


Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα 
Δρ. Χημικ05, oivofìóyos, αντεπιστέβίίον yéfìos ms rsœpyiKns AKaônyias ms iafìnias 

Ο nofliuopós ιου οίνου 
otis apxaioEfìiìnviKés KOIVOÛVIES 

Είναι γνωστό όιι ο ρυθμό5 και ο βαθμός εξέλιξα ins 
avGpœnoinias δεν είναι παντού οι ίδιοι. Ευνοημένε$ 
από τη γεωγραφική θέση και το κλίμα raus, μερικέ5 
περιοχέ5 γίνονται τόποι συγκέντρωση5 των ανθρώ
πων και συντελούν στην οργάνωση και την πολιτισμι
κή TOUS ανάπτυξη. Σ' auTés ÜS ευνοημένε5 από τη 
φύση περιοχέ$ ανήκε η ελληνική χερσόνησο5 και ο 
ευρύτερο5 αιγαιοπελαγίτικο5 xcòpos με TIS aKTés που 
τον περιβάλλουν. Εκεί aKpißcbs γεννήθηκε ο ελληνι-
KÓS πολιτισμό5· auras ο πολιτισμό5 που εκφράζει την 
πλούσια ιδιαιτερότητα Tns πόλη5-κράτου5 με τα 
πολυάριθμα κέντρα noHitiKns και πολιτισμική5 zcûns, 
που το καθένα raus διαμορφώθηκε σύμφωνα με ένα 
χαρακτήρα έντονα τοπικό· auras ο πολιτισμό5 που 
αφορά όλε$ Tis εκφάνσεΐ5 και τα επιτεύγματα του 
ανθρώπινου πνεύματο5. 
Όπω5 έγραψε ο ouyxpovos Γάλλθ5 ακαδημα'1'Kós 
Maulnier, στην περίπτωση Tns Ελλάδα5 δεν είναι μία 
δύναμη, δεν είναι μία τεχνική, δεν είναι μία πίστη που 
έγραψε ιστορία· μόνη Tns η ελληνική κουλτούρα 
άλλαξε τον κόσμο. 

Αυτή η κουλτούρα επηρεάστηκε βαθιά από τον Διόνυ
σο -τον θεό Tns Αμπέλου και του Οίνου-, ο onoios 
πρόσφερε orous niorous του αυτό που Kavévas άλλθ5 
Θεό5 του ελληνικού πανθέου δεν είχε υποσχεθεί: την 
αιώνια σωτηρία. Και η Ελλάδα, που λάτρεψε το γιο Tns 
OvnTns Σεμέλη, κέρδισε την αθανασία xapis oraus 
nomTés, TOUS φιλοσόφου$, TOUS γλύπτε5 και TOUS 
ζωγράφοι Tns, που δεν ξέφυγαν την επίδραση Tns 
ôiovuoiaKns λατρεία$, από την οποία άντλησαν ανε
κτίμητοι enoaupous έμπνευση5. 
Ώρε$ θα μπορούσαμε να μιλάμε για TOUS pu0ous 
του Διονύσου και την επίδραση του OTIS τέχνε$. 
Όμω$ το παρόν κείμενο εντάσσεται στο πλαίσιο του 
γενικότερου προγράμμακ« του Εθνικού Ιδρύματο$ 
Ερευνών που έχει τίτλο ÌJofìmoyós και Κοινωνία. Γι' 
αυτό επέλεξα ορισμένε5 εικόνε5 κο ινωνία zains 
από ένα κύκλο θεμάτων που έχουν σχέση με τη 
θέση του οινικού πολιτισμού στον κοινωνικό ιστό 
δύο εποχών: ms προϊστορική5, με βάση τα ομηρικά 
έπη, και ms κλασική$, με βάση Tis αγγειογραφίε$ ms 
aniKns κεραμοτεχνία5. 
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1. Σιην αυγή ίου ευρωπαϊκού πολιτισμού 
OiTnflnvES των ιστορικών χρόνων διηγούνταν icrcopiss 
με ήρωε$ xis μυθικέ^ μορφέ5 ms ucnspns εποχή5 του 
Χαλκού- τον θαρραλέο Αχιλλέα, τον πολυμήχανο 
Οδυσσέα, τον μεγάλο Αγαμέμνονα, τον σοφό Νέστο
ρα και róoous άλλου5 μυθικού$ ήρωεε του ομηρικού 
κόσμου. Αυτοί οι μύθοι ms npcoiKns enoxns στάθηκαν 
αφορμή να φέρει στο cpcos η σύγχρονη αρχαιολογική 
σκαπάνη Tis αποδείξει ότι ο ομηρικ05 κόσμο$ υπήρξε 
πραγματικά. 
Ο κόσμο5 aurós που δημιούργησε ένα ρωμαλέο 
πολιτισμό -τον μυκηναϊκό, óncos τον ονομάζουμε 
σήμερα-, αντλούσε Tis δυνάμει του από ισχυρά 
κέντρα εξουσία5, όπου βασίλευαν πλούσιε5 δυνα-
στείε$ με στενού$ δεσμού5 ανάμεσα raus. Παρόλο 
που τα κέντρα αυτά ήταν απλωμένα και axis δύο 
ακτέΞ του Αιγαίου μέχρι και την Κύπρο, ο nupnvas 
του κόσμου αυτού βρισκόταν στην ηπειρωτική Ελλά
δα, όπου και τα μεγαλύτερα και ονομαστότερα 
κέντρα: Μυκήνε$, Τίρυνθα, Πύλθ5, Θήβα κ.ά. Ο 
κόσμο5 auras κάλυψε με την παρουσία του πέντε 
αιώνε$ (16os-11os π.Χ.) και μετά χάθηκε, για να ανα
στηθεί και να κερδίσει την αιωνιότητα xapis στα ομη
ρικά έπη που γράφτηκαν orous μετέπειτα xpóvous (8o 
ή και 7ο π.Χ. αιώνα). 

Όμω$ δεν είναι μόνο ο μύθο$ του κόσμου αυτού που 
σώθηκε xapis στην επική ποίηση· σώθηκαν ξίφη του, 
σώθηκε δείγμα ms πανοπλία$ του και ακόμη σώθη
κε η μορφή του μυκηναίου οπλίτη xapis σε ένα μονα
δικό αγγείο: τον περίφημο Κρατήρα των οπλιτών 
(εικ. 1), που βρέθηκε σε οικία νότια ms ακρόπολη$ 
των Μυκηνών. Η παράσταση του κρατήρα αυτού 
χρονολογείται περί το 1200 π.Χ. και είναι μοναδική 
σε όλη τη μυκηναϊκή αγγειογραφία: οι χαλχοχίτωνες 
Αχαιοί-óv\u>s raus αποκαλούσε ο Όμηρο5- την ώρα 
που ξεκινούν για μια από Tis φημισμένε5 εκστρατείε$ 
raus. 
Για raus οινόφιλου$ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγο-
vós ότι η μορφή των πολεμιστών που πολιόρκησαν 
δέκα ολόκληρα χρόνια την Τροία σώθηκε πάνω σε 
έναν κρατήρα, δηλαδή σ' ένα αγγείο, στο οποίο γινό
ταν η κρασις του οίνου, η ανάμειξη του με νερό. Γιατί 
είτε έφευγαν για τη μάχη, είτε γύριζαν από αυτή, οι 
ήρωε$ του Ομήρου αντλούσαν με Tis κούπε$ raus από 
τέτοια αγγεία -raus κρατήρες- το πολύτιμο κρασί 
που έσβηνε τη δίψα raus, αναπλήρωνε Tis δυνάμει 
raus και χαλύβδωνε το κουράγιο raus. Και όταν έφευ
γαν για εκστρατεία, στο ακόντιο του καθενό5 ήταν 
δεμένο5 évas aoKÓs με οίνο (εικ. 1). 
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Εικ. 1 Ο περίφημο5 «Kpainpas των οπλιτών» (περί το 1200 π.Χ.), που βρέθηκε σε οικία νότια ms ακρόποήηε των Μυκηνών. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 11 
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Εικ. 2 Χρυσή κύλικα από βασιλικό τάφο των Μυκηνών (16os αι. π.Χ.). 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Εικ. 3 Χρυσή φιάλη από το μυκηναϊκό νεκροταφείο των Δένδρων 
(τέλη 15ου αι. π.Χ.). Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. 

Εικ. 4 Περίτεχνη λαβή χάλκινου εγχειριδίου από τάφο ms ακρόπολη5 
των Μυκηνών (16os αι. π.Χ.). Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Ο oivos Φάρμακο 

Οι ήρωεΞ του Ομήρου, τόσο οι Αχαιοί όσο και οι 
ΤρώεΞ, έπιναν οίνο μόνον από TOUS κρατήρε5, 
δηλαδή συγκερασμένο με νερό. 'Άκρατος οίνος 
δεν εμφανίζεται στα ποτήρια TOUS. Opcos μάταια θα 
αναζητήσει κανεί5 έναν από TOUS πρωταγωνιστέ5 
Tns opnpiKns noinons ή έστω έναν απλό οπλίτη, 
που να έπινε σκέτο νερό. Το χρησιμοποιούσαν για 
Ka0appous και για να πλένουν TOUS νεκρού5 TOUS 
και το κουρασμένο σώμα TOUS, αλλά στο στόμα 
raus δεν το έβαζαν. Ακόμη και τα άλογα raus με 
κρασί τα πότιζαν. Γιατί άραγε; 
Στα μεταγενέστερα χρόνια πολλά φιλολογικά κείμε
να αναφέρονται oraus λόγου$ που επέβαλαν την 
πόση κεκραμένου οίνου, Kupicos στα συμπόσια Tns 
κλασική5 εποχή5, ópcos καμιά πηγή δεν σχολιάζει 
την αποχή των ομηρικών πρώων από το άκρατον 
ύδωρ. 

