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Για τους λάτρεις των παλιών αυτοκινήτων, τους εραστές της παλιάς λαμαρίνας, 
η αναπαλαίωση αυτοκινήτων - ανακατασκευή αυτοκινήτων και η συντήρηση αυτών των 
μοντέλων φαίνεται να έχει τον χαρακτήρα ενός ύστατου φόρου τιμής σε μιαν εποχή που 
έφυγε χωρίς επιστροφή. 
 
Βλέποντας ένα καλοδιατηρημένο παλαιό αυτοκίνητο η ερώτηση προς τον κάτοχο του 
αυτοκινήτου είναι αυθόρμητη: «Πόσο σου κόστισε; Τον έστειλες στο εξωτερικό για 
επισκευή;». Συνήθως οι απαντήσεις τους δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές σε ότι αφορά το 
κόστος: «Τα λεφτά είναι πολλά, υπάρχουν όμως και εδώ ειδικά συνεργεία η 
καταστήματα πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων που ανακατασκευάζουν παλιά 
αυτοκίνητα. Το μυστικό είναι να το αγαπάς και να έχεις υπομονή». 



Όσοι έχετε σαραβαλάκι που το αγαπάτε και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό, θα πρέπει να 
είστε προετοιμασμένοι να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη πληρώνοντας όσο σχεδόν θα 
δίνατε για ένα καινούργιο οικονομικό μοντέλο. 
 
Η αναπαλαίωση αυτοκινήτων - ανακατασκευή αυτοκινήτων απαιτεί βεβαίως ειδική 
τεχνογνωσία και αρκετό μεράκι και χρόνο. Διότι ο μέσος όρος παραμονής του αυτοκινήτου 
στο συνεργείο είναι από έξι μήνες ως ένα χρόνο. 



Οι κάτοχοι τέτοιου είδους αυτοκίνητων που θέλουν να κάνουν αναπαλαίωση 
αυτοκινήτων - ανακατασκευή αυτοκινήτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα σχολαστικοί στην 
επιλογή του τεχνίτη που θα αναλάβει τη διαδικασία και του εμπορικού καταστήματος 
που θα προμηθεύσει τα ανταλλακτικά της ανακατασκευής. Η φιλοσοφία κατασκευής 
αυτών των αυτοκινήτων είναι να αντέχουν χρονικά δέκα φορές περισσότερο από τα 
συμβατικά αυτοκίνητα. Αν η αναπαλαίωση αυτοκινήτων - ανακατασκευή 
αυτοκινήτων γίνει σωστά, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι απολύτως 
λειτουργικά, σαν να είναι καινούργια. Το μυστικό της επιτυχίας είναι οι παράγοντες 
που θα εμπλακούν στην ανακατασκευή να αγαπάνε το αυτοκίνητο και να έχουν το ίδιο 
μεράκι που έχει και ο ιδιοκτήτης του. 



Όμως παρ’ όλα τα εμπόδια που μπορούν να αναφερθούν για την διαδικασία 
ανακατασκευής ενός παλαιού αυτοκινήτου. Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων 
οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα σπάνιας ομορφιάς, ιδιαίτερης οδηγικής ευχαρίστησης και 
μιας εντελώς προσωπικής θεώρησης των πραγμάτων. 
 
 



Αναπαλαίωση Αυτοκινήτου 
 

Συνήθως τα περισσότερα κλασσικά αυτοκίνητα στην χώρα μας είναι εγκαταλειμμένα, σε 
κακή κατάσταση, άσχημα τρακαρισμένα ή έχουν υποστεί πλήθος μετατροπών χάνοντας την 
αυθεντικότητά τους. 

Η αξία ενός κλασσικού αυτοκινήτου διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση και το 
ιστορικό του. Ένα κλασσικό αυτοκίνητο που βρίσκεται σε αυθεντική κατάσταση, μπορεί να 
εξεταστεί από την τεχνική επιτροπή της ΦΙΛΠΑ (η αντιπρόσωπος της FIVA στην Ελλάδα). 
Η ΦΙΛΠΑ ιδρύθηκε το 1969, ήταν δε η πρώτη και μοναδική για πολλά χρόνια λέσχη που 
ασχολήθηκε με τη διατήρηση και διάσωση των ιστορικών αυτοκινήτων. 

Το τμήμα αναπαλαίωσης κλασσικών οχημάτων στην εταιρία μας ειδικέυεται στην 
ανακατασκευή και την αναπαλαίωση κλασσικών αυτοκινήτων. Δίνοντας έμφαση στα Fiat 
500 και Mini Cooper για τα οποία υπάρχει πληθώρα ανταλλακτικών (καινούργια και 
μεταχειρισμένα) μπορούμε επίσης να παραγγείλουμε ότι χρειαστεί τόσο από Ιταλία όσο 
και από Αγγλία. 

http://www.philpa.gr/
https://hatzibalis.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=7&lang=el
https://hatzibalis.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=7&lang=el
https://hatzibalis.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=7&lang=el
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