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Συνοπτική περιγραφή 

Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός Μουσείου 

παιχνιδιών σε ένα διώροφο κτίριο το οποίο 

περιλαμβάνει μία έκθεση παιχνιδιών και έναν πολύ-

λειτουργικό χώρο για διάφορες σχετικές 

δραστηριότητες. 

Το κτίριο είναι αυτόνομο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση 

ενέργειας χάρη σε ένα φωτοβολταϊκό ηλιακό σύστημα 

που διασφαλίζει θέρμανση και ψύξη σε ετήσια βάση. 

Περιγραφή κατάστασης/πλαισίου 

Το Μουσείο βρίσκεται στην ενδοχώρα του νησιού, μακριά από την ακτή, τις τουριστικές και 

αστικές περιοχές όπου βρίσκονται συνήθως οι περισσότερες δραστηριότητες και ανέσεις. 

Υπάρχουν μόνο μικρά χωριά τριγύρω και λίγες πολιτιστικές δραστηριότητες, κυρίως για τα 

παιδιά. Οι υποστηρικτές του έργου “Συλλογή Φίλων Ελληνικών Παιχνιδιών” αποφάσισαν να 

βρουν έναν κατάλληλο χώρο για να πραγματοποιήσουν τον στόχο τους, διακατεχόμενοι από ένα 

πάθος για τα ιστορικά παιχνίδια και έχοντας ήδη μια μεγάλη συλλογή. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα 

ενός Μουσείου παιχνιδιών και το LEADER αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία να πραγματοποιηθεί. 

Στόχοι 

Τα παιδιά στις ευρύτερες περιοχές της υπαίθρου μεγαλώνουν μέσα στη φύση αλλά έχουν 

έλλειψη κινήτρων σχετικά με άλλες δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στις αστικές 

περιοχές, όπως τα πολιτιστικά, τεχνολογικά και διαδραστικά παιχνίδια. Η έλλειψη αυτή είναι 

αυτό ακριβώς που πραγματεύεται το έργο, πραγματοποιώντας την ελληνική έκθεση παιχνιδιού 

που χρονολογείται από το 1930 και οργανώνοντας διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 

παιχνιδιού και αντίστοιχα δρώμενα. 

Δραστηριότητες του έργου 

Ο στόχος του Μουσείου παιχνιδιών είναι η αναζωογόνηση της περιοχής, δίνοντας την ευκαιρία 

στους ανθρώπους να μοιραστούν ένα πολυμορφικό, ευχάριστο και πολιτιστικό χώρο όχι μόνο για 

τα παιδιά τους αλλά και για τους ίδιους. Οι επισκέπτες του μουσείου είναι τόσο ντόπιοι κάτοικοι 

του νησιού όσο και πολλοί τουρίστες. Ένα μεγάλο μέρος των επισκεπτών είναι σχολεία που 

επισκέπτονται το μουσείο στο πλαίσιο ημερήσιας εκδρομής. 

Μουσείο παιχνιδιών στη Ρόδο 
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Ο χώρος είναι γεμάτος με παλιά σχολικά 

παιχνίδια που ευνοούν την διάδραση . Οι 

επισκέπτες θαυμάζουν τις εκπληκτικές συλλογές 

και οι μεγαλύτερης ηλικίας σίγουρα αναπολούν 

τις παλιές καλές εποχές και ανακαλούν μνήμες 

της παιδικής τους ηλικίας.  

Διοργανώνονται δρώμενα όπως κουκλοθέατρο, 

θεατρικές παραστάσεις, μουσικά δρώμενα και πολιτιστικές συναντήσεις. Το Μουσείο παιχνιδιών 

είναι πραγματικά ένας πόλος έλξης για διασκέδαση και ψυχαγωγία και γίνεται όλο και πιο 

διάσημο, ενισχύοντας έτσι τις αγροτικές υπηρεσίες των τοπικών κοινοτήτων και της ευρύτερης 

περιοχής. 

Αποτελέσματα 

Το Μουσείο - Πολιτιστικό Κέντρο φιλοξένησε 

συνολικά περίπου 30.000 επισκέπτες το 2017 

και 2018, οι 2.000 εκ των οποίων ήταν παιδιά 

που επισκέφτηκαν το μουσείο με το σχολείο 

τους. Πολλά δρώμενα έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί στο πολιτιστικό κέντρο, 

όπως κουκλοθέατρο, θεατρικές και μουσικές 

παραστάσεις, ρετρό παιχνίδια και πολλά άλλα. 

Ο πληθυσμός της ευρύτερης εξοχής επισκέπτεται το μουσείο και συμμετέχει στις δραστηριότητες 

καιβτα δρώμενα. 

Επίσης έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των επισκεπτών και τουριστών οι οποίοι πραγματοποιούν 

μία σύντομη επίσκεψη στα γύρω χωριά για φαγητό ή για αγορά αναμνηστικών. Αυτό έχει θετική 

επίπτωση στο τοπικό εισόδημα και στις θέσεις εργασίας. 

Ως προς τη περιβαλλοντική δράση αξίζει να αναφερθεί ότι αποτελεί το μοναδικό μουσείο στο 

νησί της Ρόδου που έχει αυτονομία σε ενέργεια και παρέχει θέρμανση και ψύξη στις 

εγκαταστάσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χάρη σε ένα φωτοβολταϊκό ηλιακό σύστημα 

που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. 
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Γενικά στοιχεία 

Τίτλος έργου Μουσείο παιχνιδιών 

Διάρκεια έργου 01/03/2012 – 30/06/2017 

Περιοχή Αρχίπολη Ρόδος, Δωδεκάνησα  

Είδος δικαιούχου  Σύλλογος (δημόσιος φορέας) 

Μέτρο Μέτρο 19, LEADER/CLLD 

Προτεραιότητα 

Περιοχή εστίασης 

6β Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη 

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)                                    Στοιχεία επικοινωνίας   

Συνολικό 

κόστος  

257.862,98 Δικαιούχος  Σύλλογος Φίλων Ελληνικών 

παιχνιδιών 

Δημόσια 

δαπάνη 

257.862,98 Εκπρόσωποι 

επικοινωνίας 

Ιωάννου Αθανάσιος 

Κοινοτική 

συμμετοχή 

219.183,53 Τηλέφωνα +306972127234, 

+302246098539 

Εθνική 

συμμετοχή 

38.679,45 email info@toymuseum.gr 

Ιδιωτική 

συμμετοχή 

- Website http://www.toymuseum.gr/ 

Άλλες πηγές πληροφόρησης (π.χ. Facebook 

κλπ) 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Revi

ew-g189449-d12342908-Reviews-

Rhodes_Toy_Museum-

Rhodes_Dodecanese_South_Aegean.htm 

https://www.facebook.com/Rhodes-Toy-

Museum-Greece-176902158999228/ 

http://www.toymuseum.gr/
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