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«ΑΠΗΛΛΑΓΗΣΑΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

( Ή τύχη των αρχαίων Μεσσηνίων της διασποράς) 

Έ ν άπο τα παράδοξα έργα του «πανούργου πνεύματος της Ιστορίας» κατά 
τήν έλληνικήν κλασσικήν αρχαιότητα είναι δτι διά τους Μεσσηνίους ό Πελοπον
νησιακός πόλεμος, δπου ούτοι ήττήθησαν ώς απλοί σύμμαχοι, κατέληξεν εις πολύ 
χειρότερα αποτελέσματα παρ' δσον ό λεγόμενος Τέταρτος Μεσσηνιακός Πόλεμος ι , 
του οποίου ούτοι ήσαν συμπρωταγωνισταί. 

Διότι, ενώ ή ήττα των εις τον καλούμενον Δ' Μεσσηνιακον Πόλεμον 2 τους 
ώδήγησε μεν εις τήν έξορίαν, άλλα δέν εθιξεν ούτε τήν πολιτικήν ύπόστασίν των 
ώς πόλεως - κράτους ούτε τήν φυσικήν των υπαρξιν ώς ανθρώπων, ή ήττα των 
'Αθηναίων εις τον Πελοποννησιακον Πόλεμον έσήμανε δια τους έπιβιώσαντας του 
πολέμου Μεσσηνίους τήν άπέλασίν των έξ ολοκλήρου της Ελλάδος, τήν κατάργη-
σίν των ώς πόλεως - κράτους καί, βραδύτερον, τήν πλήρη σχεδόν έξόντωσίν των. 

Ό μέγας σεισμός κατά τίνα χρόνον μεταξύ 469 και 463 π. Χ. συνέπεσε με 
(ή προεκάλεσε) έπανάστασιν των Ειλώτων καί τον λεγόμενον Δ' Μεσσηνικον Πό
λεμον, δστις ήνοιξε τον δρόμον της εξορίας καί της διασποράς δια τους Μεσση
νίους του Ε' π. Χ. αιώνος. 

Ό 'Αριστοφάνης, ό όποιος, δταν δέν αστειεύεται, σοβαρολογεΐ δεινώς, λέγει 
έπ' αύτου : 

« Ή Μεσσήνη τότε 
ύμΐν έπέκειτο χώ θεός σείων άμα* 
έλθών δε σύν όπλίταισι τετρακισχιλίοις 
Κίμων δλην έσωσε τήν Λακεδαίμονα» 3, 

δηλών δια μεν τών δύο πρώτων στίχων δτι ό σεισμός καί ή έξέγερσις συν
δέονται μεταξύ των δια της σχέσεως του ταυτοχρόνου καί δχι της του αιτίου-απο
τελέσματος 4, δια δε τών υπολοίπων δτι ή Σπάρτη ώφειλε μεγάλην εύγνωμο-
σύνην εις τάς 'Αθήνας5. 

Ό μακρός άγων με εδραν τήν Ίθώμην καί το έκεΐ φρούριον ύπήρξεν άπελπις" 
μετά τήν υπό τον Κίμωνα άποστολήν σοβαρας στρατιωτικής βοηθείας τών 'Αθη
νών, προπυργίου της ελληνικής δημοκρατίας, προς τήν κινδυνεύουσαν μητρόπολιν 

1) Περί τοΰ προβλήματος τών Μεσσηνιακών Πολέμων βλ. το θεμελιώδες επί του θέ

ματος έργον τοϋ E d . K i e c h l e , Messenische Studien {Untersuchungen zur Geschickte der 

messenischen Kriege und der Auswanderung der Messenier), Hal lmünz - Oberpfalz, 1959, καί 

τήν θαυμασίαν άνάλυσιν τοΰ Κ. Ι. Β ο υ ρ β έ ρ η, ΑΙ Ιστορικαί γνώσεις τοϋ Πλάτωνος. (At 

Βαρβαρικά), 'Αθήναι, 1938, σσ. 111 κ.έ. Π β Π . Κ. Γεωργούντζου, « Ή νεωτέρα Ιστορική 

έρευνα δια τήν άρχαίαν Μεσσηνίαν», Μεσσηνιακά Γράμματα» 2 (Καλαμάτα, 1967), σσ. 185— 

203, δπου γίνεται μία άκρως ενδιαφέρουσα έπισκόπησις τών συναφών προς το θέμα ερευνών, 

ιδία σ. 199, ένθα ό λόγος περί τοϋ Δ' Μεσσηνιακού Πολέμου. 

