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ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ – ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 

Οριζμός: 

α) ύκθσλα κε UN/ISDR “η ζοβαπή διαηαπασή ηηρ λειηοςπγίαρ
ηηρ κοινόηηηαρ ή ηηρ κοινωνίαρ πος πποκαλεί εκηεηαμένερ
ανθπώπινερ, ςλικέρ, οικονομικέρ και πεπιβαλλονηικέρ απώλειερ
οι οποίερ ξεπεπνούν ηην ικανόηηηα ηηρ κοινωνίαρ να ηιρ
ανηιμεηωπίζει με ηοςρ πόποςρ πος διαθέηει”

β) ύκθσλα κε CRED/EM-DAT “η καηάζηαζη ή ηο γεγονόρ ηο
οποίο ςπεπβαίνει ηιρ ηοπικέρ δςναηόηηηερ, απαιηώνηαρ βοήθεια
ζε εθνικό ή διεθνέρ επίπεδο. Το γεγονόρ αςηό, αππόβλεπηο και
ζςσνά ξαθνικό, πποκαλεί μεγάλερ καηαζηποθέρ και ανθπώπινερ
απώλειερ”

Φσζικές

 Ανθρωπογενείς ή Σετνολογικές

Αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθόξσλ θηλδύλσλ (hazards) θαη ησλ
ζπλζεθώλ ηξσηόηεηαο (vulnerability) ζηηο δηάθνξεο θνηλσλίεο.



(ζπλέρεηα)

• Δλώ όκσο κέρξη πξόζθαηα όιε ε πξνζνρή ήηαλ ζηξακκέλε ζηε
δηάζσζε ησλ ηξαπκαηηώλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, νη
εμαηξεηηθά κεγάιεο θαηαζηξνθέο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ από δηάθνξεο
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε όιν ηνλ θόζκν κε πξνεμάξρνλ γεγνλόο ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ Παγθνζκίνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ, θαη ην ηζνπλάκη ζηε
ΝΑ Αζία ην 2004 κε ηηο καδηθέο απώιεηεο δσήο, δεκηνύξγεζαλ
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πεξηζπιινγή θαη αλαγλώξηζε
ησλ ζπκάησλ.

• Έηζη ινηπόλ ε πξνζνρή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο άξρηζε λα
ζηξέθεηαη θαη ζε απηό ηνλ ηνκέα. ήκεξα ζε όιν ηνλ θόζκν ππάξρεη
κηα νινέλα απμαλόκελε πξνζνρή ζηελ αλάγθε αλαγλώξηζεο ησλ
ζπκάησλ από ηηο θαηαζηξνθέο, γηα ιόγνπο αμηνπξέπεηαο θαη ζεβαζκνύ
όρη κόλν πξνο ηνπο ηεζλεώηεο αιιά θαη πξνο ηνπο ζπγγελείο πνπ
αλαδεηνύλ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο γηα λα ζξελήζνπλ θαη λα ηνπο
απνραηξεηήζνπλ.

• Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαζθνπήζεη ηηο κεζόδνπο
ηαπηνπνίεζεο ησλ ζπκάησλ θαηαζηξνθώλ θαη λα ζπιιέμεη ηα λεώηεξα
δεδνκέλα πνπ αθνινπζνύληαη ζηηο δηαδηθαζίεο.



ΜΑΕΗΚΔ ΑΠΩΛΔΗΔ ΕΩΖ 

Πόζα ζύκαηα πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα νξηζζεί έλα γεγνλόο σο

θαηαζηξνθή;

 ύκθσλα κε CRED/EM-DAT, ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα

επόκελα:

 >10 ζάλαηνη

 >100 επεξεάδνληαη

 επείγνπζα θαηάζηαζε

 πξόζθιεζε γηα δηεζλή βνήζεηα

 Από ηελ άπνςε ησλ ιαηροδικαζηικών σπηρεζιών: θάζε

ζπκβάλ ζην νπνίν ν αξηζκόο ησλ λεθξώλ είλαη κεγαιύηεξνο

από απηόλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί από ηηο ππάξρνπζεο

ηνπηθέο ηαηξνδηθαζηηθέο δνκέο.



ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ

Απαξαίηεηε γηα ιόγνπο:

• Ηζηθνύο

• Θξεζθεπηηθνύο – Κνηλσληθνύο

• Ννκηθνύο

• Αζηηθνύο

• Αζθαιηζηηθνύο

 Βέβαηε

 Πηζαλή

 Δμ απνθιεηζκνύ



ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΑΕΗΚΩΝ ΑΠΩΛΔΗΩΝ 

ΕΩΖ

1. Αλαδήηεζε θαη πεξηζπιινγή ησλ ζπκάησλ ζηνλ ηόπν ηεο

θαηαζηξνθήο

2. Μεηαθνξά ζην λεθξνηνκείν θαη ηαπηνπνίεζε

3. Τπνζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ ζπκάησλ



ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

1. Ιαηξνδηθαζηηθή

2. Γηθαζηηθή Αλζξσπνινγία

3. Οδνληνταηξνδηθαζηηθή

4. Γελεηηθή Ιαηξνδηθαζηηθή



ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ

 Ο ξόινο ηνπ ηαηξνδηθαζηή πξσηαξρηθά είλαη ε ηαπηνπνίεζε 

ησλ ζπκάησλ θαη ε δηαπίζησζε ησλ αηηίσλ ζαλάηνπ – αιιά 

θαη ε δηαπίζησζε ησλ αηηίσλ ηεο θαηαζηξνθήο. 

 Δλδηαθέξεη ηδηαηηέξσο ε αηηία ζαλάηνπ ησλ αηόκσλ πνπ άκεζα 

εκπιέθνληαη ζην ζπκβάλ. 

 Γεληθά ε αηηία ζαλάηνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

θαηαζηξνθήο. 



ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΗΑ

 Κιάδνο ηεο θπζηθήο αλζξσπνινγίαο 

 Δμαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ζπκάησλ όηαλ ππάξρνπλ 

πησκαηηθά/ζθειεηηθά ππνιείκκαηα. 

 Υξεζηκνπνηεί ηηο γλώζεηο ζηελ νζηενινγία γηα λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα από ηα νπνία πξνέξρνληαη 

αιιά θαη ηηο αηηίεο ζαλάηνπ. 

 Πξνζπαζεί πξώηα λα δηαθξίλεη ηα αλζξώπηλα από ηα δσηθά 

νζηά θαη κεηά λα εθηηκήζεη ηε θπιεηηθή θαηαγσγή, ην θύιν, 

ηελ ειηθία, ην αλάζηεκα, ην βάξνο θαη ηελ παξνπζία 

ζθειεηηθώλ θαθώζεσλ (πξνζαλάηηεο θαη πεξηζαλάηηεο

θαθώζεηο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

αηηίαο ζαλάηνπ).



(ζσνέτεια)

 Δπίζεο κε ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ

θαηλνκέλσλ ηεο ζήςεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο εθηίκεζεο

ηνπ ρξόλνπ πνπ παξήιζε από ην ζάλαην ελόο αηόκνπ.

 Η δηθαζηηθή αλζξσπνινγία ρξεζηκνπνηεί επίζεο θαη άιιεο

επηθνπξηθέο κεζόδνπο ηαπηνπνίεζεο όπσο είλαη νη ζθειεηηθέο

ελδείμεηο δεμηνρεηξίαο-αξηζηεξνρεηξίαο (ε αλεύξεζε ελόο

αξηζηεξόρεηξα κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ έξεπλα ζηελ

αλαδήηεζε, δεδνκέλνπ όηη νη αξηζηεξόρεηξεο είλαη πεξίπνπ 5%

ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ), ε αλάπιαζε ηνπ πξνζώπνπ από

ην θξαλίν θαη ε κέζνδνο ηεο θσηνγξαθηθήο ππεξεπίζεζεο

(θαηά ηελ νπνία θσηνγξαθίεο ηνπ θξαλίνπ ππεξηίζεληαη πάλσ

ζε θσηνγξαθίεο ηνπ αηόκνπ ελ δσή).



Μύρηις (Αθήνα 5ος π.Υ. αιώνας). Ανάπλαζη κεθαλής.



ΟΓΟΝΣΟΪΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ

 Ο εμεηδηθεπκέλνο νδνληίαηξνο ρξεζηκνπνηεί ηηο κεζόδνπο ηεο

νδνληηαηξηθήο εμέηαζεο θαη νδνληηαηξηθήο αθηηλνινγίαο

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ αλαγλώξηζε πησκάησλ ή

ζθειεηηθώλ/πησκαηηθώλ ππνιεηκκάησλ.

