
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΥ, δ.φ, 

Α Ι Χ Ρ Η Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ «è κ πίπτε ιν» Ε Ι Σ Τ Ο Ν Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Η Ν 

Κατά το θέρο; του 414 π . Χ. δ δήμος των Θεσπιέων επετέθη κατά των ολι
γαρχικών, οι όποιοι ήσκουν τότε τήν εξουσίαν. *Η απόπειρα αΰτη ανατροπής τής 
κυβερνήσεως κατέληξεν εις άποτυχίαν και, δταν εφθασεν έκ Θηβών βοήθεια δια 
τήν κυβέρνησιν, μερικοί άπο τους δημοκρατικούς συνελήφθησαν, ενώ άλλοι διέ-
φυγον ε'ις Α θ ή ν α ς 1 . 

Το κείμενον του Θουκυδίδου (οι δε εξέπεσον Άθήναζε) δήλοι σαφώς δτι αυτοί 
έκ τών δημοκρατών - ενόχων δια τήν άπόπειραν, πού δεν συνελήφθησαν, δεν «εξω-
ρίσθησαν» ή «άπελάθησαν» ύπο τών άρχων τής πατρίδος των, άλλα μόνοι των 
αυτοβούλως εγκατέλειψαν τήν χώραν των δια να αποφύγουν τήν σύλληψιν. Ούτως 
ή παρατήρησις του Κ. J. Dover δτι «το εκπίπτειν χρησιμοποιείται προς δήλωσιν 
ή του βιαίως άπομακρύνεσθαι άπο δπου θέλει κανείς να είναι ή τοϋ έξορίζεσθαι 
κατά τήν διάρκειαν εμφυλίου πολέμου» 2, είναι ατελής. Μία άλλη σημασία ασφα
λώς είναι ή του «έκφεύγειν», «διαφεύγειν», «καταφεύγειν ε ι ς . . . », ως εις τήν 
περίπτωσιν αυτήν 3 . 

"Οταν μία χώρα άπελαύνη πολίτας της, δεν τους υπαγορεύει και τον τόπον 
τής εξορίας των, και εις τήν περίπτωσιν αυτήν τών Θεσπιέων εχομεν σαφώς «εξέ-
πεσον Άθήναζε». "Αρα δέν είναι ορθή, νομίζομεν, οΰτε ή συνέχεια τής παρατη
ρήσεως του Dover δτι «και με τάς δύο σημασίας δύναται να χρησιμοποιήται μέ 
μίαν έκφρασε δηλουσαν κατεύθυνσιν» 4 . Συμφωνοΰμεν εν τούτοις μέ τήν γνώμην 
του Dover δτι ή γραφή του Β εξέφνγον είναι κοινοτοπία (αυτόθι), άλλ' εν πάση 
περιπτώσει είναι και δηλωτική τής σημασίας τοϋ εξέπεσον. 

Μέ αυτήν τήν εύκαιρίαν είναι ϊσως άξιοσημείωτον δτι άπο τάς είκοσι δύο φο
ράς, πού ό Θουκυδίδης χρησιμοποιεί το ρήμα αυτό (βλ. Πίνακα κατωτέρω) μόνον 
εις δεκατρείς περιπτώσεις εχομεν τήν παθητικήν σημασίαν 5 του «έξορίζεσθαι» ή 
«άπελαύνεσθαι» 6 και έξ αυτών μόνον εις επτά εν σχέσει προς έμφύλιον πόλεμον 7 . 
Εις τρεις περιπτώσεις ή εννοιά του είναι μάλλον ή του «έκφεύγειν», «καταφεύ-

1. Θουκ. VI. 95. 2 : Και ό Θεσπιέων δήμος εν τω αύτφ θέρει ου πολύ ύστερον επι-
θέμενος τοις τάς αρχάς εχουσιν ου κατέσχεν, άλλα βοηθησάντων Θηβαίων οι μεν συνελή
φθησαν, οι ôè εξέπεσον Άθήναζε. 

2. Εις το θαυμάσιον έ'ργον τών Gomme — Andrewes—Dover. A Historical Commentary 
on Thucydides, τόμ. IV, Oxford 1970, ad loc. : «εκπίπτειν is used both of being forced 
away from where one wants to be and of being expelled in civil war». 

3. L. S. J., s.v., No 7 : «escape, Th. VI. 95». 
4. Αυτόθι : «In both senses it may be used with an expression of direction». Ή 

δευτέρα όμως προσέγγισις τοϋ αύτοϋ θέματος ύπο τοϋ Dover (σχόλιον επί τοϋ VII. 19 3) 
είναι, νομίζομεν, εύστοχωτέρα : «The elements at Thespiai unfriendly to Thebes had 
been disposed of . . . ». 

5. To εκπίπτω χρησιμοποιείται ένταϋθα ώς (κατ' έννοιαν μόνον) παθητικον τοϋ εκβάλλω, 
δπως το εξ< ακούω τοϋ ευ λέγω καΐ το bene audio τοϋ bene dico. Πβ. Schwyzer - Debrun
ner, Griechische Grammatik, München 19684, τόμ. II, σ. 223. ad. init.: «intransitive 
Aktiva können als Passiva zu transitiven dienen (so εκπίπτειν zu εκβάλλειν)ΐί. 

6. Πίναξ, άρ. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 καΐ 22. 
7. » » 6, 8, 9, 11, 12, 16 και 17. 
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γειν εις.. .» μετά άπο πόλεμον ή έμφύλιον στάσιν 8 , ενώ εις τάς υπολοίπους εξ 
περιπτώσεις το έκπίπτειν έ'χει^τήν σημασίαν του «καταπίπτειν» ή «έκβάλλεσθαι», 
«ρίπτεσθαι εις τήν ξηράν» 9 . 

* * * 

Πίναξ των χρήσ«ον του εκπίπτειν ύπο τοΰ Θουκυδίδου 

«οι πολεμώ ή στάαει εκπίπτοντες» 

«αφ* ων (πόλεων) εκπίπτοντες» 

«εκπεσόντος αύτοϋ» 

«εκπεσοϋσι δε τοις ΑΙγινήταις» 

«εξέπεσεν εις τον λιμένα» 

«κατά στάσιν εκπεπτωκότι» 

« ΑΙγινηταις εκπεσοϋσι» 

«εκπεσόντες ύπο τον πλήθους» 

«τους εκπεσόντας υπό σφών» 

«εϊ τινι σκεύει εκπεπτωκότι» 

ατών του δήμου τότε έκπεσόντων» 

«τοις . . . εποίκοις έκπεπτωκόσιν» 

«υπό αυτών εκπεσών» 

«.αυτοίμεν . . . εκπίπτουσι» 

«οι δ' εξέπεσον ΆΘήναζε» 

«στάσει . . . εκπεπτωκότας» 

«ή . . . στάσις . . . έξεπεπτώκει» 

«.εξέπεσον ές το στρατόπεδον» 

«ώς εκάστην ποι εκπεπτωκνϊαν» 

«εκπίπτουσι προς τήν πόλιν» 

«από τών ελπίδων εκπίπτοιεν» 

«εξεπεπτώκεσαν οι φρουροί». 
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8. Πίναξ, άρ. 1," 2 καΐ 15. 
9. » » 5, 10, 18, 19, 20 καί 21. 