Η απάντηση βρίσκεται σε μια άλλη ελληνική στρατιά, 
εκείνη που έφτασε στα βάθη Tns Aoias με αρχηγό τον 
Μεγαλέξανδρο. Όσο το στράτευμα προχωρούσε στην 
ενδοχώρα, σε περιοχέ$ που ο ανεφοδιασμό$ του με 
οίνο δεν ήταν εύκολο$, οι άντρε$ έσβηναν τη δίψα 
raus με άκρατο νερό όπου και εάν το έβρισκαν. 
Υδρωπικία, δυσεντερίε5 και TUcpos TOUS θέριζαν, 
óncos συμβαίνει σήμερα με raus διψασμένοι πλη-
θυσμού5 Tns AcppiKns όταν αναγκάζονται να εγκατα
λείψουν Tis εστίε5 raus. 
Τίποτε ανάλογο δεν διαφαίνεται στην Ίλιάδα. Και 
ópcos η προμήθεια καθαρού πόσιμου νερού δεν ήταν 
εύκολη υπόθεση με raoous άντρε$, τόσα άλογα, 
τόσα ζώα acpayns, τόσα πτώματα, τόσα αίματα που 
μόλυναν γη και νερά. Opcas τα πλοία έφερναν κάθε 
ημέρα οίνο από τη Λήμνο και τη Θράκη και οι κρατή-
ρε$ ήταν εκεί, έτοιμοι για την ανάμειξη των δύο 
υγρών, του νερού και του οίνου, iloiós ήταν άραγε ο 
oróxos: va ρίξουν νερό στον οίνο για να μη μεθάνε ή 
να ρίξουν οίνο στο νερό ώστε να μπορούν να το 
πίνουν άφοβα; 
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Οι αρχαίοι λαοί γνώριζαν τον άχρατον οίνο GÛS φάρ
μακο· με οίνο έπλεναν TJS nrinyes TOUS και με οίνο 
θεράπευαν us επιδερμικέΞ αρρώστα ακόμη και των 
αλόγων και ίων ελεφάντων TOUS· με οίνο ταρίχευαν 
TOUS νεκροί^ TOUS και οίνο χρησιμοποιούσαν για το 
πλύσιμο των οστών μετά την καύση των νεκρών. Και 
OTOUS μεταγενέστεροι xpóvous, οι 'Eflflnvss αποκα
λούσαν τον Διόνυσο ίατρόν, η δε Πυθία ύγιάτην. 
ZTOUS npoïoTOpiKOus xpóvous, η κρασις γεννήθηκε 
από την ανάγκη npoo0nKns στο νερό ενό5 «φάρμα
κου», óncos απολυμαίνεται σήμερα το νερό με χλώ
ριο ή óncos ρίχνουμε λίγΕΞ σταγόνε5 λεμόνι στο ποτή
ρι μα5, όταν δεν είμαστε βέβαιοι για την καθαρότητα 
του νερού. 

Τα χρυσά κρασοπόιηρα 

Για αιώνε5, όλα όσα εξιστορούνται στα ομηρικά έπη 
θεωρήθηκαν μυθοπλασίε5, που ο τυφλ05 noinTns 
έγραψε ποιητική αδεία. Méxpis ότου η αρχαιολογική 
σκαπάνη έφερε στο cpcos τα πρώτα αργυρά και χρυσά 
κύπελλα (εικ. 2, 3) και μαζί τα όπλα και την πανοπλία 
των Αχαιών (εικ. 4, 5). 
Μια μεγάλη αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθηνών συγκεντρώνει πλούσια δείγματα 
αυτού του κόσμου που ονομάστηκε μυκηναϊκός·. Οι 
προθήκε5 είναι γεμάτε$ με καλλιτεχνήματα από χρυ
σό και ελεφαντόδοντο, πολύτιμα και σπάνια υλικά: 
διαδήματα, χρυσά προσωπεία, πολύτιμα κοσμήμα
τα, βαρύτιμα ξίφη με λεπτή διακόσμηση και μαζί 
χρυσά κύπελλα (εικ. 6) óncos το «κύπελλο του 
Νέστορα» (εικ. 7) που ονομάστηκε έτσι από τον 
Schlieman γιατί του θύμιζε το δέπας άμφικύπελλον 
του Νέστορα, óncos το περιγράφει ο ΌμηροΞ. Όλα 
μαρτυρούν ότι ai πολυχρυσαι Μυκήναι, óncos ονο
μαζόταν στην αρχαιότητα η πρωτεύουσα του Αγαμέ
μνονα, υπήρξαν πραγματικά. 
Τα θαυμαστά αυτά κτερίσματα από TOUS βασιλικούΞ 
Tacpous των Μυκηνών, την εποχή TOS ανακαλύψεώ$ 
TOUS το 1876, προκάλεσαν τον θαυμασμό του 

ΕΙΚ. 5 Χάλκινη πανοπήία-θώρακα$ των Αχαιών από τάφο 
των Δένδρων ins Apyoßioas. Ναύπήιον, Μουσείο Naunßiou. 

Εικ. 6 Χρυσό κύπελλο από την ακρόπολη των Μυκηνών 
(lénos 15ου αι. π.Χ.). Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Εικ. 7 Το χρυσό «Κύπελλο του Νέστορα». 
Βρέθηκε από τον ομηρολάτρη Schümann σε τάφο των Μυκηνών. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
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Εικ. 8 Τα δύο περίφημα χρυσά κύπεήήα από θολωτό τάφο του Βαφείου κοντά στη Σπάρτη. Στο επάνω εικονίζεται ταύροε που έχει πιαστεί σε δίχτυ-
στο κάτω μια ειδυήήιακή σκηνή ταύρου και βοσκού (15os αι. π.Χ.). Αθήνα, Εθνικό Αρχαιοήογικό Μουσείο. 
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κόσμου και θεμελίωσαν τη ν προϊστορική έρευνα στην 
Ελλάδα. Την τιμή και τη δόξα ms ανακάλυψη$ των 
Μυκηνών, η Μοίρα επιφύλαξε στον Γερμανό Ερρίκο 
Σλήμαν, τον άνθρωπο που ανέσκαψε την Τροία και tis 
Μυκήνε$ αναζητώντα$ τον ομηρικό κόσμο, ßeßaios 
ότι τα έπη βασίζονταν σε ιστορικά γεγονότα. 
Όμω$ τα αριστουργήματα ms μυκηνα'1'Kns Téxvns στο 
είδθ5 του σφυρήλατου χρυσού δεν βρέθηκαν orous 
ßaoifliKOUs Tacpous των Μυκηνών αλλά σε ένα τάφο 
κοντά στη Σπάρτη. Πρόκειται για τα δύο περίφημα 
«κύπελλα του Βαφείου» έργα του 15ου π.Χ. αιώνα 
(εικ. 8). Στο ένα εικονίζεται η άγρια σκηνή του ταύρου 
που έχει πιαστεί στο δίχτυ και στο άλλο μια ειδυλλια
κή εικόνα ταύρων και βοσκών. Δεν είναι μονάχα η 
επιδεξιότητα στην εκτέλεση που κάνει μοναδικά τα 
δύο αυτά κύπελλα. Είναι κυρίου η καλλιτεχνική 
έμπνευση, η θαυμάσια σύνθεση και η δύναμη ms 
έκφρασε που τα καθιστούν έργα υψηλή$ και εκλε-
πτυσμένη5 Téxvns, óncos σχολίασε ο Μανόλη$ 
AvopóviKOS. 

Όλα αυτά τα κύπελλα μα$ θυμίζουν ότι η μυκηναϊκή 
κοινωνία, βασισμένη σε οργάνωση στρατιωτικού 
τύπου, αλλά συγχρόνου καλλιεργημένη και φιλότε
χνη, ήξερε να τιμάει τα καλά κρασιά· τα έπινε σε 
κύπελλα από πολύτιμα μέταλλα περίτεχνα δουλεμέ
να. Και αφού έσβησαν τη δίψα του ομηρικού κόσμου 
όταν ήταν γεμάτα, άδεια τώρα ai\s προθήκε$ του 
Μουσείου, μα$ γοητεύουν cos έργα Téxvns και αποτε
λούν πολύτιμε5 μαρτυρίε$ ms anouoaióunas που 
είχε ο oivos ήδη από την αυγή του ευρωπαϊκού πολι
τισμού. 
Opes ολόκληρε5 θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον 
οίνο και τη θέση που είχε στα ομηρικά έπη, στα οποία 
αναφέρονται ονομαστοί οίνοι των προϊστορικών χρό
νων. Ο Όμηρο5 τραγούδησε με τόση θέρμη τα εγκώ
μια του οίνου, ώστε ο Opauos τον ονόμασε Vinosus 
Homerus. 

