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Αγαπητοί Φίλοι,

Πολλή δουλειά έχει γίνει τους μήνες που πέρασαν,
και με την αφορμή αυτή θέλουμε να μοιραστούμε 
μαζί σας τα νέα μας, τις καινούργιες συνεργασίες
αλλά και τα σημαντικά  βήματα της AURORA στο
διάστημα αυτό.
 
Είμαστε περήφανοι που, εδώ και αρκετές εβδομάδες,
το πρώτο "σπίτι" της AURORA είναι ήδη έτοιμο.
Το ηλιόλουστο, φιλόξενο διαμέρισμα στην Αγία
Παρασκευή ανακαινίστηκε με ιδιαίτερη προσοχή και
φροντίδα, επιπλώθηκε με γούστο και εξοπλίστηκε για
να είναι έτοιμο να δεχθεί εκείνους που το χρειάζονται.
Σύντομα θα ανοίξει τις πόρτες του στους ασθενείς,
προσφέροντάς τους στέγη κατά τη δύσκολη περίοδο
της θεραπείας και της παρακολούθησής τους 
στην Αθήνα. 
 
 
                                                        
                                                                         
 
 

H οικογένεια της
AURORA μεγαλώνει. 

Μετράμε ήδη 90
μέλη. 

Mαζί, είμαστε
δυνατότεροι.
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Μένουμε σε επαφή.
A U R O R A  
Μ Α Ζ Ι  Ε Ν Α Ν Τ Ι Α  Σ Τ Α  Α Ι Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  
Ν Ο Σ Η Μ Α Τ Α  

Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός υλοποιείται η
πρώτη μεγάλη δωρεά της AURORA που αφορά την αγορά
υλικοτεχνικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας - μια
κίνηση που αξιοποιεί τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στη
μνήμη της αγαπημένης μας Νίκολα. Με την απόκτηση ενός
ψυγείου υγρού αζώτου για τη συντήρηση αιμοποιητικών
μοσχευμάτων, η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυαλού των
Οστών διαθέτει πλέον ένα πλήρως αυτοματοποιημένο
ψηφιακό σύστημα φύλαξης και ελέγχου των μοσχευμάτων,
ενώ η πρόσθετη δωρεά -τους επόμενους μήνες- των
ειδικών αισθητήρων θερμοκρασίας και οξυγόνου θα
διευκολύνουν περαιτέρω το σημαντικό έργο της Μονάδας. 
 
Την ίδια στιγμή, η ίδια η οικογένεια της AURORA
μεγαλώνει. Μετράμε ήδη 90 μέλη, συγκεντρώνοντας κοντά
μας ανθρώπους που πιστεύουν στο όραμά μας και
στηρίζουν τις δράσεις μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
τον καθέναν από εσάς, ξεχωριστά γι’ αυτό - γιατί τα μέλη
μας είναι η βάση από την οποία προχωρούμε μπροστά.
 
Ένα "ευχαριστώ" από καρδιάς οφείλουμε και στους
χορηγούς μας, αλλά και στους εθελοντές της AURORA 
που με τη δέσμευσή τους συνδράμουν το έργο μας.
 
Μαζί είμαστε δυνατότεροι.
 
Σας ευχαριστούμε.

Clemente Pinedo 
Πρόεδρος
AURORA – Μαζί ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα

Tο πρώτο "σπίτι" της
AURORA 

-το ηλιόλουστο,
φιλόξενο διαμέρισμα

στην Αγία Παρασκευή- 
είναι ήδη έτοιμο.
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Staying in Touch
A U R O R A  
W O R K I N G  T O G E T H E R  A G A I N S T  
H E M A T O L O G I C A L  D I S E A S E S

 
A heartfelt thank you also goes to our sponsors
and volunteers, who stand by our work and all we
seek to accomplish. Together, we are stronger.
Together, we can do so much more, where it
really matters.
 
Thank you.

There is much to report on our work over the past
months, and we wanted to take this opportunity to
share AURORA's latest news – starting with the
completion of works on our first residence for
patients in Athens.
 
AURORA's sunny two-bedroom apartment in Agia
Paraskevi is now fully renovated, tastefully
decorated and fully equipped, ready to welcome
patients traveling to Athens for treatment and to
provide a home away from home for them at this
difficult time.
 
AURORA is also moving forward with its first large-
scale donation – a donation made with funds raised
in memory of our beloved Nicola. Providing state-
of-the art medical equipment for Athens' leading
bone marrow transplant unit in "Evangelismos"
Hospital is a key way of supporting the crucial work
of doctors and expert medical staff. The purchase
of a new high-tech, fully computerized transplant
refrigeration unit, will make a difference – and will
be complemented with the further donation of
temperature and oxygen-level sensors over the
following months.
 
All this aside, the AURORA family itself is also
growing. We are proud, today, to number 90
members and are also thankful to each and every
one of you for the support that makes such a
difference to everything we do.

Dear Friends, 

Clemente Pinedo, AURORA Chairman   

AURORA's sunny two-
bedroom apartment in
Agia Paraskevi is now

fully renovated,
tastefully decorated
 and fully equipped.
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Thank you 
for your support 

Τα Μέλη της ΑURORA στηρίζουν με τη
συνδρομή τους όλα όσα προσπαθούμε να

πετύχουμε άμεσα, αλλά και στο μέλλον. 
 

Παράλληλα, οι AURORA AMBASSADORS, 
οι δυναμικοί εθελοντές μας, βοηθούν την

AURORA έμπρακτα και καθημερινά.  
 

Σας ευχαριστούμε!

Χορηγοι & Υποστηρικτές 
Σας ευχαριστούμε

Μέλη & Εθελοντές
Aurora Ambassadors

Η  ΑURORA μεγαλώνει και η στήριξη των χορηγών μας είναι για εμάς ιδιαίτερα πολύτιμη.
Ευχαριστούμε από καρδιάς: 

AURORA - TOGETHER AGAINST HEMATOLOGICAL DISEASES EUROBANK IBAN NO: GR8002600270000340101752863

τους δωρητές μας (ιδιώτες, εταιρείες, και ανώνυμους δωρητές)
τα Κοινωφελή Ιδρύματα Α. Γ. Λεβέντη και Δημητρίου και Μπλανς Λαμπροπούλου 
και τoυς εταιρικούς χορηγούς: MyShoe, Protean, KLC Law Firm, KG Law Firm, Studio
Kominis, Rolco, MyPlanet, Πλουμής-Σωτηρόπουλος, Appios Communications, McCann,
Marielle Pteroudis

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  CORPORATE SPONSORS 



Thank you 
for your support 

Please help us spread the word...
Διάδωσε και εσύ το μήνυμα της 

ΑURORA!

First AURORA Ambassador
Νίκη Πίτα

Η Nίκη Πίτα, η πρώτη ΑURORA Ambassador, 
φωτογραφίζεται με το χρυσό μετάλλιο, το κύπελλο 

του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Γυναικών Under 22 
και τη φανέλα της AURORA. Νίκη, σε ευχαριστούμε!

...it only takes a click
to put our message 

forward!

It takes a champion to stand, alone, 
and stare down what seems impossible, 

even invincible, not with fear, 
but with hope. 

With the hope of victory – 
against all odds.

 
I am both honored and excited

 to be the first Ambassador for AURORA. 
We stand together in this fight, 

that may be uneven,
 but it is not unwinnable.

 
Niki Pita, Bronze Medalist, 

World Boxing Championship U18

           P A G E  5


