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Διεθνείς συνεργάτες της FIVA: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακαλύψτε όλους τους διεθνείς συνεργάτες της FIVA, στο fiva.org 



 

Protecting, preserving and promoting world motoring heritage 

 

Οδηγός της FIVA 

 

Για την υπέυθυνη χρήση των ιστορικών οχημάτων στους σύγχρονους δρόμους. 

 

 

 

 

Μετάφραση στα Ελληνικά:  Άγγελος Τρακαδάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Μία χρονομηχανή η οποία αντιμετωπίζεται με σεβασμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εισαγωγή 

 

Γιατί κατέχετε ένα ιστορικό αυτοκίνητο, μία μοτοσυκλέτα ή άλλο όχημα από το 

παρελθόν; Ίσως μόνο επειδή σας αρέσει ή έχετε έναν ιδιαίτερο δεσμό με αυτό. Είναι 

η δική σας χρονομηχανή και ο σύνδεσμός σας με την “αυτοκίνητη” κληρονομιά μας. 

Ξοδεύετε χρόνο και χρήματα για να συνεχίσει να λειτουργεί ή το ανακατασκευάζετε 

για να επανέλθει στην αρχική του μορφή, για πολλούς οδηγούς αυτή είναι και η 

τελική ανταμοιβή. Επιπλέον, ίσως να απολαύσετε τα βλέμματα θαυμασμού, τα 

χαμόγελα και τα thumbs up όσων συναντήσετε στον δρόμο. Για να διασφαλιστεί η 

συνεχής έγκριση της κοινωνίας και του ευρύτερου κοινού, η ασφαλής οδήγηση και η 

φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά είναι ζωτικής σημασίας. Οι ιδιοκτήτες των 

ιστορικών οχημάτων έχουν καλή ιστορικό όταν πρόκειται για προσεκτική οδήγηση, 

όπως δείχνουν τα σχετικά χαμηλά ασφάλιστρα ασφάλισης ατυχημάτων.  Επιπλέον, 

δεδομένου ότι τα ιστορικά οχήματα δεν χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και όταν 

χρησιμοποιούνται, αυτό συνήθως γίνεται σε επαρχιακούς δρόμους και όχι σε αστικά 

κέντρα, η συμβολή τους στη συνολική ρύπανση (που προέρχεται από οχήματα) είναι 

αμελητέα.  Αλλά ο κόσμος της αυτοκίνησης αλλάζει ταχύτατα.  Σκεφτείτε τα σχέδια 

για την απαγόρευση της πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες πετρελαίου και 

ντίζελ.  Σκεφτείτε την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.  

Σκεφτείτε τις πολλές ζώνες χαμηλών εκπομπών που έχουν εξαπλωθεί σε όλη την 

Ευρώπη, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, ειδικά στις αστικές 

περιοχές.  Ο παγκόσμιος οργανισμός FIVA, ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από 1,5 

εκατομμύριο ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων, επικαιροποίησε τις συστάσεις της για 

υπεύθυνη χρήση που δημοσιεύθηκε γύρω στο 2005.  Αυτό οδήγησε σε δημοσίευση 

δύο μερών, το ένα αφορούσε την οδική ασφάλεια και το άλλο την φιλική προς το 

περιβάλλον συμπεριφορά.  Σας ζητάμε να διαβάσετε αυτές τις συστάσεις και 

συμβουλές προσεκτικά και να προσπαθήσετε να τις εφαρμόσετε.  Θα ενθαρρύνει τους 

περισσότερους περαστικούς και τους άλλους χρήστες του δρόμου να συνεχίσουν να 

εκτιμούν εσάς και το όχημά σας. 
 

Σημειώστε ότι ένα μέρος του κειμένου ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη κατηγορία 

ιστορικών οχημάτων, για παράδειγμα μόνο για αυτοκίνητα και όχι για μοτοσυκλέτες.  

Τα δύο αυτά μέρη είναι σαν δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, όπως η οδική 

ασφάλεια και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι δίδυμα στοιχεία της γενικής 

αρχής της υπεύθυνης χρήσης. Αυτή η δημοσίευση έχει σχεδιαστεί για να σας 

βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι ακόμα και οι σχετικά ασήμαντες αρνητικές συνέπειες 

της διατήρησης και της χρήσης ιστορικών οχημάτων θα παραμείνουν στο απόλυτα 

ελάχιστο επίπεδο, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στη χρήση, διατήρηση και 

συντήρηση τους. 
 

 

 

 

 



Ποια είναι η FIVA 

 

 

Η FIVA προστατεύει την υπεύθυνη χρήση των ιστορικών οχημάτων μέσω της 

νομοθετικής παρακολούθησης, της ανάπτυξης των συνιστώμενων πολιτικών, της 

διατήρησης της κυκλοφορίας, με συγκεκριμένες υποστηρικτικές δράσεις και 

αποτελεσματικές σχέσεις με τις εθνικές και διεθνείς αρχές.  Η FIVA συμβάλλει στη 

διατήρηση των ιστορικών οχημάτων, της σχετικής τεχνογνωσίας και της 

τεκμηρίωσης μέσω της έρευνας και της καταγραφής, καθώς και με την ανάπτυξη 

κατευθυντήριων γραμμών, προτύπων και εκπαίδευσης που διασφαλίζουν ότι 

αυθεντικά παραδείγματα των οχημάτων, παραμένουν διαθέσιμα για τις μελλοντικές 

γενιές.  Η FIVA προωθεί την κουλτούρα των ιστορικών οχημάτων μέσω της 

επικοινωνίας και της διοργάνωσης διεθνών εκδηλώσεων, φόρουμ, σεμιναρίων και 

εκδόσεων.  Παρέχει επίσημη αναγνώριση και υποστήριξη για δραστηριότητες που 

είναι σύμφωνες με τα ιδανικά της.  Η FIVA είναι η μη κερδοσκοπική “ομπρέλα” 

εθνικών ενώσεων με παρόμοιους στόχους σε περίπου 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.  Η 

FIVA ιδρύθηκε το 1966.  Από τον Απρίλιο του 2017, η FIVA είναι μη κυβερνητικός 

εταίρος της UNESCO με συμβουλευτικό ρόλο και συνεχίζει το επιτυχημένο 

πρόγραμμα FIVA World Motoring Heritage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Η FIVA προστατέυει την κινητή κληρονομιά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος Πρώτο 

 

Οδικη ασφάλεια και συνειδητή χρήση 

 

Γενικά 
 

Οδηγήστε το ιστορικό σας όχημα ανά πάσα στιγμή με σεβασμό στους υπόλοιπους 

χρήστες του δρόμου.  Η υψηλή ταχύτητα, η υπερβολική ή υπερβολικά ενθουσιώδης 

επιτάχυνση, οι απότομες στροφές και η έντονη πέδηση είναι όλες οι πιθανές αιτίες 

καταπόνησης ή ακόμα και ζημιάς, σε βάρος του κινήματος του ιστορικού οχήματος 

γενικά. Τα οχήματα που κυκλοφορούν στο δρόμο πρέπει να συμμορφώνονται ανά 

πάσα στιγμή με τις νομικές απαιτήσεις του δρόμου στον οποίο ταξιδεύουν, τόσο στο 

φως της ημέρας όσο και όταν πέσει το σκοτάδι. 
 

