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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟ 75 

σελ 4 
σελ 5 

σελ 6-7 

•Είναι το CNG το οικονομικότερο καύσιμο 
ενός επαγγελματικού οχήματος; 
•Ποια είναι η ωφέλεια στην πράξη; 
•Τι διασφαλίζει αυτή την ωφέλεια; 

σελ 2 

-Ποια τα οικολογικά οφέλη; 
- Ποια τα οικονομικά οφέλη; 
- Ποια τα οφέλη για τον Κινητήρα; 
- Τι πρέπει να προσέξω πριν την 
μετατροπή; 

Τι περιλαμβάνει η μετατροπή 
σε Υγραεριοκίνηση; 



Προστασία του Περιβάλλοντος 
Τα οφέλη των Ε.Κ. είναι σημαντικά 
πρωτίστως όσο αφορά το Περιβάλλον. 
Με τις σύγχρονες έρευνες να 
αποδεικνύουν πως η μόλυνση του 
περιβάλλοντος επιτυγχάνεται σε ποσοστό 
άνω του 20% από τις οδικές μεταφορές, 
είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα κράτη 
αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες να στραφούν 
σε φιλικότερες μορφές ενέργειας όσο 
αφορά τις μετακινήσεις τους. Επίσημες 
μετρήσεις αποδεικνύουν τα 
περιβαλλοντολογικά οφέλη της 
Αεριοκίνησης σε σχέση με τα συμβατικά 
καύσιμα, τόσο στο θέμα της μείωσης των 
ρύπων όσο και στην προστασία του 
περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών 
μας. 

Μακροζωία Κινητήρα 
Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε κίνηση με 
Εναλλακτικό Καύσιμο (Ε.Κ.), δηλαδή με 
Υγραέριο Κίνησης / LPG-Autogas ή με 
Φυσικό Αέριο Κίνησης / CNG προσφέρει 
πρωτίστως στον ίδιο τον Κινητήρα του 
οχήματος πολλαπλά οφέλη. Τα Ε.Κ., εν 
αντιθέσει με τα συμβατικά καύσιμα 
(βενζίνη, diesel) καίγονται πλήρως, χωρίς 
να αφήνουν κατάλοιπα στο χώρο καύσης. 
Συγχρόνως, εν αντιθέσει με τα συμβατικά 
καύσιμα, δεν περιέχουν άκαυστα υλικά, 
τα οποία παραμένουν στη δεξαμενή 
καυσίμου, ενώ παράλληλα (κυρίως στο 
CNG) δύσκολα νοθεύονται. Η σωστή 
συντήρηση ενός συστήματος 
Αεριοκίνησης διασφαλίζει την ορθή 
λειτουργία του Κινητήρα και προσφέρει 
μακροζωία σε αυτόν. 
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Η μετατροπή ενός βενζινοκινητήρα σε Αεριοκίνητο (Υγραεριοκίνηση/LPG ή Φυσικό 
Αέριο Κίνησης/CNG) έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τον ίδιο τον Κινητήρα, όσο και για 
τον κάτοχο του οχήματος αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. 

Τι διασφαλίζει τα παραπάνω οφέλη; 
Όλα τα παραπάνω οφέλη, διασφαλίζονται εφόσον τηρηθούν τρεις (3) κύριοι 
παράγοντες, κατά την αρχική μετατροπή αλλά και εν συνεχεία. 
 Ποιότητα Συστήματος Αεριοκίνησης – κατά πόσο το Σύστημα Αεριοκίνησης καλύπτει 
πλήρως (κομβικός όρος) τις προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου Κινητήρα 
 Ποιότητα Μετατροπής & Ρύθμισης Συστήματος – κατά πόσο η τοποθέτηση και η 
ρύθμιση λειτουργίας του Συστήματος συνάδει με τις απαιτήσεις λειτουργίας του 
συγκεκριμένου Κινητήρα 
 Ορθή τήρηση των εργασιών συντήρησης του Συστήματος – κατά πόσο η συντήρηση 
του Συστήματος τηρεί το πρόγραμμα του κατασκευαστή του. 

