
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΔΙΔΑΚΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

1) Καθώς φαίνεται, θα σας δίδω την εντύπωσιν ότι εις την μαντικήν είμαι χειρότερος 

από τους κύκνους, οι οποίοι, όταν αισθάνωνται ότι πλησιάζει το τέλος των, 

τραγουδούν βέβαια και προηγουμένως, αλλά τότε είναι πια που τραγουδούν πολύ 

και περίφημα, επειδή αισθάνονται χαράν, διότι πρόκειται να υπάγουν κοντά εις τον 

θεόν, του οποίου είναι θεράποντες. Αλλά οι άνθρωποι, με τον φόβον που έχουν του 

θανάτου, συκοφαντούν ακόμη και τους κύκνους και λέγουν ότι από την λύπην των 

τραγουδούν θρηνούντες διά τον θάνατόν των, χωρίς να συλλογίζωνται ότι κανένα 

όρνεον δεν τραγουδεί όταν πεινά ή κρυώνη ή αισθάνεται καμμίαν άλλην λύπην, 

ούτε αυτή ακόμη η αηδών και η χελιδών και ο αγριοπετεινός, που κατά την 

παράδοσιν τραγουδούν από λύπην και είναι θρήνος το τραγούδι των. Μόλα ταύτα 

ούτε αυτά μου φαίνεται, ότι τραγουδούν από λύπην ούτε οι κύκνοι, άλλ' έχω την 

γνώμην ότι αυτοί, ως πτηνά του Απόλλωνος, έχουν μαντικήν ικανότητα και επειδή 

γνωρίζουν από πριν τα αγαθά που τους περιμένουν εις τον Άδην, τραγουδούν και 

διασκεδάζουν την ημέραν εκείνην πολύ περισσότερον παρ' όσον προηγουμένως εις 

την ζωήν των.  

[ΜΕΣΑΥΡΑΗ Ε. ΠΑΠΑΝΟΤΣΟ] 

 

Και, ως φαίνεται, σεις με νομίζετε κατά την μαντικήν κατώτερον των κύκνων, οι 

οποίοι, όταν εννοήσουν ότι πρέπει να αποθάνουν, ενώ άδουν και κατά τον 

προηγούμενον χρόνον, τότε άδουν περισσότερον και καλύτερον, επειδή αισθάνονται 

χαράν, διότι πρόκειται να απέλθουν προς τον θεόν, του οποίου είναι θεράποντες. Οι 

δε άνθρωποι ένεκα του φόβου των προς τον θάνατον, διηγούνται ψεύδη περί των 

κύκνων και λέγουν ότι αυτοί κλαίοντες διά τον θάνατόν των ψάλλουν το τέλος της 

ζωής των, και δεν σκέπτονται ότι κανέν όρνεον δεν τραγουδεί, όταν πεινά ή κρυώνη 

ή ευρίσκεται εις άλλην δυσάρεστον κατάστασιν, ουδέ αυτή η αηδών και η χελιδών 

και ο αγριοπετεινός, τα οποία κατά την παράδοσιν τραγουδούν από λύπην και είναι 

θρήνος το τραγούδι των· αλλ' ούτε αυτά τα πτηνά μου φαίνεται, ότι ψάλλουν 

λυπούμενα, ούτε οι κύκνοι. Αλλ' επειδή, νομίζω, είναι ιερά πτηνά του Απόλλωνος, 

έχουν μαντικήν δύναμιν, και επειδή γνωρίζουν εκ των προτέρων τα αγαθά του 

Άδου, ψάλλουν και ευχαριστούνται κατ' εκείνην την ημέραν κατά τρόπον 

διαφορετικώτερον ή κατά τον προηγούμενον χρόνον. 

[ΜΕΣΑΥΡΑΗ Κ.Θ. Αραπόπουλος.] 

2) κάλλιον, δέεσι, ἀηδόνων, ἔποψι, ἡμῖν, αἰσθέσθαι, τεθνηκόσι /τεθνεῶσι, ἄπιθι, 

κατεψευσμένοι εἰσί, προοῖδε. 

3)α κατηγορούμενο, αιτιατική της αναφοράς, υποκείμενο τελικό απαρέμφατο 

ετεροπροσωπία, γενική αντικειμενική, σύστοιχο αντικείμενο, αιτιολογική μετοχή 

αντικειμενικής αιτιολογίας, αιτιατική του χρόνου. 

β χρονικοϋποθετική –Λανθάνει η αόριστη επανάληψη στο παρόν – μέλλον. 


