
3o Δημοτικό Σχολείο Αλίμου 

 “Λεωνίδας Κωνσταντάρας” 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών δράσεων του σχολείου μας, συμμετέχουμε και φέτος 
στο πρόγραμμα “Αστέρι της Ευχής” που πραγματοποιεί ο μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδας), ο οποίος πραγματοποιεί τις πιο 
βαθιές επιθυμίες παιδιών 3 - 18 ετών με πλασματικές ασθένειες. 

Με την αμέριστη υποστήριξη και την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής στα σχολεία, που 
συμπληρώνει φέτος τα 21 χρόνια, αγκαλιάστηκε από δασκάλους, παιδαγωγούς και 
γονείς καθώς τόσο με το κοινωνικό μήνυμα αγάπης που στέλνει, όσο και με τον 
εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, προάγει την έννοια του εθελοντισμού και διδάσκει την 
αξία της προσφοράς προς όλα εκείνα τα παιδιά που δοκιμάζονται καθημερινά από 
απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. 

Με το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής στα σχολεία, τα υγιή παιδιά συνειδητοποιούν 
πως η υγεία δεν είναι κάτι δεδομένο, αρχίζουν να νιώθουν πως δίπλα τους υπάρχουν 
παιδιά που παλεύουν για την υγεία και τη ζωή τους, ενάντια σε σοβαρές αρρώστιες 
που τα απειλούν. Ταυτόχρονα ανακαλύπτουν πως μαζί με το Make-A-Wish (Κάνε-
Μια-Ευχή Ελλάδος), μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να προσφέρουν χαρά, ελπίδα 
και δύναμη στα λιγότερο τυχερά παιδιά.                                        

Στο πλαίσιο του προγράμματος Αστέρι της Ευχής, οι μαθητές με το πόσο των 2 ευρώ, 
αγοράζουν στο σχολείο ένα απλό χάρτινο αστέρι με συμβολικό χαρακτήρα! Γράφουν 
επάνω το όνομα τους και την ευχή τους για ένα άρρωστο παιδί και το κρεμούν στο 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο ή στολίζουν το σχολείο, την τάξη ή και το δωμάτιο τους. 

Μια δωρεά των 2 ευρώ είναι αρκετή για να κάνουμε τη διαφορά! Μια ευχή δεν είναι 
απλά μια ευχή. Είναι το κίνητρο να συνεχίσει ένα παιδί να αγωνίζεται. Γιατί η 
εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού που νοσεί από σοβαρή ασθένεια, έχει τη δύναμη 
να το κάνει να πιστέψει ότι όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και το πιο σπουδαίο, να 
γίνει καλά! 

Όποιο παιδί επιθυμεί να πάρει το δικό του αστεράκι, μπορεί να ενημερώσει τον 
δάσκαλο/ την δασκάλα της τάξης του.  

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων 

 

 