Οικονομία στην χρήση 
Είναι ευρέως γνωστό πως η κύρια ωφέλεια των Ε.Κ. έναντι των συμβατικών καυσίμων, 
είναι η τεράστια εξοικονόμηση που προσφέρουν στη χρήση του οχήματος. Με μια 
διαφοράς τιμής που ξεπερνάει το 50% για το Υγραέριο ή το 75% για το Φυσικό Αέριο, 
σε σχέση με την τιμή της βενζίνης, προσφέρει από μόνη της ένα αυταπόδεικτο 
επιχείρημα για την αναγκαιότητα μετατροπής κάθε οχήματος σε κίνηση με E.K. 
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Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology είναι ένα εκ των κορυφαίων 
brands στην παγκόσμια Αγορά Αεριοκίνησης. Μέλος του Ομίλου Αεριοκίνησης 
WestPort (MTM), αναπτύσσει και εξελίσσει τα Συστήματα Αεριοκίνησης (για 
Υγραεριοκίνηση & Φυσικό Αέριο Κίνησης) για να καλύπτει τις ανάγκες των πιο 
σύγχρονων Κινητήρων. 
Στη γκάμα των Συστημάτων Αεριοκίνησης ZAVOLI, διατίθενται Συστήματα για 
Κινητήρες MultiPoint Injection, Direct Injection και Υβριδικών, τελευταίων εκδόσεων. 
 

Η νέα γενεά Συστημάτων BORA by ZAVOLI καλύπτει όλο το 
φάσμα των Κινητήρων MultiPoint Injection & Υβριδικών 
Κινητήρων, με μια μεγάλη γκάμα Ηλεκτρονικών Μονάδων 
Ελέγχου η οποία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 
λειτουργία των Κινητήρων. 

Για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, οι προτάσεις 
Alisei Direct και Bora Direct, καλύπτουν τους 
περισσότερους Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, 
δίνοντας την δυνατότητα για λειτουργία στο 
Αέριο με τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας και στη 
βενζίνη. 

Και στο θέμα του After Sale Service, η εταιρία ZAVOLI πρωτοπορεί. Ένα οργανωμένο 
Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων Αεριοκίνησης επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, 
ώστε ο κάτοχος ενός οχήματος με Σύστημα Αεριοκίνησης ZAVOLI, να μπορεί να 
λαμβάνει τις ποιοτικές υπηρεσίες Συντήρησης-Ελέγχου-Διάγνωσης όπου και να 
βρίσκεται με το αυτοκίνητό του. 
 
Στην Ελλάδα, η εταιρία ZAVOLI συνεργάζεται αποκλειστικά και επίσημα με την εταιρία 
GAS THEODOROU, την μεγαλύτερη εταιρία Αεριοκίνησης της ελληνικής αγοράς. 
Η GAS THEODOROU έχει αναπτύξει ένα Πανελλήνιο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων 
Συνεργείων Αεριοκίνησης, το Δίκτυο GAS SERVICE, με 75 Επίσημα Συνεργεία ZAVOLI. 
Οπουδήποτε στην Ελλάδα και να βρίσκεται ένα αυτοκίνητο με σύστημα ZAVOLI, 
υπάρχει δίπλα του ένα Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο, ώστε να του παρέχει Υπηρεσίες 
Συντήρησης-Ελέγχου-Διάγνωσης-Επισκευής όποτε και να χρειαστεί. 
Η Λίστα των Εξουσιοδοτημένων συνεργείων ZAVOLI στην Ελλάδα, εμφανίζεται στο 
επίσημο Site του Δικτύου GAS SERVICE www.autogas.gr ή στο Application (για Iphone 
ή Adroid) autogas.gr  

