
  

    «Όταν ένα απίστευτο όνειρό σου έγινε πραγματικότητα,  

     τότε και το όνειρό σου να ξαναγίνεις καλά έρχεται πιο κοντά»                                Ανδρέας, 10 ετών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γλυφάδα, Νοέμβριος 2016 

 

Αγαπητοί μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, 

 

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. Ο Οργανισμός βασίζει τη λειτουργία του σε μεγάλο 

βαθμό στο πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής» και κατά συνέπεια σε όλους εσάς, που με τη 

συγκινητική σας συμμετοχή  όλα αυτά τα χρόνια μας δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε τη 

διαφορά. 

 

Μοιράσου τη Δύναμη-Μιας-Ευχής: Ένα μάθημα ζωής για τα παιδιά μας! 

 «To παιδί σκέφτεται για το παιδί, τα υγιή παιδιά σκέφτονται για τα άρρωστα παιδιά» 

 

Σε μια δύσκολη εποχή για όλους, καλούμε τους μαθητές όλης της χώρας, να σταθούν 

πλάι μας και να μας στηρίξουν παίρνοντας μέρος στο πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής», 

ενισχύοντας έτσι τον αγώνα λιγότερο τυχερών παιδιών που παλεύουν για να βγουν 

νικητές. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε όλες τις Ευχές παιδιών που 

μας έχουν ανάγκη, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. 

 

Μπορούμε όλοι από λίγο… 
  

Με μια δωρεά €2, οι μαθητές θα πάρουν ένα Αστέρι πάνω στο οποίο μπορούν να 

γράψουν το όνομα και την Ευχή τους. Με αυτόν τον τρόπο ένα χάρτινο αστεράκι μέσα 

από την αγάπη και τις Ευχές των παιδιών, γίνεται μαγικό! Η λάμψη του χαρίζει χαρά, 

δύναμη, ελπίδα και παράλληλα καλλιεργεί την έννοια του εθελοντισμού και της 

προσφοράς προς τον συνάνθρωπο που δοκιμάζεται. Αναμνηστικό της συμμετοχής των 

παιδιών είναι ένα χάρτινος χάρακας, ενώ κάθε Αστέρι θα συνοδεύεται από ενημερωτικό 

σημείωμα για τους γονείς. Στο τέλος του προγράμματος το σχολείο σας θα λάβει την 

απόδειξη δωρεάς και ευχαριστήριο σημείωμα για όλους τους συμμετέχοντες, 

πιστοποιητικό υιοθεσίας, με την Ευχή που βοηθήσατε να πραγματοποιηθεί μέσα από τη 

συμμετοχή σας στο πρόγραμμα καθώς και πιστοποιητικό υλοποίησης φιλανθρωπικού 

προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς, εφόσον το επιθυμούν. To πρόγραμμα 

πραγματοποιείται για 17η συνεχή χρονιά με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων( Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.14/1792/158279/Δ1)                                                           

 

Ευελπιστούμε να γίνετε αρωγοί στην προσπάθειά μας. Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να 

βρείτε ένα αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του προγράμματος. 

 

 Kαι εγώ εκπληρώνω μια Eυχή 

Καραϊσκάκη 23 & Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 75 /  

23 Karaiskaki & Vouliagmenis Ave. 

Glyfada 166 75 Greece 

 

Τηλ./ tel.:   (+30)-210-9637660(εσωτ. 206, 207, 209,109) 

FΑX:         (+30)-210-9637774-5 

Kιν./mob. (+30)-694-6956-834 

 

e-mail: wishstar@makeawish.gr 

microsite: www.wishstar.gr 

site:  www.makeawish.gr 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.14/1792/158279/Δ1                                                           



     
    
Καραϊσκάκη 23 & Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 75 /  
23 Karaiskaki & Vouliagmenis Ave. 
Glyfada 166 75 Greece 
 
Τηλ./ tel.:  (+30)-210-9637660(εσωτ. 206, 207, 209) 
FΑX:        (+30)-210-9637774-5 
Kιν./mob. (+30)-694-6956-834 
 
e-mail: wishstar@makeawish.gr 
microsite: www.wishstar.gr 
site:  www.makeawish.gr 
 

                                    

 

Προς: Διευθυντή του Σχολείου 

Κοιν: Εκπαδευτικούς Σχολείου, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, Maθητικό Συμβούλιο 

 

Το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι ένας φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που 

πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών, 3 έως 18 ετών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, 

ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα! Όταν το όνειρο ενός σοβαρά άρρωστου 

παιδιού γίνεται πραγματικότητα, ενδυναμώνεται τόσο πολύ, ώστε να μάχεται με ακόμα μεγαλύτερο σθένος 

ενάντια στην ασθένεια που απειλεί τη ζωή του.  

