
Για έβδομη σερί χρονιά η ACS 

σύμμαχος στην εκπλήρωση ευχών 

του Make-A-Wish 
 

Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες έκλεισε εφτά χρόνια 

συνεργασίας με τον οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή 

Ελλάδος), στηρίζοντας τα λιγότερο τυχερά παιδιά και τις 

οικογένειές τους. 

Εν μέσω μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου για τις ταχυμεταφορές, η 

εταιρεία  ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Οργανισμό, υποστηρίζοντας, 

κατά κύριο λόγο, το πρόγραμμα  «Αστέρι της Ευχής». 

Το Make-A-Wish υλοποιεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα 

σχολεία όλης της Ελλάδας εδώ και 22 χρόνια, και μέσω αυτού δίνεται η 

δυνατότητα σε κάθε μαθητή με το συμβολικό ποσό των €2 να αποκτήσει το 

δικό του χάρτινο Αστέρι της Ευχής και να βοηθήσει ένα παιδί που αγωνίζεται 

για τη ζωή του, να εκπληρώσει την ευχή του. Τη φετινή σχολική χρονιά, η 

ACS,  μέσω 6.500 δωρεάν αποστολών συνέβαλε στην υλοποίησή του 

προγράμματος σε περισσότερα από 700 σχολεία. Επιπλέον, φέτος η εταιρεία 

διεκπεραίωσε για το Make-A-Wish 500 δωρεάν αποστολές δώρων και 

αντικειμένων που σχετίζονται με την εκπλήρωση της ευχής παιδιών. Τέλος, η 

ACS ανέλαβε και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του Οργανισμού σε 

αναλώσιμα, με την παροχή 7.000 φακέλων, 1.500 συσκευασιών ειδικού 

υλικού και 2 επαγγελματικών θερμικών εκτυπωτών με τα αναλώσιμά τους. 

  

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3 - 18 

ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και με το Αστέρι της Ευχής δίνει 

δύναμη σε εκατοντάδες παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Mέχρι σήμερα η ACS 



έχει πραγματοποιήσει τη δωρεάν μεταφορά 20.500 ενημερωτικών αποστολών 

σε σχολεία και εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, καταφέρνοντας να ενημερωθούν 

για το πρόγραμμα χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς και 

συμβάλλοντας έμμεσα, με αυτόν τον τρόπο, στην υλοποίηση περισσοτέρων 

από 600 ευχών που έχει υιοθετήσει το πρόγραμμα από το 2014. 

Η ACS θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Make-A-Wish, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η εταιρεία τα 

τελευταία χρόνια και το οποίο επικεντρώνεται σε 4 κοινωνικούς πυλώνες: την 

ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη/φυσική καταστροφή και δράσεις 

πανελλαδικής εμβέλειας, την προστασία της φύσης, την ενίσχυση της 

ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη 

στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
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