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Δελτίο Τύπου 

 

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ 2010 - ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΘΑΥΜΑ! 
 

          18.000 Χαμόγελα και Ευτυχισμένες Φατσούλες 

 
Οι χιλιάδες λιλιπούτειοι επισκέπτες της Mικρόπολις επεσήμαναν σε εμάς τους μεγάλους πώς είναι η 
πόλη που κάθε παιδί θα ήθελε να ζει! Η Μικρόπολις, η πολυδιάστατη εκπαιδευτική διοργάνωση, 
μεταμόρφωσε για 4 ημέρες (23 - 26 Σεπτεμβρίου) την «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 
100, Γκάζι), σε μια όαση χαράς, παιχνιδιού και γνώσης, σε μία πολιτεία πιο όμορφη και ανθρώπινη.  
 
Από την πρώτη μέρα η Μικρόπολις πλημμύρισε από ευτυχισμένες φατσούλες. Σε κάθε γωνιά 
περίμενε μια έκπληξη τα παιδιά, σε κάθε βήμα μάθαιναν κάτι καινούριο και παρακολούθησαν το 
εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα της με ολοφάνερο ενθουσιασμό και αξιοσημείωτη προσήλωση. Οι 
20 συμμετέχοντες μη κερδοσκοπικοί φορείς, απέδειξαν στην πράξη ότι οι ευφάνταστες και καινοτόμες 
εκπαιδευτικές δράσεις, το χαμόγελο και το δημιουργικό παιχνίδι είναι ο ιδανικός συνδυασμός για να 
ευαισθητοποιήσεις και να εκπαιδεύσεις τους ενεργούς πολίτες του αύριο.  
 
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Δήμου 
Αθηναίων και του Π.Ο.Δ.Α., η Μικρόπολις ξετρέλανε τα χιλιάδες παιδιά και τους μαθητές των 
δημοτικών σχολείων από όλη την Ελλάδα που την επισκέφτηκαν. Με τις δεκάδες πρωτότυπες 
επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις της, αλλά και με την άψογη διοργάνωση της εντυπωσίασε 
και τους συνοδούς τους: γονείς, εκπαιδευτικούς, μέλη συλλόγων και φορέων για το παιδί.  
 
Τα πρώην αδέσποτα σκυλάκια στη Γειτονιά του Φίλου μας του Σκύλου έκλεψαν τις καρδιές των 
παιδιών, τα οποία περίμεναν υπομονετικά για να παίξουν μαζί τους ξανά και ξανά, αλλά και για να 
ενημερωθούν σχετικά με το πώς θα γίνουν υπεύθυνοι ιδιοκτήτες ενός κατοικίδιου ζώου. Στους 
λιλιπούτειους φιλόζωους ευχάριστη παρέα κράτησε και η Village Films, ενημερώνοντάς τους για την 
άφιξη της νέας παιδικής ταινία Cats & Dogs. Απίστευτο ήταν το κέφι και στη Γειτονιά της Γεύσης, 
όπου παρέα με τον Ευτύχη Μπλέτσα και τη θεατρική ομάδα του οι μικροί μας φίλοι τραγούδησαν και 
χόρεψαν μέχρι τελικής πτώσεως! Μετά το πρωτότυπο βιωματικό μάθημα με έμφαση στη μεσογειακή 
διατροφή, ξεδίψασαν με το νέο χυμό ΉΒΗ G με σίδηρο, προσφορά της Pepsico ΗΒΗ, η οποία 
προσέφερε και δωρεάν νερό ΉΒΗ Λουτράκι σε όλους καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.  
 
