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Ίδρυμα Θεόδωρου & 

Γιάννας Χαραγκιώνη



Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεόδωρου & Γιάννας Χαραγκιώνη, το οποίο άνοιξε τις

πύλες του στο κοινό τον Μάρτιο του 2011, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυμάσει μοναδικά δείγματα της
παγκόσμιας αυτοκίνησης, από εταιρείες που είτε συνεχίζουν την παραγωγή αυτοκινήτων μέχρι τις μέρες μας, είτε
από εταιρείες που μπορεί πλέον κάποιος να τις βρει μόνο σε ανάλογα μουσεία.

Τα εκθέματα χρονολογούνται από το τέλος του 19ου αιώνα, έως τα τέλη του 20ου!

Μάρκες όπως Aston Martin, Bristol, Bentley, Jaguar, Avion
Voisin, Delage, American La France αλλά και Ferrari,
Lamborghini, Maseratti, Lancia και Auto Union
«στολίζουν» τους τρεις ορόφους του Μουσείου

Πανοραμική Θέα των 3 Ορόφων Πανοραμική Θέα από το Belvedere F1 Simulator – 3ος Όροφος

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου – Ίδρυμα 

Θεόδωρου & Γιάννας Χαραγκιώνη

Το Μουσείο



Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

«Κυκλοφορώ υπεύθυνα»

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2018-2019 

Γυμνάσιο - Λύκειο

Η διαμόρφωση της σωστής κυκλοφοριακής αγωγής και της αυτοκινητικής κουλτούρας είναι πρώτα από
όλα ζήτημα παιδείας. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να εκτίθενται σε ερεθίσματα, να
παίρνουν τα σωστά παραδείγματα καθώς χτίζουν μέρα με τη μέρα την προσωπικότητά τους σαν
άνθρωποι, υπεύθυνοι πολίτες και μελλοντικοί οδηγοί.

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την κυκλοφοριακή αγωγή του παιδιού είναι να μάθει να ξεχωρίζει 
τον κίνδυνο. Το δεύτερο, και επίσης σημαντικό, είναι να μάθει να αντιμετωπίζει τους κινδύνους του 
δρόμου, να καλλιεργήσει δηλαδή συστηματικά το έμφυτο σε κάθε άνθρωπο ένστικτο της 
αυτοπροστασίας.

Ένα διαδραστικό πρόγραμμα, που προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην διαδικασία, 
το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ Υπεύθυνα» κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών στα θέματα Οδικής 
Ασφάλειας. 



Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής 
«Γιατί συμβαίνουν τα Τροχαία ατυχήματα –
Πώς να μην εμπλακείτε πότε σε τροχαίο»

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2018-2019 

Γυμνάσιο - Λύκειο

Η δομή του προγράμαμτος Ασφαλούς Οδήγησης της Riding Academy, μπορούν να εξασφαλίσουν την
βελτίωση του οδηγού, ανεξάρτητα από το επίπεδό του, την εμπειρία του, την ηλικία και το φύλο. Με
απλό και απόλυτα κατανοητό τρόπο καταφέρνουμε να μετατρέψουμε μέσα λίγες ώρες την αμφιβολία
και τον φόβο για την οδήγηση σε μια απολαυστική δραστηριότητα. Οι 7.500 μαθητές μας το
επιβεβαιώνουν.
Στο Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης στην Πόλη υπάρχουν μικρά και μεγάλα μυστικά για την
ασφαλέστερη μετακίνηση με τη μοτοσυκλέτα και το αυτοκίνητο στον απαιτητικό ιστό της πόλης και όχι
μόνο. Πού κρύβονται οι παγίδες, τι πρέπει να προσέχουμε, άγραφοι νόμοι και παραδοχές ώστε να
πολεμήσουμε τη στατιστική..



Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

«Σεμινάρια Οδικής Συμπεριφοράς»

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2018-2019 

Γυμνάσιο - Λύκειο

Η Ιαβέρης Σ.Ο.Σ (Σχολή Οδικής Συμπεριφοράς) προσφέρει δωρεάν 
Σεμινάρια Ασφαλούς Οδικής Συμπεριφοράς, με σκοπό τη βελτίωση της 
Οδικής κουλτούρας, νοοτροπίας και πολιτισμού (δηλαδή της συνείδησης 
των ανθρώπων κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας τους στο τραγικά 
επικίνδυνο οδικό περιβάλλον) των πολιτών-συνανθρώπων μας και κατ' 
επέκταση την ελαχιστοποίηση των δυστυχημάτων (σ.σ. Πλήττουν 
θανάσιμα την δημόσια υγεία).

