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ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ- ΓΙΩΤΑ 
Αρχαιολόγος- Συγγραφέας  

 
Δίνος του ζωγράφου του Δίνου από τις Αχαρνές. 

 
Τον Μάρτιο του 2007, κατά την ανασκαφή τμήματος ενός μεγάλου αρχαίου νεκροταφείου, 

στο πλαίσιο κατασκευής του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), δυτικά της 
Λεωφόρου Δημοκρατίας, ήρθε στο φως ένας ερυθρόμορφος λέβητας - δίνος, που είχε 
χρησιμοποιηθεί σαν ταφική κάλπη1.   

Τα καμμένα  οστά  που περιείχε, κατά το 70%, ήταν μικρά οστά από το κρανίο, τη λεκάνη 
και τη σπονδυλική στήλη νεαρής γυναίκας, ηλικίας περίπου 20-30ετών2.  

Το αγγείο συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια  και συμπληρώθηκε σε πολύ μικρά 
τμήματα, κυρίως στο χείλος και το λαιμό. Δεν βρέθηκε το υπόστατο - που θα ήταν ψηλό, 
κωνικό, όπως γνωρίζουμε από άλλα ανάλογα παραδείγματα από ευρήματα ανασκαφών και 
από παραστάσεις στην τέχνη3. Δεν είχε λαβές, και είχε καλυφθεί με πώμα, κωνικού σχήματος 
με κοίλες πλευρές που δεν είναι απολύτως βέβαιο αν συνανήκε με τον λέβητα ή προστέθηκε 
για να καλύψει την ταφική κάλπη. Εσωτερικά το αγγείο είναι ολόβαφο με καστανόμαυρο 
χρώμα, ενώ το πώμα αφέθηκε άβαφο στην κάτω πλευρά του. Το αγγείο έχει ψηθεί άνισα, 
ιδιαίτερα στην δευτερεύουσα όψη, όπου οι λεπτομέρειες των μορφών δεν διακρίνονται 
καθαρά και στο κάτω μέρος της κύριας πλευράς, όπου αντί του μαύρου στιλπνού βερνικιού 
το βάθος είναι ερυθρό. 

Το σχήμα του δίνου, είναι σφαιρικό πεπιεσμένο, με τη μεγαλύτερη διάμετρο προς το χείλος 
και κοντό λαιμό4, τύπος που χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι π. Χ. (420-410 π. Χ).Το χείλος 
του είναι οριζόντιο με πεπλατυσμένη την πάνω επιφάνεια και κυρτή  πλάγια διατομή, που 
διακοσμείται με λέσβιο κυμάτιο ανάμεσα σε λεπτές καστανές γραμμές5. Η πάνω επιφάνειά 
του διακοσμείται με πλέγμα φύλλων κισσού και μικρούς στικτούς ρόδακες μεταξύ δύο 
λεπτών καστανών γραμμών. Ο λαιμός του αγγείου είναι κοντός, με κοίλες πλευρές, 
ολόβαφος, καστανός. Ο ώμος του, διακοσμείται με πλατειά ζώνη ερυθρόμορφων ανθεμίων 
που χωρίζονται μεταξύ τους με επιμήκη, κάθετα, άνθη λωτού. Στη βάση των ανθεμίων 
υπάρχουν ανά δύο ζεύγη διπλών αντιθετικών σπειρών. Κάτω από τη ζώνη των ανθεμίων, 
υπάρχει άλλη οριζόντια ταινία με λέσβιο κυμάτιο. Ακολουθεί περιμετρικά η κύρια 
διακοσμητική ζώνη του αγγείου, πλάτους 0,13μ.,στην οποία έχει απεικονιστεί διονυσιακή 
σκηνή με έντεκα μορφές, που πατούν σε μια ταινία με δεξιόστροφους τριπλούς μαιάνδρους, 
με ανοικτό κέντρο, που συνδυάζονται με αβακωτά τετραγωνίδια6.   

                                                           
1 Οι ανασκαφές που διεξήγαγε η Β΄ΕΠΚΑ΄ στο πλαίσιο της κατασκευής του ΣΚΑ, χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΡΓΟΣΕ, 
απευθείας από κοινοτικά κονδύλιο του Γ΄πλαισίου στήριξης,  ήδη από το 2004. Στις ανασκαφές συμμετείχαν εκ περιτροπής 
οι αρχαιολόγοι: Ασημακοπούλου Ελένη, Κατσανδρή Σταματία, Παρασκευοπούλου Γεωργία, Λίογα Χριστιάνα, Δημητρά 
Παρασκευή, Χαρίτος Γιώργος, Γεωργόπουλος  Θεόδωρος, Χατζή Ευσταθία, Κολομπάτσου Κων/να και Παπαναστασίου 
Χαρίκλεια. Τα σχέδια έκανε η σχεδιάστρια Αρχοντούλα Μπενέκου και τη συντήρηση των ευρημάτων οι συντηρητές, Τσιώμη 
Ιωάννα, Χάραρης Κανάκης, Καπράλου Ελένη και Δημητρακοπούλου Δήμητρα. Το φωτογραφικό υλικό επιμελήθηκε η 
σχεδιαστρια της Β ΈΠΚΑ Κων/να Δελή. 
2Κατά την ανάλυση του ανθρωπολογικού υλικού – εξετάστηκαν περί τα 800γρ. οστών – από τον αναπληρωτή καθηγητή της 
Ανθρωπολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κο Θεόδωρο Πίτσιο, τον οποίο από τη θέση αυτή 
ευχαριστώ θερμά.  
3Walter,O.,Der Säulenbau des Herakles, (Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung= AM, στο 
εξής: ΑΜ) AM 62(1937)σελ.41-51. Ανάλογη παράσταση αγγείου- σατύρου στον κρατήρα ΕΑΜ (Εθνικό Μουσείο 
Αθηνών)αρ.14902. 
4 Διαστάσεις λέβητα: Ύψος 0,26μ.Διαμ.μεγ.:0,25μ. Διαμ. στομίου εξωτ. 0,235μ. Διαμ. στομίου εσωτ.: 0,19μ. Πλάτος χείλους: 
0,023μ. Πλάτος περιχειλώματος: 0,015μ. Ύψος λαιμού 0,0365μ. Ύψος πώματος 0,116μ.Ύψος λαβής: 0,05μ. Διαμ. πώματος: 
0,175μ. 
5 Κλεοπάτρα Καθαρίου, Το εργαστήριο του ζωγράφου του Μελεάγρου και η εποχή του, Θεσσαλονίκη 2002, σελ.7, σημ.48, 
σελ.12 σημ.133. 
6 Καθαρίου (2002)σελ.7,σημ.45, σελ.10, σημ.100,σελ.13, σημ.144. 
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Ο πυθμένας του αγγείου εξωτερικά είναι κυρτός και διακοσμείται με ένα εξηρημένο στο 
χρώμα του πηλού κύκλο μέσα στον οποίο γράφονται με καστανό χρώμα τέσσερις ομόκεντροι 
κύκλοι με κεντρική στιγμή.  

Το κέντρο της παράστασης της θεωρούμενης ως κύριας όψης καταλαμβάνει ένα 
ανάκλινδρο7, όπου βρίσκονται συμποσιαζόμενοι8 ο θεός Διόνυσος9 με έναν νεαρό 
συνδαιτυμόνα. Η σκηνή διαδραματίζεται σε υπαίθριο χώρο, όπως φαίνεται από τα δύο 
δέντρα που έχουν παρασταθεί: ένα κλίμα10 πάνω από την κλίνη, με λεπτό κορμό και ανά δύο 
βότρεις πάνω από τις  μορφές - το κλίμα, ως γνωστόν, σχετίζεται με το θεό Διόνυσο, το θεό 
του κρασιού - και το άλλο, στην δευτερεύουσα πλευρά του αγγείου, με χοντρό κορμό, λίγα 
κλαδιά και μικρά φύλλα πάνω στον κορμό του, που δηλώνονται με μικρές γραμμές. 
Αναρτημένα από την πάνω γραμμή που ορίζει την παράσταση βρίσκονται ένα στεφάνι με 
φύλλα( ελιάς;) και ένα τριγωνικό φυλλοειδές κόσμημα που αποτελείται από δύο κλαδιά 
τοποθετημένα σε αντιθετική, λοξή, κατεύθυνση.  

Η κλίνη, χωρίς πόδια, όπου βρίσκονται οι μορφές είναι καλυμμένη με δορά πάνθηρα11, που 
αποτελούσε το συνοδό ζώο του θεού Διονύσου. Από τη δορά διακρίνονται σαφώς τρία πόδια 
στο κάτω δεξί μέρος της κλίνης και ένα πόδι και η ουρά του ζώου στο αριστερό κάτω τμήμα 
της. 

Οι δύο μορφές είναι στραμμένες προς τα δεξιά(αριστερά ως προς τον θεατή), γυμνές από 
τη μέση και πάνω, με ιμάτιο που καλύπτει το κάτω μισό του σώματος, από την κοιλιακή 
χώρα μέχρι και τα πόδια. Οι πτυχώσεις των ιματίων των δύο μορφών είναι κυκλικές στο 
μέρος κάτω από την κοιλιά και κυματοειδείς στο υπόλοιπό σώμα, με δύο τρεις μαστοειδείς 
απολήξεις.  

