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     Τα έργα καθημερινότητας συνεχίζονται 
«Αυτοψία» δημάρχου στα εκτελούμενα έργα 

σε συνοικίες της Λαμίας.

Παρά την πανδηµία µε γρήγορους ρυθµούς συνεχίζονται τα 
έργα που θα αλλάξουν την εικόνα των συνοικιών της πόλης.
Στόχος η συνολική αναβάθµιση της ποιότητα της ζωής των 

πολιτών αλλάζοντας την καθηµερινότητα τους αντιµετωπίζοντας 
προβλήµατα δεκαετιών.Υπό την επίβλεψη του δηµάρχου Θύµιου 

Καραϊσκου τα έργα εξελίσσονται σύµφωνα µε τα 
χρονοδιαγράµµατα που έχουν καθορισθεί.

Ο δήµαρχος παρακολούθησε την πρόοδο των εργασιών 
στα παρακάτω σηµεία: 

• Ασφαλτοστρώσεις στην οδό Καρπενησίου από κόµβο ΜΕΡΥΠ
µέχρι την οδό Κύπρου, στην οδό Ευθυµιάδη στη Νέα Μαγνησία,

στην οδό Κ. Καραµανλή, στην οδό Γερµανού ∆ηµάκου.
• Κατασκευή γηπέδου και παιδικής χαράς στον Αφανό.

• Κατασκευή παιδικής χαράς στην Αγριελιά.
• Βάψιµο και καλλωπισµός των προστατευτικών κιγκλιδωµάτων

στο µπαλκόνι του Περιφερειακού του Κάστρου.
• Πλακόστρωση στον Άγιο Γεώργιο στον Αφανό.

• Κατασκευή πεζοδροµίου έµπροσθεν του Κοιµητηρίου Λαµίας.

 Παρεμβάσεις 
στο «αστικό πράσινο» 

και καθαρισμός 
στο Χαλκιοπούλειο Στάδιο. 

Με σύνθηµα «∆ίνουµε ανάσες στην πόλη της 
Λαµίας» η δηµοτική αρχή υλοποιεί 

δενδροφυτεύσεις,αναπλάσεις και γενικότερα 
παρεµβάσεις καλλωπισµού αλλάζοντας 

σηµαντικά την εικόνα σε χώρους πρασίνου 
που αναβαθµίζουν αισθητικά τον τόπο 

µας.Ταυτόχρονα κλαδεύτηκαν και 
καθαρίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι γύρω 

από το Χαλκιοπούλειο ∆ηµοτικό Στάδιο 
προκειµένου να αποδοθούν σε χρήση για 
αθλητές και περιπατητές που επιλέγουν τη 

συγκεκριµένη περιοχή.       

.10

Τέλος Ιουνίου παραδίδεται προς χρήση η Πλατεία Πάρκου
Τι αλλάζει και πως θα δείχνει η πιο πολυσύχναστη πλατεία 
της πόλης.

Μεγάλες αλλαγές στην κοµβική Πλατεία Πάρκου µε τις εργασίες να 
εκτελούνται µε πυρετώδεις ρυθµούς προκειµένου να αποδοθεί προς χρήση 
στους πολίτες µέσα στο καλοκαίρι.Μετά από πολλά χρόνια ένα από τα πιο 
αναγνωρίσιµα σηµεία της Λαµίας αλλάζει όψη και η πολυαναµενόµενη 
ανακατασκευή και ανάπλαση της θα αναδείξει την χρηστικότητα του χώρου 
που συνδέεται µε σηµαντικές οδικές αρτηρίες της πόλης αλλά και την 
εµπορικότητα του κέντρου. Φυτεύτηκε µεγάλος αριθµός δέντρων µε την 
εφαρµογή των αρχών του νέου περιβαλλοντικού σχεδιασµού, ενισχύθηκε η 
σκίαση µε την κατασκευή νέων στεγάστρων, αυξάνοντας τις ώρες που οι 
πεζοί επισκέπτες θα µπορούν να διακινούνται µε ευκολία και ασφάλεια.
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Η Λαμία το κέντρο του 
Rally Acropolis στις 9-12 
Σεπτεμβρίου-Ο πλήρης φάκελος 
υποψηφιότητας που έφερε το 
«Ράλλυ των Θεών» 
στη «φυσική» του «έδρα»

