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ΤΟΠΩΝΎΜΙΑ 

Ο Κορυδαλλός είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής, έχει έκταση 4,324 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ 
παλαιότερα ανήκε διοικητικά στη Δυτική Αττική. Συνορεύει δυτικά και νότια με τη Νίκαια, ανατολικά 
με την Αγία Βαρβάρα, ενώ βόρεια με το Χαϊδάρι, όπου υπάρχει και το μοναδικό δάσος στο Όρος 
Αιγάλεω. Στον Κορυδαλλό υπάρχει  και συγκρότημα φυλακών.  Κατα συνεκδοχήν  η φραση θα πας στον 
Κορυδαλλό σημαίνει: θα πας στη φυλακή . (πρβλ. Εισαι για το  Δαφνί  = Τρελλάθηκες ) 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
http://youtu.be/m_77_2-6a0A
ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΜΟΡΦΩΘΗΝ - Μίκης Θεοδωράκης

Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό
μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω.

Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ
θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναδώ.

Αλικαρνασσός, Παρθένι, Ωρωπός, Κορυδαλλός
ο λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως.

ΡΕΦΡΑΙΝ 
Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις.

Σύννεφο γίνε.
Στίχοι: Κωστής Παλαμάς
Μουσική: Μιχάλης Τερζής
Πρώτη εκτέλεση: Δήμητρα Γαλάνη

Σύννεφο γίνε, μίλα με τα’ αστραποβόλι,
κορυδαλλός και λάλησε, πόθε μεγάλε,

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
η κόρυδος
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κορυδαλλός και λάλησε, πόθε μεγάλε,
και υψώσου προς αστέρινο άλλο περιβόλι.
Σύννεφο γίνε.

Και βάλε των παιδιών την αθωότητα όλη,
και βάλε κι’ όλη σου την ομορφιά , και πάλε
θα χεις τον ίσκιο της αγάπης, όχι εκείνη.

Όλη τη μουσική μές’ στην αγάπη βάλε (δις)

Εκείνη λάμπει, καίει, φωτίζει μα δε σβήνει.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Ἀετοῦ γῆρας, κορυδοῦ νεότης. 
The old age of the eagle is better than the youth of the sparrow(?)

κουργιαλός και κούργιαλος ή κούργελος (Χαν.) και κοργιαλός, ο (Ρέθ.) = μεγάλο κοχύλι μυτερό στο 
ένα άκρο του, που χρησιμοποιούν οι χωρικοί ως τηλεβόα. Αρχ. κορυδαλλός « κόρυς,ή = κορυφή) = 
πουλί με λοφίο φτερών στο κεφάλι. Πβ. επίθ. κουργιαλός.156.258
κουργιάλι, το (Χαν.) και κοργιάλι (Ρέθ.): λέγεται ως δηλωτικό της απόλυτης καθαρότητας πράγματος. «Έπλυνα τα χρασίδια και τά 'καμα 
κουργιάλι». Από το κοράλλι με ανάπτ. ευφων. γι. Πβ. Κοργιαλένιος (Επωνυμο) κα η Κοργιαλένειος Σχολή απο τον ιδυρήτη της 

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ

Κορυδαλὸς εἰς πάγην ἁλοὺς θρηνῶν ἔλεγεν· «Οἴμοι τῷ ταλαιπώρῳ καὶ δυστήνῳ πτηνῷ· οὐ χρυσὸν 
ἐνοσφισάμην τινός, οὐκ ἄργυρον, οὐκ ἄλλο τι τῶν τιμίων· κόκκος δὲ σίτου μικρὸς τὸν θάνατόν μοι 
προὐξένησεν.» Ὁ μῦθος πρὸς τοὺς διὰ κέρδος εὐτελὲς μέγαν ὑφισταμένους κίνδυνον.

Κορυδαλός
(variant version from Chambry's first edition)

Κορυδαλὸς εἰς πάγην πεσὼν ἐθρήνει λέγων· Οἴμοι τῷ ταλαιπώρῳ καὶ δυστηνῷ πτηνῷ· οὐ διὰ χρυσόν, 
οὐ διὰ ἄργυρον, οὐ διὰ ἄλλο τι τῶν τιμίων, διὰ δὲ κόκκον σίτου μικρὸν τὸν θάνατον ἐμαυτῷ 
προεξένησα.
Ὁ μῦθος δηλοῖ [ὅτι] τοὺς διὰ κέρδος εὐτελὲς ὑφισταμένους θάνατον.

Pasted from <http://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%
B8%CE%BF%CE%B9/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82> 
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