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I. ΕΘΑΓΩΓΗ 
ηήλ θεληξηθή πιαηεία ηψλ Σηξάλσλ, πξσηεχνπζαο ηήο ζχγρξνλεο Αιβαλίαο, δεζπφ-

δεη ν εληππσζηαθφο αλδξηάληαο ελφο αγέξσρνπ έθηππνπ πνιεκηζηή, πνχ θαζειψλεη 

ηνλ πεξαζηηθφ παξαηεξεηή κε ηελ απζηεξή ηνπ έθθξαζε θαη ηελ αξεηκάληα δχλακε 

πνχ απνπλέεη ε «θίλεζή» ηνπ. 

Ο πνιεκηζηήο θέξεη ραξαθηεξηζηηθφ κεζαησληθφ εμνπιηζκφ, κε ζψξαθα, ζπαζί θαη 

πεξηθεθαιαία, ηήλ νπνία θνζκεί ηφ θεθάιη ελφο αξζεληθνχ δαξθαδηνχ, πξνθαλήο 

ζπκβνιηζκφο πνχ παξαπέκπεη ζηήλ δξάζε ηνχ ζπγθεθξηκέλνπ πνιεκηζηή ζέ νξεηλέο 

πεξηνρέο, εθεί φπνπ ηά ππεξήθαλα απηά αγξίκηα δνχλ θαη αλαπλένπλ ηφλ αέξα ηήο 

ειεπζεξίαο. 

H θαηαηνπηζηηθή επηγξαθή ζηήλ βάζε ηνχ αλδξηάληα είλαη, βεβαίσο, ζηελ Αιβαληθή 

γιψζζα θαη πιεξνθνξεί ηφλ πεξαζηηθφ παξαηεξεηή φηη, πξφθεη ηαη γηά ηφλ εγεκφλα 

«GJERGJ KASTRIOTI SKΑNDERBEU», ν νπνίνο έδεζε θαη έδξαζε ηφλ 15
ν
 αηψλα 

κ.Υ. νη δε ζχγρξνλνη Αιβαλνί, ηφλ πξνβάιινπλ θαη ηφλ ηηκνχλ σο εζληθφ ήξσά ηνπο. 

Χζηφζν, φπσο είλαη γλσζηφ, ε Αιβαληθή γιψζζα, κέρξη ηα ηέιε ηνχ 19
νπ

 αηψλα, 

ήηαλ κφλνλ πξνθνξηθή θαη απέθηεζε γξαπηή έθθξαζε κφιηο ηφηε, γη’ απηφ θαη δελ 

ππάξρνπλ παιαηφηεξα θείκελά ηεο. 

Δπνκέλσο, εάλ θάπνηνο ηζηνξηθφο εξεπλεηήο ζέιεη λα βξεί «πψο» ζα γξάθνληαλ ε 

παξαπάλσ επηγξαθή ζηνλ 15
ν
 αηψλα, πξέπεη λ’ αλαηξέμεη ζηελ γιψζζα κε ηελ νπνία 

εθθξάδνληαλ γξαπηά νη θάηνηθνη ηήο επξχηεξεο Ζπείξνπ ( φπνπ αλήθε θαη ην κεγα-

ιχηεξν κέξνο ηήο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο ) θαηά ηελ επνρή εθείλε. 

Όκσο, ηέηνηα γιψζζα ε νπνία λα νκηιείηαη αιιά θαη λα γξάθεηαη ζηελ Ζπεηξν, απφ 

ηελ απψηαηε αξραηφηεηα κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνχ 20
νπ

 αηψλα, ππήξμε κφλν κία θαη 

απηή ήηαλ ε Διιεληθή. 

Σν ζπκπέξαζκά καο απηφ πξνθχπηεη αβίαζηα ηφζν απφ πιεζψξα αξραηνινγηθψλ 

επξεκάησλ ( επηγξαθέο, λνκίζκαηα, αγγεία, ζθξαγίδεο θ.ιπ. ) φζν θαη απφ ην αδηα-

κθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε Διιεληθή ήηαλ ε επίζεκε γιψζζα ηήο «Βπδαληηλήο» 

απηνθξαηνξίαο ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ λνκνζεζία, φζν θαη ζηελ δηπισκαηία 

θαη ζην εκπφξην, ε δε επίζεκε ρξήζε ηεο δελ έπαςε νχηε ζηελ δηάξθεηα ηήο Σνπξθν-

θξαηίαο, κέρξη θαη ηνλ 20
ν
 αηψλα. 

