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Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) 
σε Mercedes E200 Compressor 

& σε BMW 523i 6κύλινδρο 

σελ 4-5 

σελ 6-7 

Απόσυρση Παλαιάς Συσκευής 
Η GAS THEODOROU αποσύρει την παλαιά 
συσκευή υγραερίου από το αυτοκίνητό σου, 

και μαζί με αυτή αποσύρει και τα 
προβλήματα και τις δυσλειτουργίες σου 

σελ 3 Συντήρηση Συσκευής 
Απαραίτητη προϋπόθεση της καλής 

λειτουργίας της συσκευής μας  
& του κινητήρα μας 

Κοινωνία  

Το 8ο Στάδιο μιας Γενοκτονίας - δηλώσεις 
Φίλη και αντίλογος 

http://www.autogas.gr/
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ΑΠΟΣΥΡΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Η Συσκευή Υγραεριοκίνησης που επέλεξες, σου δημιουργεί μονίμως 
προβλήματα και δυσλειτουργίες; Αναγκάζεσαι συνεχώς να επισκέπτεσαι το 
Συνεργείο για μικροπροβλήματα και συνεχείς ελέγχους; 
 
Η GAS THEODOROU σου δίνει μια μόνιμη λύση: Πολιτική Απόσυρσης. 

Η Πολιτική Απόσυρσης αφορά περιπτώσεις 
δυσλειτουργικών ή προβληματικών Συσκευών 
Υγραεριοκίνησης, οι οποίες δεν επιδέχονται 
βελτίωσης λόγω είτε της χαμηλής ποιότητάς τους, 
είτε λόγω της μη-συμβατότητάς τους με το 
συγκεκριμένο κινητήρα του οχήματος. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσες φορές και να επιστρέψει το αυτοκίνητο στο 
συνεργείο, το πρόβλημα δυσλειτουργίας θα συνεχίσει να υφίσταται. 
 
Εδώ έρχεται η GAS THEODOROU και η Πολιτική Απόσυρσης να παρέχουν 
τελική επίλυση του προβλήματος. 
Η Αντικατάσταση της παλαιάς Συσκευής Υγραεριοκίνησης, με μια Νέας 
Γενεάς Bora by ZAVOLI, παρέχει την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
της Εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την Εγγύηση της κορυφαίας Εταιρίας 
Υγραεριοκίνησης GAS THEODOROU. 
 
Αντικαθιστώντας την παλαιά συσκευή με τον Νέο Εγκέφαλο Bora, τους 
νέους Εγχυτές PANJET και βεβαίως τον κορυφαίο Υποβιβαστή ZETA, 
διασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του κινητήρα κάθε 
αυτοκινήτου. 
Οι τιμές αναλόγως το αυτοκίνητο, ξεκινούν από 
416€ και φθάνουν έως και τα 600€. 
 
Διορθώστε το αρχικό σας λάθος στην επιλογή 
ΚΙΤ ή Συνεργείου Εγκατάστασης επιλέγοντας την 
Πολιτική Απόσυρσης της GAS THEODOROU. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Η Συντήρηση της Συσκευής Αεριοκίνησης, διασφαλίζει τόσο την καλή 
λειτουργία της συσκευής μας, όσο και την καλή λειτουργία του κινητήρα 
μας με το εναλλακτικό καύσιμο που έχουμε επιλέξει (LPG ή CNG). 
 
Η διαδικασία Συντήρησης αφορά περιοδικές εργασίες συντήρησης που 
πρέπει να γίνονται στα εξαρτήματα αλλά και στις ρυθμίσεις του 
Συστήματος, ώστε να διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία τους 
αλλά και την μακροζωία της. Στο Δίκτυο GAS SERVICE, παρέχουμε 
Εγχειρίδιο Συντήρησης της Συσκευής μας σε κάθε Πελάτη, ώστε να μπορεί 
να ελέγχει και να προγραμματίζει τα service της Συσκευής ZAVOLI που έχει 
τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο. 
Η Συντήρηση της Συσκευής γίνεται κάθε 20.000χλμ ή 12 μήνες από το 
προηγούμενο Service και αναλόγως το πιο service αφορά, διαρκεί από 45’ 
έως και 90’. 

