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Σο υπογλώσσιο αυτό ξεκίνησε με αφορμή την έρευνά μου για το πλοίο και 

τη θάλασσα.  

Σο άλα είναι ένα επιφώνημα που ακούγεται στις ταβέρνες και τα λαϊκά 

τραγουδάκια (άλα! Άνοιξε κι΄ άλλη μπουκάλα) και σε ανέκδοτα (Άλα της 

κουστουμιά ο ανάπηρος). Είναι όμως ναυτικό πρόσταγμα. 

 

Αν πιστέψουμε τον Καθηγητή,  Τπουργό, Πρύτανη κ. Γ. Μπαμπινιώτη, 

πράξη που δεν συνιστώ, το άλα σημαίνει:  

άλα επιφώνημα (λαίκ) έκφραση μεγάλου κεφιού. χαράς και ικανοποίησης. 

που συχνά συμπληρώνεται με την προσωπική αντων. της (το τηc και  για 

αρσενικά) και δηλώνει έντονη επιδοκιμασία ή ενθάρρυνση και προτροπή: 

«-άλα, άνοιξε κι άλλη μπουκάλα. » (λαϊκ τραγ.) άλα της χορό 

ο Φρόνης’ (Μπράβο! Ωραία χορεύει!)  

Τ ωραία. μπράβο. κι άλλο’ 

ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ μεσν. < βεν ναυτικό πρόσταγμα ala εμπρός. 

 

 

Ίσως με την έννοια της κραυγής γιορτής να προέρχεται από το 

Αριστοφάνειο αλαλαλαί. Όχι όμως ως πρόσταγμα.  

 
ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ 

 

Πρέπει να είμαστε φειδωλοί στο χαρακτηρισμό φωνημάτων. Αυτά που 

λέμε επιφωνήματα δεν είναι πάντα επιφωνήματα.  

 

Σο κατ΄ επίφαση επιφώνημα άλα δηλώνει προσταγή και δεν είναι 

επιφώνημα, αν και σήμερα χρησιμοποιείται σαν τέτοιο. Ούτε επίθετο η 

επίρρημα. Είναι προστακτική του ρήματος αλαρε. Tα  προστάγματα  

προέρχονται από την προστακτική κάποιου ρήματος πβλ. τα αρχαία αιρε, 

άπωσον, όρθωσον, πτέρωσον, πόντισον αλλά και τα δάνεια από την 

Ιταλική ίσα, βίρα, μάινα, αβάρα.  Και όχι από επιρρήματα ή επίθετα . Σο 
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ουσιαστικό  ala  σημαίνει  φτερό,  φτερούγα πουλιού (πβλ. ALITALIA) και 

φυσικά είναι άσχετο με το πρόσταγμα άλα. 

 

–  

alare (ρήμα) Ισπανικά  halar; Γαλλικά. haler; Πορτογαλικά. 

alar: από το αρχ Γερμ HALON, συγχρ. HALEN 

= α. κανδιναβικό HALA τραβώ προς εμένα — Σραβώ με δύναμη ένα 

σχοινί. Από εδώ και ο ναυτικός όρος alaggio η το τράβηγμα με σχοινί ενός 

πλεούμενου με εργατικά χέρια ή ζώα.  

 

Σν 9301 DIZIONARIO DI MARINERIA Militare ΤΟΜ.  Ι (A-L) : ITALANO FRANCESE E 
FRANCESE ITALIANO - BARONE GIUSEPPE PARRILLI - NAPOLI - STABILIMENTO 
TIPOGRAFICO DI PASQUALE ΑMBROSIO – 1866 αναφερει πλθκϊρα προςταγμάτων 
με το άλα. 

 

 

 

ἀλάομαι , ἀλόωνται, προςτ. ἀλόω (v. infr.), Στον Ομθρο απαντα  ςε ολουσ τουσ 

χρονουσ ἀλᾶςκε, ἀλϊμενοσ, ἠλϊμθν,  ἀλᾶτο,  ἀλιςομαι （ἀπ-) Hes.Sc.409 ( 

A. [select] v.l. ἀπαλιςατο): Ep. aor. “ἀλικθν” Od.14.120, 362, Dor. part. 
“ἀλακείσ” A.Supp.870: pf. ἀλάλθμαι (βλ. παρακάτω): (ἄλθ) :—
περιπλανϊμαι , περιάγομαι , roam,  

B. 2. περιπλανϊμαί μακριά από, κάτι μου λείπει,“εὐφροςφνασ ἀλᾶται” 
Pi.O.1.58; “ψυχὴν ἀλᾶται τῆσ πάροικ᾽ εὐπραξίασ” E.Tr.640. 

C.  Μεταφορικωσ=  πλανϊμαι τον νουν,  χάνω τα μυαλά μου,μπερδεφομαι, 
Σοφοκλζουσ Αιασ.23. 

 

ἀλάλημαι 
ἀλάλημαι από τη μετοχη του ἀλάομαι, μονο στον ενεστώτα μετοχη. 

ἀλαλήμενος με αυτό το τονισμό. 

 

Οι Liddell and Scott στο  An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford. 

Clarendon Press. 1889 το ερμηνεύουν  

to wander or roam about, like a beggar, δει. ην να περιπλανάται κάποιος  ή 

να περιφέρονται περίπου σαν ζητιάνος, 
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Σο άλαλήμενον ήτοι το περιφερόμενο, το  πλανώμενον, και επομένως το 

ασαφές και μη έχον σταθερή θέση δημιούργησε την σημερινή λέξη 

άλαλούμ*ενον+  

 

Κάθε σχέση με πρόσωπα της σύγχρονου πολιτικής είναι συμπτωματική 

διότι το άλαομαι είναι και ρίζα του ΑΛΗΣΗ.  

