Μία έξεπλα ζηηο Η.Π.Α. δείρλεη όηη ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ γπλαηθείνπ θαη 5-10%
ηνπ αλδξηθνύ πιεζπζκνύ έρνπλ δήζεη θάπνηαο κνξθήο ζεμνπαιηθή
παξελόριεζε ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο
ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο γίλνληαη απν άληξεο (90%) θαη άηνκα πνπ
γλσξίδνπλ ην παηδί (70-90%) απν ηα νπνία πεξίπνπ ην έλα ηξίην είλαη κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνύ, ελώ ην άιιν ηξίην άηνκα πνπ γλσξίδεη ην παηδί
απν ηελ γεηηνληά ηνπ.
Θύκαηα βηαζκνύ πέθηνπλ 29% αγόξηα θαη θνξίηζηα θάησ ησλ 11 εηώλ,
32% παηδηά κεηαμύ 11 θαη 18 εηώλ.
Ο ιόγνο πνπ θαθόβνπια άηνκα θαηαθέξλνπλ λα παξαζύξνπλ ή λα
δειεάζνπλ παηδηά νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο πνπ
έρνπλ ηα παηδηά. Είλαη ινηπόλ ε ππεπζπλόηεηα ηνπ γνλέα λα ελεκεξώζεη
ην παηδί ηνπ θαη λα ην βνεζήζεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί
πηζαλό θίλδπλν.
Γηα παηδηά απν 6 εηώλ:
Είλαη απαξαίηεην λα μεθαζαξίδνληαη από ηνπο γνλείο νη εμήο απαξάβαηνη όξνη.
Απηνί ζα ζπδεηηνύληαη από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ην παηδί ζα πεξπαηήζεη
κόλν ηνπ π.ρ. ώο ην ζρνιείν.
Πάληα δεηάκε ηελ άδεηα ησλ γνληώλ γηα λα δερηνύκε δώξα, ρξεκαηηθά
δώξα, λα πάκε ζην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ. Εάλ θάπνηνο είλαη
θαινπξναίξεηνο, δελ ζα έρεη πξόβιεκα λα εηδνπνηήζεη ηνπο γνλείο ηνπ
παηδηνύ.
Πνηέ δελ παίξλνπκε θαγεηό ή γιπθά απν άλζξσπν ηνλ νπνίν
δελ γλσξίδνπκε αλ δε δεηήζνπκε άδεηα απν ηνπο γνλείο.
Πνηέ δελ κπαίλνπκε ζε απηνθίλεην θάπνηνπ πνπ δελ
γλσξίδνπκε αθόκα θαη αλ θαίλεηαη επγεληθόο θαη
πξνζθέξεηαη λα βνεζήζεη/ λα καο πάεη ζπίηη ή ζην ζρνιείν,
αθόκα θαη αλ είλαη θάπνηνο πνπ ίζσο έρνπκε μαλαδεί ζηελ γεηηνληά.
Γηα λα κηιήζνπκε ζε θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα απηνθίλεην δελ ρξεηάδεηαη
λα πιεζηάζνπκε θνληά ηνπ – κπνξνύκε λα ηνπ κηιήζνπκε απν καθξηά.
Δελ ζα έπξεπε θάπνηνο λα ηνπ δεηήζεη λα θξαηήζεη θάηη κπζηηθό – αλ
γίλεη θάηη ηέηνην πξέπεη λα ην πεη ζηνπο γνλείο ή δάζθαινύο ηνπ.
Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ην αγγίμεη ζηα κέξε πνπ θαιύπηνληαη απν ην καγηό,
νύηε επηηξέπεηαη λα αγγίμεη θάπνηνλ ελήιηθα ζε απηά ηα κέξε. Τν ζώκα είλαη
θάηη ηδηαίηεξν θαη πξνζσπηθό.
Εάλ θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα θάλεη θάηη ηέηνην ή λα ην θάλεη λα
αηζζαλζεί πεξίεξγα, κπνξεί θαη πξέπεη λα πεί ΟΦΙ.

Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη γνλείο:
Κξαηάηε πάληα κία ιίζηα κε ηα νλόκαηα θαη ηειέθσλα ησλ θίισλ ηνπ παηδηνύ
ζαο θαη θξαηάηε επαθή κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
Μάζεηε ζην παηδί ζαο ηελ δηεύζπλζε θαη ηα ηειέθσλα ηνπ ζπηηηνύ ζαο
θαη δείμηε ηνπ πώο κπνξεί λα πάξεη ηειέθσλν ζηελ άκεζε δξάζε.
Μήλ βάδεηε ην όλνκα ηνπ παηδηνύ ζαο επάλσ ζηελ ηζάληα ή ηα ξνύρα ηνπ.
Κάπνηνο πνπ ζα ην θσλάμεη κε ην όλνκά ηνπ ακέζσο ζα ηνπ θαλεί πηό
γλώξηκνο.
Πείηε ζην παηδί ζαο ηί κπνξεί λα θαλεη ζε πεξίπησζε πνπ ζαο ράζεη ζε
κέξνο κε πνιύ θόζκν: λα κήλ θάλεη γύξνπο ςάρλνληάο ζαο, αιιά λα
πάεη ζε θάπνην θνληηλό θαηάζηεκα, ή ππάιιειν αζθαιείαο, λα ηνλ
ελεκεξώζεη θαη λα ζαο πεξηκέλεη εθεί.
Όηαλ έλα παηδί αξλείηαη ή δελ ζέιεη λα δεί θάπνηνλ, κάζεηε γηαηί.
Φξνληίζηε λα είζηε δηαζέζηκνη θάζε ζηηγκή πνπ ην παηδί ζαο ζέιεη λα ζαο
πεί θάηη. Μόλν έηζη ζα έξζεη λα ζαο ην πεί ζε πεξίπησζε πνπ θάηη
ζπκβεί.
Μήλ κεηώλεηε ηνπο θόβνπο ηνπ παηδηνύ ζαο, νπνηνηδήπνηε θαη αλ είλαη απηνί
πξαγκαηηθνί ε θαληαζηηθνί - έηζη ώζηε όηαλ αηζζαλζεί θόβν, λα ηνπ δώζεη
ζεκαζία θαη λα κήλ ηνλ θαηαπηέζεη.
Δώζηε ην παξάδεηγκα κε ην λα είζαζηε ζπλεπείο. Έηζη θαη ηα παηδηά ζα
θάλνπλ ην ίδην: Τειεθσλήζηε ηνπο αλ αξγήζεηε απν ηελ δνπιεηά, πείηε
ηνπο πνπ βξηζθόζαζηε.
Πνηέ κελ πηέδεηε ην παηδί ζαο λα αγθαιηάδεη ζπγγελείο ή θίινπο εάλ
απηό δελ ζέιεη.
Μήλ αθήλεηε ην παηδί ζαο:
κόλν ηνπ ζην απηνθίλεην νύηε γηα έλα ιεπηό
λα πεγαίλεη κόλν ηνπ ζε δεκόζηα ηνπαιέηα, κπείηε
θαη εζείο κέζα καδί ηνπ.
λα πεξηπιαληέηαη ζηνπο δηαδξόκνπο θάπνηνπ
θαηαζηήκαηνο - εμεγήζηε ηνπ νηη εάλ ραζεί κπνξεί λα
δεηήζεη βνήζεηα απν ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
θαηαζηήκαηνο θαη θαλνλίζηε απν πξίλ ζεκείν
ζπλάληεζεο ηα ηακεία, ζε πεξίπησζε πνπ ζαο ράζεη.
Εμεγήζηε ζην παηδί ζαο όηη εάλ έλαο ελήιηθαο πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη
βνήζεηα, δελ ζα δεηήζεη απν έλα παηδί λα ηνλ βνεζήζεη αιιά ζα δεηήζεη
βνήζεηα απν έλαλ ελήιηθα (πάξα πνιύ ζπρλά, θαθόβνπια άηνκα δεηνύλ
ηελ βνήζεηα ησλ παηδηώλ ζε θάηη).

