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Η Ε Κ Α Λ Η ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ
Μια τοπογραφική άναγνώριση
*Η ανακάλυψη του παπύρου των Διηγήσεων πρόσφερε μιά περιληπτική
άπόδοση του περιεχομένου τής *Εκάλης, χωρίς όμως νά γίνει δυνατό νά καλυφ
θούν τά κενά για μια ικανοποιητική αποκατάσταση τής συνολικής εικόνας του
έπυλλίου1. ’Έτσι, σύμφωνα μέ τά άποσπάσματα πού διασώθηκαν, μπορεί κα
νείς νά διαγράψει τήν εξέλιξη τής διήγησης σέ γενικές γραμμές, νά άντιληφθεΐ
τή δράσν^, άλλά σημαντικές πτυχές τού μύθου τού ποιήματος παραμένουν άνεξιχνίαστες. *Η παρουσίαση των νέων άποσπασμάτων, μετά τήν έκδοση τού R.
Pfeiffer, βοήθησε σημαντικά στήν καλύτερη άντιμετώπιση των πολλαπλών
προβλημάτων πού άφορούν τή νοηματική διάρθρο>ση τού ποιήματος12.
Δέν μπορεί, ωστόσο, ν’ άγνοήσει κανείς ότι, μέχρι σήμερα, δέν έχει άπασχολήσει ιδιαίτερα τή φιλολογική κριτική ό τρόπος μέ τον όποιο εντάσσονται
στήν ολη οικονομία τού ποιήματος τά τοπωνύμια πού έμφανίζονται διάσπαρτα
στά διάφορα άποσπάσματα, καθώς καί το πρόβλημα γιά τήν τοποθεσία μέ τήν
όποια είχε ταυτισθεΐ ή παρουσία τής Έκάλης. Αύτό συνέβη μόνο στο μέτρο ένός ευρύτερου προβληματισμού, όπως είναι ή πιθανότητα μιας έπίσκεψης τού
ίδιου τού Καλλίμαχου στήν ’Αθήνα ή ένός σύντομου φιλολογικού σχολιασμού3.
*Η άνάλυση όμως των τοπογραφικών ενδείξεων τής *Εκάλης άποτελεΐ θεμελια1. Μ. Norsa - G. Vitelli, Αιηγήαείζ di Poemi di Callimaco in un papiro di T ebtynis, Φλωρεντία 1934. Βλ. καί E. Cahen, JJauvre poetique de Callimaque: documents
nouveaux, R. E. G., 1935, σ. 284.
2. Πρόκειται, κατά κύριο λόγο, γιά τήν έκδοση των παπυρικών άποσπασμάτων τού Ε .
Lobel (The Oxyrhynchus Papyri, P a rt X X III, Λονδίνο 1956) 2376, 2377,j2398, 2437,
2529. Γιά τήν ταυτότητα του άποσπάσματος τής Όξυρύγχου 2530 βλ. Μ. L. W est, Catch ing Worms, CR, 1966, σ. 274. Τήν τελευταία συμπληρο>ματική θεώρηση των άποσπασμά
των της 'Εκάλης βρίσκει κανείς στήν έκδοση των II. L loyd-Jones - Ρ . P arsons, Supple men turn Hellenisticum, Βερολίνο - Νέα Ύόρκη 1983, σσ. 122-135.
3.
Τό ένδεχόμενο μιας έπίσκεψης του Καλλίμαχου στήν *Αθήνα υποστήριξε ό Ε. R h o 
de, Der Griechische Roman, Λειψία 1876, σ.99κ.έ. Γιά τό ίδιο ζήτημα βλ. καί Ε. C ahen,
Callimaque, Παρίσι 1949, σσ. 26-27. Τήν πιό ολοκληρωμένη θεώρηση του θέματος προ
σφέρει ό Cl. Meillier, Callimaque et son temps, Πανεπιστήμιο της Λίλλης 1979, σ. 169κ.έ.
Πρέπει, ωστόσο νά σημειωθεί ότι τό θέμα της αυθεντικότητας των τοπογραφικών στοιχείων
τής 'Εκάληζ δέν έχει άπασχολήσει ιδιαίτερα τούς έρευνητές.
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κό δείγμα ύφους για τήν ερμηνεία τού έπυλλίου. Το φαντασιακό - μυθολογικό
στοιχείο συμφύρεται μέ τήν ιστορικότητα του τοπίου τής *Αττικής κι αύτό τό
γνούρισμα τής ποιητικής τού Καλλίμαχου έπιβάλλει τήν ανάγκη γιά τή μυθο
λογική - τοπογραφική χαρτογράφηση τής 'Εκάλης.
'Η περιγραφή τής συγκεκριμένης δράσης των ήρώων ή οί άναφορές σέ α
πόμακρες παραδόσεις διαμορφώνουν ένα πολυσήμαντο μυθολογικό υπόστρω
μα, οπού ή ηρωική δράση τού Θησέα δεν άποτελεΐ παρά τον άρχικό πυρήνα.
Θά μπορούσε νά διακρίνει κανείς, έχοντας σαν άφετηρία τό προσδιορισμένο το
πίο τής ’Αττικής, μία κλιμάκωση τής μυθικής - αίτιολογικής άποτύπο^σης ισ
τορικών στοιχείων πού έχουν επίκεντρο ολόκληρη τήν περιοχή τού Μαραθώνα.
'Η άθηναϊκή προφορική παράδοση δεν διασώζει παρά έλάχιστα άφηγηματικά
στοιχεία άπό τούς αίτιολογικούς αύτούς μύθους πού, σύμφουνα μέ όλες τις εν
δείξεις, πρέπει νά προέρχονται άπό τήν περιοχή τής Τετράπολης1.
'Η περιγραφική περιδιάβαση τού Καλλίμαχου άπό τον 'Υμηττό (άπόσπ.
