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τα λεξικά  
(για την Α΄ Γυµνασίου) 

 
(Η άσκηση που ακολουθεί σχετίζεται µε την ενότητα 10 του βιβλίου της Γλώσσας της Α΄ γυµνασίου και 

πιο συγκεκριµένα µε την υποενότητα για τα λεξικά.) 
 
Το παρακάτω λήµµα προέρχεται από λεξικό Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής  και δηµώδους γραµµατείας 

του Εµ. Κριαρά. 
πανάσχηµος, επιθ., Σπανός [15ος αι.] (Eideneier) A 29" πανάσκηµος , Πουλολ. (Τσαβαρή)* 21 κριτ. υπ. 
Από το α' συνθ. παν- και το επίθ. άσχηµος. Η λ. στον Κουµαν., Συναγ. ν. λεξ. και σήµ. 
α)  Πάρα πολύ άσχηµος, αποκρουστικός: πανάσχηµη, χοντρόχειλη, χαµηλοφρύδα, µαύρη Ερωτοπ. 326 Ω 

πανάσχηµε, ω ούριε και εξούριε και αναχεσοµείσιδε Σπανός (Eideneier) A 293· είσαι και πανάσχηµον εκ  τα πουλία 
του κόσµου Πουλολ. (Τσαβαρή)* 21      

β) (µεταφ.) πολύ δυσάρεστος: είπα και πάλιν λέγω το, ακούσατε οι πάντες, παράξενα, πανάσχηµα και 
άχρηστα σηµεία Ναθαναήλ Μπέρτου, Στιχοπλ. I 703. 

 
Με βάση τις πληροφορίες του λεξικού να απαντήσετε στα εξής: 
 
Ποια άλλη παραλλαγή της λέξης βρίσκουµε στα µεσαιωνικά κείµενα; 
Ποια πληροφορία για το σχηµατισµό της λέξης δίνει το λεξικό; 
Ποιες είναι οι σηµασίες της λέξεις που χρησιµοποιούνται στα µεσαιωνικά κείµενα; Ποια η διαφορά της 

πρώτης σηµασίας από τη δεύτερη; 
Με ποιο τρόπο ο λεξικογράφος επιβεβαιώνει τις σηµασίες της λέξης; 
Σε ποιον συγγραφέα βρίσκεται για πρώτη φορά η λέξη; 
 
 
Το ίδιο λήµµα δίνεται και από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη ως εξής: 
 
πανάσχηµος, -η, -ο πάρα πολύ άσχηµος ΣΥΝ. κακάσχηµος, αποκρουστικός ΑΝΤ. πανέµορφος, 

πεντάµορφος. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. µαρτυρείται από το 1894] 
 
Ποιες διαφορές µπορείτε να εντοπίσετε στον τρόπο που τα δύο λεξικά δίνουν τη λέξη; Πού οφείλονται 

κατά τη γνώµη σας οι διαφορές αυτές; Θα σας βοηθήσει στην απάντηση ο τίτλος των δύο λεξικών. 
Αφού συγκρίνετε τις πληροφορίες των δύο λεξικών να βρείτε ποιο από τα δύο δίνει µια λανθασµένη 

πληροφορία. 
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 
 