Meflinöns και μελίφρων oivos 

Από όλο τον ομηρικό οινικό πλούτο, διάλεξα μια από 
Tis πιο ανθρώπινε$ OKnvés ms 'Ιλιάδας, αυτή που η 
Εκάβη απευθύνεται στο γιο ms'EKTopa, ο onoios 
pófìis έχει γυρίσει από τη μάχη για να ξαναφύγει αμέ
σου μετά: "Περίμενε, πάω να σου φέρω μελιηδέα 
οινον -κρασί γλυκό σαν μέλι-, θα κάνεΐ5 με αυτόν 
σπονδή στον πατέρα Δία και TOUS άλλου$ θεού$, κι 
έπειτα θα επωφεληθεί$ και εσύ nivovras. Σ' ένα κου
ρασμένο άντρα το κρασί αυξάνει το μένο5 του, κι éxeis 
πια κουραστεί, γιε μου, να πολεμά5 για την προστα
σία των δικών σου». 
Και o'EKTOpas: «Μη μου ÓÌVEIS μελίφρονα οϊνον 
-κρασί που γλυκαίνει το νου- σεβαστή μητέρα, 
μήπω$ με κάνει να χάσω το μένο5 και την ορμή μου. 
Κι όσο για να προσφέρω σπονδή στο Δία, δεν επιτρέ
πεται, όταν είναι κανεί$ μιασμένο$ με αίμα και λάσπη, 
να απευθύνεται στον Κρονίδη». 
As προσέξουμε τη διαφορά των δύο επιθέτων: 
μελιηδής, évas oivos γλυκό5 σαν μέλι, που λόγω 
των πολλών σακχάρων που περιέχει, είναι θερμιδο-
Yóvos και TOVOKIKÓS. Αυτόν πρότεινε η Εκάβη. Όμω$ 
ο oivos auras ήταν και μελίφρων, γλύκαινε το νου, 
γι' αυτό τον αρνήθηκε ο TEKTOpas από φόβο μήπω$ 
τον κάνει να προτιμήσει την οικογενειακή θαλπωρή 
από το πεδίο ms μάχη5. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 
όταν τα δύο αυτά επίθετα τα βρίσκουμε στΐ5 μετα
φράσει των ομηρικών επών cos «γλυκό κρασί», ο 
λόγο5 που oüKTOpas αρνήθηκε την προσφορά ms 
EKaßns δεν γίνεται αντιληπτό$. 
Onoios avTpas ένιωσε πάνω του το ανήσυχο και 
στοργικό βλέμμα ms μάνα5, και όποια γυναίκα ένιω
σε την ανείπωτη αγωνία για τη ζωή του γιου ms, μπο
ρεί να αισθανθεί μέχρι τα μύχια ms i|juxns, την αιω
νιότητα aums ms oKnvns. Και αυτή τη σκηνή, m φορ
τισμένη με ανθρώπινα συναισθήματα, ο Oynpos 
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θέλησε να τη δέσει με το κρασί. Και δεν παρέλειψε ο 
noinxns να διδάξει δια στόματοΞ Έκτορα, την επιταγή 
του καθαρμού από κάθε μίασμα, πριν ο KOIVÓS θνη-
TÓS αποταθεί OTIS QEÏKÉS δυνάμει. Μια αρχή που 
ισχύει για órìes TIS Θρησκείε5 όλων των εποχών. 

Εικ. 9 Ο Axirlnéas, ο πρωταγωνιστήΞ ws Irliaôas. 
AUIKÓS ερυθρόμορφοϊ apcpopéas, περί το 450 π.Χ. 
Βατικανό, Museo Gregoriano Etrusco. 

Ένα5 συμποτικά VÓMOS 

Η ελληνική θρησκεία δεν βασιζόταν ούτε σε δόγμα
τα ούτε σε ιερά κείμενα, αλλά OTIS npocpopiKÉs napa-
δόσεΐ5· ήταν η έκφραση pias zcovTavns συνείδηση5. 
Η γνώση που είχαν οι 'Erlrìnves για TOUS θεού$ πήγα
ζε Kupicos από την τέχνη και τη λογοτεχνία. Ο Όμη-
pos, ο Haioôos, οι τραγικοί και λυρικοί nomTés, ο 
nivôapos, δεν αρκέστηκαν να μεταδώσουν Tis θρη-
σκευτικέ5 δοξασίε5 του καιρού TOUS, οραματιστέ5 οι 
ίδιοι, TIS πλούτισαν και Tis τελειοποίησαν. As γνωρί
σουμε ακόμη μια ομηρική σκηνή από auTés που το 
επιβεβαιώνουν. 
Μετά από κάθε πολύνεκρη μάχη, οι Αχαιοί γύριζαν 
στο στρατόπεδο κοντά στα πλοία· αφού πλένονταν 
και αλείφονταν με λάδι, κάθονταν να δειπνήσουν και 
αντλώντα5 γλυκό κρασί από TOUS ξέχειλου$ κρατή-
ρε$, onovôés πρόσφεραν OTOUS θεού$. Κανένα γεύ
μα δεν άρχιζε xcopis onovôés npos TOUS θεού$. Opcos 
κάποτε οι Αχαιοί ξέχασαν το τελετουργικό pépos. 
Αυτό συνέβη όταν έχτιζαν τα τείχη για να προφυλά
ξουν τα πλοία TOUS από Tis επιθέσει των Τρώων. 
Αφού το έργο τελείωσε, έσφαξαν βόδια και καθο« τα 
πλοία ήταν γεμάτα κρασί από τη Λήμνο, στρώθηκαν 
σ' ένα γερό φαγοπότι. Η οργή του Δία κορυφώθηκε 
και ο κεραυνό5 του ήρθε va TOUS θυμίσει τα ιερά των 
θεών νόμιμα. Και τότε ο Tpópos παρέλυσε TOUS Αχαι-
ous που άφησαν αμέσου να χυθεί στη γη το κρασί 
από TIS κούπε5 TOUS και κανεί5 πια δεν τόλμησε να 
πιει, πριν προσφέρει σπονδή στον παντοδύναμο 
Κρονίδη. 
Στη σκηνή αυτή, ενώ ο Opnpos μοιάζει απλώ5 να διη
γείται και να τραγουδάει περιγράφοντα5 τα γεγονότα, 
στην πραγματικότητα διδάσκει και καθιερώνει ένα 
συμποτικό νόμο που επιβίωσε στο χριστιανικό τραπέ
ζι cos προσευχή. 
Πρέπει Optus να αποχαιρετήσουμε τον ομηρικό 
κόσμο, γιατί είμαστε προσκαλεσμένοι σ'ένα αθηναϊκό 
συμπόσιο Tns κλασική5 εποχή5, στο οποίο ο piKpós 
παίς μεταφέρει TpéxovTas δύο αμφορεί5 γεμάτου$ με 
το πολύτιμο δώρο του Διονύσου (εικ. 10). 
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Εικ. 10 Εσωτερική διακόσμηση KUAIKOS. Neos μεταφέρει δύο οξυπύθμενουΞ αμφορέα με οίνο για το συμπόσιο. 
Αττική ερυθρόμορφη κυπΊκα (περί το 500 π.Χ.). Αθήνα, Μουσείο Apxaias Ayopàs. 
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ϊ C* 

Εκ. 11 
Σχηματική διάταξη των καινών με mus επώνυμουε συμποσιαστέε στο Συμπόσιον του Πϋάτωνο$. 
Στον κενό χώρο μεταξύ των καινών τοποθετούσαν τον κρατήρα και οινοχοούσαν οι «ηαίδεε» 
(από το Πάάτωνοε Συμπόσιον, Ι. Συκουτρήβ, Αθήνα 1934), 

m 
Εικ. 12 
Λεπτομέρεια ερυθρόμορφου κρατήρα που παριστάνει συμποσιαστή. 
Μπροστά στην κπΊνη τραπεζάκι, κάτω από το οποίο είναι αφημένα τα υποδήματα του. 
Εήήηνική κεραμική κπΌσική5 εποχή5. Spina. 

\^r 

is 
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Τα αρχαιοελληνικά συμπόσια 
Οι 'ErìrìnvES ήταν παντοίε κοινωνικά όντα- επιζητού
σαν m φιλική συντροφιά, ιην καλή κουβέντα, ίο λια
νοτράγουδο, την ευτραπελία, το ευ ζ^ν.Έτσι άρχισαν 
να οργανώνονται τα συμπόσια, που κατά TOUS ιστορι-
Kous xpóvous αναπτύχθηκαν σε οργανωμένο και 
χαρακτηριστικό θεσμό, με κανονισμού$ και εθιμοτυ
πία καθορισμένη. 
Η κοινωνική βάση του συμποσίου ήταν η συντροφιά 
ίσων εταίρων. Η συναναστροφή δεν βασιζόταν σε 
συγγένεια αίματο$ ή σε κοινωνική εξάρτηση, αλλά σε 
ισότητα και φιλία. Έτσι το συμπόσιο που -óncos το 
λέει η ίδια η λέξη- σημαίνει πίνουμε μαζί, εξελίχθηκε 
σε πραγματική απόλαυση του κρασιού και σε 
συντροφική διασκέδαση. 
Το συμπόσιο αποτελείτο από δύο αυτοτελή μέρη: το 
δείπνο που διαρκούσε λίγο, xcopis πολλέ5 συνομι-
(ÌÌES ή άλλου είδου$ απολαύσει, και τον πότο, που 
ήταν διανθισμένο5 με ποικίλη ψυχαγωγία και αποτε
λούσε το κύριο μέρο5 του συμποσίου, το οποίο διαρ
κούσε μέχρι Tis μικρέ5 ώρε$. Τα συμπόσια άρχιζαν 
vcopis το βράδυ, όταν άναβαν τα λυχνάρια. Οι εταίροι 
-λουσμένοι, αρωματισμένοι και με φροντίδα ντυμέ
νοι- έφθαναν στον χώρο Tns συνεστίαση5 xcopis 
καθυστέρηση, γιατί η ευγένεια επέβαλλε, óncos και 
σήμερα, ακρίβεια στην ώρα προσέλευση. 
Οι συμποσιαστέ5 έπαιρναν θέση ανά δύο -και σπα
νιότερα ανά xpeis— σε μαλακέ$ κλίνε5 με μαξιλάρια, 
τοποθετημένε$ κατά μήκο$ των τοίχων σε σχήμα Π 
(εικ. 11)ήοε σχήμα πέταλου. Έτσι η συντροφιά απο
τελούσε ένα ενιαίο σύνολο, óncos συμβαίνει όταν στη 
σύγχρονη εποχή συγκεντρωνόμαστε γύρω από ένα 
τραπέζι. Η διάταξη αυτή δημιουργούσε έναν ελεύθε
ρο χώρο ανάμεσα oris κλίνε$, στον οποίο πηγαινοέρ-
χονταν οι οινοχόοι, γιατί πίσω από TOUS συμποσιαστέ5 
δεν υπήρχε πέρασμα. 
Μπροστά σε κάθε κλίνη υπήρχαν τραπεζάκια (εικ. 
12) που χρησίμευαν για να τοποθετηθούν τα φαγητά 
και το ψωμί κατά την ώρα του δείπνου. Υπήρχαν ani

