
Εύχομαι να γίνω μπαλαρίνα σε 

παράσταση του Καρυοθραύστη

Μελίνα, 4

εκπληρώνουμε μία ευχή 

για κάθε παιδί που νοσεί σοβαρά



Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές

παιδιών 3 - 18 ετών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες.

Η εμπειρία μίας ευχής που εκπληρώνεται επιδρά θετικά στη

ζωή ενός παιδιού και όσων συμμετέχουν στην εκπλήρωσή

της.

Δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι πολλά παραπάνω. 

Είναι φως στο σκοτάδι. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή.

Είναι o τρόπος να ξαναγίνει ένα παιδί, παιδί… 

…ξαναβρίσκοντας την παιδικότητα και την αθωότητα 

που χάθηκαν βίαια λόγω της ασθένειας. 

Εύχομαι να αποκτήσω ένα κινητό

Γιάννης, 16



89% των γιατρών 
δηλώνει ότι η εμπειρία της ευχής επηρεάζει 

θετικά την υγεία του παιδιού

99% των γονέων 
ισχυρίζεται ότι η  ευχή προσέφερε στο παιδί 

τους αυξημένα αισθήματα ευτυχίας.

Βασίλης Παπαδάκης, παιδίατρος ογκολόγος, 

τμήμα αιματολογίας – ογκολογίας ΕΛΠΙΔΑ: 

“Είναι νεαροί άνθρωποι που δίνουν μία δύσκολη 

μάχη. Μάλιστα με τις σύγχρονες θεραπείες οι 

περισσότεροι θα βγουν νικητές από τη μάχη 

αυτή. Το  Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδας έρχεται να 

δυναμώσει τον αγώνα τους χτίζοντας το όνειρο. 

Τα παιδιά έχουν μία σημαντική εμπειρία , 

αισθάνονται το κέντρο του κόσμου. Δεν είναι 

εύκολο να περιγράψω τα χαμόγελα. Μπορώ 

όμως να σας πω, ότι μήνες μετά στο νοσοκομείο 

με κάθε αναφορά στην ευχή τους, τα μάτια 

λάμπουν και τα παιδιά ανέχονται πολύ καλύτερα 

από ότι θα περιμέναμε εμείς οι γιατροί τα θέματα 

της υγείας τους και προβλήματα της θεραπείας 

τους. Η προσδοκία και η εκπλήρωση 

του ονείρου βοηθάει στη 

διαδικασία της θεραπείας τους.”



Κ
α

τ
η

γ
ο

ρ
ίε

ς 
Ε
υ
χ
ώ

ν
ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΩ...

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ...

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΩ…
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ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ...

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ…



6

Εύχομαι να αποκτήσω τον ιστό
και την στολή του Spiderman
Γιώργος, 5

Από το Νοέμβρη του 2018 
ξεκινήσαμε ξανά τα ταξίδια στην
Ευρώπη και στη Disneyland!

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΥΧΕΣ!

Ο Οργανισμός μας ανταποκρίνεται σε 

όλα τα αιτήματα που φτάνουν στο 

γραφείο αρκεί το παιδί να πληροί τα 

κριτήρια:

ηλικία 3-18 ετών

είδος ασθένειας 

νοσηλεία ή διάγνωση στην Ελλάδα



Το Αστέρι της Ευχής δεν είναι απλά ένα στολίδι!

Είναι ο τρόπος να γεμίσει 
ένα παιδί ελπίδα…

Είναι ο λόγος να νιώσει ένα
παιδί χαρά ξανά…

Είναι ο τρόπος να ξαναγίνει 
ένα παιδί, παιδί…

Είναι ο λόγος να πιστέψει ένα 
παιδί ότι όλα 

μπορούν να συμβούν…

Είναι φως στο σκοτάδι…

Πρόκειται για ένα χάρτινο 
Αστέρι που διατίθεται με τη 
συμβολική τιμή των €2 σε 5 

διαφορετικά χρώματα.

Στην μπροστινή όψη του 
υπάρχει το μήνυμα 

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΑ ΈΝΑ 
ΣΤΟΛΙΔΙ

και στο πίσω μέρος δίνεται η 
δυνατότητα στον κάτοχό του 
να γράψει τη δική του Ευχή. 



2020
22η χρονιά

2020
• 2070 σχολεία

• 170.000 μαθητές
• 5200 εκπαιδευτικοί
• 1.000.000 άνθρωποι

ενημερώθηκαν

1.800.000
άνθρωποι έχουν
ενεργοποιηθεί

350 
εταιρείες

3.400.000 άνθρωποι
έχουν δει ένα 

Αστέρι της 
Ευχής

625.000
μοναδικοί
δωρητές 

Ήξερες ότι…



H καμπάνια μας για τη σχολική χρονιά
2020-2021

Η Μελίνα είναι ένα παιδί ευχής! Το 2018 πέρασε ένα 
αρκετά μεγάλο διάστημα μακριά από την οικογένειά 

της, τις φίλες της και το σχολείο της. Έχασε πολλές 
όμορφες στιγμές με τους συμμαθητές. Το Κάνε Μια 
Ευχή βρέθηκε σε μία δύσκολη περίοδο κοντά της 
εκπληρώνοντας τη ευχή της και κάνοντάς την να 

πιστέψει ξανά στη ζωή…

Σήμερα είναι μαθήτρια της Γ΄Λυκείου και χαμογελάει 
ξανά!

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω πόσο σημαντικό αγαθό 
είναι η υγεία. Ας συνεχίσουμε  να ονειρευόμαστε έναν 
φωτεινό κόσμο γεμάτο αστέρια. Όλοι μαζί μπορούμε 
να βοηθήσουμε να φωτιστεί ο κόσμος των παιδιών με 
σοβαρές ασθένειες, στηρίζοντας το πρόγραμμα Αστέρι 

της Ευχής».Μελίνα, 
Μαθήτρια Γ’ 
Λυκείου



Τρόποι υποστήριξης

Παραγγείλτε Αστέρια της Ευχής για το δέντρο σας

SMS: Στείλτε τη λέξη WISH στο 19808
(χρέωση 2,48€ - εφαρμόζεται επιπλέον τέλος συνδρ. κιν. βάσει του μηνιαίου λογαριασμού)

Κάντε μία δωρεά στο https://www.donate.makeawish.gr στέλνοντας ένα αστέρι με ευχές σε 
αγαπημένα σας πρόσωπα.



Εύχομαι να αποκτήσω 

το κάστρο της Playmobil

Μυρτώ, 4 ετών

Ας δώσουμε όλοι μαζί 

δύναμη στην ευχή.

Γιατί είναι ο λόγος να 

πιστέψει ένα παιδί ότι όλα 

μπορούν να συμβούν.

Ακόμα και το πιο σπουδαίο. 

Να γίνει καλά.



Εύχομαι να αποκτήσω ένα σπιτάκι κήπου
στη βεράντα.
Τζωρτζίνα, 11 ετών

ΣΑΣ