 

το λεξικό του ο Μπαμπινιώτης εξηγεί 

 

Άιαινύκ θαηάζηαζε ζύγρπζεο θαη αλαζηάηωζεο, αλαθαηωζνύξα: ΦΡ 

δεκηνπξγήζεθε ηέηνην άιαινύκ. πνπ ήηαλ αδύλαηνλ λα θαηαιάβεηο ηη έιεγαλ. 

 

ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ  Πηζ. από ηε θξ. άιια άιιωλ; κε παξεηπκνινγηθή επίδξαζε 

εθθξαζη. ι. όπωο γηνπζνπξνύκ ή πιαζηή ι. από παηδηθά παηρλίδηα 

θαη ηξαγνύδηα. Καη΄ άιιε εθδνρή, από αξαβ. επηθώλ. Ulalum 

 

Σν πηζ. (ζεκαίλεη πηζαλόλ θαη όρη πηζάξη ηνπ γηνπζνπξνύκ) ηνλ ζώδεη,  αιιηώο 

ζα έπξεπε λα εμεγήζεη θαη πωο εμαθαλίζηεθαλ ηα ιάκδα από ην «άιια 

άιιωλ» θαη έθαλαλ ην άιαινύκ αληί άιαινύκ.  

Σο άλλα άλλων λέγεται πάντα από λόγιους «άλλα αντ΄ άλλων»  και από 

τους περισσότερους ως αραβοφανές αλλαντάλλα. Πβλ. παροιμία: «άλλα 

ειν’ τ΄ άλλα  κι άλλο της Παρασκευής το γάλα». 

 

Ο Ε. Α. Πόε έγραψε ένα ποίημα με τίτλο Ουλαλουμ Ulalume: 

Άλλα άδω πρόκειται για την πεθαμένη ερωμένη του αφηγητή και είναι 

κύριο όνομα. Κι ο καρίμπας έγραψε ένα ομώνυμο ποίημα.  

Σο συγγενές κουλουβάχατα είναι όντως αραβική έκφραση και σημαίνει 

κουλ+ουάχατ = όλα ένα. Έτσι στο μυαλό του λεξικογράφου άλαλούμ και 

κουλουβάχατα έγιναν όλα ένα. 
 

 

Βρήκα το άλα σε μια πολύ  παλιά έκδοση του γνωστού τραγουδιού «κάτω 

στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι» : 

Κάτεργο περνά κιϋελαμψαν  
Τϋ άρμενά του 
Κάτεργο περνά   
Κοντι Νεραντηοφλα  φουντωτι 

 

Λζει ο ναφκλθροσ,  
λζει ο καραβοκφρθσ 
Λζει ο ναφκλθροσ, κοντι 
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Νεραντηοφλα  φουντωτι 
  

  
Άλα βρε παιδιά  
άλα βρε παλληκάρια 
άλα βρε παιδιά 
κοντι νεραντηοφλα  φουντωτι 
ν' αποςϊςουμε  
αυτό που λάμπει ομπρόσ μασ 
Ν αποςϊςουμε  
κοντι Νεραντηοφλα φουντωτι 

 

Σν άια είλαη πξνθαλώο πξόζηαγκα θαη  όρη επηθώλεκα (ν λαύθιεξνο δελ 

ήξζε ζην θέθη)  αιιά πξνζηάδεη επεηδή επηδηώθεηαη ζπγθεθξηκέλνο ζηόρνο: 

«λ' απνζώζνπκε απηό πνπ ιάκπεη νκπξόο καο» 

ήκεξα ην άια από πξόζηαγκα θαηάληεζε επηθώλεκα.   

  

Πβι. ηξαγνπδάθη ηνπ Μ. νπγηνύι κε ζηίρνπο  Γηώξγνπ Γηαλλαθόπνπινπ 
  
Άλα τθσ, άλα τθσ, άλα τθσ 
με μαγζψανε τα μάτια τα μεγάλα τθσ 
Άλα τθσ, άλα τθσ 
κι είπα αντίο τθσ ηωισ μου τθσ ανάλατθσ 
Άλα τθσ 
  
Άλα τθσ, άλα τθσ, άλα τθσ 
ςκλάβο μ' ζκαναν τα μάτια τα μεγάλα τθσ 
Άλα τθσ, άλα τθσ 
και ξθγιζμαι όπωσ τθσ ζρκει ςτθν κεφάλα τθσ 
Άλα τθσ 
  
Άλα τθσ, άλα τθσ, άλα τθσ 
τζτοιασ γκόμενασ λεφτά τςουβάλια χάλα τθσ 
Άλα τθσ, άλα τθσ 
αχ ανάκεμα τα μάτια τα μεγάλα τθσ  
Άλα τθσ 
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Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ – ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ – ΥΈΞΗ -1895 

 

 J.B. HOFMANN - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ, Ι. ΣΑΜΑΣΑΚΟ, 

ΥΟΙΝΙΞ, 1972. 

 

Δ.ΔΗΜΗΣΡΑΚΟ - ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΛΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΗ 

 

ΚΑΡΛΑΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟ – ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΚΑΘ΄ ΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΙΑΛΕΚΣΟΤ – ΓΚΑΡΠΟΛΑ – 1857 
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