Μεθοδικά και µε ισχυρά διαπραγµατευτικά ατού αλλά και 
την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Λαµιέων ο εθνικός µας αγώνας επιστρέφει και θα 
διεξαχθεί 9-12 Σεπτεµβρίου στα βουνά της Ρούµελης µε 
επίκεντρο διαδροµές της Φθιώτιδας.Οι υπεύθυνοι του 
µηχανοκίνητου αθλητισµού «αναγνώρισαν» τις 
αγωνιστικές και όχι µόνο δυνατότητες που προσφέρει η 
περιοχή της Λαµίας για την διεξαγωγή του Rally Acropo-
lis και άναψαν το «πράσινο φως»,φιλοξενώντας στις 
εγκαταστάσεις της ΠΕΛ το service park ξυπνώντας 
παράλληλα αναµνήσεις από τις µοναδικές ειδικές 
διαδροµές της περιοχής που θα απολαύσουν µετά από 8 
χρόνια οι φίλοι του WRC. Ο δήµαρχος Λαµιέων Θύµιος 
Καραϊσκος σε απόλυτη συνεργασία µε τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς, στην τελική συνάντηση µε τον 
Υφυπουργό Αθλητισµού Λευτέρη Αυγενάκη όπου και 
ανακοίνωσε τη Λαµία ως το κέντρο του αγώνα, τόνισε 
πως στην περιοχή υπάρχει η εµπειρία και η τεχνογνωσία 
από το παρελθόν για τη διεξαγωγή της µεγάλης αυτής 
διοργάνωσης διαβεβαιώνοντας πως η επιτυχής έκβαση 
της θα εδραιώσει τον εθνικό µας αγώνα 
στη Φθιωτική γη.
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∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.02

Έργα ουσίας που αλλάζουν πλήρως το τοπίο στο ∆ήµο Λαµίας και κυριότερα την 
καθηµερινότητα των πολιτών αναµένεται να ξεκινήσουν το επόµενο διάστηµα.
Το ύψος των έργων που µελέτησε και υπέβαλλε για χρηµατοδότηση ο ∆ήµος Λαµιέων σε 
συνεργασία µε τον Αναπτυξιακό Οργανισµό,µετά από µαραθώνιο προετοιµασίας,φτάνει τα 110 
εκατοµµύρια και αφορούν 13 έργα που θα «µεταµορφώσουν» τη Φθιωτική πρωτεύουσα και τις 
∆ηµοτικές Ενότητες.
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Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για το διαδημοτικό 
καταφύγιο αδέσποτων ζώων-«Άνοιξε» ο δρόμος για ένα πάρκο-πρότυπο.

Στην τελική ευθεία µπαίνει η µελέτη-κατασκευή της διαδηµοτικής δοµής φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων,µε φορέα υλοποίησης τον ∆ήµο Λαµιέων,δηµιουργώντας ένα πάρκο 

σηµείο αναφοράς για τη ζωοφιλία στην ευρύτερη περιοχή. 
Σε ένα µείζον πρόβληµα που απασχολεί τους εµπλεκόµενους δήµους η δηµιουργία της 
συγκεκριµένης δοµής,απαντά υπεύθυνα µε την ευζωία των αδέσποτων ζώων αλλάζοντας 

την κουλτούρα αντιµετώπισης των τετράποδων φίλων µας,που θα αποκτήσουν 
τη δική τους ζεστή στέγη.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

