
Με ένα αστέρι
μεταμορφώνω
μια ζωή!

Σε μερικές σχολικές τάξεις  
κάποια θρανία είναι άδεια 
γιατί κάποιοι μαθητές 
νοσηλεύονται.

Με τη δική σου βοήθεια  
τα παιδιά που λείπουν  
θα νιώσουν ξανά  
τη ΧΑΡΑ της παιδικής 
ηλικίας!

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ  
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Με €2 εκπληρώνω μια ευχή, μεταμορφώνω μια ζωή!www.makeawish.gr

Εύχομαι...

2018-19

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Το Make-A-Wish εκπληρώνει ευχές που έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τις ζωές παιδιών  
με πολύ σοβαρές ασθένειες. Μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία, 
γι’ αυτό και δεσμευόμαστε να εκπληρώνουμε την ευχή κάθε παιδιού που πληροί τα κριτήριά μας. 
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. 

Ενωμένοι όλοι μαζί, γενναιόδωροι χορηγοί, υποστηρικτές, εργαζόμενοι,
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και οι 300 εθελοντές μας σε όλη τη χώρα, εκπληρώνουμε 
κατά μέσο όρο μια ευχή κάθε 40 ώρες.  

Από το 1996, που ιδρύθηκε, το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) έχει εκπληρώσει 
περισσότερες από 2.050 ευχές, 200 εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν το 2017.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ 

Εδώ και 20 χρόνια το Αστέρι της Ευχής έχει καταφέρει να φωτίσει εκατοντάδες παιδικές ψυχές 
μεταφέροντας ξεχωριστά μηνύματα αγάπης και αισιοδοξίας. 

Ένα Αστέρι της Ευχής μπορεί να γίνει δικό σου με μία δωρεά €2 και να βοηθήσει 
στην εκπλήρωση της πιο βαθιάς ευχής ενός παιδιού που αγωνίζεται για τη ζωή του.

Περιεχόμενα

Ο Οργανισμός μας - Το Αστέρι της Ευχής ....................... 2
Περιεχόμενα ............................................................................ 3 
Μήνυμα προς εσάς ................................................................ 4
Παραγγελία Αστεριών .......................................................... 5
Βήματα Υλοποίησης .............................................................. 6  
Πιστοποιητικό Υλοποίησης  
Φιλανθρωπικού Προγράμματος ........................................ 6
Διαγωνισμός ........................................................................... 7  
Ξεχωριστά λόγια ..................................................................... 8

2018 - 2019
20η χρονιά

Υιοθεσία  
περισσότερων  

από 900  
ευχών  

παιδιών

Εγκεκριμένη  
ενέργεια  

από το Υπουργείο  
Παιδείας,  
Έρευνας  

& Θρησκευμάτων

Υπεύθυνος προγράμματος: Χάρης Πατούνης
Τ: 210 9637660 & 7 (εσωτ. 206, 209, 203), Κ: 694 6856 934

E: wishstar@makeawish.gr, www.wishstar.gr , www.makeawish.gr 



Με τη δική σας υποστήριξη, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα  
έχουν εκπληρωθεί περισσότερες από 2.050 Ευχές Παιδιών! 

Σας ευχαριστούμε! 

Ένα μήνυμα προς εσάς από ένα παιδί ευχής

Aθήνα, Νοέμβριος 2018

Άγαπητοί μαθητές, γονείς και κηδεμόνες,
Είμαι ο Παναγιώτης και θέλω να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία μου.  

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016 ένιωσα τις πρώτες ενοχλήσεις ενώ ένα μήνα μετά μου εξήγησαν  

ότι πάσχω από Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία. Τους 7 πρώτους μήνες οι θεραπείες πήγαιναν 

εξαιρετικά μέχρι που στην τελευταία θεραπεία, κάποιες σοβαρές επιπλοκές, όπως με έμαθαν  

να λέω οι γιατροί με οδήγησαν για 4.5 μήνες στην εντατική. Μετά από ένα μεγάλο χειρουργείο 

και ένα μεγάλο θαύμα είμαι σήμερα στο σπίτι μου παρακολουθώντας κατ΄ οίκον διδασκαλία.  

Για λόγους υγείας δεν βρίσκομαι ακόμα κοντά σας αν και θα το ήθελα πολύ.

Τo Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος εκπλήρωσε τη δική μου ευχή στις 14 Απριλίου 2018,  
ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην εντατική στις 15 Αυγούστου 2017,  
ήταν εκεί για να με στηρίξουν.  