 

Όλα τα παιδικά όνειρα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με την οικονομική βοήθεια χορηγών, από 

διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και κυρίως με την υλοποίηση προγραμμάτων όπως είναι και το 

Αστέρι της Ευχής. 

Ας ενισχύσουμε όλοι το «Αστέρι της Ευχής»! 

Ένα μάθημα ζωής για τα παιδιά μας: “To παιδί σκέφτεται για το παιδί,  

τα υγιή παιδιά σκέφτονται για τα άρρωστα παιδιά’’! 

 
*Την τρέχουσα περίοδο όλοι μας αντιμετωπίζουμε οικονομικές δυσκολίες, αλλά υπάρχουν οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν επιπλέον και το πρόβλημα υγείας του παιδιού τους. Γι’ αυτό, καλούμε όλα τα σχολεία και τους 

μαθητές της χώρας να μάς στηρίξουν, παίρνοντας μέρος στο πρόγραμμα “Αστέρι της Ευχής” και να 

ενισχύσουν έτσι τον αγώνα των λιγότερο τυχερών παιδιών με χαρά, δύναμη και ελπίδα. 

 

**Τι είναι το πρόγραμμα “Αστέρι της Ευχής” και πώς λειτουργεί  

Mε το συμβολικό ποσό των 2€, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν το δικό τους Αστέρι! Ένα χάρτινο 

Αστέρι στο πίσω μέρος του οποίου κάθε παιδί μπορεί να γράψει τη δική του Ευχή, “μαγικά” μεταμορφώνεται σε 

Αστέρι Αγάπης και φωτίζει τη ζωή παιδιού, που παλεύει για τη ζωή του! 

  Τι αποστέλλεται με κάθε παραγγελία  Τι λαμβάνει το σχολείο με το πέρας του προγράμματος 

1. Τα Αστέρια Ευχής που έχετε παραγγείλει               1. Απόδειξη πληρωμής 

2. Ισάριθμους  χάρτινους χάρακες                            2. Πιστοποιητικό συμμετοχής για τους μαθητές και τους  

3. Ενημερωτικά σημειώματα για τους γονείς                 εκπαιδευτικούς(υιοθεσία Ευχής)                                                                                                                                       

4.   Ενημερωτικές αφίσες                                               3. Ευχαριστήρια σημειώματα για τους συμμετέχοντες  

                                                                                         4. Πιστοποιητικό υλοποίησης φιλανθρωπικού 

                                                                                             προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς        

                                                                                                    (ηλεκτρονικά εφόσον το ζητήσουν)                                                                                                        

Χ                                                                                            

                                                                                              

                                            

 

Πώς θα εφαρμόσετε το πρόγραμμα “Αστέρι της Ευχής” στο σχολείο σας 

1. Παρουσιάστε το πρόγραμμα στο σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων. 

2. Ορίστε ως υπεύθυνο  έναν εκπαιδευτικό ή μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. 

3. Koινοποιήστε το πρόγραμμα στους γονείς και το μαθητικό συμβούλιο εκτυπώνοντας το ενημερωτικό 

της επόμενης σελίδας. 

4. Κάντε την παραγγελίας σας ηλεκτρονικά: στην Online φόρμα παραγγελίας στο www.wishstar.gr ή 

στείλτε τη στο email: wishstar@makeawish.gr , τηλεφωνικά: 210 9637660 & 7(εσωτ. 206,207,209,109) , 

5. κιν: 6946 856934 ή με φαξ: 210 9637774-5,  Υπεύθυνος Προγράμματος: Χάρης Πατούνης 

6. Μοιράστε τα Αστέρια, τους χάρτινους χάρακες στους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

καθώς και τα ενημερωτικά φυλλάδια για τους γονείς ως προπαρασκευαστικό στάδιο. 

7. Πάρτε μέρος στο Διαγωνισμό του Αστεριού της Ευχής όπως περιγράφεται στις επόμενες σελίδες. 
 

