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Παιδί που γυρίζει στις αλάνες, του δρόμου, Γαβριάς, τσόγλανι, αλανιάρης , αλανιάρα. 

Αρχαίο αγυιοπαις 

Σημασία:

Εγκυκλοπαιδικά:
Ο χαρακτηρισμός κάποιου από το μέρος που συχνάζει
Όπως μπουρδελιαρης, ταβερνόβιος , ιπποδρομιακούς , καλντεριμιτζου, κλπ έτσι και αλάνης ἤ αλάνι ἤ 
αλανιάρης

Αλάνα από το τουρκικό ουσιαστικό  alan =χωράφι , γηπεδο,  χώρος, περιοχή, εύρος,  πεδίο, αρένα,  
σφαίρα, σφαίρα, πυξίδα, τομέας, έκταση, μεϊντάνι,  πεδίο εφαρμογής, θέατρο, αμφιθέατρο,  
ιπποδρομος, Σωλήν

Ετυμολογία:

meydan μειντάνι (Κρητ. Ιδ.) 
1. (a) wide, flat, open, outside area; open space; (public) square.
2. arena; ring.
3. (landing) field.
4. Sufism the universe.
5. section of a Bektashi or Mevlevi lodge in which the dervishes perform the religious ceremonies.
6. opportunity, occasion; possibility. 

Μειντανογέλεκο =καλο γιλεκο για τη βολτα στο μειντάνι.
Ατ μεινταν λεγεται ο ιπποδρομος 

Συνωνυμο 

Ιταλικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

Εικόνες:

αλάνι
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Η αλάνα μπροστα από το κεντρικο κτιριο της σχολης Ευελπιδων. 

Καταφύγιο κάθε φιλαθλου σκασιάρχη.  

meydana çıkarmak εκθετω κατι σε κοινη θεα. Πβ. βγαζω στα φορα (φορα πληθ. του 
φορουμ=αγορα=πλατεια,  πιατσα, μειντάνι)

at olur, meydan olmaz, meydan olur, at olmaz 

εχουμε αλογο δεν εχουμε ιπποδρομο, εχουμε ιπποδρομο δεν εχουμε αλογο.

Νοημα ποτε δεν καλυπτονται ολες οι προυποθεσεις 

Αναλογη: Ποτε ο Γιάννης δεν μπορει ποτε ο κωλος του πονει.

Φράσεις & Παροιμίες:

Ειμαι μάγκας και αλάνης
Κι από γκόμενα χαρμάνης

Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτρα μάνα

κι έγινες κείνο το πρωί κόκκινο κρίνο στην αλάνα

Είμαστε αλάνια, διαλεχτά παιδιά μέσα στην πιάτσα

και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες τη δική μας ράτσα

Πες μας, βρε χάρε, να χαρείς:

Τι κάνουνε τ’ αλάνια,

βρίσκουν νταμίρα, έχουν λουλά
για κάθουνται χαρμάνια;

Ρίχνω ζάρια φέρνω άσσοι άιντε με μπλοκάρανε οι μπάτσοι

άιντε ρίχνω ζάρια φέρνω εξάρες άιντε μας τα φάγανε οι αλανιάρες

την νταμίρα μου την έμαθε μια χήρα

μ’ έκανε και αλανιάρη
χασικλή και κουρελιάρη

Που `ν’ τα χρόνια που ξηγιόμαστε αλάνικα
και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα
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