Τονίζουμε πως η Συντήρηση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, ώστε να 
διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής συντήρηση της συσκευής μας. 
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Κοινωνία                                     Το 8ο Στάδιο μιας Γενοκτονίας - δηλώσ 

Σχετικά με τις δηλώσεις Φίλη περί μη αναγνώρισης του όρου ‘’γενοκτονία’’ για τις διώξεις των 
Τούρκων στους Έλληνες του Πόντου, ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά.  
 
Οι περισσότεροι ‘’διανοούμενοι’’ έσπευσαν να υπερασπιστούν το δικαίωμα του Φίλη να εκφράζει την 
άποψή του, κατηγορώντας βεβαίως όσους διαμαρτυρήθηκαν για τις δηλώσεις Φίλη, ως 
εθνικοπαράφρονες, ανιστόρητους και κακεντρεχείς. Πολλοί ‘’κάτοχοι της μίας Αλήθειας’’ έσπευσαν να 
εκφράσουν ερωτήματα του τύπου: ‘’ποιοι και γιατί στοχοποιούν τον Φίλη’’ ή ‘’γιατί εμπλέκουν τον 
όρο γενοκτονία με τους Πόντιους’’ και άλλες τέτοιες γελοιότητες. 
  
Πρώτα από όλα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. 
 Ο κ. Φίλης ως Πολιτικός και δη ως Υπουργός, εκφράζει Πολιτικό Λόγο και όχι Επιστημονική Γνώση - ο 
ίδιος βεβαίως δεν είναι επιστήμονας ούτως ή άλλως. Ο Πολιτικός Λόγος, δεν εμπλέκεται σε 
επιστημονικά ή ιστορικά ερωτήματα, αλλά λαμβάνοντας τις προτάσεις ή τις μελέτες εξειδικευμένων ή 
εξουσιοδοτημένων επιστημονικών ομάδων, αποφασίσει αν θα κατοχυρώσει ή θα αμφισβητήσει αυτά 
τα αποτελέσματα, αν δηλαδή θα αναγνωρίσει επίσημα ή δεν θα αναγνωρίσει επίσημα το αποτέλεσμα 
αυτής της μελέτης. Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους, έχει αναγνωριστεί από 
το Ελληνικό Κράτος ως τέτοια. Ο κ. Φίλης, στις δηλώσεις του, προσπάθησε να υποστηρίξει κάτι 
εντελώς παράλογο: Ως Πολιτικός, αποδέχεται και υπερασπίζεται την επίσημη θέση του Κράτους, αλλά 
προσωπικά έχει άλλη άποψη. Είναι μια παράλογη θέση, αν σκεφτεί κανείς και πως ο συγκεκριμένος 
τυγχάνει αυτό το διάστημα να είναι Υπουργός σε αυτή την κυβέρνηση των εκπλήξεων. 

Το ερώτημα ‘’ποιος στοχοποιεί τον Φίλη’’, δεν έχει καμία 
λογική βάση. Θα ρωτούσε κανένας ‘’ποιος στοχοποιεί τον 
Χίτλερ’’; Ή ‘’ποιος στοχοποιεί τον Κεμάλ;’’ Έναν νεοναζί, 
αρνητή του Ολοκαυτώματος, τον στοχοποιούν άνθρωποι ή 
ολόκληρη η Ανθρωπότητα; Όταν το θύμα, στο δικαστήριο 
δείχνει τον θύτη με το δάχτυλο, τον ‘’στοχοποιεί’’;; 
 

Δεύτερο και πιο σημαντικό από όλα όσα γράφτηκαν και θα 
γραφτούν για το συγκεκριμένο θέμα: 

