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∆ελτίο Τύπου  

Αθήνα, 04/05/2016 
 
 

To Vodafone World of Difference µοιράζεται τη δύναµη µιας Ευχής του Make-A-Wish 
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) µέσω του προγράµµατος «Αστέρι της Ευχής» 

  
Η Vodafone στηρίζει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και το πρόγραµµα Αστέρι της Ευχής. 

 
 
Το πρόγραµµα Vodafone World of Difference ανέδειξε τους 10 νέους νικητές που θα εργαστούν σε  
κοινωφελή Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό της επιλογής τους και η Vodafone καλύπτει τον µισθό τους για 

την εξάµηνη απασχόλησή τους.  
 
Για το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος και το πρόγραµµα «Αστέρι της Ευχής» επιλέχθηκε ο Χάρης 
Πατούνης ως υπεύθυνος του προγράµµατος µε σκοπό να επιτύχουµε την επέκταση του προγράµµατος 
καθ’ όλη τη χρονιά, αποσκοπώντας στη µείωση του χρόνου εκπλήρωσης των Ευχών καθώς και της 
λίστας αναµονής τους.  

 
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος ο Χάρης θα διαχειριστεί και θα επεκτείνει το πρόγραµµα µε στόχο την 
εξεύρεση πόρων για την υιοθεσία Ευχών αλλά και την καλύτερη προετοιµασία του. Θα θέλαµε να 
ευχαριστήσουµε τη Vodafone για την υποστήριξή της και την ευκαιρία που δίνει στη βελτίωση ενός από τα 
πιο βασικά προγράµµατα του Οργανισµού µας µέσω αυτής της µοναδικής πρωτοβουλίας, 
δηµιουργώντας ένα διαφορετικό κόσµο Ευχών µε µοναδικό µέληµα να δώσει Χαρά, ∆ύναµη και Ελπίδα 
στα παιδιά που παλεύουν από σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες.  
 
Το Αστέρι της Ευχής του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) υλοποιείται εδώ και 17 χρόνια σε όλα τα 
σχολεία της Ελλάδος µε την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, σε πλήθος φορέων και επιχειρήσεων δίνοντας 
τη δυνατότητα σε όσους το επιθυµούν, να βοηθήσουν στο έργο µας, µε το συµβολικό ποσό των 2€, να 
αποκτήσουν το δικό τους αστέρι! Το “Αστέρι της Ευχής” ως µήνυµα αισιοδοξίας δίνει την ευκαιρία σε 
όλους να προσφέρουν την αγάπη τους. Για κάθε άρρωστο παιδί το µεγαλύτερο όνειρο είναι να γίνει 
σύντοµα καλά. Αν πιστέψουµε στο όνειρό τους και το φέρουµε πιο κοντά, θα τους δώσουµε την ώθηση να 
συνεχίσουν να µάχονται.  
 
Το Αστέρι της Ευχής αποτελεί το µεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές στην Ελλάδα 
προάγοντας το αίσθηµα της προσφοράς, τον εθελοντισµό και την ανιδιοτέλεια. Πάνω από τις µισές Ευχές 
του Οργανισµού υιοθετήθηκαν το 2015 µέσω του προγράµµατος ενώ στο πλαίσιο της υλοποίησης 
τουαπονεµήθηκε το 2015 το βραβείο Καλύτερης Οµαδικής Προσπάθειας (Team Effort Award) από το 
Make-A-Wish International. Περισσότερες πληροφορίες για το Αστέρι της Ευχής 
www.wishstar.gr 
https://www.youtube.com/watch?v=-8C5NCpoEfg 

 
 
 
 



                                                                           
                                                                                                  
 
                                                                                                          
Η Γενική ∆ιευθύντρια του Οργανισµού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) δήλωσε σχετικά:  
«Ευχαριστούµε θερµά τη VODAFONE για το πρόγραµµα που υλοποιεί εδώ και 5 Χρόνια. Αποτελεί πολύτιµη 
συµβολή στο έργο πολλών φιλανθρωπικών οργανισµών που καλούµαστε να σταθούµε κοντά σε 

συνανθρώπους µας που δοκιµάζονται ποικιλοτρόπως. Για το  Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) το 
Αστέρι της Ευχής έχει ιδιαίτερη αξία µια και έχει σηµαντικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μόνον εάν 
ευαισθητοποιήσουµε τα παιδιά, τις µελλοντικές γενεές, θα µπορέσει η αλληλεγγύη και ο εθελοντισµός να 
εγκαθιδρυθούν ως αξίες – συνιστώσες της καθηµερινότητάς µας.» 
 
Όσοι επιθυµούν να γνωρίσουν τους 10 φετινούς νικητές και το έργο που θα αναλάβουν µπορούν να 

παρακολουθήσουν το σχετικό video https://youtu.be/-hXwd4qFSh8. Περισσότερες πληροφορίες για το 
Πρόγραµµα Vodafone World of Difference 
http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=10011 
 
 
Συνηµµένες µπορείτε να βρείτε τις φωτογραφίες:  
Φωτογραφία 1: Νικητές προγράµµατος World of Difference 
Φωτογραφία 2: Πατούνης Χάρης, Νικητής World of Difference, Υπεύθυνος προγράµµατος Αστέρι της 
Ευχής 

 

Σχετικά µε το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)  

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι παράρτηµα του διεθνούς οργανισµού ‘Μake-

A-Wish International’ και πραγµατοποιεί τις πιο βαθιές επιθυµίες παιδιών µε σοβαρές και 

απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, µε Χαρά, ∆ύναµη και Ελπίδα. Ο 

οργανισµός ασχολείται αποκλειστικά µε το ψυχικό κόσµο του άρρωστου παιδιού και όχι µε την 

ασθένειά του. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1996 και µέχρι σήµερα έχει πραγµατοποιήσει τις Ευχές σε 

1.500 σοβαρά άρρωστα παιδιά, χαρίζοντας τους και πάλι πίστη πως τα όνειρα µπορούν να συµβούν, ακόµα και να 

γίνουν καλά! Μέσα από τη διαδικασία µιας ευχής, δηµιουργούµε για το παιδί και την οικογένειά του αξέχαστες 

εµπειρίες, δυνατές αναµνήσεις και αναδεικνύουµε τη µοναδικότητά του µε ένα σκοπό: να γεµίσει δύναµη, να πιστέψει 

στη ζωή και να την ξανακερδίσει!     

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο µας στη Ελλάδα, επικοινωνήστε µαζί µας:  

Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) 

Καραϊσκάκη 23 & Λ. Βουλιαγµένης, 16675, Γλυφάδα  
Τηλ. 210-9637660 & 7, marketing@makeawish.gr  


