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Μήνυμα του Προέδρου

Αγαπητοί Φίλοι,

Το φθινόπωρο βρίσκει την ομάδα της AURORA να δουλεύει σθεναρά, παρά τις αντιξοότητες της 
«νέας μας πραγματικότητας», αναγνωρίζοντας ότι, σε πείσμα της COVID-19 και όλων όσων 
συμβαίνουν γύρω μας, είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεχίζουμε. Γιατί οι ανάγκες δεν σταματούν 
–αντίθετα, εντείνονται– και η σημασία του έργου μας μεγεθύνεται στο πλαίσιο της πανδημίας. 

Έτσι, σε αυτό το τεύχος έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας δύο πολύ καλά νέα, που μας γεμίζουν 
χαρά και υπερηφάνεια. Πρώτον, ότι η AURORA έθεσε σε λειτουργία τον δικό της Σύλλογο 
Εθελοντών Αιμοδοτών, συνδράμοντας έτσι τους αιματολογικούς ασθενείς σε έναν τομέα στον 
οποίο είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι, με μια προσφορά ζωτικής σημασίας. Με ένα αληθινό δώρο ζωής! 

Δεύτερον, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε μια ακόμα ξεχωριστή συνεργασία: Αυτή με την 
επιστημονική ομάδα του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», που προσφέρει ελπίδα στους ασθενείς 
μέσω της πρωτοποριακής έρευνας που στηρίζεται από την ΑURORA.

Φτάνοντας προς το τέλος αυτής της ενημέρωσης, δίπλα στις δικές μας θερμές ευχαριστίες που 
οφείλουμε πάντα σε όσους στηρίζουν το έργο μας –τα Μέλη, τους Χορηγούς, τους Φίλους, τους 
Εθελοντές και τους Υποστηρικτές μας- σας παρουσιάζουμε και κάτι ακόμα -ένα γράμμα αλλιώτικο 
από τα συνηθισμένα. Το γράμμα του Νάσου και της Κατερίνας, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στο 
Κολωνάκι και ύστερα στο Σπίτι της Αγίας Παρασκευής, και μοιράζονται μαζί μας κάτι από την 
εμπειρία, τη δύναμη και το κουράγιο τους, μέσα από μια επιστολή γεμάτη αληθινά συναισθήματα… 

Η επιστολή τους, που παραθέτουμε αυτούσια, μας θυμίζει την ουσία όλων αυτών για τα οποία 
πασχίζουμε καθημερινά. 

Και μαζί με εμάς, έχετε και όλοι εσείς -τα Μέλη και οι Υποστηρικτές μας- τη σιγουριά ότι η στήριξη 
που μας προσφέρετε, μεταφράζεται κάθε μέρα σε ουσιαστικό έργο κι σε ελπίδα. 

Σας ευχαριστούμε!

Clemente Pinedο
Πρόεδρος AURORA – Μαζί Ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα
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Chairman’s Note

There aren’t enough words to express our gratitude for having AURORA by our side as we walked 
this steep and dif�cult course. When my partner was diagnosed, I told him: “Don’t be afraid, we will 
climb this mountain together, and come down, hand in hand, at the other end. We will pull 
through.” What I didn’t know then was that these empowering words would not be coming from 
me alone... 

Thank you from the bottom of our hearts [for being by our side],

Katerina and Nassos 

Dear Friends,

Autumn �nds the AURORA team working hard, in the face of what is often now termed our “new 
normal,” in recognition that, perhaps more than ever before, it is imperative that we continue our 
work. That we continue to serve the needs of patients, which have become more pressing because 
of the pandemic, making our contribution all the more relevant in these troubled times. 

It is thus doubly heart-warming to share in this issue a great deal of positive news. AURORA’s new 
Association of Volunteer Blood Donors is a huge step forward, as it supports patients with hemato-
logical diseases with a truly life-giving gift, in an area where they are particularly vulnerable. (To 
learn more about how you too can help, please reach out to us at info@aurora.gr or by phoning 
210-6165232).