 Όηαλ ηα ζώκαηα δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξηζζνύλ κε νπηηθή

επηζθόπεζε, κε ηε κέζνδν ησλ δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ ή

ε θαηάζηαζή ηνπο είλαη ηέηνηα πνπ ε ηαπηνπνίεζε είλαη

εμαηξεηηθά δύζθνιε όπσο πηώκαηα απαλζξαθσκέλα, ζε

πξνρσξεκέλε απνζύλζεζε ή ζθειεησκέλα, ε ζπκβνιή ηεο

νδνληνταηξνδηθαζηηθήο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. ε

πεξηπηώζεηο καδηθώλ θαηαζηξνθώλ ε νδνληνταηξνδηθαζηηθή

ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ησλ ζπκάησλ είηε

ζαλ κηα θύξηα κέζνδνο αιιά θαη σο επηθνπξηθή.



ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ

 Δίλαη έλαο θιάδνο ησλ ηαηξνδηθαζηηθώλ επηζηεκώλ πνπ

αζρνιείηαη θύξηα κε ηελ εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα αιιά έρεη

θαη νπζηώδε ξόιν ζηε δηαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ζπκάησλ

καδηθώλ θαηαζηξνθώλ κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ

απνηππώκαηνο DNA (DNA fingerprinting ή DNA profiling).

 Ιδηαίηεξε αμηνπηζηία

 Πιενλεθηήκαηα

 Μεηνλεθηήκαηα



ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ

•.



1. ΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ 

 Ιδηαίηεξα ζπρλή

 Υακειή αμηνπηζηία

 Πξνηηκόηεξν κέζσ θσηνγξαθηώλ

 Γελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πεξηπηώζεηο παξακνξθσκέλσλ-

θακέλσλ πησκάησλ κε αιινησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ

πξνζώπνπ, πηώκαηα ζε έληνλε ζήςε ή ζθειεηηθά/ πησκαηηθά

ππνιείκκαηα



2. ΓΑΚΣΤΛΟΚΟΠΖΖ

 Η εμέηαζε δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ

 ρεκαηίδνληαη ήδε από ηνλ 4ν εκβξπτθό κήλα

 Παξακέλνπλ ακεηάβιεηα κεηά ην ζάλαην κέρξηο όηνπ
εκθαληζηεί πξνρσξεκέλε ζήςε

 Ιδηόηεηεο: α) ακεηάβιεην

β) αλαιινίσην 

γ) αλόκνην 

 Οη κνλνδπγσηηθνί δίδπκνη έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηππώκαηα  

 Τπάξρνπλ θαη: παιακηθά, πεικαηηθά θαη ρεηιέσλ

 εκαληηθή κέζνδνο ζηηο καδηθέο θαηαζηξνθέο  

 Σόζν κνλαδηθά ώζηε ππνινγίδεηαη όηη ρξεηάδεηαη λα 
εμεηαζζνύλ 1.717.980.918, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ν ίδηνο 
ηύπνο απνηππσκάησλ



3. ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ

 Αμηόπηζηε

 Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο

 Μπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ ηελ παξνπζία νξζνπεδηθώλ

πξνζέζεσλ, πιηθώλ νζηενζύλζεζεο θαηαγκάησλ, αγγεηαθώλ

πξνζέζεσλ, αλαηνκηθώλ παξαιιαγώλ, ζθειεηηθώλ

αιινηώζεσλ ή παζήζεσλ θ.α.



4. ΟΓΟΝΣΟΪΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ

 Από ηηο πην αμηόπηζηεο κεζόδνπο

 Καηά βάζε κηα ζπγθξηηηθή κέζνδνο θαηά ηελ νπνία ηα

πξνζαλάηηα νδνληηαηξηθά αξρεία ζπγθξίλνληαη κε ηα

κεηαζαλάηηα ζηνηρεία

 Η επηηπρία εμαξηάηαη άκεζα από ηελ αθξίβεηα θαη πςειή

πνηόηεηα ησλ πξνζαλάηησλ αξρείσλ αιιά θαη ηνλ εληνπηζκό

θαη ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο

 Μεηά ηελ θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή εμέηαζε ζπγθξίλνληαη:

• Γόληηα πνπ ππάξρνπλ

• Γόληηα πνπ ιείπνπλ

• Η ζέζε ησλ ππαξρόλησλ δνληηώλ ζην θξαγκό

• Φάζε αλαηνιήο (νδνληνθπία λενγηιή, κηθηή ή κόληκε)



(ζσνέτεια)

• Δκθξάμεηο

• Δλδνδνληηθέο ζεξαπείεο 

• Πξνζζεηηθέο εξγαζίεο 

• Σεξεδόλεο 

• Σν ζρήκα θαη ε ζέζε ησλ γλάζσλ 

• Βιάβεο ζηα νζηά ησλ γλάζσλ θ.α. 