ons σκαμνάκια, στα οποία πατούσαν οι συμποσίασα 
για να ανέβουν otis KAÎVES. Σε ορισμένε$ αγγειογρα-
cpias βλέπουμε πάνω σ' αυτά τα σκαμνάκια ή κάτω 
από τα τραπεζάκια, αφημένα τα υποδήματα TOUS (εικ. 
12). Οι δούλοι TOUS έπλεναν τα πόδια αμέσου μόλβ 
έπαιρναν τη θέση TOUS στα ανάκλιντρα. 
Κατά TOUS loropiKOus xpóvous, οιΈλληνε$ συνήθιζαν 
να τρώνε και να πίνουν ξαπλωμένοι διαγώνια oris κλί-
νε5. Με τον αριστερό αγκώνα στηρίζονταν σ' ένα 
μαξιλάρι, ενώ με το δεξί έπαιρναν την τροφή ή κρα
τούσαν το κρασοπότηρο (εικ. 12). Η συνήθεια αυτή 
είχε έρθει από την Ανατολή κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα, 
λίγο πριν από TOUS MnôiKOus πολέμου. Ο καθορι-
σμό5 των θέσεων είχε πολλέ$ cpopés την ίδια σημασία 
που έχει και σήμερα στα επίσημα γεύματα. Παντού το 
τιμώμενο πρόσωπο έπαιρνε θέση στην ίδια κλίνη με 
τον οικοδεσπότη. 
Μετά το δείπνο τα τραπεζάκια με τα υπολείμματα 
των φαγητών απομακρύνονταν, οι δούλοι καθάρι
ζαν πρόχειρα το πάτωμα και πρόσφεραν στου5 
συμποσιαστέ5 νερό για να πλύνουν τα χέρια TOUS. 
Αμέσου μετά, τα τραπεζάκια έπαιρναν και πάλι τη 
θέση TOUS, αλλά αυτή τη φορά ήταν τοποθετημένα 
πάνω TOUS τα αγγεία του πότου Ka0còs και διάφορα 
τραγήματα ή τρωγάλια κατάλληλα να συνοδεύ
ουν το κρασί, óncos τυριά, ξηροί καρποί, μήλα και 
αχλάδια, γλυκίσματα και πλακούντε$ από μέλι και 
άλλα ανάλογα επιδόρπια. Τέλθ5 έφερναν τον κρα
τήρα και τον τοποθετούσαν στο κέντρο του ελεύθε
ρου χώρου που είχαν στη διάθεση TOUS ΟΙ οινοχόοι. 
Το μέγεθό5 του είχε άμεση σχέση με τον αριθμό των 
συμποσιαστών. Η προσκόμιση του κρατήρα στην 
αίθουσα του συμποσίου σηματοδοτούσε την έναρξη 
του πότου. 
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Ο nóios και οι αδεήΐφότηΐο 

Οι συμποσιαστέ$, με στεφάνια στο κεφάλι και ενώ 
καιγόταν λιβανωτό5, έψελναν órìoi μαζί, συνήθω$ με 
συνοδεία αυίίού, τον παιάνα, έναν ύμνο npos τον 
Απόλλωνα και TOUS arìrìous θεού5. Και όταν Orio 
αυτό το τελετουργικό είχε τελειώσει, μπορούσαν πια 
να αρχίσουν να πίνουν κεκραμένον olvov και να 
διασκεδάζουν ανάλογα με το neos αντιλαμβανόταν η 
κάθε κοινωνική συντροφιά τη διασκέδαση. Γιατί οι 
άνθρωποι του πνεύματοΒ —φιλόσοφοι, noimés, συγ-
γραφεί5, γιατροί- δεν διασκέδαζαν óncus o anrìós 

'Erìrìnvas nofliins. 

Και μπορεί ο ΠλάτωναΞ να κατακρίνει στο έργο του 
Πρωταγόρας, auraus που δεν είναι ικανοί να ευθυμή-
σουν τραγουδώντα5 οι ίδιοι ή ouzmcòvras, όμωΞ είχε 
γίνει μόδα oris erlrinviKés nóHeis η συνήθεια που είχε 
εισαχθεί στα συμπόσια ms loovias ήδη από τον 7ο π.Χ. 
αιώνα, κατ' απομίμηση των συμποσίων των Λυδών, να 
μετακαλούνται και να μισθώνονται μίμοι, θαυματοποιοί, 
ακροβάτε5, γελωτοποιοί, χορευτέ$, npos τέρψη των 

συμποσιαστών, γιατί με το κρασί και τη συντροφικότητα 
επιζητούσαν την ευφορία και την ευθυμία. 
Την εικόνα ενό5 τέτοιου συμποσίου μα$ δίνει το 
Συμπόσιον του Ξενοφώντα, σε αντιδιαστολή με το 
Συμπόσιον του Πλάτωνα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο 
Πλάτωνα5 τοποθέτησε raus φιλοσοφικού5 δ ιαλόγου 
για τον έρωτα στο πλαίσιο ενό5 συμποσίου. Γιατί οι 
συμποσιαστέ$ δεν ήταν απλοί Θεατέ5 pias στημένη5 
napaoraons- δεν μετείχαν CUS απλοί ακροατέ$. Είχαν 
την υποχρέωση να συμβάλλουν με λόγο και μουσική 
στη δημιουργία πνεύματο5 συναδελφότητα5, ευφορία$ 
και ευθυμία$. Την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα 
αττικά συμπόσια κατά την ώρα του πότου ζωντανεύουν 
οι αγγειογραφίε5, ónoos αυτή που παριστάνει ένα 
συμποσιαστή να τραγουδάει με συνοδεία αυλού (εικ. 
13), και η άλλη (εικ. 14) που μα$ δείχνει την Καλλιστώ, 
σχεδόν παιδούλα, με ανασηκωμένο τον αραχνοΰφα
ντο χιτώνα ras, va χορεύει υπό raus nxous του τρα
γουδιού ενό5 νεαρού συμποσιαστή. 
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Παρόλο που τα δείπνα των Αθηναίων ήταν λιτά, η 
οργάνωση ενόΞ συμποσίου ήταν δαπανηρή υπόθε
ση, γιατί χρειάζονταν Kriivss, τραπέζια, σκαμνιά, 
κήΊνοσκεπάσματα, συμποτικά σκεύη και Kupicos ένα 
σπίτι που να διαθέτει ένα χώρο αρκετά μεγάλο για 
να διαταχθούν οι Krìives. Δεν ήταν, GÜS εκ τούτου, 
εύκοιίο να προσφέρει ο KaOévas τέτοιεΞ συμποτικέ$ 
εκδηλώσε ι . ECórìrlou το αττικό δίκαιο τιμωρούσε 
óoous σπαταλούσαν την περιουσία TOUS στα 
συμπόσια. Γι'αυτό αναπτύχθηκαν τα δείπνα με συν
δρομή, με συνεισφορά, που ήταν γνωστά από την 
ομηρική εποχή. 
Περισσότερο συνηθισμένα ήταν τα δείπνα από συμ
βολών, óncos ονομάζονταν εκείνα για τα οποία η συμ
βολή ήταν χρηματική. Ο AouKiavós τα ονόμαζε σκω
πτικά «δείπνα από συμφορών ». Είναι άραγε 
σύμπτωση το γεγον05 ότι και σήμερα ο rìaós \IQS απο
καλεί, το ίδιο σκωπτικά, «λυπητερή» το λογαριασμό 
στα εστιατόρια; Εξίσου διαδεδομένα ήταν και τα 