Απόδοση 
 

Πριν από την οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος με το οποίο δεν είστε εξοικειωμένοι, 

θα πρέπει να έχετε χρόνο για την προσαρμογή της θέσης σας με σκοπό την καλύτερη 

δυνατή ορατότητα και να διασφαλίσετε ότι έχετε πλήρη επίγνωση των οργάνων και 

των τρόπων λειτουργίας όλων των κύριων χειριστηρίων, συμπεριλαμβανομένων:  
 

• Του τρόπου αλλαγής ταχυτήτων. 

• Των αντιληπτών επιδόσεων πέδησης και την ανταπόκριση του συστήματος 

διεύθυνσης. 

• Των ικανότητων στρέψης του οχήματος.  

 

Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε την οδηγική σας εμπειρία με ένα όχημα που είναι νέο 

σε εσάς, σε έναν ήσυχο δρόμο.  Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι οδηγοί των σύγχρονων 

οχημάτων μπορεί να αγνοούν τους πρακτικούς περιορισμούς των ιστορικών 

οχημάτων, ιδίως όσον αφορά τις αποστάσεις πέδησης.  Συνεπώς, πρέπει πάντα να 

οδηγείτε προστατευτικά και προληπτικά, συνειδητοποιώντας ότι είναι πρωταρχική 

ευθύνη να μειώσετε τις συνέπειες αυτών των περιορισμών στο μέτρο του δυνατού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γνωριστείτε με το ιστορικό σας όχημα! 
 

 

 

 

 

Τι είναι το ιστορικό όχημα 

 

Η FIVA ορίζει ένα ιστορικό όχημα ως:  

 

Ένα μηχανοκίνητο οδικό όχημα που: 

• Είναι τουλάχιστον τριάντα ετών. 

• Διατηρείται και συντηρείται σε ιστορικά ορθή κατάσταση. 

• Δεν χρησιμοποιείται γενικά ως μέσο καθημερινής μεταφοράς.  

• Αποτελεί μέρος της τεχνικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 

 

 



 

 

 

Ένα όχημα σε σωστή ιστορική κατάσταση κάνει τον ιδιοκτήτη του περήφανο. 

 

 

 

Συστάσεις στους ιδιοκτήτες όσον αναφορά την αξιοπιστία των 

οχημάτων στον δρόμο 

 
 

Υπάρχουν δύο παράγοντες για την συνήθη συντήρηση: ο χρόνος που έχει περάσει και 

η διανυθείσα απόσταση. 

Πρέπει να εκτελείτε τακτική συντήρηση ακόμα και αν η απόσταση που διανύθηκε 

από την προηγούμενη συντήρηση είναι ελάχιστη και το όχημα χρησιμοποιείται 

σπάνια.  Ως υπεύθυνος κάτοχος ιστορικού οχήματος, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι: 

• Όλα τα ιστορικά οχήματα που χρησιμοποιούνται ελέγχονται προσεκτικά 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε χώρες 

όπου δεν είναι υποχρεωτική η περιοδική δοκιμή οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο για 

ιστορικά οχήματα). Η επιθεώρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο:  

α)  της δομικής ακεραιότητας 

β) των τροχών (ιδιαίτερα σημαντικό για τροχούς με ακτίνες) και των 

ελαστικών 

γ) των ρουλεμάν των τροχών 

δ) των king pins 

ε) του συστήματος διεύθυνσης 

στ) των βάσεων των ελατηρίων και αμορτισέρ 

ζ) των φώτων 



ι) της ακεραιότητας του δικτύου μεταφοράς καυσίμου και του ρεζερβουάρ     

ια) γενικά, όλων των εξαρτημάτων τα οποία ενδέχεται να έχουν χαλαρώσει 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Συχνές επιθεωρήσεις και συντήρηση! 

 



• Εάν εντοπιστούν ελαττώματα, πρέπει να επισκευαστούν πριν από την 

επόμενη χρήση του οχήματος. 

• Τα οχήματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από έξι μήνες 

πρέπει να ελέγχονται ιδιαίτερα προσεκτικά πριν από τη χρήση.  

• Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κατάσταση και τη λειτουργία του 

συστήματος πέδησης, ειδικά στα υδραυλικά. 

• Το υγρό πέδησης πρέπει να αποστραγγίζεται και αντικαθίσταται τουλάχιστον 

μία φορά κάθε τρία χρόνια και συχνότερα. 

• Τα επίπεδα των υγρών πρέπει ελέγχονται πριν από κάθε διαδρομή. 

 

 Ορατότητα 

 
θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι: 

• Έχετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ορατότητα στον περιβάλλοντα χώρο. 

• Τα παράθυρα είναι καθαρά και απαλλαγμένα από αντικείμενα όπως τα 

αυτοκόλλητα που βρίσκονται μέσα στο οπτικό πεδίο σας.  

• Είναι τοποθετημένοι εξωτερικοί καθρέφτες, εαν είναι δυνατόν.  

• Αντανακλαστικά κρύσταλλα τα οποία αφαιρούνται, να τοποθετούνται σε 

ιδιαίτερα αργά οχήματα.  

• Όταν υπάρχουν υαλοκαθαριστήρες πρέπει να ελέγχονται ανά διαστήματα και 

να αντικαθίστανται εφόσον χρειάζεται.  Το σύστημα πλύσης του παρμπρίζ 

(όπου υπάρχει) να είναι σε καλή κατάσταση. 

 

Όταν το όχημα δεν διαθέτει σύγχρονα φλας που αναβοσβήνουν, εσείς ή ο 

επιβάτης σας θα πρέπει να δείξετε τις προθέσεις σας χρησιμοποιώντας σήματα 

χειρός.  Ωστόσο, να θυμάστε ότι οι οδηγοί των σύγχρονων οχημάτων μπορεί να 

μην είναι εξοικειωμένοι με την έννοια αυτών των σημάτων, οπότε πρέπει ανά 

πάσα στιγμή να είστε προσεκτικοί και σίγουροι ότι σας έχουν δει και κατανοήσει.  

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν η ορατότητα είναι περιορισμένη ή 

επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.  Τα οχήματα χωρίς φλας ή φώτα 

πέδησης θα πρέπει κατά προτίμηση να μην οδηγούνται σε δημόσιους δρόμους στο 

σκοτάδι.  Όταν οδηγείτε ένα αργό όχημα, πρέπει να έχετε κατά νου ότι στο 

σκοτάδι, στους μεγάλους δρόμους και ιδιαίτερα στους αυτοκινητόδρομους, ακόμη 

και με επαρκή φωτισμό, η χαμηλή ταχύτητα να μην γίνεται αντληπτή από τους 

άλλους οδηγούς. Όταν ταξιδεύετε σε τέτοιους δρόμους με σκοτάδι ή σε συνθήκες 

χαμηλής ορατότητας, αν το επιτρέπει ο ισχύων τοπικός νόμος, θα πρέπει να 

εξετάσετε την χρήση στο όχημα προειδοποιητικών φώτων που αναβοσβήνουν. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Αξιοθαύμαστα κάθε στιγμή, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
 
 

 