We are also proud to announce a new scienti�c project that will make pioneering treatment availa-
ble to patients in Greece. To share insights into this promising breakthrough, we are giving the �oor 
to the scientists in this issue, offering AURORA’s Friends an insider’s view into this ground-breaking 
new research that promises to save lives. 

As we thank all of you – our Members, Donors, AURORA Sponsors, Ambassadors and Volunteers – 
we are also honored to be able to share with you a different kind of “thank you”. One directed to 
AURORA’s own community directly from its bene�ciaries – from the people whom we can help, 
because of your support. The words above of Katerina and Nassos, who left the Agia Paraskevi 
guesthouse in October to return to their home in Mytilene, have �lled us with joy. With the convic-
tion that we are doing the right thing where it is needed the most – and that is all down to you, 
who make it all possible. Thank you! 

Clemente Pinedo 

Chairman, AURORA – Together Against Hematological Diseases
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ AURORA:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΙΜΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΖΩΗ
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ της AURORA είναι πια γεγονός!

Με αριθμό μητρώου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών 15730, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
της AURORA είναι πλέον σε θέση να προσφέρει περισσότερα σε εκείνους που το έχουν 
πραγματικά ανάγκη – αναγνωρίζοντας ότι η προσφορά αυτή είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για 
όσους πάσχουν από νοσήματα του αίματος, οι ανάγκες των οποίων είναι τεράστιες. Αυτό σημαίνει 
πως μια διαδικασία που κρατά μόλις 20-30 λεπτά, εάν υπολογίσει κανείς και τον χρόνο 
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και του ιατρικού ελέγχου, μπορεί να σώσει μια ζωή… 

Για τον σκοπό αυτόν, η ΑURORA εξασφάλισε τη συνεργασία του Τμήματος Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», ώστε η εύκολη και ανώδυνη διαδικασία να γίνεται με τη 
συνδρομή του έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού του Νοσοκομείου (Δευτέρα & Τετάρτη: 
08:30-17:30· Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 08:30-14:30· Σάββατο 09:00-14:00). 

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στον 
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της AURORA και κάποιες διευκρινήσεις για την όλη διαδικασία. 
Όποιος επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή ή να μάθει περισσότερα, μπορεί να επικοινωνήσει με την 
ομάδα της AURORA ή –για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία– απευθείας με την ομάδα του 
«Ευαγγελισμού» (τηλ. 213 2043960 & 213 2043656).

Γενικές προϋποθέσεις για να γίνεις αιμοδότης

• Να είσαι σε ηλικία από 18 έως 65 ετών.
• Να μην έχεις κάποιο σοβαρό ή χρόνιο πρόβλημα υγείας.
• Να μην έχεις νοσήσει από ηπατίτιδα ή AIDS.
• Να έχεις ασφαλή τρόπο ζωής (συμπεριφορές υψηλού κινδύνου είναι π.χ. η λήψη ουσιών, οι 
πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι, τατουάζ ή piercings που έγιναν τους τελευταίους 6 μήνες. Για τη 
δική σου ασφάλεια, δεν μπορείς να προσφέρεις αίμα εάν κάνεις πρωταθλητισμό και 
προετοιμάζεσαι για κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός ή εάν ασκείς κάποιο επικίνδυνο επάγγελμα).
• Να έχεις κοιμηθεί καλά την προηγούμενη ημέρα.
• Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα.
• Να έχεις μαζί σου ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σου (π.χ. αστυνομική 
ταυτότητα, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, άδεια παραμονής, άδεια οδήγησης) και οπωσδήποτε το 
ΑΜΚΑ σου.