Ο θεός Διόνυσος, παριστάνεται ημιανακεκλιμένος σε στάση ¾, με πρόσωπο σε αριστερή 
κατατομή, αγένειος, με κοντή κόμη. Το αριστερό του χέρι, λυγισμένο στον αγκώνα12, 
αναπαύεται σε ένα προσκεφάλι με δύο κομβία, διακοσμημένο με συστήματα τριπλών 
παράλληλων οριζόντιων, παχύτερων και διπλών, λεπτότερων ταινιών13. Στο εσωτερικό του 

                                                           
7Για κλίνες: RE (Real Encyklopedie ) XXI (1921)σελ.846-861, λ. Kline ( Rodenwaldt), Richter, G.M.S., The Furniture of the 
Greeks, Etruscan and Romans, London, 1966,σελ 52-6. Boardman J., Symposion Furniture, Murray (εκδ.),1990, σελ.122-131. 
Για τον τύπο των συμποσίων «επίκλίνης»: Fehr,Β., Orientalische und griechische Gelage, Bonn 1971, σελ.26 κε. Dentzer, J.M.,Le 
Motif du banquet couché dans le Proche - Orient et le monde grec du VIIe au IV siècle av. J.C., Rome 1982, σελ. 429. Για κλίνες 
στα κατωιταλιώτικα αγγεία, βλ. Trendall, A.D. The red –figured vases of Lukania, Campania and Sicily=LCS, Supplement (στο 
εξής: LCS, Suppl.), LCSSupplement I: London 1970, σελ.90. 
8Για συμπόσια γενικά: Καθαρίου (2002) σελ.63, σημ.779-785, σημ.846. Για Διονυσιακά συμπόσια: Perschel, I., Die Heträge 
beim Symposion und Komos in der attisch- rotfigurigen Vasenmalerei des 6-4 .Jahrh. v. Chr., Frankfurt 1987, σελ.15. 
9Για Διόνυσο: Roscher, W.H., Ausführliches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie=ML, (στο εξής: ML) MLI (1984-
86) σελ.1089-1153.λ. Dionysos (Thrömer,E), RE V (1903) σελ.1010-1046. λ.  Dionysos ( Kern, O). Haubner, D.M., Die Tracht des 
Cottes Dionysos in der griechischen Kunst, Wien 1972.Lexicon Iconographicum Mythologie Classicae,I-VIII Aara-Zodiacus, 
Zürich/München 1981-1997=LIMC, (στο εξής LIMC), LIMCΙΙΙ (1986) σελ. 414-514 λ. Διόνυσος. (Gaspari,C.). Για ανακεκλιμένο 
Διόνυσο: Καθαρίου, (2002) σελ.99, σημ. 135, σελ.115, σημ 130, σημ 136, σημ 161 (με βιβλιογραφία). MacPhee, Ι.,Attic Vase 
Painters of the late 5th century B.C. ,Michingan 1973, σελ.37 κε. 
10 Trendall, LCS, suppl.1,σελ.91,117,σημ. 428.  
11Ο ανακεκλιμένος Διόνυσος σε δορά πάνθηρα απαντάται σε παραστάσεις αγγείων που συνδέονται στυλιστικά με τον ζωγρ. 
του Δίνου.: MacPhee, Ι.,The Painter of MontesarchioT121. An AthenianVase-Painter of the Fourth Century B.C., στο Oakley J, 
H.,Coulson, W.D.E.,Palagia,O., Athenian Potters and Painters. The Conference Proceedings, Oxford 1997,σελ. 250.Beazley, J. D., 
Attic Red –Figure Vase Painters, Oxford 1963.2=ARV 2(στο εξής ARV 2) ARV 2,1152, 3, Carpenter, T.H., Mannack,T., 
Mendonca, M.,Beazley Addenda.Additional References to ABV,ARV 2 and Paralipomena, Oxford 1989 (στο εξής Addenda) 
Addenda 2,336. Brommer, F., Die Skulpturen der Parthenon-Giebel, Mainz am Rhein,1963, σελ.7 κε. πιν. 26-32.Harrison, E.B., 
Athena and Athens in the east pediment of the Parthenon, AJA71 (1967) σελ. 27. Pochmarski, Ε., Dionysische Gruppen. Eine 
typologische Untersuchung zur Geschichte des Stützmotivs, Wien 1974, σελ.79. Καθαρίου (2002) σελ 2,107, σημ.10-11, 29, 
σημ. 63, σημ. 92.Για τον Διόνυσο σε δορά πάνθηρα στα κατωιταλιώτικα αγγεία: TrendallLCS, suppl.1,σελ. 89 (Α11.36.πιν 
12,1.A37, πιν. 13 ( A44.S1). 
12Ανάλογη στάση ανακεκλιμένου θεού: Λέβης Βερολίνου Antikensammlungen 2402,ARV2 1151,2. Brommer (1963) σελ. 7 κε. 
πιν. 26-32. 
13Για όμοια μαξιλάρια σε παραστάσεις της αγγειογραφίας του τέλους του 5ου αι, π. Χ. βλ. Καθαρίου (2002) σημ.43. 
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αγκώνα του στηρίζεται ο διαγώνια τοποθετημένος θύρσος14, το κυριότερο από τα σύμβολα 
αναγνώρισης του Διονύσου με διπλό διευρυνόμενο προς τα κάτω νάρθηκα, που καταλήγει 
πάνω σε φυλλωτό θύσανο με τρία φύλλα κισσού15 στο κέντρο, το ένα πάνω από το άλλο. 
Ακουμπά στο δάπεδο πίσω από την τράπεζα, μπροστά στις μορφές. Το δεξί χέρι του θεού 
είναι λυγισμένο στον αγκώνα και κρατεί στεφάνι ελιάς(;) μπροστά στο πρόσωπό του με τα 
οποίο πρόκειται προφανώς να στεφανώσει16 τον συμπότη του. Το στεφάνι είχε δηλωθεί με 
επίθετο λευκό χρώμα, το οποίο δεν έχει διατηρηθεί ικανοποιητικά, παρά μόνον στην 
προβολή του στο στήθος του Διονύσου. Το κεφάλι του Διονύσου έχει μια ελαφριά ανάταση, 
με το βλέμμα να κατευθύνεται ψηλά πάνω από το κεφάλι του συμπότη του. Η όλη στάση του 
Διονύσου προδίδει ότι βρίσκεται σε κατάσταση μέθης. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από τις 
μικρές λεπτές γραμμώσεις που απεικονίζονται μπροστά στο στόμα του και υποδηλώνουν, 
κατά τη γνώμη μας, ότι τραγουδούσε η απήγγειλε17. Οι γραμμές του προσώπου είναι λιτές 
και καθαρές και θυμίζουν τα φειδιακά γλυπτά. Η κοντή κόμη έχει ανώμαλο περίγραμμα από 
το οποίο ξεφεύγουν ελικοειδείς βόστρυχοι, σχεδιασμένοι με αραιό χρώμα, που πέφτουν 
μπροστά από τα αυτιά. Ο Διόνυσος φορεί λευκό διάδημα με διάκοσμο συνεχούς προς τα δεξιά 
σπείρας. Κάτω και πάνω από το διάδημα φαίνονται τα φύλλα από το στεφάνι κισσού. Οι 
λεπτομέρειες του σώματος έχουν σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή, με λεπτές κυματοειδείς και 
ευθείες γραμμές.  

Η τράπεζα είναι ορθογώνια καλυμμένη με λευκό επίχρισμα, πάνω στο οποίο διακρίνονται 
ίχνη κόκκινου χρώματος. Είναι άδεια18, χωρίς εδέσματα, είτε επειδή το κυρίως μέρος του 
συμποσίου με το φαγητό δεν έχει αρχίσει ακόμα, είτε επειδή πρόκειται για τις «δεύτερες 
τράπεζες», όπου οι συνδαιτημόνες, αφού φάγουν ακούν μουσική και διασκεδάζουν μέχρι το 
πρωί.  

Ο συμπότης του Διονύσου, είναι στραμμένος προς τα δεξιά (αριστερά ως προς τον θεατή) 
και έχει απεικονιστεί σε στάση ¾, όμοια με αυτή του Διονύσου, με την διαφορά ότι το 
πρόσωπό του έχει απεικονιστεί σε μετωπική όψη19. Πάνω στο μέτωπό του διακρίνονται 
λεπτές κυματοειδείς ρυτίδες. Οι ανατομικές λεπτομέρειες του σώματος της μορφής 
αποδίδονται κατ’ ανάλογο τρόπο με εκείνες του θεού. Με το δεξί χέρι, που κάμπτεται στον 
αγκώνα προς τα πάνω, κρατεί την ψηλή λαβή ενός ευρύστομου κανθάρου20, «σωτάδειου 
τύπου»21, τον οποίο φέρει στο στόμα για να πιεί, αποκρύβοντας το στόμα και το ήμισυ 