2) Βλ. Θουκ. Ι . 101. 2, Σχόλ. εις *Αρ. Λνσιστρ. 1144, Διόδ. XI. 63—4, Πλούτ. Κίμ. 

1 6 — 1 7 . 3 , Παυσ. 1.29. 8—9 καί IV. 24. 5—7. 

3) Λνσιστρ. 1141—4' π β . αυτόθι 1138—9 καί Άχαρν. 512. 

4) Αυτή είναι καί ή Θουκυδίδειος εκδοχή («. . . ύπο τοΰ γενομένου σεισμοΰ, έν φ καί οί 

Είλωτες . . . άπέστησαν», αυτόθι), ενώ τών Διόδωρου, Πλουτάρχου καί Παυσανίου (αυτόθι) 

ή όίποψις είναι δτι ό σεισμός καί ή έπισυμβάσα σύγχυσις έδωσαν εις τους Είλωτας εύκαιρίαν 

δι' έπανάστασιν. 

5) Έ π ' αύτοϋ πβ. Κ. Ι. Β ο υ ρ β έ ρ η , Πλάτων καϊ 'Αθήναι, 'Αθήναι, 1950, σ. 137. 
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της ελληνικής ολιγαρχίας, την Σπάρτην *, έξηντλημένοι άπο τήν πολιορκίαν οι επι
ζήσαντες Μεσσήνιοι ήλθον εις συνθηκολόγησιν με τους Σπαρτιάτας να παραδοθούν 
και να τους χαρισθή ή ζωή, υπό τον δρον δτι θά εγκαταλείψουν σύν γυναιξί καΐ 
τέκνοις οχι μόνον το φρούριον και τήν Μεσσηνίαν, άλλ* όλόκληρον τήν Πελο-
πόννησον 2 . 

Ούτως έτελείωσεν ανεπιτυχώς μία εισέτι μακρά καί αγωνιώδης προσπάθεια 
των Μεσσηνίων να αποτινάξουν τον Σπαρτιατικον ζυγον δουλείας* ή στέρησις της 
πατρίδος έσήμανε συγχρόνως καί τήν αρχήν του τέλους της Μεσσηνιακής Πολι
τείας καί τήν εναρξιν της επί ενα σχεδόν αιώνα διασποράς καί περιπλανήσεως των 
Μεσσηνίων. Έξήλθον λοιπόν ούτοι εκ της Πελοποννήσου καί, κατά τήν εκφρασιν 
του Θουκυδίδου, α αυτούς 'Αθηναίοι δεξάμενοι κατ ' έχθος ήδη το Λακεδαιμονίων 
ες Ναύπακτον κατωκισαν, ην ετυχον ήρηκότες νεωστί Λοκρών τών Ό ζ ο λ ώ ν εχόν
των» 3 , πράγμα το όποιον ύποδηλοΐ οτι ή συμμαχία μεταξύ 'Αθηνών καί Σ π ά ρ 
της εϊχεν εν τ ω μεταξύ διαλυθή 4 . 

Καί περί της δράσεως τών Μεσσηνίων άπο της εγκαταστάσεως των εις Ναύ
πακτον 5 μέχρι της ενάρξεως τοϋ Πελοποννησιακού Πολέμου ό μέν Θουκυδίδης καί 
ό Διόδωρος ουδέν αναφέρουν, ό δέ Παυσανίας μόνος 6 μας πληροφορεί τα έξης 
ολίγα : Οι Μεσσήνιοι της Ναυπάκτου, επιθυμούντες σφόδρα νά δείξουν δτι καί 
μόνοι δια της ανδρείας των ήδύναντο νά αποκτήσουν κάτι, έκυρίευσαν τ$)ν γειτο-
νικήν των πόλιν τών Οίνιαδών. Οι Οίνιάδαι οδτοι κατεΐχον ευφορον γήν εις τα 
Δυτικά παράλια της 'Ακαρνανίας καί ήσαν εχθροί τών 'Αθηναίων 7 . Οι Μεσσή
νιοι, κατά τήν διατύπωσιν του Παυσανίου, «δντες αριθμώ μέν ού πλείους, αρετή 
δε καί πολύ άμείνονες τή σφετέρςι νικώσι» 8 . Μετά εν όμως έτος πολυάριθμοι 
Άκαρνανες αρχίζουν νά πολιορκούν τους εντός τής πόλεως τών Οίνιαδών Μεσση-
νίους, οι όποιοι εν τ ω μεταξύ ένέμοντο τήν πόλιν καί τήν χώραν. Τέλος μετά 
σκληράν πολιορκίαν οκτώ μηνών οι Άκαρνανες κάμπτουν τους Μεσσηνίους καί 
τους αναγκάζουν νά εγκαταλείψουν τήν πόλιν μέ βιαίαν Ιξοδον καί νά επιστρέ
ψουν στην Ναύπακτον δχι χωρίς άπωλείας 9 . 