Σήμερα σας γράφω αυτή την επιστολή για να μοιραστώ μαζί σας ότι το Κάνε-Μια-Ευχή 

εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες, μεταμορφώνοντας  

τη ζωή τους και να σας παροτρύνω να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής.  
Μαζί με κάθε Αστέρι της Ευχής θα σας δοθεί και ένα υφασμάτινο βραχιολάκι.  
Κάθε φορά που θα το βλέπετε στο χέρι σας, θέλω να σας παρακαλέσω να θυμάστε ότι είστε  

και εσείς ξεχωριστοί. Φορώντας το, μπορείτε να ευχηθείτε κάτι μοναδικό και να πιστέψετε σε 

αυτό μέχρι να εκπληρωθεί, όπως έκανα και εγώ. Σχεδόν 2 χρόνια μετά, όλα για εμένα είναι 

καλύτερα και τώρα σας καλώ να δημιουργήσετε μέσα από το Αστέρι της Ευχής αισθήματα 

ελπίδας και σε άλλα παιδιά.  

Παναγιώτης, 10 ετών 
παιδί ευχής

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε έναν αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του προγράμματος. 

ΈΓΚΈΚΡΊΜΈΝΗ ΈΝΈΡΓΈΊΆ ΓΊΆ ΤΟ 2018 ΆΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΈΊΟ ΠΆΊΔΈΊΆΣ, EΡΈΥΝΆΣ & ΘΡΗΣΚΈΥΜΆΤΩΝ 
Άρ. Πρ.: 161844/Δ7

e-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΏΝ
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, makeawish.gr

& με 3 απλά βήματα συμπληρώστε την αίτηση των Αστεριών!

ΤΗΛΕΦΏΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΏΝ  
Τ. 210 9637660 & 7 (εσωτ. 206, 209, 203), Κ. 694 6856 934

1ο βήμα
>Από το μενού, επιλέξτε
  "Αστέρι της Ευχής"

>Κλικ στο αστεράκι
  "Σχολεία"

2ο βήμα
> Κλικ στο αστεράκι    
   "Online Παραγγελία    
    Σχολείων"

3ο βήμα
>Συμπληρώστε
τα στοιχεία σας



Πιστοποιητικό Υλοποίησης Φιλανθρωπικού  
Προγράμματος για Εκπαιδευτικούς
Οι εκπαιδευτικοί αποτελείτε τους ανθρώπους που μεταδίδουν το μήνυμα του Οργανισμού σε παιδιά  
και γονείς με μεγάλη επιτυχία. Ως «γνώση» για τις ψυχές των παιδιών, δεν θα μπορούσε το Αστέρι της 
Ευχής να συνεχίσει να συμβάλει στην υιοθεσία εκατοντάδων ευχών εδώ και 20 χρόνια, χωρίς τη δική σας 
συμβολή και συντονισμό.
Ως μια ανάμνηση και ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς σας, μπορείτε να ζητήσετε  
το Πιστοποιητικό Υλοποίησης Φιλανθρωπικού Προγράμματος.

• Θα λαμβάνεται με το πέρας του προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή
• Θα αφορά κάθε εκπαιδευτικό με αναφορά του σχολείου
• Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ζητήσουν την αποστολή του ηλεκτρονικά  
   ή τηλεφωνικά, ώστε να πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαρτίου

Με τους εκπαιδευτικούς εκπληρώνουμε ευχές, μεταμορφώνουμε ζωές.

Βήματα Υλοποίησης Προγράμματος Αστέρι της Ευχής
Προς: Διευθυντή του Σχολείου
Κοιν: Εκπαιδευτικούς Σχολείου, Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, Mαθητικό Συμβούλιο

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

1. Παρουσιάστε το πρόγραμμα στους καθηγητές, σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων και μαθητές.

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

3. Ενημερώστε τους γονείς και τους μαθητές για το πρόγραμμα! 
Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε και να διανείμετε. 

4. Κάνετε την παραγγελίας σας ηλεκτρονικά στο www.wishstar.gr, μέσω email στο 
wishstar@makeawish.gr ή τηλεφωνικά στα 210 9637660 & 7 (εσωτ. 206, 207, 209, 203), 6946 856934 

5. Μόλις παραλάβετε τα Αστέρια της Ευχής, μοιράστε τα στους μαθητές που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα μαζί με τα υφασμάτινα βραχιόλια και τα ενημερωτικά φυλλάδια για τους γονείς! 

6. Ολοκληρώστε τη διαδικασία, καταβάλλοντας τη δωρεά σας για τα Αστέρια που χρησιμοποιήσατε, 
σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στη φόρμα παραγγελίας. 

7. Μαζί με τα παιδιά, σκεφθείτε δημιουργικές ιδέες για τη συμμετοχή του σχολείου σας στο Διαγωνισμό 
του Αστεριού της Ευχής, που βλέπετε στη διπλανή σελίδα.

8. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα παραλαμβάνετε το Πιστοποιητικό Υιοθεσίας Ευχής, ώστε 
να γνωρίζουν τα παιδιά, ποιά ευχή παιδιού βοήθησαν να εκπληρώσουμε, μεταμορφώνοντας τη ζωή του! 
Θα λάβετε επίσης την απόδειξη δωρεάς για το ποσό που συγκεντρώσατε και ευχαριστήρια φυλλάδια. 