πλεπψο, θάζε ζηνηρεησδψο κνξθσκέλνο (αιιά θαη «ππνςηαζκέλνο»…) ζχγρξνλνο 

Διιελαο, ν νπνίνο ζα δηαβάζεη ηήλ ζπγθεθξηκέλε Αιβαληθή επηγξαθή, αλαηξέρνληαο 

ζηελ αξρηθή Διιεληθή θαηαγξαθή ηήο επσλπκίαο ηνχ έθηππνπ «Αιβαλνχ» ήξσα, ζα 

δηαπηζηψζεη φηη πνιχ απιά απηφο νλνκάδνληαλ «Γεψξγηνο Καζηξηψηεο». 

Όζν γηά ηελ πξνζσλπκία ηνπ σο «SKΑNDERBEU», ζηήλ Διιεληθή θαηαγξαθή ηεο 

απνδίδνληαλ σο «ΚΔΝΣΔΡΜΠΔΖ», πνχ είλαη κία «ζπλαηξεηηθή» παξαθζνξά απφ 

ηελ Σνπξθηθή έθθξαζε «Ηζθεληέξ Μπέε», ε νπνία ζεκαίλεη ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

«Αιέμαλδξνο άξρσλ». 

Καη βέβαηα, είλαη απηνλφεην ζπκπέξαζκα φηη, ε πξνζσλπκία απηή πξνζέδηδε ηηκή 

θαη αμία ζηνλ «θέξνληα» πνιεκηζηή, αθξηβψο επεηδή απνηεινχζε επζεία αλαθνξά 

ζηνλ Διιελα ζηξαηειάηε/ θνζκνθξάηνξα, ηνλ αλίθεην Μέγα Αιέμαλδξν, ην φλνκα 

ηνχ νπνίνπ νη Αζηαηηθνί ιανί κλεκνλεχνπλ, αθφκε θαη ζήκεξα, σο «Ηζθάληαξ». 

Αιιά πνηφο ήηαλ απηφο ν άγλσζηνο ζηελ πακςεθία ηψλ ζεκεξηλψλ Διιήλσλ κεζαη-

σληθφο ήξσαοπνιεκηζηήο, κε ην «Αιβαλνπνηεκέλν» Διιεληθφ νλνκαηεπψλπκν θαη 

ην Διιεληθήο ηζηνξηθήο επεμεγήζεσο πξνζσλχκην, ζηνλ νπνίν νη ζχγρξνλνη 

Αιβαλνί απνδίδνπλ ηέηνηεο εμαηξεηηθέο ηηκέο ;;; 

Γηά λα βξνχκε ηελ «άθξε», είλαη αλαγθαίν λα αλαηξέμνπκε ζηά ηζηνξηθά γεγνλφηα 

θαη ζηνηρεία ηήο επνρήο εθείλεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ππάξρνληα (επηπρψο 

αξθεηά) ζπγγξαθηθά θείκελα, επηζηνιέο θαη θάζε άιινπ είδνπο θαηαγξαθέο. 



 

Δπζχο εμ αξρήο ινηπφλ, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε πνιεκηθή δξάζε ηνχ 

Γεσξγίνπ Καζηξηψηε, φπσο ζηελ ζπλέρεηα ζα ηελ πεξηγξάςνπκε, αλάγεηαη ζε κηά 

επνρή (1443-1468 κ.Υ.) ηελ νπνία ε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή (δειαδή ε δηδαζθφκελε 

ζηα ζρνιεία καο), Διιεληθή ηζηνξία ηελ αληηπαξέξρεηαη ζρεδφλ κε απνζηξνθή, 

πεξηνξίδνληαο επηγξακκαηηθά ηίο δηδαρέο ηεο πξφο ηά Διιελφπνπια, ζηελ δήζελ «εθ 

ζενχ» (…) πηψζε ηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ζηίο αηειέζθνξεο εηηνπαζείο ζξελσ-

δίεο γη’ απηήλ. 

Όκσο, ηελ ίδηα εθείλε επνρή, ζηα απάηεηα βνπλά θαη ηηο δπζπξφζηηεο θνηιάδεο ηήο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ηήο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο, ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο/ θεληέξ-

κπεεο θαη νη ζπκκαρεηέο ηνπ «έγξαθαλ» κε πνηακνχο αίκαηνο κηά πξσηνθαλή 

αληηζηαζηαθή επνπνηία θαηά ηψλ εηζβνιέσλ Σνχξθσλ, ε νπνία θξάηεζε είθνζη πέληε 

(25) νιφθιεξα ρξφληα. 