238 P f .) ώς τις Μελαινές (άπόσπ. 266 ΡΓ.) δείχνει οτι ενα πλέγμα μύθων, άλληλένδετων μεταξύ τους, διαμορφώνει ένα νοητό πλαίσιο δράσης τού Θησέα.
'Ο έφηβος ήρωας συνδέεται οργανικά μέ τήν ύπαιθρο χώρα χωρίς όμως αυτό
νά σημαίνει οτι ή περιγραφή τής ηρωικής συμπεριφοράς υπερτερεί στήν ολη
σύνθεση2. 'Ωστόσο, ό ποιητής έχει άποκόψει ένα μόνο επεισόδιο άπό τήν έξοδο
τού Θησέα στον Μαραθώνα, εκείνο πού άποτυπώνει τό πέρασμά του άπό τό συ
γκεκριμένο τόπο, οπού κατοικούσε ή 'Εκάλη. Ε κ εί, σύμφωνα μέ όλες τις εν
δείξεις, πρέπει ν’ άναζητηθοΰν καί τά ίχνη τού ναού τού Έκαλείου Διός πού
άνεγέρθηκε άπό τον Θησέα.
Στον πρώτο στίχο τού έπυλλίου, πού διασώζει 6 πάπυρος τών Διηγήσεων:
9Ακταίη τις εναιεν 9Ερεχθέος εν ποτέ γουνω
1. Δέν είναι δυνατό ν* άποφανθεΐ κανείς άν όλες οί διάσπαρτες μνείες τοποθεσιών της
’Αττικής άποτελοΰν άναφορές σέ μια πιθανή περιοδεία του Θησέα ή άν άφορουσαν τόπους μέ
τούς οποίους είχε συνδεθεί ή Έκάλη στή νεότητά της. Βλ. A. Barigazzi, II dolore materno
di Ecale (P. Oxy.2376 e 2377), Hermes, 1958, σσ.453-471 καί H . Lloyd - Jones, O xy rhynchus Papyri, CR, σσ. 16-22. Ή μνεία τών Άφιδνών δέν συνδέεται κατ’ άνάγκην μέ
τό παρελθόν τής Έκάλης. Βλ. καί F ritz K rafft, Die neucn Funde zur Hekale des Kallimachos, Hermes, 1958, σσ. 479-480. Ανάλογο θέμα προκύπτει μέ τήν «Πελλήνην Ά χα ιίδα» πού μνημονεύεται στό άπόσπ. 260 Pf., όπου πιθανολογείται άναφορά του Καλλίμαχου
όχι στήν Παλλήνη της Α ττικής άλλα στήν Παλλήνη τής Χαλκιδικής. Βλ. σχετικά Η . Lloyd
-Jo n e s-J. R ea, Callimachus Fragments 260-261 Pf., HSPh, 1968, σ. 135κ.έ. F. Jacoby,
FG rH , III bi σ. 602.
2. ’Από τά άποσπάσματα 235, 236 Pf. διακρίνονται τά ίχνη μιας σύντομης περι
γραφής τής ζωής του Θησέα πριν τήν άφιξή του στήν ’Αθήνα, καθώς καί στοιχεία γιά τή
γενεαλογική του ύπόσταση. Γιά τό θέμα αύτό βλ. καί Chr. Sourvinou-Inw ood, Theseus
as Son and Stepson, Λονδίνο 1979. To έπίκεντρο τής άφήγησης στο έπύλλιο προσδιορίζε
ται στό χώρο τής Έ κάλης καί ή ήρωϊκή δράση του Θησέα δίνεται έμμεσα μέ στοιχεία πού
προσιδιάζουν στό ύφος μιας καθαρά λυρικής περιγραφής.
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συναντά κανείς μιά πρώτη τοπογραφική ένδειξη. ΤΙ φράση ((Έρεχθέος.,.γουνώ» άναφέρεται προφανώς σ’ εκείνο τό χώρο τής περιοχής του Μαραθώνα πού
ταυτιζόταν μέ τήν παρουσία τής Έκάλης καί στή συνέχεια μέ τό ναό τού Έ καλείου Δ ιός. 'Η άποψη τού R. Pfeiffer πού θέλει τό έπίΟετο «Ά κταίη» να ση
μαίνει την «’Αττική» (γυναίκα) κι οχι τήν κάτοικο μιας παραθαλάσσιας περι
οχής είναι βάσιμη. Μέ δικαιολογημένη άλλωστε έμμονή, θέλησε νά προσδιο
ρίσει τήν άκριβή γεοογοαφική θέση πού μπορεί νά δηλώνει ή φράση1. ΤΙ εικο
νιστική ανάπλαση αυτού τού συγκεκριμένου τοπίου θά προσδούσει ένα αισθητό
περίγραμμα στο μύθο. 'Η σκηνή λ.χ. τού γυρισμού τού νικητή Θησέα (άπόσπ.
260 P f.) θά άποκτούσε ένα ορατό πλαίσιο, κάτι πού άνταποκρίνεται άπόλυτα
στήν τεχνική τής ποίησης τού Καλλίμαχου. Ό μυθικός λόγος ενσωματώνεται
στο ιστορικό γίγνεσθαι, στοιχείο ύφους πού βρίσκεται σέ παρεμφερή μορφή καί
στούς 'Ύμνους. 'Η όλη άφήγηση πού άκολουθεί, μετουσιώνεται, μ’ αυτόν τον
τρόπο, σέ μυθολογική αιτιολόγηση ενός ιστορικού γεγονότος. Δηλαδή, τό κτί
σιμο τού ναού καθώς καί ή σχετική λατρεία άποτέλεσαν τήν άφετηρία μιας μυ
θολογικής εξήγησης άπό τον Καλλίμαχο. *0 ποιητής συνδυάζοντας τή γνώση
τής αύτοψίας καί τής βιβλιοθήκης, προβαίνει σέ μία περιγραφική άνάπλαση
τού τοπίου τής ’Αττικής, μέ μιά διάθεση παραστατικής περιγραφής, πού κατα
φαίνεται στο άπόσπ. 238 Pf. στ. 22κ.έ. Ή μή στατική εικόνα τής τροχιάς, πού
διαγράφει τό σύννεφο στον Αττικό ουρανό, έχει σαν σημεία προσανατολισμού
τά βουνά τής ’Αττικής, τήν Πάρνηθα, τον 'Υμηττό καί τό Αιγάλεω, προσδι
ορισμένα μέ τέτοιο τρόπο πού ν* άνταποκρίνεται άπόλυτα στή γεωγραφική
πραγματικότητα2. 'Η όλη εικόνα προϋποθέτει σαφή γνώση τού άττικοΰ τοπίου,
κάτι πού δύσκολα θά μπορούσε νά επιτευχθεί, εάν 6 ποιητής δέν είχε άμεσες
οπτικές παραστάσεις.
