
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 



Αντικείμενο τθσ Μορφολογίασ 
ςθμαίνον (ζκφραςθ ςτθ γλϊςςα) 

Φωνολογία: μικρότερεσ 
διακριτικζσ μονάδεσ 

Μορφολογία: ελάχιςτα ςθμαίνοντα 
(μορφιματα)



Μορφολογία

ςυνταγματικζσ / παραδειγματικζσ 
ςχζςεισ μεταξφ μορφθμάτων για 
ςχθματιςμό μονάδων αϋάρκρωςθσ

- λζξεων (ςυνταγματικζσ) 

-κλίςθ (παραδειγματικζσ) 

- ςφνκεςθ / παραγωγι



υνεπϊσ:

• Αντικείμενο τθσ μορφολογίασ : 
φωνολογικι μορφι μιασ γλϊςςασ 
ςτθν αϋάρκρωςθ

• θμαινόμενο: χρθςιμοποιείται ςτθν 
οριοκζτθςθ του ςθμαίνοντοσ ΧΩΡΙ 
όμωσ να βρίςκεται ςτο επίκεντρο 
τθσ μορφολογικισ ανάλυςθσ



Μόρθημα (morpheme):

η μικρόηερη μονάδα έκθραζης  ποσ 
είναι θορέας ζημαζίας

Παράδειγμα:

/a΄ksexastos/   ακολοσθία 
θωνημάηων γλωζζικό ζημείο 

ζηα ελληνικά  μονάδα α’ άρθρωζης



Όμωσ μπορεί να διακρικεί ςε μικρότερεσ ενότθτεσ-
φορείσ κάποιασ ςθμαςίασ – που ςυμβάλλουν ςτο 

τελικό ςθμαινόμενο:

• /a/ άρνθςθ/ςτζρθςθ αυτοφ που ακολουκεί

• / ksexas/ απϊλεια μνιμθσ (ωσ ςυνολικό γεγονόσ)

• /t/ προζλευςθ και γραμματικι κατθγορία 
ολόκλθρου του ςθμαίνοντοσ (ρθματικό επίκετο)

• /os/ γραμματικι κατθγορία 
(επικετο/ουςιαςτικό), γζνοσ, πτϊςθ (ονομ), αρικμό 
(ενικόσ)



• φμφωνα με τον οριςμό μασ:

Οι ακολουκίεσ  

/a/  /ksexas/ /t/ /os/  αποτελοφν 
διαφορετικά μορφιματα.  

Μια τζτοια τοποκζτθςθ παρουςιάηει 
οριςμζνεσ δυςκολίεσ. 



Θα ςυηθτιςουμε μία

• Η ακολουκία   /ksexas/  - όπωσ ςτθ 
λζξθ  ξεχάςω (Δε θα ςε ξεχάςω) –

• και θ ακολουκία /ksexn/    - όπωσ 
ςτθ λζξθ ξεχνώ (Δε ςε ξεχνώ) –

• δθλϊνουν απϊλεια μνιμθσ 
(ςυνοπτικά ι ςε εξζλιξθ).  



• Η διαίςκθςι μασ του φυςικοφ ομιλθτι 
τθσ γλϊςςασ μασ υπαγορεφει ότι οι 
δφο ακολουκίεσ ανικουν ςτθν ίδια 
λζξθ. Επομζνωσ, δε μιλάμε για δφο 
διαφορετικά μορφιματα 

αλλά για ζνα μόρφθμα με δφο 
διαφορετικζσ μορφζσ



υγκρίνατε   τα 

/fiγ/   και /fevγ/ (φφγω-φεφγω)



• Θεωροφμε, λοιπόν,  ότι το 
μόρφθμα, όπωσ, και το φϊνθμα, 
είναι μια αφθρθμζνθ μονάδα που 
εκφράηεται με μορφζσ (morphs), 
δθλαδι ακολουκίεσ φωνθμάτων 
μιασ και βριςκόμαςτε ςτο 
φωνολογικό επίπεδο. 