Κίλδπλνο δελ πξνέξρεηαη απαξαίηεηα απν «μέλνπο» αλζξώπνπο. Αθόκα θαη
θάπνηνο πνπ γλσξίδνπκε κπνξεί λα έρεη θαθόβνπια θίλεηξα.
Όηαλ θηάζεη ε ζηηγκή πνπ ζα πεξπαηήζεη κόλν ηνπ ώο ην ζρνιείν δείμηε
ηνπ ηε δηαδξνκή θαη πσο λα πεξπαηάεη κε αζθάιεηα ζην δξόκν
(θσηηζκόο, θπθινθνξία, κέξε όπνπ κπνξεί θάπνηνο λα θξπθηεί θαη λα
μεπξνβάιιεη μαθληθά), όπσο θαη ηη λα θάλεη εάλ θάπνηνο ην αθνινπζεί.
Έλα θαθόβνπιν άηνκν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο ηερληθέο γηα λα
δειεάζεη έλα παηδί: παγσηά, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θσηνγξαθίζεηο, ζνύπεξ
ήξσεο, λα πεί όηη ζπλέβε θάηη ζηνπο γνλείο ηνπ παηδηνύ, λα θάλεη όηη
ηξαπκαηίζηεθε, ή λα ηνπ δεηήζεη απιώο βνήζεηα.
Καθόβνπια άηνκα κεηαρεηξίδνληαη ηελ αζσόηεηα θαη επαηζζεζία ησλ
παηδηώλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ γηα λα
ηα δειεάζνπλ: Πξνζεγγίδνπλ ζπρλά κνλαρηθά παηδηά - ζα
πξνζπαζήζνπλ λα ηα θάλνπλ λα αηζζαλζνύλ ζεκαληηθά θαη όηη ηα
αγαπνύλ – θαη ρξεζηκνπνηνύλ κεηά ηελ απώιεηα απηήο ηεο αγάπεο ζαλ
απεηιή.
Πξνζεγγίδνπλ επίζεο παηδηά πνπ είλαη πξόζπκα λα βνεζήζνπλ, παηδηά πνπ
εκπηζηεύνληαη εύθνια έλζηνια άηνκα, παηδηά/έθεβνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην
δηαδίθηπν ζηνλ ππνινγηζηή – θαη απηά βξίζθνληαη ζην ζηόραζηξν ελόο
θαθόβνπινπ αηόκνπ.
Υπάξρνπλ δπζηπρώο θάπνηεο θνξέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη πεξίπησζε λα
ππάξρεη ζπλάληεζε ελόο παηδηνύ κε έλαλ θαθόβνπιν ελήιηθα.
Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη γνλείο γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ην παηδί ηνπο
έηζη, ώζηε εθείλν λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη θαη λα αληηδξάζεη ηνλ
πηζαλό θίλδπλν ζηνλ νπνίν απηό βξίζθεηαη?
Η ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ απέλαληη ζε πξάμεηο άιισλ αλζξώπσλ παηδηώλ ή ελειίθσλ είλαη κία δεμηόηεηα πνπ κπνξεί έλα παηδί λα κάζεη κε ηελ
βνήζεηα ησλ γνλέσλ ηνπ.
Όζν πεξηζζόηεξν νηθηνπνηείηαη έλα παηδί απηή ηελ δεμηόηεηα ζε κηθξή ειηθία
(π.ρ. απν 3 εηώλ) ηόζν κεγαιύηεξεο είλαη θαη νη πηζαλόηεηεο λα έρεη
απηνπεπνίζεζε ζην λα αληηδξάζεη αξγόηεξα ζε θάπνηα άιιε αλεπηζύκεηε
θαηάζηαζε.