’Αναμφίβολα, ή τοποθεσία τής Έκάλης πρέπει ν’ άναζητηθεΐ σέ κάποια
πλαγιά τού Βριλησσού, Ανάμεσα στήν περιοχή τού Μαραθώνα καί τής ’Αθήνας.
'Η θέση καί τά όρια τού κατοπινού δήμου τής Έκάλης, πού άνήκε στή Λεοντί1. R . Pfeiffer, Callimachus Fragm ents, II, ’Οξφόρδη 1948-1953, σ. 226. Για τά
προβλήματα μορφής πού παρουσιάζει ό πρώτος στίχος τού έπυλλίου βλ. καί Κ. J . G utzw iller, Studies in the Hellenistic Epyllion, H ain 1981, σ. 50 κ.έ.
2. Ά π ό άνάλογη παραστατική συνέπεια διέπεται και ή περιγραφή τής ρίψης τού βρά
χου του Λυκαβηττού σέ συνάρτηση μέ τήν Παλλήνη (άπόσπ. 260 P f .). *0 γεωγραφικός προ
σανατολισμός διατηρείται καί στήν περιγραφή τού Καλλίμαχου, πού πιθανότατα άντλεί άπό
τόν Άμελησαγόρα (FGrH II 338). Μέ τήν ίδια παραστατικότητα έχει συντεθεί καί ή σκη
νή της άποχώρησης τού Θησέα (Διηγήσεις X, 26-27) άπό τό παλάτι τού ΑΙγέα, πού πρέπει
νά τοποθετηθεί πλησίον τού ναού τού Δελφινείου ’Απόλλωνα. Γιά τις πηγές τού Καλλίμαχου,
βλ. καί I. K app, Callimachi Hecalae Fragmenta, Βερολίνο 1915, σ. 45. ‘Ωστόσο, ή εικο
νιστική άνάπλαση τού άττικοΰ τοπίου πού δίνεται στήν 'Εχάλη, δέν είναι δυνατό νά θεωρη
θεί ότι όφείλεται στήν άποκλειστική χρήση πηγών της βιβλιοθήκης άπό τόν Καλλίμαχο. Τό
στοιχείο αύτό ένισχύει τήν πιθανότητα γιά ένδεχόμενη έπίσκεψη τού ποιητή στήν ’Αθήνα.
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δα φυλή, δεν παρέχουν καμιά άσφαλή ένδειξη για την τοποθεσία, οπού ο Καλ
λίμαχος, οπωσδήποτε κατά τρόπο λειτουργικό, προσδιορίζει την κατοικία τής
φιλόξενης γριάς1. Ό R. Pfeiffer άποδέχεται την άποψη πού θέλει την τοποθε
σία τής Έκάλης στη σημερινή θέση Κουκουνάρι, κοντά στον οικισμό τής Σταμάτας. Τή θέση αύτή είχε προβάλει παλιότεραό A. Milchhocfer, ενώ καί άλλοι
μελετητές πριν άπό αυτόν, έχουν προτείνει ανάλογες άπόψεις, θεωρώντας οτι
ή τοποθεσία τής Έκάλης πρέπει ν* άναζητηθει μέσα στά όρια τής Έπάκριας2.
Ή κυριότερη άρχαιολογική ένδειξη γιά την έδραίωση αυτής τής θέσης στάθη
κε ή άνακάλυψη μιας άναθηματικής στήλης κοντά στην τοποθεσία Κουκουνάρι.
Στή στήλη αύτή έχουν άναγραφεΐ ονόματα πόλεων πού συμμετείχαν σέ μιά
τοπική λατρεία, χωρίς να παρέχεται όμίος κανένα ουσιώδες πληροφοριακό
στοιχείο γιά το περιεχόμενο αύτής τής λατρείας. Στο τμήμα τής στήλης πού
σώζεται δεν βρίσκεται άναγραμμένο τό όνομα τής Έκάλης καί καμιά άλλη
ένδειξη δεν συνηγορεί γιά τήν άποδοχή μιας τέτοιας υπόθεσης. Μ* αυτόν τον
τρόπο, ή άρχική ύποθετική καί χωρίς πειστικές ενδείξεις πρόταση τού B.R·
R ichardon γιά τό περιεχόμενο τής ένεπίγραφης στήλης υιοθετήθηκε ώς τις
μέρες μας άπό τον J. S. Traill, πού τοποθετεί κι αύτός τό ιερό της Έκάλης
στην τοποθεσία Κουκουνάρι ή την Μυγδαλέζα, πλησίον της περιοχής τής
Σταμάτας. Επιπλέον, δέν άποδεικνύεται ότι ή γλυπτή παράσταση τού νέου
άνδρός καί τής γυναίκας είκονίζει τον Θησέα μέ την Έκάλη. Καί άν ακόμη
συνέβαινε αύτό, δέ θά σήμαινε οτι κατ’ άνάγκην βρισκόταν εκεί ή τοποθεσία
τής Έκάλης3.