δείπνα από σπυρίδων ή από χιστίδος, στα οποία ο 
κάθε συνδαιτυμόναΞ κόμιζε ο iöios ή ο ôourios του, 
τα τρόφιμα του μέσα σε καλάθι (σπυρίς) ή σε κιβωτί-
διο (χιστίς). 
Τέτοια ήταν η ανάπτυξη των συνεστιάσεων, ώστε 
δημιουργούνταν αδελφότητες με αποκλειστικό σκο
πό την οργάνωση συμποσίων με συνε ισφορά. 
Τα συμπόσια αυτά οργανώνονταν είτε στο σπίτι ενό$ 
των εταίρων που διέθετε έναν αρκετά μεγάλο χώρο, 
είτε στο σπίτι pias εταίραΞ είτε, κατά προτίμηση, σε μια 
από Tis αίθουσε$ που νοίκιαζαν για τον σκοπό αυτό 
από απελεύθερο ι , óncos νοικιάζονται σήμερα από 
ôiacpopous συλλόγου$ οι αίθουσε5 ξενοδοχείων ή 
εστιατορίων και κέντρων ôiaoKéôaons. 
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22 
Εικ. 15 Από τα θραύσματα που σώθηκαν αναγεννήθηκε τραυματισμένοΞ «ο Kpampas με το συμπόσιο» του Ευφρονίου. 
Στην κύρια όψη δεσπόζει η εταίρα Συκώ που παίζει τον διπήό αυήό. AUIKÓS ερυθρόμορφο$ Kpampas (περί το 510 π.Χ.). 
Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen. 
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Οι καλλιτέχνεε συμποσιάζουν 

Η εικόνα που έχουμε σήμερα για τα συμπόσια Tns 
srìrlnviKns apxaióurtas πηγάζει από τα έργα των ποιη
τών και των συγγραφέων. Όμω$ xcûpis την αγγειογρα
φία -που cos πηγή πληροφοριών έχει μεγαλύτερη 
αμεσότητα- θα έλειπαν norìrìés ψηφίδε$ από το 
συμποτικό παζλ. Στα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα, η 
προσωπικότητα των κεραμοποιών τείνει να καθιερω
θεί· αγγειοπλάστε5 και ζωγράφοι αποκτούν τη συνή
θεια να υπογράφουν τα έργα TOUS. Έτσι μα$ είναι γνω
στά τα ονόματα μεγάλων καλλιτεχνών που δεν δίστα
σαν να υπογράψουν τα αγγεία του πότου και να κερ
δίσουν την αθανασία: ο Άμαση$, ο EÇnKias, ο Νικο-
σθένηΞ, ο ΜάκρωναΞ, ο Aoupis και τόσοι άλλοι. Ο 
Eucppóvios είναι évas από TOUS πολύ μεγάλου$ 
ζωγράφοι και κεραμιστέΞ του 6ου αιώνα. Τα αγγεία 
με την υπογραφή του αποτελούν αισθητική απόλαυ
ση, ενώ συγχρόνου δίνουν πολύτιμεΞ πληροφορίε5 
lOTopiKés και Koivcm/iKés. 

Στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου συναρμολογήθηκαν 
τα θραύσματα ενό5 κρατήρα και αναγεννήθηκε τραυ
ματισμένο ένα από τα αριστουργήματα ms συμποτι-
Kns αγγειογραφία5: «ο κρατήρα5 με το συμπόσιο», 
OTIS δύο όψεΐ5 του οποίου έχουν ζωγραφιστεί από τον 
Ευφρόνιο oKnvés συμποτικέ$. Στην κύρια σκηνή 
δεσπόζει η εταίρα Συκώ σε πρώτο πλάνο (εικ. 15). 
Στο κέντρο Tns napaoTaons, ορθή παίζει τον διπλό 
αυλό. Στα ξανθά μαλλιά Tns φοράει διάδημα και στα 
αυτιά Tns ενώτια. Στο πίσω πλάνο, δεξιά και αριστε
ρά Tns αυλητρίδαΞ, σε δύο κλίνε$ περίτεχνα δουλε-
μένε$ και με πολυτελή υφάσματα σκεπασμένε5, βρί
σκονται άναχεχλιμένοι οι τέσσερα συμποσιαστέ5, 
ανά δύο σε κάθε κλίνη. Μπροστά TOUS τα τραπεζάκια, 
πάνω στα οποία βρίσκονται τα κρασοπότηρα. Κάτω 
από τα τραπεζάκια, τα σκαμνάκια που πάτησαν για να 
ανέβουν ÖTIS κλίνε$. 
Ο συμποσίασα που βρίσκεται δεξιά Tns αυλήτριδα5, 
με Tis cpaßoptes και την πλούσια κόμη που πέφτει orous 
ciipous του (εικ. 16), είναι καλλιτέχνη: ο αγγειογράφο$ 
IpiKpos (το όνομα του είναι γραμμένο πάνω από το 

κεφάλι του), ouyxpovos και συνάδελφο$ του Ευφρονί
ου. Γι' αυτό θεωρείται ότι η παράσταση απεικονίζει ένα 
συντεχνιακό συμπόσιο, που δείχνει cos ποιο βαθμό 
αυτοπεποίθηση5 είχαν φθάσει οι αγγειοπλάστε$ και οι 
ζωγράφοι στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Όχι μόνον υπέ
γραφαν τα έργα TOUS, αλλά οργάνωναν πλούσιε$ συνε-
oTióosis και μάλιστα αποθανάτιζαν το όνομα και τη 
φυσιογνωμία TOUS πάνω στα έργα TOUS. 
Μια άλλη συμποτική σκηνή έχει ζωγραφιστεί από τον 
ίδιο τον Σμίκρο πάνω σε στάμνο που βρίσκεται στο 
μουσείο των Βρυξελλών. Στην κύρια παράσταση, 
Tipeis νέοι Αθηναίοι, ξαπλωμένοι σε περίτεχνε$ κλίνεΞ, 
διασκεδάζουν με ισάριθμΕΞ εταίρε5 (εικ. 17). Ο μεσαί-
os συμποσίασα στεφανωμένο5 και με πλουμιστέ5 
κορδέλε5 στα μαλλιά, τραγουδάει. Το όνομα αυτού, 
γραμμένο πάνω από το κεφάλι του: ΣμίκροΞ. Ο αγγει-
OYpacpos Σμίκρο$ ζωγράφισε τον συμποσιάζοντα Σμί
κρο. Πρόκειται για την πρώτη αυτοπροσωπογραφία 
στη δυτική τέχνη! 
Μπροστά σε μερικά από αυτά τα αγγεία μένει κανεί$ 
κατάπληκτο5 για τη δύναμη Tns ελληνικήΞ Téxvns που 
ήταν ικανή να δημιουργήσει ακόμη και με ένα υλικό 
τόσο φτωχό όσο ο πηλό$, αριστουργήματα TéTOias 
opopcpias. 

Εικ. 16 Λεπτομέρεια από τον «κρατήρα με το συμπόσιο» (εικ. 15). 
Ο wpaios vÉos είναι συνάδελφος του Ευφρονίου, ο αγγειογράφο5 Σμικροί. 

23 
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24 
Εικ. 17 Συμποτική σκηνή ζωγραφισμένη από τον αγγειογράφο Σμίκρο. Ο aupnooiaorns στα δεξιά ms außapiöas, στεφανωμένοί 
και με Kopôé^s στα μαίίπΊά τραγουδάει. Το όνομα του Γμ/'/cpos. Πρόκειται για την πρώτη αυτοπροσωπογραφία στη δυτική τέχνη. 
Απική ερυθρόμορφη utapvos (515-510 Π.Χ.). Βρυξέήήες, Musées Royaux de l'Art et d'Histoire. 
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Εικ. 18 Στην άήήη όψη του «κρατήρα με το συμπόσιο» 
ο Eucppóvios έχει ζωγραφίσει mus «παίδεΞ» που οινοχοούν. 
Μια αναμμένη δίφήογη ήυχνία υποδηήώνει ότι το συμπόσιο 
διεξάγεται τη νύχτα. Fwus γάντζουε ms είναι κρεμασμένεε δύο αρύταινεε 
και évas ηθμόε. Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen. 

Οινοχόοι και συμποτικά σκεύη 

Για us συνεστιάσείΕ διάλεγαν TOUS ομορφότερου5 
ôourious, TOUS onoious ονόμαζαν παίδες, απ' όπου 
και η γαλλική λέξη garçons για TOUS σερβιτόρου5. 
Στην άλλη όψη του «κρατήρα με το συμπόσιο», ο 
Eucppóvios έχει ζωγραφίσε ι TOUS παίδες που 
οινοχοούν (εικ. 18). Ο évas κομίζει OTOUS ώμου$ 
του τον αμφορέα, ο aflrìos αντλεί κρασί με την 
οινοχόη από ένα λέβητα στηριγμένο σε υψηλό 
υποστατό, ενώ ο TpiTOS ακούει την παραγγελία που 
του δίνουν και με πολλή ζωντάνια σπεύδει να την 
εκτελέσει. Μια αναμμένη δίφλογη λυχνία -évas 

λυχνοστάτης σαν TOUS σημερινού5 lampadaires-
υποδηλώνει ότι το συμπόσιο διεξάγεται τη νύχτα. 

