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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται κατόπιν ωρίμου σκέψεως αλλά όχι πάντα. 
Πολλές φορές απατόμεθα ἤ πλανωμεθα είτε γιατί ερμηνεύουμε λανθασμέ-
να τις πληροφορίες είτε γιατί κάποιοι (δε λέμε ονόματα) μας παραπλανούν 
σκoπίμως και ασυστόλως. Μέρες που είναι θα πρέπει να ξέρουμε όλα τα 
ρητά και τα άρρητα της πλάνης, προς αποφυγήν δυσαρεστών συνεπειών. 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 
πλάνη[ᾰ], ἡ όπως το ἄλη· I. 1. περιπλάνηση, περίπατος, σε Ηρόδ., Αισχύλ.  
 
2. παρεκτροπή, σε Πλάτ. II. μεταφ., παραπλάνηση, σφάλμα, στον ίδ. κ.λπ. 
πλανώμαι σημαίνει  γυρίζω εδώ κι εκεί,  χάνω τον δρόμο μου μτφ. Κάνω 
σφάλμα γιατί η σκέψη μου περιπλανάται, εκτρέπεται από τον ορθό δρόμο, 
λαθεύει.  
 
 
3 νεωτ. Ξυλουργικό λειαντικό εργαλείο. Κν ροκάνι. Το όνομα από την πα-
λινδρομική κίνηση που κάνει η πλάνη επί του ξύλου. Πλανάται δηλαδή επί 
του ξύλου, πηγαίνει πάνω κάτω όπως ο πλάνης άνθρωπος. Η εργασία της 
πλάνης λέγεται ροκάνισμα ή λανάρισμα και το ρήμα που δείχνει την ενερ-
γεία πλανάρω.  Στην σύγχρονη ομιλούμενη το παλανάρω μπορεί να σημαί-
νει και κάνω σχεδία, προγραμματίσω ενέργειες από το Αγγλικό Plan  σχέδιο.  
 
πλανήτης, -ου, Δωρ. πλανάτας, ὁ, I. = πλάνης, σε Σοφ., Πλάτ. II. ως επίθ., 
περιπλανώμενος, περιφερόμενος, σε Ευρ.  
 
πλάνης[ᾰ], -ητος, ὁ, I. 1. περιπλανητής, περιφερόμενος, αλήτης, σε Σοφ., 
Ευρ.  
2. πλάνητες ἀστέρες, σε Ξεν. II. ως επίθ., περιπλανώμενος, νομαδικός, σε 
Πλούτ.  
 
 
 

 ἄλη[ᾰ], ἡ, I. 1. αέναη, διαρκής περιπλάνηση, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 2. περι-
πλάνηση του πνεύματος, απόσπαση προσοχής, σύγχυση, παραφροσύνη, σε 
Ευρ. II. Ενεργ., ἄλαι βροτῶν δύσορμοι, λέγεται για τρικυμίες που κάνουν 
τους ανθρώπους να περιπλανιώνται χωρίς λιμάνι και ανάπαυση, σε Αισχύλ.· 
πρβλ. ἀλύω. 
 

αλήτης[ᾰ], -ου, Δωρ. ἀλάτας, -α, ὁ· κλητ. ἀλῆτα, Δωρ. ἀλᾱτα· (ἀλάομαι)· 1. 
περιπλανώμενος, σουλατσαδόρος, πλάνης, νομάς, πλανόδιος, λέγεται για 
επαίτες, ζητιάνους, σε Όμηρ.· λέγεται για εξορίστους, σε Τραγ.· τὸν μακρῶν 
ἀλάταν πόνων, αυτός που περιπλανήθηκε σε κόπους μακράς διαρκείας, σε 
Σοφ. 2. ως επίθ. περιπλανητικός,, αλήτικος, νομαδικός, βίος, σε Ηρόδ.  
 