500 πακέτα τροφίµων σε µοναχικά άτοµα αλλά και όσους δεν 
µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του σε βασικά αγαθά µοίρασε 
τις Άγιες ηµέρες του Πάσχα ο  ∆ήµος Λαµιέων συνεχίζοντας τις 
πράξεις αλληλεγγύης και υποστήριξης συνανθρώπων µας  έτσι ώστε να 
µην λείψουν από κανέναν τα απαραίτητα των εορταστικών γευµάτων. 
To πασχαλινό πακέτο τροφίµων πραγµατοποιήθηκε από τη δοµή 
«Βοήθεια στο Σπίτι» µε την τήρηση όλων των απαραίτητων µέτρων 
προστασίας από τον κορωνοϊό.Η ∆ηµοτική Αρχή υπογράµµισε µεταξύ 
άλλων πως το δίχτυ κοινωνικής προστασίας θα συνεχίσει να αγκαλιάζει 
κάθε ανάγκη των συµπολιτών µας .

.03
To Πασχαλινό 
τραπέζι 
«έστρωσε»
ο δήμος 
Λαμιέων σε 
ευάλωτους 
συμπολίτες 
μας για τις 
άγιες ημέρες. 
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Σε «στολίδι» μετατρέπεται το αθλητικό 
κέντρο της Καμαρίτσας μετά την 

εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την 
ολοκλήρωση των υποδομών.

Ο εκσυγχρονισµός και η πλήρης αξιοποίηση 
του ανοιχτού αθλητικού κέντρου της 

Καµαρίτσας παίρνει «σάρκα και οστά» 
δίνοντας άλλη διάσταση στα αθλητικά 

δρώµενα της Λαµίας.Μετά από συνάντηση του 
∆ηµάρχου Λαµιέων Θύµιου Καραϊσκου µε τον 

υπουργό οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και 
τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο 
Πέτσα ανακοινώθηκε η χρηµατοδότηση των 

αθλητικών υποδοµών µε τη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή νέου 

κλειστού προπονητηρίου και κερκίδων 
συνολικής χωρητικότητας 5.647 θεατών από 

τις οποίες οι 1.913 θα είναι στεγασµένες. 
Επιπρόσθετα, στο κάτω µέρος των κερκίδων 

θα υπάρχουν τρία (3) επίπεδα, συνολικής 
ωφέλιµης επιφάνειας 6.737,60 τ.µ., όπου 

χωροθετούνται αποδυτήρια, βοηθητικές 
αίθουσες, χώροι προπόνησης αθληµάτων 
κλασικού αθλητισµού, αποθήκες, wc, κτλ).
Ο ∆ήµαρχος Λαµιέων τόνισε πως µε την 

ολική αναβάθµιση του γηπέδου της 
Καµαρίτσας µπαίνουµε σε µια νέα εποχή για 

τις αθλητικές υποδοµές της πόλης που θα 
απολαµβάνουν οι αθλητές και οι δηµότες της 

ευρύτερης περιοχής.  
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Σε πλήρη εφαρµογή του κοινού οράµατος της υλοποίησης της 
αναπτυξιακής πορείας των δήµων προχωρά o οργανισµός 
«Αµφικτυονίες Α.Ε»,προγραµµατίζοντας,σχεδιάζοντας και 
υλοποιώντας σηµαντικά έργα από το πρόγραµµα «Αντώνης 
Τρίτσης» των συνεργαζόµενων δήµων που συµµετέχουν και όχι 
µόνο.Οι σύγχρονες προκλήσεις ξεπερνούν τα στενά όρια ενός 
δήµου και η διαδηµοτική συνεργασία ανοίγει νέους ορίζοντες στην 
υλοποίηση έργων µε κύριο χαρακτηριστικό την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των δηµοτών. Τα έργα αφορούν την τεχνική 
υποστήριξη,την επικαιροποίηση µελετών, ανάπλαση καθώς και την 
κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και αγροτικών δρόµων.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος Καραΐσκος, 
δήλωσε µεταξύ άλλων πως ο Αναπτυξιακός Οργανισµός είναι ένα 
εργαλείο, όχι µόνο των πέντε ∆ήµων-µετόχων του Νοµού 
Φθιώτιδας αλλά και άλλων φορέων µη µετόχων, στο πλαίσιο µιας 
βιώσιµης συνεργασίας. Ένα εργαλείο για να µπορέσουµε να 
ανταποκριθούµε στις σύγχρονες προκλήσεις που βρίσκονται 
µπροστά µας.
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∆ιευρύνονται οι 
στόχοι για την 
βιώσιμη 
ανάπτυξη των 
δήμων στις 
«Αμφικτυονίες 
ΑΕ.» 
Η επίτευξη της 
ατζέντας μέσα 
από τη 
διαδημοτική 
συνεργασία.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