Ο δε απφερφο ηεο είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο πνπ ζεκαηνδφηεζε 

ε Οζσκαληθή θαηάθηεζε ηψλ Βαιθαλίσλ, απνηειψληαο, ζηα πεληαθφζηα θαη πιένλ 

έηε πνπ θξάηεζε ε επάξαηε Σνπξθνθξαηία, έλα κνλαδηθφ δηαξθέο αθππληζηηθφ θαη 

παξνηξπληηθφ ππφδεηγκα επαλαζηαηηθνχ πλεχκαηνο. 

 

II. Η ΟΜΗΡΘΑ 

Αο πάξνπκε ινηπφλ, ηά πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. 

O Γεψξγηνο Καζηξηψηεο, γελλεκέλνο ηφ έηνο 1405 κ.Υ., ήηαλ ν λεψηεξνο (4oο θαηά 

ζεηξά ) πηφο ηνχ Ησάλλε Καζηξηψηε, γφλνπ γλσζηήο απφ ηά ηζηνξηθά αξρεία Διιελν-

βπδαληηλήο νηθνγέλεηαο θαη ζηξαηησηηθνχ άξρνληα, ζηίο αξρέο ηνχ 15
νπ

 αηψλα, ηήο 

Κξφηαο ή Κξνχγηαο, πφιεσο ηήο ζεκεξηλήο κέζεο Αιβαλίαο (ιίγα ρηιηφκεηξα βφξεηα 

ηψλ Σηξάλσλ) θαη ηήο γχξσ απφ απηήλ πεξηνρήο. 

Ο κεζαησληθφο ηζηνξηθφο ζπγγξαθέαο «ίιβηνο Αηλείαο», ν νπνίνο δελ ήηαλ άιινο 

απφ ηφλ κεηέπεηηα Πάπα ηήο Ρψκεο Πίν Β’ ( 1405-1464 ), φληαο ζχγρξνλνο ηνχ 

Γεσξγίνπ Καζηξηψηε θαη έρνληαο ζπάληα δπλαηφηεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηφζνλ γηά ηελ επνρή ηνπ φζνλ θαη γηά πξνγελέζηεξα ηζηνξηθά ζπκβάληα, 

επηβεβαηψλεη ξεηά φηη, νη Καζηξηψηεο ήζαλ Διιελεο Μαθεδφλεο θαη φηη πηφ ζπγθε-

θξηκέλα θαηάγνληαλ απφ ηήλ πεξηνρή ηήο Ζκαζίαο. 

Πξάγκαηη, ν παππνχο ηνχ Γεσξγίνπ, ν Κσλζηαληίλνο Καζηξηψηεο (ν νπνίνο θέξεηαη 

λα απεβίσζε ην έηνο 1390 κ.Υ.), ηζηνξείηαη σο άξρνληαο ηψλ Μαθεδνληθψλ πφιεσλ 

Βέξνηαο θαη Καζηνξηάο, κία δε βάζηκε εθδνρή πξνειεχζεσο ηνχ επηζέηνπ ηνπ είλαη 

ε παξαθζνξά εθ ηνχ «Καζη(ν)ξηψηεο». 

Αιιά θαη ζην παιαηφηαην βηβιίν κε ηίηιν «The Historie of George Kastriot», πνχ 

εθδφζεθε ζην Λνλδίλν ηφ έηνο 1594, αλαθέξεηαη ε Μαθεδνλία σο αξρηθή θαηαγσγή 

ηψλ Καζηξησηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη ν παηέξαο ηνχ ήξσα, Ησάλλεο Καζηξηψηεο, σο 

«…Διιελ πξίγθες πνπ εγεκφλεπζε ζηελ Ζπεηξν…». 

[ Πξφο επηβεβαίσζε ηψλ αλσηέξσ, παξαζέηνπκε θαη ην Aγγιηθφ θείκελν απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν : 

«...George Castriot …surnamed Scanderbeg by the Turks, among when it was his lot 

to dwell many years, was the youngest son of a Grecian prince named john Castriot, 

who reigned in Epire, a country lying on the Gulf of Venice, and now called Albania 

; which name is also …(«ράζκα»)… as well as that of Epire. The family of Castriot 

had its origin in Macedonia, and anciently ruled over Epire with renown…» θ.ιπ. ] 

ην ίδην βηβιίν αλαθέξεηαη επίζεο φηη, ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο είρε θαη εξβηθή 

θαηαγσγή απφ ηήλ κεηέξα ηνπ Βντζάβα, ε νπνία ήηαλ έξβα πξηγθίπηζζα θαη ε 

νηθνγέλεηά ηεο («Tribalda») δηέζεηε καθξαίσλεο «επγελείο πεξγακελέο». 