Στη Γειτονιά της Φύσης τα παιδιά κατασκεύασαν φωλιές για τους φίλους μας τα πουλιά, αλλά και 
μάσκες. Με την καθοδήγηση σκιτσογράφου δημιούργησαν χαριτωμένες καρικατούρες ζώων. 
Χόρεψαν με τη γλυκύτατη μασκότ «Νιρέττα η Καρέττα». Έμαθαν τί  πρέπει να κάνουν αν βρουν ένα 
τραυματισμένο ζώο, πώς να ανακυκλώνουν και να κομποστοποιούν! Συνάντησαν την TETRA PAK 
Hellas SA η οποία τα ενημέρωσε για την προστασία του περιβάλλοντος και τους χάρισε χρήσιμα 
δώρα. Μαζί με τον «Πορφύριο τον Ξεχωριστό» στη Γειτονιά Όλων των Ανθρώπων έμαθαν τα πάντα 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξεδιάλεξαν ανθρωπιστικό υλικό. Ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με το 
ζήτημα της ακραίας φτώχειας. Άκουσαν αληθινές ιστορίες διάσωσης. Συμμετείχαν σε ένα οικολογικό 
παραμύθι. Έπαιξαν και φωτογραφήθηκαν με τον «Προδερμούλη», τη μασκότ της Proderm Kids, που 
τους μοίρασε δωράκια για να ομορφύνουν τα τετράδια τους. 
 
Την παράσταση στη Γειτονιά της Χαράς έκλεψαν οι διάσημοι «Κουρήτες», η ομάδα ρομποτικού 
ποδοσφαίρου του Πολυτεχνείου Κρήτης, το μουσικοπαραμυθένιο εργαστήρι, η καθοδηγούμενη 
ζωγραφική, το θεατρικό παιχνίδι. Τα παιδιά λάτρεψαν τον παράξενο εξερευνητή του σύμπαντος, τον 
«κ. Πικ», αλλά και τις γλυκιές εκπλήξεις που τα περίμεναν στην είσοδο της γειτονιάς: τα κρουασάν 
7DAYS και τα μπισκότα 7DAYS Deligreek. Στη Γειτονιά του Αθλητισμού έπαιξαν ποδόσφαιρο, τένις και 
μπάσκετ, ακολουθώντας πιστά τις συμβουλές των γυμναστών. Στο χώρο με τα παιχνίδια δράσης 
ενθουσιάστηκαν με το «Στίβο Περιπέτειας με εναέρια περάσματα» και ως νέοι Indiana Jones πέρασαν 
από σχοινένιες γέφυρες, κορμούς ισορροπίας και δίχτυα αράχνης. Στο «Μαγικό Τοίχο» έμαθαν όλες 



 

 

  

τις κινήσεις της πραγματικής αναρρίχησης. Έπαιξαν μέχρι και hockey! Και επειδή μετά από τόσες 
ώρες παιχνιδιού και άθλησης όλοι είχαν ανάγκη από επιπλέον ενέργεια το MOLTO Max φρόντισε γι 
αυτό, μοιράζοντας τους την αγαπημένη τους λιχουδιά, αλλά και τετράδια. 
 
Μέσα από διαδραστικά εκθέματα και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις στη Γειτονιά της Τεχνολογίας 
διδάχτηκαν πώς θεσπίστηκε η δημοκρατία και γιατί η Αρχαία Αγορά της Αθήνας υπήρξε η γενέτειρα 
αξιών όπως η δικαιοσύνη, η παιδεία, η ισονομία και η ελευθερία του λόγου. Εκεί, έφτιαξαν και το δικό 
τους καρτούν! Μικροί και μεγάλοι στη Γειτονιά της Οδικής Ασφάλειας έμαθαν πώς να κυκλοφορούν 
με ασφάλεια στην πόλη ή με το ποδήλατο, αλλά και τί σημαίνει να οδηγείς υπό την επήρεια αλκοόλ.  

Όλοι εμείς, η ομάδα της Reason to:, που εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποίησε τη Μικρόπολις, 
ευχαριστούμε τα χιλιάδες παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους φορείς, τους χορηγούς, τους 
υποστηρικτές και τους φίλους μας που συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα η «Πόλη Θαύμα», 
αλλά και στην τεράστια επιτυχία της. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους γιατί και εμείς περάσαμε 
Θαύμα! Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας περιμένουμε στη Μικρόπολις 2011. 
 
 
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου: Δώρα Παππά, τηλ.: 210 3469007 [Εσ.: 40], κιν.: 6972155869, 6957215734, 
Fax: 210 3469001, e-mails: press@practivities.gr, pappa.dora@gmail.com 
 
Φωτογραφίες από τη φετινή Μικρόπολις σε υψηλή ανάλυση μπορείτε να βρείτε στο 
www.mikropolisfestival.gr [ενότητα Γραφείο Τύπου/press kit/photos]. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


