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είναι τελευταία (συνήθως με χρονική έννοια = ο τελευταίος, ο πιο πρόσφατος)
Αλλα και η τοπικα τελευταια πβλ οι εσχατιές της γης : τα πέρατα.

Η εσχάτη

Τα άκρα του κόσμου ή της επικρατείας .
Συνώνυμα τα πέρατα, οι άκρες.
πβλ. 

εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 
αὐτῶν.

Οι εσχατιές

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανὴ τῶ χωρίω, κηδεύσατέ μου τὸ 
σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.

Εξαποστειλάριον  του Μικρου Παρακλ. Κανόνος 

Που δύσην ως ανατολήν τζ' απού βορράν ως νότον
τζ' απού τα πέρατα της γης τον κόσμον προσκαλώ τον.

Προς Ρωμαίους, επιστολή Παύλου κεφ. 10 §18

Κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι -  Η Λυγερή τζ΄ο Χάρος

Η θανατική καταδίκη. Η υπέρτατη των ποινών! Η ποινη που περα από αυτήνδεν υπάρχει άλλη 
αυστηρότερη. 

Ας μην ξεχνάμε όμως τα δις, τρις εις θανατον.

Η έσχατη των ποινών 

Ο γερων που βρισκεται στις εσχατες ημερες του , στα τελευταια του, ο υπεργηρος, ο με το 
ένα ποδι στο λακκο. Από παρετυμολογια δημιουργήθηκε  και η λεξη σκατόγερος.

Διαφέρει από αυτόν που πνεει τα λοίσθια (αν και  λοισθιος =τελευταιος) που είναι ο 
ετοιμοθάνατος, αυτος που δινει σαφεις ενδειξεις περι του επικειμενου θανατου του. (πχ. 
Κωμμα, επιθανατιος ρόγχος, ακράτεια ουρων και κοπράνων). 
Πβλ.Ο γέρος ή από πεσιμο ή από χεσιμο θα πάει. 

Ο εσχατόγηρως  

Οι έσχατοι 

ΟΙ  εσχάτοι  είναι οι πιο μικροί  πβλ. Οι έσχατοι έσονται πρώτοι = Οι τελευταίοι θα γίνουν 
πρώτοι.  

Ο εσχατος, -η - ον

Επιρρηματικη φράση  ενν. ημερων του προσφάτου παρελθόντος 
ΦΡ. Παλαι τε και επ΄εσχάτων

Επ' εσχἀτων

Στην εκκλησιαστικη ορολογια μιλανε και περι των εσχατων ημερων και εννοουν μελουμενες 
ημερες, το τελος του κοσμου την Δευτέρα πραρουσια την φορβεράν ημεραν της Κρίσεως και 
λοιπα φορβερα και τρομερα πραγματα που αναφέρει ο ειδικος κλαδος της Εσχατολογίας.

Επι των εσχάτων ημερών

Εσχάτη πλάνη 
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λοιπα φορβερα και τρομερα πραγματα που αναφέρει ο ειδικος κλαδος της Εσχατολογίας.

Άχραντε, η διά λόγου τόν Λόγον ανερμηνεύτως, επ' εσχάτων των ημερών τεκούσα 
δυσώπησον, ώς έχουσα μητρικήν παρρησίαν.
Η σειρά σύνταξης είναι :

Τροπάριο  του Μικρου Παρακλ. Κανόνος 

Άχραντε, η διά λόγου τόν Λόγον ανερμηνεύτως τεκούσα , δυσώπησον επ' εσχάτων των 
ημερών , ώς έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

όταν πλεον είναι απολυτος αναγκη και δεν μπορουμε να κανουμε κατι άλλο.
Εν εσχάτη ανάγκη

το κατω  οριο της φτώχειας.
Η εσχάτη ένδεια

To 329 π.Χ. κτίστηκε ή Αλεξάνδρεια ή έσχατη ή ή Αλεξάνδρεια παρᾷ τῷ  Ίαξάρτη κατα την 
πρώτη εκστρατεία τοϋ Μεγαλέξανδρου στην Σογδιανή ή οποία σήμερα ονομάζεται 
Λενιναμπάντ.

