύγουν «από την αδιέξοδη μονοτονία της 
γκρίζας ολοκληρωτικής καθημερινότητας» (Otto Kirchheimer), δηλαδή ή-
ταν «δραπέτες» από ένα μείγμα γενικής πολιτικής ανελευθερίας και οικονο-
μικής μιζέριας στην πατρίδα τους. Πλέον, και με την βοήθεια των μεταφο-
ρικών μέσων, άρχισε να παίζει αποφασιστικό ρόλο στις μεταναστευτικές 
ροές προς την ∆ύση ο βασικός στην ιστορία της μετανάστευσης παράγο-
ντας «υπερπληθυσμός νέων ανθρώπων που δεν βρίσκουν δουλειά στην 
πατρίδα τους» (Klaus Bade)28 – πράγμα που οδηγεί έμμεσα σε διεκδικητι-
κούς αγώνες, ταραχές, πολιτική καταπίεση και εμφυλίους πολέμους, άρα 
πάλι στην διασύνδεση οικονομικού και πολιτικού στοιχείου. Η επίκληση 
της προσφυγικής ιδιότητας στις χώρες προορισμού γινόταν και γίνεται ε-
ναλλακτικά προς την επίκληση άλλων μεταναστευτικών ιδιοτήτων, όπως 
αυτής του εργάτη μετανάστη29, δυνατότητα που λείπει ακριβώς σήμερα. 

ΣΤ. Προσωρινό συμπέρασμα 
Ας συνοψίσουμε ως το σημείο αυτό. «Πρόσφυγας» που επικαλείται την 

ΣΓΠ είναι σήμερα μια σύνθετη προσωπικότητα της μαζικής μετανάστευσης 
που εμφανίζεται στα σύνορα και τα συνδιαμορφώνει λίγο πολύ βίαια με 
την επιμονή της, καθώς αναγκάζει τα κράτη σε μια διαρκή διαπραγμάτευ-
ση για την έννοια της προσφυγικής ιδιότητας και την σημασία αυτών των 
συνόρων, καταλύτης του μετασχηματισμού των πραγμάτων. Είναι ο τύπος 
ενός ανθρώπου που δεν είναι μόνον θύμα, αλλά και ενεργός υπερασπιστής 
των συμφερόντων του, κάνοντας ευρεία χρήση των ευκαιριών που προ-
σφέρονται, και που τα κίνητρα της φυγής του χαρακτηρίζονται από διά-
φορα συστατικά στοιχεία, κοινωνικοοικονομικούς λόγους, λόγους πολιτι-
κής καταπίεσης, ανάγκη φυγής από εμπόλεμες ζώνες ή από φυσικές κα-
ταστροφές κλπ. Ποιο απ’ αυτά τα συστατικά κυριαρχεί στο μείγμα, είναι 
κάτι που δεν είναι σαφές. Το σωστό όνομα γι’ αυτήν την σύγχρονη συνο-

                                                
28 BADE KLAUS, δες π.χ. υπ. 13, „ein Missverhältnis von Bevölkerungszuwachs und 

Erwerbsangebot“, σελ. 18, passim. 
29 Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μείγματος των κινήτρων ενός φυγάδα είναι το 

μεταναστευτικό κύμα από την Ελλάδα προς τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης την δεκα-
ετία του ’50 και του ’60 (εποχή των Gastarbeiter). Σύμφωνα με τους ιστορικούς που 
ασχολούνται με την Ελλάδα, το κύμα φυγής ήταν ταυτόχρονα «μια εντυπωσιακή „ψή-
φος με τα πόδια“ ενάντια στην εξαθλίωση, την αντικομουνιστική τρομοκρατία και την 
έλλειψη προοπτικής», ROTH, KARL HEINZ, Wohin der Zeitgeist weht. Eine Auseinander-
setzung mit dem Griechenlandhistoriker Heinz Richter, Sozial.Geschichte Online 21 
(2017), S. 181, https://sozialgeschichte-online.org.  
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ριακή μορφή δεν έχει βρεθεί ακόμα και περιοριζόμαστε προς το παρόν 
στον όρο «πρόσφυγες και μετανάστες». (Ο όρος «παράτυποι» μετανάστες 
εμπεριέχει ουσιαστικά το στοιχείο της εγκατάλειψης κάθε δυνατότητας υ-
περάσπισης των συνόρων, των οποίων η παραβίαση γίνεται πλέον μια α-
πλή «παρατυπία»). 

Η Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες είναι σήμερα ένα διεθνές 
νομοθέτημα των αρχών του δευτέρου ημίσεος του 20ου αιώνα, του οποίου 
ο βασικός κανόνας δικαίου δυσλειτουργεί, τόσο αναφορικά με το «πραγ-
ματικό» (ποιος είναι πρόσφυγας), όσο και αναφορικά με την «έννομη συ-
νέπεια» (τι δικαιώματα έχει, έστω και αντανακλαστικά). Εντούτοις αυτή η 
συμφωνία του 1951, όπως διευρύνθηκε η εφαρμογή της το 1967 με το πρό-
σθετο Πρωτόκολλο, θεωρείται σήμερα γενικά ως η «Magna Charta» του διε-
θνούς προσφυγικού δικαίου30. Αποτελεί την ιδεολογική βάση και για την 
παροχή «επικουρικής» ή «ανθρωπιστικής» απλώς προστασίας σε διάφορες 
κατηγορίες αιτούντων άσυλο και όχι πλέον μόνον σε πολιτικούς πρόσφυ-
γες. Και έστω κι αν η ΣΓΠ έχει ξεπεραστεί στην πράξη ακόμα και στο στενό 
πεδίο εφαρμογής της, με επίκεντρο αυτό ακριβώς το διεθνές νομοθέτημα 
συντελούνται πλέον οι εξελίξεις στο ζήτημα της παγκόσμιας μετανάστευ-
σης (και όχι μόνον της προσφυγική κρίσης) γενικότερα. Γιατί συμβαίνει 
όμως αυτό και πώς φθάσαμε ως εδώ; 

Ζ. «Βάση» και «εποικοδόμημα» 
Ο βασικός λόγος που η ΣΓΠ έχει αποκτήσει την σημασία που της απο-

δίδεται πρέπει να αναζητηθεί όχι στην ίδια, αλλά αλλού, και συγκεκριμένα 
στην αποδόμηση των κρατικών συνόρων («Entgrenzung») στην φάση της 
καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης με ιδεολογικό πρόσημο τον φιλελεύθερο 
διεθνισμό που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες. O όρος που χρησιμο-
ποιείται συνήθως ως τώρα για το μοντέλο αυτό είναι: «φιλελεύθερη παγκό-
σμια οικονομική τάξη» („liberale Weltwirtschaftsordnung“) και θεωρείται 
μέχρι τώρα ότι το σύστημα αυτό διακατέχεται από μια «φιλελεύθερη διε-
θνιστική ιδέα» και βασίζεται σε «συγκεκριμένους κανόνες» (“liberal-
internationalistische Vorstellung einer regelbasierten Weltordnung“). Αυτό 
το καθεστώς, που επιβλήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες διεθνώς, αμφισβητεί-
ται βέβαια στις ημέρες μας εν μέρει από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, 