Με τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σας παραλαμβάνετε (αποστολή χωρίς καμία υποχρέωση): 
Χάρτινα Αστέρια, Υφασμάτινα Βραχιολάκια, Ενημερωτικές αφίσες, Ενημερωτικά φυλλάδια γονεών

Με την ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΗ του προγράμματος παραλαβάνετε με τη νέα χρονιά:
Απόδειξη δωρεάς, Πιστοποιητικό Υιοθεσίας ευχής, Ευχαριστήρια φυλλάδια

Οι πιο δημιουργικές ιδέες και οι συμμετοχές  
με το μεγαλύτερο αριθμό Αστεριών,  
θα βραβευτούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί  
με τη νέα σχολική χρονιά.

Στείλτε μας τις ιδέες σας στο 
wishstar@makeawish.gr
μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018
 Ë Εμπνευστείτε από το Αστέρι της Ευχής  
για να ετοιμάσετε τη δική σας δημιουργική πρόταση! 

    - Μια πρωτότυπη διακοσμητική ιδέα
    - Μια κατασκευή
    - Μια ξεχωριστή φωτογραφία
    - Ένα όμορφο video
    - Ένα «αστεράτο» τραγούδι

 ËΌλες οι φωτογραφίες, βίντεο και τραγούδια  
θα αναρτηθούν στην επίσημη σελίδα  
του Οργανισμού στο Facebook!

 Ë Διαδώστε το έργο του Οργανισμού κοινοποιώντας 
    με τη σειρά σας το διαγωνισμό και ψηφίστε  
    για την πιο δημιουργική ιδέα στη σελίδα  
    του Οργανισμού στο Facebook!

T.  210 9637660 & 7 | wishstar.gr | makeawish.gr  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΈΡΙ ΤΗΣ ΈΥΧΗΣ



Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΕΥΧΗΣ

Η κόρη μου οραματιζόταν την ευχή της και αυτό της έδινε δύναμη, χαμόγελα, 
θετική ενέργεια και όπως λέει και πιστεύει η ίδια: “Μετά την καταιγίδα βγαίνει 
το ουράνιο τόξο”. Ήταν κάτι πολύ ανώτερο από αυτό που περίμενε!
Αιμιλία, μαμά παιδιού Ευχής

Μήνες μετά την εκπλήρωση μιας ευχής στο νοσοκομείο, με κάθε αναφορά  
στην ευχή τους, τα μάτια λάμπουν και τα παιδιά μας ανέχονται πολύ καλύτερα 
από ότι θα περιμέναμε εμείς οι γιατροί τα θέματα της υγείας τους, 
τα προβλήματα και τις διαδικασίες που ακολουθούμε. Η μορφοποίηση, 
η προσδοκία και η εκπλήρωση του ονείρου βοηθάει στη θεραπεία τους.
Βασίλης Παπαδάκης, ιατρός

«Μαμά; Δεν χρειάζομαι τη μάσκα πια στη θεραπεία μου.  
Έχω μέσα μου τη Δύναμη-Της-Ευχής. Δεν νιώθω να κινδυνεύω».  
Σεμπάστιαν, παιδί Ευχής

Στηρίζοντας το πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής» δεν στηρίζεις μόνο  
ένα παιδί ευχής. Στηρίζεις μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι 
παλεύουν ανιδιοτελώς για το μοναδικό πράγμα που δίνει νόημα στη ζωή:  
την Προσφορά. Αν τους μοιάσεις έστω και λίγο, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος.
Έλια, διευθύντρια Μάρκετινγκ

Το Αστέρι της Ευχής είναι ένα μεγάλο ταξίδι που ακολουθούν εκατοντάδες 
σχολεία. Είμαι σίγουρη ότι καταφέρνει και φωτίζει τις ψυχές των μαθητών  
με μια ξεχωριστή στάση ζωής και την ίδια στιγμή δυναμώνει κάποια παιδιά  
που δοκιμάζονται.
Στεφανία, εθελόντρια προγράμματος

Οι Ευχές σε Αστέρια και η εκπλήρωση τους δίνουν ζωή! Όλοι όσοι 
συμμετέχουμε στην εκπλήρωση μιας ευχής, εισπράττουμε κάτι μοναδικό  
και πολύ ουσιαστικό, το χαμόγελο και την αγάπη των παιδιών. 
Ευχόμαστε το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής να φωτίζει τις ψυχές μας  
και συνέχεια να δίνει ελπίδα στα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Χριστίνα, εκπαιδευτικός

Για περισσότερες 
πληροφορίες 
επισκεφθείτε το 
makeawish.gr

Αθήνα  
Εθνικής Αντιστάσεως 47
172 37 Δάφνη

T.  210 9637660 & 7 
E.  info@makeawish.gr
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