Σφάλμα 
Συνώνυμο του πλάνη, λαθος. 
Το αποτέλεσμα του σφάλλειν.  Η ποινη του σφαλματος (κατά την παλαια 
παιδαγωγικη) ηταν η σφαλιάρα.  
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σφάλλω (√ΣΦΑΛ), μέλ. σφᾰλῶ, αόρ. αʹ ἔσφηλα, Επικ. σφῆλα· παρακ. 
ἔσφαλκα — Παθ., μέλ. βʹ σφᾰλήσομαι, Μέσ. τύπο σφᾰλοῦμαι, αόρ. βʹ 
ἐσφάλην [ᾰ]· παρακ. ἔσφαλμαι· γʹ ενικ. υπερσ. ἔσφαλτο· Λατ. fall-o (με α-
πάλειψη του σ)· I. κάνω κάποιον να πέσει, ρίχνω κάτω, καταρρίπτω, ανα-
τρέπω (συνήθως βάζοντας τρικλοποδιά), ανατρέπω τον αντίπαλό μου κατά 
την πάλη, σε Όμηρ., Πίνδ., Ευρ. κ.λπ.· σφάλλω ναῦς, ρίχνω το καράβι στα 
πλάγια, σε Πλούτ.· ἵππος σφάλλει τὸν ἀναβάτην, το άλογο ανατρέπει και ρί-
χνει κάτω τον αναβάτη του, σε Ξεν. — Παθ., ανατρέπομαι, σε Αριστοφ.· λέ-
γεται για μεθυσμένο, σφαλλόμενος, αυτός που παραπαίει, που τρεκλίζει, 
στον ίδ. II. γενικά, κάνω κάποιον να πέσει, ανατρέπω, νικώ, σε Ηρόδ., Σοφ., 
Θουκ. — Παθ., ανατρέπομαι, πέφτω, εκλείπω, αφανίζομαι, καταστρέφομαι, 
μένω αβοήθητος, λέγεται γι' αυτούς που εκπίπτουν από την υψηλή τους 
θέση και χάνουν τον πλούτο που κατείχαν, σε Ηρόδ., Αττ.· τόδ' ἐσφάλη, συ-
νέβη αυτό το σφάλμα, σε Σοφ.· οὔ τι μὴ σφαλῶ γ' ἐν σοί, δεν θα υποπέσω 
σε σφάλμα σε οτιδήποτε σε αφορά, στον ίδ. III. 1. καταστρατηγώ, κατατρο-
πώνω, ανατρέπω, ματαιώνω, βλάπτω, λυπώ, λέγεται για διάψευση χρη-

σμού, σε Ηρόδ., Σοφ. — Παθ., κάνω λάθος, πλανώμαι, απατώμαι, σε 
Ηρόδ., Σοφ. 2. το Παθ. επίσης χρησιμοποιείται με γεν. πράγμ., απατώμαι ή 
αποτυγχάνω σε κάτι· ἦ καὶ πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων, σε Αισχύλ.· 
σφάλλεσθαι γάμου, σε Ευρ.· τῆς δόξης, σε Θουκ.  
Παραγωγο: σφᾰλερός, -ά, -όν (σφάλλω), I. αυτός που είναι σε θέση να κά-
νει κάποιον να πέσει ή να σκοντάψει· μεταφ., ολισθηρός, γλιστερός, αυτός 
που ενέχει κινδύνους, επικίνδυνος, Λατ. lubricus, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· σφα-
λερόν (ἐστι), με απαρ., είναι επικίνδυνο να..., σε Πλάτ. κ.λπ. II. (σφάλλομαι) 
αυτός που είναι έτοιμος να πέσει, που παραπαίει, που τρεκλίζει, που έχει 
αστάθεια, σε Αισχύλ., Σοφ.· σφαλεροὶ σύμμαχοι, σε Δημ.  

