
Τα χέρια τα πόδια και το κεφάλι ονομάζονται άκρα. Τα χέρια ειδικώς ονομάζονται άνω άκρα 
και τα πόδια κάτω άκρα 

Σημασία

Άκρα λέγονται και τα όρια γενικώς από εκεί ονομαστήκαν οι ακρίτες1, φυλακές των συνόρων.

Άκρα και οι επάλξεις. ΦΡ Ας μην φθάσωμε στα άκρα, στις επάλξεις κατ΄επέκτασιν σε βίαια 

μέσα, πολεμικές συρράξεις. Αυτές που λέμε ακραίες καταστάσεις.

Οι οπαδοί των ακραίων λύσεων λέγονται άνθρωποι των άκρων ή εξτρεμιστές2.

Εκτός από τους βυζαντινούς ακρίτες είχαμε μέχρι εσχάτων και διαβόητα ΤΕΑ (Τάγματα Ελλήνων Ακριτών) 
παραστρατιωτικές ένοπλες οργανώσεις υπόπτων καθηκόντων, κατόπιν ονομαστήκαν ΤΕ (Τάγματα 
Εθνοφυλακής) .

1.

Ο ακραίος πολιτικά πήρε το όνομα του από την περίοδο της Γαλλικής επανάστασης όπου οι οπαδοί των πολύ 
επαναστατικών αντιλήψεων κατελάμβαναν τα ακραία έδρανα στη βουλή. Έτσι έχουμε την Άκρα Δεξιά και την 
άκρα αριστερά αλλά και τους ορεινούς τους Ιακωβίνους της Γαλλικής επανάστασης του κατελάμβαναν τα άνω 
πίσω 'ορεινά' έδρανα του κοινοβουλίου. 

2.

Μα μήπως και στα σχολεία οι πιο ακραίοι, κακοί, αμελείς και θορυβοποιοί μαθητές δεν καταλαμβάνουν τα 
τελευταία θρανία;  Πβλ. αυτούς του ο Μ. Λουντέμης ονόμαζε Πέρσες για τι είχαν μείνει στην ιδία τάξη  (από 
πέρσι)

______________________________________________________________________________

Συνώνυμα

Από το λατινικό extremus = ακραίος και Γαλλικά  Extreme (πβλ. ποδοσφαιρικό όρο:  δεξί
εξτρέμ) . Είναι ο υπερθετικός του επιθέτου exter . Κυριολεκτικά ο εξώτατος.  Οι αντιπαθώντας 

το Χ Ιταλοί το μετέτρεψαν σε estremus, estrema, estremo.  O estremus έγινε εστρέμος
και με παρετυμολογία από το στρίβω (< στρέφω) έδωσε ίσως ιδιαίτερο νόημα στο στριμένος. Ο 

στριμενος (εστρέμος)  είναι οξύθυμος, δυστροπος, ακραίος. Ο εστραμένος (μετ. αορ του 

στρεφομαι υπο τριτου ειναι  και μια ερμηνεια του στριμένος < στρέφω) είναι πιθανον αυτός που  
υπέστη βασανιστηρια που παραμορφωνουν τα ακρα, είναι ο δυσμορφος αλλα όχι ο δυστροπος.
Ο διεστραμενος δεν σημαινει δυστροπος αλλα αυτος που εχει μια αλλοιωση, αποκλιση του 
γννετησιου ενστικτου, αγγλ. pervert

Είναι ο στριμμένος ακραίος;

άκρον άωτον

Ναι! 
Και λογω θέσεως και βαθμού αλλά και ετυμολογικως αφου 

Θεωρείται το κεφάλι άκρον;

άκρον
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014
7:03 μμ
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ἄωτον [ ], τό, 
Και ἄωτος, ὁ, ο επιλεκτος, το άνθος του ειδους του, (the choicest, the flower of its kind) 

Ομηρος. Κυρως για το λεπτο μαλλι προβάτου οἰὸς ἄωτον Il.13.599,716, Od.1.443;6; ἄκρον ἄωτον 
[ὕδατος], καθαρό νερό, Καλλίμαχος; 

Πχ. Αυτό είναι το ακρον αωτον της αναιδειας = Η υψιστη αναιδεια.
Πβλ. ΝΕ αφρόκρεμα = πχ. Στην δεξιωση ήταν παρούσα  η αφρόκρεμα της Αθηναικής κοιωνίας 

Παράδειγμα
Το ακρον αωτον της θρησκοληψίας είναι να πάθεις delirium tremens* από τις συχνές μεταλήψεις

*)Το delirium tremens,ή  τρομώδες παραλήρημα είναι μια σοβαρή και δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση που 
προκαλείται συνήθως από το αλκοόλ. Συνήθως απαντάται μόνο μετά από διακοπή ή ελάττωση της βαριάς χρήσης αλκοόλ σε 
ιατρικά εξασθενημένους ασθενείς με μακροχρόνιο ιστορικό εξάρτησης. 

1

Hommo greacus

2
Homo Karditsiotius
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3
Ακρον αωτον

4
Επάλξεις
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Επάλξεις

Α. Μεσαιωνικός  στρατιώτης επί των επάλξεων
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Α. Μεσαιωνικός  στρατιώτης επί των επάλξεων

Β. Αλκαζαρ - Σεγκόβια (Οι επάλξεις)  

5
Φανταστική συμπλοκή επί των επάλξεων

6 
Διάκριοι
Συλλογικό ονομα των ορεσιβίων  κάτοικων της Αττικής  πριν από τον Σόλωνα, κατ' αντιθεση προς τους 
πεδινούς. Απο την την φραση "δια τα άκρα". Ανάλογοι είναι οι Βυζαντινοί Ακρίτες.
9314.277 [291]
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