                                                           
14REXI (1936) 747-752, λ. Thyrsos (Lorenz,F.) Papen, F.-G., Der Thyrsos in der griechischen und römischer Literatur und Kunst, 
Bonn 1905. Beazley, J.D. Narthex, AJA 37(1933) 400-403, Carpenter, T. H., Dionysian Imagery in Fifth-Century Athens, Oxford 
1997, σελ.12-13.   
15 Ο κισσός ως διονυσιακό σύμβολο: ReviueArcheologiqueCIV ( 1954) σελ.612 κε. βλ. Efeu (Simon. Ε). Blech, Μ., Studienzum 
Kranzbeiden Griechen, Berlin/ N.Y. 1982, σελ. 197 κε(Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές, 15, 765Δ., Πλούταρχος, Συμποσιακά 
Προβλήματα 3.1.3.647Α).  
16REXXXII (1922),1588-1607 λ. Kranz (Ganszyniec),Blech (1982)σελ.63-74. Καθαρίου (2002)σελ. 63-64, σημ. 780, 789. 
Αριστοφάνης, Πλούτος, στ.1041, Αχαρνής, στ.1090, 1145, Εκκλησιάζουσες στ. 691, 844. Πλάτωνας, Συμπόσιον, στ. 212 c, 
Ευριπίδης, Βάκχες, στ.101-113. 
17Carpender (1997)σελ.83, εικ. 33.Β. Lissarague, F, The Asthetics of the Greek Βanquet, Princeton (1993) σελ. 4, πιν. 3. 
Trendall, LCS, suppl.1,σημ. 218, JHS 88 (1973) σελ. 4, πιν. 3. Ανάλογα παραδείγματα: Κύλικα στην Βασιλεία: Mus. Katalog. 
51.14/15.3 (1975) σελ. 61κέ.αρ.149, πιν. 34.149. Κύλικα Λονδίνου. Βρετ. Μουσ. Β 446, ABV 520.32. 
18 Trendall, LCS, suppl.1, σελ. 75. Verbanck –Piérard, A., Images et croyances en Grèce anscienne: représentations de l’ 
apothéose d’Héraklès au Vie siecle, Bérard, C., Bron, C., Pamari, A., (εκδ) Images et societies en Grèce ancienne.L’ iconographie 
comme method d’analyse. Actes du Colloque international.Lausanne 8-11 févier 1984, Lausanne 1987, σελ. 92. 
19Schauenburg , Κ., ΑΜ 86 (1971) σημ. 4. Trendall, LCS, suppl.1,σελ. 77—80. 
20Σχέση κανθάρου με Διόνυσο: Carpender, T.H., Dionysian Imagery in Αrchaic Greek Art. Oxford (1986) σελ.118. Schapiro, 
H.A., Art and Cult unter Tyrants in Athens, Mainz/.Rhein 1989, σελ. 91.,Hedreen, G., Silens, in Attic Black-figure Vase-Painting. 
Myth and Performance, Michingan 1992, σελ.88-90. Elderkin, E.W. Kantharos, Studies in Dionysiac and Κindered Cult, 1924, 
σελ.3 κε. Eiman, R., AM 58 (1933)σελ.91κε., σημ.1. Asche,L., Der Kantharos(Masch.Diss)Meinz 1956, σελ. 5 κε.,σελ. 24 κε. 
Plin.Nat. 33.150. Marc. Sat. V 21.16.  
21Boardman, J., The Karchesion of Herakles, Journal of Hellenic Studies= JHS (στο εξής JHS) JHS99 (1979) σελ.149-151. LIMC 
(1990) σελ. 186, Carpender (1986) σελ.117-122. LIMCIV (1988) σελ. 779, λ. Herakles 1062 (Boardman, J. and others) 

Hoffmann, H, Rhyta and Κantharoi in Greek Ritual, Greek Vases in the Paul Getty Museum 4 (Occesional Papers on 
Antiqueties 5, Malibu 1989,σελ.131-166. Laurens, A.F., Herakles at Feast in Attic Art: a Mythical or Cultic Iconography? Hagg 
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σχεδόν του προσώπου. Έτσι δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί αν ήταν γενειοφόρος ή όχι. Το 
βλέμμα του είναι στραμμένο προς τα δεξιά και τα μεγάλα, απομακρυσμένα το ένα από το 
άλλο, δίνουν την εντύπωση ενός ανδρικού, αλλά με γυναικεία χαρακτηριστικά προσώπου22. 
Την ίδια εντύπωση προκαλεί και το σώμα του 23, γυμνό από τη μέση και πάνω και καλυμμένο 
στον κάτω κορμό με το ιμάτιο. Η κόμη έχει αποδοθεί με αραιό καστανό χρώμα και είναι 
μακριά, με ανώμαλο εξωτερικό περίγραμμα και δύο μακριούς, υγρούς βοστρύχους, που 
πέφτουν μπροστά στους ώμους και το στέρνο της μορφής24. Δεν διακρίνεται αν είχε γένια. Ο 
άνδρας φορεί διάδημα με συνεχή σπείρα, όμοιο με του θεού και στεφάνι κισσού.  

Η σχεδίαση των μορφών της θεωρούμενης ως κύριας όψης έχει γίνει με εξαιρετική 
προσοχή, με πολύ λεπτές γραμμές όσον αφορά την απόδοση των προσώπων και των 
ανατομικών λεπτομερειών του γυμνού σώματος. Ευρύτατη είναι η χρήση της ανάγλυφης 
γραμμής25, και του προσχεδίου στα περιγράμματα και στις λεπτομέρειες των σωμάτων και 
των αντικειμένων. Επίθετο λευκό χρώμα26, που έχει απολεπιστεί στα περισσότερα σημεία, 
έχει χρησιμοποιηθεί για την απόδοση του τραπεζιού, μπροστά στο ανάκλινδρο, στα 
διαδήματα στο μέτωπο των μαινάδων και των σατύρων, στο στεφάνι που κρατεί  ο θεός 
Διόνυσος και στο λέβητα – δίνο  που έχει απεικονιστεί στην παράσταση.   

Λιγότερο καλά διατηρούνται, αλλά έχουν σχεδιαστεί και με λιγότερη προσοχή, οι μορφές 
στην δευτερεύουσα όψη του αγγείου, γεγονός που οφείλεται, πιθανώς, εν μέρει στην κακή 
όπτησή του, αλλά και σε διαφορετικό χέρι ζωγράφου27, όπως συνηθιζόταν στα μεγάλα 
εργαστήρια της εποχής, όπου την κύρια παράσταση ζωγραφίζει ο δάσκαλος και τη 
δευτερεύουσα, οι συνεργάτες τους ή οι μαθητές του.  

  Προς τον Διόνυσο και τον συμπότη του προσέρχεται από τα αριστερά (ως προς τον 
θεατή) ένας σάτυρος28 κρατώντας ένα πινάκιο με εδέσματα29. Έχει αποδοθεί εν κινήσει, με 
έντονα κυρτωμένη πλάτη και το κεφάλι του προς τα κάτω. Πάνω στο πινάκιο υπάρχει είδος 
εδέσματος (επιδορπίου;), τριγωνικού σχήματος με κάθετες ακτίνες, που καλύπτεται από 
θολωτό κάλυμμα. Το περιεχόμενο του πινακίου έχει αποδοθεί με καστανό χρώμα, ενώ η 
θόλος με λευκό(;) αραιό χρώμα, που έχει απαλειφθεί σήμερα, αλλά πιθανώς αποτελούσε 
προσπάθεια απόδοσης της διαφάνειας. Ο σάτυρος, όπως και όλοι οι σάτυροι που 
παριστάνονται στο λέβητα, έχει κοντή, σγουρή κόμη και κοντή γενειάδα, που έχει αποδοθεί 
με καστανό χρώμα, από την οποία ξεφεύγουν κοντοί βόστρυχοι, αποδοσμένοι με αραιό 
χρώμα. Φορεί πάνω από το μέτωπο λευκή ταινία30 και στεφάνι με φύλλα κισσού. Η 
γυμνότητά του, το τριγωνικό αυτί, το φαρδύ ρυτιδωμένο μέτωπο, η μικρή, πλακουτσωτή 

                                                                                                                                                                                                
εκδ. (1992) σελ.98-100. Schefold, Κ - Jung, F., Die Urkönige, Perseus, Bellerophon, Herakles und Theseus in der klassischen und 
hellenistischen Kunst, Müchen 1988, σελ. 182.Ober, J, Pottery and Miscelaneous Artifacts from Fortified Sites, Hesperia 56 
(1987)σελ.217-220. 
22 Richter G.M.A., Attic Red –figured Vases, New Haven 1958, 2, 141. 
23 Οι ανδρικές ηρωϊκές μορφές, από την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου και μετά γίνονται ολοένα και πιο 
θηλυπρεπείς, χάνοντας τους μυς με τους οποίους παριστάνονταν τα προηγούμενα χρόνια: εκθηλυσμός (McPhee, [1973] 
σελ.11,18. Folsom R.S. Attic Red Figure Potter ,Park Ridge 1976, σελ. 152). 
24Όπως περιγράφονται τα μαλλιά του Διονύσου στις Βάκχες (στ.235)του Ευριπίδη: «…ξανθοίσι βοστρύχοισιν ευοσμών 
κόμην…», ενώ στον στίχο 353 αναφέρεται σε έναν:. «….θηλύμορφον ξένον…»  
25 Καθαρίου (2002) σελ.72, σημ. 35. Οι ζωγράφοι του τέλους του 5ου αι. π. Χ, χρησιμοποιούν την ανάγλυφη γραμμή, για να 
προσδώσουν έμφαση στις μορφές, κυρίως στην Α΄(κύρια)όψη των αγγείων τους. Αν το θέμα συνεχίζεται ενιαίο και στην Β΄ 
όψη χρησιμοποιείται και πάλι η ανάγλυφη γραμμή.  
26 Καθαρίου(2002)σελ73. 
27Καθαρίου (2002)σελ.19-20, σημ. 221, 222, 231, 232, 233. 
28Για σατύρους γενικά: JouanF., Personalite et costume de choeur satyrique, Dioniso 61 (1991) σελ.25-28. Καθαρίου(2002) 
σελ. 36, σημ. 182, 185,187, με βιβλιογραφία. LIMCVIII (1009) λ. Silenoi (Simon E.) 
29 Για πόπανα  και πυραμιδικά γλυκά:Trendall,LCS, suppl.1,σελ.113-114, σημ. 411-414,σελ. 144,147. Fritze, H.v. AM 26, 
(1986) σελ. 350 κε. REXI (1922) σελ. 2088 κ.ε., λ Kuchen (Orth). Hoorn, G.v., Choes und Anhesteria, Leiden –Brill, 1951, σελ.41 
κε. Popana im Dionisyschen Kreis., Berlin, Staat. Mus. Antikenabt, 1968, σελ. 12. Furtwängler, A., Sammlung Sabouroff 1 
(1883/7) στον πιν. 30, Rause W. H. D.,Greek Votive Offerings (1902)σελ.32., RE XXII (1953)σελ. 49, λ. πόπανα (Herzog-
Hauser), Kearns, E, Cakes in Greek sacrifice regulations, Hägg, εκδ (1994) σελ.65-70. Προσφορές σε νεκρούς: Lohmann, 
Grabmäler, σελ.68,78. Trendall, LCS, suppl.1, σελ. 7, 114, σημ. 414, σελ. 143. 
30Mc Phee (1973) σελ. 11, 13.  
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μύτη, τα παχιά χείλη, και η κυματιστή ουρά, είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν αυτόν και 
τους άλλους σατύρους του αγγείου από την ανθρώπινη φύση.  