Απατὠ  
Από το ουσιαστικό  

ἀπάτη, ἡ (πιθ. από ἅπ-τομαι, πρβλ. ἀπαφίσκω)· 1. δόλος, πανουργία, εξα-
πάτηση, τέχνασμα, αγυρτεία, σε Ομήρ. Ιλ.· στρατήγημα, στρατηγικό τέχνα-
σμα στον πόλεμο, σε Θουκ.· στον πληθ., δολοπλοκίες, μηχανορραφίες, σε 
Όμηρ. 2. δολιότητα, παραπλάνηση, εξαπάτηση, δολοπλοκία, σε Ηρόδ., Αττ.  
ἀπᾰτεών, -ῶνος, ὁ, αυτός που εξαπατά, πλάνος, πανούργος, δόλιος, αγύρ-
της, σε Πλάτ., Ξεν.  
Λατινικό gibbus Ιταλ. Truffatore  Γαλλ. escrοc Αγγ.crook, cheater , dishonest 
ἀπaφίσκω, μέλ. -αφήσω, αόρ. βʹ -ήπᾰφον· (ἅπτομαι, Λατ. palpare, ἁφή)· 
όπως το ἀπατάω, εξαπατώ, παραπλανώ, καταδολιεύω, σε Ομήρ. Οδ.  
ΣΣ: Σημαινει ίσως τα πιάνω, τα παίρνω, δωροδοκούμαι όπως ολοι οι απα-
τεώνες. 

κοροιδεὐω 
Η λέξη έχει τη ρίζα της στο κούρεμα της διαπόμπευσης. κατά την Βυζαντινή 
ορολογία  έλεγαν ο πταίσας τυπτομενος και κοκορευόμενος εξοριζεσθω.  
Το κουρευόμενος ηταν το συνωνυμο του διαπομπευόμενος. Δεν περνούσε 
από κανένα salon de Haute coiffure, τον κούρευαν «εν χρω», σύρριζα , γου-
λί με το ψαλίδι που κούρευαν τα αιγοπρόβατα. Γίνονταν σαν κουρεμένο γί-
δα ήτοι κουρογιδο και με αποβολή του γ κουροιδο και τελικά κορόιδο. Ο 
εμπαιγμός ήταν η πρόθεση και το αποτέλεσμα της διαπόμπευσης έτσι που 
το ρήμα κοροϊδεύω σημαίνει εμπαίζω αλλά και εξαπατώ, πλανώ κάποιον. 
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Λοιδορώ 
Λέω ψέματα ή υπερβολές προσπαθώντας να σπιλώσω την υπόληψη κάποι-
ου. 

Παραπλανώ 
Το παρά- έχει επιτατικό χαρακτήρα πλανώ παρά πολύ, εντελώς, ολοκληρω-
τικά. Πβλ. Παραπαίω, παραλογίζομαι, κα 

Παραχαράσσω 
Αττ. -ττω, χαράσσω με ψεύτικη σφραγίδα, πλαστογραφώ, σε Λουκιανό. Με 
σκοπό να παραστήσω ένα έγγραφο ἤ νόμισμα ως γνήσιο ή ως εγκεκριμένο 
και να παραπλανήσω κάποιον   
 

Πλαστογραφώ 
Συντάσσω πλαστό έγγραφο (με ψευδές κείμενο) όπως το παραχαράσσω  

πλανεύω 
συνήθως παραπλανώ, αλλά και μαγεύω, γοητεύω  
Στα μάτια του που τον πλανἀν 
Βάζει συχνά το χέρι αντήλιο 
(Γ. Γρυπάρης –Ο Πραματευτής) 
 
Δυο μαύρα μάτια 
μ’ είχαν τρελάνει ένα δείλι 
μ’ είχαν πλανέψει 
μου πήραν τη καρδιά 

Πλανώμαι 
Κυριολεκτικά: Περιδιαβάζω, μετακινούμαι τήδε κακείσε. Τριγυρίζω σαν χα-
μένος, περιπλανώμαι. 

Συνώνυμο: ῥέμβομαι, και ρεμβεύω   
αποθ., περιφέρομαι, περιπλανιέμαι, σε Πλούτ.· μεταφ., είμαι άστατος, ε-
νεργώ απρογραμμάτιστα, δρω στην τύχη, στον ίδ.  
Από εδώ το μεταγενέστερο ρεμβάζω , το επίθετο ῥεμβ-ώδης, -ες (εἶδος), 
περιπλανώμενος, περιφερόμενος, σε Πλούταρχο , η ρέμβη. Ίσως συγγενές 
με τον περιστρεφόμενο ρόμβον (σβούρα) και το ρομβίον (μανιβέλλα)  και 
τη ρομβία (λατέρνα). 
 