                                                
30 ∆ες την σχετική διακήρυξη των συμβαλλομένων μερών ότι η ΣΓΠ θα είναι η βάση 

(„the cornestone“, „the foundation“) της προστασίας των προσφύγων και στο μέλλον, 
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης A/RES/57/187 (77th plenary meeting) της 18.12.2002.  
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τις Ηνωμένες Πολιτείες του προέδρου Donald Trump – θα έπρεπε να περι-
μένει όμως κανείς, για να συναγάγει ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με 
την εξέλιξη των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα είχε την εξής 
συνέπεια ως τώρα: Όταν τα σύνορα καταρρέουν παντού, κυρίως για οικο-
νομικούς λόγους, πίσω απ’ τους οποίους βρίσκονται συχνά τεχνολογικές 
εξελίξεις, δεν είναι δυνατόν να αντέξουν απέναντι στις προσφυγο-
μεταναστευτικές ροές. Ή με πιο απλά λόγια: Εάν τα δυτικά κράτη έκλειναν 
ερμητικά τα δικά τους σύνορα στους μετανάστες και πρόσφυγες, δεν θα 
νομιμοποιούνταν να απαιτούν την διάνοιξη των συνόρων των άλλων στις 
οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεών τους και στην διακίνηση 
των προϊόντων τους. Ένα παράδειγμα: Η Γερμανία είναι μια κατ’ εξοχήν 
εξαγωγική χώρα με τεράστια εμπορικά πλεονάσματα σε βάρος των άλλων 
κρατών, που εκμεταλλεύεται προς όφελός της στο έπακρο τους καθιερω-
μένους κανόνες του διεθνούς εμπορίου (WTO). Πώς θα ήταν δυνατόν να 
μην δέχεται κυνικά πρόσφυγες; Ο κυνισμός αυτός (που τον απαιτούν πά-
ντως πολλοί ήδη στο εσωτερικό της Γερμανίας) θα είχε σίγουρα αντίκτυπο 
και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας αυτής, την «ελευθερία» των 
οποίων επικαλείται με τόση επιμονή η κυβέρνησή της – κι αφήνω στο ση-
μείο αυτό κατά μέρος τον κίνδυνο διάλυσης μιας ενωμένης Ευρώπης, της 
οποίας η Γερμανία θέλει να ηγείται. Ένα είδος «αμοιβαιότητας» υπήρχε πά-
ντα στο ∆ημόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο ακόμα και στις πιο ετεροβαρείς σχέσεις, 
π.χ. στις Συνθήκες Εγκαταστάσεως και Ναυτιλίας του 20ου αιώνα είχαμε 
υπερεθνική εταιρική δράση από την μια έναντι κάποιων παραχωρήσεων 
στο δίκαιο της εργατικής μετανάστευσης από την άλλη, και έτσι είναι και 
τώρα. Βέβαια στις σύγχρονες μορφές διεθνούς οικονομικής συνεργασίας 
που χαρακτηρίζονται π.χ. από τις «Συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων» 
τα προηγμένα κράτη δεν χρειάζονται πλέον να κάνουν παραχωρήσεις στο 
πεδίο της εργατικής μετανάστευσης – αντ’ αυτών υπάρχει όμως, με μια γε-
νικότερη έννοια θα μπορούσε να πει κανείς, το προσφυγικό δίκαιο, που δεν 
λειτουργεί όμως μόνον έναντι των χωρών που δέχονται τις επενδύσεις, ού-
τε με την στενή συναλλαγματική έννοια ενός do ut des, αλλά ευρύτερα. 

Καθώς μάλιστα η παγκοσμιοποίηση στο πλαίσιο αυτού του «διεθνι-
σμού» δεν προωθείται μόνον με ειρηνικό τρόπο, πράγμα που αυτό καθ’ ε-
αυτό θα ήταν και ευκταίο, π.χ. με την εξαγωγή (οutsourcing) κάποιων οι-
κονομικών δραστηριοτήτων από τις βιομηχανικά προηγμένες στις χώρες 
του «Τρίτου Κόσμου», αλλά συνοδεύεται συχνά από επιθετικές πρακτικές 
και ιδίως με πολέμους με εκατομμύρια ανθρώπινα θύματα κάθε φορά, η 
αποδοχή ενός ποσοστού προσφύγων αποτελεί το αναγκαίο αντίτιμο αυ-
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τών των επεμβάσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση που 
οι πρόσφυγες παίρνουν μόνοι τους την τύχη τους στα χέρια τους και «ψη-
φίζουν με τα πόδια», όπως έγινε το 2015/2016, τότε που κατέλαβαν τις χώ-
ρες της ∆υτικής και Κεντρικής Ευρώπης εξαπίνης. Οι χώρες αυτές και ειδι-
κά η Γερμανία που φέραμε σαν παράδειγμα, επαναπαυμένες ως τότε στις 
συμφωνίες του «∆ουβλίνου»31, αναγκάστηκαν να δεχτούν την εποχή εκείνη 
εκούσες-άκουσες μεγάλο αριθμό προσφυγομεταναστών. Εκούσες, επειδή η 
ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία τους τούς προτιμούσε έναντι των «α-
πρόθυμων για εργασία από τις πολλές παροχές του κοινωνικού κράτους» 
ντόπιων ανέργων (το γνωστό επιχείρημα „moral hazard“) και χρειάζονταν 
τους νεόφερτους ως την φθηνότερη λύση. Άκουσες, επειδή η κοινωνία τους 
δεν ήταν έτοιμη για μια τέτοια αλλαγή της πληθυσμιακής σύνθεσης και την 
μετατροπή της χώρας σε πολυεθνικό κράτος. Μόνον υπ’ αυτό το ρεαλιστι-
κό πρίσμα μπορεί να εκτιμηθεί σωστά ό,τι συνέβη τότε, π.χ. η επονομα-
σθείσα «Πολιτική του καλώς ήλθατε» („Willkommenspolitik“) έναντι των 
προσφύγων του 2015 της Γερμανίας υπό την Καγκελάριο Μέρκελ. Η πολι-
τική αυτή ήταν, κατά την γνώμη του γράφοντος, “Zugzwang“, αν η Γερμα-
νία δεν ήθελε να διαλύσει την εποχή εκείνη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την 
στάση αυτή η καγκελάριος κατηγορήθηκε στο εσωτερικό της χώρας έντο-
να32 και από τις συνέπειές της οι Γερμανοί προσπαθούν να απαλλαγούν με 
κάθε τρόπο σήμερα33. 

                                                
31 HEILBRONNER, KAI, Flüchtlinge und Asyl in Europa – wenn, wie, wann, wo?, άρθρο 

στην FAZ 12.10.2015 με κεντρικό συμπέρασμα: Το «∆ουβλίνο», που ακριβώς σκόπευε 
να εμποδίσει την προέλαση των αιτούντων άσυλο μέχρι τα „Wunschländer“ (χώρες 
επιθυμίας τους), αποδείχτηκε, δυστυχώς κατά τον συγγραφέα, τελικά „Schönwetter-
recht“ (δίκαιο φτιαγμένο μόνο για καλοκαιρίες). 

32 Χαρακτηριστικό της αμηχανίας που επικρατεί μεταξύ των κομμάτων της καθε-
στηκυίας τάξεως είναι η ουσιαστική αφωνία τους, όταν μέσα στο γερμανικό κοινοβού-
λιο (Bundestag) η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ξενοφοβι-
κού κόμματος AFD, Alice Weidel, τελείωσε τον λόγο της στις 16.5.2018 στην γενική 
συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, τον οποίο η ίδια 
επικέντρωσε στο προσφυγικό, λέγοντας: “Dieses Land wird von Idioten regiert!“. 

33 Σπουδαιότερο αντίμετρο ήταν το κλείσιμο των εθνικών συνόρων σε πολλά σημεία 
της Ευρώπης με παραβίαση της Συνθήκης του Σένγκεν, η ιδιόρρυθμη και αντιφατική 
Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας του Μαρτίου 2016, αλλά και μια σειρά νομοθετη-
μάτων μέσα στην ίδια την Γερμανία, όπως η παρεμπόδιση της συνένωσης των προ-
σφύγων που έγιναν δεκτοί με τα μέλη της οικογένειάς τους που έμειναν πίσω, η εισα-
γωγή ενός μηνιαίου πλαφόν νέων εισόδων και η προσπάθεια βίαιης απέλασης όσων 
δεν θα αποκτήσουν έναν νομικό τίτλο προστασίας, με εγκλεισμό και συγκέντρωσή 
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Παρέκβαση τρίτη: Το εθνικό κράτος 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης των πραγμάτων πάνω 

στην έννοια του παλιού «εθνικού κράτους»; Ακούγεται συχνά ότι ζούμε 
ήδη σ’ έναν «μετα-εθνικό» κόσμο34. Τι σημαίνει όμως ακριβώς αυτό; Σύμ-
φωνα με την κλασσική νομική θεωρία35, τα στοιχεία που αποτελούν το 
μείγμα κατασκευής του κράτους είναι τρία: Λαός – Επικράτεια – ∆ιαρκής 
οργάνωση. Θα μείνουμε συνειδητά σ’ αυτό το επίπεδο. 