Ό R. Loeper, άντίθετα, έχει υποστηρίξει ότι ή τοποθεσία τής Έκάλης
πρέπει ν* άναζητηθει έξω άπό τά όρια τής Έπάκριας, σέ μιά γειτονική περιοχή

1. Ή θέση του κατοπινού όμώνυμου δήμου δέν είναι καθοριστική γιά τήν τοποθεσία,
όπου πρέπει ν’ άναζητηθει τό Ιερό της Έκάλης. Βλ. S. Solders, Die ausserstadtischen
Kulte und die Einigung A tlikas, Lund 1932, σ. 2. Βλ. σχετικά καί την πρόσφατη με
λέτη του Κ. Φ. Φωτίου, Ή τετράπολη τον Μαραθώνα, ’Αθήνα 1982, σσ. 123 καί 168.
2. A. M ilchhoefer, Untersuchungen iiber die Demenordnung de$ Kleisthenes,
Βερολίνο, 1892, σ.21κ.έ. Βλ. καί I. De P ro tt - L. Ziehen, Leges Graecorum Sacrae, Λει
ψία 1896, Fasc. 1, σ. 47. Γιά μιά συνοπτική παρουσίαση των απόψεων πού κυριαρχούσαν
τό δεύτερο μισό τού 19ου αί. σχετικά μέ τήν τοποθεσία της Έκάλης βλ. Δ. Πανταζή, Πεν
τελικά νέα και παλαιό, έφημ. *Αλήθεια, 2/6/1867 καί τό λήμμα 'Εκάλη στήν PaulyWissowa Realencyclopadie, (VII2, 2665).
3. Β. R . R ichardson, A sacrificial Calendar from the Epakria, A JA , 1895, σ.209226* J.S. Traill, Political Organization o f A ttika , Hesperia, Suppl. 14, 1975 σσ.
46 καί σημ. 19. R . O sborne, Demos: the Discovery of Classical A ttika , Cam bridge
1985, σ. 192. 'I I μόνη γλυπτή παράσταση τού Θησέα άπό τον άθλο τού Μαραθώνα πού
έχει διασωθεί βρέθηκε στο ναό τού Ποσειδώνα στό Σούνιο. Βλ. J . Doerig, Sunionfriespla tte 13, M ilteilungen des Deutschen Archaelogischen Inslituts, Attenische A b le lung, 1958, σ. 88 κ.έ.
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του Μαραθώνα, χωρίς νά βρίσκεται υποχρεωτικά στο δρόμο πού ένωνε την ’Α 
θήνα μέ τον Μαραθώνα1. Τό άπόσπασμα όμως 231 Pf:
τίον δέ έ πάντες όδϊται
ήρα φιλοξενίης* εχε γάρ τέγος άκλήιστόν
καθώς καί ή φράση του Μιχαήλ Χωνίάτη ((... καί τοΐς παροδεύουσιν άκλει
στόν αεί προβαλλομένη το οίκημα», ή άκόμη το άπόσπ. 263 Pf. «ξυνόν γάρ έπαύλιον έσκεν άπασιν», μάς υποχρεώνουν νά δεχθούμε ότι ή παρουσία τής Έ κ ά λης ήταν συνδεμένη μέ κάποιο πέρασμα ή μονοπάτι τού Βριλησσού. Βάσιμα, λοι
πόν, μπορεί νά υποθέσει κανείς ότι καί ό Θησέας ήταν ένας «όδίτης» όπως τόσοι
άλλοι («πάντες»), πού ζήτησε φιλοξενία «κατ’ εσχατιάν οίκίδιον Οεασάμενος»
(Διηγήσεις, X 29). Καθορίζονται άκόμη καί τά χρονικά όρια τής διάρκειας τής
πορείας τού Θησέα. ’Από τό παλάτι τού Αίγέα άναχωρει «περί εσπέραν» (Διη
γήσεις X 27) ή σύμφωνα μέ τό άπόσπ. 238 Pf. κ .έ.:
μητέρι ό’ όππ[ότε
δειελδν αΙτίζ[ονσιν, άγονσι δέ χεϊρας άπ έργου,
τήμος άρ* εξ. [.] ...[
πού μάς παρέχει μία άκόμη ένδειξη γιά τό χρόνο άποχούρησης τού Θησέα άπό
την ’Αθήνα. Δέν είναι δυνατό, λοιπόν, νά υποθέσει κανείς ότι ό ήρωας έχει στη
διάθεσή του τό χρόνο νά διανύσει μία άπόσταση μέχρι τη Σταμάτα'ή άκόμη με
γαλύτερη γιά νά φθάσει στον οίκίσκο τής Έκάλης πριν άπό τά μεσάνυχτα. ’Από
τήν άποψη αύτή, τόσο ο ιστορικός χρόνος οσο καί ό χρόνος αφήγησης δέν επι
τρέπουν νά θε<υρήσουμε οτι παρατείνεται ή πορεία τού Θησέα πέρα άπό τά με
σάνυχτα τό πολύ, όταν ξεσπάει ή βροχή (Διηγήσεις, X 28-29 )2. *Η περιγραφή
τής όλης υποδοχής τού ήρο^α πού άκολουθεΐ στά άποσπάσματα 239-257 Pf.
δείχνει οτι ή άφήγηση εκτείνεται πιο πολύ στήν παραμονή τού Θησέα στον οί
κίσκο καί οχι στήν έκεΐ μετάβασή του3. ’Έ τσι, πρέπει νά θεωρήσουμε κατ’ άρχήν ότι ή τοποθεσία τής Έκάλης πρέπει νά βρισκόταν στο νοτιότερο πέρασμα
άπό τήν Αθήνα προς τήν πεδιάδα τού Μαραθώνα. Σύμφωνα μάλιστα μέ τό
άπόσπ. 253 Pf. (στ. 5):
1. R . Loeper, Die T rittyen und Demen A ttika s, M itteilungen des Kaiserlich
Deutschen Arch. Athenische, 1892, σ. 319 κ.έ. Ανάλογη άποψη είχε υποστηρίξει καί ό
W . Μ. Leake [The Topography o f Athens, Αονδίνο 1841, σ. 122.)τοποθετώντας τήν
Έκάλη πλησίον τού σημερινού χωρίου Γραμματικό.