Μεταφορικά  
Ονειροπολώ, κάνω λάθος, ξεγελιέμαι (μόνος ἤ από άλλον)  
 
Αντιθέτως το μεταβατικό πλανοω, πλανῶ = πλανεύω  σημαίνει δημιουργώ 
σε άλλον πλάνη, τον μαγεύω, τον γοητεύω . 

πλανίζω 
λειαίνω ξύλο με την ξυλουργική πλάνη, κν ροκάνι< . Τα υποπροϊόντα της 
πλάνης λέγονται ροκανίδια  
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ροκανίζω 
1. αποσπώ από την επιφάνεια ενός ξύλου με ροκάνι (πλάνη) λεπτές 

φλούδες (ροκανίδια) , για να την κάνω πιο ομαλή· πλανίζω.  

2. μασώ κάτι σκληρό, με θόρυβο και λίγο λίγο: πχ ροκανίζω ένα πα-

ξιμάδι. Tη νύχτα ακούγονταν τα ποντίκια που ροκάνιζαν το πάτωμα 

της αποθήκης.  

3. (μτφ., προφ.) εξαντλώ ένα χρηματικό ποσό που δε μου ανήκει ξο-

δεύοντάς το κατά μικρές ποσότητες: Ροκάνισε την περιουσία του 

θείου του. || Ο πληθωρισμός ροκανίζει το εισόδημα των 

εργαζομένων. 

 

Συκοφαντώ 
Με ψευδείς καταγγελίες πλανώ κάποιους ώστε να κατακρίνουν τον συκο-
φαντημένο. 

φαλκιδεύω 
από τη φαλκίδευση 
Σημασία: η μεθοδική υπονόμευση (αποδυνάμωση, περιορισμός) κεκτημέ-
νων και νόμιμων δικαιωμάτων 
 
Ετυμολογία:  φαλκίδευση < καθαρεύουσα η φαλκίδευσις < ρήμα φαλκι-
δεύω < ελληνιστική κοινή φαλκίδιον . 
( < αρχ. φαλκίδιον «το ελάχιστο τμήμα κληρονομιάς [1/4] που μπορεί να 
αφαιρεθεί από έναν κληρονόμο», κατά τον νόμο που θέσπισε ο Ρωμαίος 
δήμαρχος P. Falcidius, σύμφωνα με τον οποίο ο ρωμαίος πολίτης δεν μπο-
ρεί να στερηθεί ως νόμιμος κληρονόμος περισσότερο από το ένα τέταρτο 
της κληρονομίας)  
= περιορίζω (δικαιώματα) - υποσκάπτω, υπονομεύω 
π.χ. «Τέτοιες απάνθρωπες ρυθμίσεις φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των πολι-
τών και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων». 
171   
Η ερμηνεία βέβαια είναι λανθασμένη ο κληρονόμος μπορεί να περιοριστεί στο 1/4. Δεν 

τίθεται θέμα ορισμού ως ελάχιστου στέρησης διότι η ελάχιστη στέρηση είναι να πάρει την 
πλήρη κληρονομική μερίδα. Το ελάχιστο που πρέπει να του αφήσουν θέλει να πει! Νόμιμος 
μοίρα.    
Pasted from 
<http://www.babiniotis.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=19&catid=%D6&apprec=68
>  

 

φενακἰζω 
φέναξ, -ᾱκος, ὁ, απατεώνας, εξαπατών, αγύρτης, σε Αριστοφάνη,  Βάτρα-
χοι, Αχαρνης,  Ιππής.  
φενάκη[ᾱ], ἡ (φέναξ), ψεύτικα μαλλιά, περούκα, σε Λουκιανό.  
.  
 

Ψεύδομαι 
Παριστάνω πράγματα ψευδή ως αληθή με σκοπό την παραπλάνηση κάποι-
ου ή κάποιων 

http://www.babiniotis.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=19&catid=%D6&apprec=68
http://www.babiniotis.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=19&catid=%D6&apprec=68
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ΣΥΝΘΕΤΑ 
 

 απλανής 
Ατενής, ακίνητος συνηθ. Απλανές βλέμμα, με απλανή μάτια, απλανείς α-
στέρες (αντίθετοι προς τους πλάνητες κν πλανήτες). 