 

Αθφκε, ηά ηζηνξηθά ζηνηρεία κάο πιεξνθνξνχλ φηη, ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο, χζηεξα 

απφ ζηξαηησηηθή ήηηα ηνχ παηέξα ηνπ Ησάλλε ζέ πνιεκηθή ζχγθξνπζε κε ηνχο 

Οζσκαλνχο Σνχξθνπο, πεξί ηφ έηνο 1428, παξαδφζεθε σο φκεξνο ( καδί κέ ηνχο 

ηξείο κεγαιχηεξνπο αδειθνχο ηνπ ), ζηφλ Σνχξθν νπιηάλν Μνπξάη Β' (1404- 

 1451), ν νπνίνο βαζίιεπζε απφ ην έηνο 1422 κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 

Οη Σνχξθνη, φπσο ηφ ζπλήζηδαλ, ππνρξέσζαλ ηνχο λεαξνχο Ζπεηξψηεο νκήξνπο ζέ 

επίζεκν εμηζιακηζκφ ( ηειεηνπξγηθή δηαδηθαζία πνχ πεξηειάκβαλε θαη επψδπλε 

πεξηηνκή…) αιιά ν ελ ιφγσ νπιηάλνο, εληππσζηαζκέλνο απφ ηήλ επξσζηία, ηήλ 

επθπτα θαη ηήλ γελλαηφηεηα ηνχ ζπλνκειίθνπ ηνπ Γεσξγίνπ Καζηξηψηε, ελδηαθέξ-

ζεθε ηδηαίηεξα γηά ηήλ ζηξαηησηηθή αιιά θαη ηήλ επξχηεξε εθπαίδεπζή ηνπ ( ίδεηε 

αξάληνπ Καξγάθνπ : «Αιβαλνί, Αξβαλίηεο, Διιελεο»  Δθδ. ηδέξεο Αζήλα 2000.) 

ηήλ απιή ηνχ Οζσκαλνχ νπιηάλνπ, ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο δηαθξίζεθε ηφζνλ ζέ 

εξστζκφ ( κεηαμχ άιισλ θαηνξζσκάησλ ηνπ αλαθέξεηαη φηη κνλνκάρεζε κέ έλαλ 

ζεξηψδε θαη πξνθιεηηθφ θχζε, αξρεγφ κηζζνθφξσλ, ηφλ νπνίν θαηέθνςε κέ ηφ 

ζπαζί ηνπ, απνζπψληαο ηφλ ζαπκαζκφ θαη ηήλ εχλνηα ηνχ νπιηάλνπ…), φζνλ θαη 

γηά ηήλ ζηξαηησηηθή ηνπ ηδηνθπτα φηαλ, σο ζπλαξρεγφο ζεκαληηθήο εθζηξαηείαο 

ζηελ Μηθξά Αζία ελαληίνλ ηνχ επίζεο Σνχξθνπ εγεκφλα ηήο Καξακαλίαο, ηνλ θαηα-

λίθεζε, επηδεηθλχνληαο ζπάληεο ζηξαηεγηθέο ηθαλφηεηεο.  

( Σίηνπ Γηνράια : « Γεψξγηνο Καζηξηψηεο  θεληέξκπεεο », Δθδφζεηο ΓΧΓΧΝΖ ). 

Γη' απηή ηήλ ζπνπδαία ζηξαηησηηθή λίθε ηνπ αιιά θαη γηά άιια ζεκαληηθά πνιεκηθά 

αλδξαγαζήκαηά ηνπ πνχ επαθνινχζεζαλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε Οζσκαληθέο 

εθζηξαηείεο ελαληίνλ Οχγγξσλ, Βφζλησλ, Μνγγφισλ θ.ά., ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο, 

έιαβε ηελ εμαηξεηηθή ηηκή λα επνλνκαζζεί απφ ηφλ ίδην ηφλ νπιηάλν, κε ηελ επσ-

λπκία ΗζθεληέξΜπέε δειαδή, φπσο αλαθέξακε, «Αιέμαλδξνο άξρσλ» ή «εγεκψλ». 