Υπάρχουν στιγμές που ακόμη και ο πιο υγιής άνθρωπος δεν πρέπει να προσφέρει αίμα.
Πριν φθάσεις στην αιμοδοσία, ζήτησε να ενημερωθείς αναλυτικά για τους λόγους που μπορεί να 
μην σου επιτρέπουν προσωρινά να προσφέρεις αίμα. Εάν δεν είσαι σίγουρος ότι επιτρέπεται να 
δώσεις αίμα, μπορείς να επικοινωνήσεις με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Ο 
Ευαγγελισμός» ή να απευθυνθείς στον υπεύθυνο Αιμοδοσίας.
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Ζητήσαμε από την ερευνητική ομάδα της Αιματολογικής Κλινικής της Μονάδας Μεταμόσχευσης 
Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» να μας πει λίγα 
λόγια για το ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Αιμοποιητικών Κυττάρων και 
Κυτταρικών Θεραπειών «ΝΙΚΟΛΑ ΔΑΥΙΔ-PINEDO», που στηρίζεται από την ΑURORA και υπόσχεται 
να σώσει ζωές, αλλάζοντας τα δεδομένα για τους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα:
«Οι κυτταρικές θεραπείες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα στη 
μάχη έναντι λοιμώξεων και κακοηθειών. Για την παρασκευή τους, απαιτείται η συλλογή 
συγκεκριμένων υποτύπων αιμοποιητικών κυττάρων από πηγές όπως το περιφερικό και το ομφάλιο 
αίμα. Στο εργαστήριο, τα κύτταρα αυτά τροποποιούνται ή εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν τα 
κύτταρα του όγκου ή τα προσβεβλημένα από ιούς κύτταρα. Πρόκειται λοιπόν για “ζωντανά” 
φάρμακα, που με τη χορήγησή τους στον ασθενή προκαλούν ισχυρή ανοσιακή απάντηση, αφού 
επιτίθενται στα κύτταρα-στόχους, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουν.

»Θα αναπτυχθεί ένα ερευνητικό πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιήσει τα κύτταρα “φυσικούς φονείς” 
(Natural Killer, NK) του ομφαλίου αίματος. Πρόκειται για ένα είδος λεμφοκυττάρων που 
αναγνωρίζουν μόνο τα μη φυσιολογικά κύτταρα (καρκινικά, μολυσμένα από ιούς κύτταρα) και τους 
επιτίθενται αμέσως, ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού είναι προστατευμένα από την 
τοξική τους δράση. Έτσι, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός απλού και κλινικά εφαρμόσιμου 
πρωτοκόλλου, που θα εξασφαλίζει τον πολλαπλασιασμό, την ενεργοποίηση ή/και τη γενετική 
τροποποίηση των ΝΚ κυττάρων, ώστε, όταν αυτά αντιμετωπίσουν κύτταρα αιματολογικών 
κακοηθειών, να εκδηλώσουν ισχυρή τοξική δράση. Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει ένα 
απλό ανοσοθεραπευτικό εργαλείο κατά του καρκίνου».
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Η ερευνητική ομάδα της Αιματολογικής Κλινικής ΜΜΜΟ του Ευαγγελισμού,
με επικεφαλής τους ιατρούς Μ. Μπουζάνη, Δ. Καρακάση και Ι. Μπαλταδάκη

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ:
Η ΑURORA ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
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MEET THE SCIENTISTS:
SUPPORTING CUTTING EDGE
BLOOD CANCER RESEARCH 

We asked the research team of the Hematology Clinic of Evangelismos General Hospital to give us 
the gist of the new, cutting-edge research of the “NICOLA DAVID-PINEDO” Hematopoietic Cell 
Processing and Cell Therapies Laboratory, supported by AURORA, which promises to improve the 
lives of patients with hematological diseases:

“Cellular therapies are designed to improve the immune system against malignancies and infec-
tions. Manufacturing implicates the collection of a speci�c type of immune cells from such sources 
as peripheral or cord blood. Thereafter, the cells are modi�ed or trained to recognize the target 
cells and to exhibit a vigorous attack toward them. The mediators of cellular therapies are charac-
terized as ‘living drugs.’ They consist of fully functional cells that, upon infusion, latch onto and kill 
tumor- and pathogen-infected cells.