Την κεντρική ομάδα των μορφών συμπληρώνει από τα δεξιά, χάριν συμμετρίας, ένας 
νεαρός σάτυρος - οινοχόος31 που απεικονίζεται όρθιος, σε στάση τριών τετάρτων 
στραμμένος προς την κλίνη. Με το δεξί του χέρι κρατεί μια οινοχόη με τριφυλλόσχημο 
στόμιο, που έχει αποδοθεί προοπτικά. Έχει κοντά μαλλιά, με υγρούς, ελικωτούς βοστρύχους, 
μπροστά από το αυτί και στο πλάι του αυχένα και φορεί κι αυτός την ταινία  και το στεφάνι 
κισσού. Η καθαρή σχεδίαση των μυών του σώματος, του ανδρικού μορίου και του γόνατος 
προδίδουν ότι ο ζωγράφος είναι ο ίδιος που έχει ζωγραφίσει τις κύριες μορφές στη 
θεωρούμενη κύρια  όψη του αγγείου. 

Πίσω από τον νεαρό σάτυρο και κάτω από ένα ανηρτημένο στεφάνι ελιάς, βρίσκεται ένας 
δίνος32 πάνω σε υψηλό υπόστατο, όμοιος στο σχήμα με το εξεταζόμενο αγγείο. Το αγγείο και 
το υπόστατο δηλώνονται με λευκό επίθετο χρώμα και οι λεπτομέρειες με λεπτές καστανές 
γραμμές.  

Ακολουθεί ένας σάτυρος, στραμμένος προς τα αριστερά, που κρατεί πάνω από τον δίνο 
μια ωοειδή πρόχου με ελισσωτή λαβή, με την οποία, προφανώς, αραιώνει το κρασί με νερό33. 
Η στάση του είναι σχεδόν χορευτική με το ένα πόδι στον αέρα. Το κεφάλι του απεικονίζεται 
σε κατατομή με ελαφριά κλίση προς τα κάτω και το βλέμμα του είναι απόλυτα 
συγκεντρωμένο σ’ αυτό που κάνει. Και ο σάτυρος αυτός έχει ζωγραφιστεί από το ίδιο χέρι 
ζωγράφου.  

Προς την κλίνη έχει στραμμένη την προσοχή της μια καθισμένη γυναίκα, που κρατεί με το 
δεξί της χέρι μια μεγάλη δάδα34. Αποτελεί ίσως την ωραιότερη μορφή του αγγείου. Το 
αγαλματικό, σαν φειδιακό γλυπτό35, ύφος της, τα κοσμήματα που φορεί  (ενώτια σε μορφή 
κρίκων36), καθώς και η θέση της στην παράσταση, δείχνουν ότι αυτή συμμετείχε στο 
συμπόσιο. Ο κορμός της είναι στραμμένος προς τα δεξιά, αλλά κοιτάζει προς τα αριστερά. Το 
πρόσωπό της, σε κατατομή, έχει λεπτά χαρακτηριστικά και ευθεία μύτη. Τα σγουρά, καστανά 
μαλλιά της είναι μαζεμένα σε κροβύλο και φορεί μεγαλοπρεπές διάδημα με σπείρες, όπως ο 
Διόνυσος και ο συμπότης του. Ο ιωνικός χιτώνας της συγκρατείται στους ώμους και πέφτει 
χαλαρός με πολλές ελεύθερες, ακατάστατες, και από τα γόνατα και κάτω ευθείες, πτυχώσεις. 
Το αριστερό της χέρι ακουμπά χαλαρά στο αριστερό γόνατο που βρίσκεται ελαφρώς πιο 
ψηλά από τα δεξί. Κάτω από το ένδυμα φαίνονται τα δάκτυλα του δεξιού ποδιού. Με το δεξί 
χέρι, που φέρεται προς τα κάτω, κρατεί σφιχτά τη δάδα που έχει νάρθηκα με τριπλό κάθετο 
στέλεχος, που δένεται με οριζόντιο σύνδεσμο σε δύο σημεία και καταλήγει σε οξύ άκρο, με 
διπλό λοβοειδές φυτίλι. Η ύπαρξη της δάδας δηλώνει ότι η γυναίκα παίρνει μέρος σε ένα 
συμπόσιο που διεξάγεται νύχτα. Το κάθισμα που είναι καθισμένη η μορφή δεν διακρίνεται, ή 
δεν έχει απεικονιστεί.  

Στην παράσταση της κύριας όψης εντάσσεται και η επόμενη μορφή, ένας σάτυρος που 
απεικονίζεται σε αριστερή κατατομή, στηρίζεται σε λεπτή βακτηρία κάτω από την μασχάλη, 

                                                           
31Bremmer,J., Adolescents, Symposion , and Pederasty. Murrey (1990) σελ. 14—142. Ηösch, N., Der schöne Schenkknabe, στο 
Vierneisel, K. -Kaeser, B. (εκδ). Kunst der Schale –Kultur des Trinkens Sonderstellung in der Staatlichen Antikensammlungen am 
Königsplatz in München, 23.3-27.10, 1991, München 1990,σελ. 229-234 (κατάλογος έκθεσης). Trendall, LCS, suppl.1,σελ.114. 
32 Δίνοι ως συμποσιακά αγγεία: Τrendall, LCS, suppl.1,σελ.117,σημ. 431. Straten F.von, The Lebes of Herakles, Bulletin 
Antiekebeschaving. Annual Papers of Classical Archaeology.= BABesch,(στο εξής BABesch) BaBesch 54(1979) σελ.189-191. 
Carabatea,  M., Herakles and a “Man in Need?”, Palagia εκδ (1997) σελ.133-135, σημ.28-30. 
33McPhee (1973)σελ.34,σημ. 1. 
34Για καθισμένες μαινάδες: Schöne, A., Der Thiasos, Eine ikonographische Untersuchung über das Gefolge des Dionysos in der 
attischen Vasenmalerei des 6. Und 5. Jhs.v.Chr. Göteborg 1987,σελ. 66. Paul-Zinserling, V., Der Jena –Maler und sein Kreis. Zur 
Ikonologie einer attischen Schalenwerkstatt um 400v.Chr..Meinz /Rhein 1994,σελ.42. 
35 McPhee (1973)σελ.8. 
36McPhee (1973)σελ.11. 
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και προτάσσει με το τεντωμένο δεξί χέρι του ένα κέρας37 γεμάτο με κρασί. Στον βραχίονα του 
λυγισμένου αριστερού του χεριού έχει τυλιγμένη δορά ελαφιού( νεβρίδα)38.  

Οι μορφές της θεωρούμενης ως δευτερεύουσας πλευράς δεν είναι τόσο μεγαλοπρεπείς 
όσο εκείνες της κύριας και είναι ελαφρώς μικρότερες σε μέγεθος και λιγότερο ουσιαστικές. 
Εξαιτίας της κακής όπτησης του αγγείου οι λεπτομέρειες των προσώπων και των σωμάτων 
δεν διακρίνονται ικανοποιητικά. 

Την κύρια από την δευτερεύουσα όψη χωρίζει ένα δένδρο με κλαδιά, χωρίς φύλλα 
(πιθανώς προσπάθεια απόδοσης ενός ελαιόδενδρου39). Ακολουθεί μια όρθια μαινάδα 
στραμμένη προς τα δεξιά που κρατά δύο δάδες σε διαγώνια  διάταξη και φαίνεται να 
περπατά γρήγορα ή να χορεύει, όπως φαίνεται από το ένδυμά της που είναι δεμένο στη μέση 
και ανεμίζει προς τα πίσω δημιουργώντας κυκλικές, κυματοειδείς πτυχώσεις. Το κεφάλι της 
απεικονίζεται σε δεξιά κατατομή, ενώ η κόμη της συγκρατείται μέσα σε  επιμήκη ωοειδή 
σάκο40. Το λευκό διάδημα πάνω στο μέτωπο είναι ορατό, όχι όμως και το στεφάνι κισσού. 
Ακολουθεί ένας σάτυρος, που χορεύει, με το κεφάλι προς τα δεξιά, σε κατατομή, αλλά κατ’ 
ενώπιον ως προς τον κορμό, με τα χέρια εκτεταμένα και τα πόδια σε διάσταση. Έχει δεμένη 
στον δεξιό του ώμο μια νευρίδα, που καλύπτει τον αριστερό του βραχίονα και πέφτει προς τα 
κάτω41.  

Το κέντρο της παράστασης της δευτερεύουσας όψης καταλαμβάνει το ζευγάρι ενός 
καθισμένου προς τα δεξιά σατύρου, που παίζει με τα δύο του χέρια δίαυλό42 και μιας όρθιας 
μαινάδας που κρατεί τύμπανο43 στο δεξί χέρι. Ο σάτυρος κάθεται  σε κορμό δέντρου με το 
πρόσωπο και το σώμα του σε πλάγια δεξιά όψη. Η μαινάδα στέκεται κατ’ ενώπιον, ενώ έχει 
το κεφάλι της γυρισμένο προς τον σάτυρο, σε κατατομή προς τ’ αριστερά και τα μαλλιά της 
μαζεμένα σε κροβύλο Το δεξί χέρι απλώνεται με χάρη προς τον σάτυρο, με την παλάμη προς 
τα έξω, ενώ το δεξί κάμπτεται στον αγκώνα και κρατεί το τύμπανο υψωμένο προς τα πάνω. 
Το τύμπανο διακοσμείται με ημικυκλικές και κυκλικές γραμμώσεις, πιθανή υποδήλωση του 
δέρματος, από το οποίο ήταν φτιαγμένο. Η μορφή φορεί ποδήρη χιτώνα, δεμένο στη μέση με 
λεπτή μαύρη κορδέλα. Οι πτυχές του ενδύματος από τη μέση και κάτω είναι ευθείες και 
ακολουθούν τα περιγράμματα των μελών. Δεν διακρίνονται τα πόδια. 