Σφ θαζνξηζηηθφ απηφ γεγνλφο επηβεβαηψλεη θαη «εθ πιαγίνπ» ηήλ Διιεληθφηεηα ηνχ 

Γεσξγίνπ Καζηξηψηε, εθ’ φζνλ απνθαιχπηεη φηη θ α η ζηήλ ζπλείδεζε ηψλ επηθπξηά-

ξρσλ ηνπ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ, ν λεαξφο ήξσαο εζεσξείην Διιεληθνχ γέλνπο. 

Δηδηθψηεξα δε, ήηαλ εθ θαηαγσγήο ΖπεηξνΜαθεδφλαο, αθξηβψο φπσο θαη ν Μέγαο 

Αιέμαλδξνο, απφ κέλ ηνλ παηέξα ηνπ Φίιηππν, βαζηιηά ηψλ Μαθεδφλσλ, απφ δε ηήλ 

κεηέξα ηνπ MπξηάιεΟιπκπηάδα, ζπγαηέξα ηνχ βαζηιηά ηψλ αξραίσλ Ζπεηξσηψλ 

Μνινζζψλ. 

Όκσο θαη ελψ επηθαλεηαθά ηνπιάρηζηνλ ν θεληέξκπεεο, σο εμηζιακηζκέλνο 

φκεξνο, θαίλνληαλ λά έρεη ελζσκαησζεί θαη αθνκνησζεί πιήξσο ζηήλ Οζσκαληθή 

ζηξαηησηηθή ηεξαξρία φπνπ ε αλέιημή ηνπ ήηαλ ξαγδαία, ε δηαδνρηθή δειεηεξίαζε 

ηψλ δχν αδειθψλ ηνπ (γηά ηνλ 3
ν
 αδειθφ ηνπ ιέγεηαη φηη είρε γίλεη κνλαρφο ζην φξνο 

ηλά…) θαη ν επίζεο χπνπηνο ζάλαηνο ηνχ παηέξα ηνπ πεξί ην έηνο 1439, ηφλ 

«αθχπληζαλ» βίαηα θαη άξρηζε λά έρεη κπζηηθέο επηθνηλσλίεο κέ επηθαλείο άλδξεο 

ηήο πξψελ παηξηθήο ηνπ επηθξάηεηαο, αλαδεηψληαο ηήλ θαηάιιειε επθαηξία γηά λά 

μεθχγεη απφ ηνχο Σνχξθνπο. 

Ζ επθαηξία ηνχ δφζεθε ηφ ζέξνο ηνχ έηνπο 1443, ζηήλ πφιε Νίζζα ηνχ Κνζζπθν-

πεδίνπ, θαηά ηήλ δηάξθεηα ζεκαληηθήο κάρεο ηνχ Οζσκαληθνχ ζηξαηνχ ( ηήο αξηζηε-

ξήο πηέξπγαο ηνχ νπνίνπ εγείην ν ίδηνο ν θεληέξκπεεο), ελαληίνλ ζηξαηηάο 

Οχγγξσλ, Βνζλίσλ θαη έξβσλ ππφ ηελ εγεζία ηνχ Μαγπάξνπ (δειαδή Οχγγξνπ) 

ήξσα Γηάλθνπ Υνπλεληνπάξα, πνχ δελ ήηαλ άιινο απφ ηφλ πεξίθεκν, γηά ηνχο 

αληηηνπξθηθνχο πνιέκνπο ηνπ, «Ησάλλε Οπλπάδε» ηψλ Βπδαληηλψλ ρξνλνγξάθσλ 

άιισο ηφλ «Λεπθφ Ηππφηε» ηψλ Καζνιηθψλ Υξηζηηαλψλ . 

ηήλ ζπγθεθξηκέλε κάρε ν θεληέξκπεεο (ίζσο θαηφπηλ πξνζπλελλνήζεσο κέ ηφλ 

Οπλπάδε…) απνζπάζζεθε αηθληδηαζηηθά απφ ηήλ Οζσκαληθή παξάηαμε επηθεθαιήο 

κηθξνχ ζηξαηησηηθνχ ζρεκαηηζκνχ απφ αθνζησκέλνπο Ζπεηξψηεο ηήο ζσκαην-



θπιαθήο ηνπ θαη, θαιπάδνληαο λπρζεκεξφλ, δηέθπγε ζηήλ πφιε Κξφηα φπνπ θαη θαη-

φξζσζε λα θαηαιάβεη ηφ παηξνγνληθφ ηνπ εμαηξεηηθά νρπξφ θάζηξν, παξαπιαλψλ-

ηαο κέ επθπέο ζηξαηήγεκα ηήλ Σνπξθηθή θξνπξά πνχ ηφ θαηείρε. 