An immunotherapy protocol will be established, based on Natural Killer (NK) cells derived from 
cord blood. NK is a lymphocyte subgroup that only recognizes as a target cells that are abnormal 
due to infection or malignancy. Upon recognition, NK cells elicit an immediate, without prior sensi-
tization, cytotoxic effect. Interestingly, normal tissues are immune from NK cell toxicity. Based on 
these properties, a simpli�ed, clinically applicable research protocol will be developed to ensure 
the expansion, activation and/or genetic modi�cation of NK cells derived from cord blood. Thereaf-
ter, the manipulated cells will be confronted with hematopoietic malignant cells to assess their 
cytotoxic capacities. This work aims to provide a simple immunotherapeutic tool against cancer.”
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Υπάρχουν οι μέρες που ακόμα και η πιο μικρή λεπτομέρεια φαντάζει σαν το πιο μεγάλο πρόβλημα 

στον κόσμο.

Υπάρχουν μέρες που κυνηγάει κανείς την επιτυχία με μια εμμονή, χωρίς να κοιτάει πίσω του

και γύρω του, ούτε για ένα λεπτό.

Το μέλλον πολύ απλά κυριαρχεί, θεωρείται δεδομένο και απλώνει τα πλοκάμια του για να πιάσει

όσα περισσότερα μπορεί.

Τέτοιες μέρες είναι αυτές που συχνά χαρακτηρίζονται από αχαριστία και μόνιμη αίσθηση 

ανικανοποίητου, με περιτύλιγμα, άφθονο ατομικισμό.

Αυτές τις μέρες θυσιάζεται η “ζωή” και η ποιότητα αλληλεπίδρασης και σύνδεσης για μια εξέλιξη 

πολύ προσωπική που τρέφεται από τον φόβο της αποτυχίας και το άγχος της αυτοπροστασίας. 

Κάτι τέτοιες μέρες είναι που ο χρόνος τρέχει με άπιαστους ρυθμούς και το “εμείς” θυσιάζεται

για χάρη του “εγώ μπορώ και μόνος μου”, “δεν σε χρειάζομαι”.

Ένας ατελείωτος αγώνας στον οποίο πορεύεσαι με παρωπίδες που δεν σου επιτρέπουν να δεις

τον άλλον, να τον νιώσεις, να τον χαρείς, να τον φροντίσεις, να σε φροντίσει και να αφεθείς

στην αγκαλιά του.

Υπάρχουν όμως και οι άλλες μέρες. Αυτές της βαθιάς απειλητικής συνειδητοποίησης ότι κάτι λείπει 

ή πολύ σύντομα θα λείψει οριστικά, αυτές που σε κάνουν να νιώθεις γυμνός μπροστά στη ζωή

και πολύ μόνος.

Από αριστερά: Η Κατερίνα, ο Νάσος και η Μαριλένα: Το ανθρώπινο πρόσωπο της 
AURORA, γεμάτο χαμόγελα!
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«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΑΤΕ»

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ AURORA/

A LETTER TO AURORA



Και ενώ είσαι πλέον πεπεισμένη ότι αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρεις, θα χάσεις κάθε έλεγχο

και θα βιώσεις την απόλυτη καταστροφή, γιατί τελικά “δεν μπορείς μόνη σου”.

Τότε, αν είσαι τυχερός/ή μπορεί να νιώσεις φροντιστικά χέρια να σου χαϊδεύουν το κεφάλι και να 

σου στρώνουν κρεβάτι για να κοιμηθείς στα μαλακά, τρέφοντας τις ανάγκες σου με μπόλικη

αγάπη και νοιάξιμο.

Είναι χέρια ανθρώπων που ξέρουν ότι οι μικρές λεπτομέρειες που συχνά σε αρρωσταίνουν, 

μπορούν να φροντιστούν μέσα από την αλληλεγγύη.

Είναι χέρια ανθρώπων που απομυθοποιώντας την παντοδυναμία του “εγώ”, αναδεικνύουν τη 

δύναμη της συλλογικότητας.

Είναι οι άνθρωποι που μέσα από τα δικά τους επίπονα βιώματα οραματίστηκαν τη στήριξη

στα δύσκολα, θυμίζοντας πως οι ανθρώπινες σχέσεις είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή.

Πρόκειται για ανθρώπους που, προσφέροντας εγκάρδια φιλοξενία και στήριξη, φέρνουν την πιο 

γλυκιά αυγή μετά το βαθύ ψυχολογικό σκοτάδι, στο πλαίσιο μιας ζωής γεμάτης απρόβλεπτες 

μεταβάσεις και εναλλαγές.