Φωτισμός 
 

 Για την οδική ασφάλεια, είναι εξίσου σημαντικό τα ιστορικά οχήματα να φαίνονται 

αλλά και οι οδηγοί τους να μπορούν να δουν.  Γενικά, το σύστημα των ιστορικών 

οχημάτων παράγει σημαντικά μκρότερης ισχύς φωτισμό από των σύγχρονων 

οχημάτων.  Τα περισσότερα σύγχρονα οχήματα χρησιμοποιούν πλέον τα φώτα 

πορείας σε συνεχή βάση, καθιστώντας τα ιστορικά οχήματα σχετικά λιγότερο πιθανό 

να παρατηρηθούν.  Οι λαμπτήρες παλαιού τύπου καθίστανται ολοένα και πιο 

δύσκολο να φανούν.  Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα κύρια φώτα (headlamps) όποτε 

είναι άσχημες οι συνθήκες, όπως κατά τη διάρκεια βροχής, ομίχλης, ή άλλης αιτίας 

περιορισμού της ορατότητας.  Σε στιγμές ιδιαίτερα χαμηλής ορατότητας, για 

παράδειγμα σε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, θα ήταν ίσως σκόπιμο να σταματήσετε 

τη στιγμή που είναι ασφαλές να το κάνετε.  Πρέπει να ελέγχετε τακτικά ότι όλα τα 

φώτα που έχουν τοποθετηθεί λειτουργούν όπως απαιτείται και να βεβαιωθείτε ότι οι 

προβολείς έχουν ρυθμιστεί σωστά.  Για τους υπάρχοντες λαμπτήρες, υπάρχουν 

σύγχρονες λύσεις όπως λάμπες LED που δεν επηρεάζουν εμφανώς την αυθεντικότητα 

του οχήματος.  Εάν είναι νόμιμο και τεχνικά εφικτό, θα ήταν ίσως σκόπιμο να 

εφαρμοστούν τέτοιου είδους εναλλακτικές λύσεις φωτισμού όταν το όχημα πρόκειται 

να χρησιμοποιείται τακτικά στην σύγχρονη κυκλοφορία, ειδικά όταν πρόκειται για 

φλας και φώτα πέδησης.  Πρέπει όμως να προσέχετε να τηρείτε τους τοπικούς νόμους 

και κανονισμούς, ιδίως όταν πρόκειται για προβολείς που θα μπορούσαν να ενοχλούν 

τους άλλους οδηγούς εάν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.  Τα φώτα πορείας και τα 

φώτα πέδησης πρέπει να είναι ορατά σε κανονικές συνθήκες ορατότητας από 



τουλάχιστον 100 μέτρα μακρυά και να δείχνουν σαφώς τις συνολικές διαστάσεις του 

οχήματος.  Για οδήγηση μετά στο σκοτάδι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί “μπάρα 

φώτων” που χρησιμοποιείται σε trailer.  Δεν πρέπει να οδηγείτε το όχημα σας χωρίς 

φωτισμό κατά το σούρουπο και στο σκοτάδι. Εάν πέσει το σκοτάδι, θα πρέπει να 

σταματήσετε το συντομότερο δυνατό. 
 

Ελαστικά 
 

Πριν από την πρώτη βόλτα της ημέρας, όσο σύντομη και αν πρόκειται να είναι, θα 

πρέπει να γίνει έλεγχος της πιέσης των ελαστικών. Όλα τα ελαστικά πρέπει να έχουν  

τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή πίεση.  Η χρήση του οχήματος με χαμηλή 

πίεση στα ελαστικά αυξάνει την τριβή και επομένως ζημιώνει την οικονομία 

(καυσίμου) κατά 4%.  Η χαμηλή πίεση αυξάνει επίσης την πιθανότητα θέρμανσης του 

ελαστικού, με αποτέλεσμα την καταστροφή του και επακόλουθο ατύχημα και 

τραυματισμό των επιβατών του οχήματος και άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.  

Τα ελαστικά πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά για ορατές φθορές στο τοίχωμα του 

ελαστικού, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής επιφάνειας του, καθώς η 

καταστροφή του ελαστικού μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα και τραυματισμό.  

Επειδή τα ελαστικά δεν διαρκούν επ 'αόριστον, ακόμη και στην αποθήκη, πρέπει να 

αντικαθίστανται εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα τοιχώματα έχουν υποστεί ζημιά ή 

έχουν γίνει άκαμπτα.  Θα πρέπει να εξετάσετε την αντικατάσταση των ελαστικών 

μετά από κάποια χρόνια, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή ή άλλες 

κατάλληλες οδηγίες, είτε έχουν φθορά είτε όχι. 
 

Ελαστικά διαφορετικά από εκείνα που είχαν εγκατασταθεί αρχικα αποτελεί συχνό 

φαινόμενο σε ιστορικά αυτοκίνητα.  Συνήθως δεν υπάρχει αντίρρηση στην χρήση 

ελαστικών radial σε αντικατάσταση των cross- ply, καθώς σχεδόν πάντα βελτιώνουν 

τα κρατήματα των οχημάτων και συνεπώς την ασφάλεια, ενώ σπάνια χαλάνε την 

εμφάνιση ή καταπονούν τα υπόλοιπα εξαρτήματα.  Πρέπει όμως να προσέξετε την 

επίδραση των ελαστικών radial με διαφορετική διάσταση στις αποστάσεις του από το 

πλαίσιο και την ακρίβεια του ταχύμετρου.  Ωστόσο, θα πρέπει να είστε πολύ 

προσεκτικοί σχετικά με οποιαδήποτε χρήση ζαντών και ελαστικών μεγαλύτερου ή 

μικρότερου φάρδους, εκτός εάν είναι τύπου που συνήθως τοποθετούταν στο όχημα 

κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, πριν από την αποκατάστασή του.  Μπορεί να 

έχουν καλή εμφάνιση και ακόμη να δίνουν στο όχημα καλύτερα κρατήματα από ότι 

κατά την περίοδο που κατασκευάστηκε, αλλά πρέπει να επιλέγονται με προσοχή.  

Από τη μία είναι η επίδραση στην αυθεντικότητα, από την άλλη είναι η ασφάλεια και 

ενδεχομένως η καλύτερη κατανάλωση καυσίμου. 
 

Ενώ τα μεγάλα ελαστικά χαμηλού προφίλ μπορεί να μειώσουν την τελική ταχύτητα 

του οχήματος λόγω των αρνητικών τους αεροδυναμικών επιδράσεων.   Η βελτίωση 

των κρατημάτων στις στροφές του οδοστρώματος μπορεί να τεντώσει περισόττερο 

την ανάρτηση και να προκαλέσει υπερβολική φθορά των εξαρτημάτων της 

ανάρτησης και των εδράνων των τροχών.   Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρές 

επισκευές, αλλά και σε προβλήματα ασφάλειας, πέραν της πιθανής αύξησης στην 

κατανάλωση του καυσίμου.  Έτσι, μπορείτε να βρείτε έναν λογικό συμβιβασμό 

μεταξύ της επιθυμίας να τροποποιήσετε το όχημά σας και να το διατηρήσετε όσο το 

δυνατόν πιο κοντά στο αυθεντικό, ασφαλές και οικονομικά αποδοτικό. 



