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"Η σημασία της φιλοξενίας στην Αρχαία 
Ελλάδα" 

▪ Στην Αρχαία Ελλάδα η φιλοξενία θεωρούνταν πράξη αρετής. 
Υπήρχε θεία απαίτηση για την περιποίηση των ξένων και 
θεωρούνταν αμάρτημα η κακή αντιμετώπιση τους. Εξάλλου 
προστάτης της φιλοξενίας ήταν ο Δίας ο οποίος ονομαζόταν 
Ξένιος Ζευς. Η φιλοξενία ακολουθούσε μια ιεροτελεστία 
και  παρέχονταν σε κάθε ξένο, ο οποίος ανεξάρτητα από την 
τάξη που ανήκε, μπορούσε να μείνει σε ειδικό δωμάτιο, τον 
ξενώνα. Στο τυπικό της φιλοξενίας ο οικοδεσπότης 
ονομαζόταν ξενιστής. Αυτή η ιεροτελεστία είχε σημαντική 
κοινωνική δύναμη διότι μπορούσε να συνδέει άτομα 
οποιαδήποτε τάξης, ακόμη και απλούς πολίτες με βασιλιάδες. 



Υπάρχει ανάγκη για σύγχρονα 
άσυλα; 
Σήμερα καταφθάνουν πολλοί υπήκοοι άλλων χωρών με πρόθεση να 
παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα, έχοντας αφήσει τη χώρα τους 
είτε επειδή εκεί κινδυνεύει η ζωή τους, η σωματική τους ακεραιότητα η 
ασφάλειά τους, είτε επειδή θέλουν να βελτιώσουν την οικονομική τους 
κατάσταση και εν γένει τις συνθήκες της διαβίωσής τους. Οι υποχρεώσεις 
παροχής διεθνούς προστασίας πηγάζουν από διεθνείς συμβάσεις, το 
ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και εθνικούς κανόνες, που με τη σειρά τους 
αποτυπώνουν και ενσωματώνουν πανάρχαιες αξίες για την προστασία του 
«ξένου» από τον κίνδυνο. Η Ελλάδα αποτέλεσε χώρα προέλευσης προσφύγων 
και μεταναστών για πολλές δεκαετίες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια 
μετατράπηκε, όπως ήταν φυσιολογικό, σε χώρα προορισμού αλλά και 
εισόδου στην Ε.Ε., τόσο λόγω της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, 
όσο και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η οποία την καθιστά φυσικό 
σταυροδρόμι μεταξύ των χωρών της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης και των 
χωρών της Ασίας και της Αφρικής. Άρα η ύπαρξη μιας αξιόπιστης διαδικασίας 
ασύλου ως μέρους ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης των 
μεταναστευτικών ροών, που να εξασφαλίζει τόσο τον πρόσφυγα από τους 
κινδύνους στη χώρα καταγωγής του, όσο και τη χώρα μας από τυχόν 
κατάχρηση της διαδικασίας αυτής από πρόσωπα που δεν δικαιούνται 
προστασία, είναι σημαντική. 



Τί ανάγκες θα προσπαθούσε να καλύψει ένα 
τέτοιο άσυλο; 

▪ Ένα σύγχρονο άσυλο προσπαθεί να καλύψει κάποιες βασικές 
ανάγκες των ανθρώπων αυτών που το δικαιούνται. Ένα 
τέτοιο άσυλο προσπαθεί να καλύψει βιοποριστικές ανάγκες, 
όπως η προστασία από κινδύνους, η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και η παροχή στέγασης και τροφής. 



Ποιοι το δικαιούνται; 

▪ Το άσυλο είναι η προστασία που δίνεται από ένα κράτος σε 
άτομα που φεύγουν από τη χώρα τους ή φοβούνται να 
επιστρέψουν σε αυτήν διότι διώκονται. Αυτές τις βοήθειες που 
καλύπτει ένα τέτοιο άσυλο δεν τις δικαιούνται όλοι. Άσυλο 
δικαιούνται τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση 
προσφυγιάς, δηλαδή τα άτομα που διατρέχουν βάσιμο φόβο 
δίωξης, λόγω φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας. Άτομα 
τα οποία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους 
επειδή απειλείται η ζωής τους, είτε λόγω ένοπλων 
συγκρούσεων αλλά ακόμη και εξαιτίας πολιτικών 
πεποιθήσεων, οπού λόγω αυτών των προβλημάτων δε 
μπορούν να ξαναγυρίσουν εκεί. 



Ποιός είναι ο ρόλος του πολέμου; Με ποιον 
τρόπο ένας "πολιτισμένος λαός" αποδέχεται 
στη χώρα του τους πρόσφυγες;  

▪ Ένας πόλεμος μπορεί να έχει μόνο αρνητικό ρόλο. Δημιουργεί 
αναστάτωση, ανασφάλεια, άγχος, φόβο και πόνο μπορεί 
ακόμη να οδηγήσει σε ψυχικά τραύματα. 

▪ Ένας πολιτισμένος λαός μπορεί να δεχτεί ομαλά τους 
πρόσφυγες στη χώρα του. Δείχνει την συμπόνια του προς τους 
ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στην ανάγκη 
δημιουργώντας και στηρίζοντας τα άσυλα, εφοδιάζοντας τα με 
τα απαραίτητα, αλλά μπορούν επίσης να προσφέρουν εκτός 
από υλική και ηθική υποστήριξη. 



Μπορούμε να σκεφτούμε ένα "τυπικό" που 
θα ταίριαζε σ’ ένα τέτοιο άσυλο; 

▪ Ένα τυπικό που θα ταίριαζε σ‘ ένα  σύγχρονο άσυλο είναι η 
συγκέντρωση των προσφύγων σε κατάλληλους χώρους που 
θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τις βασικές ανάγκες. 
Στην προσπάθεια αυτή θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
διάφοροι φορείς και οργανισμοί όπως η εκκλησία που γενικά 
παρέχει βοήθεια σε όποιον τη χρειάζεται. 



Κι αν είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα 
χώρο που θα λειτουργούσε ως πρότυπο ασύλου, 
τί χώρους και τί υπηρεσίες θα παρείχε σ’ 
αυτούς που θα έβρισκαν καταφύγιο ή θα 
ζητούσαν βοήθεια; 

▪ Καλό θα ήταν για αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν και 
να γίνονται αποδεκτοί από την κοινωνία, γι' αυτό  αν αυτοί οι 
χώροι βρίσκονταν κοντά στις πόλεις και όχι μακριά και 
απομονωμένα  από αυτές, θα δινόταν η ευκαιρία σε αυτά τα 
άτομα να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. 




