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Θέμα : Έκθεση παλαιού παιχνιδιού «Παίζουμε;» 

 
 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, 

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε σε μια ακόμα δράση που 

πραγματοποιούμε. Σ΄ ένα ταξίδι που θα ενθουσιάσει τους μεγαλύτερους και θα μαγέψει 

του νεότερους! Σε μια έκθεση διαφορετική απ’ όλες τις άλλες! Σε ένα όμορφο και 

συναρπαστικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο των παιχνιδιών, που είναι έτοιμο να 

ξεκινήσει! 

Στον όμορφο χώρο της αίθουσας τελετών του Δημαρχείου Περιστερίου και λίγο 

αφού η πλατεία γεμίσει με χριστουγεννιάτικες μουσικές και γιορτινή διάθεση, η έκθεση 

παλαιού παιχνιδιού “Παίζουμε;” του συλλέκτη Βασίλη Κούλογλου, είναι έτοιμη να 

εξάψει την φαντασία και να διεγείρει την περιέργεια μικρών και μεγάλων παιδιών!  

Σπάνια παλιά παιχνίδια, που γνωρίζουμε ή δεν έχουμε καν ξαναδεί, θα βρίσκονται 

εκεί για να μας κάνουν να τα εξερευνήσουμε ή να αναπολήσουμε μνήμες και στιγμές 

από άλλες εποχές.  

Τρένα, αρκουδάκια, κούκλες, αλογάκια, παιχνίδια κουρδιστά, διαστημικά, 

στρατιωτάκια, κατασκευές, φιγούρες, κουκλοθέατρα και ένα σωρό ακόμα παιχνίδια, 

μας προσκαλούν να γίνουμε πάλι παιδιά και να φέρουμε τα νέα παιδιά σε επαφή με το 

“πραγματικό” παιχνίδι. Που θα ενισχύσει το ομαδικό τους πνεύμα και τη φαντασία 

τους και θα τα απομακρύνει για λίγο από τις ψυχρές οθόνες.  

Στην έκθεση θα δείτε παιχνίδια που χρονολογούνται από το 1900 και μετά, κάποια 

εκ των οποίων εξαιρετικά σπάνια. 



Η έκθεση “Παίζουμε” θα πλαισιώνεται από διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, 

όπως αναγνώσεις παραμυθιών, μουσικά Events για μικρούς και μεγάλους και θα είναι 

ανοιχτή καθημερινά στο ευρύ κοινό και σε σχολεία, συλλόγους και φορείς, από τις 5 

Δεκεμβρίου έως τις 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 10:00-14:00 και 17:00-20:30. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και για τον άρτιο προγραμματισμό των επισκέψεων της 

έκθεσης η οποία θα φιλοξενείται στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου, 

παρακαλούμε, όσα σχολεία επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή (ώρες επισκέψεων 

σχολείων 10:00-14:00), είτε συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την φόρμα αίτησης που 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.depadp.gr , είτε αποστέλλοντας συμπληρωμένη την 

αίτηση που επισυνάπτεται στο παρόν στο email  depadp@yahoo.gr  ή με fax στο 210-

5779915. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΠΑΔΠ 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση                                                              

-Γρ. Τύπου 

-Γρ. Αντ/ρχου κου Θεοδωράκου  
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

«ΠΑΙΖΟΥΜΕ;» 
 

 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

……………………………………..…………………...………………...…………... 

 

Ονομ/μο και τηλ. υπευθύνου 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Επιθυμητή ημερομηνία και ώρα επίσκεψης 

(από 5/12 έως 15/1 και ώρες 10:00-14:00) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Αριθμός μαθητών (έως 25 ανά επίσκεψη) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Η διάρκεια παραμονής στην έκθεση θα είναι 45 λεπτά. 
 
 
Παρακαλούμε, η απαντητική αίτησή σας, να μας αποσταλεί με fax στο 210-
5779915 ή στο e mail: depadp@yahoo.gr  

 
 
 
 

                       Ο/Η Υπεύθυνος/η 
 
 
            (Ονοματεπώνυμο – υπογραφή) 
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