2. Ό Καλλίμαχος όριοθετεΐ χρονικά τήν άφιξη του Θησέα στόν οίκίσκο της Έ κάλης
τη στιγμή πού ξεσπάει ή καταιγίδα. Βλ. καί τό arg u m en tu m «...ύε/τοΰ κα[τ]αρραγέντος /
νυκτός έ [πιλαμβανούσης...». Τά τοπογραφικά δεδομένα σέ συνδυασμό μέ τά λογικά χρονικά
όρια δέν μάς άφήνουν περιθο>ρια νά άκολουθήσουμε τό συλλογισμό του A. H ollis, Som e
Fragments of Callimachus Hecale, CR, 1965, σ. 259.
3. ’Από τό άπόσπ. 239 Pf. έως καί τό άπόσπ. 257 Pf. ή διήγηση περιορίζεται στή δια
μονή του Θησέα στόν οίκίσκο περιγράφοντας τις φάσεις τού τυπικού της φιλοξενίας.
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]γρηνς ε[οη]μαίη &ι ναίεις
ή κατοικία της πρέπει ν* άναζητηΟεΐ μακρυά άπο κατοικημένη περιοχή, κάτι
πού συμφωνεί καί μέ τήν ένδειξη των Διηγήσεων, X 29: «κατ’ εσχατιάν οίκ ίδιον Οεασάμενος», (sr. Θησέας). Βάσιμα, λοιπόν, υποθέτει κανείς οτι 6
Θησέας άκολουθεΐ το πέρασμα πού βρίσκεται άπο τήν πλευρά τής Γαργητού
γιά νά φΟάσει στήν πεδιάδα του MapaOoW.·
Γϊροκειμένου 6 R. Pfniffcr νά οριοθετήσει τήν τοποθεσία τής Έκάλης στήν
περιοχή του Μαραθώνα, αντλεί άπο μια οχι ιδιαίτερα άσφαλή μυθολογική πα
ράδοση. Ή εκδοχή στήν οποία στηρίζει το συλλογισμό του προέρχεται άπο τά
Διονυσιακά τού Νόννου τού Πανοπολίτη. Έ κ εΐ λέγεται ότι ή ΏοείΟυια, κόρη
τού Έρεχθέα, άρπάχθηκε άπο τον Βορέα επάνω στον Βριλησσό1. "Αν καί υπάρ
χει μία διαπιστωμένη παρουσία τής ποίησης τού Καλλίμαχου στον Νόννο, ή
πληροφορία αυτή δεν είναι άσφαλής, άφού ό συγγραφέας των Διονυσιακών ταυ
τίζει τον Έρεχθέα μέ τον Μαραθώνα, ενώ άπο προφανή άγνοια συγχέει τον
Μαραθώνα μέ τήν Σαλαμίνα. Έ π ί πλέον, ό Νόννος δέν διαφοροποιεί τύ μυθικό
πρόσωπο τού Έρεχθέα άπο το άντίστοιχο τού Έριχθόνιου, κάτι πού δέ συμ
βαίνει στήν Έ κά λη2. Σ* ό,τι άφορά τήν άρπαγή τής Ώρείθυιας παρατηρεί κα
νείς ότι ή πιο διαδομένη μορφή τού μύθου τοποθετεί το επεισόδιο στις όχθες τού
Ίλισσοΰ ποταμού κι οχι στον Βριλησσό3. *0 R. Pfeiffer, τέλος, επιδιώκει νά
άξιοποιήσει σάν ένδειξη γιά τον τοπογραφικό εντοπισμό τής Έκάλης τή φρά
ση «έ]ς Μαραθώνα κατέρχομαι» (στ. 1 άπο το άπόσπ. 253 P f.). Σύμφωνα
μέ τήν ερμηνεία πού προτείνει, δηλώνεται ότι πρόκειται γιά τον Θησέα πού
«κατεβαίνει» άπο τον Βριλησσό προς τον Μαραθώνα καί ότι, κατά συνέπεια, τό
σπίτι τής Έκάλης έπρεπε νά βρίσκεται πάνίο στο βουνό4. 'Όσο κι αν αυτή ή
1. Νόννος Πανοπολίτης, Διονυσιακά, XXXIX 112-13 καί XLVII 340-341.
2. Ό Νόννος (Διονυσιακά, X LI 63-6) θεωρεί οτι ό Έρεχθέας γεννιέται άπό τήν ένω
ση της Γης καί του 'Ήφαιστου :«ού τύπον άγριον είχον Έρεχθέως, όν τέκε Γαίης αύλακι νυμφεύσας γαμίην 'Ήφαιστος έέρσην». Στό άπόσπ. 260 Pf. στ. 17κ.έ., σύμφωνα μέ τό Σχολια
στή του 'Ομήρου I 643 (βλ. καί Ρ. Μ. Fraser, Ptolemaic A lexa n d ria / Οξφόρδη 1972, II,
σ. 906) ό Καλλίμαχος στήν Έ κάλη άφηγεΐται τή γέννηση του Έριχθόνιου. Γιά τις έπιδράσεις του Καλλίμαχου στό έργο τού Νόννου βλ. A. W ifstrand, Von Kallimachos zu Nonnos. Metrisch — Slilistische Untersuchungen zur spateren griechischen Epik und zu
verwandten Gedichtgattungen, Lund 1933. Ό Καλλίμαχος εδώ ακολουθεί τήν πιό δια
δομένη μορφή του μύθου (βλ. καί Άμελησαγόρα FGrH, II 330). Γιά τό πρόβλημα της έξάρτησης ή όχι τού Καλλίμαχου από τόν ‘Αμελησαγόρα βλ. καί I. K app, ό'.π. σ.45 σημ. 1 καί
γιά τις εικονιστικές παραστάσεις τού θέματος βλ. καί J . H arisson, M ythology and Monu
ments of Ancient Athens, σ. XXX.
