
 

 

Σας ευχαριστούμε που μετατρέψατε το Αστέρι της Ευχής σε 
κύμα αγάπης και… ΕΥΧΩΝ 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά, 

Φέτος, η ανταπόκρισή σας ήταν παραπάνω από συγκινητική στο πρόγραμμα 

Αστέρι της Ευχής του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Ένα κύμα 

αγάπης με αφετηρία το μπλε Αστέρι της Ευχής, έφτασε σε όλα τα παιδιά που 

νοσούν ανά την Ελλάδα και μας έχουν εμπιστευτεί την πιο βαθιά τους επιθυμία. 

Mε κάθε Αστέρι της Ευχής δώσατε δύναμη στα παιδιά του Κάνε-Μια-Ευχή 

Ελλάδος να συνεχίσουν τον δύσκολο δρόμο από την ασθένεια στη θεραπεία. 

    
Με αφετηρία το μήνυμα «Κάθε αστέρι 
κρύβει αγάπη και... ΕΥΧΕΣ!», οι μαθητές 

από όλη την Ελλάδα αγκάλιασαν το Αστέρι 
της Ευχής, εκπληρώνοντας εκατοντάδες 
ευχές! 

    
  

Παράλληλα με το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και ο δημιουργικός διαγωνισμός-θεσμός 

για το Αστέρι της Ευχής. Παίρνοντας έμπνευση από το Αστέρι της Ευχής και το μήνυμα 

http://go.contactpigeon.com/redir/85054312/34337671/


που πρεσβεύει, οι μαθητές υπέβαλλαν τη συμμετοχή τους στις εξής κατηγορίες: 

Σχεδίασε το Αστέρι σου, Φωτογραφία, Βίντεο και Τραγούδι. Με περισσότερες από 

2000 συμμετοχές, φέτος τα έργα των μαθητών μάς γέμισαν χαρά, ενθουσιασμό και 

συγκίνηση! 

 

Για πρώτη χρονιά είχατε την ευκαιρία να «επικοινωνήσετε» με τα παιδιά ευχής μας. 

Λαμβάνοντας περισσότερα από 3.500 μηνύματα-καρδιές αισιοδοξίας, αγάπης και ελπίδας τα 

οποία έφτασαν στα χέρια των μαχητών μας σαν ένα δείγμα συμπαράστασης από τους 

συνομήλικους τους. 

 

 

«Σας ευχαριστούμε για τα όμορφα μηνύματα εμψύχωσης που στείλατε στο παιδί μου! 

Σε μία δύσκολη στιγμή για εκείνον, ο φάκελος που έλαβε με τα μηνύματα-καρδιές 

από άγνωστους συνομηλίκους του, του έδωσαν δύναμη. Πραγματικά, δεν περίμενα 

ποτέ μου ότι τα Αστέρια της Ευχής, που έπαιρνε ο γιος μου στο σχολείο, θα γύριζαν 

μια μέρα πίσω σε εμάς με τόσο όμορφα μηνύματα. Φωτίσατε ξανά το πρόσωπό του με 

αισιοδοξία και χαρά!»  

Λόγια μπαμπά παιδιού ευχής 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) 

Γραμμή επικοινωνίας:210 9637667(εσωτ. 209, 210, 206) 

Kινητό: 6946 856 934 

Site: www.wishstar.gr 

Email: schools@makeawish.gr 

Εθνικής Αντιστάσεως 47, Δάφνη, 17 237 

 

Ευχαριστούμε τους χορηγούς του προγράμματος που μας βοηθούν να διαδώσουμε το 
Αστέρι της Ευχής και το έργο του Οργανισμού μας 

http://www.wishstar.gr/
mailto:schools@makeawish.gr


 


