
ELENI
TALE OF COURAGE AND KINDNESS 

Στις αρχές του 2017, σε ηλικία μόλις 5 ετών, η Ελένη αποφάσισε να αξιοποιήσει την ευχή της από το 
Make-A-Wish® (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για να προσφέρει δώρα σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται 

σε πιο δυσχερή θέση από εκείνη, θέλοντας να δώσει χαρά και να δείξει καλοσύνη στα παιδιά 
που το έχουν ανάγκη.

Πίστευε ότι η ίδια είχε ήδη αρκετά παιχνίδια και αισθανόταν ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν να 
περιβάλλεται από αγάπη. Η Ελένη ήθελε να δείξει ότι τα Χριστούγεννα είναι κάτι περισσότερο από 
μία γιορτή και μπορούν να δημιουργήσουν ένα μοναδικό συναίσθημα που θα κρατήσει για πάντα. 

Με τη βοήθεια του Make-A-Wish® (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και τη χρήση ενός μίνι βαν, η ευχή 
της πραγματοποιήθηκε. Με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων αυτής, η 

Ελένη κατάφερε να προσφέρει αυτοπροσώπως περισσότερα από 2.000 δώρα σε παιδιά, προσεγγίζοντας 
περισσότερες από 3.000 οικογένειες και διανύοντας 100 χλμ. μέσα σε 2 μέρες. Με την ολοκλήρωση 
της εμπειρίας αυτής, η εξουθενωμένη Ελένη ένιωσε χαρούμενη/ικανοποιημένη και ευτυχισμένη, 
γνωρίζοντας ότι είχε καταφέρει να μοιράσει χαμόγελα σε άλλα παιδιά μέσα από την ευχή της.

Το Make-A-Wish® (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές που αλλάζουν τη ζωή των παιδιών με 
πολύ σοβαρές ασθένειες. Η οργανισμός δεσμεύεται να εκπληρώνει την ευχή κάθε παιδιού που πληροί 
τα κριτήρια, γιατί κάθε παιδί αξίζει να βιώνει την παιδικότητα. Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά 
στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν να ανακτήσουν  τη σωματική και συναισθηματική 

δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Για να μάθετε 
περισσότερα για το Make-A-Wish® Greece, παρακαλώ επισκεφτείτε το site 

τηςτης οργάνωσης στο https://makeawish.gr/

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς η Disney υποστηρίζει οργανώσεις όπως το Make-A-Wish® 
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για να δώσει κουράγιο, να εμπνεύσει και να δώσει ευκαιρίες σε παιδιά και 

νέους ανά τον κόσμο, παρακαλούμε επισκεφτείτε το site: https://thewaltdisneycompany.eu/ 