ZTOUS YÓVTZOUS Tns είναι κρεμασμένα μεταλλικά 
συμποτικά σκεύη: δύο άρύταινες και évas ηθμός. 
Σε τι χρησίμευαν αυτά τα σκεύη; 
Όταν ο oivos τύχαινε να είναι θολό5 ή να έχει κατακά-
θια οινολάσπη5 ή υπολείμματα αρωματικών φυτών, 
ο oivoxóos τον φιλτράριζε τοποθετώντα$ σε άδειο 
συμποτικό σκεύθ5 -ouvnGoûs στο ίδιο το κρασοπότη-
ρο του συμποσιαστή- έναν ηθμό, δηλαδή ένα σκεύ-
os ανάλογο με τα επιτραπέζια σουρωτήρια που χρη
σιμοποιούνται σήμερα, όταν πρόκειται να διαχωριστεί 
το αφέψημα από TIS cpuTiKés ουσίε$ παρασκευή5 του 
(τσάι, χαμομήλι, μέντα κ.ά.). Περίτεχνοι ηθμοί QUO 
ατόφιο ασήμι έχουν βρεθεί σε Tacpous Tns Μακεδο-
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Εικ. 19 
Περίτεχνος ηθμός (σουρωτήρι) για το φιλτράρισμα 
του οίνου από ατόφιο ασήμι με επίχρυση διακόσμηση από τον 
«Τάφο του Φιλίππου Β'» πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (4os αι. π.Χ.). 
Βεργίνα, Τύμβος προστασίας των βασιλικών τάφων. 

vias του 4ου αιώνα π.Χ. Kavévas, όμω$, δεν μπορεί 
να συγκριθεί με αυτόν που βρέθηκε στον «Τάφο του 
Φιλίππου Β'», πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
(εικ. 19). Στον ίδιο τάφο βρέθηκε και μια ασημένια 
άρύταινα (εικ.20). 
Χάρη oris αγγειογραφίε5 μάθαμε πολλά για Tis συμποτι-
Kés σύνηθες και τη χρήση των συμποτικών αγγείων. 
Στην αγγειογραφία ins εικόνα$ 22, ο oivoxóos κρατάει 
άρύταινα και ηθμό. Στον τοίχο είναι κρεμασμένε$ δύο 
σπυρίδες-δύο καλάθια- που συμβολίζουν ότι πρόκει
ται για ένα «δείπνο από σπυρίδων », στο οποίο κάθε 
συμποσίασα έφερε το φαγητό του. Στην αγγειογραφία 
Tns εικόνα5 23, ο «nais» είναι éraipos με προτεταμένο το 
χέρι, να δεχθεί την κύλικα που του δίνει ο συμποσίασα 
να την γεμίσει με κρασί από την οινοχόη που κρατάει. Το 
φόντο διακοσμείται με οινοχόες και κύλικες, τα κατεξο
χήν κρασοπότηρα με πόδι, óncos αποδίδονται σχηματι
κά στον τοίχο. Οι οινοχόοι αντλούσαν με απαράμιλλη 
χάρη κρασί από τον κρατήρα είτε με οινοχόη (εικ. 21), 
είτε με άρύταινα (εικ. 24) και γέμιζαν τα κρασοπότηρα 
των συμποσιαστών. 

26 
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Εικ. 21 Λεπτομέρεια από συμποτική σκηνή. 
Οινοχόοι κατά τη διάρκεια του πότου. Ο ένας αντλεί από τον 
κρατήρα «οίνον κεκραμένον» για να γεμίσει την κύλικα, που με 
απαράμιλλη χάρη κρατάει ο άλλος. Η βάση του ποδιού του 
αγγείου είναι τοποθετημένη στην παλάμη του χεριού του και στηρί
ζεται με τον αντίχειρα. Τα υπόλοιπα δάχτυλα είναι γυρισμένα npos 
τα πάνω για μεγαλύτερη σταθερότητα. Κύλικα (περί το 490 π.Χ.). 
Βερολίνο, Staatliche -4nü'/cenmuseen. 
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^ 

Εικ. 22 Αττική ερυθρόμορφη κύλικα με συμποτική σκηνή (480-470 π.Χ.). Στην άκρη αριστερά ο «nais-oivoxóos» κρατάει αρύταινα και ηθμό. 
Τα καλάθια στον τοίχο συμβολίζουν ότι πρόκειται για συμπόσιο, στο οποίο ο κάθε oupnoaiacnns έφερε το φαγητό του. Λονδίνο, British Museum. 27 
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23 
Εικ. 23 Συμποτική σκηνή σε αττική ερυθρόμορφη κύήικα του αγγειογράφου ûoupiôos (500-460 π.Χ.). 
Ο aupnoaiamns (δεξιά) κρατάει την κύήικα από τη βάση, ο aYKcbvas είναι στερεωμένα στα μαξιήάρια και τα χείήη του στα «χείήη» του 
κρασοπότηρου. Δίπήα του ο νεαρό$ «nais» με την οινοχόη στο χέρι. Στο κέντρο, évas annos oivoxóos, με απήωμένη την παήάμη, 
είναι έτοιμθ5 να κρατήσει την κύήικα με τον ίδιο τρόπο που την κρατάει ο συμποσιαστής. Μπροστά στ/s Knives τραπεζάκια και mous τοίχους 
κρεμασμένε5 κύήικε5 και οινοχόε5. Λονδίνο, British Museum. 
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Κρασοπόιηρα και ψυκτήρο 

Τα κρασοπότηρα που έχει φέρει στο cpcos η αρχαιο-
ΓΙογική σκαπάνη -κεραμικά ή από πολύτιμα μέταλ
λα- έχουν πολλά σχήματα και διάφορα ονόματα: 
φιάλη, ρυτό, κύλιξ, κοτύλη, κάνθαρος, σκύφος, 
λάκαινα, μαστός. Όταν τα αγγεία αυτά τα συναντάμε 
OTIS προθήκεΞ των μουσείων, τα θαυμάζουμε τόσο 
πολύ cos έργα Téxvns, ώστε ξεχνάμε να τα δούμε και 
GÛS χρηστικά αντικείμενα. 
Αυτό ακριβά« έρχεται να μα5 θυμίσει η συμποτική 
αγγειογραφία: συμποσιαστέ5, κωμαστέΞ, οινοχόοι και 
εταίρε$ μαΞ δείχνουν όχι μόνο τη χρήση των αγγείων 
του πότου, αλλά και neos κρατούσαν το κάθε κρασο-
πότηρο. Και είναι ακριβοί ο Tpónos κρατήματο5 ms 
κύλικας που μα$ ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί το αγγείο 
αυτό, που ήταν το βασικό κρασοπότηρο, αντιστοιχεί 
στα σημερινά κρυστάλλινα ποτήρια με πόδι με μια 
ειδοποιό διαφορά: ούτε τα πολύτιμα μέταλλα, ούτε ο 
ψημένο5 πηλό5 έχουν τη διαφάνεια του κρυστάλλου. 
Δημιουργείται, έτσι, η εντύπωση ότι ο συμποσιαστή 
δεν μπορούσε να απολαύσει το χρώμα και τη διαύ
γεια, που είναι τα πρώτα κριτήρια εκτίμησα του κρα
σιού· ότι δηλαδή το μάτι, COS αισθητήριο όργανο, δεν 
μετείχε στην οινική απόλαυση. 
Όμα« ο Tpónos που κρατούσε την κύλικα ο συμποσια-
ertns, του επέτρεπε να βλέπει το εσωτερικό ms· τόσο το 
οινηρό ms περιεχόμενο όσο και us παραστάσε^ με Tis 
οποίε$ ήταν τυχόν ζωγραφισμένη. Η καθαρότητα με την 
οποία έβλεπε την εικόνα μαρτυρούσε τη διαύγεια του 
κρασιού- κι αυτή η εικόνα ζωντάνευε τόσο πιο πολύ, 
όσο προχωρούσε η πόση και ελαττωνόταν ο ÓYKOS του 
κρασιού. Έτσι, ανάλογα με raus συνειρμού$ που δημι
ουργούσε η παράσταση στο εσωτερικό ms κύλικαΞ, σε 
συνδυασμό και με τη δράση του «πνεύμακ« του 
οίνου», ο oivonóms βρισκόταν να τραγουδάει για να 
χορέψει η Καλλιστώ (ε/κ. 14), να παρακολουθεί τον νέο 
να χορδίζει βάρβιτο (εικ. 32), να περιμένει raus «παίδε5» 
να γεμίσουν την κούπα του κρασί (εικ. 21), 
να χαίρεται raus copaious véous στην παλαίστρα ή μια 
εταίρα στο λουτρό ms (εικ. 25). 