Στην Ε.Ε. υπάρχει Νομοθεσία που ορίζει ξεκάθαρα πως κάθε ένας που αρνείται την ιστορικά 
αναγνωρισμένη Γενοκτονία ενός λαού, διαπράττει αδίκημα και πρέπει να επιδέχεται ποινικές 
κυρώσεις. Άρα, δεν τίθεται ‘’στοχοποίηση’’ του Φίλη ή του κάθε ‘’επιστήμονα’’, αλλά τίθεται μόνο 
ασέβεια προς την Ιστορία και ασέβεια προς τους Νόμους του Κράτους.  
Θα μπορούσαμε λοιπόν να απαντήσουμε ξεκάθαρα στον κ. Φίλη, στους ‘’διανοούμενους’’ που 
σπεύδουν να τον υποστηρίξουν αλλά και σε όλους εκείνους που μέσω δικών τους υποκειμενικών 
κριτηρίων υποστηρίζουν την άρνηση διαφόρων Γενοκτονιών της ανθρώπινης ιστορίας, πως δεν είναι 
‘’κάποιοι άνθρωποι’’ ή ‘’κάποιες ομάδες ανθρώπων’’ που ‘’στοχοποιούν’’ αυτές τις προκλητικές 
απόψεις, αλλά η ίδια η Ανθρωπότητα σπεύδει να καταδικάσει αυτούς τους αρνητές της Ιστορίας. 
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Ο κάθε άνθρωπος, μπορεί  να αναγνωρίζει ή όχι μια Γενοκτονία. Μπορεί, μέσα στην βαρβαρότητά του 
αν επιθυμεί, να χλευάζει ή να βρίζει τους νεκρούς ή να υμνεί τους θύτες.  
Αλλά όταν υπάρχει ένας Νόμος που στην ουσία απαγορεύει την Βαρβαρότητα, τότε υπάρχει 
ποινικοποίηση για εκφράσεις που αμφισβητούν ιστορικά δεδομένα όπως είναι οι Γενοκτονίες. Αυτός ο 
Νόμος ισχύει και στην Ελλάδα, άρα δεν τίθεται θέμα αν καλώς ή κακώς το Κράτος αναγνώρισε την 
Γενοκτονία των Ποντίων με νόμο του 1994, αλλά αν οι δηλώσεις του Φίλη δεν είναι απλά ‘’απόψεις με 
άλλο περιεχόμενο’’ ή είναι παράνομες και καταδικαστέες βάση Νομοθεσίας. 

σεις Φίλη και αντίλογος.   

Πάμε όμως και στην ουσία: Πολλοί ‘’διανοούμενοι’’, έσπευσαν 
να επισημάνουν πως ο όρος γενοκτονία, χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά από τον κ. Lemkin για τις διώξεις των Ναζί στους 
εβραίους, και εμπεριέχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να 
μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος. Σωστά έως εδώ. Αλλά, αυτό 
που κρύπτεται και δεν αναφέρεται πουθενά, σε αυτές τις 
απόψεις και είναι στην ουσία η απάντηση σε όσους 
‘’διανοούμενους’’ σπεύδουν να διαφοροποιήσουν την 
Γενοκτονία των Εβραίων από την Γενοκτονία των Ποντίων, είναι  

πως ο Lemkin, για να ορίσει τον όρο Γενοκτονία το 1948, πήρε ως παράδειγμα τις Γενοκτονίες των 
Αρμενίων και των Ποντίων από τους Τούρκους. Για τους Εβραίους, ο όρος δόθηκε εκ των υστέρων. Ο 
Lemkin, του οποίου τα αρχεία των μελετών του βρίσκονται ελεύθερα στην Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 
στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, βασιζόμενος σε αυτά τα δύο γεγονότα, τις Γενοκτονίες των Αρμενίων και 
των Ποντίων, έδωσε σάρκα και οστά σε αυτό τον όρο (genocide) για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για τις διώξεις των εβραίων από τους ναζί. 
Και για να συνδέσω το συγκεκριμένο με το προηγούμενο ερώτημα ‘’ποιος στοχοποιεί τον Φίλη’’. 
Ο Lemkin όρισε αυτό τον όρο –γενοκτονία- ακριβώς για να μπορεί η Ανθρωπότητα να στοχοποιεί τους 
θύτες των γενοκτονιών και να τους καταδικάζει, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στην 
ανθρώπινη ιστορία. 

Γ.Π.  

