
Παρά τη σκληρή κατάσταση στον μεγάλο κόσμο, 

ο μικρός μας ντουνιάς κλείνει αισίως και με πολλά
συναισθήματα τη δύσκολη αυτή σχολική χρονιά - 

και είναι έτοιμος για νέες περιπέτειες! 

Η πρώτη παιδαγωγική ομάδα αφήνει πίσω της το πεδίο,

φροντίζοντας να μεταδώσει γνώσεις και εμπειρία που
αποκτήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στα νέα μέλη της
ομάδας. Αυτό που δεν αφήνει πίσω της είναι το όραμα του MΝ:

Τα σχέδιά μας για την προώθηση της διαπολιτισμικής,
υπαίθριας, ελεύθερης βιωματικής μάθησης για όλους &
όλες περιλαμβάνουν παλιά και νέα μέλη της ομάδας μας. 
Από το Σεπτέμβρη, στο ΜΝ θα δραστηριοποιείται μια
διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από μία παιδαγωγό
προσχολικής εκπαίδευσης, μία ψυχοπαιδαγωγό, μία κοινωνική
ανθρωπολόγο και ένα πολιτισμικό διαμεσολαβητή. 

Ο MΝ θα συνεχίσει να προσφέρει καθημερινό πρόγραμμα 
για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με τα μισά παιδιά να
προέρχονται από προσφυγικές και τα άλλα μισά από
ντόπιες οικογένειες. Ελπίζουμε ότι οι περιστάσεις θα μας
επιτρέψουν να οργανώνουμε και δραστηριότητες
ενδυνάμωσης ομάδας για τους γονείς, προκειμένου η
αμοιβαία συμπερίληψη των οικογενειών να υποστηριχθεί
με έναν πιο ολιστικό τρόπο. Τέλος,  η προετοιμασία μας για τη
νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνει ορισμένα βασικά έργα
υποδομής στον ελαιώνα που νοικιάζει ο MΝ.

Νέα από τη Λέσβο
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Λέσβος, Ιούλιος 2021

Τόσο τα μέτρα κατά της πανδημίας Covid-19 
όσο και οι νέες, ξενοφοβικές κυβερνητικές πολιτικές 

σε σχέση με την υποδοχή των αιτούντων/-ουσών άσυλο 

και την ένταξη μεταναστριών & προσφύγων, επηρέασαν
έντονα τις δραστηριότητες του Μικρού Ντουνιά (MΝ). 

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το Υπουργείο
Μετανάστευσης & Aσύλου εκκένωσε και έκλεισε 
δύο προσφυγικούς καταυλισμούς στη Λέσβο 

(τον ανοιχτό προσφυγικό καταυλισμό ΠΙΚΠΑ, όπου
χτυπούσε η καρδιά του ΜΝ, και το δημοτικό καταυλισμό
Καρά Τεπέ). Παρατηρούμε ότι ανοιχτοί, κοινοτικοί χώροι
και δράσεις που προωθούν τη διαπολιτισμική ανταλλαγή
σταδιακά εξαφανίζονται.

Το τρέχον κυβερνητικό σχέδιο είναι η κατασκευή 
ενός νέου, κλειστού κάμπ/κέντρου κράτησης 
σε μια απομονωμένη περιοχή του νησιού. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι αιτούντες/-ούσες άσυλο 

θα είναι αόρατοι/-ες για την τοπική κοινότητα 

μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου τους - 

διάστημα απροσδιόριστο, μιας και υπάρχουν 

άνθρωποι που περιμένουν την τελική απόφαση 

για το άσυλό τους εδώ και πάνω από δυο χρόνια.

Νέα & σχέδια από το Μικρό Ντουνιά 



Οποιαδήποτε δωρεά μπορεί να βοηθήσει
την κοινότητα του Μικρού Ντουνιά 
να διατηρήσει το πρόγραμμά της
την επόμενη σχολική χρονιά.

