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Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2015 

 

Magic Christmas at The Margi  
για το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) 

 
Ένας µήνας αφιερωµένος στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ξεκινάει το 
Σάββατο 28 Νοεµβρίου 13:00- 17:00 στο ξενοδοχείο The Margi της Βουλιαγµένης. 
Χρυσά Αστέρια Ευχής θα κοσµήσουν το ξενοδοχείο και όλοι οι ένοικοι αλλά και 
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να µοιραστούν τη ∆ύναµη-Μιας-Ευχής και να 
γεµίσουν το δέντρο µε Αστέρια! Το Σάββατο 28 Νοεµβρίου και ώρα 13:00 µε την 
παρουσία της Φαίης Σκορδά θα γίνει η φωταγώγηση του δέντρου, µε τη 
συµµετοχή επωνύµων και των οικογενειών τους. Νεράιδες, µάγοι, µουσική, 
χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα… υπόσχονται ένα απόγευµα που θα καλωσορίσει 
τους καλεσµένους στο κλίµα των εορτών µε τον πιο µαγικό τρόπο! Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια αυτής της µαγικής εκδήλωσης, οι παρευρισκόµενοι  θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν το  “ Brunch & Bubbly», τη νέα γευστική πρόταση 
του ξενοδοχείου The Margi για την περίοδο των εορτών. 
 
Ο σκοπός του Magic Christmas at The Margi είναι µέσα από το στόλισµα του 
∆έντρου µε τα Αστέρια, να υιοθετηθούν όσο γίνεται περισσότερες Ευχές! Μάλιστα 
κάθε Αστέρι θα αντιστοιχεί σε µία ευκαιρία να περάσει κάποιος 2 νύχτες στο The 
Margi.  
 
Η Πρόεδρος του Οργανισµού Αναστασία Μανιά, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σ’ 
αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύουµε ως χώρα, είναι πολύ ενθαρρυντικό-µα 
πάνω απ’ όλα συγκινητικό- να νιώθουµε πως δεν είµαστε µόνοι µας στον σκοπό 
του Make-A-Wish, ενός σκοπού ιερού για εµάς, που βάζει στο επίκεντρο την 
ψυχική υγεία του άρρωστου παιδιού, εφοδιάζοντάς το µε δύναµη και κουράγιο 
προκειµένου να συνεχίσει τον αγώνα του για ζωή. Ευχαριστούµε θερµά το 
ξενοδοχείο MARGI και την οικογένεια για τον τρόπο µε τον οποίο αγκάλιασαν το 
σκοπό µας!”.  
 
 
Τo Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγµατοποιεί τις πιο βαθιές επιθυµίες παιδιών από 3 

έως 18 ετών, µε σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, µε 
χαρά, ελπίδα και δύναµη. 
 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο µας στη Ελλάδα, επικοινωνήστε µαζί µας. 
 

Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) 
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Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι παράρτηµα του διεθνούς 
οργανισµού ‘ΜΑΚΕ–Α–WISH INTERNATIONAL’. Ο οργανισµός ασχολείται αποκλειστικά 
µε το ψυχικό κόσµο του άρρωστου παιδιού και όχι µε την ασθένειά του. Ιδρύθηκε στην 
Ελλάδα το 1996 και µέχρι σήµερα έχει πραγµατοποιήσει τις ευχές σε 1500 σοβαρά 
άρρωστα παιδιά, χαρίζοντας 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! 

 
 


