
 

Ανακοίνωση του Ε.Ε.Σ. για το Δρακοπούλειο κτίριο, επί της οδού Αλκιβιάδου 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός Οργανισμός της 

χώρας, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή, εδώ και δύο χρόνια, δίπλα στους 

πρόσφυγες και μετανάστες, προσφέροντας τις υπηρεσίες του με το άρτια 

εκπαιδευμένο εθελοντικό και στελεχιακό δυναμικό του.  

Το Δρακοπούλειο κτίριο, επί της οδού Αλκιβιάδου, στο κέντρο της Αθήνας, αποτελεί 

περιουσία του Ε.Ε.Σ. από το 1955.  

Το κτίριο αυτό θα φιλοξενούσε ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων και μεταναστών, 

παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή διαβίωση.  

Οι εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει και διεκόπησαν βίαια από κάποιους 

«εκμεταλλευτές ψυχών», που παρανόμως κατέλαβαν το κτίριο του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού για να δημιουργήσουν ακατάλληλους και παράνομους χώρους 

φιλοξενίας, όπου δεν τηρούνταν ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.  

Οι δήθεν «προστάτες των αδυνάτων» αδιαφόρησαν για την τύχη των ασυνόδευτων 

παιδιών, που αποτελούν μία από τις πλέον ευαίσθητες ομάδες του προσφυγικού 

πληθυσμού, και των οποίων η προστασία αποτελεί κορυφαία υποχρέωση και 



προτεραιότητα όσων θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά σε αυτή την πρωτοφανή 

ανθρωπιστική κρίση. 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ασφαλή 

διαβίωση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική στήριξη. Δεν είναι 

δυνατόν να γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης κάποιων ανίδεων επιτήδειων, ούτε 

οι τελευταίοι να τους χρησιμοποιούν θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και 

τους περίοικους, μέσα από τη δημιουργία ακατάλληλων και επικίνδυνων συνθηκών 

διαβίωσης και γκέτο μέσα στην πόλη. 

Δεν είναι δυνατόν ένα ιστορικό κτίριο, που προορίζεται να φιλοξενήσει παιδιά, να 

καταλαμβάνεται και να καταστρέφεται.  

Η εκκένωση του κτιρίου από τους καταληψίες έφερε στο φως σωρεία 

καταστροφών. Μετά την καταγραφή τους, θα ξεκινήσουν οι εργασίες 

αποκατάστασης, προκειμένου το κτίριο αυτό να λειτουργήσει ως δομή φιλοξενίας 

ασυνόδευτων παιδιών.    

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πάντα πιστός στα ανθρωπιστικά ιδεώδη, βρίσκεται 

στο πλευρό των προσφύγων, των μεταναστών και των Ελλήνων πολιτών 

καταδικάζοντας κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των ανθρώπων αυτών.    

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017 

 

 

 

 