Καθώς ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, που επέβαλε κάποτε σαν 
πολιτική μορφή οργάνωσης των ανθρωπίνων κοινωνιών το «εθνικό κρά-
τος», ολοκληρώνοντας διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει ήδη μετά τον Με-
σαίωνα και επιταχύνθηκαν στους λεγόμενους νέους χρόνους και ιδίως 
στην νεωτερική εποχή, δεν το έχει πλέον ανάγκη όπως παλιά, τα δύο πρώ-
τα στοιχεία του τελευταίου υφίστανται σημαντικά πλήγματα. Ούτε η (περι-
φραγμένη) εδαφική επικράτεια είναι πια ο αποκλειστικός χώρος δράσης 
και ανάπτυξης της λειτουργίας αυτής της πολιτικής ενότητας, ούτε ο εθνι-
κός λαός είναι ο μόνος που δικαιούται να διαμένει εκεί. Πιο συγκεκριμένα: 
Τα σύνορα της επικράτειας δεν προστατεύονται πια με «συρματοπλέγμα-
τα», δηλαδή με βίαιο τρόπο, όπως μέχρι τώρα (μέχρι του σημείου τα κράτη 
όχι μόνον να μην μπορούν να ασφαλίσουν τα σύνορά τους, αλλά να μην 
είναι καν „gated communities“, δηλαδή περιφραγμένες πολιτικές κοινότητες 
με συγκεκριμένες πύλες εισόδου), αλλά και οι υπήκοοι της χώρας χάνουν 
στην πράξη το αποκλειστικό (και εντέλει πολιτικής φύσεως, έστω κι αν κα-
τοχυρώνεται και στις μεγάλες διεθνείς Συμφωνίες για τα ανθρώπινα δι-

                                                
τους στα λεγόμενα «Ankerzentren». Και βεβαίως οι Συμφωνίες για επιστροφή στις χώ-
ρες προέλευσης, αλλά και στις χώρες «πρώτης εισδοχής», Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία. 
Σύμφωνα με την καγκελάριο, τον Αύγουστο του 2018: «Κανονικά δεν θα έπρεπε να 
φθάνει κανείς πια στα σύνορά μας». 

34 Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί για να περιγραφεί αυτή η εξέλιξη. Αντί άλλων HABER-

MAS, JÜRGEN, Die postnationale Konstellation, Politische Essays, Berlin, 6. Aufl. 1998. Πιο 
σωστό είναι πάντως να μιλάει κανείς για «θάνατο και μεταμόρφωση» της εθνικής κυρι-
αρχίας, ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, Εθνική κυριαρχία και διεθνές δίκαιο, Το Σύνταγμα, 
2016, σελ. 335 επ., 360 επ. ή για «μερική τουλάχιστον υπέρβαση του κράτους», ΧΡΥΣΟ-

ΓΟΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Πολιτειολογία, Αθήνα 2016, σελ. 247. 
35 Η κλασσική θεωρία ανάγεται στον GEORG JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, 5. 

Neudruck der 3. Auflage, (1928), Verlag Athenäum Kronberg/Ts, 1976, σελ. 183 και pas-
sim: „Als Rechtsbegriff ist der Staat demnach die mit ursprünglicher Herrschaftsmacht 
ausgerüstete Körperschaft eines sesshaften Volkes“. Βεβαίως ο Jellinek δεν είχε αυταπά-
τες ότι πρόκειται μόνον για νομικό ορισμό. 
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καιώματα) προνόμιο να βρίσκονται μέσα σ’ αυτήν. Και αντίστροφα: Η μέ-
χρι τώρα βασική θέση του ∆ιεθνούς δικαίου των αλλοδαπών ότι ο ξένος 
υπήκοος δεν έχει κανένα (αυτογενές) δικαίωμα εισόδου και παραμονής 
στην ξένη επικράτεια, δεν ισχύει πλέον, τουλάχιστον στον βαθμό που ίσχυε 
κάποτε. 

Μένει το τρίτο στοιχείο: Η διαρκής οργάνωση στον συγκεκριμένο χώρο. 
Από αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να παραιτηθεί ούτε το κράτος, δηλαδή 
ό,τι απέμεινε πλέον απ’ αυτό που ονομαζόταν κάποτε «εθνικό κράτος», για 
να εξακολουθήσει να υπάρχει σαν τέτοιο, ούτε ο σύγχρονος καπιταλιστι-
κός τρόπος παραγωγής, που χρειάζεται ακόμα οπωσδήποτε τους κρατικά 
οργανωμένους από μια κεντρική πολιτική εξουσία χώρους, και ιδίως την 
ειρήνη που αυτοί εγγυώνται, ώστε να πραγματοποιεί τους στόχους του. 

Οι συνέπειες αυτής της ιστορικής αλλαγής είναι τεράστιες – και δεν είναι 
εδώ ο χώρος για να τις αναλύσουμε διεξοδικά. Τι θα μείνει στο τέλος απ’ 
αυτό που ονομάζαμε ως τώρα «Σύνταγμα» και «Συνταγματικό δίκαιο» είναι 
δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Θα πούμε μόνον το εξής: ∆εν χρειάζεται 
να θρηνεί κανείς για το παλιό που χάνεται, αλλά δεν πρέπει να έχει και αυ-
ταπάτες για το καινούργιο που έρχεται. Επειδή, προς το παρόν τουλάχι-
στον, δεν αναδύεται έτσι –όσο κι αν είναι αυτό το ζητούμενο– μια «παγκό-
σμια διακυβέρνηση των λαών» και μια «διεθνής κοσμοπολίτικη δημοκρατί-
α», αλλά ένας νέος «εθνικισμός χωρίς έθνος», που ευνοεί αυτούς που μπο-
ρούν να εκμεταλλευτούν την ιδεολογική αναδίπλωση που συντελείται. 
Κράτη καλά οργανωμένα, όπως π.χ. η Γερμανία, δεν έχουν να φοβηθούν 
πολλά πράγματα απ’ αυτές τις εξελίξεις και, στον βαθμό που θα επιτύχουν 
εσωτερική συναίνεση, θα βγουν κερδισμένα από την αναδιάταξη των στοι-
χείων συναρμογής της κρατικής οντότητας. Μόνον έτσι εξηγείται πώς μια 
σειρά από Γερμανούς πολιτικούς (που είναι ανάλγητοι π.χ. έναντι των θυ-
μάτων της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ή δεν κάνουν ούτε εκατοστό 
πίσω, όταν πρόκειται για την εκμετάλλευση της ανέλπιστης ευκαιρίας που 
δίνει το ευρώ στην χώρα τους σε βάρος των άλλων εταίρων εντός της Ε.Ε.) 
υπεραμύνονται επίμονα των προσφύγων. 

Αντίθετα, και σ’ αυτό θέλω να καταλήξω, κράτη που είχαν ανέκαθεν 
και για διάφορους λόγους πρόβλημα με ό,τι ονομαζόταν «οργάνωση» και 
„good government“, όπως π.χ. χρονίως η Ελλάδα, που τα τελευταία οκτώ 
χρόνια πέρασε «ξυστά» απ’ την κατάσταση του „failed state“, έχουν να φο-
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βηθούν πολλά απ’ αυτήν την ιστορική αλλαγή, καθώς η ίδια η εθνική τους 
υπόσταση βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο36. Κλείνει η παρέκβαση. 