110 εκατομμύρια ευρώ για το ∆ήμο Λαμίας 
από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
13 σημαντικά έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα.
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110 εκατομμύρια
13 έργα

Εορτασμός επετειακών 
εκδηλώσεων
2.400.000 €

∆ιαδημοτικό πάρκο 
ζωοφιλίας

2.600.000 €

Ύδρευση
 40.660.000 €
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Η

Αποχέτευση
17.100.000 €

Ενεργειακή εξοικονόμηση
6.600.000 €

∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων 6.000.000 €

Αγροτική οδοποιϊα
9.200.000 €

Αστική Ανάπλαση
11.500.000 €

Κτιριακό απόθεμα
6.000.000 €

Ψηφιακός μετασχηματισμός
1.400.000 €

Κοινωνικές υποδομές
480.000 €

Αθλητικές υποδομές
570.000 €

∆ομές εκπαίδευσης 
2.400.000 €

Αντισεισμική προστασία
100.000 €

Ηλεκτροκίνηση
2.600.000 €

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Έρχεται η «αγαπημένη διαδρομή» των δημοτών-Ολοκληρώνεται η 
ανακατασκευή της διαδρομής/μονοπατιού στη Βόρεια Λαμία.

Την τελική φάση διαµόρφωσης της οδού/µονοπατιού παράλληλα του ποταµού Ξηριά και του 
παλιού «µυλαύλακα» µέχρι το παλαιό Υδραγωγείο,παρακολούθησε ο δήµαρχος Θύµιος 
Καραϊσκος,υλοποιώντας ουσιαστικά την επιλογή των δηµοτών που συγκέντρωσε το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον της διαδικτυακής διαβούλευσης.Η συγκεκριµένη διαδροµή που βρίσκεται στο βόρειο 
άκρο της Λαµίας ακολουθεί σε όλο το µήκος τον υφιστάµενο αγροτικό-δασικό δρόµο και 
χαρακτηρίζεται ως περίπατος αναψυχής ή διαδροµή φύσης.Η πρόοδος των εργασιών 
εξελίσσεται µε γρήγορους ρυθµούς και το έργο αναµένεται να παραδοθεί προς χρήση στους 
δηµότες  το προσεχές διάστηµα.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Νέα «πνοή» από την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του 

περιαστικού άλσους «Ισιαδάκι» από τη δημοτική αρχή.

Τον ξεχωριστό πνεύµονα πρασίνου που για µεγάλο διάστηµα ήταν εγκαταλειµµένος 
καθάρισαν και καλλώπισαν τα συνεργεία του ∆ήµου Λαµιέων,προκειµένου να είναι πιο 
ελκυστικός και προσβάσιµος στους κατοίκους.Να σηµειωθεί ότι το περιαστικό άλσος 

«Ισιαδάκι» ανήκει στο ∆ασαρχείο Λαµίας ωστόσο ο ∆ήµος µε την ευθύνη και την 
κοινωνική ευσυνειδησία που τον διακρίνει,ανέλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στις 

