
                        
                                                                                                                            

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020 

 

‘Dear Santa’ – Η McDonald’s έγινε ο ‘Άγιος Βασίλης’ για τα παιδιά του Λύρειου 
Ιδρύματος 

 

Η McDonald’s αξιοποιεί την κοινωνική πολιτική της Scale for Good και με αίσθημα ευθύνης 
συμμετέχει και δίνει πίσω στην τοπική κοινωνία, υποστηρίζοντας ανθρώπους μέσα από 
ουσιαστικές δράσεις.  

Αυτά τα Χριστούγεννα, η McDonald’s θέλησε να δώσει μεγαλύτερο νόημα στις γιορτές, 
προσφέροντας χαρά στα παιδιά που διαμένουν στο Λύρειο Ίδρυμα στη Νέα Μάκρη. 

Η McDonald’s έγινε ο Άγιος Βασίλης τους και συγκέντρωσε τα γράμματα των παιδιών προς τον 
Άγιο Βασίλη, στο πλαίσιο της δράσης ‘Dear Santa’. Η McDonald’s φρόντισε ώστε όλα τα παιδιά να 
βρουν το δώρο που ζήτησαν κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Τα δώρα που προσφέρθηκαν ήταν πολλά και ποικίλα. 

Η ενέργεια Dear Santa υποστηρίχθηκε στα Digital media, όπου αναρτήθηκαν κάποια από τα 
γράμματα των παιδιών προς τον Άγιο Βασίλη.   

Σύμφωνα με τη Simona Mancinelli, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Premier Capital Hellas που 
διαχειρίζεται τα εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα: «Είμαστε περήφανοι που μέσα από την 
κοινωνική πολιτική μας ήρθαμε κοντά σε αυτή την κοινότητα των παιδιών με την πρωτοβουλία 
‘Dear Santa’. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλα τα παιδιά του Λύρειου, γιατί κάθε παιδί πρέπει να ζει 
τη μαγεία των Χριστουγέννων. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο Λύρειο 
Ίδρυμα, ιδίως μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού 2018 που άφησε τραγικό 
αποτύπωμα στις εγκαταστάσεις του».  

 

Για να μάθετε περισσότερα για το Λύρειο και τρόπους να βοηθήσετε, πατήστε εδώ  

 

 

Πληροφορίες: 
Μαρία Λεμπέση 
Premier Capital Hellas SA  
Τ: +30 210 6873190  
E-mail: Maria.Lebesi@gr.mcd.com 
 
 
 
  

https://mcdonalds.gr/dearsanta/
http://www.lyreioidryma.gr/en/index.html
mailto:Maria.Lebesi@gr.mcd.com


                        
                                                                                                                            

Σχετικά με την Premier Capital ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Η Premier Capital ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Ε λειτουργεί 25 εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στην 
Αθήνα: Σύνταγμα, Άλιμος, Αιγάλεω,  Γλυφάδα, Ίλιον, Π. Φάληρο, Βάρη, Χαλάνδρι, λεωφ. Κηφισίας, λεωφ. 
Μεσογείων, Βριλήσσια, Σπάτα (Εμπορικό Κέντρο Smart Park), Ρέντης, 31ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 
(Πολυδένδρι), στη Θεσσαλονίκη: Εμπορικό Κέντρο One Salonica και Καλαμαριά, στη Ρόδο: πόλη της 
Ρόδου και Φαληράκι, στην Κρήτη: Μάλια, Χερσόνησος, Ηράκλειο, στη Λάρισα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και 
Σαντορίνη.  

Η Premier Capital ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι μέλος της Premier Capital plc που είναι ο Developmental Licencee της 
McDonald’s σε Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία. Η Premier Capital λειτουργεί 
156 εστιατόρια McDonald’s στις έξι χώρες και απασχολεί περισσότερους από 8.800 εργαζόμενους. 

Η Premier Capital plc είναι ο τομέας διαχείρισης εστιατορίων McDonald’s, θυγατρική της Hili Ventures 
Ltd, ενός ομίλου με δραστηριότητες στους τομείς των logistics, marine και μηχανικής (engineering), 
διαχείρισης ακινήτων, ξενοδοχειακών, leasing και τεχνολογίας, και στρατηγικού συνεργάτη της 
McDonald’s και της Apple. Με παρουσία σε δέκα  χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της 
Βόρειας Αφρικής και με 9.400 εργαζόμενους, η Hili Ventures είναι επίσημος συνεργάτης των εταιριών 
CMA CGM, IBM, Konecranes, Lenovo, Microsoft, NCR, Diebold Nixdorf, και άλλων διεθνών brands.   

 

Σχετικά με το Λύρειο Ίδρυμα 
Το Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα "Οι Άγιοι Ανάργυροι" "Ορθόδοξο Χωριό" ιδρύθηκε το 1967 από Μοναχές. 
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η δωρεάν φροντίδα, ανατροφή, περίθαλψη και εκπαίδευση απροστάτευτων 
παιδιών, που στερούνται γονέων, είτε γιατί αυτοί δεν βρίσκονται στη ζωή, είτε γιατί έχουν οικογενειακά 
και κοινωνικά προβλήματα. Το Ίδρυμα αποτελεί το σπίτι των παιδιών μέχρι την ενηλικίωση, την πλήρη 
επιμόρφωση και την οικογενειακή αποκατάστασή τους. Δυστυχώς, το Ίδρυμα πλήγηκε σοβαρά από τις 
πυρκαγιές στο Μάτι το 2018. 

 

http://www.premiercapital.com.mt/
http://www.hiliventures.com/
http://www.hiliventures.com/