 Σεξάζηηνο όγθνο πιεξνθνξηώλ: 32 δόληηα x 5 επηθάλεηεο =160 
επηθάλεηεο 

 Σαύηηζε ζε 10-12 ζηνηρεία ζεσξείηαη αξθεηή 

 Η πηζαλόηεηα δπν άηνκα ηνπ ίδηνπ θύινπ θαη ηεο ίδηαο ειηθίαο 
λα έρνπλ ηα ίδηα νδνληηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πεξίπνπ 
1:2.000.000.000 πεξηπηώζεηο



5. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (DNA)



(ζσνέτεια)

 Πξόγξακκα ραξηνγξάθεζεο αλζξώπηλνπ DNA (Human

Genome Project) – 1990

 Απξίιηνο 2003 – 30.000 γνλίδηα

 Οη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ θαηά 99,9% νκνηόηεηα ζρεηηθά κε

ηηο αιιεινπρίεο ησλ βάζεσλ ηνπ DNA, αιιά ε δηαθνξά ηνπ

0,1% αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξεο από 3 εθαηνκκύξηα βάζεηο

(δεδνκέλνπ όηη ην αλζξώπηλν γνληδίσκα έρεη πεξίπνπ 3

δηζεθαηνκκύξηα βάζεσλ) θαη απνηειεί ηε βηνινγηθή βάζε ηεο

κνλαδηθόηεηαο ηνπ θαζελόο.

 Η πηζαλόηεηα ύπαξμεο δπν γελεηηθά ηαπηόζεκσλ αλζξώπσλ

(εθηόο ησλ κνλνδπγσηηθώλ δηδύκσλ) εθηηκάηαη όηη είλαη

ζρεδόλ κεδεληθή.



(ζσνέτεια)

 Οη πεξηνρέο πνπ θσδηθνπνηνύλ πιεξνθνξία <3% ζπλνιηθνύ

DNA

 Αλαθάιπςε ηεο κεζόδνπ: 1985 από ηνλ Sir Alex Jeffreys θαη

ζπλεξγάηεο, Παλεπηζηήκην Leicester

 Σερλνινγία απνηππώκαηνο DNA-DNA fingerprinting: ήκεξα

ρξεζηκνπνηείηαη κηα κεηεμέιημε ηεο κεζόδνπ ε κέζνδνο PCR

(Polymerase Chain Reaction)



(ζσνέτεια)

 Με ηελ εθαξκνγή ηεο PCR κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε

DNA από βηνινγηθά δείγκαηα ζηα νπνία ε πνζόηεηα είλαη

αλεπαξθήο. Έηζη απμάλεηαη ε πνζόηεηα θαη άξα ε επαηζζεζία

ηεο κεζόδνπ.

 FBI θαη Μ. Βξεηηαλία ρξεζηκνπνηνύλ 13 δείθηεο

 ISFG (International Society for Forensic Genetics)

ρξεζηκνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 12 δείθηεο γηα ηηο καδηθέο

θαηαζηξνθέο

 Διιάδα, εξγαζηήξην DNA ηεο ΓΔΔ:

• ρξεζηκνπνηεί 17 STR δείθηεο,

• 1 δείθηε amelogenin γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θύινπ

• αλ είλαη απαξαίηεην άιινη 23 δείθηεο ζην ρξσκόζσκα Τ



(ζσνέτεια) 

 Βηνινγηθά πιηθά, όια ηα πιηθά πιελ θνπξάλσλ θαη εκέηνπ

 ηηο καδηθέο θαηαζηξνθέο ε δεηγκαηνιεςία εμαξηάηαη από ηελ

θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην πηώκα

 Αίκα, επίρξηζκα ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ, κπτθόο ηζηόο