Κλείνοντας, μια επισήμανση: 
Υπάρχουν οκτώ φάσεις μιας Γενοκτονίας, κατά τον Stanton. 
Ξεκινάει με τον Στιγματισμό μιας ομάδας ανθρώπων, προχωράει 
με τον απ-Εξανθρωπισμό της, με την Πόλωση, την Εξόντωση και 
καταλήγει στο τέλος με την Άρνηση (Denial). 
Στο τέλος δηλαδή της Γενοκτονίας, οι θύτες αρνούνται την ύπαρξη 
της Γενοκτονίας, αρνούνται την ύπαρξη της διωκόμενης ομάδος, 

αρνούνται τα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας, αρνούνται τις θηριωδίες. 
Ο κ. Φίλης με τις δηλώσεις τους, αλλά και όλοι όσοι έσπευσαν να τον υποστηρίξουν, μοιάζουν σαν 
να συμμετέχουν στο τελικό στάδιο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 
 Η ίδια η Ανθρωπότητα, δεν πρέπει να τους δώσει το δικαίωμα να ολοκληρώσουν το Έγκλημα των 
Τούρκων απέναντι στον εαυτό της. 
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Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) 

σε Mercedes E200 Compressor 
Όλο και περισσότεροι Κάτοχοι Οχημάτων, επιλέγουν πλέον την επιλογή 
CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) ως εναλλακτικό καύσιμο για το αυτοκίνητό 
τους. Με την τιμή να διαμορφώνεται σε 0,835€/kg (περίπου 0,49€/lt!), το 
CNG είναι σήμερα το οικονομικότερο καύσιμο για την κίνηση οχημάτων.  

Εγκατάσταση Συσκευής 
& Μονάδα Πλήρωσης 

Εγκατάσταση Δεξαμενής 
Τύπου1 χωρητ. 10,5kg 

Η τοποθέτηση επιτρέπει τη 
χρήση της Ρεζέρβας 

Διαδικασία Πλήρωσης. 
 

Κέρδος ανά 150χλμ 16,00€!!!! 

Ακολουθούν φωτογραφίες από Εγκατάσταση σε ένα Mercedes E200 
Compressor, όπου τοποθετήθηκε πρόσφατα συσκευή CNG στο συνεργείο 
της GAS THEODOROU. Στο συγκεκριμένο Όχημα, τοποθετήθηκε Δεξαμενή 
CNG Τύπου1 (σιδερένια) χωρητικότητας 10,5kg καυσίμου, η οποία γεμίζει 
με 8,93€ και παρέχει μια αυτονομία αντίστοιχης των 17,85λίτρων – δηλαδή 
μια οικονομία  (σε σχέση με τη βενζίνη) 16,00€ ανά γέμισμα!!!!  
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Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) 

σε BMW 523i - 2563cc 

Ακολουθούν φωτογραφίες από Εγκατάσταση σε ένα BMW 523i, μοντέλο 
’97, 2563cc (170hp). Στο συγκεκριμένο Όχημα, τοποθετήθηκε Δεξαμενή CNG 
Τύπου1 (σιδερένια) χωρητικότητας 10,5kg καυσίμου, η οποία γεμίζει με 
8,93€ και παρέχει μια αυτονομία αντίστοιχης των 17,85λίτρων – δηλαδή μια 
οικονομία  (σε σχέση με τη βενζίνη) 16,00€ ανά γέμισμα!!!!  

Εγκατάσταση Συσκευής 
& Μονάδα Πλήρωσης 

Εγκατάσταση Δεξαμενής 
Τύπου1 χωρητ. 10,5kg 

Η τοποθέτηση επιτρέπει τη 
χρήση της Ρεζέρβας 

Διαδικασία Πλήρωσης 
Κέρδος ανά γέμισα 

16€!!! 

Η ωφέλεια μετατροπής σε Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι δεδομένη. 
Ενημερωθείτε από την GAS THEODOROU και για το δικό σας αυτοκίνητο 
και υπολογίστε την τεράστια οικονομική ωφέλεια στο πάγιο κόστος 
κίνησης που θα έχετε!!! 
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Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 

για LPG & για CNG 

Επικοινώνησε στο 2310.523131 ή μπες στο 

www.autogas.gr 

Απόλαυσε την  
οικονομία σ το… fu l l  
ακολουθών τας τον  

δρόμο που σου 
ταιριάζει   