• Επειδι όπωσ είδαμε τα φωνιματα 
πραγματϊνονται με φκόγγουσ, ο όροσ  
«μορφι» μπορεί να ςθμαίνει και 
ακολουκία φκόγγων, όταν μιλοφμε ςε 
φωνθτικό επίπεδο, με αντίςτοιχο 
ςυμβολιςμό -τετράγωνεσ αγκφλεσ [ ]

• Σα μορφιματα ςυμβολίηονται με 
άγκιςτρα: { }



Παραδείγματα:

μόρφθμα 
{πλθκφσ(προςϊπων, αντικειμζνων 
κτλ)} ςτα ελλθνικά 

Μορφζσ

/-i/,  /-es/,  /-a/,  /-on/,  /-us/     ι  
{-οί}, {-φ}, {-ζσ}, {-ά}, {-ϊν}, {-οφσ}



• μόρφθμα

{μεγζκυνςθ}

• μορφζσ

/-as/,  /-aros/, /-ara/, /-aras/

{-άσ}, {-άροσ}, {-άρα}, {-αράσ}



• μόρφθμα 
{γενικι, ενικόσ, κθλυκό}

• μορφζσ 
/-as/,   /-is/, /-eos/, /-os/, /-u/, /-ous/  

ι
{-ασ}, {-θσ}, {-εωσ}, {-ου}, {-οφσ}



• μόρφθμα

• {βλζπω}

• μορφζσ

/vlepo/,  /iδa/, /(i)δo/ ι

{βλζπω}, {είδα}, {(ι)δϊ}



• Από τα παραπάνω μποροφμε να 
προςδιορίςουμε επιπλζον τθν ζννοια του 
μορφιματοσ:  

• Μόρφημα είναι το ςφνολο των μορφών με 
την ίδια ςημαςία. 

• Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ κακιςτά ςαφζσ ότι 
θ ταυτότθτα ενόσ μορφιματοσ εξαρτάται 
από το ςθμαινόμενο και όχι από το 
ςθμαίνον.



Ελεφκερα εναλλαςςόμενεσ μορφζσ

Αν αντικαταςτιςουμε τθ μορφι /ume/   με 
τθ μορφι /ame/ ςτθ λζξθ /aγapume/  δεν 
αλλάηει θ ςθμαςία τθσ. 

Οι μορφζσ /ume/  και  /ame/  του 
μορφιματοσ 

{αϋπρόςωπο (πλθκυντικόσ αρικμόσ) } 

είναι ελεφθερα εναλλαςςόμενεσ μορφζσ 
του μορφιματοσ αυτοφ



• Ζχουμε δθλαδι 
παραδειγματικζσ ςχζςεισ 
ελεφκερθσ ποικιλίασ ςτισ 
μορφζσ ενόσ μορφιματοσ.



Αλλόμορφα

Αντίκετα οι μορφζσ 

/i/, /es/, /a/, /us/, /on/   

του μορφιματοσ {πλθκφσ} 

δεν μποροφν να εμφανιςκοφν ποτζ 
ςτο ίδιο περιβάλλον



βρίςκονται δθλαδι ςε 
παραδειγματικζσ ςχζςεισ 
ςυμπληρωματικήσ 
κατανομήσ.  

Οι μορφζσ αυτζσ είναι τα 
αλλόμορφα. 



Φωνολογικά καθοριςμζνα αλλόμορφα

Τπάρχουν αλλόμορφα ενόσ 
μορφιματοσ που οφείλονται 
ςτο φωνολογικό περιβάλλον. 

• Παράδειγμα:

/fiγ/ ςτο φφγω [fiγo] και

/fij/ ςτο φφγεισ [fijis]



θ εμφάνιςθ του ενόσ, /fiγ/, ι του 
άλλου, /fij/, αλλόμορφου
εξαρτάται από το αν το φϊνθμα   
/γ/  ακολουκείται από  μπροςτινό ι 
πιςινό φωνιεν. Γιαυτό τα 
αλλόμορφα αυτά ονομάηονται 
φωνολογικά καθοριςμζνα.



Δηλαδή:

Θα φύγω [‘ fiγο] –

[γ] επειδή ακολουθεί 

μπροστινό φωνήεν (a, o, 

u)

Θα φύγεις [΄fijis] –

[j] επειδή ακολουθεί πισινό 

φωνήεν (i, e)



Μορφολογικά καθοριςμζνα 
αλλόμορφα

Τπάρχουν αλλόμορφα ενόσ μορφιματοσ που οφείλονται ςε άλλεσ 
– μη φωνολογικζσ απαιτήςεισ – του περιβάλλοντοσ.