 
 

Οι καλύτεροι σύντροφοί σας: συνοδηγός και εργαλειοθήκη. 

 

Εξοπλισμός οχήματος 
 

Πριν από την αναχώρηση, ελέγχετε πάντα ότι έχετε όλο τον εξοπλισμό μαζί σας που 

θα σας βοηθήσει σε περίπτωση βλάβης ή άλλου συμβάντος. Μην περιοριστείτε στον 

εξοπλισμό που προβλέπεται από το νόμο της χώρας σας ή τις χώρες που 

επισκέπτεστε.  Ο σημαντικότερος εξοπλισμός είναι:  

• Κουτί πρώτων βοηθειών. 

• Αντανακλαστικά μπουφάν. 

• Τρίγωνο κινδύνου. 

• Ανταλλακτικές λάμπες και ασφάλειες. 

• Ένας γερός γρύλος, τα πιο συνηθισμένα κλειδιά και εργαλεία. 

• Σφυρί ασφαλείας (που ονομάζεται επίσης “σφυρί ζωής”).  

• Πυροσβεστήρας. 

• Δυνατός φακός. 

 

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα 
 

Αν δεν έχουν εγκατασταθεί, επειδή το αυτοκίνητό σας έχει κατασκευαστεί πριν οι 

ζώνες ασφαλείας γίνουν υποχρεωτικές, ενδεχομένως να θελήσετε να τοποθετήσετε 

ζώνες ασφαλείας, υπό τον όρο ότι μπορούν να εγκατασταθούν.  Ωστόσο, οι ζώνες 

ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται μόνο όταν η δομή του οχήματος είναι επαρκής 

τόσο για την ασφαλή στερέωσή τους όσο και για την αντοχή στις καταπονήσεις. 
 



Όταν είναι τοποθετημένες ζώνες ασφαλείας, πρέπει πάντα να τις χρησιμοποιείτε, 

ακόμη και όταν κάνετε μία σύντομη βόλτα στην γειτονιά σας και να βεβαιώνεστε ότι 

και οι επιβάτες σας τις χρησιμοποιούν.  Πριν προγραμματίσετε μία βόλτα με μικρά 

παιδιά, ελέγξτε πρώτα ότι μπορείτε βάσει νόμου να τα επιβιβάσετε στο όχημα και εάν 

ναι, που πρέπει να κάθονται (μπροστά ή πίσω), λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το 

ύψος τους.  Επίσης εάν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα.  

 

Κατανόηση και συναίσθηση 
 

Ως οδηγός ενός ιστορικού οχήματος, πρέπει πάντα να είσαστε προσεκτικοί, με 

σεβασμό προς τους άλλους χρήστες του δρόμου, όχι μόνο στους άλλους 

αυτοκινητιστές αλλά 
 

 

 

Η οδήγηση με προσοχή και με σεβασμό θα σας φέρει πολλά χαμόγελα. 
 

και στς πιο ευάλωτες ομάδες στην κυκλοφορία: τους  πεζούς και τους ποδηλάτες. 

Θα πρέπει πάντα να δηλώνετε έγκαιρα τι σκοπεύετε να κάνετε, όχι μόνο όταν 

στρίβετε αριστερά ή δεξιά, αλλά και όταν εισέρχεστε σε χώρο στάθμευσης ή 

εξέρχεσρτε ή όταν προσπερνάτε άλλους χρήστες του δρόμου. Η προσπέραση γίνεται 

όλο και πιο δύσκολη στους σύγχρονους δρόμους. Όταν οδηγείτε ένα ιστορικό 

όχημα, θα πρέπει να είστε διατεθειμένοι να επιτρέψετε σε άλλα οχήματα να 

προσπεράσουν με ασφάλεια, όποτε και όπου αυτό είναι δυνατό.  Εάν πίσω σας 

δημιουργείται κίνηση, προσπαθήστε να βρείτε ένα βολικό και ασφαλές σημείο 

στάσης για να επιτρέψετε τη διέλευση των άλλων οχημάτων.  Θα πρέπει να θυμάστε 

ότι οι οδηγοί των σύγχρονων οχημάτων ενδέχεται μην αφήνουν επαρκή χώρο για 

ασφαλή πέδηση.  Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει πάντα να επιβραδύνετε για να αυξήσετε 

την απόσταση ασφαλείας. 
 

 

 



 

 
 

 

Το όχημά σας είναι ένα αξιοθέατο για μικρούς και μεγάλους. 

 

 
 

Θα πρέπει να αποφεύγετε να ταξιδεύετε σε κομβόι με περισσότερα από δύο άλλα 

ιστορικά οχήματα σε πολυσύχναστους δρόμους.  Στο κομβόι θα πρέπει να κρατάτε 

αρκετά ασφαλή απόσταση από το όχημα που βρίσκεται μπροστά για να επιτρέψετε, 

όταν επιτρέπεται, να προσπεράσει με ασφάλεια η υπόλοιπη κυκλοφορία και να 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.  Εάν οδηγείτε ένα 

πιο αργό ιστορικό όχημα, θα πρέπει να προγραμματίζετε την μετακίνησή σας έτσι 

ώστε να αποφύγετε τις τοπικές ώρες αιχμής και τις περιοχές συμφόρησης.  Όποτε 

οδηγείτε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το όχημά σας είναι ένα αξιοθέατο και η 

συμπεριφορά σας μπορεί να έχει αντίκτυπο στη γνώμη του κοινού για τα ιστορικά 

οχήματα, προς το καλύτερο ή το χειρότερο! 

 

 

 

 
 

 

 

 



Εκδηλώσεις οργανωμένες από λέσχες και εθελοντές 
 

 

Αυτό το μέρος του οδηγού της FIVA ασχολείται πρωτίστως με τις αμέτρητες μη-

ανταγωνιστικές εκδηλώσεις όπως αυτές που διοργανώνονται από σωματεία και 

εθελοντές.  Ακόμα και αν η εκδήλωση δεν είναι στο Ημερολόγιο Εκδηλώσεων της 

FIVA, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της FIVA, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 

σχετικά με τον Kώδικα Eκδηλώσεων της FIVA και ειδικότερα στο εξής άρθρο: Οι 

εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε δρόμους ανοικτούς στην κανονική κυκλοφορία 

πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της χώρας ή των χωρών στις οποίες 

πραγματοποιούνται. 
 

 

 

 

 

Οι εκδηλώσεις και οι εκδρομές αποτελούν χαρά για τους συμμετέχοντες  

και το κοινό. 
 

 



 
 

 

 

 

 

Η οργάνωση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο δρόμο, ακόμη και αν 

πρόκειται για μη ανταγωνιστικές εκδηλώσεις, και η συμμετοχή σε αυτές απαιτεί να 

δοθεί προσοχή σε ορισμένες παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη.  Οι 

εκδηλώσεις με ανταγωνιστικό χαρακτήρα υπόκεινται συχνά σε συγκεκριμένους 

εθνικούς νόμους, τοπικούς κανονισμούς και άδειες. 