[ Γηά ηνχο ιάηξεο ηψλ ηζηνξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ αλαθέξνπκε φηη, ην θξνχξην ηήο 

Κξφηαο είρε θαηαζθεπαζζεί απφ ηνχο Βπδαληηλνχο θαη ην έηνο 1250 κ.Υ. θαηέρνληαλ 

απφ ηνλ Γεζπφηε ηήο Ζπείξνπ Μηραήι ΑγγεινΚνκλελφ (ηδέηε Δπίηνκν Λεμηθφ 

«ΖΛΗΟΤ», ζει. 2546) δεδνκέλνπ φηη ην «Γεζπνηάην ηήο Ζπείξνπ» ζηελ αθκή ηνπ, 

πξνο Νφηνλ κέλ είρε φξηα ηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν, πξνο Βνξξάλ έθζαζε λα θαηέρεη 

εδάθε ηνχ ζεκεξηλνχ θξάηνπο ηνχ Μαπξνβνπλίνπ, πξνο Αλαηνιάο πξνζηαηεχ νληαλ 

απφ ηελ επηκήθε νξνζεηξά ηήο Πίλδνπ θαη ηψλ Βνξεηνεπεηξσηηθψλ βνπλψλ θαη πξφο 

Γπζκάο θαηείρε ηελ αληίζηνηρε παξαιηαθή «δψλε» ηνχ Ηνλίνπ πέιαγνο θαη ηήο 

«εηζφδνπ» ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα. ] 

 

ΘΘΘ. Η ΕΠΟΠΟΘΪΑ 

Μέ νξκεηήξην ηφ πεξίθεκν θάζηξν ηήο Κξφηαο, ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο θήξπμε, ηήλ 

28
ε
 Ννεκβξίνπ 1443, κηά παξάηνικε επαλάζηαζε θαηά ηήο Οζσκαληθήο απηνθξα-

ηνξίαο, ε νπνία δέλ άξγεζε λά εμαπισζεί ζέ αξθεηέο πεξηνρέο ηήο επξχηεξεο 

Ζπείξνπ, δειαδή ηήο ζεκεξηλήο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ηήο κέζεο Αιβαλίαο αιιά θαη 

ηήο Βνξεηνδπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Σελ επνρή εθείλε, ν θεληέξκπεεο πεξηγξάθεηαη σο έλαο θεκηζκέλνο εγέηεο 

/πνιεκηζηήο, κέ πινχζηα ζηξαηησηηθή αιιά θαη πνιηηηθή εκπεηξία, ηνλ νπνίν 

πεξηέβαιε ήδε έλα «θσηνζηέθαλν» θαηνξζσκάησλ θαη ζξχισλ, γεγνλφο πνχ πξνζέ-

ιθπζε ππφ ηήλ ζεκαία ηνπ (εξπζξή κέ καχξν θαη ιεπθφ δηθέθαιν αεηφ θάησ απφ έλα 

εμάθηηλν αζηέξη), πιήζνο Ζπεηξσηψλ πνιεκηζηψλ ρξηζηηαληθνχ ζξεζθεχκαηνο 

(Eιιήλσλ θαη Αιβαλψλ), ηνπο νπνίνπο έλσλε ηφ κέλνο ελαληίνλ ηψλ Αζηαηψλ επη-

δξνκέσλ θαηαθηεηψλ, νη νπνίνη επί πιένλ ήζαλ θαη αιιφδνμνη, δει. Μσακεζαλνί. 

Ο κχζνο «βεβαίσλε» φηη, ε κεηέξα ηνχ θεληέξκπεε θαηά ηήλ γέλλεζή ηνπ 

νλεηξεχηεθε πψο γέλλεζε έλα «δξάθνληα», ηνχ νπνίνπ ε θεθαιή βξπρφηαλ ζηα 

Ζπεηξσηηθά Κεξαχληα φξε θαη ε…νπξά ηνπ έθζαλε ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα, κέρξη 

θαη ηε Βελεηία. 