Δεν χωράει αμφιβολία ότι στον υπό εξέταση λέβητα – δίνο παριστάνεται η σκηνή ενός 
διονυσιακού συμποσίου παρουσία μαινάδων και σατύρων. Τα συμπόσια44 – η λέξη συμπόσιο 
απαντάται για πρώτη φορά στον 6ο αι. π. Χ.45-, στα οποία συμμετέχουν θεοί και ήρωες, αλλά 
και θνητοί (μόνον άνδρες)46, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα του τέλους του 5ου αι. 

                                                           
37Το κέρας της Αμάλθειας συνδέεται με τον ήρωα Ηρακλή, όμως εδώ το απεικονιζόμενο αντικείμενο, που κρατεί ο σάτυρος 
είναι μάλλον αγγείο πόσης: Denzter (1982) σελ. 143-144. K Schauenburg, (Mitteilungen des Deutschen Archäologisches 
Instituts, Römische Abteilung (RM) 69 (1962)σελ. 36 κέ., σημ. 7 και 9.  ΑRV2 601.23, Journal of Hellenic Studies(JHS )11,1890, 
πιν. 12. Trendall , LCS, suppl.1,σελ. 119.  
38Trendall, LCS, suppl.1,σελ. 142. 
39Trendall, LCS, suppl.1, σελ. 91, σημ.322.Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για ελαιόδενδρο, που έχει χάσει τα φύλλα του, 
ένα δένδρο που συνδέεται με τη λατρεία του Ηρακλή (Carabatea [1997], σελ.133, σημ.18) αν και ο καθορισμός του είδους 
των φυτών και των δένδρων στην αττική αγγειογραφία δεν είναι σίγουρος. 
40McPhee (1973)σελ.11. 
41Ανάλογη ακριβώς στάση σατύρου, στον κρατήρα της Οξφόρδης με τους άθλους του Θησέα και το μύθο του Προμηθέα, του 
ζωγρ. του Δίνου(πρώϊμη περίοδος του ζωγράφου). McPhee (1973) σελ.4, 11 (13)., American Journal of Archaeology (AJA) 
43(1939) σελ10-13,σελ.619. 
42Hamdorf. F., Musik und Symposion. Verneisel-Kaeser (1990) σελ. 283-246. Schlessinger, K., The Greek Aulos, Göttingen 1970. 
Belis, A., Auloi grecs du Musee du Louvre, Bulletin de Corespondance Hellénique (στο εξής BCH) BCH (1984) σελ.111-122. 
Ανάλογη στάση σατύρων: Καθαρίου (2002)πιν 29Β. 
43 Για τύμπανα γενικά: Καθαρίου (2002) σελ.28, σημ. 40. Carpenter (1997) σελ. 74,σελ. 111-112. 
44 Για μια εκτεταμένη βιβλιογραφία γύρω από το συμπόσιο. βλ. πρακτικά συνεδρίου  στην Οξφόρδη: Murray, O., Sympotica. A 
Symposium οn the Symposion, Oxford 1990, σελ. 321 κε. 
45Θέογνις, Ελεγειών 1,298. Πίνδαρος, Νεμεόνικος ΙΧ 115, Ολυμπιόνικος VΙΙ 8, Ισθμιόνικος VI 1, Πυθαγόρας IV 486 , Όμηρος, 
Οδύσσεια Ι 151 και VIII 485.  
46Σύμπόσιο, Πλάτωνα και Συμπόσιο, Ξενοφώντα. Πλουτάρχου, «συμποσιακά προβλήματα», Αθήναιος «Δειπνοσοφιστές», κ.ά. 
Για μια συνοπτική παρουσίαση και των υπόλοιπων γραμματειακών πηγών που αναφέρονται στο συμπόσιο βλ. REVIII 
(1932),1273-1282 λ. Symposion(Hug). 
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π.Χ. Αφορμές για συμπόσια, που δεν είναι πάντα εύκολο να καθοριστούν με ακρίβεια, δίνουν 
μια γέννηση, ένας γάμος, νικηφόροι θεατρικοί ή αθλητικοί αγώνες, δεξιώσεις φίλων πριν την 
αναχώρησή τους για τον πόλεμο ή επ’ ευκαιρία της επιστροφής τους, ο εορτασμός της 
δεκάτης, νεκρόδειπνα κ.ά. Το συμπόσιο είχε ένα τελετουργικό τρόπο έναρξης και διεξαγωγής. 
Ξεκινούσε με μια σπονδή προς τους θεούς, ακολουθούσε η περιποίηση του σώματος των 
συμποτών με αρωματικά έλαια και η διάθεση στεφανιών στους τελευταίους47. Ακολουθούσε 
οινοποσία, φαγητό, συζητήσεις, παίξιμο μουσικής και απαγγελία ποίησης, χοροί και 
διαγωνισμοί. Τα συμπόσια των θεών και των ηρώων έχουν την ίδια τυπολογική σχέση με τα 
συμπόσια των απλών πολιτών.48 

Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. το θεματολόγιο των παραστάσεων των ερυθρόμορφων αγγείων 
αλλάζει. Δεν ενδιαφέρουν πια τα κατορθώματά των θεών και των ηρώων που συνδέονται με 
τη βία, αλλά οι ερωτικές τους περιπέτειες, και οι χαρές της ειρηνικής, καθημερινής ζωής των 
πολιτών (σκηνές γάμου, γυναικωνίτη, συμμετοχή σε κώμους, συμπόσια, αθλήματα)49 . 

Πολύ συνηθισμένα είναι τα θέματα διονυσιακού χαρακτήρα και γενικότερα παραστάσεις 
που συνδέονται με τη σύγχρονη διονυσιακή λατρεία50, κυρίως σκηνές συμποσίου, στις οποίες 
συμμετέχει ο Διόνυσος, με τον Ηρακλή ή τον Ήφαιστο. Γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη 
προτίμηση σε μυστηριακές λατρείες51, που πολλές φορές αποκτούν εσχατολογικό 
περιεχόμενο52. Είναι η εποχή που ο Διόνυσος στις Βάκχες (στ. 235) του Ευριπίδη εμφανίζεται 
ως Βάκχος, ως νέος μύστης των Ελευσινίων μυστηρίων53. 

Η προτίμηση, ως θέματος στην αγγειογραφία, του Διονύσου και του Ηρακλή, που 
πρωταγωνιστούν στα περισσότερα μεγάλου σχήματος αγγεία των ζωγράφων της εποχής, 
δεν είναι τυχαία και θα μπορούσε πιθανότατα να συνδεθεί με τη διάδοση της λατρείας τους, 
σε μια εποχή που οι κάτοικοι της Αττικής αναζητούσαν ανακούφιση από τις σκληρές 
δοκιμασίες του Πολέμου. Η ανάγκη μιας ριζικής «αναγέννησης», μιας ανανέωσης, είναι 
επιτακτική. Η υπέρτατη ευδαιμονία για τους κουρασμένους πολίτες είναι η ανταμοιβή των 
κόπων που έκαναν στην γη, στην άλλη ζωή, όπου θα καταλάβουν θέση ανάμεσα στους 
«μάκαρες» και αναγεννημένοι- αιώνια νέοι54- πια θα απολαμβάνουν τιμές και φαγοπότια, σε 
συμπόσια με τους θεούς του Ολύμπου. Οδηγοί τους στο δρόμο αυτό και πρότυπά τους είναι 
ένας θεός, ο Διόνυσος, ο κατ’ εξοχήν θεός του κρασιού και της χαράς και ένας ήρωας, ο 
Ηρακλής55, που μετά τους κοπιαστικούς  άθλους του και τον θάνατό του στην πυρά, 
αποθεώθηκε56 και ανέβηκε με άρμα57, στον Όλυμπο όπου του επιτρέπεται να πάρει μέρος 
στο συμπόσιο των θεών. Ως σύμβολα της αθανασίας που κερδίζεται μετά τον θάνατο58 και 

                                                           
47Αριστοφάνης, Πλούτος 1041. Αχαρνής 1090. 1145. Εκκλησιάζουσες 691, 844. Για την σημασία των στεφανιών στο πλαίσιο 
ενός συμποσίου Πλάτωνας, Συμπόσιον 212 ε και Ευριπίδης , Βακχες 101-113. 
48Carpenter (1997) σελ. 102,103.  
49Καθαρίου (2002)σελ.86. 
50Metzger, H., Les Representations dans la ceramique attique du IVe Siecle, Paris 1951, σελ.337, 405 κε. Zinserling (1994) 
σελ.14 κε Thimme  J., Vom Sinn der Bilder und Ornamente ouf griechischen Vasen, Antaios 11 (1970) σελ. 489κε. Real W., 
Studien zur Entwicklung der Vasenmalerei im ausgehenden 5 . Jahrhundert v. Chr.,Münster(1973)σελ.7. 
51  Paul-Zinserling(1994)σελ.10,18,40-41. Carpenter (1997) σελ. 76-77.  
52Metzger (1951)σελ.417-419. Denzer (1982)σελ.119. Paul-Zinserling (1994) σελ.28. 
53 Με την εικόνα του νέου και αγένειου Διονύσου φαίνεται να συνδέεται και η χρήση του ουσιαστικού «γύννις» για τον 
χαρακτηρισμό του από τον Λυκούργο στους «Ηδωνούς» του Αισχύλου (TrGF 3 F61,σ. 182) 
54Για τον νέο αγένειο Ηρακλή: Καθαρίου (2002) σελ.57, σημ.634. Ο Boardman (LIMCV[1990] σελ.131, 184,λ. Herakles) 
θεωρεί ότι απεικονίζεται ο αναγεννημένος ήρωας. Αυτή την περίοδο γενικότερα  πολλοί θεοί (Απόλλωνας, Ερμής, Ήφαιστος 
κ. ά) εμφανίζονται αγένειοι.  
55Για τον Ηρακλή γενικά: MLI2 (1886-1890) σελ.2253-2298,2901-3023,λ. Herkules (Peter,R.), REVIII (1912) σελ. 550-609, λ. 
Herkules (Böhm,F), RESuppl.III (1918) σελ.910-1121, λ. Herakles (Gruppe ,O.,) RESuppl. XIV(1974) λ. Herakles, σελ. 137-
196(Prinz, F.,). Για παραστάσεις από όλο τον κύκλο της ζωής του: Καθαρίου 2002) σημ. 612.  
56Schauenburg, K., Herakles unter Göttern, Gymnasium 70(1963)σελ. 113-133, Brommer,F., Vasenlisten zur griechischen 
Heldensage, Marburg 1973,3,σελ.159-171.Vollkommer,R., Herakles in the Art of Classical Greece, Oxford 1988,σελ.32-39. 
LIMCV(1990)121-132 λ. Herakles 2847-2938 (Boardman, J.). 
57 Ο Οβίδιος ( Μεταμορφώσεις 9, 262-273) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το άρμα του Δία μετέφερε τον Ηρακλή στα Αστέρια 
και ο Λουκιανός (Ερμότιμος, 7) ότι το άρμα του Ηρακλή πέταξε για τους θεούς. 
58Metzger (1951)σελ. 223, 229-230. McPhee (1973) σελ. 235. 
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ευεργέτες της ανθρωπότητας ήταν λογικό να γνωρίσουν την εποχή αυτή ιδιαίτερη 
δημοτικότητα.  

