
Λέσβος, Νοέμβρης 2020  

 

Αγαπητοί φίλοι κι αγαπητές φίλες του Μικρού Ντουνιά. 

 

Αυτή τη φορά, στο newsletter μας, δε θα συναντήσετε χαρούμενα πρόσωπα ή  εξιστορήσεις δράσεων 

κι εξερευνήσεων. 

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, τεράστια αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε τα χαράματα εκκένωσε 

τον ανοιχτό προσφυγικό καταυλισμό πρώην ΠΙΚΠΑ στη Λέσβο. Το ΠΙΚΠΑ είναι -ή, ίσως, ήταν- μια ανοιχτή 

δομή φιλοξενίας που από το 2012 φιλοξένησε χιλιάδες ευάλωτους/-ες πρόσφυγες & αιτούσες άσυλο, με 

φροντίδα και διαρκή αγώνα από πολλούς ανθρώπους, συλλογικότητες, φορείς και κυρίως την οργάνωση 

«Αλληλεγγύη Λέσβου». Πάρτε λίγο χρόνο για να δείτε το βίντεο «8 χρόνια ΠΙΚΠΑ» , στο οποίο θα 

συναντήσετε και σκηνές από το Μικρό Ντουνιά. 

Οι κάτοικοι του ΠΙΚΠΑ μεταφέρθηκαν στο δημοτικό καταυλισμό του Καρά Τεπέ. Σύμφωνα με την 

ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, και αυτή η δομή φιλοξενίας θα έχει κλείσει 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020! Η δημιουργία ή η διατήρηση κάποιας στοιχειωδώς κατάλληλης δομής 

υποδοχής για ευάλωτους πρόσφυγες & μετανάστριες στη Λέσβο εμφανώς δεν περιλαμβάνεται στη 

σχετική πολιτική ατζέντα. 

 

 

Εκκένωση της δομής φιλοξενίας του ΠΙΚΠΑ.  

Στην αριστερή φωτογραφία διακρίνεται το γιουρτ του Μικρού Ντουνιά. 

 

Το ΠΙΚΠΑ ήταν το μέρος όπου χτυπούσε η καρδιά του Μικρού Ντουνιά. Το εγχείρημα έκανε τα πρώτα 

του βήματα σε αυτό το φιλόξενο περιβάλλον και, για περισσότερα από τρία χρόνια, αγκάλιασε και 

αγκαλιάστηκε από τις οικογένειες που κατοικούσαν εκεί. Το κλείσιμο της δομής επηρεάζει δραστικά τη 

λειτουργία του Μικρού Ντουνιά, καθώς η διαπολιτισμική παιδαγωγική μας προσέγγιση βασίστηκε στην 

καθημερινή συνάντηση παιδιών ντόπιων & προσφύγων εντός του καταυλισμού. Αντικρύζουμε πλέον 

αυτό το χώρο ελπίδας, αγάπης και αλληλεγγύης ερημωμένο, σφραγισμένο από αστυνομικές δυνάμεις 

που απαγορεύουν την είσοδο. Αδυνατούμε να περιγράψουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. 

https://www.lesvossolidarity.org/el/
https://www.youtube.com/watch?v=nuV4uRKVGbM&feature=youtu.be&ab_channel=mediapikpa


Τι συμβαίνει έκτοτε σε πρακτικό επίπεδο; Ο Μικρός Ντουνιάς συνεχίζει τις υπαίθριες παιδαγωγικές του 

δραστηριότητες με την ομάδα των ντόπιων παιδιών και κάποια παιδιά προσφύγων. Τα τελευταία 

προέρχονται από  οικογένειές πρώην κατοίκων του ΠΙΚΠΑ που, με την υποστήριξη της Αλληλεγγύης 

Λέσβου, έχουν καταφέρει να έχουν έμμισθη απασχόληση και σπίτι στην πόλη της Μυτιλήνης. Είμαστε 

τρομερά χαρούμενοι/-ες που εξακολουθούν να ανήκουν στην ομάδα μας.  

Εν τω μεταξύ, το δεύτερο κύμα του Covid-19, το γενικό lockdown και η αναστολή λειτουργίας όλων των 

εκπαιδευτικών δομών επηρεάζει δραστικά τα σχέδιά μας: Από τη μία, δε μας επιτρέπει να 

επισκεπτόμαστε τα παιδιά που κατοικούσαν στο ΠΙΚΠΑ και βρίσκονται πλέον στον καταυλισμό του Καρά 

Τεπέ. Από την άλλη, αναστέλλει το χτίσιμο μιας νέας πραγματικότητας με τα παιδιά που έχουν ακόμα τη 

δυνατότητα να ανήκουν στην ομάδα του Μικρού Ντουνιά.  Προς το παρόν, επικοινωνούμε μέσω βίντεο 

που στέλνουν οι παιδαγωγοί στις οικογένειες και διαδικτυακών συνελεύσεων μεταξύ γονέων & μελών 

της ομάδας. Όλοι και όλες μας δε βλέπουμε την ώρα να ξαναβρεθούμε. 

 

 

Κατασκευές με λάσπη στο δάσος,  

με μέλη της νέας, μικρότερης ομάδας 

πριν την έναρξη του lockdown. 

Η τελευταία μας συνάντηση με τα παιδιά-πρώην κατοίκους του ΠΙΚΠΑ,  

έξω από τον καταυλισμό Καρά Τεπέ, πριν την έναρξη του lockdown. 

 

Το πρόβλημα ενός νέου ασφαλούς χώρου για τον Μικρό Ντουνιά έχει ευτυχώς λυθεί με την ενοικίαση 

ενός όμορφου ελαιώνα. Η εγκατάστασή μας εκεί αποτέλεσε μια ανακούφιση στο σκοτάδι που βιώνουμε. 

Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να δομήσουμε νέους τρόπους λειτουργίας, ώστε να συνεχίσουμε να 

βιώνουμε και να προωθούμε την υπαίθρια, διαπολιτισμική μάθηση. Θα σας κρατάμε ενήμερους κι 

ενήμερες!  

 
Η ομάδα του Μικρού Ντουνιά 

 
 