 Παραπλαναομαι 
Χάνω εντελώς το δρόμο μου (εκ λάθους, ἤ λόγῳ ενεργειών άλλου) λέγεται 
και κυριολεκτικώς (όπως περιπλανώμαι) και μεταφορικός πχ. παραπλανή-
θηκε από τις ψευτιές του. 

περιπλανώμαι,  περιπλάνηση 
το περί- εδώ έχει ως πρόθημα επιτατικό χαρακτήρα πλανώμαι πολύ, μεγά-
λη πλανήσει 

     

ΕΙΚΟΝΕΣ 

Ξυλουργική πλάνη 

 

υπόθεση Ντρέιφους 
 
 
Η ατιμωτική καθαίρεση του Α. Ντρέιφους, στον 
περίβολο της Στρατιωτικής Σχολής με θραύση του 
ξίφους του - 5 Ιανουαρίου 1895 

 

Η Υπόθεση Ντρέιφους, ή Ντρέυφους, (γαλλι-
κά: Affaire Dreyfus) υπήρξε ένα τεράστιο 
στρατιωτικοπολιτικό σκάνδαλο κατασκοπεί-
ας και ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες 

διεθνώς δικαστικές πλάνες που συ-

ντάραξε τη Γαλλία επί δώδεκα χρόνια, στα 
τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώ-
να. Εκ των υστέρων χαρακτηρίστηκε, περισ-
σότερο προπαγανδιστικά, και σαν η πρώτη 
πολύ σοβαρή ένδειξη του επερχόμενου αντι-
σημιτισμού στην Ευρώπη κατά τον 20ο αιώ-
να, που ίσως και ν' αποτελούσε ένα παρα-
κλάδι της γενικότερης ανησυχίας, ενώ οι 
κύριοι λόγοι ήταν πολύ βαθύτεροι, προερχό-
μενοι κυρίως από τη γενικότερη κατάσταση 
που επικρατούσε την εποχή εκείνη στη Γαλ-
λία, (της Γ΄ Δημοκρατίας), όπου ένα απλό 
επεισόδιο του πολέμου μεταξύ των μυστικών 
υπηρεσιών αναδείχθηκε σε μέγα δικαστικό 
κυκεώνα. Το όνομα της υπόθεσης αυτής 
λήφθηκε από το κεντρικό πρόσωπο αυτής, 
που ήταν ο Γάλλος λοχαγός Άλφρεντ Ντρέι-
φους. 
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ΦΡΑΣΕΙΣ 
 

Δικαστική πλάνη 
Ο όρος δικαστική πλάνη είναι περισσότερο ιστορικός, κοινωνιολογικός και 
δημοσιογραφικός, παρά νομικός. Με αυτόν δηλώνεται το ουσιαστικό (και 
όχι νομικό) σφάλμα του ποινικού δικαστηρίου και ιδίως η καταδίκη ενός 
αθώου. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7
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Η εσχάτη πλάνη 
 

64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε 
ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, ἠγέρθη 
ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.  

Ξυλουργική πλάνη 
Εργαλείο για την λείανση ξύλινων επιφανειών, ροκάνι. 

Υπαρχουν ξυλινες και μεταλικες, ηλεκτροκινητες χειρος και επιπεδες επαγ-
γελματικες πλανες . 
Το υποπροιον της πλανης λεγεται ροκανιδι. Πβλ. Πριονι, Πριονιδι και πελε-
κυς , πελεκούδι 
 
 

Ούτος ο πλάνος 
Αυτος ο απατεωνας., ο γοης (με κακη σημασια) 
λέγοντες, κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ 
τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. Μτ 16:21, Μτ 17:23, Μτ 20:19, Μκ 8:31, Μκ 10:34, Λκ 9:22, Λκ 18:33, Λκ 

24:6  
 

Περιπλανώμενος Ιουδαίος 

 