Ο Διόνυσος και ο Ηρακλής (θεός –ήρωας, σε άσμα γυναικών της Ήλιδος59 ο πρώτος και 
ήρωας - θεός60 ο δεύτερος) θεωρούνται αδέλφια και έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά 
στοιχεία: Και οι δύο συνδέονταν τόσο με την ολύμπια, όσο και με τη χθόνια σφαίρα, καθώς α) 
ήταν γιοι του Δία από θνητές γυναίκες και β) συνδέονταν με μυστηριακές λατρείες, ο 
Ηρακλής ως πρωτομύστης των Ελευσινίων61 και ο Διόνυσος ως τιμώμενο πρόσωπο της 
επίσης μυστηριακού χαρακτήρα διονυσιακής λατρείας γ) και οι δύο είχαν κατεβεί στον Άδη 
και είχαν σχέση με τις θεότητες του Κάτω Κόσμου62. 

Στα κατωιταλιώτικα αγγεία η παράσταση του Διονύσου με τον Ηρακλή έχει πάντα 
εσχατολογική σημασία63. Στα αγγεία αυτά μόνον ο Ηρακλής απαντάται σε σκηνή συμποσίου 
με τον Διόνυσο64. Στα Αττικά αγγεία στα τέλη του 5ου αι., αρκετά συχνή είναι και η 
παράσταση του συμποσίου του Διονύσου με τον Ήφαιστο65, που αναφέρεται σε μυθικό 
συμπόσιο66 που έγινε μεταξύ τους έπειτα από την επιστροφή του Ηφαίστου στον Όλυμπο, με 
τη μεσολάβηση του θεού του κρασιού.  

Ωστόσο υπάρχουν εδώ αρκετά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο συμποσιαζόμενος με τον 
Διόνυσο πρέπει να είναι τελικά ο Ηρακλής και όχι ο Ήφαιστος, ένας κοινός θνητός ή ο 
Ικάριος67 με τον οποίο σπάνια απεικονίζεται σε συμπόσιο ο θεός. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) Η 
συχνότητα των παραστάσεων μέχρι τα τέλη του 5ου αι. π. Χ.68 του συμποσίου Διονύσου -
Ηρακλέους, όπου το τιμώμενο πρόσωπο είναι ο Ηρακλής, πιθανότατα απεικονιζόμενος κατά 
την αποθέωσή του, στεφανούμενος από τον θεό69. Το ότι το κύριο πρόσωπο της παράστασης 
είναι ο Ηρακλής είναι σαφές και από την μετωπικότητα της μορφής70, προκειμένου να 
τονιστεί  η κούραση του ήρωα μετά τους άθλους του, τα αφύσικα μεγάλα μάτια71, που 

                                                           
59Nillson,(1906)σελ.291,2. 
60 Πίνδαρος( Νεμεόνικός 3,22). 
61Simon, E., ΑntikeKunst(Στο εξής:AntK) AntK 9 (1966)σελ.85. Harisson,(1967)σελ.44, σημ. 143.LIMCIV 

(1988) σελ.806-807 l.Herakles 1401-1410 (Boardman, J., κ.ά). Αναφέρεται μάλιστα ότι στα μυστήρια αυτά 

κατείχε τη θέση πρωτομύστη(βλ. σχετικά: GrafF., Eleusisunddieorphische Dichtung Athensinvor hellenistischer 

Zeit (1974) σελ.143. 
62Volkommer (1988) αρ.284, εικ.56.LIMC V(1990)179 λ.Herakles 3495 (Boardman,J.,et.al.) Paul-Zinserling 

(1994) πιν.2.1. 
63Τrendall, LCS, suppl.1,σελ.64-149. Denzer (1982)σελ.130-142. Hurschmann, R., Symposienszenen auf 

unteritalischen Vasen. Würzburg 1985. 
64Trendall, LCS, suppl.1,σελ.67. 
65Beazley,J. D., Excavations at Al Mina, Sueidia iii. The red-figured Vases, JHS 59 (1939)σελ.30.  Metzger 

(1951) σελ. 126κε. LIMCIII (1936) σελ. 470, λ. Dionysos 559 (Gaspari,C.) Fronig,H., Dithyrambos und 

Vasenmalerei in Athen, Würzburg 1971, σελ.67κε. Cremer, Μ., Zur Deutung des jüngeren Korfou –Giebels, 

Archäologischer Anzeiger = AA, (στοεξής: ΑΑ)ΑΑ1981,σελ.29-31,πιν.4-5. Schöne (1987) σελ.77κε. Schäfer, 

A., Unterhaltung beim griechischen Symposion .Darbietungen, Spiele und Wettkämpfe von homerischer bis 

spätklassische Zeit,Mainz(1997)σελ.92-96. Paul-Zinserling (1994)σελ.35. Brommer,F., Hephaistos. Der 

Schmiedgott in der antiken Kunst(1978)σελ.17 . Beazley ABV  282, 22. ARV  1171,1. 
66Hom .II18,395, Apollonhymnus 316 κε. Paus. I, 20,3. Fehr ( 1971)σελ. 69. ARV2 1114,8. , ARV2 1117.10 
67 Trendall, LCS, suppl.1,σελ.95-96, σημ. 339. Hauser ,F., Die Neu-Attischen Reliefs( 1989)σελ.198 κε. 
68Richter (1958 ,2)σελ.155, Καθαρίου (2002)σελ.36,σημ.205, σελ. 86. 
69ΖΒ,Oin Tarent, Mus. Naz.6518, Oin tarent Mus.Naz. 8841, RVA 921,αρ.86, πιν. 357,5-6.Schauenburg 

(1963)σελ. 123.-Gh. Neapol. Mus. Naz.Stg. 278, RVA 48, αρ.21,1072. 
70Η μετωπικότητα του ήρωα συνδέεται με την ιδιαίτερη αυτή στιγμή στον βίο του. Απεικονίζεται σε 

στιγμή ξεκούρασης και χαλάρωσης και ανάκτησης των δυνάμεών του. Trendall,LCS, suppl.1σελ.77-80, 

πιν. 10,1. Jakobsthal(1934)σελ.140κε., πίνακας V. Scauenburg, K., AM 86(1971)σημ. 41κε. 
71 Καθαρίου (2002)ΙΙΙ, 2, σημ. 43. 
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απεικονίζονται απομακρυσμένα το ένα από το άλλο και οι ρυτίδες που ζωγραφίζονται στο 
μέτωπό του72 που εκφράζουν την κούραση και την ευθύνη για το μέλλον των θνητών. β) Ο 
τύπος του ανακεκλιμένου Ηρακλή είναι πολύ διαδεδομένος την εποχή αυτή 73. γ) Ένα ακόμη 
στοιχείο που υποστηρίζει την άποψη ότι η μορφή πρέπει να ταυτιστεί με τον Ηρακλή, είναι  ο 
κάνθαρος «σωτάδειου» τύπου (ρηχός, χωρίς πόδι, με υπερυψωμένες λαβές), ένα αγγείο, που 
έλκει την καταγωγή του από την Βοιωτία και είναι γνωστό ότι συνδέεται με τον Ηρακλή και 
τη λατρεία του. Ο κάνθαρος θεωρείται από την πλειονότητα των επιστημόνων ως ταφικό 
αγγείο που απεικονίζεται συχνά στα χέρια των νεκρών στα επιτύμβια μνημεία και αγγεία 
που κρατούν οι ήρωες που δεν ανήκουν πια στη γήινη σφαίρα74. Σχετίζεται επίσης με το 
Διόνυσο και τη μυστηριακή λατρεία του75. δ) Επί πλέον με τη λατρεία76 του θεοποιημένου 
Ηρακλή ως σχήμα αγγείου σχετίζεται και ο λέβητας – δίνος πάνω στον οποίο έχει 
παρασταθεί η υπό εξέταση παράσταση του συμποσίου, αλλά έχει και απεικονισθεί πάνω στο 
αγγείο. Πιθανώς, όπως υποστηρίζουν αρκετοί επιστήμονες και ο δίνος έχει ταφική – 
εσχατολογική σημασία, και αποτελεί σύμβολο της αιώνιας ζωής μετά τον τάφο. ε) Η 
στεφάνωση του Ηρακλή από τον Διόνυσο με  στεφάνι ελιάς, που θεωρείται από μερικούς 
σύμβολο θανάτου77,ενισχύει περεταίρω την εσχατολογική σημασία της παράστασης του 
συμποσίου Διονύσου - Ηρακλέους.  