* 
* * 

Πλούσια καί άξια 'ίσως ιδιαιτέρας προσοχής είναι ή δρασις τών εξόριστων 
Μεσσηνίων κατά τον Πελοποννησιακον Πόλεμον, δπου ούτοι, λόγω του μίσους των 
προς τους Σπαρτιάτας καί τής ευγνωμοσύνης προς τους 'Αθηναίους, ετάχθησαν 

1) Χαρακτηριστικον παράδειγμα «αρμονικής» συνεργασίας μεγάλων δυνάμεων μέ αντί
θετα συστήματα διακυβερνήσεως καί Ιδεολογίαν προς διατήρησιν του status quo (καί επιχεί
ρημα υπέρ της «κυκλικής απόψεως» τής 'Ιστορίας ;). 

2, Θουκ. Ι. 103. 2, Διόδ. XI. 84. 7, Παυσ. IV. 24. 7. 
3} Ι. 103. 3 
4) 'Αλλ οχι κατ' ανάγκην καί δτι «the settlement in Naupaktos followed soon after 

the dissolution of the alliance between Athens and Sparta», δπως νομίζει ό A.W. Gomme 
(A Historical Commentary on Thucydides — εφεξής H.C.T.—, τόμ. I, Oxford, 1945), ad loc. 
'Αντιθέτως, ή συμμαχία είχε διαλυθή προ τής λήξεως του πολέμου (Διόδ. XI. 64. 2, Παυσ. 
IV. 24.6, Πλούτ. Κίμ. 17.3). 

5) Κατά τον Διόδωρο ν (αυτόθι) το 456/5 π. Χ. 
6) Πβ. Frazer, Pausanias's Description of Greece (translated with a commentary 

by J. G. F.), τόμ. I l l New York, 1965, σ 418. 
7) Πβ. Ν. Δ. Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, τόμ. III ( Μεσσηνιακά -

Ηλιακά), s. 1., 1965, σ. 98. 

8) IV. 25.1. 
9) Παυσ. IV. 25. 2—10. 
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παρά το πλευρον των δευτέρων *. 'Ονομαζόμενοι εϊτε απλώς «Μεσσήνιοι» είτε 
«Μεσσήνιοι οί εν Ναυπάκτω» είτε «οι εκ της Ναυπάκτου Μεσσήνιοι» αναφέρον
ται πολλάκις υπό του Θουκυδίδου 2 , συχνά εύφήμως δι' άνδρείαν καΐ τακτικήν 
έπιτηδειοτητα, ουδέποτε δι' όνειδος. 

Κατά τάς ναυτικάς π . χ. επιχειρήσεις εις Δυτικήν Ε λ λ ά δ α το θέρος του 429 
και συγκεκριμένως κατά την δευτέραν ναυμαχίαν εντός του κόλπου της Ναυπάκτου, 
δπου οί 'Αθηναίοι ήττήθησαν υπό των Σπαρτιατών και τα κενά πλοία των έκιν-
δύνευον να ρυμουλκηθούν Ολα, οι Μεσσήνιοι «τάς δέ τινας (sc. ναΰς) . . . παρα-
βοηθήσαντες καί έπεσβαίνοντες ξύν τοις δπλοις ες την θάλασσαν καΐ έπιβάντες άπο 
τών καταστρωμάτων μαχόμενοι άφείλοντο έλκομένας ήδη», έπεισόδιον το οποίον 
έχει το mutatis mutandis προηγούμενόν του μόνον εις τήν ήρωϊκήν ένέργειαν του 
Κυναιγείρου κατά τήν τελευταίαν φάσιν της μάχης του Μαραθώνος 4 . 

Είναι δέ άξιον ιδίας μνείας το γεγονός Οτι εις πλείονας επιχειρήσεις κατά τήν 
διάρκειαν του Πελοποννησιακού Πολέμου οί Μεσσήνιοι έχρησιμοποίησαν τήν Δ ω -
ρικήν των διάλεκτον δια να επιφέρουν σύγχυσιν εις τάς τάξεις του εχθρού. Ούτω 
κατά τάς επιχειρήσεις εναντίον τών Ά μ β ρ α κ ι ω τ ώ ν , Δωριέων αποίκων της Κο
ρίνθου, τον χειμώνα του 426/5 ό στρατηγός Δημοσθένης «Μεσσηνίους πρώτους 
επίτηδες προυταξε καί προαγορεύειν έκέλευε, Δωρίδα τε γλώσσαν ίέντας καί τοις 
προφύλαξι πίστιν παρεχόμενους, άμα δέ καί ού καθορουμένους τη 6ψει νυκτός ετι 
ούσης»5. 