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε Κίνηση με Αέριο Καύσιμο, είναι μια πολύ 
σημαντική επέμβαση στο χώρο καύσης του Κινητήρα. 
Η όλη επέμβαση αφορά παράλληλη τοποθέτηση του Συστήματος 
Αεριοκίνησης στον υπάρχων Κινητήρα, ώστε να δίδεται η δυνατότητα ο 
Κινητήρα να λειτουργεί με τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας τόσο στο 
Αέριο όσο και στη βενζίνη. 
Η Τοποθέτηση χωρίζεται σε δύο (2) μέρη – το μπροστά μέρος και το πίσω. 
Στο μπροστά μέρος του Οχήματος, στον Κινητήρα, τοποθετούνται τα 
Ηλεκτρονικά Μέρη του Συστήματος, ήτοι η Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου 
(Εγκέφαλος, Πλεξούδα), οι Εγχυτές (μπεκ) Αερίου), ο Υποβιβαστής Πίεσης & 
η Βαλβίδα Ασφαλείας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο πίσω μέρος, τοποθετείται η Δεξαμενή Καυσίμου και μέσα στην Δεξαμενή 
τοποθετείται η Πολυβαλβίδα Ασφαλείας. 
Τέλος, τοποθετείται εσωτερικά στο ταμπλό του Οχήματος ένας 
Δείκτης/Διακόπτης για την Εναλλαγή καυσίμου, ενώ εξωτερικά στο πίσω 
μέρος τοποθετείται η μονάδα πλήρωσης της Δεξαμενής (είτε δίπλα από την 
μονάδα πλήρωσης βενζίνης είτε κάτω στον προφυλακτήρα). 
Όλοι οι Σωλήνες και τα Κολάρα που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα 
κατά το Πρότυπο 67R (Παγκόσμιο Πρότυπο LPG) ενώ τα rakor και οι 
σύνδεσμοι είναι ειδικών προδιαγραφών.  

Μετατροπή Κινητήρα σε Κίνηση με Υγραέριο (LPG/Autogas) 
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Ο κορυφαίος Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology και η GAS THEODOROU 
παρουσιάζουν τους κορυφαίους Εγχυτές Αεριοκίνησης PAN JET. Οι νέοι Εγχυτές, τύπου 
Injection, είναι υψηλών προδιαγραφών και καλύπτουν τις απαιτήσεις ακόμη και των 
πιο απαιτητικών υπερτροφοδούμενων Κινητήρων. 

Οι Νέοι Εγχυτές PAN JET, επιστέγασμα της τεχνολογικής 
και τεχνικής εξέλιξης της εταιρίας ZAVOLI pure technology,  
φέρουν την Επανάσταση στην Αγορά Αεριοκίνησης. 
Συνεχίζοντας την καινοτόμο πολιτική της ZAVOLI, και οι 
Νέοι Εγχυτές βγαίνουν σε μονά Μπεκ ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εγκατάσταση πάνω στον 
Κινητήρα.  

Συγχρόνως όμως, οι Νέοι Εγχυτές είναι τύπου Injection, δηλαδή 
δεν αποτελούνται εσωτερικά από Κινούμενα Μέρη, όπως οι 
παλαιού τύπου ηλεκτροβαλβίδας Εγχυτές, προσδίδοντας έτσι μια 
τεράστια μακροζωία εφόσον πλέον ελαχιστοποιούνται οι 
πιθανότητες διάβρωσης λόγω χρόνιας χρήσης ή κακής ποιότητας 
καυσίμου. 

Παράλληλα όμως, το κύριο 
χαρακτηριστικό των Νέων Εγχυτών είναι 
η ταχύτητα λειτουργίας τους (έως 
1,9millisecond). Οι υψηλές ταχύτητες 
που λειτουργεί ο Νέος Εγχυτής, δίνει τη 
δυνατότητα να πιάνει το άνοιγμα των 
Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές στροφές, 
προσδίδοντας έτσι, στα υψηλά φορτία, 
μια βελτίωση κατανάλωσης.  

