
 

Λέσβος, Ιανουάριος 2019  

 

Αγαπητοί κι αγαπητές, 

  

Μετά από μια πρώτη χρονιά γεμάτη συγκινήσεις και προκλήσεις, κι 

έπειτα από ένα δημιουργικό καλοκαίρι στο δάσος, τις Κορφές και τη 

θάλασσα, ο Μικρός Ντουνιάς επιστρέφει για να σας εξιστορήσει τα νέα 

του. 

  

Αυτή τη στιγμή, στο Μικρό Ντουνιά περνούν τη μέρα τους δεκαπέντε 

παιδιά: τα μισά κατοικούν στην ανοιχτή προσφυγική δομή της 

Αλληλεγγύης Λέσβου, όπου και στεγάζεται το εγχείρημα, και τα άλλα 

μισά καταφθάνουν καθημερινά από την πόλη της Μυτιλήνης. Αυτό 

μεταφράζεται σε πέντε χώρες προέλευσης (Ελλάδα, Ιράκ, Συρία, 

Αφγανιστάν, Βέλγιο) και έξι μητρικές γλώσσες (Κουρδικά Σοράνι, 

Κουρδικά Κιρμάντζι, Αραβικά, Φαρσί, Γαλλικά, Ελληνικά). Κι όμως, 

συνεννοούμαστε! 

 

http://www.mikrosdounias.eu/
https://lesvossolidarity.org/el/
https://lesvossolidarity.org/el/


Αν και τα αγγλικά μιλιούνται αρκετά στην καθημερινότητα μας 

(αποτελούν την επίσημη γλώσσα του προσφυγικού καταυλισμού και 

πολλά από τα παιδιά-κατοίκους διαθέτουν ήδη καλό επίπεδο 

συνεννόησης), δίνουμε βάση στην εκμάθηση των ελληνικών. Σε αυτή 

την απόφαση μας οδήγησε η ομαλή εμπειρία μετάβασης στο δημόσιο 

νηπιαγωγείο ενός περσινού μέλους του Μικρού Ντουνιά από τη Συρία. 

             

 

 

Ο Σεπτέμβρης ξεκίνησε αρμονικά και δυναμικά. Παρατηρήσαμε ότι τα 

παιδιά που ανήκουν στην κοινότητά μας από πέρυσι φέρουν μαζί τους 

την κουλτούρα που έχουμε από κοινού δημιουργήσει. Με τη βοήθειά 

τους και την εναρμονισμένη υποστήριξη παιδαγωγών και γονέων, η 

προσαρμογή των νέων μελών της ομάδας γίνεται ομαλά. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, καθώς, λόγω αφίξεων και αναχωρήσεων 

των προσφυγικών οικογενειών στη Λέσβο καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους, η διαδικασία προσαρμογής νέων παιδιών λαμβάνει χώρα πολλές 

φορές το χρόνο. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Στις αρχές του Οκτώβρη, ο Μικρός Ντουνιάς έγινε ενός έτους! Τα 

γενέθλια γιορτάστηκαν από μικρούς και μεγάλους με παρουσίαση του 

εγχειρήματος, παιχνίδια στο δάσος, τούρτα και τραγούδια. 

 

Ο Νοέμβρης στη Λέσβο αποδείχθηκε ιδιαίτερα βροχερός. Οι αδιάβροχες 

στολές μας αλλά και η διάθεσή μας απέναντι στον καιρό μας 

επιτρέπουν να τον χαιρόμαστε ανάμεσα σε λάσπες, νερά κι 

εξερευνήσεις. Η ξυλόσομπα στη μέση του γιουρτ επιφέρει την 

ισορροπία, δημιουργώντας ένα φιλόξενο χώρο παιχνιδιού, δημιουργίας 

και ξεκούρασης. 