Πχ. τα αλλόμορφα

/fa/    φάω  *ϋfao]

και  

/tro/ τρώω [ϋtroo]



• Εδϊ και τα δφο μποροφν να 
προθγθκοφν του φωνιματοσ  /o/  ι /i/ 
ι  /s/, άρα δεν υπάρχουν  
φωνολογικζσ απαιτιςεισ.   Επομζνωσ, 
θ επιλογι του ενόσ ι του άλλου 
αλλόμορφου κακορίηεται από άλλεσ 
απαιτιςεισ του περιβάλλοντοσ (εδϊ 
από τθν όψθ).



• Αλλόμορφα αυτοφ του είδουσ 
χαρακτθρίηονται ωσ 
μορφολογικά καθοριςμζνα.



Η εξεφρεςθ των μορφθμάτων μιασ 
γλϊςςασ

Όπωσ και ςτθ φωνολογία, 
χρθςιμοποιοφμε και εδϊ τον 
τεμαχιςμό και τθν ταξινόμηςη 
με τθ βοικεια τθσ εναλλαγήσ
και τθσ κατανομήσ
αντίςτοιχα.  



Σεμαχίηουμε το ςυνεχζσ 
φωνθτικό φάςμα  ςε 
ελάχιςτεσ ενότθτεσ-φορείσ 
ςθμαςίασ με τθ βοικεια των 
ελάχιςτων ηευγαριϊν



Ελάχιςτα φωνθτικά ηευγάρια  με 
τθν ίδια ςθμαςία και 
ςυμπλθρωματικι κατανομι 
κατατάςςονται ςτθν ίδια τάξθ, 
αποτελοφν δθλαδι αλλόμορφα
του ιδίου  μορφιματοσ. 



Παράδειγμα:

Σα  {-οι}, {-εσ}, {-άδεσ}, {-ζδεσ}, {-
οφδεσ}, {-θδεσ}  

αποτελοφν αλλόμορφα του 
μορφιματοσ 

{ονομαςτικι, πλθκυντικόσ, 
αρςενικό}



Φωνθτικά ηευγάρια με τθν ίδια 
ςθμαςία και παραδειγματικζσ 
ςχζςεισ ελεφκερθσ ποικιλίασ 
αποτελοφν ελεφκερα 
εναλλαςςόμενεσ μορφζσ του 
ιδίου μορφιματοσ.  



Π.χ.

Σα {-ουν} και {-ουνε}  
αποτελοφν ελεφκερθ ποικιλία 
του μορφιματοσ 

{ριμα, τρίτο πρόςωπο, 
πλθκυντικόσ}



• τθν πράξθ όμωσ τα πράγματα δεν 
είναι κακόλου απλά, ιδιαίτερα ςτισ 
κλιτζσ γλϊςςεσ.  Κι αυτό γιατί οι 
διαδικαςίεσ αυτζσ είναι αλλθλζνδετεσ 
με το ςυνεχι ςχθματιςμό και ζλεγχο 
υποκζςεων ςχετικά με το ποια τεμάχια 
κα αποδοκοφν ςε ποιο μόρφθμα.



Είδθ μορφθμάτων 

• Σα μορφιματα διακρίνονται  ςε 
υποκατθγορίεσ ανάλογα με 

• (α) τθν αυτοδυναμία τουσ  και 

• (β) τθ  ςθμαςία τουσ



(α) αυτοδυναμία
(α1) δεςμευμζνα μορφήματα (bound morphemes): 

αυτά που δεν εμφανίηονται 
ποτζ αυτοδφναμα αλλά 
πάντα ςε ςυνδυαςμό με 
άλλα, ςε μεγαλφτερεσ 
μονάδεσ αϋ άρκρωςθσ.



Σο ςτερθτικό /a/ {α-}

Οι καταλιξεισ 

/-os/, /-u/, /-i/    {-οσ}, {-ου}, {-οι}

Σα κζματα

/peδ-/,/le-/, /anκrop-/  

{παιδ-}, {λε-}   {άνκρωπ-}



α2) ελεφθερα μορφήματα (free 
morphemes) :

αυτά που μποροφν να εμφανιςκοφν 
μόνα τουσ χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
παρουςία κάποιου άλλου 
μορφιματοσ. 