Έ π ί του ομοφώνου τών Μεσσηνίων της διασποράς προς τους Λακεδαι
μονίους έβασίσθη ή σημαντική άπόφασις τών "Αθηναίων να μεταφέρουν τους Μεσ
σηνίους εις τήν ύπΓ αυτών κατακτηθεΐσαν Πύλον το 425, δηλ. μετά μίαν ακριβώς 
γενεάν άπο της απελάσεως των. «Της δέ Πύλου φυλακήν κατεστήσαντο (sc. "Αθη
ναίοι), καί οί έκ της Ναυπάκτου Μεσσήνιοι ως ες πατρίδα ταύτην (εστί γάρ 
ή Πύλος της Μεσσηνίδος ποτέ οΰσης) πέμψαντες σφών αυτών τους έπιτηδειοτάτους 
έλήζοντο τήν Λακωνικήν καί πλείστα εβλαπτον ομόφωνοι δντες» 6 . Το αποτέλεσμα 
ήτο δτι οί Σπαρτιάται, άπειροι δντες άπο το παρελθόν «ληστείας καί τοιούτου 
πολέμου», ως λέγει ό Θουκυδίδης, ή, ώς θα έλέγομεν ημείς σήμερον, «ανταρτο
πόλεμου δολιοφθορών» καί «επιθέσεων καταδρομέων» καί φοβούμενοι γενικήν έξέ-
γερσιν τών Ειλώτων, εστελλον εις τους 'Αθηναίους συχνάς πρεσβείας καί έζήτουν, 
έναντι σοβαρών ανταλλαγμάτων, να λάβουν οπίσω τήν Πύλον καί τους εξ αυτής 

1} Παυσ. IV. 26. 1 : «... ένέκειτο σφίσι το ες Λακεδαιμονίους μίσος καί τήν £χθραν 
είς αυτούς μάλιστα έπεδείξαντο έπί τοϋ γενομίνου Πελοποννησίοις προς 'Αθηναίους πολέμου». 

2) Πλην τών κατωτέρω αναλυτικώς εξεταζομένων περιπτώσεων καί εν : II. 9. 4, II. 25. 4, 
II. 90. 3, III. 75.1, III 81. 2, III. 94. 3, III. 95. 1—2 III. 97. 1, III. 107. 1, 4, IV. 9, 1, 
IV. 32. 2. IV. 36, 1, V. 35. 6 κ.έ , VII. 31. 2 καί Vil. 57. 8. Κατά μίαν δέ πληροφορίαν 
του Διόδωρου (XIII. 48. 6—8) Μεσσήνιοι της Ναυπάκτου έπαιξαν το 410 σημαντικον ρόλον 
καί είς έμφύλιον στάσιν τών Κερκυραίων. 

3) II. 90. 6. 4) Βλ Ήρόδ. VI. 114. 
5) θουκ. III. 112. 4. Το έπεισόδιον αυτό, ανήκον κατά παράδοσιν είς τον χώρον τών 

τεχνασμάτων ( = στρατηγημάτων) προς παραπλάνησιν του έχθροΰ, ενθυμίζει, τηρουμένων τών 
αναλογιών, τήν έπί του εδάφους συντριβήν της Αιγυπτιακής αεροπορίας κατά τον πόλεμον 
τών Πέντε ήμερων τον Ίούνιον του 1967 υπό τών 'Ισραηλινών λόγω της υποκλοπής τοΰ 
αιγυπτιακού κωδικός τηλεπικοινωνιών καί εκπομπής άραβιστί παρά τών 'Ισραηλινών παρα
πλανητικών διαταγών ώς προερχομένων έκ τής Αιγυπτιακής αεροπορικής ηγεσίας. 