Μπορείτε να την υλοποιήσετε μέσω
- μέσω PayPal ή
- με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
Αριθμός Λογαριασμού: 415/004159-91
Δικαιούχος: Σύλλογος για την Προώθηση
του Πολιτισμού ο Μικρός Ντουνιάς
IBAN: GR15 0110 4150 0000 4150 0415 991    

SWIFT/BIC: ETHNGRAA

Σκοπός: Βιωσιμότητα

Μπορείτε, επίσης, να γίνετε 

μηνιαίοι/-ες υποστηρικτές/-τριες του ΜΝ
ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο και
επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι 
και το μηνιαίο ποσό που επιθυμείτε.

 Ευχαριστούμε από καρδιάς! 

Οι συνεργασίες μας με 
τη νορβηγική οργάνωση Gjengen i Ryggen,

την τοπική Α.Μ.Κ.Ε. Αστερίας, 

την Εθνική Ένωση Ελεύθερων
Εναλλακτικών Σχολών Γερμανίας (BFAS) 
και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την 
Ελευθερία στην Εκπαίδευση (EFFE)
εμπλούτισαν & υποστήριξαν 
τη λειτουργία μας τη φετινή χρονιά. 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι/-ες 
που θέσαμε τη συνεργασία μας 
με την τοπική Α.Μ.Κ.Ε. 
Αλληλεγγύη Λέσβου σε νέα, γερά θεμέλια.

 
Το πρόσφατα υπογεγραμμένο 
Συμφωνητικό Συνεργασίας μας 
με το Πανεπιστήμιο Queen Maud 
της Νορβηγίας υπόσχεται 
ένα επιστημονικά ενδιαφέρον μέλλον!

Τέλος, μπορείτε να διαβάσετε στα αγγλικά 
το επιστημονικό άρθρο «Κοινωνική Βιώσιμη
Εκπαίδευση σε έναν Προσφυγικό Kαταυλισμό» 
που γράφτηκε από καθηγητές/-τριες του ιδίου
πανεπιστημίου, οι οπόιες διεξήγαγαν
επιτόπια έρευνα σε σχέση με τις παιδαγωγικές
μεθόδους του Μικρού Ντουνιά.

Σε περιόδους αυξημένης ξενοφοβίας 
και κοινωνικής αδιαφορίας, 
προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τις φωνές μας, 
να διευκολύνουμε τη διαπολιτισμική επικοινωνία
ανάμεσα σε ντόπιους/-ες και πρόσφυγες/-ισσες
και να ζήσουμε μαζί σε ένα κλίμα αγάπης, 
ασφάλειας και αλληλεγγύης.

Δυστυχώς, ο προϋπολογισμός μας 
για τη σχολική χρονιά 2021-2022
δεν είναι εξασφαλισμένος.

Για να μπορούμε να προσφέρουμε 
παιδαγωγική & συναισθηματική ασφάλεια 
στα παιδιά και τις οικογένειές τους, 
το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
«ο Μικρός Ντουνιάς» χρειάζεται  
μια στοιχειώδη οικονομική ασφάλεια.

Βασιζόμαστε στην εμπιστοσύνη & 
την υποστήριξή σας, για να διατηρήσουμε 
το πρόγραμμά του ΜΝ και να υλοποιήσουμε 
τα συμπεριληπτικά, μελλοντικά μας σχέδια.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
και ακολουθείστε μας στο Facebook !

 

Αυτή τη στιγμή, η υποστήριξη σας  μας είναι απαραίτητη!

Οι συνεργασίες μας

http://bit.ly/PayPal_MikrosDounias
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LQVZG7QA82SWG
https://www.gjengeniryggen.no/
https://www.asterias-starfish.org/
https://www.freie-alternativschulen.de/index.php/about-us-in-english
https://www.effe-eu.org/
https://www.effe-eu.org/
https://www.effe-eu.org/
https://www.lesvossolidarity.org/el/
https://www.lesvossolidarity.org/el/
https://www.lesvossolidarity.org/el/
https://dmmh.no/en
https://dmmh.no/en
https://dmmh.no/en
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/7/3925
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/7/3925
http://mikrosdounias.zohosites.eu/
https://www.facebook.com/mikrosdounias