Ηζηνξείηαη φηη, σο λένο αθφκε, ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο είρε κεγαινπξεπή εκθάληζε, 

ε δε νκνξθηά ηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ην θαινθακσκέλν ζψκα ηνπ, ζπλνδεχν-

ληαλ απφ κηά εμαηξεηηθή ξψκε. ( Ηδέηε « Ηζηνξία Δηθνλνγξαθεκέλε », εθδφζεηο 

«ΠΑΠΤΡΟ», Σεχρνο 14, ζει. 2431, Αζήλαη 1968.) 

Ο Διιελαο ζπγγξαθέαο Αλδξ. Παπαδφπνπινο Βξεηηφο, ζην βηβιίν ηνπ «ΗΣΟΡΗΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΣΡΗΧΣΟΤ ΣΟΤ ΜΔΣΟΝΟΜΑΘΔΝΣΟ ΚΔΝΣΔΡΜΠΔΖ» 

«Δθδνζηο ΝΔΑ»  Δλ Αζήλαηο 1884, πεξηγξάθεη ηελ παξνπζία ηνπ σο εμήο : 

«Σν αλάζηεκά ηνπ ήλ γηγαληηαίνλ, ε θεθαιή ηνπ εθαίλεην επάλσζελ ηψλ πςεινηέ-

ξσλ ηνπ ζηξαηησηψλ, είρε ηελ ξίλα γξππήλ…,ην κέησπνλ πιαηχ…Δίρελ ηά γέλεηα 

καθξά…» 

Λέγνληαλ αθφκε κεηαμχ άιισλ φηη ην ζπαζί ηνπ («αζήθσην» γηά έλαλ ζπλεζηζκέλν 

άλδξα), ήηαλ …«καγηθφ» θαη φηη κέ κηά ζπαζηά κπνξνχζε λά απνθεθαιίζεη ηαχξν ή 

λά θφςεη «ζηά δχν» έλαλ ζηδεξνληπκέλν ηππφηε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε 

αξθεηέο θνξέο, ζηηο πνιπάξηζκεο κάρεο πνχ έδσζε ν «θεληέξκπεεο» ελαληίνλ ηψλ 

Σνχξθσλ αιιά θαη ζηελ Ηηαιία, φπνπ εθζηξάηεπζε γηά λα ζπλδξάκεη ηνλ ζχκκαρν 

θαη θίιν ηνπ βαζηιέα Αιθφλζν ηήο Νεαπφιεσο. 

Δίλαη πηζαλφ φηη επξφθεηην γηά έλα απφ ηά πεξίθεκα «δακαζθελά», δειαδή ηά 

αηζαιέληα ζπαζηά απφ ηήλ Γακαζθφ ηήο πξίαο, πνχ θαηαζθεπάδνληαλ κέ εηδηθή 

επεμεξγαζία θαη φπσο είλαη γλσζηφ θπξηνιεθηηθά «έθνβαλ ζίδεξα»… 



Όκσο, επεηδή ην εθηηζέκελν ζηφ Μνπζείν ηνχ «Κάπν ληί Μφληε», ζηελ Νεάπνιε ηήο 

Ηηαιίαο, σο «καγηθφ ζπαζί ηνχ θεληέξκπεε», είλαη εκθαλψο δπηηθήο ηερλνηξνπίαο, 

ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαλ απφ ην Σνιέδν ηήο Ηζπαλίαο, φπνπ ε θαηαζθεπή ζπαζηψλ 

είρε απνθηήζεη αληίζηνηρε πνηφηεηα θαη θήκε κε εθείλε ηήο Γακαζθνχ. 

( Βέβαηα, ζηήλ πεξίπησζε ηνχ «θεληέξκπεε», φπσο ζά δνχκε θαη ζηήλ ζπλέρεηα, 

ζεκαζία είρε ηφ «ρέξη» πνχ θξαηνχζε ηφ φπνην ζπαζί…) 

Κεξχζζνληαο ινηπφλ, ηφ έηνο 1443, ηήλ απξνζδφθεηε επαλάζηαζή ηνπ θαηά ηψλ 

Οζσκαλψλ Σνχξθσλ ήδε θαηαθηεηψλ ηνχ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηήο Βαιθαληθήο ν 

Γεψξγηνο Καζηξηψηεο, ζπκκαρψληαο θαη βνεζνχκελνο απφ ηνπηθνχο εγεκφλεο θαη 

αξρεγνχο «θαξψλ», νξγάλσζε ζχληνκα θαηά ηξφπν ζαπκαζηφ, έλα ηαθηηθφ 

ζηξάηεπκα πεξίπνπ 1516.000 αλδξψλ, ην νπνίν απνηεινχζαλ ζπκπαηξηψηεο ηνπ, 

Διιελεο θαη Αιβαλνί, θαηαλέκνληαλ δε, ζε ειαθξχ ηππηθφ θαη πεδηθφ εμεηδηθεπκε-

λσλ δξάζεσλ, ηαθηηθνχ αιιά θπξίσο αλνξζφδνμνπ πνιέκνπ . 