Η ταχύτητα που αναπτύσσει ο Νέος Εγχυτής PAN JET, το κατατάσσει στην πρώτη 
θέση, και με διαφορά, των Εγχυτών Αεριοκίνησης παγκοσμίως, τόσο στο LPG όσο και 
στο CNG. 
Οι Εγχυτές PAN JET πληρούν τις προδιαγραφές των Προτύπων 67R και 11R. 
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Με την Έναρξη της Αγοράς Φυσικού Αερίου Κίνησης / CNG στην ελληνική 
αγορά , πολλοί ενδιαφερόμενοι έσπευσαν να ενημερωθούν για την νέα 
αυτή πρόταση στα Εναλλακτικά Καύσιμα (Ε.Κ.) και την διαφορά που έχει με 
το γνωστό από παλαιότερα Υγραέριο Κίνησης / Autogas. 
Η GAS THEODOROU, ως η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που υλοποίησε την 
πρώτη μετατροπή αυτοκινήτου σε κίνηση με Φυσικό Αέριο (CNG) το 2013, 
ενημέρωσε και συνεχίζει να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν το Φυσικό Αέριο Κίνησης το 
οικονομικότερο καύσιμο κίνησης ενός οχήματος, αλλά και τις προϋποθέσεις 
εκείνες που διασφαλίζουν αυτή την τεράστια εξοικονόμηση. 
Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κίνησης/CNG 
Το Φυσικό Αέριο Κίνησης / CNG είναι το οικονομικότερο καύσιμο Κίνησης 
ενός οχήματος. Ως τιμή καυσίμου, είναι σχεδόν 75% οικονομικότερο της 
βενζίνης, ενώ παράλληλα είναι οικονομικότερο κατά 30% από το Υγραέριο 
Κίνησης. Παρ’όλα αυτά, δεν απευθύνεται σε όλα τα οχήματα.  

Ως Καύσιμο που δουλεύει σε υψηλά bar 
πίεσης (200bar), οι Δεξαμενές CNG είναι 
ογκώδεις με μικρή χωρητικότητα – 
μεγάλη δέσμευση χώρου με μικρή 
αυτονομία. Συγχρόνως, οι Δεξαμενές 
CNG είναι Κυλινδρικού Τύπου, 
δεσμεύοντας σε κάθε περίπτωση το 

χώρο αποσκευών/φόρτωσης του οχήματος. Παράλληλα, το μικρό (προς το 
παρών) Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού Φυσικού Αέριο Κίνησης / CNG 
στην Ελλάδα, περιορίζει την επιλογή του στην επικράτεια. 
Όλα τα παραπάνω, οδηγούν στο συμπέρασμα πως το Φυσικό Αέριο 
Κίνησης, προσφέρει σαφώς τεράστια εξοικονόμηση στον κάτοχο του 
οχήματος, μόνο όμως όταν η χρήση του οχήματος είναι τέτοια, που 
διασφαλίζει αυτή την τεράστια οικονομία. Ένα όχημα που κάνει καθημερινά 
δρομολόγια εντός περιοχής που εδρεύει Πρατήριο Ανεφοδιασμού 
(διασφαλίζοντας την συνεχόμενη δυνατότητα ανεφοδιασμού), και δεν 
απαιτεί μεγαλύτερη αυτονομία των 200-300χλμ, διασφαλίζει αυτή την τερά- 



