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Swim-4-Wishes: για 2η συνεχή χρονιά ο κολυµβητικός γύρος των Σπετσών  

για να εκπληρωθεί µία ακόµη ξεχωριστή Ευχή… 
Ένα ντοκιµαντέρ µε θετικά µηνύµατα για τον παιδικό καρκίνο µέσα από τα µάτια ενός παιδιού του Make-A-Wish 

(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)! 
 
«Θέλω να διηγηθώ την ιστορία µου και να δώσω ένα αισιόδοξο µήνυµα, όχι µόνο για τα παιδιά αλλά και όλους 

τους ανθρώπους. Το µήνυµα θα είναι ότι ο καρκίνος δεν είναι κάτι το οποίο απαραίτητα καταστρέφει τη ζωή του 
ανθρώπου, αλλά του προσφέρει και γνώση και κίνητρα, ώστε να δει ο κάθε ένας από εµάς µε διαφορετικό µάτι 
στην ζωή του. Ελπίζω η ευχή µου, όχι µόνο να ευχαριστήσει εµένα, αλλά να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει 
όλους τους θεατές της.» Γεωργία, 15 ετών 
 
Η ευχή της Γεωργίας, κινητοποίησε µε τη σειρά της, το φίλο του Οργανισµού µας, Πάνο Βασιλαρά. Σε συνέχεια 
της πρωτοβουλίας της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses mini Marathon και στο πλαίσιο του πρωτοποριακού 
προγράµµατος της Holmes Place Greece, #Charity4U, που προωθεί την ιδέα ότι ο αθλητισµός όχι µόνο ενώνει 
αλλά µπορεί να εξυπηρετήσει και έναν καλό σκοπό, ο κ. Βασιλαράς θα επιχειρήσει να κολυµπήσει τον Γύρο των 

Σπετσών ακολουθώντας την περσινή επιτυχηµένη προσπάθεια του Α. Πατούνη, που ολοκλήρωσε τη διαδροµή 
σε 8 ώρες! 
 
Το τριήµερο 7-9 Οκτωβρίου πάνω από 6.000 αθλητές και 10.000 επισκέπτες αναµένεται να χειροκροτήσουν τη 
συµµετοχή ανθρώπων κάθε ηλικίας σε 8 αγωνίσµατα αλλά και να ενθαρρύνουν τον Πάνο Βασιλαρά και την 
οµάδα των Holmes Place και του Make-A-wish σε αυτόν τον άθλο. 

 
Υποστηρικτές σε αυτή την προσπάθεια θα είναι η Technohull, κορυφαία εταιρεία στο χώρο των ταχύπλοων µε 
ειδίκευση στα φουσκωτά που θα διαθέσει το σκάφος συνοδείας, καθώς και οι οµάδες της Lifeguard Hellas και 
του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την απόλυτη ασφάλεια του 
κολυµβητή. 

 
Έτσι, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016, ο φίλος του Οργανισµού, Πάνος Βασιλαράς θα επιχειρήσει να κολυµπήσει 

τον γύρο των Σπετσών για τη Γεωργία! 
 
Στην προσπάθεια συγκέντρωσης του απαραίτητου ποσού για την εκπλήρωση της Ευχής της Γεωργίας, µπορούν 
να συµβάλλουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, µέσω της δωρεάς χρηµάτων. Εάν θέλετε και εσείς να συµβάλετε στην 
ενηµέρωση του κοινού για τον καρκίνο και να δώσετε Χαρά, ∆ύναµη και Ελπίδα στη Γεωργία, επικοινωνήστε µε 
το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και την κα Χρυσούλα Σπανού, στο 2109637660, εσωτ. 201 και στο 
fundraising2@makeawish.gr. 
 

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 1.550 
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!     

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο µας στη Ελλάδα, επικοινωνήστε µαζί µας: 
Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) 
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