Παραδείγματα:

Και, χκεσ, αφριο
κτλ



(β) ςημαςία
(β1) λεξικά μορφήματα (lexical morphemes): 

δθλϊνουν τα αντικείμενα, τισ ιδιότθτζσ 
τουσ, καταςτάςεισ, κτλ., ζχουν δθλαδι 
κυρίωσ αναφορικι λειτουργία, 
αναφζρονται ςτθν εξωγλωςςικι
πραγματικότθτα (φυςικι, κοινωνικι, 
ψυχολογικι κτλ) .

Παραδείγματα:

Χκεσ, αφριο, sun, run



(β1) λεξικά μορφήματα (lexical morphemes): 

• Ο αρικμόσ των λεξικϊν μορφθμάτων 
είναι πολφ μεγαλφτεροσ από των 
φωνθμάτων (για τα γερμανικά 
υπολογίηονται 5.000-10.000) και θ τάξθ 
τουσ είναι ανοιχτι: όταν το απαιτιςουν 
οι ανάγκεσ τθσ επικοινωνίασ μποροφν 
να δθμιουργθκοφν καινοφργια.  



• Ανικουν δε  ςτισ  πρωτεφουςεσ 
γραμματικζσ κατθγορίεσ των 
ουςιαςτικϊν, ρθμάτων, 
επικζτων, επιρρθμάτων.



(β2) Σα γραμματικά μορφήματα 
(grammatical morphemes):

αναφζρονται ςε ενδογλωςςικζσ ςχζςεισ, 
ζχουν δθλαδι γραμματικι λειτουργία. 

Μπορεί να είναι παραγωγικά μορφιματα  
όπωσ για παράδειγμα:

• {-ότθτα} ςτθ λζξθ αθωότητα

• {-ωσ} ςτθ λζξθ ευχαρίςτωσ

• {-άδεσ} ςτθ λζξθ πατεράδεσ



β2) Σα γραμματικά μορφήματα 
(grammatical morphemes):

ι μπορεί να είναι κλιτικά μορφιματα, 
δθλαδι να φανερϊνουν το ρόλο ενόσ 
λεξικοφ μορφιματοσ μζςα ςτθν 
πρόταςθ όπωσ

το {-οσ} - το μόρφθμα τθσ κατάλθξθσ  -
ςτθ λζξθ άνθρωποσ μζςα ςτθν 
πρόταςθ        « Σι λζει ο άνκρωποσ!»



το οποίο δθλϊνει ότι θ  λζξθ 

άνθρωποσ λειτουργεί ωσ 

υποκείμενο τθσ πρόταςθσ. 

Αν αντί για {-οσ} είχαμε {-ο} τότε κα 
μιλοφςαμε για αντικείμενο ωσ προσ 
τθ λειτουργία.



• Ο αρικμόσ των γραμματικϊν 
μορφθμάτων δεν είναι 
μεγαλφτεροσ από μερικζσ 
δεκάδεσ, θ τάξθ τουσ είναι 
κλειςτι, δθλαδι ςπάνια κα 
προςτεκεί κάποιο καινοφργιο 
ςτοιχείο. 



• Ανικουν δε ςτισ κατθγορίεσ των 
ςυνδζςμων, άρκρων, προκζςεων  
κτλ, ι είναι δεςμευμζνα 
γραμματικά μορφιματα και 
δθλϊνουν δευτερεφουςεσ 
γραμματικζσ κατθγορίεσ γζνοσ, 
αρικμό, πτϊςθ, όψθ, ζγκλιςθ κτλ.



WELTE 1974:393

ΑΤΣΟΔΤΝΑΜΙΑ             
ΗΜΑΙΑ

Ελεφκερα δεςμευμζνα

γραμματικά Και, αν…
Ο, η, το…

κλιτικά παρα-
γωγικά

-ω, -εις, 
-ει…
-α, -ας, -
ες…

Ξε-,α-…
-α, -ως….

λεξικά Χθες, τώρα… παιδ-, τρεχ-, γραφ-, 
ελπ-….



Όπωσ φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οι 
υποκατθγορίεσ των μορφθμάτων 
επικαλφπτονται, τουλάχιςτον όςον αφορά 
τισ δφο διαςτάςεισ. 