 

 

 

Τα σημαντικότερα σημεία για τους διοργανωτές 

 
 

Εάν είστε διοργανωτής εκδηλώσεων, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα σχέδιά σας, η 

οργάνωση και το προσωπικό σας συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους και τους 

τοπικούς κανονισμούς και να καθοδηγήσετε τους συμμετέχοντες οδηγούς να τηρούν 

αυτούς τους νόμους και τους κανονισμούς. Πριν από κάθε εκδήλωση, θα πρέπει να 

προετοιμάσετε ένα σχέδιο κινδύνου και ασφάλειας.  Το σχέδιο πρέπει να εξετάζει τα 

διάφορα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε μετά από ένα περιστατικό, 

ιδιαίτερα εάν το περιστατικό αυτό συνεπάγεται σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης στις υπηρεσίες διάσωσης και άλλες αρχές, 

τη σύνδεση μεταξύ των υπαλλήλων του οργανωτή και την αντίδραση σε οποιοδήποτε 

ενδιαφέρον και ερώτημα των μέσων ενημέρωσης.  
 

 

 

 

 



 

Θα πρέπει να σχεδιάσετε εκδηλώσεις ώστε να δημιουργηθεί η ελάχιστη ταλαιπωρία 

και διαταραχή σε άλλους χρήστες των οδών, όπου σημαντικός αριθμός ιστορικών 

οχημάτων μπορεί να βρεθεί σε πολυσύχναστους δρόμους, να ειδοποιήσετε άλλους 

χρήστες του δρόμου για τη δυνατότητα αυτή με σαφή σήμανση, σύμφωνα με τους 

τοπικούς νόμους και κανονισμούς.  Εάν οι συμμετέχοντες ακολουθήσουν μια 

προγραμματισμένη διαδρομή, θα πρέπει: 

 

• Να εξερευνήσετε σωστά τη διαδρομή εκ των προτέρων.  

• Να δώσετε όλες τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη διαδρομή, τα σήματα και 

άλλα ορόσημα που πρέπει να αναγνωριστούν για να μπορούν να ακολουθήσουν 

οι συμμετέχοντες εύκολα την διαδρομή.  

• Να προσδιορίσετε τους ιδιαίτερους κίνδυνους που μπορεί να συναντήσετε. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Κρατήστε τις αγωνιστικές σας προσδοκίες για την πίστα. 



Τα σημαντικότερα σημεία για τους συμμετέχοντες 
 

Εάν συμμετέχετε σε μία εκδήλωση θα πρέπει: 

• Να είστε σε θέση, είτε με προηγούμενη γνώση ή ακολουθώντας σωστά τις 

οδηγίες, να οδηγείτε τη διαδρομή χωρίς να χρειάζεται να ακολουθείτε το όχημα 

μπροστά. 

•  - Να λαμβάνετε υπ’ όψιν πάντα τους άλλους οδηγούς και να λάβετε υπόψη τις 

συνθήκες της κυκλοφορίας όταν ακολουθείτε μια διαδρομή.  

• - Να συμμορφώνεστε με τα σήματα και τους κανόνες κυκλοφορίας, εκτός εάν 

υπάρχει διαφορετική εντολή από εκπρόσωπο του νόμου.  

• - Μην επιτρέπετε ποτέ στο ανταγωνιστικό πνεύμα να υπερτερήσει της ευθύνης 

να οδηγείτε με προσοχή λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τους άλλους χρήστες του 

δρόμου. 
 

 

 
 

 

 

Η οδήγηση ενός παλιού ατμοκίνητου οδοστρωτήρα μπορεί να είναι 

αρκετά δύσκολη πρόκληση. 

 

 

 

 

 

 



 

Εξαιρετικά αργά οχήματα 
 

 

Όταν οδηγείτε ένα εξαιρετικά αργό όχημα (Exceptionally Slow Vehicles - ESV), 

όπως με κινητήρα ατμού, οδοστρωτήρα, πρώιμο επαγγελματικό όχημα ή γεωργικό 

όχημα, έχετε ιδιαίτερο καθήκον να διασφαλίσετε ότι θα προκαλέσει την ελάχιστη 

ενόχληση στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.  Ο χειρισμός αυτών των 

οχημάτων σε δημόσιους δρόμους απαιτεί από τους οδηγούς να έχουν ιδιαίτερη 

εμπειρία, καλή κατανόηση του οχήματος και γνώση των νόμων που αφορούν τη 

χρήση τους. Κατά την οδήγηση ενός εξαιρετικά αργού οχήματος θα πρέπει, όπου 

είναι δυνατόν: 

 

• Να αποφεύγετε κέντρα πόλεων, μονόδρομους, απότομους λόφους και 

δύσκολους κόμβους.  

• Να μην οδηγείτε με σκοτάδι ή σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας. 

• Να κάνετε τις προθέσεις στροφής ξεκάθαρες προς τους άλλους χρήστες του 

δρόμου.  

• Να έχετε ένα πλήρωμα δύο ή περισσοτέρων ατόμων για να βοηθήσουν στην 

εκκίνηση του κινητήρα και τη λειτουργία του . 

• Να αποφύγετε τη δημιουργία κινδύνου όταν σταματάτε στο δρόμο για να 

προσθέσετε νερό ή να αλλάξετε ταχύτητα. 

• Να αναγνώριστε και ελαχιστοποίηστε τον κίνδυνο σπινθήρων.  

• Να αποφύγετε την δημιουργία μαύρου καπνού κοντά σε κατοικημένες περιοχές.  

• Να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στην επιφάνεια του οδοστρώματος. 

• Να χρησιμοποιήστε τα βοθήματα σταθεροποίησης όταν το όχημα παραμένει 

στάσιμο. 

• Να χρησιμοποιείτε την κόρνα μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 

παρέλασης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Από μέσα μεταφοράς σε κινητή κληρονομιά 
 

 

 

 

 

 

 

Η τεράστια ιστορική και πολιτισμική σημασία του μηχανοκίνητου οχήματος άρχισε 

μόλις πρόσφατα να αναγνωρίζεται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που 

ασχολούνται με τη διατήρηση της κληρονομιάς και της κοινωνικής ιστορίας ως 

σημαντικό μέρος του παρελθόντος μας.  Το αυτοκίνητο έχει ουσιαστική θέση στην 

ιστορία από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.  Ενώ η εκβιομηχάνιση ανάγκασε 

τους ανθρώπους να μετακομίσουν στις πόλεις για να εργαστούν, το μηχανοκίνητο 

όχημα τους επέτρεψε να ζουν έξω από τις πόλεις και μακριά από τις βιομηχανικές 

περιοχές.  Τα οχήματα με κινητήρα έδιναν στους ανθρώπους την ελευθερία να 

επιλέξουν πού θα ζήσουν και θα εργαστούν και πώς να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο 

τους.  Αυτή  την ιστορική κληρονομιά διατηρεί και τιμά η FIVA.  