 



         

 

 

Φτιάξαμε πολλές καινούριες κατασκευές στο δάσος - ένα σκάμμα 

άμμου, μια υπαίθρια κουζίνα, ένα δίχτυ σκαρφαλώματος, μια ρόδα 

ισορροπίας, μια βάρκα που ταξιδεύει στον αέρα. Δεν κατασκευάζουμε 

απλώς για τα παιδιά αλλά με τα παιδιά για την κοινότητά μας. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ο προαιρετικός κύκλος μουσικής, που εθελοντικά μας προσφέρει μια 

μητέρα του Μικρού Ντουνιά σε εβδομαδιαία βάση, συνεχίζεται για 

δεύτερη χρονιά. Στο δάσος, κάθε τέχνη διαγράφει την καμπύλη της - η 

μουσική, που δημιουργείται από φυσικούς ήχους, εναρμονίζεται με τη 

μουσική καθενός και καθεμίας από εμάς.  

 

Tο εργαστήρι διαισθητικής ζωγραφικής του Μικρού Ντουνιά ξεκίνησε να 

λειτουργεί! Στο κέντρο του κυκλικού θόλου Solidarity Dome, κάθε χρώμα 

έχει τα πινέλα του∙ γύρω από τα χρώματα, κάθε παιδί έχει το καβαλέτο 

του. Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργική διαδικασία και όχι στο 

αποτέλεσμα, καθώς στόχος του εργαστηρίου είναι η ειλικρινής και 

πηγαία έκφραση της δημιουργικότητας και των συναισθημάτων. 

 

Tο πρώτο μας ενδελεχές 

κείμενο έχει ως θέμα τον 

ενηλικισμό, την πανταχού 

παρούσα διάκριση σε 

βάρος των ανηλίκων.  

Το επισυνάπτουμε σε 

ελληνικά και αγγλικά για να 

μοιραστούμε μαζί σας το 

σοβαρό αυτό 

προβληματισμό αλλά και 

κάποιες εξισορροπητικές 

στρατηγικές που μπορούμε 

να υιοθετήσουμε ως 

ενήλικες. 



 

Τον Αύγουστο, στο ορεινό χωριό Κορφές της Κρήτης, συμμετείχαμε στο 

EUDEC 2018, το ετήσιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοκρατικής Παιδείας. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς διοργανώτριες και συμμετέχοντες για  την 

εμπνευστική αυτή εμπειρία. 

 

Στα πλαίσια του συνεδρίου, συμπλεύσαμε με το παιδαγωγικό εγχείρημα 

Μικρό Δέντρο, το οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη γόνιμη και 

διασκεδαστική αλληλεπίδραση. Παρουσιάσαμε τα εγχειρήματα και 

τοποθετηθήκαμε ως προς τη διαχείριση των διακρίσεων στα πλαίσια 

των κοινοτήτων μάθησης. Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ. 

 

Αντίστοιχη εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στην 

Αθήνα, στο Σπορείο. Ελάτε να τα πούμε από κοντά! 

 

Στις 2 Δεκεμβρίου, στο Trondheim της Νορβηγίας, έλαβε χώρα γιορτή και 

δημοπρασία έργων τέχνης, τα έσοδα των οποίων προσφέρονται στο 

Μικρό Ντουνιά. Ευχαριστούμε από καρδιάς την οργάνωση Gjengen i 

ryggen και τη Marit Heldal για την υποστήριξη τους. 

 

Στις 18 Δεκεμβρίου, οικογένειες και φίλοι/-ες του Μικρού Ντουνιά από τον 

καταυλισμό και την πόλη συναντηθήκαμε στο μαγικό μας θόλο για μια 

χειμωνιάτικη γιορτή. Παίξαμε, μιλήσαμε, συμμετείχαμε στα εργαστήρια 

κατασκευής στολιδιών από φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά. Συνοδεία 

πολλών μουσικών οργάνων, τραγουδήσαμε και χορέψαμε 

παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη και νησιά. Με αυτές τις 

μελωδίες, σας στέλνουμε τις πιο ζεστές ευχές μας για μια δημιουργική και 

ειρηνική νέα χρονιά.  

 

 

Φιλικά, 

Η παιδαγωγική ομάδα & οι γονείς του Μικρού Ντουνιά 

 

https://eudec.gr/eudec-2018/
https://eudec.gr/eudec-2018/
https://alliotikosxoleio.espivblogs.net/
https://www.facebook.com/EUDEConference2018Crete/videos/vb.348849458967153/445694179282680/?type=2&theater
https://el-gr.facebook.com/sporeio/
https://www.facebook.com/gjengeniryggen/
https://www.facebook.com/gjengeniryggen/


 

 

 