Η Σχολή Οδικής Συμπεριφοράς "Ιαβέρης" στοχεύει στην εκπαίδευση της 
Συνείδησης σε συνδυασμό με ανύψωση του επιπέδου αυτοεκτίμησης 
των ανθρώπων, ώστε αυτοί να συνεχίζουν να υπάρχουν στις οικογένειες 
τους και έτσι να μην κλείνουν για πάντα και άδικα τα σπίτια τους.

Με συγκλονιστικά δυνατό λόγο και με εικόνα από ταινίες-σποτ Οδικής 
Ασφάλειας, είναι σίγουρο ότι όλοι θα προβληματιστούν και θα 
ανησυχήσουν για θέματα που μέχρι τώρα μπορεί να θεωρούσαν 
ασήμαντα, εύκολα ή ανώδυνα.

Περισσότερα από 50.000 άτομα παρακολουθούν κάθε χρόνο τα 
σεμινάρια και περισσότεροι από 1.000.000 συνάνθρωποί μας έχουν 
διαβάσει βιβλία Οδικής Συμπεριφοράς του Ιαβέρη.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται! Με αλτρουισμό, ανιδιοτέλεια και 
μοναδικό σκοπό την σωτηρία των νέων (και όχι μόνο) ανθρώπων.



Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

«Speedpark Kart Academy»

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2018-2019 

Γυμνάσιο - Λύκειο

Η Ακαδημία καρτ ξεκίνησε το 2010 στην πίστα της SpeedPark στον Ασπρόπυργο Αττικής. Μια πολύ δυνατή
ομάδα ανθρώπων με βασικούς συντελεστές τον Λαζαράκο Γιώργο, Αντωνιάδη Γιάννη και Παναγιωτόπουλο
Μάκη , κατάφεραν και δημιούργησαν κάτι μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα. Όλα αυτά βέβαια δεν θα
μπορούσαν να γίνουν σε μια μέρα…Η εμπειρία, οι γνώσεις και η αγάπη για το καρτ και τον μηχανοκίνητο
αθλητισμό είναι τα συστατικά για την δημιουργία της ύλης της Ακαδημίας καρτ.

Σκοπός της ακαδημίας είναι η προαγωγή της ασφαλούς οδήγησης και μια πρώτη επαφή με τον μηχανοκίνητο
αθλητισμό. Επίσης μια εμπεριστατωμένη γνωριμία με τη αγωνιστική οδήγηση ενός καρτ που μπορεί να
βοηθήσει τους συμμετέχοντες, στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς ενός οχήματος, σε συνθήκες
γρήγορης οδήγησης αλλά σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο & ασφαλές περιβάλλον.



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μουσείου

«Rally στο χρόνο»

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2018-2019 

Γυμνάσιο - Λύκειο

Το Rally στο χρόνο είναι ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό «κυνήγι θησαυρού».
Ακολουθήστε μία θαυμαστή διαδρομή στο μουσείο!!
Εξερευνήστε και ανακαλύψτε αυτοκίνητα από το χθες μέχρι το σήμερα, σε τέσσερις
διαφορετικές διαδρομές!!
Τα παιδιά θα πρέπει να ψάξουν, να παρατηρήσουν, να σκεφτούν και να ζωγραφίσουν για να
βρουν την λύση της διαδρομής.



Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

«Κάν’ το Σωστά»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

καθώς και το εκπαιδευτικό

υλικό έχουν την έγκριση του

Υπουργείου Παιδείας, Δια

Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων και του

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2018-2019 

Γυμνάσιο - Λύκειο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάν’το Σωστά» του Ι.Ο.Α.Σ. απευθύνεται
σε παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου και έχει σχεδιαστεί από
έμπειρους εκπαιδευτικούς και ειδικούς συγκοινωνιολόγους. Ο ψυχαγωγός
του Ι.Ο.Α.Σ. παρουσιάζει στο αμφιθέατρο του μουσείου μικρά βίντεο και
animated flash και παράλληλα ανοίγει μια εποικοδομητική συζήτηση
με τους μαθητές για θέματα όπως τη χρήση ζώνης και κράνους, την
επίδραση του αλκοόλ και τις συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι σημερινοί μαθητές αποτελούν τους αυριανούς οδηγούς,
συνεπώς η εκπαίδευση και η συμβολή στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα και της στάσης ζωής τους μελλοντικά είναι ιδιαίτερα
σημαντική.