Ανάλυση Προγράμματος 

 Αστέρι της Ευχής 2016 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.14/1792/158279/Δ1 
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ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 2016 
Συμπληρώστε τα κενά & στείλτε τη φόρμα στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) 

 

Πώς δίνετε την παραγγελία σας: 

Στείλτε τη φόρμα παραγγελίας  

       Συμπληρώστε την Online φόρμα παραγγελίας στο www.wishstar.gr 

 Με e-mail στο wishstar@makeawish.gr 

 Τηλεφωνικά στο 210 9637660 & 7(εσωτ. 206,207,209,109) και 6946 856934 

 Με FAX στο νούμερο 210 9637774-5 
 

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να εκτιμήσετε πόσα Αστέρια Ευχής θα χρειαστείτε για το σχολείο σας. Με αυτό τον 

τρόπο δεν θα λείψουν Αστέρια Ευχής από κάποιο παιδί και θα αποφευχθούν οι επιστροφές. 

 

Αν δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό σχολείου ή λάβατε μέρος το 2015 ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε. 

Όλοι οι νέοι κωδικοί ξεκινούν με το γράμμα Χ και δόθηκαν σε όλα τα σχολεία για πρώτο φορά το 2015. 
 

Στοιχεία Σχολείου: 

Όνομα σχολείου: ...............................................................................   

Διεύθυνση: .........................................................................................   

Περιοχή: ..............................................................................................   

ΤΚ.: …....................................................................................................  

Τηλέφωνο: ….......................................................................................  

Όνομα Υπευθύνου: ...........................................................................   

Kινητό Υπευθύνου: ……………………………………………………...   (χρήσιμο για την παράδοση του Courier) 

E-mail Yπευθύνου: ……………………………………………………….  (χρήσιμο για την άμεση επικοινωνία) 

Ε-Mail Σχολείου: .………………………………………………………….   

 

Παραγγελία Αστεριών (τμχ.):  
 

 

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας, σύντομα θα λάβετε το πακέτο με τα Αστέρια της Ευχής. Σε περίπτωση 

που δεν τα λάβετε εντός 10 ημερών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μας. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Πώς πληρώνετε τα Αστέρια της Ευχής: 

Με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς σε εύλογο χρονικό διάστημα, αναγράφοντας το νέο 

κωδικό που σας δώσαμε το 2015 και το όνομα του Σχολείου.  

 

 ALPHA BANK: 12 200 200 2011 224  

IBAN: GR65 0140 1220 1220 0200 2011 224 

 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5021-044734-708 

IBAN: GR 02 0172 0210 0050 2104 4734 708 

 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 715/470206-94  

IBAN: GR 790 1107 15 000 00 715 4702 0694 

 

Oι λογαριασμοί αντιστοιχούν στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ώστε να κάνετε την επιβεβαίωση της 

κατάθεσης στην τράπεζα που θα επιλέξετε. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Κωδικός Σχολείου 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Υπεύθυνος προγράμματος: Χάρης Πατούνης 

Τηλ./tel. :    (+30)-210 - 9637660 & 7(εσωτ. 206,207,209,109) 

Kιν./mob.: (+30)-694-6856-934 

FAX: 210 - 9637774-5 

Microsite: www.wishstar.gr       Site: www.makeawish.gr  

Email: wishstar@makeawish.gr 

 

Καραϊσκάκη 23 & Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 75 /  

23 Karaiskaki & Vouliagmenis Ave. Glyfada 166 75 Greece 
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Ενημερωτικό Σημείωμα για γονείς 
Το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι ένας Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που 

πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών, 3 έως 18 ετών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, 

ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα! Όταν το όνειρο ενός σοβαρά άρρωστου 

παιδιού γίνεται πραγματικότητα, ενδυναμώνεται τόσο πολύ, ώστε να μάχεται με ακόμα μεγαλύτερο σθένος 

ενάντια στην ασθένεια που απειλεί τη ζωή του.  

 

Η εκπλήρωση της Ευχής του, αποτελεί μία τόσο μοναδική και συναρπαστική εμπειρία και έχει τέτοια δύναμη, 

ώστε να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, όχι μόνο του παιδιού, αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς του. 

Kάθε 22 λεπτά κάπου στον κόσμο εκπληρώνεται μια Ευχή παιδιού. Στην Ελλάδα από το 1997 έχουν γίνει 

πραγματικότητα περισσότερες από 1.600 ευχές παιδιών. 

 

Μέσω του προγράμματος Αστέρι της Ευχής του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), το οποίο 

υλοποιείται σε όλα τα σχολεία με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει τη 

δυνατότητα σε κάθε παιδί με το συμβολικό ποσό των 2€, να αποκτήσει το δικό του Αστέρι της Ευχής! Ένα 

χάρτινο αστέρι στο πίσω μέρος του οποίου ο καθένας μπορεί να γράψει τη δική του Ευχή, “μαγικά” 

μεταμορφώνεται σε Αστέρι Αγάπης και φωτίζει τη ζωή ενός λιγότερο τυχερού παιδιού, που παλεύει για τη ζωή 

του!  