6) Θουκ. IV. 41. 2 ; πβ. IV. 3.3 «καί τους Μεσσηνίους οικείους όντας . . .το άρχαϊον 
καί ομόφωνους τοις Λακεδαιμονίοις πλείστ' αν βλάπτειν έξ αύτοϋ ορμώμενους καί βέβαιους 
άμα τοϋ χωρίου φύλακας Ισεσθαι». Πβ. Διόδ. XII. 63. 5. 
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ληφθέντας Πελοποννησίους αιχμαλώτους 1. Ή Νικίειος ειρήνη μετά τέσσαρα έτη 
έλυσε μέν, μεταξύ άλλων, το πρόβλημα των Πελοποννησίων αιχμαλώτων δι' ανταλ
λαγής, άλλ' δχι και το των Μεσσηνίων της διασποράς. 'Αντιθέτως, επειδή οί 
Σπαρτιαται δέν ήδυνήθησαν να πείσουν τους Αθηναίους να τους αποδώσουν την 
Πύλον, επέμειναν φορτικώς να απομακρυνθούν οί Μεσσήνιοι και οί Είλωτες εξ 
αυτής και να τήν φρουρούν οί ϊδιοι οί 'Αθηναίοι, αν ήθελον. Τελικώς «έπεισαν 
τους 'Αθηναίους, ώστε έξαγαγεΐν εκ Πύλου Μεσσηνίους και τους άλλους [Είλωτας 
και] όσοι ηύτομολήκεσαν έκ Λακωνικής* καί κατωκισαν αυτούς εν Κρανίοις της 
Κεφαλληνίας» 2. 'Αλλ* ούτε εκεί έπέπρωτο να μείνουν έπί πολύ οί Μεσσήνιοι' διότι 
κατά τον χειμώνα του 419/8 οί 'Αθηναίοι «Άλκιβιάδου πείσαντος» τους μετή-
γαγον πάλιν έκ Κρανίων τής Κεφαλληνίας εις τήν Πύλον ομού μετά των Ειλώ
των, δια να φθείρουν δια ληστρικών επιδρομών τους Λακεδαιμονίους 3 . "Αν δμως 
άληθεύη ή πληροφορία του Διόδωρου 4 δτι καί μετά το τέλος του Πελοποννησια
κού Πολέμου ύπήρχον ακόμη Μεσσήνιοι έν Κεφαλληνία, τότε πρέπει να ύποτεθή 
είτε δτι δέν μετήχθησαν έκ Κρανίων εις Πύλον τότε όλοι οί εκεί Μεσσήνιοι είτε 
δτι εκείνοι, τών οποίων τήν έκ Πύλου το 409 άπέλασιν αναφέρει ό Ξενοφών 5, 
επέστρεψαν βραδύτερον εις Κεφαλληνίαν 6. 

Κατά τον χειμώνα του 416/5, παρά το δτι συνεχίζοντα αϊ ληστρικαί έπι-
δρομαί τών Μεσσηνίων κατά τών δυσφορούντων Σπαρτιατών 7, ούτοι δέν έθεώρη-
σαν μεν ταύτας ως casus belli καί αίτίαν δι' έπίσημον επανάληψιν εχθροπραξιών, 
εξέδωσαν δμως προκήρυξιν δτι πας βουλόμενος δύναται να ληστεύη ελευθέρως τους 
έν Πύλω 8 . Φαίνεται δμως βέβαιον δτι έξηκολούθουν να υπάρχουν Μεσσήνιοι καί 
έν Ναυπάκτω τουλάχιστον μέχρι του 415, διότι βλέπομεν εις τον Θουκυδίδην δτι 
τότε ό στρατηγός Δημοσθένης έστειλε καί έζήτησε βοήθειαν άπο αυτούς δια τήν 
είς Σικελίαν έκστρατείαν 9 . Ή τελευταία πάντως μνεία τών Μεσσηνίων παρά Θου
κυδίδη είναι επίσης σχετική με τήν συμμετοχήν των είς τήν Σικελικήν έκστρα
τείαν, ένθα ούτοι αναφέρονται ως «οί Μεσσήνιοι νυν καλούμενοι» 1 0 . Αυτό το «νυν» 

1) IV. 4 1 . 3 . Ό Σ . Λυριτζής («'Ιστορία καί αρχαιολογία της Μεσσηνιακής νήσου Πρώ 

της», Πλάτων 25 (1973), σσ. 98 κ.έ.) νομίζει δτιοί αιχμάλωτοι ήσαν 420 καί δλοι Σπαρτιαται. 

Ά λ λ ' άπο τήν διήγησιν του Θουκυδίδου (ιδία IV. 3 8 . 5 καί 39.3) συνάγεται δτι έκ τών 

αρχικώς επί τής Σφακτηρίας αποκλεισθέντων 420 Πελοποννησίων οί 128 έφονεύθησαν είς 

μάχην καί έκ τών 292 μετενεχθέντων είς 'Αθήνας αιχμαλώτων μόνον 120 ήσαν Σπαρτιαται. 

