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Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ προς τους Μηχανικούς 
 
 
Συνάδελφοι, 
 
Οι μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, οι τεράστιες καταστροφές 

σε σπίτια, νοσοκομεία και άλλα κτίρια στην περιοχή της Γάζας, καθώς και οι 
αυξημένες ανάγκες των κατοίκων σε είδη πρώτης ανάγκης, οδήγησαν 11 
φορείς της χώρας μας στην απόφαση να διοργανώσουν με τη βοήθεια της 
Κρατικής Τηλεόρασης, μεγάλο Τηλεμαραθώνιο Αγάπης. 

Έτσι λοιπόν, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μαζί με τη ΓΣΕΕ, την 
ΑΔΕΔΥ, τη UNICEF, την Υπερ Νομαρχία Αθηνών – Πειραιώς, την ΕΝΑΕ, την 
ΚΕΔΚΕ, το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, το 
Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθηνών και τη ΓΣΕΒΕΕ είναι οι διοργανωτές ενός 
Τηλεμαραθωνίου σε συνεργασία με την ΕΤ1 και το Δορυφορικό πρόγραμμα. 

Τα χρήματα αυτής της μεγάλης προσπάθειας αποφασίστηκε να 
διατεθούν, μετά από σύσκεψη με την Υπουργό Εξωτερικών κα Μπακογιάννη, 
στην αποκατάσταση του Χριστιανικού Νοσοκομείου στην Γάζα, το οποίο 
καταστράφηκε ολοσχερώς στους τελευταίους βομβαρδισμούς. Το 
Νοσοκομείο, που θα επισκευασθεί και θα παραδοθεί σε όλους τους κατοίκους 
θα είναι σε θέση να περιθάλψει, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, όσους το έχουν 
ανάγκη. 

Οι 11 φορείς, που διοργανώνουν αυτή την μεγάλη προσπάθεια, 
φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν τόσα χρήματα, ώστε να γίνει δυνατή η 
υλοποίηση αυτού του στόχου για το καλό του πολύπαθου λαού της περιοχής 
της Γάζας. 

Οι Τράπεζες και οι λογαριασμοί όπου μπορούν να κατατίθενται τα 
χρήματα είναι οι εξής:  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- Αρ.Λογαριασμού: 118/480052-42 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- Αρ.Λογαριασμού: 65210398 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- Αρ.Λογαριασμού: 5011-040526-803 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- Αρ.Λογαριασμού: 0170400578190 
Ωστόσο, αυτή η τόσο σοβαρή υπόθεση έχει ανάγκη και της δικής σας 

βοήθειας. Απευθυνόμαστε, λοιπόν, σε σας και ζητάμε να βοηθήσετε με την 
κατάθεση χρημάτων στον Τηλεμαραθώνιο στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα 
Δευτέρα, από τις 18.00 ως τις 24.00 και να μας ανακοινώσετε το ποσό 
που προσφέρετε. 

Η οποιαδήποτε ανταπόκριση – μικρή ή μεγάλη- να είστε σίγουροι ότι 
θα είναι πολύ σημαντική για τον τελικό στόχο μας, που είναι φυσικά η 
αποκατάσταση του Νοσοκομείου στη Γάζα. 

 
Και αυτό γιατί όλοι ζούμε στην ίδια αυλή. 
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Όλοι έχουμε ευθύνη για αυτό που συμβαίνει δίπλα μας. 
 
Ειδικότερα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το ΤΕΕ έχει 

συνυπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Παλαιστινίων 
Μηχανικών. Το μνημόνιο είχαν υπογράψει από την πλευρά του ΤΕΕ ο 
Βαγγέλης Κουλουμπής και ο Αντώνης Τρίτσης. Αυτή η προσπάθεια 
εντάσσεται μέσα στις προβλέψεις του μνημονίου. 

 
Εξάλλου αυτά που θίγονται διαρκώς στη λωρίδα της Γάζας είναι οι 

υποδομές. Ο στόχος που επιλέχτηκε να χρηματοδοτηθεί μέσω του 
Τηλεμαραθωνίου, το Νοσοκομείο, είναι μια υποδομή που χρειάζεται άμεσα να 
αποκατασταθεί. Και οι έλληνες μηχανικοί οφείλουν να συμβάλλουν σε αυτήν 
την κατεύθυνση. Και σε ένδειξη ότι η λύση του προβλήματος δεν μπορεί παρά 
να είναι πολιτική, να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, να είναι δίκαιη για τους 
λαούς της περιοχής. 

Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας. 
 
 
 
 
                                                                             Συναδελφικά 
         Ο Πρόεδρος  
 
 
 
               Γιάννης Αλαβάνος 


