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ΠΡΟΣ:
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Δήμαρχον Αμαρουσίου 
Πρόεδρον Ι.Σ.Α.

Θέμα: ΕύχαρισχήριοςΈπιστολή

Αγαπητέ μας κ. Δήμαρχε, Πρόεδρε του Ι.Σ.Α.
’Ολίγον μόλις καιρό μετά τήν έπίσκεψή σας, μετά τοΰ Γενικού Δ/ντοΟ της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟ

ΛΗ» τήςΊερας Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Δήμτσα καί συνεργατών σας στήν έδρα 
της Μητροπόλεώς μας, Κίσαμος Χανιών, καί συγκεκριμένως εις τό Άννουσάκειο'Ίδρυμα -  θερα
πευτήριο αύτής έπικοινωνοϋμε μαζί σας έπιθυμοϋντες όπως έκφράσομε τις άπό καρδιάς 
εύχαριστίες καί τήν εύγνωμοσύνη μας πρός τό άγαπητό μας πρόσωπό σας.

Ή άμεση άνταπόκρισή σας στήν πρόσκλησή μας, ή ούσιαστική καί ένεργός στήριξη τής 
ταπεινής προσπάθειάς μας, τόσο δια του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, οσο και δια 
φαρμακευτικού καί ύγιεινομικοϋ ύλικοϋ, ώς καί ή «υιοθέτηση» έκ μέρους του Ιατρικού Συλλό
γου Αθηνών τών άναγκών τον Αννουσάκειου Ιδρύματος τής Μητροπόλεώς μας, στηρίζοντας έτσι 
τις ολοένα αύξανομενες ανάγκες άναξιοπαθούντων καί έμπερίστατων άδελφών μας, μάς δίδει 
δύναμη νά συνεχίζομε τήν προσπάθεια καί τόν άγώνα πού έπιτάσσει τό χρέος καί ή ευθύνη μας
έναντι τών προκλήσεων τών καιρών.

Σέ καιρούς δύστηνους καί χαλεπούς, όπως οί σημερινοί, ή κοινωνική προσφορά του 
’Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ύπό τήν κατά πάντα άξια Προεδρία σας, ή όποια άγκαλιάζει σύνολο 
τόν λαό τής χειμαζομένης Πατρίδας μας προσφέροντας «έλαιον καί οίνον» καί κρατώντας 
άναμμένο τό καντήλι τής έλπίδας γιά καλύτερες μέρες, λειτουργεί ώς φωτεινός όδοδείχτης, 
όαση στόν καύσωνα τής καθημερινότητας του λαοϋ μας.

Χαίρομεθα πού οί πολλαπλές ικανότητες καί δράσεις σας έξαπλώνονται τόσο 
άποτελεσματικά καί ουσιαστικά στόν Δήμο Αμαρουσίου, ώς ύπεράξιου Δημάρχου αύτοΰ, όσο 
καί στήν εύθυνοφόρο θέση του Υπεύθυνου συντονισμοί) Επιτροπής Δημάρχων γιά τό 
άσυμβίβαστο.

Ευχαριστώντας σας καί πάλι γιά τήν πολύτιμη προσφορά καί άρωγή σας στην ταπεινή 
μας προσπάθεια, σάς εύχομαι πλούσια τήν εύλογία του ΘεοΟ στήν ζωή και τά έργα σας, μέ τήν
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