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η FIVA να πρωτοστατεί στην ενθάρρυνση της 

διατήρησης και της χρήσης ιστορικών οχημάτων με τον πιο υπεύθυνο, ασφαλή και 

περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο.  Αυτός ο οδηγός σκοπεύει να συμβάλει σε αυτόν 

τον στόχο.  Οι οργανώσεις μελών της FIVA εκπροσωπούν τα ενδιαφέροντά σας στις 

συζητήσεις με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκείνους που εφαρμόζουν 

αυτές τις πολιτικές.  Εσείς είστε πρεσβευτής μας και παίρνετε αυτό το ρόλο όποτε 

προβάλλετε το ιστορικό σας όχημα στο κοινό, όταν τον οδηγείτε, ακόμα και όταν 

ασχολείστε μαζί του, στο σπίτι σας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Μέρος Δεύτερο 
 

 

Φροντίδα για το περιβάλλον 

 

 

Ιστορικά οχήματα στο σημερινό περιβάλλον 
 

 
 

Τα ιστορικά οχήματα αντιπροσωπεύουν την ιστορία της κινητικότητας, της τεχνικής 

και του σχεδιασμού.  Δεν κατασκευάστηκαν για να πληρούν τα σημερινά πρότυπα.  

Τα ιστορικά οχήματα επιδεικνύουν τις τεχνικές εξελίξεις από πολύ νωρίς μέχρι πιο 

πρόσφατα και μας βοηθούν να μάθουμε για την τεχνική και πολιτιστική εξέλιξη της 

κινητικότητας.  Οι ιδιοκτήτες των ιστορικών οχημάτων είναι θεματοφύλακες του 

«κυλιόμενου μουσείου» στο δρόμο. Συνειδητοποιούν κυρίως τα σύνθετα ζητήματα 

της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος και των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι αστικές περιοχές.  Υπογραμμίζοντας τη μεγάλη αξία της 

διατήρησης και της δημόσιας εμφάνισης των στορικών οχημάτων, η FIVA κατάφερε 

να επιτύχει διαρκή σεβασμό από την κοινωνία.  Για να το διατηρήσουμε αυτό, είναι 

πολύ σημαντικό κάθε ιδιοκτήτης ιστορικού οχήματος να επιδεικνύει προσεκτική και 

υπεύθυνη συμπεριφορά, όποτε χρησιμοποιεί το ιστορικό του όχημα σε δημόσιους 

δρόμους ή σε ιδιωτικό χώρο. 

 

Ενα κυλιόμενο μουσείο 
 

 

 

 



Οι λεπτομερείς συστάσεις της FIVA σχετικά με τη συντήρηση, την αποκατάσταση 

και την διατήρηση της αυθεντικότητας των ιστορικών οχημάτων παρατίθενται στην 

Χάρτα του Τορίνο, την οποία σας συνιστούμε να έχετε ανά χείρας, ιδιαίτερα αν 

θέλετε να κάνετε περισσότερες από τις κανονικές εργασίες συντήρησης στο ιστορικό 

σας όχημα.  Θα βρείτε μερικές πρακτικές συμβουλές για διάφορα θέματα. Αυτός 

δεν είναι ένας εξαντλητικός κατάλογος και η FIVA είναι ανοικτή σε προτάσεις και 

πρόσθετες συστάσεις.  
 

 

Σύστημα καυσίμου 

 
Πρέπει να ελέγχετε τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως το συστήμα 

καυσίμου, είτε πρόκειται για καρμπυρατέρ είτε για injection, και περιλαμβάνει τόσο 

χειροκίνητα όσο και αυτόματα συστήματα choke.  Ο έλεγχος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει κατάλληλη ρύθμιση των ζικλέρ και έλεγχο της ακριβούς και ελεύθερης 

λειτουργίας των μηχανικών εξαρτημάτων και απουσίας διαρροών, είτε στο σύστημα 

καρμπιρατέρ είτε στο σύσημα injection και γύρω από την αντλία καυσίμου.  Πρέπει 

να ελέγξετε:  

 

• Όλες τις ενώσεις στο σύστημα καυσίμου για διαρροές. 

• Το ρεζερβουάρ και όλες τις γραμμές για υπάρχουσες διαρροές και για 

διάβρωση και άλλες φθορές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν το 

σύστημα σε διαρροές.  

 
 

Σύστημα ανάφλεξης 

 
Πρέπει: 

 

• Να ελέγχετε τα μπουζί συχνά για σημάδια είτε αδύναμου μείγματος που 

οδηγεί σε πιθανή υπερθέρμανση ή πλούσιου μείγματος που οδηγεί σε 

υπερβολική κατανάλωση καυσίμου και αυξημένες εκπομπές. 

• Διατηρήστε όλα τα καλώδια σε καλή κατάσταση, καθώς η λανθάνουσα 

κατάσταση δεν είναι μόνο ένας κίνδυνος για τον κινητήρα αλλά δημιουργεί 

υπερβολικές εκπομπές.  

• Ελέγχετε τακτικά το διάκενο στις πλατίνες, εάν υπάρχουν, για να 

διασφαλιστεί η ομαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς η κακή λειτουργία 

οδηγεί σε αυξημένες εκπομπές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λιπαντικά και υγρά 

 
Η αποτελεσματική λειτουργία του οχήματος, με τη μέγιστη οικονομία καυσίμου και 

τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές, εξαρτάται από την ορθή τήρηση των απαιτήσεων 

συντήρησης του οχήματος. 

Θα πρέπει:  

• Να χρησιμοποιείτε ένα υψηλής ποιότητας πρόσθετο καυσίμου, όταν είναι 

διαθέσιμο, που συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και τη μείωση των 

εκπομπών χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση ή το σύστημα καυσίμου, 

ακόμη και αν είναι ακριβότερο.  

• Να χρησιμοποιείτε πάντα λιπαντικά και άλλα υγρά, όπως τα υγρά φρένων, τα 

οποία έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για το όχημα.  

• Να αλλάζετε τα λιπαντικά και άλλα υγρά στα σωστά διαστήματα, είτε χρονικά 

είτε των διανυθέντων χιλιομέτρων. 

Σύστημα διεύθυνσης, πέδηση και ανάρτηση 

 Πρέπει: 

• Να ελέγχετε τακτικά και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο όλα τα σημεία του 

συστήματος διεύθυνσης, πέδησης και ανάρτησης, ανεξάρτητα από το πόσο 

λίγα χιλιόμετρα διανύει. 

• Να ελέγχετε για τυχόν διαρροές σε φλάντζες και σωληνώσεις. 

• Να ελέγχετε τη λειτουργία πέδησης τόσο ως προς την απόδοση (λαμβάνοντας 

υπόψη τις σωστές προσδοκίες για το όχημα) όσο και την ομαλότητα.  

• Βεβαιωθείτε ότι η λίπανση είναι επαρκής σε όλα τα απαραίτητα σημεία, 

συμπεριλαμβανομένων των θηλών λίπανσης στις αρθρώσεις και τα 

ρουλεμάν. 

Εξάτμιση 

Πρέπει:  

•  Να ελέγχετε τακτικά για τυχόν ορατές εκπομπές καπνού, τόσο για 

περιβαλλοντικούς όσο και για πρακτικούς λόγους.  Ο μαύρος καπνός δείχνει 

υπερβολικά πλούσιο μείγμα και επακόλουθη εκπομπή υπερβολικών 

υπολειμμάτων υδρογονανθράκων, ενώ ο λευκός καπνός μπορεί να δείξει 

διαρροές στη φλάντζα κεφαλής.  Ο μπλε καπνός υποδεικνύει τη ρύπανση 

του πετρελαίου από λιπαντικά, οι κύριες αιτίες είναι τα φθαρμένα ελατήρια 

εμβόλου ή οι φθαρμένοι οδηγοί βαλβίδων 

• Να ελέγχετε τακτικά την εξάτμιση για διαρροές, καθώς οι διαρροές μπορούν 

να δημιουργήσουν υπερβολικό θόρυβο και να καταστρέψουν την οικονομία 

καυσίμου και την αύξηση των εκπομπών. 