Η. Τελικά συμπεράσματα 
Επανέρχομαι στην κεντρική ιδέα αυτού του κεφαλαίου: ∆εν είναι η ίδια 

η ΣΓΠ, που όπως είπαμε έχει πάψει να ανταποκρίνεται στην προσφυγική 
πραγματικότητα, αλλά η «αύρα» της, έτσι όπως προκύπτει από την «δημι-
ουργική της ασάφεια», που την κάνει να εκδίδεται ως η «Βίβλος» του προ-
σφυγικού δικαίου σήμερα. Και δεν είναι ο ευγενής «ανθρωπισμός» (και 
ποιος ανθρωπισμός άραγε ενόψει των εκατομμυρίων θυμάτων πολέμου 
που προκαλούν οι εμβάσεις της ∆ύσης;), αλλά η σημερινή φάση της επιθε-
τικής παγκοσμιοποίησης του δυτικού συστήματος γενικότερα και οι πολι-
τικές του συνέπειες, που κάνει το προσφυγικό δίκαιο να εμφανίζεται ως η 
«κορωνίδα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» – με επιλεκτική 
μάλιστα πρόσληψη από την διεθνή κοινότητα της έννοιας «πρόσφυγας»37. 
                                                

36 Σε ένα παλιότερο βιβλίο του, Begegnung mit Griechenland, Hamburg 1984, σελ. 
73, ο έγκριτος Γερμανός δημοσιογράφος Gerd Höhler έλεγε σε ανύποπτο χρόνο για την 
Ελλάδα: σχετικά πρόσφατα αναδυθείσα από την θάλασσα, πρόκειται σύντομα πάλι να 
βουλιάξει σ’ αυτήν („aus dem Meer aufgetaucht, in seiner heutigen geographischen Aus-
dehnung sehr jung und nun wieder dabei, im Meer zu versinken“). Ο κίνδυνος με το 
προσφυγικό σήμερα είναι η γεωλογική σημασία της φράσης αυτής να μεταφερθεί και 
στην πολιτική. Και δεν έχει νόημα να υπερασπίζεται κανείς τα ελληνικά νησιά και ό,τι 
τους ανήκει στην Ανατολή, ούτε το όνομα της Μακεδονίας στον Βορρά, ούτε τον κυ-
πριακό ελληνισμό στον Νότο, όταν δεν υπερασπίζεται την ίδια την Ελλάδα στο προ-
σφυγικό. 

37 Πρόσφυγες πολέμου δεν είναι μόνον οι Σύριοι σήμερα, αλλά και οι Ελληνοκύπριοι 
της Βόρειας Κύπρου μετά την τουρκική στρατιωτική επέμβαση του 1974, που αποτελεί 
κλασσική περίπτωση απόλυτα απαγορευμένης στο διεθνές δίκαιο απόσχισης 
(cessesion) εδαφικής περιοχής μετά από ξένη εισβολή, εκδίωξης του πληθυσμού και 
αντικατάστασής του με εποίκους από την χώρα-εισβολέα («έγκλημα πολέμου» και «έ-
γκλημα κατά της ανθρωπότητας», σύμφωνα με βασικά κείμενα του διεθνούς δικαίου). 
Γι’ αυτούς αληθεύει περισσότερο ο χαρακτηρισμός του πρόσφυγα που δίνει ο OTTO 

KIRCHEIMER, υπ. 25, σελ. 516: «∆ιώχτηκαν όχι γι’ αυτό που έκαναν, αλλά γι’ αυτό που 
είναι». Η πρόσληψη των δυτικών χωρών στο σημείο αυτό όμως, που δεν χρειάστηκε 
καν να επιβαρυνθούν με την υποδοχή και την ενσωμάτωση αυτών των προσφύγων, 
είναι μονόπλευρη με προφανή τάση να συγχωρηθεί η τουρκική εισβολή. ∆ες DIMAKO-

POULOS, KOSTAS, Zypern: Waterloo des Völkerrechts, Desaster der Politikwissenschaft, 
Exantas/Der Sextant Juni 2017 και στην δίγλωσση ιστοσελίδα www.kostas-
dimakopoulos.de, όπως και τα άλλα σχετικά άρθρα εκεί (KOSTAS DIMAKOPOULOS, Kriti-
sche Gedanken - θεματική ενότητα «Κυπριακό».) 
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Ο «ανθρωπισμός» μπορεί να παίζει βέβαια τον ρόλο του και υπάρχουν σί-
γουρα άνθρωποι σε διάφορες χώρες και φυσικά και στην Ελλάδα που υ-
περασπίζονται ανιδιοτελώς τους πρόσφυγες (πάντως όχι όλοι όσοι κόπτο-
νται υπέρ αυτών), αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που το προσφυγικό δίκαιο 
γνωρίζει αυτήν την πρωτοφανή άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μπορεί μεν η ΣΓΠ με τόσες επικυρώσεις να αποτελεί ένα εκπληκτικό 
παράδειγμα διεθνοδικαιϊκής παγκόσμιας συνταγματοποίησης, η δυσλει-
τουργία της όμως είναι πλέον εμφανής σ’ όλους. Αλλά τα κράτη φοβούνται 
την αντικατάστασή της με μια άλλη πιο επίκαιρη συμφωνία38, που θα προ-
σάρμοζε μεν την έννοια του πρόσφυγα στην σημερινή πραγματικότητα (α-
ποκλείοντας κατηγορίες ανθρώπων που επικαλούνται την προσφυγική ι-
διότητα χωρίς να την δικαιούνται και θα δέσμευε για τον τρόπο αντιμετώ-
πισής τους), αλλά θα προσδιόριζε επίσης με σαφήνεια και τις υποχρεώσεις 
των ίδιων των κρατών έναντι των προσφύγων (και κυρίως την υποχρέωση 
να δέχονται πρόσφυγες). Έτσι παραμένει η νομικά και πολιτικά ανώμαλη 
κατάσταση που περιγράψαμε, ενώ στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί, ιδίως 
στο πλαίσιο της Ε.Ε., υπάλληλοι κύκλοι προστασίας (επικουρική προστα-
σία και προστασία για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους) που αντλούν ό-
μως την νομιμοποιητική δύναμή τους από την ΣΓΠ. 

3. Ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο39 

Κατ’ αρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιταχύ-
νονται οι εξελίξεις που παρατηρούνται στην νομική ερμηνεία και εφαρμογή 
της ΣΓΠ σε διεθνές επίπεδο. Αυτό συμβαίνει για τυπικούς, αλλά και ουσια-
στικούς λόγους. Για τυπικούς λόγους, επειδή η ΣΓΠ έγινε πλέον ενωσιακό 
δίκαιο (Άρθρο 78 ΣΛΕΕ, αλλά και Άρθρο 18 Χάρτη Θεμελιωδών ∆ικαιωμά-
των Ε.Ε.) και τα κράτη μέλη που θεωρείται ότι την παραβιάζουν λογοδο-
τούν έναντι των ενωσιακών οργάνων, άρα δεσμεύονται ακόμη περισσότε-
ρο. Για βαθύτερους ουσιαστικούς και εγγενείς λόγους, επειδή ένας αόρα-
τος, αλλά τελικά πολύ ενεργός στην διαδικασία κατάργησης των (εσωτερι-
κών με την ενιαία αγορά και εξωτερικών με τις διαρκείς διευρύνσεις της 

                                                
38 Μια διεθνής διάσκεψη στο πλαίσιο του ΟΗΕ που έγινε την δεκαετία του 1970 (υπ. 

16) απέτυχε και δεν φαίνεται προς το παρόν να αλλάζει κάτι (RANDELZHOFER, υπ. 18, 
Rdnr. 24).  

39 Στο ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο της διεθνούς προστασίας έχω αναφερθεί α-
ναλυτικά στο άρθρο μου της υπ. 1. Εδώ θα περιοριστώ σε κάποια βαθύτερα συμπερά-
σματα. 
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Κοινότητας) ευρωπαϊκών συνόρων μηχανισμός φαίνεται να επεκτείνει, δι-
αβαθμισμένα μεν αλλά αναπότρεπτα, την ισχύ της «ελεύθερης διακίνησης 
των προσώπων» και ό,τι αυτή συνεπάγεται και σε μη ευρωπαίους πολίτες 
ή «τριταλλοδαπούς». (Αλλά αυτή η ανάλυση θα επέβαλε μια ακόμη μεγα-
λύτερη παρέκβαση40). Στην πράξη όμως κυρίως επειδή έχουν πλέον εκδοθεί 
μια σειρά νομοθετήματα σε επίπεδο ενωσιακού ευρωπαϊκού δικαίου, που 
συγκεκριμενοποιούν και διευρύνουν διαρκώς την λεγόμενη διεθνή προστα-
σία στους πρόσφυγες. Τα σπουδαιότερα απ’ αυτά στο θέμα μας είναι οι 
Οδηγίες 2011/95/ΕΕ, 2013/32/ΕΕ, και 2013/33/ΕΕ41. 