Μόνιμες Θεματικές Εκθέσεις 

Made by Hellas & Transparency

Made by Hellas:

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, από τον Ιούνιο του 2014, και στα πλαίσια της προώθησης της ελληνικής

δημιουργικότητας και εφευρετικότητας οργανώνει μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στο Ελληνικό Αυτοκίνητο – Ίδρυμα
Θεόδωρου & Γιάννας Χαραγκιώνη και στους Έλληνες που έχουν συνεισφέρει στον τομέα της αυτοκίνησης, είτε
εντός της Ελλάδας, είτε στο εξωτερικό. Η έκθεση αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσουνε οι νέοι το παρελθόν, αλλά
και το μέλλον της Ελλάδας στον τομέα της αυτοκίνησης.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 5/6/2014, από τον κ. Κωστή Χατζιδάκη – Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Transparency:

Η μόνιμη έκθεση «TRANSPARENCY» εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016. Προσβλέπει στο να δώσει τη δυνατότητα
στους επισκέπτες του Μουσείου να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία του αυτοκινήτου, όπως αυτή αλλάζει μέσα
από το διαφορετικό τρόπο μετάδοσης της κίνησης, καθώς επίσης και τα μυστικά της λειτουργίας των κινητήρων
εσωτερικής καύσης. Τα εκθέματά της αφορούν σε πέντε «διαφανή» αυτοκίνητα και τέσσερα εκπαιδευτικά μοντέλα
των δεκαετιών ‘50, ’60 και ‘70 που στόχο έχουν να μην αφήσουν ερωτηματικά στον διερευνητικό επισκέπτη σχετικά
με την τεχνολογία που «κρύβεται» μέσα σε ένα αυτοκίνητο. O σκοπός αυτής της έκθεσης είναι διπλός και φιλοδοξεί
να καταδείξει, με έμμεσο τρόπο, την επιτακτική πλέον ανάγκη για «διαφάνεια» στους διάφορους τομείς της
Ελληνικής κοινωνίας – ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στους νέους επισκέπτες. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 8/6/2016,
από τον κ. Γεώργιο Καμίνη – Δήμαρχο Αθηναίων.



Θεματικές Εκθέσεις

70+1 χρόνια Ferrari & 70 χρόνια Porsche

70 + 1 χρόνια Ferrari:

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου γιορτάζει την επέτειο για τα 70 + 1 χρόνια από τη δημιουργία της
Ferrari που έχει γίνει θρύλος, έχοντας δημιουργήσει διαχρονικά πιστούς οπαδούς σε ολόκληρη την
υφήλιο, χάρη στις διακρίσεις της στους αγώνες αυτοκινήτου και τα πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητά της.

Ferrari είναι επίσης το ακριβότερο αυτοκίνητο στον κόσμο, το αγωνιστικό 250GTO του 1962, με το
τελευταίο να έχει πωληθεί φέτος, θα δημοπρατηθεί ένα ακόμη, με τιμή που υπολογίζεται ότι θα
ξεπεράσει τα €50.000.000. Στην έκθεση των 70 +1 ετών της Ferrari, θα εκτίθενται δώδεκα Ferrari,
ανάμεσά τους και ένα αντίγραφο της 250 GTO σε κλίμακα 1:1, κατασκευασμένο από πολλά γνήσια
ανταλλακτικά στην Μεγάλη Βρετανία.

70 χρόνια Porsche & Lotus & XK Jaguar:

Στην έκθεση 70 χρόνια Porsche, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεόδωρου & Γιάννας
Χαραγκιώνη, θα εκθέτει δώδεκα μοντέλα από το 1955 έως το 2018.

Παράλληλα, γιορτάζονται ακόμα δύο επέτειοι, τα 70 χρόνια LOTUS των ιδιαίτερων σπορ και
αγωνιστικών αυτοκινήτων του Colin Chapman, με εξαιρετικές επιδόσεις σε αγώνες και τα 70 χρόνια
του ιστορικού σπόρ μοντέλου XK120 της JAGUAR. Για τις δύο αυτές επετείους το Ελληνικό Μουσείο
Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεόδωρου & Γιάννας Χαραγκιώνη, θα εκθέσει πέντε LOTUS και δύο JAGUAR
XK120 Roadster, εκ των οποίων η μία Special Equipment.



Πληροφορίες για τα Σχολικά Προγράμματα:

Κα Καλλιόπη Γαμπιεράκη  Τηλ. 210-8816187

E-mail: hmm@charagionis.com

www.hellenicmotormuseum.com

✓ Τοποθεσία: στη συμβολή των οδών Ιουλιανού και 3ης Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα
σε απόσταση βαδίσματος από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.

✓Πρόσβαση: με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΟΑΣΑ)
και άνετη στάθμευση των σχολικών λεωφορείων μπροστά στο κτίριο του
μουσείου.

✓ Με ιδιόκτητο υπόγειο parking 800 θέσεων, αποτελώντας έτσι έναν ιδανικό
προορισμό πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Official Member of

& FIA Heritage Museums

mailto:hmm@charagionis.com