πρώτες παρεµβάσεις µέχρι να υπογραφεί προγραµµατική συµφωνία µε τον αρµόδιο 
φορέα για την παραχώρηση του και την πλήρη αξιοποίηση του.Οι πρότασεις αναβάθµισης 

του χώρου είναι ήδη έτοιµες δήλωσε ο ∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος Καραϊσκος και 
εργαζόµαστε µε γρήγορους ρυθµούς για την απόδοση του που θα το µετατρέψουν  σε 

ένα ειδυλλιακό τοπίο αναψυχής και ψυχικής ανάτασης για µικρούς και µεγάλους.    
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Οι επετειακές εκδηλώσεις του ∆ήμου Λαμιέων για τα 200 χρόνια 

από την Ελληνική Επανάσταση .

Στα πλαίσια του επετειακού έτους για τη συµπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821,ο δήµος Λαµιέων έχει αναλάβει σειρά δράσεων και εκδηλώσεων 

αναδεικνύοντας την επετειακή χρονιά ως κορυφαίο ιστορικό γεγονός της νεότερης 
ιστορίας της χώρας που έλαβε και διεθνή διάσταση.Κορυφαίες προσωπικότητες µε 
καταγωγή από τη Ρούµελη που έδρασαν στην περιοχή και άφησαν το αγωνιστικό και 

ιστορικό αποτύπωµα τους βρίσκονται στον πυρήνα των εκδηλώσεων µε τη δηµοτική αρχή 
να αποτίει ελάχιστο φόρο τιµής στους προγόνους που αγωνίστηκαν για το υπέρτατο 

αγαθό της ελευθερίας. 

Προνοµιακή θέση στον 
εορτασµό για τα 200 χρόνια 
από την Επανάσταση του 1821 
κατέχει το ανακαινισµένο πλέον 
Λαογραφικό Μουσείο 
Φθιώτιδας,κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξη 
των επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου 
Λαµιέων.
Με πλούσιες συλλογές 
αντικειµένων,χειροποίητες φορεσιές και 
ενδυµασίες αλλά κυριότερα η ανάδειξη µέσω 
της επανέκθεσης κειµηλίων 

 του πρωταγωνιστικού ρόλου 
της Λαµίας και της Ρούµελης 

στην Ελληνική Επανάσταση, 
προβάλλοντας την πλούσια 

πολιτιστική κληρονοµιά που φιλοξενείται 
στο Λαογραφικό Μουσείο. Η µουσειακή 
εµπειρία για το κοινό θα πραγµατοποιείται 
κάθε 21η του µήνα,καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επετειακού έτους 2021 ενώ µετά την λήξη των 
περιοριστικών µέτρων λόγω πανδηµίας θα 
είναι απόλυτα επισκέψιµο στους πολίτες.  

.13 Το ανακαινισμένο Λαογραφικό Μουσείο στο επίκεντρο του
εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας.
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Παρέμβαση και μέτρα προστασίας για 
τις οφειλές και την παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας-∆ιαδικτυακή δράση του 
∆ήμου Λαμιέων. 

Ενηµερωτική εκδήλωση µε τη µορφή της 
τηλεδιάσκεψης,πραγµατοποίησε ο ∆ήµος 
Λαµιέων, µε κεντρικό οµιλητή τον Ειδικό 
Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του 
Υπουργείου Οικονοµικών  κ. Φώτη Κουρµούση 
παρουσιάζοντας  τους βασικούς άξονες και τις 
καινοτοµίες του νέου ν. 4738/2020 «Ρύθµιση 
Οφειλών και Παροχή ∆εύτερης Ευκαιρίας».