3. Στόν Πλάτιονα (Φαιδρός, 229 b) άλλά καί στόν Παυσανία (I 19,5) ή άρπαγή της
Ώρείθυιας τοποθετείται παρά τις όχθες τού Ίλισσοΰ ποταμού καί ό Χοίριλος ό Σάμιος τήν
τοποθετεί «ύπό τάς τού Κηφισού πηγάς». Στό πρόσωπο της νύμφης διαφαίνονται τά Ιχνη
μιας θεάς της γονιμότητας. Χωρίς καμιά έμφανή συσχέτιση, είναι πολύ πιθανό νά ένυπάρχουν όρισμένα στοιχεία χθόνιας λατρείας καί στήν 'Εκάλη. (Βλ. F. Jacoby, FGrH, II, 341).
4. R. Pfeiffer, δ.π., σ. 243.
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ερμηνευτική έκδοχή μπορεί ν’ άνταποκρίνεται στά τοπογραφικά δεδομένα τής
περιοχής, δέν γίνεται εύκολα άποδεκτή. Το ρήμα «κατέρχομαι» φαίνεται ότι
σημαίνει τήν κίνηση άπο τήν πόλη προς την ύπαιθρο ή άκόμη μπορεί να δηλώνει
την κατεύθυνση άπο τό εσωτερικό τής χώρας προς τη θάλασσα. Στο άπόσπ.
261 ΡΓ. χρησιμοποιείται ή άντιθετική έννοια στή φράση «... ές άστυρον είσανέβαινεν», πού δηλώνει χωρίς αμφιβολία τήν αντίστροφη κίνηση1.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι τά εσωτερικά στοιχεία τού έπυλλίου δέν άρκούν
για να έπισημανθεϊ ή τοποθεσία πού ήταν συνδεμένη μέ τήν παρουσία τής Έ 
κάλη ς. 'Ωστόσο είναι βέβαιο οτι στον τόπο τής ταπεινής κατοικίας της κτίσθηκε ό ναός τού Έκαλείου Δ ιός. ΤΙ άνέγερσή του δηλώνει τήν εκπλήρωση τού
χρέους τού Θησέα προς τήν Έκάλη. Πρέπει όμως νά λεχθεί ότι 6 ταύρος πού
έχει συλλάβει δέν θυσιάζεται έκεΐ άλλά, σύμφωνα μέ τον Πλούταρχο (Θησέας,
14) θυσιάζεται άπο τον Θησέα στον Δελφίνειο Απόλλωνα. Ή προσφορά τής
θυσίας στην ’Αθήνα κι όχι στον Μαραθώνα άντανακλα τήν ιερότητα των νέων
δεσμών πού καθιερώνει ή μετάβαση τού Θησέα στον Μαραθώνα. Αντίστοιχα,
ή άνέγερσή τού ναού τού Διός στήν περιοχή άπο τον άθηναΐο ήοωα άποκαθιστά
μιάν ισόρροπη προσφορά, πολύ περισσότερο άν λάβουμε ύπ’ οψη μας τήν πιθα
νότητα γιά τή δημιουργία των μυθολογικών αύτών παραδόσεουν γύρω άπο τον
Θησέα σέ μιά κατοπινή εποχή2.
Ή λατρεία πού καθιερώθηκε άποτύπωνε τελετουργικά τή φιλόξενη ύποδοχή τής Έκάλης. Τό δείπνο πού παρέθεσε φαίνεται ότι άποτέλεσε τό πρότυπο
γιά τά «...νήκουστα ετήσια δεΐπν* Έκάλεια» (άπόσπ. 264 Ρ ί .) πού άναφέρονται
άπο τό μαθητή τού Ευστάθιου, Μιχαήλ Χωνιάτη. ΤΙ λιτότητα πρέπει νά ήταν
τό κύριο γνώρισμά τους.'Η έμφαση τού Μ. Χωνιάτη «...ώς άεί μεμνήσθαι τής
ολίγης τραπέζης έκείνης καί αύχμηράς καί μή άν άλλην ούτω ποτέ τερπνοτέραν
λογίσασθαι», άντανακλα τήν άτμόσφαιρα καί τό χαρακτήρα τού δείπνου πού
περιγράφει ό Καλλίμαχος στά άποσπάσματα 239-252 Ρ ί3. Τήν ’ίδια άτμόσφαιρα άναδίνει καί ή φράση πάλι τού Μ. Χωνιάτη, όταν υποδέχεται τον «πραίτωρα Κυρ-Δημήτριον τον Δριμύν» στήν ’Αθήνα λέγοντας: «Πέπεισμαι δ’ ότι
μάλλον άν χαίροις πενιχρώς ουτω φιλοφρονούμενος (...) ότε καί Θησεύς (...)
1. Στήν *Οδύσσεια, α 303 κ.ά. βρίσκεται συχνά άνάλογη σημασιολογική χρήση τού
κατέρχομαι. Γιά ένα συμπληρο.>ματικό σχολιασμό του άποσπάσματος βλ. V. B arto letti,
Un verso di Callimaco, SIFC, 1959, σσ. 179-181.