.  

 



Ένα χαλάκι για τα λάδια κάτω από τον κινητήρα, φροντίζει για το 

περιβάλλον! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Απαγορεύεται το κάπνισμα, φροντίστε το περιβάλλον! 
 

 

Άλλοι έλεγχοι και προφυλάξεις κατά την διάρκεια της χρήσης 
 

• Θα πρέπει να οδηγείτε τακτικά το όχημά σας αν είναι δυνατόν, σε χρονικό 

διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται 

η εσωτερική διάβρωση και βοηθά στη διατήρηση της λίπανσης των 

εξαρτημάτων του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του συστήματος 

διεύθυνσης και των ρουλεμάν. 

• Οι έλεγχοι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά αν το όχημα είναι 

ακίνητο, καθώς δεν θα λειτουργήσουν όλα τα εξαρτήματα. Η στάσιμη 

λειτουργία είναι αναποτελεσματική και παράγει περιττές εκπομπές 

καυσαερίων, επομένως συνιστάται η οδήγηση για περίπου 30χλμ σε λογικές 

ταχύτητες για μέγιστη αποτελεσματικότητα. 

• Συνιστάται να διατηρείτε το όχημα καθαρό και απαλλαγμένο από χώμα και 

σκόνη. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις ορατές επιφάνειες, αλλά και για περιοχές 

όπως ο χώρος του κινητήρα, όπου ο τακτικός καθαρισμός θα διευκολύνει την 

ανίχνευση της εμφάνισης διαρροών: για παράδειγμα καύσιμα, λάδι, νερό ή 

υδραυλικό υγρό. Ο τακτικός καθαρισμός της κάτω πλευράς των φτερών και 

των άκρων θα περιορίσει την εμφάνιση διάβρωσης σε μη προσβάσιμα σημεία. 

• Πρέπει να εκτελείτε τον καθαρισμό κατά τρόπο που να αποφεύγεται στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό, η διαφυγή νερού που έχει μολυνθεί από 

απορρυπαντικά και συσσωρευμένες ακαθαρσίες σε υδροροές και 

αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων και να αποφεύγεται η ενόχληση των 

γειτονικών ιδιοκτησιών και των ατόμων. 

• Καθώς τα παλαιότερα οχήματα τείνουν να έχουν διαρροές υγρών από 

κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και άξονες, θα πρέπει να προσέχετε κάθε φορά 



που το όχημα μένει στάσιμο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα για τη 

δημιουργία πετρελαιοκηλίδων, οι οποίες διαφορετικά θα μολύνουν και σε 

ορισμένες περιπτώσεις θα προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια. 

• Όταν εκθέτετε το όχημα, ειδικά σε δημόσιο χώρο, πρέπει να τοποθετείτε ένα 

χαλάκι λαδιού, αλλιώς ένα κατάλληλο χαρτόνι σε μέγεθος περίπου 50 x 120 

εκατοστά κάτω από το όχημα για να αποφύγετε τη ρύπανση του εδάφους ή να 

αποτρέψετε τις σταγόνες πετρελαίου να καταστρέψουν την επιφάνεια του 

σημείου. 

 

Συντήρηση, αποκατάσταση και επισκευή 

 
• Η συντήρηση, η επισκευή και η αποκατάσταση - είτε από εσάς είτε από 

κάποιον άλλον για λογαριασμό σας και ανεξάρτητα αν είναι επαγγελματίας ή 

όχι, πρέπει να εκτελούνται ανά πάσα στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη το 

περιβάλλον και την ασφάλεια όσων εργάζοναται στο όχημα. 

• Όπου υπάρχουν τοπικοί ή εθνικοί κανονισμοί που καλύπτουν την 

επιδιόρθωση, την επισκευή ή την αποκατάσταση, θα πρέπει να τηρούνται οι 

προδιαγραφές αυτές.  

• Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα, όταν ενδέχεται να απελευθερωθούν 

επιβλαβείς ουσίες κατά την επιδιόρθωση ή την αποκατάσταση (για 

παράδειγμα ίνες αμιάντου), οι εργαζόμενοι να φορούν προστατευτικά ρουχα 

και να αποφεύγεται η μόλυνση της ατμόσφαιρας. 

• Πρέπει να απομακρύνετε προσεκτικά και σωστά τα υγρά που έχουν αφαιρεθεί 

από το όχημα κατά τη διάρκεια της συντήρησης, της επισκευής ή της 

αποκατάστασης, όχι μόνο με τη χρήση κατάλληλων δοχείων και τη σωστή και 

περιβαλλοντικά αποδεκτή απόρριψη τέτοιων δοχείων αλλά και τη μέγιστη 

δυνατή αποφυγή διαρροής. 

• Πρέπει να απορρίπτετε τα εξαρτήματα που έχουν αφαιρεθεί από το όχημα 

κατά τη διάρκεια της συντήρησης, της επισκευής ή της αποκατάστασης με τον 

κατάλληλο τρόπο, για να αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο 

μόλυνσης, εκτός εάν τα διατηρείτε για πιθανή επαναχρησιμοποίηση.  

• Θα πρέπει να φυλάσσετε τα εξαρτήματα που διατηρούνται για αποθήκευση 

κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μόλυνσης οποιουδήποτε 

τμήματος των χώρων στους οποίους αποθηκεύονται. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Φυλάξτε τα ανταλλακτικά σας επίσης με προσοχή! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποθήκευση 
 

• Εάν ένα όχημα έχει τεθεί σε μακροχρόνια αποθήκευση, 

συμπεριλαμβανομένων των χειμερινών μηνών, κανονικά θα ήταν καλό να 

αποσυνδέσετε την μπαταρία από το ηλεκτρικό σύστημα και να τοποθετήσετε 

το όχημα σε άξονες για να αποφύγετε τη δημιουργία επίπεδων σημείων στα 

ελαστικά.  

• Επίσης, όταν αποθηκεύεται, μέσα σε ένα κτίριο ή σε υπαίθριο χώρο, 

συνιστάται να τοποθετήσετε ένα χαλάκι για την απορόφηση κάτω από το 

όχημα ώστε να αποφεύγονται οι σταγόνες πετρελαίου που προκαλούν 

ρύπανση ή ζημιά στην επιφάνεια. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ σε αστικές περιοχές, αλλά σε 

γραφικούς δρόμους. 

