
Οι κύκνοι είναι μεγαλόσωμα υδρόβια πτηνά τής οικογένειας των Νησσιδών, στην οποία 
περιλαμβάνονται οι χήνες και οι πάπιες. Οι περισσότεροι κύκνοι κατατάσσονται στο γένος Κύκνος 
(Cygnus). Κατατάσσονται μαζί με το συγγενές είδος των χηνών στην υποοικογένεια των Anserinae 
και σχηματίζουν το φύλο Cygnini, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούνται μέλη της ξεχωριστής 
υποοικογένειας Cygninae.

Στον Βασιλικο νυν εθνικο κηπο οπου  διατρέφονται και επιδεικνύονται ελεεινά απομεινάρια 
του είδους. ΕΙΚ. 1

•

Στον Χανς Κρίστιαν Αντερσεν  (Το ασχημόπαπο που τελικα ήταν κυκνος αλλά δεν το ήξερε). 
Πβλ. Του του Γιαγκου Πεσματζόγλου:«Ο Ελληνας είναι ΚΟΔΗΣΟ αλλά δεν το ξέρει» . 

•

Στον Πιορτ Ιλιτς Τσαικοφσκυ (Η λίμνη των κύκνων) ΕΙΚ. 3•
Στον πελτέ ντοματας "Κύκνος" ΕΙΚ 2•
Στο ζαμπονάκι SWAN που σημαινει "κύκνος", που  το προφέρουμε ΖΒΑΝ ορισμενοι δε 
μπορουν και να το φάνε.  ΕΙΚ 4 

•

Φέρεται δε ειπούσα "Μα το Δια! Αυτό είναι πουλί!  Όχι σαν το φασουλάκι του Τυνδάρεω!"○

Εκ του Διος εγινε μητέρα των Διοσκούρων Πολυδεύκη και Κάστορα, καθώς και της ωραίας 
βασίλισσας της Σπάρτης Ελένης. Αλλα και εκανε και μερικα τἰμια παιδιά : την Κλυταιμνήστρα, 
την Τιμάνδρα, την Φοίβη και την Φιλονόη με το  συζύγο της Τυνδάρεω.

○

ΕΙΚ 6 

Στη Ληδα που συνουσιαστηκε με το Δια υπο μορφή κυκνου και εκεινε και εγκυος. •

Στον Αιλιανό που περιγραφει τον μυθο περι κυκνείου άσματος.•

•

• Στον Νικόστρατο*
Που αναφερει ότι κύκνος ονομαζονταν ένα  πλεουμενο με αναλογο σχημα και 20 κουπιά. 
( Liddell-Scott. A Greek-English Lexicon. : from its prow being curved like a swan's neck).βλ. 
ντρακκάρ σε εικονα 7 παρομοιο, με πλωρη σε σχημα δρακοντος.

 Νικόστρατος: Κωμωδιογράφος τής μέσης αττικής κωμωδίας, αναφέρεται σάν τρίτος γιός του 

Αριστοφάνη. Μερικές από τίς κωμωδίες του αποδίδονται στόν Φιλέταιρο, ένώ άλλοι τόν ταυτίζουν μέ τόν 
αναφερόμενο στό λεξικό Σούδα ομώνυμο κωμικό ηθοποιό. Διασώθηκαν 38 αποσπάσματα άπό τίς 
κωμωδίες του "Αντυλλος, Πατριώται, Πάνδροσος, "Αβρα, Βασιλείς, Σύρος, 'Εκάτη, Διάβολος, Ησίοδος, 
Ίεροφάντης, Κλίνη, Αάκωνες, Μάγειρος, Οινοπίων, Πλούτος, Ρήτωρ, Τοκιστής, Ψευδοστιγματίας.

Το πτηνό επέζησε χάρη 
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