2. Σύμφωνα μέ τόν Διόδωρο τόν Σικελιώτη (IV 59,6) ό ταύρος θυσιάστηκε άπό τον
Αίγέα στην Άθηνά. Τό θέμα τής νίκης τού Θησέα έπί τού ταύρου έχει χρησιμοποιηθεί καί
στην Αγγειογραφία. Βλ. Ch. D ugas - U. Flaceliere, Thesee, Images et Recits, Παρίσι
1958, σ. 71-72 καί J . D. Beazley, The Kleophrades Painter , Mainz 1974, σ. 12.
3. Τά μυθολογικά χαρακτηριστικά της Έ κάλης άποκρυσταλλοόνουν έναν τύπο μυθικού
προσώπου, τό Αντίθετο πρός τή μορφή τής γριάς γυναίκας πού ενσαρκώνει τό κακό στήν
ύστερη περίοδο τής γραμματολογίας. Βλ. A. B illault, La vieille fem m e incarnation du
mal, στό My the el Personnification, Actes du Colloque du Grand Palais, (Paris) 7-8
Mai 1977, ΙΙαρίσι 1980, σ. 31 κ.έ. Βλ. Σπ. Λάμπρου, Μ. Άκομινάτοζ, II, σ. 159.
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το πτωχικόν καί [πρεσβυτικόν] φ'.λοξένήμα τής Έκάλης τής ’Αττικής ήδ ιστόν
έλογίσατο1». Μιά άκόμη πτυχή, πιθανόν, αυτής τής τελετουργίας διασώζει τό
άπόσπ. 260 Ρί., όπου περιγράφεται ή επιστροφή του νικητή Θησέα μέ τον υ
ποταγμένο ταύρο. *Η φυλλοβολία και ή όλη υποδοχή του ήρωα νικητή φαίνε
ται ότι ήταν μιά σημαντική φάση τής δράσης πού διαγράφεται στο μύθο του
έπυλλίου23. Τέλος. 6 λατρευτικός αύτος χώρος του Έκαλείου Διος πρέπει νά
βρισκόταν σέ τέτοιο σημείο, όπου νά ήταν δυνατή ή πρόσβαση των κατοίκων
από τις γειτονικές περιοχές τού Μαραθούνα, αφού 6 Πλούταρχος ρητά άναφέρει ότι: «οι πέριξ δήμοι συνιόντες Έκαλείω Διΐ.,.έθυον». Κι άκόμη, πρδς αυ
τή τήν άποψη συνηγορούν όλες οί ένδείξεις πού θέλουν τον οίκίσκο τής Έκάλης
νά βρίσκεται σ’ ένα πέρασμα8.
Σέ άπόσταση μιας περίπου copας δρόμου άπό τή Μονή Πεντέλης πρός τά
νοτιοανατολικά, βρίσκεται, άνάμεσα στά σχεδόν εγκαταλειμμένα κτίσματα μι
κρού μοναστηριού, ή εκκλησία τού 'Αγίου Νικολάου μέ τήν επωνυμία «"Αγιος
Νικόλαος των Καλησίων». Ή μικρή αύτή εκκλησία είναι κτισμένη επάνω στά
έρείπια παλαιότερης πού, σύμφωνα μέ τις ενδείξεις, είχε κτισθεΐ τόν 11ο-12ο
αί., τήν εποχή λίγο πολύ, πού ό Μιχαήλ Χωνιάτης υποδέχεται τόν πραίτορα
Δριμύ στήν ’Αθήνα4*. Στά θεμέλια τού ναού διακρίνονται καί έρείπια άρχαίου
μνημείου, τό όποιο όμως δέν έχει άναγνωρισθεΐ ώς τις μέρες μας. Σέ επιγραφή,
μέ χρονολογική ένδειξη τού έτους 1530, χαραγμένη στήν άριστερή παραστάδα
τής Ωραίας Πύλης, διαβάζεται ή λέξη «καλ[ή]σι[α]υ. Το ’ίδιο, όμως, τοπωνυ1. Είναι βέβαιο ότι στήν έποχή του ό Μ. Χωνιάτης διέθετε μία πλήρη έκδοση τού
έπυλλίου της *Εκάλης. Βλ. F. B ornm ann, Un nuovo Frammento delVEcale, Μαία, 1973,
σ. 204.
2. Γιά τήν τελετουργική άποτύπωση της σκηνής της φυλλοβολίας βλ. τό σχόλιο των
Η . L lo y d -J o n e s καί J . R ea, Callimachus, Fragments 260-261, HSPh, 1968, σ. 135.
Σύμφωνα μέ τή Σούδα (έκδ. A da A dler, 1931 ),περιαγειρόμενοι: «...οί μέν σύνεγγυς καθήμενοι καί πλησιάζοντες πλέονος άξια έπετίθεσαν, οί δέ πορρώτερον άνθεσι καί φύλλοις έβαλλον
περιερχομένους. (...) ένιοι δέ τούτο τό έθος άπό Θησέως τήν άρχήν λαβεΐν». Βλ. καί Πίνδα
ρου, Πυθιόνικους, 9, 218-219: Πολλά μέν κείνοι δίκον/φύλλ* έπί καί στεφάνους. Ή σκηνή
στήν 'Εκάλη μάλλον άκολουθει μιά στερεότυπη περιγραφή πού, μέ βεβαιότητα, πρέπει νά
τονίσει κανείς ότι θά πρέπει νά άνταποκρίνεται απόλυτα στά τοπογραφικά δεδομένα της περιοχής.
3. Ό R . Pfeiffer (Fragmenta, IT, σ. 226) δικαιολογημένα θεωρεί ότι τό έπίθετο
άκταΐη δέν μπορεί νά σημαίνει «παραθαλασσία», (maris enim accola Hecale non e ra t.).