7 

στια εξοικονόμηση. Ένα Επαγγελματικό Όχημα που διανύει καθημερινά 
χιλιόμετρα εντός περιοχής που λειτουργεί Πρατήριο, οφείλει να επιλέξει ως 
Ε.Κ. το Φυσικό Αέριο Κίνησης, προσδοκώντας στην τεράστια εξοικονόμηση 
που θα επιτύχει στο κόστος κίνησής του.  
Παράδειγμα Εξοικονόμησης σε όχημα Σχολής Οδήγησης 
Ένας Επαγγελματικός Κλάδος που επιλέγει την μετατροπή σε Φυσικό Αέριο 
Κίνησης/CNG όλων των οχημάτων του, είναι οι Σχολές Οδήγησης. Η χρήση 
των επαγγελματικών αυτών οχημάτων είναι τέτοια, που διασφαλίζεται πως 
ολόκληρη η χρήση τους (όλα τα ετήσια χιλιόμετρα), δύναται να γίνουν με 
κύριο καύσιμο το CNG, διασφαλίζοντας τεράστια εξοικονόμηση. 
Για παράδειγμα, αν ένα όχημα διανύει το χρόνο 20.000χλμ (μέσος όρος 
χρήσης ενός οχήματος Σχολής Οδήγησης), με μέση κατανάλωση τα 
8lt/100km βενζίνης, θα απαιτεί για το σύνολο χρήσης: 
α) 1.600lt βενζίνης, δηλαδή 2.496,00€ (τιμή λίτρου βενζίνης 1,56€) ή 
β) 941kg CNG, δηλαδή 781,00€ (τιμή κιλού CNG 0.83)  
Το όχημα μειώνει το κόστος ετήσιας χρήσης του κατά 75%!!!! 
Το κέρδος του Επαγγελματία ξεπερνάει τα 1.700,00€, δηλαδή τα 
155,00€/μήνα 
Μελέτη Χρήσης Οχήματος για το κατά πόσο συμφέρει η επιλογή CNG ή 
LPG 
Η τεράστια εξοικονόμηση που προσφέρει το Φυσικό Αέριο Κίνησης 
διασφαλίζεται πρωτίστως από την χρήση του Οχήματος. Οχήματα που 
κινούνται καθημερινά, με μέγιστη ανάγκη αυτονομίας τα 150-200χλμ, και 
επιστρέφουν σε περιοχές που λειτουργούν Πρατήρια Ανεφοδιασμού, 
επιλέγουν το Φυσικό Αέριο Κίνησης ως κύριο καύσιμο. Επαγγελματικά 
οχήματα Διανομής, Σχολές Οδήγησης, αλλά και Ι.Χ. που καθημερινά 
χρησιμοποιούνται σε περιοχές που λειτουργούν Πρατήρια CNG, 
διασφαλίζουν την τεράστια εξοικονόμηση.  
Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της GAS THEODOROU μπορούν να αναλύσουν 
κάθε χρήση οχήματος, ώστε να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο αν και 
κατά πόσο η χρήση του οχήματός τους, διασφαλίζει την τεράστια αυτή 
εξοικονόμηση. 
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«Μήδεια» του Ευριπίδη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Το ΚΘΒΕ συμμετέχοντας στο “Ολη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός” 
παρουσιάζει μια διασκευή της αρχαίας τραγωδίας «Μήδεια» με 
τέσσερις ηθοποιούς στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020. 
 
Η «Μήδεια», η τραγωδία του πάθους, της σύγκρουσης της λογικής με 
το παράλογο, είναι από τις πιο σύνθετες τραγωδίες του Ευριπίδη. 
Τυφλωμένη από τη ζήλια, η Μήδεια τιμωρεί τον άπιστο Ιάσονα 
σκοτώνοντας τα ίδια τα παιδιά της και ολόκληρη μέσα στον όλεθρο 
βουλιάζει.  
 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα 
πλαίσια του νέου θεσμού “Όλη η 
Ελλάδα ένας πολιτισμός” που 
εγκαινιάζει φέτος το Υπουργείου 
Πολιτισμού με στόχο την αξιοποίηση 
του μνημειακού πλούτου μέσα από 
τη σύζευξή του με την σύγχρονη 
δημιουργία. 