Ο περιπλανώμενος Ιουδαίος είναι 
φανταστικό μυθικό πρόσωπο που 
σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση πε-
ριφέρεται τον κόσμο αιώνια μη βρί-
σκοντας ανάπαυση καταδικασμένο 
έτσι σε συνεχή περιπλάνηση αναμέ-
νοντας τη λύτρωσή του. Η μυθοπλα-
σία αυτή ανάγεται περί τον 4ο αιώνα 
όπου φέρεται η αρχή της να δημι-
ουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. 
Την εποχή του Μεσαίωνα που ακο-
λούθησε και δια των Σταυροφόρων η 
μυθοπλασία αυτή διαδόθηκε σ΄ όλη 
την Ευρώπη. Έγινε μέρος της χριστια-
νικής παράδοσης, και αργότερα του 
ρομαντισμού. 

 

Πεπλανημένη άποψη 
Λανθασμένη άποψη βλ. πλάνη οικτρά 

Πλάνης βιος 
Ζωή αλήτη ἤ ταξιδευτή, περιηγητή 

http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?vstr=Matt%2016.21
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?vstr=Matt%2017.23
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?vstr=Matt%2020.19
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?vstr=Mark%208.31
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?vstr=Mark%2010.34
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?vstr=Luke%209.22
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?vstr=Luke%2018.33
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?vstr=Luke%2024.6
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?vstr=Luke%2024.6
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Πλανάται πλάνην οικτράν  
Έχει κάνει ένα τραγικό λάθος, από μόνος του.  
Ένα λάθος που προκαλεί οίκτο, που είναι για λύπηση. 
Λόγια έκφραση. Αν ο κ. υπουργός νομίζει ότι θα επανεκλέγει πλανάται πλά-
νην οικτράν. 
 

Το πλανάσθαι ανθρώπινον  
Λατινικο errare humanum est  
Πβλ. Άνθρωποι ήμαστε και σφάλματα κάνουμε 
Ουδείς αλάθητος  
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ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 

Επλανήθην ως πρὀβατον απολωλὀς1 

Βουλευταἰ παλινδρομουντες του Ιωάννου 
Δια την ακρίβεια ο μόσχος ο σιτευτός θυσιάζεται για την ε-
πιστροφή του άσωτου υιού, που όμως συχνά παρομοιάζε-

ται με το απολωλός προβατο. Δηλ το χαμένο πρόβατο. 
Οι Ιησούς φέρεται να είπε την παραβολή του καλού πημέ-
νος: 12 τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν 
πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ 
ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ 

πλανώμενον; Μτ 18:12, Λκ 15:4 
Έτσι στις επιμνημόσυνες δεήσεις και στις εξόδιες ακολουθί-
ες ακούμε το:  

Των Αγίων ο χορός, εύρε  πηγήν της ζωής  και θύραν 

Παραδείσου, εύρω καγώ, την οδόν δια της μετανοίας, 

το απολωλός  πρόβατον εγώ ειμί, ανακάλεσαι με, Σω-

τήρ, και σώσον με.  

Το απολωλός προβάτων είναι ο πλανηθείς χριστιανός, 
ένα χαμένο κορμί. 
Από παρετυμολογία το απολωλός έγινε ο απολωλός και με-
τά ο λωλός =τρελός. Ο τρελός κατά την ισλαμική θρησκεία 
είναι ιερό πρόσωπο αλλά και οι χριστιανοί θεωρούν Άγιο 
αυτόν που την ψώνισε από υπερβολική ευλάβεια «δια Χρι-
στόν σαλόν» (δηλ, σαλεμένο, παλαβό, κουζουλό)  . Εις την 
χορεία των  σαλὠν κατατάσσονται:   ο Αγιος Μαξιμος της 
Τότμα, Ο Αγιος Λαυρέντιος της Καλούγκα, Ο Αγιος Ιάκωβος 
του Μποροβίτσι, ο διά Χριστόν Σαλός, ο Αγ. Βασίλειος Μό-
σχας ( ξεσαλωσε στα 1552). Δείτε το ειδικό διαδικτυακό σα-
λονάκι «Δια Χριστόν Σαλοί: Οι ασυμβίβαστοι Άγιοι.» . 
επ’εσχατων ενεφανίσθη κατά την δεκαετία το '70 η δια Χρι-
στόν Σαλή Ταρσώ (+ 1989), μία χαρακτηριστική μορφή πού 
σημάδεψε με την παρουσία της μία περίπου 50ετία, ζώντας 
στο δάσος γύρω από την Μονή Παναγίας Πευκο-βουνο-

