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Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

Εν όψει των Χριστουγέννων και της εορταστικής ατμόσφαιρας, παρά τις δυσκολίες 

των καιρών μας, έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε για να γιορτάσουμε όλοι 

μαζί, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου από τις 11:30 το πρωί, σε μία λαμπερή εκδήλωση 

για μικρούς και μεγάλους, την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Προγράμματος του 

ιδρύματος. 

  

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, αρωγός και ένθερμος υποστηρικτής των 

παραγωγών που φιλοξενούνται στους χώρους του, με ισχυρή κοινωφελή δράση, 

ανοίγει τις πόρτες του προσφέροντας δράσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους, με τον 

τίτλο «Ο Άγιος Βασίλης κοιμάται... στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης». 

 

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια από όλους εσάς! Με μια χριστουγεννιάτικη ιστορία 

που θα γράψουν τα παιδιά, ο Άγιος Βασίλης θα ξυπνήσει για να ξεκινήσει και 

φέτος η χριστουγεννιάτικη γιορτή. Σε μία προσπάθεια να βοηθήσουμε όλοι τον Άγιο 

Βασίλη να τελειώσει τις εργασίες του λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα 

πραγματοποιηθούν παράλληλα εργαστήρια για να φτιάξουμε στολίδια, γλυκά, 

ζωγραφιές και να τραγουδίσουμε τα κάλαντα, με οικοδέσποινα της γιορτής τη 

Μάρα Ζαχαρέα. 

 

Επιθυμώντας να μοιραστούμε μαζί σας τη χαρά των παιδιών και να προσφέρουμε 

ελπίδα κι αισιοδοξία σε όλους, σας περιμένουμε στο φουαγιέ του Ισογείου, 

στηριζόμενοι στην παρουσία σας και στην έμπρακτη υποστήριξή σας. 

 

Το ίδρυμα, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών με φορείς 

και οργανισμούς με ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση πάνω σε κοινωνικά ζητήματα, θα 

πραγματοποιήσει την εν λόγω δράση σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου 

και το Σύλλογο «Ελπίδα». Με εκτίμηση για την μέχρι τώρα γόνιμη συνεργασία μας, 

είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η μέρα, με τη συμβολή όλων μας, θα προσδώσει 

θετικό πρόσημο τόσο στην τοπική όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

Καλά Χριστούγεννα και τις θερμότερες ευχές μας για ένα δημιουργικό έτος γεμάτο 

υγεία, αγάπη και αισιοδοξία! 

 

Μεταξία Τσιρταβή (Ξένια Καλδάρα) 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Γενική Διευθύντρια 