 
Είσοδος Ελεύθερη 
Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. 
Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο για την είσοδο σε κάθε χώρο, όπου 
υπάρχει. 
Είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης. 
Προκρατήσεις εδώ https://digitalculture.gov.gr/  
ΚΘΒΕ: Αρχαία τραγωδία «Μήδεια» του Ευριπίδη 
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 στις 21:00 
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Θάλασσες από πλαστικό μέχρι το 2050 

Πώς θα αντιδρούσες στη σκέψη ότι σε μερικά χρόνια η Μεσόγειος θα έχει 
περισσότερα πλαστικά σκουπίδια από ότι ψάρια ως το 2050; 
Γνωρίζεις ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού 
καταλήγουν στη θάλασσα, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε λεπτό καταλήγει στη 
θάλασσα ποσότητα σκουπιδιών ίση με ένα φορτηγό; 

 
Η κατάσταση στις θάλασσες φαίνεται να 
γίνεται όλο και πιο σοβαρή, ενώ με το 
πέρασμα του χρόνου, αν δεν ληφθούν 
άμεσα μέτρα η ποσότητα των σκουπιδιών 
που απορρίπτονται στην θάλασσα θα 
διπλασιαστεί. 

Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά: Η παραγωγή πλαστικού έχει 20πλασιαστεί 
από το 1964, ενώ έφτασε τους 311 εκατομμύρια τόνους το 2014. Οι αριθμοί 
αυτοί αναμένεται να αυξάνονται με το πέρασμα των χρόνων, αυξάνοντας 
παράλληλα και την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων . 
Πέρα από τη συνεχή ανάγκη για όλο και περισσότερο πλαστικό, πρόβλημα 
αποτελεί και σε πολλές περιπτώσεις η μη επιτυχής διαχείριση πλαστικού. 
Η πλειονότητα του πλαστικού δεν ανακυκλώνεται επιτυχώς, ενώ σύμφωνα με 
έρευνες μόνο το 5% ανακυκλώνεται, το 40% στέλνεται σε χωματερές και το 1/3 
καταλήγει πίσω στο περιβάλλον και ειδικά στις θάλασσες. 
Για να μην φτάσουμε στο σημείο οι θάλασσες μας να έχουν περισσότερα 
πλαστικά από ότι ψάρια θα πρέπει να αναλάβουμε άμεσα δράση αλλάζοντας 
τον τρόπο που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε το πλαστικό.   
Μια κίνηση έγινε από το Ellen MacArthur Foundation με «το όραμα μιας 
παγκόσμιας οικονομίας στην οποία το πλαστικό δεν θα αποτελεί μέρος των 
σκουπιδιών, ενώ η αλλαγή αυτή θα περιγράφεται με συγκεκριμένα βήματα». 
Το όραμα αυτό είναι χτισμένο στην εφαρμογή των αρχών μιας κυκλικής 
οικονομίας στην παγκόσμια ροή πλαστικού, η οποία θα μπορεί να αλλάξει τον 
τρόπο απόρριψης του και να μειώσει τα ποσοστά που καταλήγουν στη 
θάλασσα.  Θα πρέπει η το μοντέλο διαχείρισης πλαστικού να προωθεί την 
αναγέννηση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ώστε σταδιακά να 
μειωθεί το μέγεθος των απόβλητων. 
Βοήθησε και εσύ να αλλάξει η κατάσταση αυτή με το να μειώσεις τη χρήση 
του  πλαστικού στην καθημερινότητά σου. Αν η κατάσταση δεν αλλάξει άμεσα, 
το θαλάσσιο περιβάλλον θα υποστεί τεράστια καταστροφή.  

http://kalyterizoi.gr/mission/plastiko-ohi-den-einai-fantastiko


10 

GASTHEODOROU gastheodorou-autogas.gr 
GasTheodorou Gas Theodorou autogas 


