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Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

Αξιότιμε κύριε Μώραλη,

Με την παρούσα επιστολή, το Σωματείο «“95”, Ελληνική Συμμαχία για τους
Σπάνιους Ασθενείς» θα ήθελε να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες τόσο του
Δ.Σ. και των μελών του, όσο και ολόκληρης της σπάνιας κοινότητας στην
Ελλάδα για τη στήριξή σας στη δράση «Rare Glow over Greece», με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων, στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Επίσης, οφείλουμε μία ειδική μνεία και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη συνεργάτη σας,
κυρία Μιχαλόλια, για την άψογη συνεργασία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της
διοργάνωσης της δράσης.

Η συμπόρευση και η ενεργή στήριξή του Δήμου, μέσω της συμβολικής
φωταγώγησης του Πέτρινου Ρολογιού στο Πασαλιμάνι στα χρώματα της Παγκόσμιας
Ημέρας, ήταν πολύτιμη όχι μόνο στην προσπάθεια να δείξουμε, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, πως σαν χώρα στεκόμαστε στο πλευρό των πασχόντων και
των οικείων τους, αλλά και πως όλοι οι φορείς οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας, προκειμένου να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις στις επιμέρους προκλήσεις που
καλούνται να διαχειρίζονται καθημερινά οι Σπάνιοι Ασθενείς και οι οικογένειές τους.

Γι’ αυτό και είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που, φέτος, σε αυτή την πανελλαδική
Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης γύρω από τις Σπάνιες Ασθένειες,
μέσω της προβολής και της ανάδειξης συμβολικών κτηρίων σε όλη την
επικράτεια, ο Δήμος Πειραιά υπήρξε ενεργός Σύμμαχος, αποδεικνύοντας το
ενδιαφέρον αλλά και την ευαισθητοποίησή του, και ευελπιστούμε πως θα παραμείνει
και στις επόμενες δράσεις του Σωματείου «95», το οποίο ιδρύθηκε με όραμα να
υποστηρίξει τους Σπάνιους Ασθενείς στη χώρα μας.

Κλείνοντας, θέλοντας να δείξουμε την ευγνωμοσύνη αλλά και την εκτίμησή μας για τη
στήριξη του Δήμου στο έργο μας, σας αποστέλλουμε τη δράση της φωταγώγησης του
Ρολογιού, όπως αυτή ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Σπανίων Παθήσεων (EURORDIS) καθώς και κάποιες ενδεικτικές
φωτογραφίες, ευελπιστώντας στην κοινοποίηση του σχετικού υλικού, είτε στα Μέσα

http://rarealliance.gr/
http://rarealliance.gr/
https://www.rarediseaseday.org/
https://www.rarediseaseday.org/event/lighting-up-the-stone-clock-in-the-municipality-of-piraeus/


Κοινωνικής Δικτύωσης είτε στο site του Δήμου σας, με στόχο την ανάδειξη της αξίας
της συνεργασίας.

Μετά τιμής,

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

Μαίρη Αδαμοπούλου Χρήστος Σαμαράς






