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Δελτίο Τύπου  

Αθήνα, 27 Μαΐου 2015 
 

H Τέχνη Μιας Ευχής από το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)  
Ετήσιο Δείπνο με τη Μελίνα Ασλανίδου 

 
Την Τρίτη 23 Ιουνίου, τo Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), διοργανώνει ένα ξεχωριστό 
Δείπνο, στο Μουσείο Μπενάκη, της οδού Πειραιώς.  
 
Η βραδιά θα ανοίξει μουσικά με τις υπέροχες φωνές του Evangelos Giamouris International 
Singer, classical Music from around the world και της Άννας Παγκάλου Mezzo Soprano, ενώ  
ξεχωριστή, unplugged εμφάνιση με τη συνοδεία πιάνου, επιφυλάσσει η Μελίνα Ασλανίδου.   
 
Κατά τη διάρκεια του Δείπνου θα βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα “Υιοθεσία Ευχής” και θα 
πραγματοποιείται σιωπηρή Δημοπρασία Έργων Τέχνης από την ART EXPERTISE με πρωτότυπους 
Πίνακες των Βασίλη Διονυσόπουλου, Γιάννη Κούτρικα και Απόστολου Γιαγιάνου.   
 
To Μουσείο Μπενάκη, ενισχύοντας το Έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), 
προσφέρει για την αγορά κάθε εισιτηρίου, μία τρίμηνη συνδρομή μέλους.  
 
Χορηγοί της εκδήλωσης TSANTALI VINEYARDS & WINERIES, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΙΟΛΗ, 
designers-on-call, Προσκλητήρια-Εκτυπώσεις DISENO.  
 
Χορηγός Επικοινωνίας: CIVITAS 
 
Για εισιτήρια και κρατήσεις εταιρικών τραπεζιών, επικοινωνήστε με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-
Ευχή Ελλάδος) στα τηλέφωνα: 210-963 7660,  6933 496 080.  
 
Σχετικά με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) 
Τo Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές και 
απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Ιδρύθηκε στην 
Ελλάδα το 1996 και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει τις Ευχές σε περισσότερα από 1.350 σοβαρά 
άρρωστα παιδιά, χαρίζοντάς τους και πάλι πίστη πως τα όνειρα μπορούν να συμβούν, ακόμα και να 
γίνουν καλά! Μέσα από τη διαδικασία μιας Ευχής, δημιουργούμε για το παιδί και την οικογένειά του 
αξέχαστες εμπειρίες, δυνατές αναμνήσεις και αναδεικνύουμε τη μοναδικότητά του με ένα σκοπό: να 
γεμίσει δύναμη, να πιστέψει στη ζωή και να την ξανακερδίσει!     
 
Παρακολουθήστε την πραγματοποίηση της Ευχής του Στέλιου, 8 ετών, που  ήθελε να κολυμπήσει με 
δελφίνια, εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=E8LTtGOReNI 
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