Ας σημειώσουμε το εξής. Χαρακτηριστικό της ιδιότητας του πρός-φυγα 
(re-fugus) από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα ήταν ότι o καταδιωκόμενος 
έφθανε corpore και ικέτευε στα σύνορα προστασία ή, μιλώντας παραστα-
τικά, «σέρνονταν με τις τελευταίες δυνάμεις του» στον χώρο του εδαφικού 
ασύλου (αρχαίος ναός, ιερό άλσος, ξένη πόλη-κράτος, αλλοδαπό εθνικό 
κράτος) ή «αγκάλιαζε τον σταυρό» στο κατώφλι της εκκλησίας του Με-
σαίωνα κλπ. Αυτό για το οποίο ψάχνουν εναγώνια σήμερα στην Ε.Ε. σε 
αντικατάσταση του μηχανισμού της Συμφωνίας του ∆ουβλίνου, που προ-
σκρούει πλέον στα όρια αντοχής του, είναι ένα προσφυγικό δίκαιο χωρίς 
πρόσφυγες, χωρίς φυγάδες δηλαδή που θα φθάνουν μόνοι τους στις χώρες 
που ζητούν άσυλο, αλλά που θα εξετάζεται το αίτημά τους σε στρατόπεδα 
επιλογής εκτός Ευρώπης. Η προσπάθεια αυτή φαίνεται να συναντά όμως 
μεγάλες δυσκολίες. Αντ’ αυτού λοιπόν θα εξακολουθήσει να είναι ενεργός 
ο μηχανισμός του «∆ουβλίνου», που προβλέπει την μεταφορά της ευθύνης 
στις χώρες «πρώτης παράνομης εισδοχής». Ο άλλος (ευρωπαϊκός par ex-
cellence) τρόπος που απαλλάσσεται η κεντρική και δυτική Ευρώπη από τις 
υποχρεώσεις της στο προσφυγικό είναι η παροχή χρημάτων μέσω του 
ΟΗΕ και άλλων οργανώσεων, π.χ. της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για την Συρία42. 

                                                
40 ∆ες σχετικά DIMAKOPOULOS, KOSTAS, Wanderarbeitnehmer aus der Türkei in der 

Europäischen Gemeinschaft- Zur Zukunft der Gastarbeiterfrage in Europa, 
Pfaffenweiler, 1988, με κύριο συμπέρασμα: Πρέπει και μπορεί να επιδιωχθεί η συμπερί-
ληψη ειδικά των Τούρκων μεταναστών στην προστασία του κοινοτικού δικαίου της 
«ελεύθερης διακίνησης», καθώς τότε θα αλλάξουν ευνοϊκά οι συσχετισμοί των δυνάμε-
ων στο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό δίκαιο συνολικά.  

41 Κείμενα σε Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ/ΧΡ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ (επιμ.), Πρόσφυγες. Παγκό-
σμια-Ευρωπαϊκή-Εθνική Νομοθεσία, Θεσσαλονίκη 2016. 

42 Οι συμμετέχοντες στην ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για την Συρία στις Βρυξέλλες υποσχέθη-
καν στις 28.4.2018 για το τρέχον έτος 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια για τον «αναξιοπα-
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Η Ελλάδα, όσες φιλότιμες προσπάθειες και να κάνει «ανθρωπιστικά» 
(π.χ. με τον Νόμο 4375/201643 καταργήθηκε σχεδόν η διαφορά στην πράξη 
ανάμεσα στις τρεις μορφές διεθνούς προστασίας, με την υπουργική από-
φαση Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 της 4.4.201644 ανοίχτηκε το ΕΣΥ σ’ όλες του τις 
βαθμίδες του στους πρόσφυγες και μετανάστες, νόμιμους και παράνομους, 
από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι την ιατρική μεταφορά σε άλλη χώ-
ρα, αν τα ελληνικά νοσοκομεία δεν μπορούν να παράσχουν την συγκεκρι-
μένη θεραπεία, κλπ. κλπ.), είναι μόνιμος στόχος διεθνούς κριτικής για δι-
αφθορά και κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, καθώς τα χρήματα 
που διατίθενται στην χώρα μας για τους πρόσφυγες45 χάνονται, όπως δι-
καίως ή αδίκως μας κατηγορούν, στις «μαύρες τρύπες» των κρατικών τα-
μείων, αλλά και αδιαφανών «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» και άλλων 
φορέων του λεγόμενου third sector που δραστηριοποιούνται εδώ απ’ όλο 
τον κόσμο46. Και γενικότερα: Η Ελλάδα βάλλεται πανταχόθεν σήμερα στο 
προσφυγικό εντός της Ε.Ε., είτε «επειδή είναι ανίκανη να προστατέψει τα 
σύνορα της Ευρώπης», και άρα πρέπει να αποπεμφθεί από την ζώνη Σέ-
γκεν, πράγμα που συνέβη ήδη εν μέρει, είτε «επειδή δεν τηρεί τα ευρωπαϊκά 
στάνταρντ» στην παροχή προστασίας των προσφύγων, («Λέσβος – το νησί 
των καταραμένων», «Μόρια – κολαστήριο», πράγμα που βεβαίως δεν είναι 
ψέμα) και άρα δεν είναι «πολιτισμένη χώρα» 47. Με τον τρόπο αυτό, και κα-

                                                
θούντα πληθυσμό», ενώ το 2017 είχαν καταβάλει το διπλάσιο ποσό, 7,5 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια.  

43 ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2016, διόρθωση σφαλμάτων Α΄57/6.4.2016. 
44 ΦΕΚ Α΄ 908/4.4.2016. 
45 Στα 1.600.000.000 που έχει πάρει η Ελλάδα από την Κομισιόν για τον σκοπό αυ-

τόν από το 2015 (κυρίως από το ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης) προστέ-
θηκαν το καλοκαίρι του 2018 και άλλα 37,5 εκατομμύρια ευρώ συμπληρωματικής βοή-
θειας για την βελτίωση της διαβίωσης και την δημιουργία νέων θέσεων διαμονής προ-
σφύγων στην χώρα μας. 

46 Αν όμως οι πρόσφυγες είναι «καλοδεχούμενοι» („willkommen“), γιατί τότε να 
μπαίνουν στην φυλακή οι «παράνομοι διακινητές», που βοηθούν τους πρόσφυγες ένα-
ντι αμοιβής να φθάσουν στην χώρα προορισμού τους; Αν ο σκοπός των ρυθμίσεων της 
ΣΓΠ είναι να διευκολύνει την φυγή, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η δράση των «διακινη-
τών» κυρίως κάνει δυνατή την φυγή προς την Ευρώπη. Και ποια είναι αλήθεια η δια-
φορά των «διακινητών» από τις ΜΚΟ-„refugee welcome“-οργανώσεις; 

47 ∆ες την απόφαση εκείνη της 21.1.2011, Προσφυγή 30696/09 του Ε∆∆Α κατά Βελ-
γίου και Ελλάδας, που διαβάζεται με ανάμεικτα αισθήματα, καθώς το δικαστήριο θεώ-
ρησε ότι ο πρόσφυγας δικαίως μπορεί να φοβάται βασανιστήρια ή απάνθρωπη μετα-
χείριση στην Ελλάδα και γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να σταλεί πίσω από το Βέλγιο. 



Το προσφυγικό δίκαιο-Μια σφαιρική πολιτικο-κοινωνιολογική θεώρηση 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 3/2018 

917 

θώς καταρρέει καθημερινά πλέον η Συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας του Μαρτίου 
2016, στήνεται βαθμιαία στην Ευρώπη ο προπαγανδιστικός μηχανισμός 
που προετοιμάζει το επόμενο βήμα σε βάρος της Ελλάδας: Να φτιαχτούν 
εδώ (και όχι στην Ασία ή την Αφρική) τα hotspots συγκέντρωσης και επι-
λογής των προσφύγων, που θα συγκατανεύει να δέχεται η βορειότερη λοι-
πή Ευρώπη. Ένα μέρος αυτής της προπαγάνδας δυστυχώς το αναπαρά-
γουν έμμεσα, θελημένα ή αθέλητα, οι εγχώριοι „refugee welcome“- ιδεολό-
γοι. 