Η καθισμένης γυναίκας με τη δάδα που συμπεριλαμβάνεται στον κεντρικό πίνακα. 
ξεχωρίζει από τις άλλες μαινάδες, με την μεγαλοπρέπειά της, το διάδημα με τις σπείρες που 
φορεί, -όμοιο με εκείνο του Ηρακλή και του Διονύσου- και από την προσεκτική απόδοση του 
ενδύματός της, και των κοσμημάτων της (ενώτια). Αναμφισβήτητα δεν πρόκειται για μια 
τυχαία μορφή, που ανήκει στο σύνολο της θεωρούμενης ως κύριας όψης, συμμετέχοντας στο 
συμπόσιο. Παρ’ όλα αυτά μια ταύτισή της με τη νύφη του Διονύσου, την Αριάδνη78, θεωρείται 
παρακινδυνευμένη, επειδή σε ανάλογες παραστάσεις η φερόμενη σαν Αριάδνη βρίσκεται σε 
αμεσότερη σχέση με τον Διόνυσο (κάθεται στα πόδια της κλίνης του, τον εναγκαλίζεται ή την 
κοιτάζει και ανταποδίδει το βλέμμα του ή ακόμη απεικονίζεται να δέχεται τιμές από τα μέλη 
του διονυσιακού θιάσου, απουσία του θεού79).  

                                                           
72Trendall, LCS, suppl.1,σημ 280.   
73Carabatea (1997) σελ. 121-132, 134,πιν. 5α-γ. Harrison E, B., Hesperia 33( 1964)σελ.76 κέ, πιν. 14 α-γ. Tagalidou, Ε., 
Weihreliefs an Herakles aus klassischer Zeit, Jonsered 1993,σελ. 11. Blech (1982) σελ.431-432. Boardman (1979) σελ. 149, 
151. Fehr (1971) σελ 69 κε.,82 κε.,152 κε. Blatter, R., AA (1976) σελ.49 κε. Kilinski ,K., in Saphiro (εκδ.) Art, Mythland 
Culture,. Greek Vases from Southern Collections, Austellungskatalog, New Orleans, Museum of Art, Tulane University (1981) 
σελ. 74κε., αρ 28, με φωτ. Metzger (1951) σελ. 224 κε. Haufmann, G.M.A. Lagender Herakles in Plastik (1971). Scharmer, H., 
Der gelagerte Herakles, 124, BWPr (1971) σελ. 5κε.Trendall, LCS, suppl.1,σελ.64, σημ. 209, σελ.68,79. 
74Trendall, LCS, suppl.1, σελ. 83-86,σημ. 291. Lohmann, Crabmäler,143-144κε., σημ.1206. Schauenburg, K., Jahrbuch des 
Deutschen Archäologischen Instituts= JdI. (Στο εξής JdI) JdI 68 (1953) σελ. 66 κε. Galinsky, G.K., The Herakles Theme (1972) 
εικ. πιν.5.P. Elderkin, G.W. Kantharos. Studies in Dionyciac and Kindred  Cult(1924)σελ. 3 κε. 
75Καθαρίου (2002), σημ. 792. «Αγγεία όπως μεσόμφαλες φιάλες, κάνθαροι και ρυτά που κρατούν στις παραστάσεις 
συμποσίων θεοί και ήρωες, όπως ο Διόνυσος, ο Πλούτωνας, ο Τριπτόλεμος και ο Ηρακλής  ταιριάζουν σε συμπόσια δημόσιου 
και κυρίως λατρευτικού χαρακτήρα».  
76Αλξανδρή, Ο., ΑΔ 29 (1973/74) Χρονικά, πιν. 121. CorpusVasorumAntiquorum =CVA(στο εξήςCVA)CVA4, σελ.114-115, εικ. 
148. LIMC (1988) λ.Herakles, αρ.1378, εικ. 534 (J. Boardman). Beazley, ARV 2 438, 8. Metzger (1951) σελ. 214, πιν. XXXI.I. Ο 
Παυσανίας αναφέρει δύο λέβητες ως ακρωτήρια του ναού του Διός στην Ολυμπία ( Pausanias 5. 10.4). Ο vonStraten 
(1979)σελ.189-191.θεωρεί ότι το αγγείο σχετίζεται με την μίξη του κρασιού στα «Οινηστήρια» μια εορτή του προς τιμήν του 
Ηρακλέους, που σχετίζεται με τα Απατούρια. 
77Για τη σχέση του Ηρακλή με το ελαιόδενδρο και την ελιά: Carabatea (1997) σελ.133, σημ. 14,18. Παράλληλα: ARV2 1419,I, 
LIMCV ( 1990) λ. Ηρακλής, αρ. 1368-1380 (J. Boardman). CVAI, σελ. 36-37, εικ. 32. 1. 
78Την ταύτιση της μορφής με την Αριάδνη, πιθανολόγησε ο καθηγητής της αγγειογραφίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μιχ. Τιβέριος. REII (1985) σελ.803-810, λ.Ariadne (Wagner,R.). Brommer (1973) σελ.217-
218,227-243. LIMC III (1986) σελ. 482-488.λ. Dionysos 708-779 (Gaspari,C.) LIMC III (1986) 1052-1053, λ. Ariadne 1-154 
(Bernhard, ML., Daszewski, W.A.). Schöne (1987) σελ. 61κε. 
79 Για μια συνοπτική εικόνα των παραστάσεων της Αριάδνης με τον Διόνυσο, βλ. Kaempf –Dimitriadou, S., Die Liebe der 
Götter in der attischen Kunst des5 Jahrhundrets v. Chr.,Basel 1979, σελ.30 κε. Schefold (1981)σελ. 265 κε. Για συμπόσια 
Διονύσου – Αριάδνης: ARV2 1269,3. Carpenter, T.H., Symposion of Gods, Murray -Tecusan 1995, εικ. 1-3. ARV 2 1270,17. CVA 
Würzburg II (1980) πιν. 5. 1-4. 6.1-2.  
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Η μορφή θα μπορούσε ακόμα να ταυτισθεί με την Αφροδίτη80, την γυναίκα του Διονύσου 
και μητέρα των Τριών Χαρίτων, που έχει χθόνιο χαρακτήρα ή  με μία από τις Ελευσινιακές 
θεότητες81, πιθανώς την Περσεφόνη (λόγω και της δάδας που κρατεί) ή την Ήβη, την οποία 
νυμφεύθηκε ο  Ηρακλής στον Όλυμπο 82.  

Το πιθανότερο όμως είναι να πρόκειται για μια απλή μαινάδα, που κατέχει όμως ανάμεσα 
στις άλλες, ξεχωριστή θέση83. 

Το αγγείο αποδίδεται, -τουλάχιστον η θεωρούμενη ως κύρια όψη- με αρκετή ασφάλεια 
στον ζωγράφο του Δίνου του Βερολίνου. Ο ζωγράφος του Δίνου84 πήρε το όνομά του από 
έναν παρόμοιο με τον δίνο των Αχαρνών λέβητα με παράσταση του Διονύσου σε συμπόσιο, 
που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Βερολίνου85. Εκτός από τα άλλα, συνήθως μεγάλου 
μεγέθους αγγεία που συνήθιζε να διακοσμεί, διακόσμησε και πέντε (με το δημοσιευόμενο 
αγγείο) δίνους86 και διέδωσε το σχήμα στα μεγάλα εργαστήρια των ζωγράφων του 4ου αι. π. 
Χ. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους του ερυθρόμορφου ρυθμού, του  τέλους 
του 5ου αι. π. Χ. Ήταν νεωτεριστής και μαθήτευσε στο εργαστήριο του ζ. του Κλεοφώντος87, 
που με τη σειρά του προέρχεται από το εργαστήριο του ζωγράφου του Πολύγνωτου88. Η 
τεχνοτροπία του βρίσκεται μεταξύ του κλασικισμού, του απλούστερου ρυθμού (κύριος 
εκπρόσωπος του οποίου ήταν ο ζωγρ. της Ιένας89) και της νέας εποχής, του πλούσιου 
διακοσμημένου ρυθμού(κύριος αντιπρόσωπος του οποίου ήταν ο Μειδίας)90. Η επίδραση των 
γλυπτών του Παρθενώνα  είναι φανερή στα έργα του91, ιδιαίτερα στην πρώιμη και τη μέση 
περίοδό του, στην οποία τοποθετείται ο λέβητας των Αχαρνών. Οι μορφές του είναι πιο 
σαρκώδεις, στρογγυλές και συμπαγής απ’ ότι του δασκάλου του και έχει αρκετά καλή 
αίσθηση του βάθους. Οι πτυχώσεις των ενδυμάτων του είναι κοντές και άτακτες, ενώ στον 
κάτω κορμό των μορφών ευθείες και πιο στυλιζαρισμένες. Προτιμά τα διονυσιακά θέματα, 
κυρίως συμπόσια με ανακεκλιμένες μορφές. Τις τοποθετεί σε διαφορά επίπεδα ή στην 
περιφέρεια του αγγείου και είναι ελαφρώς μεγαλύτερες στην κύρια όψη. Τα σώματα 
σχεδιάζονται σε τρία τέταρτα, ενώ για πρώτη φορά τα πρόσωπα παριστάνονται και 
μετωπικά. Χρησιμοποιεί την ανάγλυφη γραμμή, το προσχέδιο και τα πρόσθετα χρώματα, 
λευκό και ερυθρό, σε λεπτομέρειες της παράστασης. Οι θεοί και οι ήρωες παριστάνονται νέοι 
και αγένειοι, σαν αναγεννημένοι, με κοντή κόμη. 