Εικ. 24 Oivoxóos αντλεί κρασί από ψυκιήρα 
με αρύταινα, που ιο κύπελλο ins είναι κυλινδρικό. 
Σχέδιο λεπτομέρεια5 από αττική μελανόμορφη οινοχόη. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
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Εικ. 25 
EIKÓVSS onœs auiés έβήεπε ο aupnoaiaorns στο εσωτερικό ins Kounas του. 
Δύο νεαρά αγόρια ασκούνται στην πυγμαχία (520-510 π.Χ.), 
Αθήνα, Μουσείο Apxaias Αγοράε. 
Γυναίκα, πιθανότατα εταίρα, που ετοιμάζεται για το ήουτρό ms, 
Βρυξέή^, Musées Royaux de l'Art et d'Histoire. 
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Η σχέση του συμποσιαστή Tns srìrinviKns apxaióuiTas 

με τπν κούπα του ήταν «ανθρώπινη». Έχουν σωθεί 
μαρτυρίε$ που τεκμηριώνουν ότι όχι μόνο το κρασοπό-
τηρο «μιλούσε» στον συμποσιαστή, αλλά ότι και autós 

συνδιαλεγόταν με το κρασί Tns Kounas του. Πράγματι, 
έχουν βρεθεί KUÌÌIKES και άλλα αγγεία πότου με γραμ-
μένε5 npOTponés και ευχέΞ npos τον οινοπότη, óncus: 

ΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΠΙΕΙ ΕΥ = να χαίρεσαι και va nivsis καλά, 
δηλαδή με σύνεση. Είτε: ΚΑΛΟΝ ΕΙΜΙ ΠΟΤΗΡΙΟΝ = 
είμαι ένα ωραίο κρασοπότηρο. Είτε και απλά: 
ΚΟΜΑΙΟΣ, δηλαδή είμαι ένα ποτήρι για τον κώμο, για 
τη γιορτή. Κι ακόμη προτροπέΞ για να πιεί στην ομορφιά 
pias YvcooTns εταίρα$ ή ενό$ αγοριού: ΛΕΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΛΟΣ, δηλαδή ο Aéavôpos είναι a>paios, niés στην 
υγειά του, npos τιμήν του. Υπήρχαν επίση5 κρασοπότη-
ρα και διάφορα άλλα σκεύη πότου, που ανέγραφαν το 
όνομα του κτήτορα: ΑΠΟΛΟΔΟΡΟ ΕΙΜΙ, δηλαδή είμαι 
του Απολλοδώρου. Και είναι αξιομνημόνευτο ότι η 
παλαιότερη ελληνική επιγραφή -γύρω στο 730 π.Χ.-
που διασώζεται, είναι χαραγμένη πάνω σε οινοχόη. 
Εάν ανατρέξουμε oris συμποτικέ5 OKnvés που κοσμούν 
τα κεραμικά αγγεία θα διαπιστώσουμε τον τρόπο, με 
τον οποίο κρατούσαν οι συμποσιαστέ5 την κύλικα: 
τοποθετούσαν τη βάση του ποδιού στην παλάμη TOUS 
και για μεγαλύτερη σταθερότητα κρατούσαν με τον 
αντίχειρα τη βάση του ποδιού και καμιά φορά το στέ-
λεχό5 του, ακριβά« óncos κρατιέται σήμερα το κρυ
στάλλινο ποτήρι από επιδέξ ιο ι οινογεύστε5 (εικ. 26). 
Με τον ίδιο κομψό τρόπο κρατούσαν την κύλικα και οι 
οινοχόοι. Έτσι οι συμποσιαστέ5 δεν ήταν αναγκασμέ
νοι να σηκώνουν τον αγκώνα από το μαξιλάρι· με μια 
ελαφριά κίνηση Tns παλάμη5 npos τα πάνω έφερναν 
τα «χείλη» Tns κύλικαΞ στα χείλη TOUS για να απο
λαύσουν το περιεχόμενο Tns. Mia κίνηση κομψή, ανέ
μελη, «ερωτική». Δεν είναι τυχαίο ότι τα αγγεία του 
πότου είχαν, óncus έχουν και σήμερα τα κρυστάλλινα 
ποτήρια, χείλη, πόδι, λαιμό, σώμα. 
Η λέξη ψυκτήρ γραμμένη σε ταμπελίτσα δίπλα σε 
μανιταρόσχημο αγγείο, γεμίζει απορία TOUS επισκέ-
πτε5 των μουσείων που τυχαίνει να έχουν oris προθή-
κε$ raus ένα τέτοιο σπάνιο σκεύο$ (εικ. 27). Η χρήση 
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Εικ. 26 Οι επιδέξιοι σημερινοί οινογεύστε5 κρατούν το κρυστάπ'πΊνο ποτήρι από τη βάση του ποδιού, 
ónws κρατούσαν στην αρχαιότητα την κύήικα. 31 
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Εικ. 27 AniKós ερυθρόμορφο5 ψυκτήραε με γκροτέσκο σατιρικό θέμα, έργο του αγγειογράφου Aoupióos (480-470 π.Χ.). 
Λονδίνο, British Museum. 
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Εικ. 28 Ψυκτήραε έξω και μέσα στη Λεκάνη. Αθήνα, Μουσείο ms Apxaias Ayopàs. 

του έγινε γνωστή xapis στη συμποτική αγγειογραφία 
που μα5 το δείχνει πάντοτε τοποθετημένο μέσα σ'ένα 
ευρύστομο αγγείο, λεκάνη ή κρατήρα. Στο ένα έμπαι
νε το κρασί και στο άλλο στοιβαζόταν παγωμένο χιό
νι ή κρύο νερό (εικ.28), óncas σήμερα μια φιάλη κρα
σί μέσα σε μια σαμπανιέρα. 
Τα μανιταροσχημα αγγεία που μα$ είναι γνωστά cos 
«ψυκτήρε$» επιβεβαιώνουν TOUS εκίΊεπτυσμένουΞ 
Tpónous που εφεύρισκαν οιΈπΆπνε; για την απόλαυ
ση του κρασιού. Σ' αυτό συντελούσαν και οι κερα-
μεί5, που είχαν προάγει σε θαυμαστό βαθμό την τέχνη 
TOUS κατά τον 6ο και TIS apxés του 5ου π.Χ. αιώνα, 
εποχή των μεγάλων αγγειοπλαστών και αγγειογρά
φων Tns auiKns κεραμικήΞ (εικ. 30, 31). 
Οι διάφοροι «ψυκτήρε5» ήταν, βέβαια, αγγεία πολυτε-
λείαΞ που προορίζονταν μόνο για τα συμπόσια των 
πλουσίων. Γιατί ο λαό5 είτε έπινε το κρασί του σε θερ
μοκρασία περιβάλλοντο5, είτε το δροσέρευε με φθη
νότεροι Tpónous- βύθιζε TOUS αμφορεί5 σε πηγάδια. 

Εικ. 29 Υπαίθριο συμπόσιο κάτω από κήηματαριέε. 
Εσωτερικό μεήανόμορφηε auiKns KuniKas wu 6ou αι. π.Χ. 
Essen, Museum Folkwang. 
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Σία συμπόσια, οι KpampES διαδέχονταν ο Evas τον 
άλλον, ανάλογα με τον ρυθμό ms noons. Η κούπα 
από τον πρώτο κρατήρα πινόταν npos τιμή του Δία 
και των άλλων θεών, ο δεύτερο5 ήταν ο Kpampas 
των ηρώων και ο ipiios του Δία σωτήρα. Αυτοί ήταν 
οι τρε^ ιεροί κρατήρε$. Kavévas Kpampas, Kavévas 
naióvas, καμιά σπονδή, Kavévas upvos για τον Διό
νυσο. Γιατί ο Aióvuoos ήταν μέσα στην κούπα και 
μέσα στον κρατήρα· ήταν ο iôios ο θεό$ που έπιναν! 
Και όταν πρόσφεραν oivnpés onovóés orous διαφό-
pous θεού5, ο iôios ο Aióvuoos γινόταν μεσολαβή^ 
των ανθρώπων npos TOUS 0EOUS. Όπω5 λέει ο μάντη$ 
Τειρεσία$ oi\s Βάκχες του Ευριπίδη: 

Θεό5 είναι ο ofvos και oxous θεούε προσφέρεται 
σπονδή ώστε auiós διασφαλίζει τα αγαθά mous 
ανθρώπου. 

A ri π* ά και ο Διόνυσθ5 αναλάμβανε την ευθύνη μόνο 
τριών κρατήρων. Σε ένα απόσπασμα \i\as χαμένη$ 
κωμωδία5 του Ευβούλου που μα5 διέσωσε ο Αθή-
vaios orous Δειπνοσοφιστές, ο iöios ο θεό$ δηλώνει 
ότι έχει ετοιμάσει «μόνο τρε^ κρατήρε$ yi'auious που 
έχουν φρόνηση: ο πρώτο$ για την υγεία και ο δεύτε-
pos για τον έρωτα· όταν πιωθεί και ο ipitos, οι σοφοί 
φεύγουν για τα σπίτια TOUS. Ο τέταρτο5 δεν είναι πια 
ôiKOs μου, είναι ms ußpis...» 
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Εικ. 30 
Μελανόμορφος tpuKtnpas (520-5 ΊΟ n.X.) μαζί με αρύταινα. 
Η αγγειογραφία παριστάνει τον Διόνυσο με τον θίασο του. 
Παρίσι, Musée de Louvre. 

Η εκπαίδευση του συμποσιαστή 

Το συμπόσιο ans πόλεΐΞ ms Icovias και ms A0nvas 
ήταν évas κλειστό5 κύκλο$ μικρού αριθμού εταίρων 
που αποφάσιζαν να περάσουν μαζί τη βραδιά TOUS 
γύρω από έναν κρατήρα nivovras, ouznTcbvras και 
τραγουδώντα$ στίχου5 παλαιότερων ή και σύγχρονων 
ποιητών, με συνοδεία λύρα$ ή διπλού αυλού. Και 
εάν τύχαινε να υπάρχει στην παρέα évas χαρισματικό$ 
εταίρο5, απολάμβαναν TOUS ÖIKOUS του OTÎXOUS, ται-
piaoTOUs για κάθε περίπτωση: για μια νίκη σε αγώνε$ 
ή τον πόλεμο, για τον έρωτα και την Αφροδίτη, για 
TOUS Kaüpous και Tis λύπε$ των εταίρων και, βέβαια, 
για Tis xapés που σκορπάει το περιεχόμενο του κρα
τήρα. Tous τραγουδούσε μόνο5 ο noinms, naizovras 
τη λύρα. Έτσι άνθησε η λυρική ποίηση, γέννημα 
θρέμμα του συμποσίου. 
Οι συμποσιαστέ5 δεν ήταν απλοί θεατέ$ pias στημέ-
vns napaoraons- δεν μετείχαν cas απλοί OKpoaTés 
κάποιου που μονοπωλούσε τη βραδιά ρητορεύο-
VTOS· δεν απολάμβαναν μουσική και ποίηση ακού-
YOVTOS ένα ραψωδό να απαγγέλλει ύμνου$, ελεγεί-
ES και λυρικού5 OTÎXOUS naizovras λύρα ή βάρβιτο. 
Είχαν την υποχρέωση να συμβάλλουν με λόγο και 
μουσική στη δημιουργία πνεύματο$ συναδελφικό-
mrns, ευφορία5 και ευθυμία$ (εικ. 13, 14). Γιατί το 
συμπόσιο ήταν ένα αμάλγαμα οίνου και νερού 
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Εικ. 31 
Μεήανόμορφο5 ψυκτήραε (520-510 π.Χ.). Στο κάτω pépos φαίνεται ο 
Kpouvós, από τον οποίον απομάκρυναν το νερό όταν ζεσταινόταν, ώστε 
να το αντικαταστήσουν με χιόνι ή κρύο νερό. Παρίσι, Musée de Louvre. 

