
ΔΡΑΣΗ “CLEAN UP DAY” 

 

Την Κυριακή 04/06/2022 πραγματοποιήθηκε από τους φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής Πτολεμαΐδας μία 

δράση εν ονόματι "Clean-Up Day" η οποία είχε ως στόχο τον καθαρισμό του προαύλιου χώρου του 

Πανεπιστημίου.  

 

      

 

Η δράση αυτή οργανώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της εκπροσώπου των φοιτητών, Βασιλική Ιωακείμ, με 

αρωγό το επταμελές ΔΣ των φοιτητών του τμήματος Μαιευτικής ( Νικολέτα Χατζηπαναγιωτίδου, Αντών 

Χαβάρι, Αναστασία Αγγελάκη, Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, Σαρίνα Πέπα, Χαρά Μήνια, Μαρίνα Μενελάου). 

Στόχος αυτής της εθελοντικής δράσης ήταν καθαριότητα του προαύλιου χώρου του κτηρίου των Επιστημών 

Υγείας λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών των τελευταίων ημερών. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να μην 

επιβαρύνουμε τον Δήμο, συγκεντρωθήκαμε 18:00 στην σχολή και με σκούπες, τσουγκράνες, φαράσια και 

σακούλες προσπαθήσαμε να απομακρύνουμε όλα τα κλαδιά, τα χόρτα και τα σκουπίδια που είχαν 

συγκεντρωθεί στην αυλή. Μπορεί ο καιρός να μην ήταν ιδανικός και να είχε πολύ αέρα αλλά εμείς, κόντρα 

στις καιρικές συνθήκες, καταφέραμε και συλλέξαμε πάνω από 10 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών καθώς και 

δημιουργήσαμε μεγάλες στοίβες από σπασμένα κλαδιά και ξύλα που είχαν πέσει τις προηγούμενες μέρες 

προς παραλαβή από τους αρμόδιους του Δήμου. 

  



 

Η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική, όχι μόνο λόγω της περιβαλλοντικής της αξίας και το πνεύμα 

εθελοντισμού που την διακατείχε, αλλά και λόγω της δυνατότητα που μας έδωσε στο να λάβουμε και εμείς 

ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της σχολής μας. Είναι συχνό φαινόμενο δυστυχώς η απόρριψη των 

σκουπιδιών να μην γίνεται σωστά από αρκετούς με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στην αυλή και στον 

γύρω χώρο της σχολής. Όμως η καθαριότητα και η προσοχή του περιβάλλοντος είναι τόσο ατομική όσο και 



συλλογική ευθύνη. Μέσω αυτής της δράσης επομένως προσπαθήσαμε και να ευαισθητοποιήσουμε όλους 

τους φοιτητές – και όχι μόνο!-  για την μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά τα σκουπίδια, στους δρόμους, στα 

πεζοδρόμια προς τη σχολή ακόμη και στο εσωτερικό της σχολής.  

Τέλος, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις φοιτήτριες μαιευτικής Ελισάβετ Μπραχουσάι, Μαίρη 

Μπακάλη και Ιωάννα Σκυβαλάκη οι οποίες στάθηκαν στο πλευρό μας και υποστήριξαν θερμά αυτή την 

δράση της εκπροσώπου και του ΔΣ, καθώς και το Τμήμα Εργοθεραπείας το οποίο την προηγούμενη μέρα 

ανέλαβε την κοπή των χόρτων περιμετρικά της σχολής προς διευκόλυνσή μας.  

 

 

Ο εθελοντισμός και η προστασία του περιβάλλοντος κάνουν καλύτερο τον κόσμο, και ως φοιτητές έχουμε 

υποχρέωση να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας σε όλη αυτή την προσπάθεια! 

 

 

 

 

Νικολέτα Χατζηπαναγιωτίδου, πρόεδρος του ΔΣ Μαιευτικής Πτολεμαΐδα 

Αναστασία Αγγελάκη, Γραμματέας του ΔΣ Μαιευτικής Πτολεμαΐδα 


