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Κο Γιάννη Μώραλη 
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Θέμα: Ευχαριστήρια Επιστολή 

Αγαπητέ μας Δήμαρχε,  

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

Διαβήτη Πειραιά & Νήσων, διοργάνωσε και πραγματοποίησε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 

Επιστημονική – Ενημερωτική εκδήλωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, με τίτλο: «Προστατεύοντας το 

αύριο».  

 Η εκδήλωση μας ήταν πλήρως εναρμονισμένη με το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά 

του Διαβήτη, το οποίο, όπως διαμηνύει η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη είναι: «Πρόσβαση στη 

φροντίδα – Εκπαίδευση για την προστασία του αύριο» και επικεντρώνεται στην αξία της εκπαίδευσης 

των πασχόντων για την αποτελεσματική διαχείριση του Σ.Δ., για μια ζωή με ασφάλεια και υγεία! 

 Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία εκλεκτών επιστημόνων, υπό την 

αιγίδα του Δήμου μας, του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων 

– Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στον φιλόξενο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου του 

Πειραιά, που ευγενικά, μας παραχωρήσατε. Οι έγκριτοι επιστήμονες ανέλυσαν τα ιατρικά θέματα και 

όλα τα νεότερα δεδομένα που αφορούν τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη διαχείριση του Σ.Δ., 

προσφέροντας απλόχερα, συμβουλές και πολύτιμη γνώση στους συμπολίτες μας σε θέματα που 

αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη καθώς και σε θέματα 

επικαιρότητας, όπως οι νέες ιώσεις και τα νέα εμβόλια. 
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Η προσέλευση των μελών μας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, η φιλοξενία από τους υπευθύνους του 

Θεάτρου άψογη και η απήχηση της εκδήλωσης εξαιρετική!!! 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και εγώ προσωπικά θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο 

εγκάρδιες ευχαριστίες μας για την θετική σας ανταπόκριση και για την παραχώρηση του Δημοτικού 

Θεάτρου, το οποίο έδωσε μια άλλη διάσταση στην εκδήλωση μας!!! 

Την έκανε μοναδική!!! 

Ελπίζουμε στη συνέχιση της άριστης συνεργασίας μας και της συμπαράστασης σας στις δράσεις του 

Συλλόγου μας και σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στο πλούσιο και εποικοδομητικό, για 

την πόλη μας, έργο σας!!! 

 Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                      ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΓΚΟΛΦΩ 

 

 