Σπκβνπιέο πνπ κπνξείηε λα εθαξκόζεηε ζε παηδηά απν 3 εηώλ:
Σσκαηηθή επαθή:
Η αγθαιηά είλαη κία απν ηηο πην
ζεκαληηθέο κνξθέο ζσκαηηθήο επαθήο
πνπ έρεη έλα παηδί κε άιια άηνκα ή
παηδηά.
Είλαη ζεκαληηθό ην παηδί λα
αηζζάλεηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ λα
δερηεί ή λα κε δερηεί ηελ αγθαιηά
θάπνηνπ, είηε απηόο είλαη κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο είηε άγλσζηνο είηε είλαη
έλα παηδί.
Έλα παηδί πνπ νη γνλείο ζα ηνπ κάζνπλ
λα αγθαιηάδεη όινπο (ελήιηθεο ή παηδηά)
έηζη ώζηε λα είλαη επγεληθό, δελ ζα κάζεη
λα αθνύεη ην έλζηηθηό ηνπ γηα ην πόηε
ζέιεη λα ην αγθαιηάδνπλ θαη πόηε όρη.
Έηζη εάλ θάπνηνο αξγόηεξα ηνπ δεηήζεη λα ην αγθαιηάζεη, αθόκα θαη αλ
ην έλζηηθηό ηνπ ηνπ ιέεη όρη, ίζσο πεί λαη έηζη ώζηε λα είλαη επγεληθό.Γηα
απηό ην ιόγν είλαη ζεκαληηθό λα κήλ πηέδνληαη ηα παηδηά λα αγθαιηάδνπλ
θάπνηνλ εάλ εθείλα δελ ην ζέινπλ ή είλαη δηζηαθηηθά.
Υπαθνή, ππνρσξεηηθόηεηα, ζπκκόξθσζε κε θαλόλεο:
Έλα παηδί πνπ ζα κάζεη λα ππαθνύεη ηπθιά θαλόλεο πνπ ηνπ δίλνληαη, δελ
αληηζηέθεηαη πνηέ, δελ ιέεη πνηέ όρη ή δελ αηζζάλεηαη ηελ ειεπζεξία λα πεί όρη –
ζα δπζθνιεπηεί πεξηζζόηεξν αξγόηεξα ζην λα αληηδξάζεη όηαλ ρξεηαζηεί λα
παξαθνύζεη θαλόλεο πνπ πηζαλώο ζα ηνπ δνζνύλ απν θαθόβνπια άηνκα ή
παηδηά.
Υπάξρεη αλάγθε ινηπόλ ην «όρη» ελόο παηδηνύ λα είλαη απνδεθηό απν
ηνπο γνλείο θαη νη εληνιέο πνπ δίλνληαη ζε απηό λα πεξηέρνπλ θάπνηα
ελαιιαθηηθή πξόηαζε ηελ νπνία απηό κπνξεί λα επηιέμεη.
Έηζη έλα παηδί ζα γλσξίδεη όηη ηνπ επηηξέπεηαη/όηη κπνξεί λα πεί «όρη».
Φόβνο
Έλα παηδί ηνπ νπνίνπ ν θόβνο κεηώλεηαη απν ην πεξηβάιινλ ηνπ κε
ζρόιηα όπσο "κή θνβάζαη, γηαηί θνβάζαη, δελ ππάξρεη ιόγνο, δελ είλαη
ηίπνηα" καζαίλεη λα θαηαπηέδεη ηνλ θόβν ηνπ.

Έηζη όηαλ βξεζεί ζε κία θαηάζηαζε πνπ ζα ηνπ πξνθαιέζεη θόβν, αληί
λα ηνλ αληηκεησπίζεη, ζα ηνλ θαηαπηέζεη θαη δελ ζα αληηδξάζεη θαζόινπ.
Υπάξρεη αλάγθε ινηπόλ όηαλ έλα παηδί θνβάηαη, λα ην βνεζάκε λα
αληηκεησπίδεη απηό ην θόβν αθόκα θαη κε ζπκβνιηθό παηρλίδη. Αλ πεί:
"Φνβάκαη έλα δξάθν είλαη εθεί πίζσ απν ην καμηιάξη!!!"