Η επαφή με τους ανθρώπους αυτούς βοηθά στη συνειδητοποίηση ότι υπάρχει το “εμείς” που κάνει 

τη διαφορά, φωτίζοντας τις πιο σκοτεινές στιγμές. 

Μπορεί πολλές φορές τα δάκρυα να θολώνουν το τοπίο, δημιουργώντας μια πάχνη που κρύβει 

μέσα της πολύ πόνο και θλίψη.

Αλλά τότε, ίσως έρθουν τα ελπιδοφόρα και ανακουφιστικά χέρια της AURORA, που, σύμφωνα

με τη μυθολογία, μπορεί να έκλαψε για τον χαμένο της γιο, αλλά έμεινε γνωστή ως η θεότητα της 

αυγής και της ζωής…

Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουμε την ευγνωμοσύνη μας που είχαμε ως

συνοδοιπόρο μας την AURORA, καθώς βαδίζαμε μονοπάτια δύσβατα.

Είχα πει στον σύντροφό μου αμέσως μετά τη διάγνωσή του: “Μη φοβάσαι, θα ανεβούμε το βουνό 

και θα το κατέβουμε χέρι-χέρι, θα είμαι δίπλα σου, θα τα καταφέρουμε”.

Τότε, δεν ήξερα ότι αυτά τα ενδυναμωτικά λόγια δεν θα πηγάζανε μόνο από εμένα…

Ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας,

Κατερίνα και Νάσος

AURORA’S NEWSLETTER
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«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΑΤΕ»

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ AURORA/

A LETTER TO AURORA
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ-
ΧΟΡΗΓΟΙ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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Από τα πρώτα μας βήματα, ζητήσαμε από τα Μέλη μας να πιστέψουν το όραμα της AURORA και να 
συνδράμουν κάθε μας προσπάθεια. Σήμερα, μετράμε 127 Μέλη και συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε. 
Με το σκεπτικό αυτό, επιλέγουμε να μειώσουμε την ετήσια συνδρομή των Μελών μας από 300 σε 
250 ευρώ. Σε αναγνώριση πως η Οικογένεια της AURORA συνεχίζει να μας συνδράμει παρά τους 
δύσκολους καιρούς. Σε αναγνώριση του ότι όλοι εσείς παραμένετε πάντα κοντά μας, σε όλα όσα 
προσπαθούμε να πετύχουμε τόσο στο εγγύς όσο κα στο απώτερο μέλλον.

Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας έχουν και οι δικοί μας AURORA Ambassadors –οι πολύτιμοι 
πρεσβευτές του έργου μας– που μας βοηθούν να στείλουμε το μήνυμα της AURORA ακόμα 
παραπέρα! H δύναμή σας μας δίνει το κουράγιο να συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε! 

Δωρητές, Χορηγοί & Υποστηρικτές

Χωρίς τους Δωρητές, Χορηγούς και Υποστηρικτές μας, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε όλα όσα 
ονειρευόμαστε. Θερμές ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη συμβολή τους 
οφείλουμε:

• σε όλους τους Δωρητές μας (ιδιώτες και εταιρείες)
• στους ανώνυμους Δωρητές μας 
• στο Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, στο Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και στο 
Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλανς Λαμπροπούλου
• στoυς εταιρικούς χορηγούς μας: MyShoe, KG Law Firm, Protean, McCann, V+O, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Rolco, MyPlanet, KLC Law Firm, Πλουμής-Σωτηρόπουλος, Appios Creative Studio, ACS, 
Studio Kominis, Marielle Pteroudis, Bullseye Burgers.
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Please note: As a token of thanks for your steady support in dif�cult times, AURORA has decided 
to reduce, as of January 2020, its membership fee from €300 to €250. 

