
Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του 
Ξενώνα Φιλοξενίας, που αποτελεί το δεύτερο 

μεγάλο έργο κοινωνικής προσφοράς του 
Συλλόγου φίλων των καρκινοπαθών παιδιών 

ΣΤΟΡΓΗ, προσφέρουμε με περίσσευμα αγάπης 
μια στοργική αγκαλιά φιλοξενίας στα ασθενή 

παιδάκια και τις οικογένειές τους, που κάνουν 
την θεραπεία τους στα Παιδογκολογικά 

νοσοκομεία της πόλης.

Μήνυμα Προέδρου Του Συλλόγου «Στοργής» κυρίας 
Πολυτίμης Μπακατσέλου 



1ο Μεγάλο Έργο 
Αιματολογικό Κέντρο «ΣΤΟΡΓΗ» 
στο Γενικό Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου



Η κατασκευή κι ο επιστημονικός και ξενοδοχειακός 
εξοπλισμός ενός Αιματολογικού Κέντρου, το οποίο το 
δώρισε στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» και του 
οποίου το εγκαίνια τα έκανε ο πρωθυπουργός κ. 
Κώστας Σημίτης, τον Απρίλιο του 1996.

Κτίστηκε σε χώρο που διατέθηκε από το νοσοκομείο 
για το σκοπό αυτό. Καταλαμβάνει έκταση 4.000 
τετραγωνικών μέτρων που είναι διαμοιρασμένη σε 3 
ορόφους και διαθέτει 58 κρεβάτια.

1ο Μεγάλο Έργο



2ο Μεγάλο Έργο 
ΞΕΝΩΝΑΣ του Συλλόγου «ΣΤΟΡΓΗ»



Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΑΣ

Το κτίριο αποτελείται από 4 ορόφους

Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Οκτωβρίου 2016, από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κο Προκόπη 

Παυλόπουλο, και την πρόεδρο του Συλλόγου 
Φίλων των Καρκινοπαθών

Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ», κα Πολυτίμη Μπακατσέλου 

Ο Ξενώνας του Συλλόγου  «ΣΤΟΡΓΗ» φιλοξενεί 
καρκινοπαθή παιδιά και τους συνοδούς τους, 

όταν έρχονται για τις θεραπείες τους, στα 
Παιδοογκολογικά τμήματα Νοσοκομείων, 
Ιπποκράτειο, ΑΧΕΠΑ, Παπανικολάου στη 

Θεσσαλονίκη. Η φιλοξενία είναι δωρεάν για 
όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται   



Ο Ξενώνας μας διαθέτει:
⬣ 19 δίκλινα δωμάτια και σε πολλές περιπτώσεις 

υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας και για δεύτερη 

συνοδό, ενισχύοντας έτσι τη συνοχή της οικογένειας, η 

οποία στη δύσκολη αυτή  συγκυρία είναι πολύ 

σημαντική.  

⬣ Το κάθε δωμάτιο έχει δικό του ξεχωριστό μπαλκόνι, 

περιλαμβάνει προσωπικό WC-μπάνιο, ψυγείο, 

ντουλάπα, ψύξη-θέρμανση, τηλεόραση. Υπάρχουν 

αίθουσες δραστηριοτήτων. Η/Υ, σχολείου, πλυντήρια-

στεγνωτήρια, κοινόχρηστοι χώροι, κουζίνα, τραπεζαρία, 

σαλόνι, παιδότοπος και βοηθητικοί χώροι. 

⬣ Επιβατικό αυτοκίνητο 9 θέσεων από τον σύλλογο 

«Στοργή» για την μεταφορά των παιδιών και τους 

συνοδούς τους, από τον Ξενώνα προς τα νοσοκομεία με 

επιστροφή.



Στον Ξενώνα παρέχονται 
υπηρεσίες:

Εκπαίδευσης με το 
πρόγραμμα κατ’ οίκον 
διδασκαλίας

Κοινωνικής και 
Ψυχολογικής υποστήριξης 

των φιλοξενούμενων 
παιδιών και συνοδών

Διασφάλισης της 
ποιότητας ζωής τους 



Οι Οικογένειες

Στο Ξενώνα, «το μεγάλο σπίτι τους», όπως το αποκαλούν τα 
παιδιά και οι γονείς, βρίσκουν ζεστασιά, στήριξη και στοργή, 

μένουν με αξιοπρέπεια, με άριστες συνθήκες διαβίωσης, 
οργανώνουν την ζωή τους και παίρνουν δύναμη για να 

πολεμήσουν τον καρκίνο του παιδιού τους.