"Πνπ εθεί? λαη! ηνλ είδα! ινηπόλ θάηζε λα βγάινπκε ηα καγηθά καο ξαβδηά θαη
λα ηνλ δηώμνπκε!! άθαηα κάθαηα ζνύθνπηνπ κπέ άκπε θάκπε βγέ - θαη ζα ηνλ
δηαηάμνπκε θαη λα θύγεη - πεο ην καδί κνπ ! "άκπε ...θάκπε.... Δξάθε θύγε ! Δελ
ζέισ λα κείλεηο εδώ!"
Επίζεο είλαη ζεκαληηθό όηαλ θνβάηαη θάπνηα δξαζηεξηόηεηα λα κήλ ππάξρεη
πίεζε λα ζπκκεηάζρεη ή εάλ θνβάηαη θάπνηνλ άλζξσπν λα κελ ππάξρεη πίεζε
λα ηνλ ζπκπαζήζεη (θπζηθά είλαη θαιό λα ππάξρεη θάπνηα ζπδήηεζε γηα ην
ζέκα έηζη ώζηε λα δηεξεπλεζεί γηα ην αλ ν θόβνο είλαη κεγάινο ή κηθξόο θαη γηα
ην αλ μεπεξληέηαη κε θάπνηα αιιαγή πξαθηηθή - ιηγόηεξα παηδηά, ιηγόηεξνο
ζόξπβνο, ιίγν πηό καθξηά θηι).
Δελ κνπ αξέζεη:
Έλα παηδί πνπ δελ εξσηάηαη απν ηνπο γνλείο ηνπ ηη ηνπ αξέζεη θαη δελ έρεη ηελ
δπλαηόηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε δύν π.ρ. πξάγκαηα (πρ «ζέιεηο λα θάο
κπξόθνιν ή θαξόην?» «ζέιεηο λα θνξέζεηο θόθθηλν ή κπιέ κπινπδάθη») δελ
ζα ζπλεζίζεη λα ξσηάεη θαη ηνλ εαπηό ηνπ αλ θάηη ηνπ αξέζεη.
Εάλ έλα παηδί γλσξίδεη ηί ηνπ αξέζεη θαη ηί όρη, ηόηε ζα κπνξέζεη λα
πξνρσξήζεη ζε έλα λαί ή έλα όρη αξγόηεξα.
Υπάξρεη ινηπόλ ε αλάγθε νη γνλείο λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο κε εξσηήζεηο
θαη επηινγέο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη λα ηηο ππνζηεξίδνπλ.
Εξγαιεία πνπ ηα παηδηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα
βνεζήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο
Φσλή:
Η θσλή είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα
θνβίζεη/ηξνκάμεη έλα παηδί ή έλαλ ελήιηθα
θαη πηζαλώο λα ηνλ θάλεη λα μαλαζθεθηεί
απηό πνπ επηρεηξεί λα θάλεη.
Μία πάξα πνιύ ζπρλή θαηάζηαζε πνπ πνιιά
παηδηά θάπνηα ζηηγκή αληηκεησπίδνπλ (είηε ζηνλ
παηδηθό ζηαζκό είηε ζηελ παηδηθή ραξά):
Έλα παηδί 3 εηώλ δέρεηαη επίζεζε απν θάπνην
άιιν πνπ ζέιεη λα ηνπ πάξεη ην παηρλίδη θαη
παξόιεο ηηο ιεθηηθέο παξνηξύλζεηο («όρη,
ζηακάηα δελ κνπ αξέζεη») ην παηδί απηό δελ ζηακαηάεη ην ηξάβεγκα ή ην
ζπξώμηκν ή ην ρηύπεκα.

Ο γνλέαο κπνξεί λα δείμεη ζην παηδί ηνπ πσο εθείλν κπνξεί λα ζηακαηήζεη
θάπνηνλ κε ηελ θσλή ηνπ, κε έλα παηρλίδη ζαλ θαη απηό:
Μπνξείηε λα πείηε: «ε θσλή καο είλαη πνιύ δπλαηή» «Πάκε (θάπνπ πνπ
λα κήλ ελνρινύλ νη δπλαηέο θσλέο) λα δνύκε πόζν δπλαηή είλαη?»