 
Ένα μάθημα ζωής για τα παιδιά μας: ‘‘To παιδί σκέφτεται για το παιδί, 

τα υγιή παιδιά σκέφτονται για τα άρρωστα παιδιά’’! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα για γονείς 
Το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι ένας φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που 

πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών, 3 έως 18 ετών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, 

ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα! Όταν το όνειρο ενός σοβαρά άρρωστου 

παιδιού γίνεται πραγματικότητα, ενδυναμώνεται τόσο πολύ, ώστε να μάχεται με ακόμα μεγαλύτερο σθένος 

ενάντια στην ασθένεια που απειλεί τη ζωή του.  

 

Η εκπλήρωση της Ευχής του, αποτελεί μία τόσο μοναδική και συναρπαστική εμπειρία και έχει τέτοια δύναμη, 

ώστε να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, όχι μόνο του παιδιού, αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς του. 

Kάθε 23 λεπτά κάπου στον κόσμο εκπληρώνεται μια Ευχή παιδιού. Στην Ελλάδα από το 1997 έχουν γίνει 

πραγματικότητα περισσότερες από 1.600 ευχές παιδιών. 

 

Μέσω του προγράμματος Αστέρι της Ευχής του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), το οποίο 

υλοποιείται σε όλα τα σχολεία με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει τη 

δυνατότητα σε κάθε παιδί με το συμβολικό ποσό των 2€, να αποκτήσει το δικό του Αστέρι της Ευχής! Ένα 

χάρτινο αστέρι στο πίσω μέρος του οποίου ο καθένας μπορεί να γράψει τη δική του Ευχή, “μαγικά” 

μεταμορφώνεται σε Αστέρι Αγάπης και φωτίζει τη ζωή ενός λιγότερο τυχερού παιδιού, που παλεύει για τη ζωή 

του!  

Ένα μάθημα ζωής για τα παιδιά μας: ‘‘To παιδί σκέφτεται για το παιδί, 

τα υγιή παιδιά σκέφτονται για τα άρρωστα παιδιά’’! 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Υπεύθυνος προγράμματος: Χάρης Πατούνης 

Τηλ./tel. :    (+30)-210 - 9637660 & 7(εσωτ. 206,207,209,109) 

Kιν./mob.: (+30)-694-6856-934 

FAX: 210 - 9637774-5 

Microsite: www.wishstar.gr       Site: www.makeawish.gr  

Email: wishstar@makeawish.gr 
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Στοιχεία επικοινωνίας 

Υπεύθυνος προγράμματος: Χάρης Πατούνης 

Τηλ./tel. :    (+30)-210 - 9637660 & 7(εσωτ. 206,207,209,109) 

Kιν./mob.: (+30)-694-6856-934 
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    «Όταν ένα απίστευτο όνειρό σου έγινε πραγματικότητα,  

     τότε και το όνειρό σου να ξαναγίνεις καλά έρχεται πιο κοντά»                                  Ανδρέας, 10 ετών 

 

 

 

  

 
 

Πιστοποιητικό Υλοποίησης Φιλανθρωπικού Προγράμματος  

για τους εκπαιδευτικούς 

 

 
 
 

 

 

` 

Μπορούμε όλοι από λίγο… 
 

Στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πιστεύουμε 

πολύ στους εκπαιδευτικούς και στα μηνύματα που 

μπορούν να διαδώσουν. Το «Αστέρι της Ευχής» ως το 

μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα στην Ελλάδα, δε θα μπορούσε να αποτελεί το 

βασικό μας τρόπο για να συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε 

Ευχές, αν οι εκπαιδευτικοί δεν το είχαν αγκαλιάσει όλα 

αυτά τα χρόνια. 

 

Από τη φετινή χρονιά, ως δείγμα ευγνωμοσύνης αλλά και 

ουσιαστικής αναγνώρισης της προσφοράς, θα 

χορηγούμε ηλεκτρονικά, επίσημο Πιστοποιητικό 

Υλοποίησης Φιλανθρωπικού Προγράμματος από τον 

Οργανισμό, για το «Αστέρι της Ευχής».  