4. Γιά μία σύντομη περιγραφή τού μονυδρίου Βλ. Γ. Α. Σωτηρίου, Εύρετήριον των
μεσαιωνικών μνημείων τής 'Ελλάδος, Α ', *Αθήνα 1927, καί Δελτίο Χριστ . *Αρχαιολ. 'Ετ.,
Β 27. Πληρέστερα περιγραφικά στοιχεία βρίσκει κανείς στό περιοδικό Συλλέκτης (1958
Β' τεύχος), όπου ή μελέτη τού Γ .Γ . Λαδά μέ τίτλο, 'Ιστορία τον μονυδρίου τοϋ 'Αγίου Νι
κολάου. 'Τπάρχουν άκόμη ένδείξεις γιά τήν ΰπαρξη παλαιότερου κτίσματος (βλ. Δελτίο Χριστ. Άρχαιολ. Έ τ . Β 27). Στήν περιοχή έξ άλλου άνευρίσκονται διασπαρμένα θραύσματα
άγγείων πού δηλώνουν τή χρήση τού χώρου πιθανότατα άπό τήν προχριστιανική περίοδο.
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μικό, πού ταυτίζεται πάντοτε μέ τήν τοποθεσία οπού βρίσκεται το μονύδριο
του 'Αγίου Νικολάου, έντοπίζεται καί σέ σιγίλλιο τού 1614, πού άποστέλλει
το πατριαρχείο γιά να επικυρώσει τήν ένωση τού μονυδρίου μέ το μοναστήρι
τού Παντοκράτορος (Ταώ)1. Είναι, λοιπόν, εύλογο δτι το τοπωνυμικό «Καλήσια» ή ((Καλλίσια», πού συναντιέται από τις αρχές τού 16ου αί., αποτελεί π ι
θανότατα, έξελιγμένη μορφή τού «Έκαλήσιν», πού διασ(ύζει ό Πλούταρχος καί
ο Στέφανος Βυζάντιος2. Τήν εκδοχή αυτή γιά τήν ταύτιση τής τοποθεσίας τού
'Αγίου Νικολάου μέ το χώρο τής λατρείας τού Έκαλείου Διός ενισχύει καί
προφορική παράδοση, πού διασώθηκε άπό τούς μοναχούς τής μονής Πεντέλης
καί μνημονεύεται τουλάχιστον πριν άπό έκατό χρόνια. Σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τής προφορικής αύτής εκδοχής τού μύθου, στή θέση τού μονυδρίου τού 'Α 
γίου Νικολάου βρισκόταν ή κατοικία μιας γριάς φιλόξενης κι εύγενικής, πού
ονομαζόταν «Καλή» καί ή τοποθεσία «τό χωρίον τής Καλής» (Έ κάλης)3.
'Η τοποθεσία τού 'Αγίου Νικολάου, σέ υψόμετρο περίπου 400μ., βρίσκε
ται πράγματι κοντά σέ ένα άπό τά κεντρικά μονοπάτια τού Βριλισσοΰ, πού πρέ
πει νά χρησιμοποιόταν άπό την άρχαιότητα. Ό τόπος θά μπορούσε νά χαρακτηρισθεί «γουνός», σύμφο^να μέ τά οσα προτείνει καί ό R. Pfeiffer4. Πρόκει
ται, πράγματι, γιά τόπο υψηλό καί βραχώδη, οπού δίνεται ή δυνατότητα έγκατάστασης, άφού έκεΐ πλησίον υπάρχει και μία άπό τις γνωστές πηγές τού Βριλησσού. Τό μονοπάτι πού διέρχεται άπό εκεί οδηγεί μέχρι τό σημερινό Πικέρμΐ, ένώ βρίσκεται στήν ενδιάμεση θέση προς τήν ’Αθήνα. ’Από τήν άρχαιότητα
ώς καί τήν εποχή τού Μιχαήλ Χωνιάτη φαίνεται δτι ή μορφή τής Έκάλης εί
ναι ταυτισμένη μέ τον τόπο αύτό, πού συμβολίζει τήν υποδοχή τού Θησέα στήν
περιοχή τού Μαραθώνα. Τό έπύλλιο τού Καλλίμαχου δεν είναι παρά μιά αίτιολογική μυθολογική άπεικόνιση αυτού τού γεγονότος πού άπολήγει στη δημι
ουργία τού ναού τού Έκαλείου Διός καί μία λατρεία άρκετά διαδομένη πού έ
δωσαν τη θέση τους στο μικρό μοναστήρι τού Α γίου Νικολάου5.
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R e s u m e
L’image topographique que Callimaque presente dans ΗέοαΙέ cor
respond a la realite geographique du paysage attique. La demeure d*Hecale se situait en toute probabilite a Pendroit οίι le temple de Zeus Hecaleios fut erige et son culte eut lieu. Plusieurs endroits de la cote est du
Brilesse ont ete proposes comme emplacement, tels que Koukounari dans
la region de Stamata, la region du village contemporain Grammatiko, la
region de Epakria et ses environs, mais Calesia est la plus conforme aux
indications topographiques. On y trouve aujourd’hui le petit monastere
de Saint-Nicolas, au sud-est du Briflesse.
Une tradition orale vivante jusqu’au XIXe siecle voulait qu*a la pla
ce de ce monastere ait ete la demeure de la vieille Cale, qui avait la re
putation d’accueillir tous les passants chez elle. Le toponyme Calesia est
fort probablement une ecriture evoluee du mot Hecalesia que Ton trou
ve chez Stephane de Byzance et Plutarque. Ce meme vocable apparait
d’ailleurs dans un sigille de 1630 ainsi que sur une inscription datee de
1530, qui a ete retrouvee dans Teglise du petit monastέre. Aussi, le fait
que Michel Choniates, ev£que d’Ath&nes, ait fait reference a Taccueil
de Thes6e par Hecale demontre la survivance de ce mythe jusqu’au
XIII£me siecle. Si on retrace avec precision Pitineraire de Thesee tel que
Callimaque nous le decrit, on constate que Calesia correspond a
Pendroit oh le heros s’est arrete et a re$u Phospitalite de la vieille
femme.
N. A. Nikolaou