Ή σ α ν δμως μέλη ισχυρών οικογενειών καί ικανοί μαχηταί : π β . Θουκ. V. 1 5 . 1 (καί Σχόλ. 

αυτόθι) καί Πλούτ. Νικ.. 10. 8. Έ π ί του θέματος τής νήσου Πρώτης, ή οποία διεδραμάτισε 

σημαντικον ρόλον είς τήν Μεσσηνιακήν Ίστορίαν, βλ. καί Σ . Β. Κουγέα, « Ή νήσος Πρώτη 

καί ή Ιστορική σημασία της», Λεύκωμα επαρχίας Τριφνλίας, 1938, σ. 54. 'Αμφότεροι οί Έ λ 

ληνες έρευνηταί έκλόνισαν σοβαρώς τήν αποψιν τοϋ Σουηδού Μ. Ν. Valmin (iïtudes iopogra· 

phiques sur la Mescente ancienne, Lund, 1938, σσ. 42 κ.έ.) περί τοϋ χρόνου καί τής αιτίας 

τής κατασκευής του τείχους έπί τής νήσου. 

2) Θουκ. V· 35. 7. 

3) Θουκ. V. 5 6 . 3 . 4) XIV. 34. 2. 5) Έλλην. Ι . 2. 18. 

6) Τήν διττήν αυτήν λύσιν προτείνει ό Α. Andrewes (έν Gomme—Andrewes - Dover, 

Η.CT, τόμ. IV, Oxford, 1970) σχολιάζων το V. 35. 7. 

7) Βλ. Θουκ. V. 1 1 5 . 1 . 

8) Θουκ. V. 115. 2. Δια πρώτην φοράν ένταϋθα χρησιμοποιείται ό δρος «οί έκ τής Π ύ 

λου 'Αθηναίοι», δι' οΰ νοούνται βεβαίως οί επικεφαλής τών Μεσσηνίων καί τών Ειλώτων 

'Αθηναίοι. Μετά τοϋ Andrewes (IL G. T., ad loc.) δέν βλέπομεν σοβαρον λόγον διορθώσεως 

τοϋ κειμένου. 

9) V I I . 31 .2 . 10) VII . 57, 8. 
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άναφέρεται είς τον χρόνον, καθ' δν ό Θουκυδίδης συνέθετε τον κατάλογον των 
συμμετασχόντων της Σικελικής εκστρατείας, δηλ. το έτος 400 π. Χ. 1, βπερ καί 
θεωρείται ως terminus ante quem. 

Έ κ τούτου συνάγεται δτι τουλάχιστον μέχρι του έτους 400 π . Χ., δηλ. τέσ
σαρα ετη μετά το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, υπάρχει ακόμη εντός 
της Ελλάδος ομάς ανθρώπων υπό το όνομα «Μεσσήνιοι» 2 . Βέβαιον πάντως είναι 
βτι κατά τάς αρχάς του έτους 409 οί Μεσσήνιοι εξεδιώχθησαν και πάλιν ύπό-
σπονδοι από την Πύλον 3" κατά τον Ξενοφώντα «τω δ' αύτώ χρόνω και Λακε
δαιμόνιοι τους επί το Κορυφάσιον τών Ειλώτων άφεστώτας έκ Μαλέας ύποσπόν-
δους άφήκαν» 4 . Μετά ταύτα οί Μεσσήνιοι της διασποράς πιθανώτατα κατέφυγον 
πάλιν εις Ναύπακτον, άπο οπού, άλλωστε, δέν είχον αναχωρήσει δλοι το 4 2 5 δια 
την Πύλον («πέμψαντες σφών αυτών τους έπιτηδειοτάτους»—Θουκ. V. 4 1 . 2 ) , 
ενώ δέν αποκλείεται μέρος αυτών, συμφώνως καί προς την ανωτέρω έκτεθεΐσαν 
άποψιν του Andrewes 5 , να επέστρεψε εις την Κεφαλληνίαν. 

Ό Παυσανίας διηγείται δτι μετά τήν ήτταν τών 'Αθηναίων εις Αιγός Π ο τ α 
μούς οί Σπαρτιάται έξεδίωξαν εκ της Ναυπάκτου 6 τους Μεσσηνίους, οί όποιοι 
ούτως έπαυσαν πλέον να υφίστανται ως πόλις—κράτος. ΚαΙ άλλοι μεν έξ αυτών 
μετέβησαν εις Σικελίαν «παρά τους συγγενείς» (δηλ. προφανώς τους Μεσσηνίους 
αποίκους, κατοίκους της εκεί Μεσσήνης) καΙ εις το Ρήγιον, άλλοι δέ, οί περισ
σότεροι, εις τήν Λιβύην υπό τήν άρχηγίαν του στρατηγού Κόμωνος 7 . 'Ενταύθα 
ήλθον, διότι οί ελληνικής καταγωγής Εύεσπερΐται «πολέμω κακωθέντες υπό βαρ
βάρων προσοίκων πάντα τινά "Ελληνα έπεκαλουντο σύνοικον» 8 . 