«Να θσλάμσ κε όιε κνπ ηε δύλακε? Ή ζειεηο εζύ λα θσλάμεηο
πξώηα?»
«Δηάιεμε ηη ιέμε ζα πνύκε ή δείμε ηελ κε ην δάρηπιό ζνπ (πρ αζαλζέξ)»
Πείηε θαη ηελ ιέμε «ζηακάηα», «όρη, δελ κνπ αξέζεη»
Κάληε δηαγσληζκό πνηόο ζα ηελ πεί πνηό γιπθά θαη κεηά πηό ζπκσκέλα,
πηό δπλαηά θαη πην ζηγά, όπσο θαη πνηόο ζα ηξνκάμεη πνηόλ.
Μήλ δηζηάζεηε λα ππεξβάιιεηε ζηηο εθθξάζεηο ζαο. Ο ζηόρνο είλαη ην
παηδί ζαο λα ληώζεη ηελ δύλακε ηεο θσλήο ηνπ.
Δύλακε:
Μηιήζηε ζην παηδί ζαο γηα ηνπο κύεο ηνπ ζώκαηνο θαη πσο απηνί ιεηηνπξγνύλ
θαη καο δίλνπλ ηελ δύλακή καο.
Όηαλ ζέινπλ λα ζηακαηήζνπλ θάπνηνλ θαη παξόιεο ηηο παξνηξύλζεηο θαη
θσλέο εθείλνο δελ ζηακαηάεη – ηόηε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ δύλακή
ηνπο γηα λα λα ηνλ απνκαθξύλνπλ.
Δείμηε ζην παηδί ζαο πσο κπνξεί λα ηεληώζεη ην ρέξη ηνπ κε δύλακε πξνο ηα
εκπξόο γηα λα απνκαθξύλεη έλα άιιν παηδί.
Κάληε όηη είζαζηε εζείο ην παηδί θαη πείηε ηνπ λα πξνζπαζήζεη λα ζαο ζπξώμεη
- έηζη ώζηε λα δεί πόζε δύλακε έρεη.
Ελεκέξσζε:
Έλα παηδί πνπ δελ γλσξίδεη όηη ελαο άλζξσπνο κπνξεί λα είλαη θαθόβνπινο,
κπνξεί λα κήλ ζθεθηεί λα αξλεζεί ζε θάπνηα παξόηξπλζε - εηδηθά αλ απηή
αξρηθά θαίλεηαη αζώα.
Ελεκεξώζηε ην γηα ην όηη:
Υπάξρνπλ άλζξσπνη (ιίγνη επηπρώο) πνπ κπνξεί λα είλαη θαθόβνπινη.
εάλ ηνπ δεηήζεη θάπνηνο θάηη πνπ εθείλν δελ ζέιεη λα θάλεη ή ηνπ θαίλεηαη
ιάζνο, όηη έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί.
Γηα ηνλ ιόγν ηνπ όηη απηνί δελ είλαη πάληα άλζξσπνη πνπ είλαη
άγλσζηνη, κήλ αλαθέξεηε ηελ ιέμε "μέλνο", "άγλσζηνο" - παξαπέκπεη
ζην όηη δελ θηλδπλεύεη πνηέ απν θάπνηνλ ηνλ νπνίνλ γλσξίδεη ή κπνξεί
λα έρεη δεί κηά δπό θνξέο ζηε γεηηνληά. Είλαη απνδεδεηγκέλν ζηαηηζηηθά όηη
παηδηά ηα νπνία δελ είλαη ελεκεξσκέλα γηα ηνλ ελδερόκελν θίλδπλν απν
άιινπο ελήιηθεο, είλαη ηα ζπρλόηεξα ζύκαηα θαθόβνπισλ αηόκσλ.
ΠΗΓΗ:hamomilaki.blogspot.com