Ἀλεξάνδρεια η ἐσχάτη

Προδοσια στρεφομενη κατά της εδαφικης ακεραιοτητας της χωρας.  Σε καθημερινη χρήση 
στα μετεμφυλιακα χρονια οπου τα εκτακτα στρατοδικεια δουλευαν με ρυθμους Ροβεστιέρου, 
και οι ΕΑΜοβουλγαροληστοκομμουνιστοσυμμορίτες επειδη επεχειρησαν  να πωλησουν την 
χώρα ἢ μερος αυτης εις τους Σλαυους, Ρωσσους βουλγάρους αμειβομενοι παχυλως εις Λεκ, 
Λεβα, Ρουβλια τα οποια εφροντισαν να εξαφνισουν. Τιμημα:Θάνατος. 

Η εσχατη προδοσία

Και τη φραση 
Αλλά είναι ο θάνατος ο τελευταιος  (έσχατος) γιατρος των κακων.  
Σοφοκλεους - Φιλοκτήτης. 698

Η πλάνη

είναι κυριολεκτικά η μετατόπιση από τοπου εις τοπον ανευ σκοπου και αποτελεσματος. Ο πλάνης
ή πλανήτης είναι ο αλήτης,  ο περιπλανώμενος, ο πλανόδιος. Αυτος ο που κανει καποιον να 
πλανάται είναι ο πλανών. (πβλ. Αποπλάνησις ανηλικου). Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα ος μάλλα 
πολλά πλάγχθη .

Μεταφορικα σημαίνει αυτόν που εχει φύγει από τον δρόμο του, αυτό που έχει κάνει λάθος.

Θεοτητα προσωποιοιηση του λαθους  παραστη ως μαρτυς στον μουσικο διαγωνισμο μεταξυ 
Απολλώνος και του Σατυρου Μαρσύα.

Η πλάνη  στη Μυθολογία 

Επειδη περιπλανάται πηγαινοέρχεται πάνω  στο ξύλο και το λειαίνει παράγοντας  ροκανίδια  

Συγχρονη πλάνη

Η πλάνη - εργαλείο
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Παλια πλάνη 

Ορισμος
Η εσφαλμένη γώσις της δια το ν προσδιορισμον της βουλήσεως απαιτουμενης πραγματικής 
καταστάσεως. 2006.132

ουσιώδης και επουσιώδης ○

περί το δίκαιον και περί τά πράγματα (συγγνωστή και άσΰγγνωστος○

περί τά παραγωγικά αΐτια○

περί τάς ιδιότητας○

επί εθίμου ○

πλάνη συνεπεία δόλου η απάτης ○

επί αντιπροσωπεύσεως○

πλάνη και άγνοια μή συνειδητή○

Κατηγορίες Πλάνης

Η λανθασμενη δικαστικη αποφαση  λεγεται δικαστικη πλάνη.

Η πλάνη στα Νομικα 

Η θρησκευτική πλάνη
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Θυμάστε αυτό που ειπαν οι αρχιερεις στον Πιλάτο ενώ ο Ιησους ηταν ακομη επί ξύλου 
κρεμάμενος : 

(Ματθ.27:64).

Το νόημα της φράσης

Μην κάνουμε και δεύτερο, μεγαλύτερο λάθος. 
Μυστήριο παραμενει ποιο θεωρούσαν ως πρώτο λαθος οι αρχιερείς και ποιον βαρύνει το  λαθος. 

Βιβλιογραφία
Emma Stafford, Judith Herrin -Personification In The Greek World: From Antiquity To Byzantium

Gregory Zorzos - Γρηγόρης Ζώρζος -Navy of Alexander the Great - Ναυτικό Μεγάλου Αλεξάνδρου

2006
Τίτλος: ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Συγγραφέας: Γ. ΜΠΑΛΗΣ
Εκδότης:ΤΖΑΚΑΣ -ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ
Έτος:1955

   ΑΣ10 ΦΡΑΣΕΙΣ Page 4    