'Αντιθέτως, ως ήδη ελέχθη, κατά τήν έκδοχήν του Διόδωρου ή άπέλασις τών 
Μεσσηνίων έγινε τον χειμώνα του 401/0 π.Χ. καί δχι μόνον έκ τής Ναυπάκτου, 
άλλα καί έκ τής Κεφαλληνίας : «Οί δε Μεσσήνιοι, δια το παλαιον προς τους 
Σπαρτιάτας μίσος πανταχόθεν έλαυνόμενοι, μετά τών δπλων απηλλάγησαν έκ τής 
Ελλάδος» 9 . 'Επίσης κατά τον Διόδωρον, άλλοι μεν έξ αυτών κατέφυγον εις Σ ι 
κελίαν καί έγιναν μισθοφόροι Διονυσίου του πρεσβυτέρου, άλλοι δέ, τρεις χιλιά
δες περίπου τον αριθμόν, μετέβησαν εις Κυρήνην. Έ κ ε ΐ ένετάχθησαν εις τάς δυ
νάμεις μιας τών δύο αντιπάλων πολιτικών παρατάξεων, ή όποια ήτο εξόριστος, 
καί εις άποφασιστικήν μεταξύ αυτών μάχην οί Μεσσήνιοι ούτοι έφονεύθησαν σχε
δόν δλοι ι 0 . 

Αύτη ήτο εν ολίγοις ή κατά τήν περίοδον αυτήν τύχη ενός μικρού λαοϋ τής 

1) Πβ. Dover, HCT, ad loc. 
2) Τοΰτο δύναται να χρησιμοποιηθή καί ώς επιχείρημα υπέρ τής απόψεως δτι ή ώς άνω 

εκτεθείσα πληροφορία του Διόδωρου (XIV. 34, 2) έχει ασφαλή προέλευσιν 
3) Ή Πύλος (σήμερον : Παλαιόκαστρον ή Παλαιον Ναυαρΐνον) έκαλεΐτο ύπο τών Λακε

δαιμονίων Κορυφάσιον. 
4) Έλλην. Ι. 2. 18. Ή Ιστορία αυτή κατά τήν έκδοχήν τοϋ Διόδωρου (XII. 64. 5—7) 

«δζει προδοσίας» έκ μέρους τών 'Αθηναίων, οί όποιοι φαίνεται δτι εγκατέλειψαν εις τήν τύ-
χην των τους φρουρούς τής Πύλου Μεσσηνίους. 

5) ενθ' άνωτ., επί τοΰ V. 35.7. 
6) IV. 26. 2 καί Χ. 38. 10. 
7) Οΰτος ήτο στρατηγός τών Μεσσηνίων καί κατά τον περί Πύλον αγώνα (Παυσ , αυτόθι) 

αναφερόμενος υπό του Θουκυδίδου (IV. 36.1) άνωνύμως ώς «δ τών Μεσσηνίων στρατηγός». 
Περί τοΰ Κόμωνος δ Παυσανίας (IV. 26.3) λέγει δτι έ"ζη έτι κατά το 370/69, δηλ. 55 δλα 
ετη μετά το έπεισόδιον τής Πύλου. 

8) IV. 26.2. 9) XIV. 34.3. 10) XIV. 34. 4—5. 
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άρχαιότητος, δ όποιος, γενναίος ων, ώς οί άλλοι Δωριείς, δεν Ι'στεργε νά είναι 
δούλος τών ισχυρών γειτόνων του χ : δχι μόνον διελύθη ώς πολιτική κοινότης άλλα 
και σχεδόν έξηφανίσθη. 