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισµό  ο 
Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος 
Σταϊκούρας και ο ∆ήµαρχος  Λαµιέων 
κ. Ευθύµιος Καραΐσκος ο οποίος ευχαρίστησε 
τον Υπουργό και τα στελέχη του Υπ. Οικ. για τη 
συνεργασία και ανέδειξε τη συµβολή του 
∆ήµου στην υποστήριξη  και έγκυρη  
ενηµέρωση  των δηµοτών.  
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Σε έργα τέχνης μετατρέπονται τα ΚΑΦΑΟ της πόλης

Αναβαθμίζεται η δημόσια αισθητική της Λαμίας
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Ο ∆ήμος 
Λαμιέων 
στηρίζει το 
Make a Wish.
Φωταγωγήθηκε 
το βιοκλιματικό 
κτίριο 
της ∆ΕΥΑ Λαμίας 
συμμετέχοντας 
στην Παγκόσμια 
Ημέρα Ευχής.

Ζωγραφικοί καµβάδες από τις εικαστικές παρεµβάσεις καλλιτεχνών και πολιτών στους 
υπαίθριους διανεµητές ρεύµατος,βάζοντας «φρένο» στα «γκρίζα» σηµεία της Λαµίας.

Με την στήριξη της ∆ηµοτικής Αρχής η δράση αναβαθµίζει τον δηµόσιο 
χώρο,παραχωρώντας στους συµµετέχοντες καλλιτέχνες τα γκρίζα ΚΑΦΑΟ για να 

δηµιουργήσουν έργα προσδίδοντας χρώµα και αισιοδοξία στην καθηµερινότητα των 
δηµοτών. Συνολικά, η «υπαίθρια γκαλερί» απλώνεται σε ΚΑΦΑΟ, µε τη συµµετοχή 
πολλών δεκάδων καλλιτεχνών, επαγγελµατιών και ερασιτεχνών, κάθε ηλικίας και 

τεχνοτροπίας.Σκοπός για τη συγκεκριµένη δράση είναι η ζωντάνια µε χρώµατα και 
σχέδια για όλους όσοι αγαπούν την πόλη και θέλουν να είναι όµορφη.

Μηνύµατα αλληλεγγύης και συµπαράστασης στις πιο βαθιές επιθυµίες 
παιδιών 3-18 ετών µε πολύ σοβαρές ασθένειες έστειλε ο ∆ήµος Λαµιέων 
συµµετέχοντας και υποστηρίζοντας το έργο του Make a wish 
(Κάνε µια ευχή) στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ευχής.
Με την φωταγώγηση του Βιοκλιµατικού κτιρίου της ∆ΕΥΑ Λαµίας σε µπλε 
χρώµα προς τιµή του Chris που ήταν το πρώτο παιδί ευχής και µε 
παράλληλες φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ο ∆ήµος Λαµίας αναδεικνύει 
την δύναµη να διεκδικείς καθηµερινά τη ζωή µέσα από την ευχή απέναντι 
σε απειλητικές ασθένειες.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://lamia.gr/roi-eidiseon/epistrefei-sti-sterea-ellada-rali-ton-theon
https://lamia.gr/roi-eidiseon/exasfalisi-tis-hrimatodotisis-gia-tin-oloklirosi-ton-athlitikon-ypodomon-sti-thesi
https://lamia.gr/roi-eidiseon/entaxi-kai-hrimatodotisi-praxis-sto-plaisio-diadimotikis-synergasias-sto-programma
https://lamia.gr/roi-eidiseon/episkepsi-sto-ergo-anakataskeyis-odoy-monopatioy-parallila-toy-potamoy-xiria-kai-toy
https://lamia.gr/roi-eidiseon/epeteiakes-ekdiloseis-gia-ta-200-hronia-apo-tin-elliniki-epanastasi
https://lamia.gr/roi-eidiseon/laografiko-moyseio-fthiotidas-sto-epikentro-ton-epeteiakon-ekdiloseon-gia-ta-200
https://lamia.gr/roi-eidiseon/ta-kafao-metatrepontai-se-erga-tehnis-anoihti-prosklisi-gia-symmetohi-stis-eikastikes
https://lamia.gr/roi-eidiseon/o-dimos-lamieon-ypostirizei-ergo-toy-make-wish-kane-mia-eyhi-ellados-symmetehontas