 ε ζθειεηηθά/ πησκαηηθά ππνιείκκαηα σο πιηθό επηινγήο ηα

καθξηά νζηά / δόληηα (ρσξίο εκθξάμεηο)



ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ 

 Κεληξηθό ξόιν ζήκεξα έρεη ε INTERPOL (International
Criminal Police Organization)

 Κριηήρια:

1) ΚΤΡΙΑ: έλα είλαη επαξθέο. Γαθηπιηθά απνηππώκαηα, DNA,
νδνληνταηξνδηθαζηηθή, αξηζκεκέλεο νξζνπαηδηθέο πξνζέζεηο,
εκθπηεύκαηα

2) ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ: 2-3 απαξαίηεηα. Κνζκήκαηα, πξνζσπηθά
έγγξαθα, ραξαθηεξηζηηθόο ξνπρηζκόο, νπιέο-ζεκάδηα-
ηαηνπάδ, αθηηλνγξαθίεο, αζζέλεηεο-αλαπεξίεο, νκάδα
αίκαηνο, πιηθό από ηζηνύο (βηνςία, test PAP, δσξεηήο
αίκαηνο, δσξεηήο κπεινύ νζηώλ)

3) ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ: νπηηθή αλαγλώξηζε, θσηνγξαθίεο,
ξνπρηζκόο, ηόπνο εύξεζεο ηνπ ζώκαηνο, πεξηγξαθέο.



(ζσνέτεια) 

 Σνπιάρηζηνλ κηα κόληκε νκάδα DVI (Disaster Victim
Identification team): αζηπλνκηθνί, ππξνζβέζηεο, νκάδεο
πεξηζπιινγήο – δηαρείξηζεο ζπκάησλ, ηαηξνδηθαζηηθέο
ππεξεζίεο, λνζειεπηέο, ςπρνιόγνη

 Ιαηξνδηθαζηηθέο ππεξεζίεο: ηαηξνδηθαζηέο, δηθαζηηθνί
αλζξσπνιόγνη, νδνληνταηξνδηθαζηέο, αθηηλνιόγνη, βηνιόγνη,
παζνινγναλαηόκνη, ηνμηθνιόγνη, βηνρεκηθνί

 πγθεθξηκέλεο θόξκεο θαηαγξαθήο:

• Μεηαζαλάηηα δειηία (ξνδ)

• Πξνζαλάηηα δειηία (θίηξηλα)

• Γηαζηαύξσζε ζηνηρείσλ (ιεπθά)



ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (WTC) 

 Αεξνπεηξαηεία ζε 4 αεξνπιάλα (11/09/2001) :

• 2 ζπλεηξίβεζαλ πάλσ ζηνπο δίδπκνπο πύξγνπο

• 1 πάλσ ζην Πεληάγσλν πξνθαιώληαο κεξηθή

θαηάξξεπζε

• 1 ζπλεηξίβε ζην έδαθνο

• 2.996 λεθξνί ζε ζύλνιν

• 411 λεθξνί ζηα ζώκαηα αζθαιείαο

Η απνθνκηδή ησλ εξεηπίσλ νινθιεξώζεθε ηέιε Ματνπ 2012.

Μέρξη 20/3/2015 έρνπλ ηαπηνπνηεζεί 1.640 ζύκαηα.





(ζσνέτεια)

ηελ αξρή: 188 νδνληηαηξηθή αλαγλώξηζε

70 δαθηπιηθά απνηππώκαηα

35 νπηηθή αλαγλώξηζε

Σειηθά DNA ζε όινπο.

Γείγκαηα DNA από ζθειεηηθά/ πησκαηηθά ππνιείκκαηα θαη

ζύγθξηζε κε δείγκαηα από ζπγγελείο α’ βαζκνύ αιιά θαη

βηνινγηθά δείγκαηα από πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ ζπκάησλ.

Έλαπζκα γηα ηεξάζηηεο αιιαγέο θαη βειηηώζεηο ζηελ

ηερλνινγία DNA.

Φπρνινγηθά πξνβιήκαηα (PTSD) ζε εξγαδόκελνπο ζηηο

νκάδεο πεξηζπιινγήο θαη ζηελ απνθνκηδή ησλ εξεηπίσλ.







ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΘΤΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ

Δσταριζηώ για ηην προζοτή ζας