A warm word of thanks to our Members, Ambassadors, Volunteers and Friends, our anonymous 
donors and our private and corporate sponsors, including: 
• The A. G. Leventis Foundation, the Captain Vassilis and Carmen Constantakopoulos Foundation 
and the Dimitrios and Blanche Lambropoulos Foundation
• Our corporate sponsors: MyShoe, KG Law Firm, Protean, McCann, V+O, Sakkoulas Publications, 
Rolco, MyPlanet, KLC Law Firm, Ploumis-Sotiropoulos, Appios Creative Studio, ACS, Studio Komin-
is, Marielle Pteroudis, Bullseye Burgers.

AURORA – TOGETHER AGAINST HEMATOLOGICAL DISEASES 

PIRAEUS BANK: ΙΒΑΝ: GR02 0171 5580 0065 5814 5654 109

MEMBERS’ NEWS–
SPONSORS & ACKNOWLEDGEMENTS
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ΠΡΟΣ:

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ AURORA-ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

To:

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE AURORA-TOGETHER AGAINST HEMATOLOGICAL

DISEEASES ASSOCIATION

Επιθυμώ να γίνω Φίλος/η της AURORA, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό και, προαιρετικά,

με ετήσια συμμετοχή 50 Ευρώ, τους σκοπούς του Σωματείου.

I would like to join the Friends of AURORA, supporting the Association’s work with

a discretionary annual contribution of 50 Euro.

ΕΠΩΝΥΜΟ / SURNAME: …………………………………………………………………………………………………………………………..............

ONOMΑ / ΝΑΜΕ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...............……….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / FATHER’S NAME: ………………………………………………………………......……………………………………………….

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / PLACE OF RESIDENCE: ……………………………………………………………………………..………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS: …………………………………………………………………………………………….............……………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE NUMBER: ………………………………………………………………......………………………………………………….

E-MAIL: …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

Α.Φ.Μ. / TAX NO.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Α.Δ.Τ. / IDENTITY CARD NUMBER: ………………………………………………………………...........………………………………………….

or / ή

ΑΡ. ΔΙΑΒ. / PASSPORT NUMBER: ……………………………………………………………….....…………………………………………………

Σε περίπτωση που επιθυμείτε, παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω μία ή περισσότερες επιλογές: 

Should you also wish to offer any of the following, please mark accordingly: 

εθελοντική εργασία / volunteer work ……………………………………………………………………………………………………………….

προσφορά σε είδος / donation in kind …………………………………………………………………………………………………………….

υπηρεσία / service ……………………………………………………….……………….………………………………………………………………………

άλλο / other ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ AURORA
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

FRIENDS OF AURORA / APPLICATION
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Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Σωματείο

AURORA-ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ για την επεξεργασία προσωπικών μου 

δεδομένων, στο πλαίσιο των σκοπών του Σωματείου. Τα δεδομένα αυτά δεν αποκαλύπτονται

σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο με δικαστική απόφαση

ή εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή.

By signing the present, I hereby give my permission to the AURORATOGETHER AGAINST

HEMATOLOGICAL DISEASES ASSOCIATION to process my personal data, in accordance with the 

Association’s aims, with the understanding that my personal data will not be disclosed to any third 

party, unless this is required by law, court order or any other governmental or regulatory authority.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο μας στο Σωματείο 

AURORA και για το πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε.

In line with the new GDPR guidelines, please let us know if you would like to hear more about our 

work at AURORA and about how you could help this cause.

Θα ήθελα να ενημερώνομαι για την AURORA μέσω τηλεφώνου σχετικά με ειδήσεις / 

δραστηριότητες κ.λπ.

I would like to hear from AURORA via phone about news/activities, etc.

ΝΑΙ ……. ΟΧΙ …….

YES ……. NO ……. 

Θα ήθελα να ενημερώνομαι για την AURORA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά

με ειδήσεις / δραστηριότητες κ.λπ.

I would like to hear from AURORA via e-mail about news/activities, etc.

ΝΑΙ ……. ΟΧΙ …….

YES ……. NO ……. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE:  …..…... / …..…... / …..…...

Ο-Η ΥΠΟΓΡΑΦ…… / THE UNDERSIGNED: …………….............................……………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE: ………………………….........................................……………………..
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