Μετά μίαν δμως γενεάν έπέπρωτο να ίδρυθη υπό του Έπαμεινώνδου ή Μεσ
σήνη ώς εστία και ώς πόλος έλξεως εις τήν πάλαιαν πατρίδα τών τότε επιζών
των 'έτι Μεσσηνίων της διασποράς 2 . Ή ίδρυσις της Μεσσήνης κατά το έτος 
370/69 έσήμανε κατά τήν εκφρασιν του Eduard Schwartz 3 «δχι μόνον ώς happy— 
end τήν λήξιν μιας περιόδου βασάνων, άλλα καί τήν αρχήν νέων ηρωικών κατορ
θωμάτων τών άπελευθερωθέντων Μεσσηνίων»». Προς το παρόν τουλάχιστον «Μεσ
σηνίων τα πολλά παθήματα» 4 εμελλον να παύσουν, διότι οι Σπαρτιαται τότε 
ακόμη εφοβουντο τους Θηβαίους 5 . Κατά τον Παυσανίαν «ό δαίμων σφας (sc. Μεσ-
σηνίους ) επί γης τά έ σ χ α τ α . . . σκεδάσας ύστερον χρόνω καί ες τήν οίκείαν άνέ-
σωσε» 6. Ό 'Επαμεινώνδας, κατά τήν διατύπωσιν του Διόδωρου, «φύσει μεγα
λεπήβολος ων καί δόξης ορεγόμενος αιωνίου, . . . συγκατατεθειμένων πάντων ανε
ζήτησε τους άπολελειμμένους τών Μεσσηνίων, καί τών άλλων τους βουλομέ-
νους καταλέξας εις τήν πολιτείαν έκτισε τήν Μεσσήνην πολλούς ποιήσας αυτής 
οίκήτορας» 7 . 

Είναι τέλος άξιοσημείωτον 6τι κατά τον Παυσανίαν ol Μεσσήνιοι, καίτοι περι-
πλανηθέντες επί πολλά έτη εκτός Πελοποννήσου καί έκτος Ε λ λ ά δ ο ς «οΰτε έθών 
είσι δήλοι παραλύσαντές τι τών οίκοθεν οΰτε τήν διάλεκτον τήν Δωρίδα μετε-
διδάχθησαν» 8 . 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 

Le destin des Messéniens anciens est étudié, particulièrement du début de 
ladite quatrième guerre Messénienne jusqu' à la fondation de la cité Messene 
par Epaminonde. Leur rôle pendant la guerre de Péloponnèse et notamment leur 
utilisation par les Athéniens, pour tromper l 'ennemi grâce à leur identité lin
guistique avec les Spartiates, sont analysés. Un paradoxe historique est retracé : 
bien que leur défaite comme protagonistes à la quatrième guerre Messénienne leur 
a coûté seulement l'exil, leur défaite comme alliés des Athéniens pendant la 
guerre de Péloponnèse a causé la disparition de leur état et presque leur anéan
tissement. 

1) Ή μοίρα τών αρχαίων Μεσσηνίων παρελληλίσθη υπό άλλων καί τοϋ Kiechle (Ινθ. 
άνωτ., σσ 1 καί 3 ) δχι πολύ εύστόχως, νομίζομεν, προς τήν τών 'Ιρλανδών κατά τους νεωτέ
ρους χρόνους. 

2) Διόδ. XV. 66. 1 κ.έ., Παυσ. IV 27. 9 κ.έ. 
3) «Die messenische Geschichte bei Pausanias», Philologue 92 (1937),, σ. 20. Μέ τήν 

ύπόθεσιν τοϋ αύτοϋ Schwartz ότι το έπος «Μεσσηνιακά» Ρΐανοΰ τοϋ Κρητος απετέλεσε τήν 
πηγήν τών «Μεσσηνιακών» τοϋ Παυσανίου ήσχολήθη ό J. K r o y m a n n εν Sparta und 
Messenien, Neue Phil. Unters., Heft 11, Berlin, 1937. Τήν άποψιν αυτήν δέχεται καί δ 
Μ. Κοκολάκης, «Ριανος ό Κρής», Πεπρ. Γ' Αιεθν. Κρητολ Σννεδρ., τόμ. Β'. Άθηναι 1968, 
σ. 73—106, ιδία σ. 74, σημ. 9. 

4) "Εκφρασις τοϋ Παυσανίου (IV. 29. 13) όπενθυμίζουσα το του Τυρταίου (άπόσπ. 5 D. 
περί της μοίρας τών συγχρόνων του Μεσσηνίων Ειλώτων) : «ώσπερ όνοι μεγάλοισ' όίχθεσι 
τειρόμενοι». 

5) Βλ, Παυσ. I V 28. 1. 6) IV. 29. 13. 
7) XV. 66. 1. Ή πληροφορία αΰτη έρχεται είς αντίθεσιν προς τήν τοϋ ρήτορος Λυκούρ

γου (Κατά Λεωκρ., 62), ό όποιος αναφέρει τήν Μεσσήνην ώς «έκ τών τυχόντων ανθρώπων 
συνοικισθεϊσαν». 8) IV. 27. 11. 