4. Quo vadis refuge? 

Στον επίλογο αυτής της εργασίας διατυπώνω διάφορες ιδέες de lege fe-
renda και κάποιες γενικότερες σκέψεις για την εξέλιξη του προσφυγικού 
δικαίου. 

α) Να σταματήσουν οι πόλεμοι! 
Σε προηγούμενες εποχές θα μπορούσε κανείς, αν κρατούσε την ψυχραι-

μία του, να πει ότι η μεταναστευτική πίεση θα εκτονωθεί και να ποντάρει 
στην ανοχή. Σήμερα είμαστε ακόμα στην αρχή, το μεταναστευτικό κύμα 
δεν έχει καν ξεδιπλωθεί ακόμα. Τα τελευταία 100 χρόνια ο πληθυσμός της 
γης έχει οκταπλασιαστεί, το 2100 ο πλανήτης θα έχει 11 (από 7 σήμερα) 
δισεκατομμύρια κατοίκους και το 80% θα ζει στην Ασία και Αφρική. „To 
stem the tide“ είναι μάλλον πολύ αργά, αντιστροφή της κατάστασης μπορεί 
να συμβεί μόνον με μεγάλο πολιτικό κόστος. Τα μέτρα που προτείνω πα-
ρακάτω είναι λοιπόν εν γνώσει του περιορισμένου βεληνεκούς τους. 

Το πρώτο και σπουδαιότερο βήμα όχι για την επίλυση, αλλά τουλάχι-
στον για την απάμβλυνση του προσφυγικού προβλήματος είναι να σταμα-
τήσουν οι πόλεμοι της ∆ύσης στις χώρες του Τρίτου Κόσμου (και ιδίως σ’ 
αυτές που ως αδέσμευτες πρόσκεινταν μάλλον στην ΕΣΣ∆), αντί της δήθεν 
επίδειξης «ανθρωπισμού εκ των υστέρων» στους ανθρώπους που ξεριζώ-
νονται με τον τρόπο αυτό και βγαίνουν στους διεθνείς δρόμους. 

Σίγουρα δεν παραβλέπω ότι οι αιτίες του προσφυγικού και πολύ περισ-
σότερο του παγκόσμιου προσφυγο-μεταναστευτικού προβλήματος είναι 
πολλές και δεν φταίει μόνον η ∆ύση γι’ αυτές. Ούτε ότι στους πολέμους π.χ. 
της Μέσης Ανατολής εμπλέκονται και άλλες δυνάμεις (π.χ. η Ρωσία) που 
κάθε άλλο παρά αθώες είναι. Όμως, ενόψει τόσων εκατομμυρίων ξεριζω-
μένων ανθρώπων από μία μόνον χώρα, την Συρία, από τον πόλεμο που 
κατά βάση υποκινούν, χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν λογιστικά αδια-
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λείπτως μέχρι σήμερα όχι μόνον οι ΗΠΑ, αλλά και η Ευρώπη, συνδαυλίζο-
ντάς τον μάλιστα εκατέρωθεν λόγω των μεταξύ τους ανταγωνισμών και 
αναγκάζοντας συχνά οι δε τους μεν να τον συνεχίσουν, ακόμα κι αν αυτοί 
οι μεν θα ήθελαν να αποσυρθούν ή να κάνουν ειρήνη (οι ρόλοι των μεν και 
των δε αντιστρέφονται π.χ. στην περίπτωση του Ιράν), η ευθύνη της ∆ύσης 
συνολικά απέναντι στους πρόσφυγες είναι τεράστια. ∆εν πρόκειται δηλαδή 
πλέον «μόνον» για την έμμεση ευθύνη των χωρών του «Πρώτου Κόσμου» 
έναντι των προσφύγων από τις χώρες του «Τρίτου Kόσμου» λόγω της γενι-
κής αλληλεξάρτησης των οικονομικών και των πολιτικών συστημάτων αυ-
τού του πλανήτη, επιχείρημα που οι αριστεροί διανοούμενοι επικαλούνταν 
ανέκαθεν στο προσφυγικό και που απορρίπτονταν εύκολα τις προηγούμε-
νες δεκαετίες από τους συντηρητικούς αντιπάλους τους «λόγω ελλείψεως 
επαρκούς αιτιώδους συναφείας»48. Σήμερα πρόκειται για άμεση ευθύνη 
των χωρών της ∆ύσης, όπου καταφέρνουν να φθάσουν οι πρόσφυγες, λό-
γω των πολέμων – και μάλιστα σε μια εποχή που οι κλασσικοί pull και 
push παράγοντες της μετανάστευσης είναι από μόνοι τους, δηλαδή και 
χωρίς αυτούς τους πολέμους, «στο κόκκινο»49. 

β) Μια νέα Συνθήκη 
Η ΣΓΠ είναι πλέον ξεπερασμένη. Θα έπρεπε να αντικατασταθεί από μια 

καινούρια ∆ιεθνή Συμφωνία, που να μην στηρίζεται πλέον στην «δημιουρ-
γική ασάφεια», να είναι πιο συστηματική στην κατάστρωση των διατάξεών 
της, να διακρίνει καλλίτερα τα δικαιώματα «αναγνωρισμένων» και «μη α-
ναγνωρισμένων» προσφύγων και να έχει πιο ειλικρινή εδαφισμό στην ση-
μερινή πραγματικότητα. Σαν παράδειγμα γι’ αυτό το τελευταίο, θα έπρεπε 
να τεθεί σε άλλες βάσεις η σίγουρα σπουδαία ιδεολογική κατάκτηση, που 

                                                
48 Συγγραφείς, όπως ο REINHARD MARX (υπ. 18), έλεγαν σε παλιότερες δεκαετίες ότι 

η ∆ύση είναι υποχρεωμένη να δεχτεί «πρόσφυγες», επειδή φταίει για την οικονομική 
δυσπραγία και την πολιτική αστάθεια των χωρών απ’ όπου προέρχονται στο πλαίσιο 
της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης των κρατών. Αν η επιχειρηματολογία αυτή ήταν σω-
στή μεν, αλλά ασθενής ακόμα τότε, καθώς η μετάβαση από την γενική αλληλεξάρτηση 
των κρατών στην υποχρέωση αποδοχής προσφύγων προσέκρουε σε διάφορα λογικά 
εμπόδια, οι πόλεμοι που προκαλεί ή υποστηρίζει η ∆ύση σήμερα μεταβάλλουν την κα-
τάσταση. 

49 Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνει κανείς ότι οι οργανώσεις που υπερασπίζο-
νται τους πρόσφυγες („refugee welcome“) κατά κανόνα αποφεύγουν να καταγγείλουν 
τους πολέμους ή να κατονομάσουν τον υπαίτιο (υπάρχουν κάποιες διαφορές στο ση-
μείο αυτό ανάμεσα στις ελληνικές και τις γερμανικές φιλοπροσφυγικές οργανώσεις). 
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βρίσκεται όμως σε κατάφωρη αντίθεση με την πραγματικότητα και γι’ αυτό 
αποτελεί πηγή καταχρήσεων, ότι η προσφυγική ιδιότητα υπάρχει από μόνη 
της, χωρίς την κρατική αναγνώριση του κράτους προσφυγής. Στην πράξη 
έχει οδηγήσει σε μια επικίνδυνη ταυτολογία: Πρόσφυγας είναι ο προσφεύ-
γων που αναγνωρίζεται σαν πρόσφυγας. Ή, αν θέλουμε να κρατήσουμε 
αυτήν την θέση, θα έπρεπε να δεχτούμε ότι τα κράτη μπορούν να πουν: 
Ναι, αναγνωρίζω ότι είσαι πρόσφυγας, αλλά δεν μπορώ να σε δεχτώ στο 
έδαφός μου! Η νομική λαβή γι’ αυτό είναι θέμα προς συζήτηση. Η ταύτιση 
«αναγνώρισης» κάποιου και υποχρεωτικής «εισδοχής» του στην ξένη επι-
κράτεια δημιουργεί όμως και για τα δύο μέρη, πρόσφυγες και κράτη υπο-
δοχής, την πηγή της ανειλικρίνειας και την αιτία πολλών δεινών στην ε-
φαρμογή της ΣΓΠ. 

