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Οι µαθητές/τριες του κολλεγίου της Αγίας 
Ευφηµίας στη µάχη κατά του καρκίνου

Γ 
ια µια ακόµη χρονιά, η διεύ-
θυνση, το διδακτικό προσωπι-
κό και οι µαθητές του κολεγίου 
της Αγίας Ευφηµίας, συµµετεί-

χαν ενεργά στην προσπάθεια συλλο-
γής χρηµάτων, µε στόχο την ενίσχυ-
ση της έρευνας για την καταπολέµηση 
του καρκίνου. Όπως και πέρυσι, έτσι 
και φέτος, την Ηµέρα του Ασφόδελου 
(Daffodil Day), oι µαθητές µε την 
συνοδεία της καθηγήτριας τους, κας 
Μισέλ Οµήρου, συγκεντρώθηκαν την 
περασµένη Παρασκευή στο Εµπορι-
κό Κέντρο του Ντάρλινγκ Χάρµπορ 
(Χάρµπορσαιντ). Η ηµέρα (Daffodil 
Day) πήρε το όνοµα της από το άνθος 
του ασφόδελου που επιλέχθηκε ως 
σύµβολο της ελπίδας για όλους όσους 
πάσχουν από καρκίνο λόγω της φή-
µης που έχει το φυτό για την µεγάλη 
του αντοχή. Όπως µας πληροφορεί η 
ιστοσελίδα της οργανωτικής επιτρο-
πής «ο ασφόδελος βρίσκει το δρόµο 
του µέσα από την παγωµένη γη µετά 
από ένα µακρύ χειµώνα και προαναγ-
γέλλει την επιστροφή της άνοιξης, 
της νέας ζωής, της ζωτικότητας και 
της ανάπτυξης. Ως ένα από τα πρώτα 
λουλούδια της άνοιξης, συµβολίζει 

την αναγέννηση και το νέο ξεκινήµα. 
Για το Αντικαρκινικό Συµβούλιο, ο 
ασφόδελος αντιπροσωπεύει την ελ-
πίδα για ένα µέλλον χωρίς καρκίνο». 
Οι µαθητές που συµµετείχαν εθελο-
ντικά στην δραστηριότητα ήταν από 
την ∆εύτερη Τάξη του Γυµνασίου 
(Year 8) οι: Nicholas Kontominas, 
Eleni Koutsiofi, Mariah Lamprinos, 
Natalia Neophytou, Alexander 
Neroutsos, Georgia Wishart. Από 
την Πρώτη Λυκείου (Year 10) οι: 
Ellie Christofi, Briana Hionis, Jenny 
Mangos, Kerrie Markantonakis, Kate 
Rieger. Από την ∆ευτέρα Λυκείου 
(Year 11) η Klia Glezakis και από την 
Τρίτη Λυκείου (Year 12) η Constance 
Hionis και η Antonia Komarkowski 
την οποία µαζί µε την καθηγήτρια κα 
Μισέλ Οµήρου τις ευχαριστούµε ιδι-
αίτερα για την βοήθεια τους και την 
ενηµέρωση που µας έκαναν γύρω 
από τις δραστηριότητες της ηµέρας. 
Να σηµειώσουµε εδώ ότι κατά την 
Ηµέρα του Ασφόδελου το 2014, οι 
µαθητές του κολεγίου της Αγίας Ευ-
φηµίας συγκέντρωσαν 2,000 δολά-
ρια για τις ανάγκες του Αντικαρκινι-
κού συµβουλίου.