                                                           
80 Trendall LCS, suppl.1,σελ. 120, σημ. 450-451. Gruppe  O., Griechische Mythologie II(1906)σελ.135, σημ 3. Metzger (1951) 
σελ. 85 κε..89. σημ.1. Langlotz, Ε., Aphrodite in der Gärten, SB Heidelburg 1953/4,2κεφ. 33  
81LIMCIV (1988) σελ.380, λ. Ηades 74 (Linder, R.) Vollkommer (1988) σελ. 43, αρ.284, εικ. 56. LIMCV (1990) σελ.179 λ. 
Herakles 3495 (Boardman,J., κ.ά.) Paul- Zinserling(1994) πιν. 2.1. 
82Bl. Matzger(1951) σελ.212-230,386-387. Laurens, A.F., Hébé, Images, Mythes et Cultes, Ρaris 1985, τηςίδιας, Identification d’ 
Hébé ? Le nom, l’un et le multiple, Bérard (1987)σελ.59-72. LIMCIV(1988) σελ.458-464 λ. Ηebe I ( Laurens, A.F.,.) 464-467 l. λ. 
Juventus( Simon ,E.). 
83 Για προβληματισμό αν οι καθισμένες εξέχουσες γυναικείες μορφές είναι απλές μαινάδες, θεές ή η Αριάδνη βλ. Fehr (1971) 
σελ.91.Denzer(1982)σελ.124.,LIMCVIII, 785 λ. Mainades (Krauskopf, I., Simon, E.).Schöne (1987)σελ. 66, Paul-Zinserling 
(1994)σελ.42.Beazley, ARV2 1425,8. 
84ARV 2 1180,10, Kaempf  Dimitriadou (1979) πιν.l. 19.6 αρ. 298β. Burn, L., The Meidias Painter, Oxford (1987) σελ.13. 
Immerwahr, H, R., Attic Script: A Survay, Oxford 1990,σελ. 111-2, Τιβέριος. Μ.Α., Ελληνική Τέχνη. Αρχαία Αγγεία, Αθήνα 1966, 
σελ. 327-328,  εικ. 169-172.Carpenter ( 1997)σελ. 98.CVAWien III( 1178) σελ.11-12,πιν.105.CVA Compiegne( 1929) πιν. 18,1-
2,πιν.19.1-2( 440-430B.C.), CVA Madrid II ( 1944) III ιδ. πιν. 143, CVA Bologna IV (1957) πιν. 68.3-5, πιν 69-70.9 (420-410 
B.C).  
85 Beazley ARV 2,1184, LIMCIII, πιν.339. Hahland, Μ.,Vasen um Meidias, Berlin 1930,σελ. 14 κε.πιν 12,2.  
86 Δίνος του Βερολίνου 2402 (Μουσείο Περγάμου) από την Αθήνα. Furtwangler, A., La collection Sabouroff, Berlin 1883-1887, 
πιν 11.56-57, όπου  2.2, 2.1. Δίνος από την Αθήνα, αρ.14500 ( Maar,  6 πιν. 19.2.3).Δίνος στο Παλέρμο από τον Ακράγαντα 
(Hahland,ό.π. πιν 5.). ΑRV2 1152,σελ.3-6, McPhee (1973)σελ.24 κε. Δίνος αρ. 215320 στην Βοστώνη(MuseumofFineArts 
96.720) Carpenter, κ.ά.( Oxford 1989) σελ. 337. Beazley J. D., ARV2 , 1156.20. 
87 McPhee (1987) σελ. 27. ARV 2 1145. 37. 
88Matheson, S.B.,Polygnotos and Vase Painting in Classical Athens, Madison/Wisconsin 1995.  Richter(1958(2)σελ.142-
143,151.ARV2 1062,166-167, ARV2, 1147,42. Folsom, R.S.Attic Red figured Pottery, Park Ridge 1976, σελ.152, σημ.1.  
89Paul-Zinserling,(1994). 
90Hahland. W., Studien zur attischen Vasenmalerei um 400 v. Chr..Marburg, 1931. 
91Καθαρίου (2002) σελ. 85 
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Συνεργάτες του και ζωγράφοι που παρουσιάζουν τεχνοτροπική σχέση μαζί του92 είναι οι 
ζωγρ. του Πολίονα, του Προνόμου, του Τάλω, της Suesula, του Νικία, του Κάδμου, του 
Κέκροπα, του Πόθου, του Δίνου των Αθηνών. Τον ακολουθούν οι λίγο μεταγενέστεροι (αρχές 
του 4ου αι. π. Χ.) ζωγράφοι, που μαθήτευσαν κοντά του, οι ζωγρ. του Μελεάγρου, Erbach και 
οι συνεργάτες τους, ζωγρ. των Αθηνών 12255, της Αμυμώνης του Würzburg, του Λονδίνου F 
64 και αρκετοί άλλοι.  

Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο οι εξαγωγές των αγγείων στις αγορές της Ετρουρίας 
και της Κάτω Ιταλίας, που έχουν γίνει ανταγωνιστικές και παράγουν πια τα δικά τους αγγεία, 
περιορίζονται αισθητά93. Τα εργαστήρια που κατάφεραν να επιβιώσουν μετά το τέλος του 
πολέμου, όπως το εργαστήριο του ζωγρ. του Δίνου, διατηρούν από τις παλαιότερες αγορές 
τους μόνον τις αγορές της Βόρειας Ιταλίας (Bologna, Spina) ενώ στρέφονται και σε 
καινούργιες αγορές στη Β. και Ν. Ισπανία, στη Νότια Γαλλία, στην Αίγυπτο, στη Ρόδο, στη 
Κύπρο, στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα. Ταυτόχρονα τα ίδια εργαστήρια 
καλύπτουν και τις ανάγκες των εγχώριων αγορών, από τις οποίες μεγαλύτερες ήταν της 
Αττικής, της Κορίνθου, της Βοιωτίας και της Ολύνθου. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με 
βάση τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονταν και τις περιστάσεις στις οποίες αυτά 
χρησιμοποιούνταν.    

Δεν είναι απολύτως σαφές το κατά πόσον οι παραστάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν 
πραγματικά λατρευτικά δρώμενα που σχετίζονται με συγκεκριμένες εορτές94 προς τιμήν του 
Διονύσου ή του Ηρακλή, απεικονίζουν ένα σατυρικό δράμα, μια θεατρική, δηλαδή, 
παράσταση95ή κινούνται καθαρά στην σφαίρα του μύθου και της φαντασίας96. Το 
πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για μια καθαρά φανταστική – μυθική παράσταση συμποσίου 
του Διονύσου με τον Ηρακλή με ιδιαίτερο συμβολικό μυστηριακό – ταφικό χαρακτήρα. Την 
υπόθεση επιβεβαιώνει και η ταφική χρήση του αγγείου. Πιστεύουμε, ότι πιθανώς η αφορμή 
της δημιουργίας του θα ήταν αρχικά μια παραγγελία για κάποια συγκεκριμένη εγχώρια ή 
ξένη αγορά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σ’ ένα συμπόσιο, αλλά εξαιτίας της 
αποτυχημένης όπτησής του φιλοξένησε τελικά την ταφή μιας γυναίκας από τις Αχαρνές.  

Το γεγονός αυτό δεν μειώνει στο ελάχιστο την μεγάλη καλλιτεχνική αξία του δίνου του 
ζωγρ. του Δίνου, που θα αποτελέσει μελλοντικά ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του 
νέου Αρχαιολογικού Μουσείου των Αχαρνών.   

                                                           
92Καθαρίου (2002) σελ.84-85. 
93Paul-Zinzerling (1994) σελ. 11. McDonald (1981) σελ.160, σημ 12., σελ.164, 168. Scheibler. Ι., Eλληνική Κεραμική, Αθήνα 
(1992) σελ.180. 
94Για τη λατρεία του Ηρακλέους βλ. Καθαρίου (2002) σελ.61, σημ. 721,722, 723,724,725. Αναλυτικά για τα Απατούρια: 
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί XI494 κε. Για τα Οινιστήρια και τα Απατούρια: Simon,E., Festivals of Attica (1983) σελ 74κε. Parke, 
H.W., Athenische Feste (1987) σελ. 131 κε.Tagalidou (1993) σελ.33-35 Lambert, S.D., The Phratries of Attica. AnnArbor (1993) 
σελ. 163-164. Στην επίσημη αττική διονυσιακή λατρεία εντάσσονταν τα κατ’ Αγρούς και τα εν Άστει Μεγάλα Διονύσια, όπως 
επίσης και τα Ανθεστήρια, τα Λήναια και τα Ωσχοφόρια. βλ. Deubner, A., Attische Feste, Berlin1932,σελ.93-123.Hoffman, R,J., 
Ritual Licence and Cult of Dionysos, Athenaeum 67(1989)σελ.91-115. Henrichs, A., Between country and city. Cultic 
dimensions of Dionysus in Athens and Attica. Cabinet of the Muses.Essays in Honor of  T. G. Rosenmeyer, Atlanta 1990, σελ.257-
277. 
95 Σατυρικό δράμα με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή. Trendall LCS, suppl.1, σελ. 68, Jahn. O., Philologus 27 (1868)1σελ. 7κε. 
Buschor, E., Satyrs-Tänze und frühenDrama (1943)σελ. 91κε. Stähler, Κ.., Ant. Kunst 20 (1977) σελ. 64, σημ. 27. Papaspyridi –
Karusu,S., BCH 60, 1936, σελ. 152κε. Fronig, H., Würzburg Alt Wiss N.F. 1, 1975 σελ. 204. Αμφιβολίες εκφράζονται για το αν 
απεικονίζεται παράσταση σατυρικού δράματος: Webske, JHS70 (1970) σελ.85κε. Trendall,  A.D.Gnomon31 (1959) σελ. 
647κε. Schauenburg, K., Gymnasium 67 (1960) σελ.267.    
96Καθαρίου (2002) σελ.35, σημ.160,161.Metzger (1944-1945) σελ.308. Simon (1953) σελ. 79κε. Borgeaud, P., Recherches sur 
le dieu Pan, Γενεύη 1979, σελ. 204. Schöne (1987) σελ. 191-198. Paul –Zinserling (1994) σελ. 45-47. 
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