Αν δει κανείς την ιστορία του προσφυγικού δικαίου, διαπιστώνει μία 
προϊούσα υποχώρηση της νομικής αφαίρεσης και μια βαθμιαία στήριξη σε 
στοιχεία της προσφυγικής πραγματικότητας. Απ’ τους πρώτους ορισμούς 
του πολιτικού πρόσφυγα τον 19ο αιώνα που έκρυβαν απόλυτη προσήλωση 
στην αρχή της εθνικότητας (πρόσφυγας είναι αυτός που δεν απολαμβάνει 
πλέον της προστασίας του κράτους καταγωγής του50 - κάτι που ήταν ένας 
κακόηχος ευφημισμός) μέχρι την μετακίνηση στην ειλικρινέστερη παραδο-
χή (πρόσφυγας είναι αυτός που φοβάται εύλογα να γυρίσει πίσω, επειδή 
εκεί τον περιμένουν πολιτικές διώξεις51) πέρασαν πολλές δεκαετίες. Καθώς 
το «παράδειγμα» του πρόσφυγα έχει, όπως σημείωσα στην αρχή, μετακι-
νηθεί σημαντικά στην διάρκεια του χρόνου, είναι ίσως η ώρα για έναν και-
νούριο ορισμό που θα έπαιρνε πιο πολύ υπ’ όψη τα στοιχεία της πραγματι-
κότητας. Κυρίως όμως είναι η ώρα για μια νέα Σύμβαση «περί του καθε-
στώτος των προσφύγων». Πρότυπο γι’ αυτό θα μπορούσε να είναι η εξαι-
ρετικής νομικής ποιότητας Σύμβαση του ΟΗΕ «για την προστασία των δι-

                                                
50 Στην συζήτηση στην γαλλική εθνοσυνέλευση για τον νόμο Loi relative aux Etran-

gers réfugiés qui résideront en France της 21.4.1832 ο όρος πρόσφυγας προσδιορίστηκε 
ως εξής: « L’article de la loi est particulièrement relatif aux étrangers réfugiés, c'est-à-
dire à ceux qui, sans passeport, sans relation avec aucune espèce d’ambassadeur, se trou-
vent évidemment dans l’état que chacun appelle l’état de réfugiés», BADE, υπ. 13, σελ. 
192, REITER, υπ. 26, σελ. 65 (κείμενο νόμου: http://surfredericchopin.blogspot.com/ 
2015/02/la-loi-francaise-de-1832-sur-les.html). 

51 Στην Preußische Polizeiverordnung του 1932 (υπ. 8), άρθρο 15 παρ. 1 στοιχείο 4, 
πρόσφυγας είναι αυτός «που κάνει πιστευτό ότι θα υφίστατο διώξεις ως πολιτικός φυ-
γάς, αν επέστρεφε στην πατρίδα του», και γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να διωχθεί απ’ την 
χώρα.  
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καιωμάτων όλων των μεταναστών εργατών και των μελών της οικογενείας 
τους» της 18.12.199052, που έχει ένα πρώτο κεφάλαιο για τα δικαιώματα 
όλων, νομίμων και παρανόμων, μεταναστών εργατών και ένα δεύτερο για 
τα επιπλέον δικαιώματα των νομίμων – αλλά με προηγούμενο σαφή ορι-
σμό των εννοιών «νόμιμος» και «παράνομος». Αντίθετα, οι περισσότερες 
συζητήσεις για το προσφυγικό δίκαιο και την προσφυγική πολιτική, ιδίως 
στους αριστερούς κύκλους, είναι σήμερα εκτός πραγματικότητας. 

Παρέκβαση τέταρτη: Gastarbeiter και πρόσφυγες 
Ανοίγω μια παρένθεση στο σημείο αυτό. Το δεύτερο μισό του 20ου αιώ-

να η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Ευρώπη, που 
ήταν στην μεγάλη πλειοψηφία τους μετανάστες εργάτες, στηριζόταν σε η-
θικές, πολιτικές και νομικές βάσεις που ήταν πιο «καθαρές» και, ας μου επι-
τραπεί η λέξη, πιο «τίμιες». Ηθικές, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ανήκαν στις 
πιο αδικημένες κατηγορίες της κοινωνίας που τους κάλεσε να έλθουν για 
να εργασθούν (Günter Wallraff, „Ganz unten“). Πολιτικές, για τον απλό 
λόγο ότι δεν ήταν δυνατόν το καθεστώς τους να διαφέρει τόσο πολύ απ’ 
αυτό των εγχώριων εργατών, πράγμα που έβλαπτε και τους τελευταίους (ο 
παλιός κίνδυνος να γίνουν „Streikbrecher“ - απεργοσπάστες). Νομικές, ε-
πειδή στο δίκαιο ισχύει και για τα κράτη η δέσμευση που διατυπώνεται απ’ 
τον Μεφιστοφελή στον «Φάουστ» του Γκαίτε για τους διαβόλους και τα 
πνεύματα: „’s ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster: Wo sie 
hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus. Das erste steht uns frei, beim zwei-
ten sind wir Knechte.“ Σε απλή απόδοση: να μπαίνουμε σ’ ένα χώρο είμα-
στε ελεύθεροι, να βγαίνουμε από εκεί όπως θέλουμε, όχι! Στην «τοπογραφί-
α» της μετανάστευσης η φράση αυτή έχει την έννοια μιας κρατικής αυτο-
δέσμευσης με βάση τους κανόνες του δικαιοκρατίας: στο πρώτο βήμα (να 
καλούν ξένους εργάτες στην χώρα) τα κράτη είναι ελεύθερα, στο δεύτερο 
(να τους διώχνουν μετά όποτε επιθυμούν, δηλαδή όταν δεν τους χρειάζο-
νται πια), όχι! Πάνω σ’ αυτήν την αρχή, που θα μπορούσε να την ονομάσει 
κανείς διευρυμένη «προστασία της εμπιστοσύνης»53 ή γενικότερα non licet 
venire contra factum proprium, στηρίχθηκε τελικά όλη η υπεράσπιση των 

                                                
52 United Nations General Assembly 45th Sess., Ψήφισμα 45/158 της 18.12.1990. 
53 Στα νομικά η έννοια αυτή εκδιπλώνει την σημασία της όχι μόνον στο ιδιωτικό, 

αλλά και στο δημόσιο δίκαιο, ξεπερνάει όμως ό,τι καταγράφηκε π.χ. στον τόμο εκτός 
σειράς Ι, 2003 «Το κράτος δικαίου και η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης» του 
περιοδικού «∆ικαιώματα του ανθρώπου». 
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δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης 
από την δεκαετία του ’70 και έπειτα, για να πάψουν τελικά αυτοί να θεω-
ρούνται „Gastarbeiter“ και να γίνουν „Mitbürger“. Η διαφορά με την σημε-
ρινή εποχή είναι με απλά λόγια η εξής: Την εποχή εκείνη, εποχή των Gast-
arbeiter, υπερασπιζόμαστε54 όχι κάποιο „no borders!“, αλλά μια «συναλ-
λαγματική συμφωνία» ανάμεσα στο κράτος απασχόλησης και τον εργάτη-
μετανάστη με αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα, σήμερα, στο προ-
σφυγικό, πολλοί είναι εκείνοι που υπερασπίζονται την «παραβίαση των 
συνόρων». Κλείνει η παρέκβαση. 