 

Το Πιστοποιητικό Υλοποίησης Φιλανθρωπικού 

Προγράμματος: 

 

 Θα λαμβάνεται με το πέρας του προγράμματος 

 Θα αφορά κάθε σχολείο με αναφορά των 

ονομάτων των εκπαιδευτικών  

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ζητήσουν την 

αποστολή τους ηλεκτρονικά, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαρτίου. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την 

ενίσχυση του έργου μας! 
Χωρίς εσάς δε θα μπορούσαμε να παραμείνουμε 

αφοσιωμένοι στο σκοπό μας. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Υπεύθυνος προγράμματος: Χάρης Πατούνης 

Τηλ./tel. :    (+30)-210 - 9637660 & 7(εσωτ. 206,207,209,109) 

Kιν./mob.: (+30)-694-6856-934 

FAX: 210 - 9637774-5 

Microsite: www.wishstar.gr       Site: www.makeawish.gr  

Email: wishstar@makeawish.gr 

 

Καραϊσκάκη 23 & Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 75 /  

23 Karaiskaki & Vouliagmenis Ave. Glyfada 166 75 Greece 
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    «Όταν ένα απίστευτο όνειρό σου έγινε πραγματικότητα,  

     τότε και το όνειρό σου να ξαναγίνεις καλά έρχεται πιο κοντά»                                  Ανδρέας, 10 ετών 

 

 

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος): Ποιοι είμαστε 
 

Το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι ένας φιλανθρωπικός Μη 

Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών,                 

3 έως 18 ετών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για 

ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα! Όταν το όνειρο ενός σοβαρά άρρωστου παιδιού 

γίνεται πραγματικότητα, ενδυναμώνεται τόσο, ώστε να μάχεται με ακόμα μεγαλύτερο 

σθένος ενάντια στην ασθένεια που απειλεί τη ζωή του.  

 

Η εκπλήρωση της Ευχής αποτελεί μία τόσο μοναδική και συναρπαστική εμπειρία και έχει 

τέτοια δύναμη ώστε να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, όχι μόνο των παιδιών, αλλά 

και ολόκληρης της οικογένειάς τους, θωρακίζοντάς τους όλους με Δύναμη στη μάχη 

που δίνουν, όσο το παιδί παλεύει για τη ζωή του.  

 

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), είναι παράρτημα του διεθνούς 

φιλανθρωπικού οργανισμού “Μake-A-Wish International”, ο οποίος ιδρύθηκε στις 

Η.Π.Α το 1980 και είναι ο μοναδικός φιλανθρωπικός οργανισμός που ασχολείται 

αποκλειστικά με την ψυχολογία του άρρωστου παιδιού και όχι με την ίδια την ασθένειά 

του. 

Η ιδέα αυτή εξαπλώθηκε σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με τη 

βοήθεια χιλιάδων Εθελοντών, περισσότερα από 310.000 παιδιά με τις οικογένειές τους, 

έζησαν αλησμόνητες στιγμές ευτυχίας που τους έδωσαν Δύναμη και Ελπίδα να 

παλέψουν για τη ζωή τους και να βγουν νικητές. Το Ελληνικό παράρτημα ιδρύθηκε το 

1996 και μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει τα όνειρα σε περισσότερα από 1.600 σοβαρά 

άρρωστα παιδιά.  

 

*Παρακολουθήστε εδώ στιγμιότυπα από την Εκπλήρωση 2 Ευχών ώστε να 

εξοικειωθείτε ακόμη πιο πολύ με το έργο του Οργανισμού μας:  

 https://www.youtube.com/watch?v=_5FhB1A9f4o 

Χρυσοβαλάντης, 16… Θέλω το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) να 

οργανώσει έναν φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Εθνικής EURO 2004 

και τα έσοδα να δοθούν στο Παιδοογκολογικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ! 

https://www.youtube.com/watch?v=BUNLlZLkoxw 

Αντιγόνη, 4... Εύχομαι να κάνω ένα πάρτι γενεθλίων! 

**Δείτε ακόμα πολλές από τις ευχές μας στο Facebook: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.764081696968196.1073741953.3377022

89606141&type=3 

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι ανήκουμε στο 1% των φιλανθρωπικών οργανισμών που 

βραβεύεται για τη διαφάνεια των οικονομικών τους με το ανώτατο βραβείο των 4 

αστεριών από το Charity Navigator και έχουμε λάβει αυτή την τιμητική διάκριση για 9 

συνεχείς χρονιές. Στην Ελλάδα μάς ελέγχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές της EY 

(Ernst & Young).  
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