μέσα σιον κρατήρα, συντροφικότητα^ και πνευματι-
KÓTOTOS γύρω από τον κρατήρα. 
Oria αυτά ήταν συνέπεια pias naiôsias που ο Αθηναί-
os αποκτούσε από τα παιδικά του χρόνια. Το ιδανικό 
τη5 aGnvaïKns norìraas ήταν π διάπλαση με τη γυμνα
στική, τη μουσική και την παιδεία του ολοκληρωμέ-
νου νέου που συνδυάζει αρμονικά τη δύναμη και την 
ομορφιά του σώματο5 με την ψυχική και πνευματική 
καλλιέργεια. Téraios ήταν ο Αθηναίος πολίτης που με 
πλήρη συνείδηση και υπευθυνότητα θα εκπλήρωνε 
us υποχρεώσει του npos την πατρίδα και την πολι
τεία, αλλά και θα μετείχε στην κοινωνική ζωή TOS 
πόλη5 -τα συμπόσια- GÛS ÎOOS εταίρο5. 
Από τα επτά raus χρόνια τα αγόρια άρχιζαν την εκπαί
δευση TOUS κοντά στον γραμματικό, τον κιθαριστή και 
τον παιδοτρίβη. Όταν μάθαιναν να γράφουν και να 
διαβάζουν, αποστήθιζαν OTÎXOUS ποιητών και απο
φθέγματα σοφών. Τα μαθηματικά συμπλήρωναν τη 
διδασκαλία. Η μουσική παιδεία περιελάμβανε το 
μουσικό όργανο, το τραγούδι και τον χορό, τρεΐ5 
αλληλένδετε$ εκφράσει pias παιδεύσεω$ που απέ
βλεπε στην αρμονική διάπλαση TOS ipuxns (εικ. 32). 
Ελάχιστε5 είναι οι αγγειογραφίεΞ που έχουν διασώ
σει OKnvés TOS σχολική5 zoûns· η πιο ονομαστή είναι 
αυτή που έχει ζωγραφίσει ο Aoupis πάνω σε αττική 

Εικ. 32 
Neos χορδίζει βάρβιιο. Εσωτερικό aniKns ερυθρόμορφη$ KUAIKÛS (480-470 π.Χ.] 
Αθήνα, Μουσείο ins Apxaias Ayopas. 
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Εικ. 33 Σε αττική ερυθρόμορφη κύλικα (490-485 Π.Χ.), έχει σωθεί μια σπάνια εικόνα ins εκπαίδευση5 αγοριών στην Αθήνα. Zxis δύο όψεΐ5 ins ο 
αγγειογράφο5 Aoupis έχει ζωγραφίσει OKnvés από σχολείο: tous oooxóflous, raus παιδαγωγού$ που συνόδευαν τα παιδιά και raus μαθητέ5 που 

κύλικα (εικ. 33). Στην εξωτερική ins επιφάνεια εικο
νίζονται οι δάσκαλοι, τα παιδιά που μαθαίνουν γρα
φή, απαγγελία, κιθάρα και διπλό αυλό, Ka0cbs και 
οι παιδαγωγοί που τα συνοδεύουν. Για TOUS μελετη-
ŒS των αγγείων υπάρχουν και norìrìÉs órlrles λεπτο-
pÉpEiss óCies npoooxns. Όμω$ για TOUS οινόφιλουΞ, 
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αντικείμενα που 
είναι κρεμασμένα στον τοίχο, γιατί ανάμεσα TOUS, σε 
σχηματική απεικόνιση óncus και στην εικόνα 23, 
υπάρχουν δύο KUÌÌIKES. 

Τι δουλειά έχουν ο' ένα σχολείο οι KUrliKes μαζί με 
τα βάρβιτα, το καλάθι για KurHvôpous και τα όλλα 
σύνεργα εκπαίδευση5; Συνήθω5, η παρουσία TOUS δεν 
αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού λόγω, npocpavcòs, 
αμηχανία5. Μόνο σε ένα σαγηνευτικό βιβλίο αφιερω
μένο στην αισθητική του αρχαιοελληνικού συμποσί
ου, δίνεται η εξήγηση γι' αυτή την περίεργη συνύπαρ

ξη συμβόλων πότου σε ένα εκπαιδευτικό χώρο. Λαμ-
ßavovTOS υπόψη τον έντονα συμβολικό χαρακτήρα TOS 
αγγειογραφία5, η σκηνή που βλέπουμε δεν είναι απλά 
και μόνο μια ρεαλιστική εικόνα TOS καθημερινή5 zcûns-
ο zcûYpacpos, ενσωματώνοντα$ \\s δύο κύλικεΞ, θέλη
σε να δείξει σε τι ακριβά^ ήταν προορισμένη η μουσι
κή παιδεία, τα όργανα και το τραγούδι- υποδηλώνει, 
σε συνδυασμό με το Kupos TOS noinons (στίχοι στον 
κύλινδρο που κρατάει ο δάσκαλο$ και απαγγέλλει ο 
μαθητή5), την απόλαυση των μελλοντικών συμπο
σίων, όταν ο σημερινό5 μαθητή$ θα μετέχει στην κοι
νωνική ζωή TOS πόλη5. Ο μελλοντικό5 συμποσίασα^ 
εκκολάπτετο εκπαιδευόμενο5! 

36 



Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Ι T O Y Σ Τ Ι Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ 

διδάσκονταν απαγγελία ποιημάτων και Αύρα, γραφή και διπλό αυλό. Μαζί με τα διάφορα όργανα εκπαίδευσα που είναι κρεμασμένα στον τοίχο, 
περιλαμβάνονται -πράγμα περίεργο για σχοιίείο- και δύο κύήΊκεΞ που εικονίζονται στα δύο άκρα. Βερολίνο, Staatliche Antikenmuseen. 

Συμποσίου εγκώμιο 

Η συμποτική συναναστροφή είχε τον πρόεδρο Tns, 
óncos θα λέγαμε σήμερα: τον συμποσιάρχη, που 
είχε διάφορα καθήκοντα, óncos τη διατήρηση TOS 
TaÇns κατά us opiriiss, τα άσματα και Tis προπόσεΐ5, 
και γενικά φρόντιζε ώστε το συμπόσιο να διεξάγεται 
σύμφωνα με TOUS συμποτικού5 νόμου5. AUTOS όριζε, 
επίση5, τον αριθμό των κρατήρων και την αναλογία 
οίνου και νερού κατά την κράση αλλά και είχε το 
δικαίωμα να επιβάλει ποινή σε όποιον τυχόν τάραζε 
την ησυχία με έργα ή άπρεπα λόγια. Onoios παρέ
βαινε αυτή την αρχή δεν ήταν δεκτό5 στα συμπόσια 
και είχε εξασφαλισμένη τη διαγραφή του από την 
κοινωνική ζωή TOS πόλη$. 
Ο συμποσιάρχης ήταν évas από TOUS συμποσιασιέ5, 
εκλεγμένο5 από auraus TOUS ÎÔIOUS. Επομένου το ίδιο 

πρόσωπο μπορούσε να είναι άρχων στο ένα συμπό
σιο και αρχόμενος στο άλλο. ΓΓαυτό ο ΠλάτωναΞ 
πίστευε ότι το συμπόσιο, όταν διεξάγεται ορθά, είναι 
μεγάλο σχολείο για τον χαρακτήρα· διδάσκει στον 
άνθρωπο το μέγα καθήκον του άριστου πολίτη: 
άρχζιν τε και άρχεσθαι μετά δίκης. Του διδάσκει 
την ελεύθερη, την άνευ εξαναγκασμού υποταγή 
OTous νόμου5· του διδάσκει το 0appos, και είναι μαζί 
δοκιμασία TOS auTOKUpiapxias TOS ijjuxns και γυμνά
σια αίδοϋς. 
Είναι το ωραιότερο εγκώμιο που έχει ποτέ γραφεί για 
τον αρχαιοελληνικό πότο. Και είναι γνωστό ότι ο Πλά-
Tcrn/as είχε εισάγει τα συμπόσια στην Ακαδημία, για
τί óncos έγραψε OTOUS Νόμους, η ελαφρά οινοποσία 
χαρίζει στον άνθρωπο ιλαρότητα και παρρησία και 
αισιοδοξία. 
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