Παιδιά και γονείς είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε όλους τους ανθρώπους οι 
οποίοι είχαν τη σημαντική ιδέα και αποφάσισαν να ιδρύσουν 

και να λειτουργήσουν τον Ξενώνα «ΣΤΟΡΓΗΣ»



Επισκέψεις Φίλων μας 

Κωνσταντίνος Αργυρός



Επισκέψεις Φίλων μας 

Άννα Βίσση 



Επισκέψεις Φίλων μας 

Ομάδα του ΠΑΟΚ 



Επισκέψεις Φίλων μας 

Youtubers «Fraoules22»



Χριστουγεννιάτικες Γιορτές 
στον Ξενώνα με τα παιδιά 



Χριστουγεννιάτικες Γιορτές 
στον Ξενώνα με τα παιδιά 



Καταγωγή παιδιών και συνοδών

► Ν. Έβρου

► Ν. Δράμας

► Ν. Ξάνθης

► Ν. Καβάλας 

► Ν. Σερρών

► Ν. Χαλκιδικής

► Ν. Πέλλας

► Ν. Ημαθίας

► Ν. Καστοριάς 

► Ν. Κοζάνης

► Ν. Γρεβενών

► Ν. Λαρίσης 

► Ν. Τρικάλων 

► Ν. Καρδίτσας

► Ν. Μαγνησίας 

► Ν. Πιερίας 

► Νήσος Κρήτη 

► Νήσος Λέσβος

Εξωτερικό:

► Αλβανία 

► Ισπανία 

► Ιράκ 

► Γερμανία



Ζωγραφιές των Παιδιών του Συλλόγου «ΣΤΟΡΓΗ»



Ζωγραφιές Σχολείων με θέμα «Σκέψεις για τον Παιδικό Καρκίνο»



Ο Ξενώνας ενισχύεται δημιουργικά και ουσιαστικά με οργανωμένα εσωτερικά προγράμματα και 

συνεργασίες.

⬣ Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα → Πρακτική άσκηση φοιτητών, υλοποίηση ερευνητικών 

εργασιών.

⬣ Εκπλήρωση ευχών από το “Make-a-wish” Ελλάδος.

⬣ Ενημερωτικά σεμινάρια στο προσωπικό (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλειας).

⬣ Προγράμματα εθελοντισμού → συμμετοχή σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δράσεις.

⬣ Ομάδες δραστηριοποίησης → ομάδα χειροποίητης δημιουργίας, κατασκευές χειροτεχνημάτων και 

δώρων.

Στόχος: η διαμόρφωση ενός σταθερού, ευχάριστου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους 

συνοδούς τους.

Συνεργασίες



Ο Ξενώνας από το 2017 ως το καλοκαίρι του 2019, έχει συνεργαστεί με τα Πανεπιστήμια:

⬣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: 

⬣ Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

⬣ Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης

⬣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Δημοσιογραφίας

⬣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη Μουσική Κοινωνία.

Τομείς Δραστηριοποίησης :

► Διαμόρφωση ηλεκτρονικού αρχείου φιλοξενούμενων οικογενειών και ηλεκτρονικού αρχείου 

φορέων (Πανελλαδικά) και ΜΜΕ 

► Τήρηση μητρώου και φακέλων φιλοξενούμενων οικογενειών.

► Πρωτοποριακό- ερευνητικό πρόγραμμα για την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην 

ποιότητα ζωής παιδιατρικών, ογκολογικών πληθυσμών μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων. 

► Μουσικοθεραπεία.

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια 



Διοίκηση και Οικονομικοί Πόροι 
της «ΣΤΟΡΓΗΣ»

Η Στοργή δεν εποπτεύεται από κάποιο άλλο όργανο. Είναι φιλανθρωπικό σωματείο, 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και διοικείται από 
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται. Όλα τα μέλη του προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. 

Η αρχή «ελάχιστα έξοδα – πολλά έσοδα» κατευθύνει τη δραστηριότητα του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα έσοδα της ΣΤΟΡΓΗΣ προέρχονται μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν έχει 
ζητηθεί ποτέ καμία κρατική και ευρωπαϊκή επιχορήγηση. 

Το ταμεία ενισχύεται  από: 
► Τις ετήσιες συνδρομές των μελών της
► Τις ποικίλου χαρακτήρα εκδηλώσεις που πραγματοποιεί
► Τις χορηγίες
► Τις δωρεές



Το παιδί  που νοσεί δεν σταματά να μεγαλώνει.

Βιώνει τις ανάγκες των παιδιών της ηλικίας του, με τον πόνο, την ανασφάλεια, την 
αδυναμία να αντισταθεί, να ελέγξει και να αντιμετωπίσει τις ψυχολογικές επιπτώσεις 

της ασθένειάς του.

Η συμπεριφορά του αλλάζει. Εκδηλώνεται νευρικότητα, απόγνωση, λύπη, ανάγκη να 
μιλήσει με κάποιον.

Η αρρώστια σε πολλές περιπτώσεις απειλεί τη συνοχή της οικογένειας και την 
ισορροπία του οικογενειακού συστήματος. Η δυσκολία προσαρμογής στη νόσο 

διαταράσσει τις κοινωνικές σχέσεις, τους απομονώνει, με ένα αίσθημα απόρριψης και 
με προβλήματα επικοινωνίας. 



Επικοινωνία 

Email

2310 544320
2310544321

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

storgi544320@gmail.com
info@storgi.org

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πόντου 156 ή Ροδοπόλεως 
5, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132

mailto:storgi544320@gmail.com
mailto:info@storgi.org


Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους, χορηγούς, δωρητές, 
οι οποίοι στηρίζουν με την αγάπη και την προσφορά τους το 

έργο του Συλλόγου «ΣΤΟΡΓΗ»



«Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΤΕΙ

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΚΗ
ΜΕ ΑΓΑΠΗ –ΣΤΟΡΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΣΤΟΡΓΗ»
ΤΙΜΗ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ


