
Λέσβος, Σεπτέμβριος 2020  

 

 

Παιδιά πρόσφυγες διαδηλώνουν για ελευθερία μετά τη μεγάλη φωτιά που 

κατέστρεψε το καμπ της Μόριας. Φωτογραφία του Ηλία Μάρκου. 

 

Εδώ, τα ανθρώπινα δεινά δεν έχουν τέλος. Το hotspot της Μόριας, το σύμβολο των αντι-

μεταναστευτικών πολιτικών, η «ντροπή της Ευρώπης», κάηκε. 13.000 πρόσφυγες βρέθηκαν στους 

δρόμους χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, μέρος να κοιμηθούν. Το χάος γίνεται ακόμα πιο σκοτεινό 

στα πλαίσια της πανδημίας Covid-19, με τη Λέσβο να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων 

στην Ελλάδα. Στην παρούσα συνθήκη, τόσο η έννοια της κοινωνικής αποστασιοποίησης όσο και η 

διαθέσιμη ιατρική περίθαλψη στο νησί ακούγονται σαν ένα κακό αστείο.  

Από την άλλη μεριά, η αλληλεγγύη ανθίζει, παρά το δριμύ πόλεμο που δέχεται. Κάτοικοι της Λέσβου, 

κινήματα βάσης και Μ.Κ.Ο. συντονίζονται και ανταποκρίνονται στην έκτακτη ανάγκη. Ο αυτό-

οργανωμένος καταυλισμός προσφύγων, στον οποίο φιλοξενούνται πολλές από τις δραστηριότητές του 

Μικρού Ντουνιά, συμβάλλει με ποικίλους τρόπους στην αντιμετώπιση της κρίσης. Ως Μικρός Ντουνιάς, 

πέρα από την ενεργή συμμετοχή μας στα παραπάνω, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο νέο 

πλαίσιο και να αναδιοργανώσουμε τον τρόπο δράσης μας. Οι παιδαγωγικές μας δραστηριότητες θα 

ξαναρχίσουν μόλις αυτό κριθεί σκόπιμο και ασφαλές - ελπίζουμε πολύ σύντομα. 

Προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια όλων όσων συμμετέχουν στις δράσεις μας, θα τηρήσουμε 

αυξημένα μέτρα προστασίας και θα χρειαστούμε μεγάλες ποσότητες ειδών υγιεινής. Παιδαγωγοί και 

εθελοντές/-τριες θα εξεταστούν προληπτικά για τον ιό, κάτι που δυστυχώς πρέπει να γίνει ιδιωτικά. 

Θέλουμε επίσης να συνεισφέρουμε σε ένα βασικό αίσθημα ασφάλειας για τις ευάλωτες οικογένειες που 

συμμετέχουν στο εγχείρημα:  



να τους παράσχουμε τα απαραίτητα είδη προσωπικής υγιεινής, να τους δώσουμε την ευκαιρία να 

εξεταστούν για τον ιό σε περίπτωση συμπτωμάτων ή αμφιβολιών, να οργανώσουμε καμπάνιες και 

συνεδρίες ευαισθητοποίησης.  

Η κατάσταση αλλάζει μέρα με τη μέρα, το ίδιο και οι στρατηγικές και οι ενέργειές μας. Δεσμευόμαστε να 

σας ενημερώνουμε σχετικά! 

 

 

 

Μια δωρεά σας μπορεί να βοηθήσει την κοινότητα του Μικρού Ντουνιά 

να λάβει τα απαραίτητα μέτρα απέναντι στον ιό Covid-19 & 

να ανταποκριθεί στις αυξημένες, τρέχουσες ανάγκες στο νησί. 

 

Παρακαλούμε για δωρεές οποιουδήποτε ύψους 

- μέσω PayPal (πατήστε το πράσινο κουμπί «Ενίσχυσέ μας» στην αριστερή στήλη) ή 

- μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό μας λογαριασμό: 

Εθνική Τράπεζα 

Αριθμός λογαριασμού: 415 / 004159-91 

IBAN: GR15 0110 4150 0000 4150 0415 991 

SWIFT/ BIC: ETHNGRAA 

Αιτία: Covid-19 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά, 

H ομάδα του Μικρού Ντουνιά 

https://www.mikrosdounias.eu/
https://www.mikrosdounias.eu/