Για παράδειγμα τθν πρόκεςθ από κα τθ 
χαρακτθρίηαμε γραμματικό μόρφθμα, 
ωςτόςο ςίγουρα κα αναγνωρίηαμε ς’ αυτιν 
περιςςότερθ λεξικι ςθμαςία από ό,τι ςτο 
κλιτικό μόρφθμα –οσ.



Λίγθ ακόμθ ορολογία 

Ομώνυμα (homonyms) ονομάηονται δφο ι 
περιςςότερα μορφιματα που 
πραγματϊνονται με τθν ίδια μορφι:
Παράδειγμα:

χιρ-οσ
[çir-os]       

χοίρ-οσ
Ζνα ςθμαίνον δθλαδι αντιςτοιχεί ςε 

διαφορετικά ςθμαινόμενα (αντίκετο τθσ 
ςυνωνυμίασ). 



• Όταν τα ομϊνυμα μορφιματα είναι 
γραμματικά, τότε μιλοφμε για ςυγκρθτιςμό  
(syncretism). 

Παράδειγμα:

Σο  {-α}   ςτθ λζξθ μθτζρα δθλϊνει τόςο τθν 
ονομαςτικι όςο και τθν αιτιατικι πτϊςθ: 
ζχουμε δθλαδι ουδετεροποίθςθ τθσ αντίκεςθσ 
ονομαςτικισ-αιτιατικισ 

(για το αρςενικό γζνοσ όμωσ ιςχφει θ αντίκεςθ, 
δεν ζχουμε ουδετεροποίθςθ)



υνταγματικζσ ςχζςεισ μεταξφ 
μορφθμάτων: οι λζξεισ

• Σα μορφιματα είναι οι μικρότερεσ μονάδεσ 
αϋ άρκρωςθσ. Λζξθ θ αμζςωσ μεγαλφτερθ 

• Η ζννοια τθσ λζξθσ βρίςκει αντίκριςμα ςτθ 
διαίςκθςθ του ομιλθτι μιασ γλϊςςασ- το 
μόρφθμα όχι

• Αυτό φαίνεται από τισ παφςεισ που 
εμφανίηονται ανάμεςα ςτισ λζξεισ  (όχι μετά 
από  μορφιματα)

• τθ γραφι αυτό αντανακλάται ςτα 
διαςτιματα μεταξφ των λζξεων  



• Ωσ φυςικοί ομιλθτζσ μιασ γλϊςςασ ζχουμε 
τθ διαίςκθςθ (native speaker intuition)  ότι 
οι λζξεισ ζχουν μια αυτοτζλεια που δε 
χαρακτθρίηει τα μορφιματα.

• Όμωσ, όςο ςχετικά απλό είναι να ορίςουμε 
το μόρφθμα, άλλο τόςο  δφςκολο είναι να 
δϊςουμε ζναν οριςμό  τθσ λζξθσ που να 
ιςχφει για όλεσ τισ γλϊςςεσ. 



• Τπάρχουν, λ.χ. γλϊςςεσ με ακίνθτο δυναμικό 
τόνο όπωσ θ φινλανδικι ςτισ οποίεσ οι λζξεισ 
οριοκετοφνται αυτόματα και ο οριςμόσ τουσ 
είναι απλόσ. 

• ε γλϊςςεσ όμωσ με κινθτό δυναμικό τόνο 
όπωσ τα αγγλικά ι τα γερμανικά (όπου 
μποροφμε να ζχουμε και δευτερεφοντα 
τόνο) ζνασ τζτοιοσ οριςμόσ είναι ςχεδόν 
αδφνατοσ. 



• τον κλαςικό οριςμό του Bloomfield
(1933:178)  θ αυτοτζλεια τθσ λζξθσ 
αντικατοπτρίηεται ςτθ δυνατότθτά τθσ 
να αποτελζςει εκφϊνθμα: 

• «λζξθ είναι θ ελάχιςτθ ελεφκερθ 
μορφι, δθλαδι θ ελάχιςτθ μορφι που 
μπορεί να αποτελζςει εκφϊνθμα.» 