 
 

 

 



Μερικά γεγονότα σχετικά με τα ιστορικά οχήματα 

 

 

 

 
Υπάρχουν 1,5 με 2 εκατομμύρια άνθρωποι, σε όλες τις ηπείρους, που συμμετέχουν με 

κάποιο τρόπο στις δραστηριότητες που υποστηρίζει η FIVA.  Αυτοί οι άνθρωποι 

ενδιαφέρονται για ένα ασφαλές, καθαρό και υγιές περιβάλλον, όπως οι συμπολίτες 

τους.  Τα ιστορικά τους οχήματα αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τοις εκατό του 

συνολικού αριθμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται.  Η χρήση τους για λίγα 

χιλιόμετρα κάθε χρόνο και ο τρόπος χρήσης αυτών των ιστορικών οχημάτων 

σημαίνουν ότι οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις σε σύγκριση με τα καθημερινά 

οχήματα είναι αμελητέες.  Και επειδή αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη φροντίδα και 

είναι γενικά μόνο στο δρόμο σε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, τα ιστορικά οχήματα 

συμμετέχουν λιγότερο σε οδικά ατυχήματα από ότι τα νεότερα οχήματα.  Επιπλέον, 

αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι:  

• Οι ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων τα χρησιμοποιούν για τη χαρά της 

οδήγησης και όχι απλώς ως μέσο για να φτάσουν από το Α στο Β.  

• Τα ιστορικά οχήματα σπανίως χρησιμοποιούνται σε περιόδους ή σημεία 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπου είναι απαραίτητο τα οχήματα να 

παραμένουν στάσιμα ή να πηγαίνουν υπερβολικά αργά για παρατεταμένες 

περιόδους. 

• Τα ιστορικά οχήματα κινούνται γενικά με χαμηλότερη μέση ταχύτητα από τα 

σύγχρονα οχήματα και τείνουν να αποφεύγουν την ταχεία επιτάχυνση και 

πέδηση.  Τα περισσότερα ιστορικά οχήματα δεν διαθέτουν τόσα ηλεκτρικά, 

και άλλα χαρακτηριστικά άνεσης που διαθέτουν τα σύγχρονα οχήματα με 

κινητήρα και ως εκ τούτου δημιουργούν λιγότερη διάσπαση προσοχής στον 

οδηγό. 

• Η μεγαλύτερη χρήση ιστορικών οχημάτων λαμβάνει χώρα σε σχετικά 

αγροτικό περιβάλλον, όπου οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους άλλους 

χρήστες του οδικού δικτύου είναι μικρότερες 

• Διατηρούνται σε καλή μηχανική κατάσταση, πράγμα που είναι επωφελές για 

τη μείωση των εκπομπών και την κατανάλωσης καυσίμων. 

• Σε αντίθεση με το σύγχρονα οχήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ιστορικών οχημάτων τροφοδοτείται από βενζινοκινητήρες και όχι από 

πετρελαιοκινητήρες.   

• Ο σκοπός της κατοχής ενός ιστορικού οχήματος δεν είναι μόνο η μεταφορά 

αλλά η επιθυμία διατήρησης ενός συγκεκριμένου οχήματος για διάφορους 

λόγους.  Λόγοι όπως η νοσταλγία, το πάθος για την αποκατάσταση ή τη 

συντήρηση και την επισκευή, ή απλώς η ευχαρίστηση να κατέχει και να 

οδηγεί κάποιος μέρος της κοινής μας κινητής κληρονομιάς και να την 

κληροδοτεί στις μελλοντικές γενιές. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Λιγότεροι περισπασμοί από ό,τι στα σύγχρονα οχήματα, αλλά και ένα 

αξιοθέατο για κάθε παρευρισκόμενο 
 

 

 



Εικονογράφηση 
 

 
ANJALI SHEKHAWAT 

 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Rajasthan της Ινδίας. Δουλεύω ως γελοιογράφος και 

δημιουργός κινουμένων σχεδίων στο Τζαϊπούρ τα τελευταία 6 χρόνια.  Μου αρέσει 

να εργάζομαι σε έργα που απεικονίζουν παραλογισμό και ξεκαρδιστικά σκηνικά της 

καθημερινής ζωής και παρατηρώντας τους ανθρώπους, τις συμπεριφορές τους, τον 

τρόπο που κινούνται, μιλούν, τις χειρονομίες τους και πώς αντιδρούν σε διάφορες 

καταστάσεις. Απολαμβάνω εξαιρετικά στα σχέδιο να προσθέτω χαρακτηριστικά του 

ιδιοκτήτη όπως το όχημα που οδηγεί, τα όργανα που παίζει ή το σπίτι που ζει. 

 

 
CARLA FIOCCHI 

 

Ζω στο Monfalcone, στην Βορειοανατολική Ιταλία, το βορειότερο σημείο της 

Μεσογείου. Ζωγραφίζω εδώ και μερικές δεκαετίες, αφού τα γεγονότα της ζωή έχουν 

αλλάξει και η ζωή μου έχει απελευθερωθει, το εφηβικό πάθος μου η ζωγραφική έχει 

γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Είμαι κυρίως ζωγράφος τοπίου και μου 

αρέσει η μεγάλη πρόκληση του painting en-plein-air, μια πολύ ενδιαφέρουσα 

εμπειρία. Εκτός από τα ευρέα ενδιαφέροντα μου (μουσική, φωτογραφία, ταξίδια, 

ξένες γλώσσες), έγινα βαθιά εμπλεκόμενη στα ιστορικά οχήματα.  Γνώρισα τον 

σύντροφό μου πριν από μερικές δεκαετίες. Εδώ και χρόνια έχουμε περάσει πολύ 

ωραία να οδηγούμε τα "κλασικά" μας στους δρόμους της Ευρώπης απολαμβάνοντας 

αυθεντικά παραδείγματα του παρελθόντος της αυτοκίνησης.  Η κληρονομιά αυτή 

πρέπει να προστατεύεται και να διατηρείται για τις επόμενες γενιές.  Τα ιστορικά 

οχήματα έχουν υπάρξει κατά καιρούς θέματα στα έργα μου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MENAH MARLEEN WELLEN 

 

Ανεξάρτητη εικονογράφος από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας.  Εργάζομαι ως 

εικονογράφος από τότε που αποφοίτησα από την σχολή τέχνης στην Ουτρέχτη το 

2011.  Εκτός από την εταιρική εικονογράφηση και την εκδοτική εικονογράφηση, η 

δουλειά μου συνίσταται στη λήψη ζωντανών οπτικών σημειώσεων σε συνέδρια και 

άλλες εκδηλώσεις με τον διεθνή εικονογράφο "Getekend Verslag".  Κάνουμε 

ζωντανές οπτικές αναφορές για κάθε εκδήλωση, με αποσπάσματα, πορτρέτα και 

σχέδια.  Η εστίασή μου, σε ζωντανό σχέδιο καθώς και σε εργασίες από το γραφείο 

του σπιτιού, ήταν πάντα στο να ζωγραφίζω ανθρώπους.  Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο 

μέρος της δουλειάς μου επικεντρώνεται σε πρόσωπα και χαρακτήρες, τα οποία 

προσπαθώ πάντα να κάνω όσο το δυνατόν πιο ποικίλα. Το ότι οι κύριοι χαρακτήρες 

αυτού του οδηγού της FIVA είναι ιστορικά οχήματα και όχι άνθρωποι, ήταν μια 

ευπρόσδεκτη πρόκληση για μένα.  Και με διδάξε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία 

στα ιστορικά οχήματα όσο και στους ανθρώπους! 
 

 


