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ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                  Π. ΦΑΛΗΡΟ, 26/10/2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Το  Μουσείο  Παιχνιδιών  ξεκίνησε  την  λειτουργία  του  
  στο  Παλαιό  Φάληρο  

 
 

Την  Κυριακή  22  Οκτωβρίου, το  Μουσείο  Μπενάκη Παιχνιδιών  
ξεκίνησε την  λειτουργία  του  και  υποδέχτηκε  τους  πρώτους  

φίλους  του  στο  ¨Πυργόσπιτο¨  της  Λεωφόρου  Ποσειδώνος  14. 
 

Στον  χαιρετισμό  της,  μετά  τα  εγκαίνια  του  Μουσείου, η  Αν. 
Διευθύντρια  του  Μουσείου  Μπενάκη  και  η  έχουσα  την  

επίβλεψη  του  έργου  κ. Ειρήνη  Γερουλάνου  αναφέρθηκε  στο  
όραμα  για  την δημιουργία  του  Μουσείου  καθώς  και  στις  

εργασίες  που  πραγματοποιήθηκαν  σε  όλα  τα  επίπεδα   ενώ  
σημείωσε  την  αγαστή  συνεργασία  και  την  στήριξη  του  Δήμου  
Παλαιού  Φαλήρου   από  την  πρώτη  στιγμή που  έγινε  κοινωνός  

της  πρόθεσης  δημιουργίας  του  Μουσείου. 
 

Από  την  πλευρά  του  ο  Δήμαρχος  Παλαιού  Φαλήρου  
Διονύσης  Χατζηδάκης  δεν  έκρυψε  τον  ενθουσιασμό του  για  

την  λειτουργία  του  Μουσείου  καθώς  σημείωσε  ¨ότι  ένα  στολίδι  
προστέθηκε  στην  Πόλη  μας¨. Δήλωσε  περήφανος  που  το  

Μουσείο  Μπενάκη  αξιοποίησε  το  διατηρητέο  κτίριο  της  
δωρεάς  Κουλούρα  δημιουργώντας  μια  ξεχωριστή  πολιτισμική  
παρέμβαση  και  δήλωσε  ότι  όλοι  οι  Φαληριώτες  και  η  τοπική  

κοινωνία  θα  αγκαλιάσουν  και  θα  στηρίξουν  το  Μουσείο με  
προγραμματισμένες  επισκέψεις  των  σχολείων  της  Πόλης  μας. 
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Το  Μουσείο Μπενάκη  Παιχνιδιών  (όπως  είναι  ο  πλήρης  τίτλος  
του)  φιλοδοξεί  να  γίνει  ο  αγαπημένος  προορισμός  παιδιών και  
ενηλίκων  και  δημιουργήθηκε  με  πυρήνα  την  συλλογή  της  

Μαρίας  Αργυριάδη, η  οποία  συγκαταλέγεται  στις  δέκα  
καλύτερες της  Ευρώπης.  

 
Ενδεικτικά  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  συλλογή  του  αποτελείται  

από  περίπου  20.000 αντικείμενα  (εκ  των  οποίων  
παρουσιάζονται  3.000 από  αυτά,  όπως  παιχνίδια, βιβλία, 
έντυπα, ρουχισμό  και  αντικείμενα  της  παιδικής  ηλικίας)  , 
προερχόμενα  από  τον  Ελλαδικό  χώρο και  την  ευρύτερη  

περιφέρεια  του  Ελληνισμού, καθώς  και  από  όλο  τον  κόσμο. 
 

Επίσης  παρουσιάζονται  βιβλία-μελέτες  σε  ό,τι  αφορά  το  ¨παιδί  
και  το  παιχνίδι¨, σχετικό αρχειακό  υλικό, φωτογραφίες, 3.000 

βιβλία  παιδικής  λογοτεχνίας  και  εκπαίδευσης  ενώ  ξεχωρίζουν  
οι  ενότητες  της  Ελληνικής  και  Ευρωπαϊκής  συλλογής. 

 
Όσον  αφορά  το  κτίριο, ο  Πύργος  του  Μουσείου  Παιχνιδιών, 

που  παραπέμπει  από  μόνος  του  σε  παραμύθι, χτίστηκε  
μεταξύ  1897-1900  και  η  αρχιτεκτονική  του  μορφολογία  

περιέχει  κυρίως  στοιχεία  γοτθικού  ρυθμού  με  αναφορές  στον  
Ευρωπαϊκό  Μεσαίωνα, αλλά  και  στοιχεία  μπαρόκ  και  art  

nouveau  στις  εσωτερικές  ορογραφίες  και τοιχογραφίες. 
 

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  πληροφορίες  και  κρατήσεις  μπορούν  να  
επικοινωνήσουν  με  το  τμήμα  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων του  

Μουσείου , Δευτέρα-Πέμπτη 10.00-14.00 στο  210 3671067-69  
και  στο  education@benaki.gr. 