γ) Refugee ή migrant worker; 
Γενικά προτείνω την μετακίνηση προς το δίκαιο της εργατικής μετανά-

στευσης για την διεκπεραίωση του παγκόσμιου μεταναστευτικού προβλή-
ματος και την βαθμιαία εγκατάλειψη του δικαίου της διεθνούς προστασίας 
των προσφύγων για τον σκοπό αυτό. Το προσφυγικό δίκαιο βέβαια θα έ-
πρεπε να διατηρηθεί αυτοτελώς για τους ζητούντες προστασία από πολιτι-
κές διώξεις, υπό αυστηρότερες όμως και κυρίως ειλικρινέστερες προϋποθέ-
σεις, αλλά και σαν μια πηγή έμπνευσης για διορθώσεις μέσα στο ίδιο το 
δίκαιο της εργατικής μετανάστευσης, που, όπως είπαμε, πρέπει να αναλά-
βει τον κύριο ρόλο επίλυσης του μεταναστευτικού προβλήματος, τουλάχι-
στον στην Ευρώπη – με μετατόπιση των συντεταγμένων του, κάτι που δεν 
είναι του παρόντος να αναπτυχθεί διεξοδικότερα εδώ. Αυτό σημαίνει πά-
ντως στην πράξη ότι οι χώρες της ∆ύσης και ειδικά οι ευρωπαϊκές θα πρέ-
πει να εξασφαλίσουν – παράλληλα προς τις επενδύσεις εκείνες και την 
στηριγμένη σε άλλες βάσεις από τις σημερινές, που ευνοούν μόνον τους 
δωρητές, αναπτυξιακή βοήθεια προς τις χώρες του «Τρίτου Κόσμου» – πο-

                                                
54 Την δεκαετία του ’80 και εν μέρει του ’90 ήμουν επικεφαλής της μόνιμης επιτρο-

πής «∆ίκαιο των αλλοδαπών» του συντονιστικού οργάνου όλων των (16 τον αριθμό) 
εθνικών μεταναστευτικών ομοσπονδιών των ξένων εργατών στην Γερμανία, Bundesar-
beitsgemeinschaft der Immigrantenverbände (BAGIV). Πολλά από τα ντοκουμέντα 
εκείνα με τις τότε θέσεις του μεταναστευτικού κινήματος στην Γερμανία έχουν περι-
ληφθεί στο βιβλίο: DIMAKOPOULOS, KOSTAS (Hrsg), BAGIV – Drei Jahre Selbstverwaltung 
von Arbeitsmigranteninteressen, Köln 1990. Τα περισσότερα από τα αιτήματα της BA-
GIV της εποχής εκείνης για τους ξένους εργάτες είναι σήμερα εφαρμοσμένη νομική 
πραγματικότητα στην Γερμανία. Για τους πρόσφυγες η θέση της BAGIV (ibid. σελ. 107) 
ήταν: Αλληλεγγύη, τήρηση της ΣΓΠ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, απόδοση καθε-
στώτος ευρωπαίου μετανάστη εργάτη με ελεύθερη διακίνηση στην Ε.Ε. μετά την ανα-
γνώριση.  
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λύ περισσότερες ευκαιρίες νόμιμης εργατικής μετανάστευσης και όχι βέ-
βαια μόνον στην βάση του brain drain, όπως γίνεται τώρα. Ταυτόχρονα 
όμως θα πρέπει να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά ο έλεγχος των συνόρων 
και η επιστροφή των μη δικαιούμενων άσυλο στην πατρίδα τους. Η νέα 
προσφυγική Σύμβαση θα πρέπει να διατηρήσει τον εξαιρετικό της χαρα-
κτήρα μέσα στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο των αλλοδαπών (ετεροτοπία) και να μην 
χρησιμοποιείται για την επίλυση ξένων, δηλαδή καθαρά μεταναστευτικών, 
προβλημάτων. 

δ) Άρθρο 31 παρ. 2 εδ. 3 ΣΓΠ 
Το ευρωπαϊκό δίκαιο της διεθνούς προστασίας πρέπει να αναμορφωθεί. 

Όχι μόνον να έχουμε «ευρωπαϊκό άσυλο» και «δίκαιη κατανομή», όπως 
ζητάνε πολλοί, αλλά και μετακίνηση σε νέες θέσεις με υπέρβαση του συ-
στήματος του «∆ουβλίνου», κάτι που σημαίνει ότι η επιθυμία του πρόσφυγα 
να πηγαίνει εκεί που επιθυμεί θα λαμβάνεται πιο σοβαρά υπ’ όψη – πράγμα 
που προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης (άρθρο 31 παρ. 2 εδ. 3 στην ελληνική 
μετάφραση) και προκύπτει με σαφή τρόπο και από τις προπαρασκευαστι-
κές εργασίες55. Βεβαίως και δεν μπορεί να συμβεί αυτό απόλυτα, αλλά θα 
πρέπει να αποτελεί μία συνιστώσα του νέου συστήματος. 

ε) Salus populi 
Η Ελλάδα πρέπει να δώσει την δώσει την μάχη της στο προσφυγικό μέ-

σα στην Ε.Ε. και μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους – όσο δύσκολο και αν 
έχει καταστεί αυτό σήμερα. Χωρίς Ευρώπη οι κίνδυνοι είναι πολλοί και με-
γάλοι για την χώρα μας. Η ευθύνη της Ελλάδας να δέχεται πρόσφυγες 
προκύπτει από την συμμετοχή της στα «κέρδη» από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και γενικά στο δυτικό σύστημα – κι αυτό ισχύει, είτε η χώρα μας συμ-
φωνούσε και συμφωνεί, είτε όχι με τους πολέμους που η ∆ύση προκαλεί 
στις χώρες της Εγγύς Ανατολής56. 
                                                

55 WEIS, PAUL, The Refugee Convention 1951. The Travaux Préparatoires Analysed, 
Cambridge 1995, σελ. 278 επ. Και φαίνεται ότι αυτή η δυνατότητα, να βοηθήσουν δη-
λαδή τον πρόσφυγα να πάει αλλού, ήταν τότε ένα από τα κλειδιά κατανόησης της α-
ντίφασης: Ένα κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί πρόσφυγες, δεν μπορεί όμως 
να τους στείλει και πίσω. 

56 ∆ες σχετικά DIMAKOPOULOS, KOSTAS, „Über die Flüchtlinge und über die Krise der 
Europäer“, Exantas/Der Sextant, ∆εκέμβριος 2016, και στην δίγλωσση ιστοσελίδα 
www.kostas-dimakopoulos.de (KOSTAS DIMAKOPOULOS, Kritische Gedanken - θεματική 
ενότητα «Προσφυγικό και Μεταναστευτικό»). 
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Αν όμως, και μ’ αυτό τελειώνω, φθάσει «ο κόμπος στο χτένι» και απο-
δειχτεί ότι οι άλλοι Ευρωπαίοι σκοπεύουν να καταστήσουν την χώρα μας 
«αποθήκη ψυχών» και «περίκλειστο κέντρο προστασίας ναυαγισμένων αν-
θρώπων» στο ταξίδι τους προς την Ευρώπη, που τελειώνει εδώ, τότε θα 
πρέπει να ισχύσει και σε μας το salus populi suprema lex esto. Για να πα-
ραφθείρω μια ευαγγελική παραβολή, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει 
να πάψει να συμπεριφέρεται τότε στο προσφυγικό σαν μια νέα «μωρά 
παρθένος»: Επειδή «μωρές παρθένες» δεν είναι μόνον αυτές που έφυγαν 
πριν της ώρας τους απ’ τον «γάμο», αλλά κι αυτές που έμειναν εκεί, όταν 
όλοι οι άλλοι είχαν φύγει. 

Παρ’ όλα αυτά εμείς πρέπει να κρατήσουμε τον ανθρωπισμό μας, ακό-
μα κι όταν η ∆ύση ανακαλέσει τον δικό της, πράγμα που ήδη συμβαίνει. Η 
«σωτηρία της πατρίδας», που προανέφερα, έχει μεγάλα περιθώρια αλλη-
λεγγύης προς τους ανθρώπους που έχουν τώρα την μοίρα που εμείς, σαν 
(σχετικά) αρχαίος λαός, είχαμε συχνά στην ιστορία μας.  
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