                                                           
1
 παρακ.του αρχαίο ελληνικό ρήμα ὄλυμι:  ὄλωλα, με σημασία Μέσ., είμαι χαμένος, 

αφανισμένος, κατεστραμμένος, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. κ.λπ.· τῶν ὀλωλότων, των νε-
κρών, σε Αισχύλ. 
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γιατρίσσης Κερατέας Αττικής. 
ΣΣ: η κερατένια σαλἠ είναι η μονή γνωστή ορεσίβια σαλή 
του αιώνα μας. Και μετά σου λένε «η τρέλα δεν πάει στα 
βουνά» 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ 
 

Λατινικά 
 error  

fallax: "απατηλός, παραπλανητικός, σφαλερός" 
από το Fallo, I deceive. Από το  
σφάλλω, κατά τον Διογενιανό, 
“ απατώμαι, οδηγούμαι σε λάθος, 
παραπλανάμαι. Κατ’αλλους από το φηλὀω, φηλώ : απατώ. 
 
planus 
plenum (ουδετ. του planus)   

Ιταλικά  
Errore = λάθος, σφάλμα, πλάνη 
Από το errare περιπλανώμαι, χάνω τον δρόμο μου μτφ. Κάνω σφάλμα γιατί 
η σκέψη μου περιπλανάται. 
CAVALIERI ERRANTI = περιπλανωμενοι ιπποτες.  

Αγγλικά  

error: 
σφάλμα, λάθος, πλάνη, παρόραμα 

plane 
επίπεδο, αεροπλάνο, ξυλουργική πλάνη, ροκάνη, πλάνη, πλάτανος 

fallacy: 
πλάνη, σόφισμα, απάτη, σφαλερότης 

fallacy (n.)  
τέλη  15ου αι, "deception, false statement," από το Λατινικό fallacia "decep-
tion, deceit, trick, artifice," από το fallax (γενική fallacis) "deceptive," από το  
fallere "deceive" (see fail (v.)). Ειδικός Όρος της λογικής "λανθασμένος συλ-
λογισμός, άκυρη τεκμηρίωση, ανεδαφική επιχειρηματολογία," από τα 
1550s. Παλαιότερη μορφή fallace (περι τα  1300), από το αρχαίο Γαλλικό 
fallace. 

delusion: 
αυταπάτη, πλάνη, παραίσθηση, απάτη 

errancy: 
πλάνη 
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smoothing plane:  
ξυλουργική πλάνη 
 

Γαλλικά  
Raboteuse,  

Αρχαίο γαλλικά plaine μτγ plane 
 

Τουρκικά 
hata 
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Επί μετρο  

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ 

ορισμός    
πλάνη είναι η εσφαλμένη γνώσις της απαιτουμένης πραγματικής καταστά-
σεως που απαιτείται για τον προσδιορισμό της βούλησης. Σ. 132 
μπορεί να είναι ουσιώδης η επουσιώδης, ασύγγνωστος η συγγνωστή ἤ 
πλάνη περί τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως.  

 

Εκμετάλλευση της πλάνης 
Αν εκ δόλου δημιουργείται πλάνη η αν γίνεται εκμετάλλευση υπαρχούσης 
πλάνης για δυσανάλογο οικονομικό όφελος, τότε η πράξη καλείται αισχρο-
κέρδεια ή κν  μαυραγοριτισμὀς.  

 

       
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ. ΜΠΑΛΗΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙ 
ΚΩΝ. ΣΙΑΜΑΚΗΣ , ΓΡΑΦΙΚΑ 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΟΛΕΘΡΙΟ ΣΦΑΛΜΑ 
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