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Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 

Προς το Δήμαρχο Πειραιά 

Κο Γιάννη Μώραλη 

 

Θέμα: Ευχαριστήρια Επιστολή – Παραχώρηση Δημοτικού Θεάτρου 

 

Αγαπητέ  μας  Δήμαρχε, 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη, ο Σύλλογος Ατόμων με 

Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά & Νήσων, διοργάνωσε και πραγματοποίησε τη Δευτέρα 4 

Νοεμβρίου 2019,  επιστημονική εκδήλωση  για το Σ.Δ., με στόχο   την ενημέρωση  και την 

ευαισθητοποίηση των μελών του, αλλά και του ευρύτερου  κοινού. 

 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Διαβητολογικού Κέντρου 

Γ. Ν. Τζανείου Πειραιά, υπό την αιγίδα του Δήμου μας, με τίτλο: «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης 

στο επίκεντρο των θεραπευτικών και τεχνολογικών εξελίξεων», στο υπέρλαμπρο και  

Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, που ευγενικά, μας παραχωρήσατε. 

 

Με μεγάλη μας χαρά, υποδεχθήκαμε τους εκατοντάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι 

παραβρέθηκαν στο χώρο του Δημοτικού θεάτρου, ώστε να ενημερωθούν ορθά από τις 

εισηγήσεις των εξαίρετων ιατρών, σε θέματα που αφορούν την πρόληψη αλλά και την  

αποτελεσματική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη διαβήτη, . 

 

Οι έγκριτοι επιστήμονες, όχι μόνο ανέλυσαν τα ιατρικά θέματα, αλλά απάντησαν και σε καίριες 

ερωτήσεις του κοινού, προσφέροντας απλόχερα, συμβουλές και πολύτιμη γνώση στους 

συμπολίτες μας. 
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Αγαπητέ  μας  Δήμαρχε, 

 

Για μια ακόμη χρονιά, η εκδήλωση μας  στέφθηκε με επιτυχία και ο απόηχος είναι εξαιρετικός! 

Το υπέρλαμπρο Δημοτικό Θέατρο συνέβαλε σημαντικά σε αυτό και εμείς νοιώθουμε 

ευγνώμονες για την ολοπρόθυμη, από μέρους σας, παραχώρηση σε εμάς και  για την  υπέροχη 

φιλοξενία! 

 

Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες μας για τη 

σημαντική και ουσιαστική συμπαράσταση που προσφέρατε , για μια ακόμα φορά, γενναιόδωρα 

και με περισσή προθυμία στο Σύλλογο μας. 

Ευχόμαστε και ελπίζουμε στη συνέχιση της άριστης αυτής συνεργασίας! 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

Η Πρόεδρος 

Γκόλφω Γεμιστού

 