• Είναι, όμωσ, τα ελεφκερα γραμματικά 
μορφιματα το, και, από, ότι, μου, τησ, με
κτλ λζξεισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςφμφωνα 
με τον παραπάνω οριςμό; 

• Σα μεταβατικά ριματα  όπωσ αγαπώ, μιςώ
κτλ. κα μποροφςαν να αποτελζςουν 
εκφϊνθμα μποροφν να κεωρθκοφν λζξεισ 
τθσ ελλθνικισ;



• Θα μποροφςαμε να ορίςουμε τθ 
λζξθ ωσ 

«ςυνδυαςμό μορφθμάτων»

κεωρϊντασ ότι θ λζξθ είναι ςτθν 
απλοφςτερθ μορφι τθσ ζνα 
ελεφκερο μόρφθμα. 



Η πολυςθμία του όρου 
«λζξθ» οδθγεί ςτισ  εξισ 

διευκρινίςεισ για τθ χριςθ 
του ςτθ γλωςςολογία:



• Α. Όταν αναφερόμαςτε ςτθν αφθρθμζνθ 
μονάδα του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, 
εννοοφμε δθλαδι ζνα ςυνδυαςμό 
μορφθμάτων, χρθςιμοποιοφμε τον όρο 

• γραμματική λζξη (grammatical 
word), π.χ. 

{βροντϊ}  και  {αόριςτοσ}  



Οι γραμματικζσ λζξεισ μποροφν να 
πραγματωκοφν 

• είτε με ακολουκίεσ φωνθμάτων οπότε 
χρθςιμοποιοφμε τον όρο φωνολογική 
λζξη (phonological word) …

• είτε με ακολουκίεσ γραμμάτων οπότε 
χρθςιμοποιοφμε τον όρο ορθογραφική 
λζξη (orthographic word). 



ΕΣΙ Η γραμματικι λζξθ
{βροντϊ}και{αόριςτοσ}

μπορεί να πραγματωκεί:

• (α) με τισ φωνολογικζσ λζξεισ 
/vrondisa/  /vrondiksa/

• (β) με τισ ορκογραφικζσ  λζξεισ
<βρόντθςα> <βρόντθξα>



• Β. ε ζνα ακόμθ πιο αφθρθμζνο 
επίπεδο από ότι θ γραμματικι 
λζξθ χρθςιμοποιοφμε τον όρο 
λζξημα (lexeme).



Παράδειγμα:

Σο κοινό ςτοιχείο ςτουσ τφπουσ 
• βρόντηςα, βρόντηξα, βροντάει, 

βροντοφςε κτλ  

είναι το λζξημα   ΒΡΟΝΤΩ. 
Δθλαδι με το λζξθμα  ΒΡΟΝΣΩ  
υπογραμμίηεται θ κοινή λεξική 
ςημαςία που υπάρχει ςτισ διάφορεσ 
γραμματικζσ λζξεισ.  



• Σα λεξιματα και όχι οι λζξεισ 
(μιλϊντασ πάντα με αυςτθροφσ 
γλωςςολογικοφσ όρουσ-όχι 
κακθμερινοφσ)  αποτελοφν τα 
λιμματα ςτο λεξικό μιασ 
γλϊςςασ.



Τπάρχουν γλϊςςεσ όπου ζνα 
μόνο φωνιεν παίηει το ρόλο 
ενόσ ολόκλθρου μορφιματοσ.



παράδειγμα από τθ γλϊςςα  Gta?  Νότιο 
Μοφντα τθσ Ινδίασ:

Βαςικι λζξθ KITON =     Θεόσ        /kiton/ 

katan = ίςοσ με  κεό ωσ προσ τθ δφναμθ
kitin = μικρότεροσ, πιο αδφναμοσ από      

κεό
kitan/katon =  ςε χαμθλότερθ ιεραρχία 

από κεό
kutan = όχι ακριβϊσ κεόσ (πχ πνεφμα, 

φάνταςμα)



• Βαςικι λζξθ /kesu/= είδοσ ινδικοφ ςάρι για 
το κρφο

• kasa = ροφχο περίπου ςαν το kesu ςε υφι 
και μζγεκοσ

• kisi = μικρότερο και από λεπτό φφαςμα

• kesa/kasu = μεγάλο/χοντρό κομμάτι φφαςμα 
παλιό ι ςχιςμζνο και φορεμζνο ςαν kesu

• kusa = οποιοδιποτε φφαςμα για το κρφο