Ζγνχκελνο απηνχ ηνχ ζθιεξνηξάρεινπ ζηξαηεχκαηνο ν θεληέξκπεεο, επί είθνζη 

πέληε νιφθιεξα ρξφληα (κέρξη ηελ 17
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1468, νπφηε πέζαλε μαθληθά απφ 

εινλνζία), αληηκεηψπηζε ληθεθφξα ηηο αιιεπάιιειεο ελαληίνλ ηνπ Σνπξθηθέο εθ-

ζηξαηείεο, ζηίο νπνίεο επηθεθαιήο ηίζνληαλ νη επηθαλέζηεξνη Οζσκαλνί ζηξαηεγνί 

αιιά θαη νη ίδηνη νη νπιηάλνη Μνπξάη Β’ θαη Μσάκεζ Β’. ( Ο 2
νο

 ήηαλ ν γλσζηφο 

πνξζεηήο ηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ην έηνο 1453.) 

Σφ γεγνλφο φηη ηζηνξηθά αλαθέξνληαη ππέξ ηηο δέθαπέληε (15 !!!) Σνπξθηθέο 

εθζηξαηείεο ελαληίνλ ηνχ Γεσξγίνπ Καζηξηψηε θαη ηψλ ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ, (φηη) νη 

Οζσκαληθέο εθζηξαηεπηηθέο δπλάκεηο αλέξρνληαλ θάζε θνξά ζέ πνιιέο δεθάδεο 

ρηιηάδεο άλδξεο θαη (φηη) επηθεθαιήο ηψλ εθζηξαηεηψλ έθζαλαλ ζηφ ζεκείν λά 

ηίζεληαη νη ίδηνη νη νπιηάλνη, απνηεινχλ θαλεξέο απνδείμεηο ηήο ζεκαζίαο πνχ είρε 

γηά ηήλ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ε δπλακηθή ηήο επαλάζηαζεο ηνχ θεληέξκπεε 

θαη ε αδήξηηε γηά ηνχο Σνχξθνπο αλαγθαηφηεηα ηήο ππνηαγήο ηνπ άιισο ηήο «πάζε 

ζπζία» εμφλησζήο ηνπ. 

Δδψ, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε «ζπνπδή» ηψλ Σνχξθσλ λα θάκςνπλ ηελ αληί-

ζηαζε ηνχ θεληέξκπεε, ήηαλ εχινγε δηφηη : 

1. H δηαηήξεζε ηήο αλεμαξηεζίαο ελφο αξθεηά κεγάινπ ηκήκαηνο ηήο επξχηεξεο 

Ζπείξνπ, φπσο ήηαλ ε πεξηνρή πνχ έιεγραλ ηά ζηξαηεχκαηά ηνπ, ζπληεξνχζε άζβπ-

ζην ην αγσληζηηθφ αληηζηαζηαθφ πλεχκα θαηά ηψλ Οζσκαλψλ εηζβνιέσλ, ζε φιε 

ηελ «κφιηο» θαηαθηεκέλε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη απεηινχζε δηαξθψο, ηνχο αιιφ-

θπινπο θαηαθηεηέο, κε λέεο εμεγέξζεηο. 

2. Ζ απειεχζεξε επηθξάηεηα ηνχ θεληέξκπεε, έρνληαο «πιάηε» ζηελ Αδξηαηηθή 

ζάιαζζα, δηαηεξνχζε αλνηρηέο γξακκέο επηθνηλσλίαο, εθνδηαζκνχ θαη εληζρχζεσλ 

απφ ηελ Ηηαιία θαη, θαη’ επέθηαζε, απφ ηελ ινηπή ρξηζηηαληθή Δπξψπε. 

3. Δθ’ φζνλ ν θεληέξκπεεο είρε ππφ ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνπ έιεγρν ηελ Ζπεηξσηηθή 

αθηή θαη επνκέλσο ην εθεί θξίζηκν ζαιάζζην πέξαζκα («ζηελά» ηνχ Οηξάλην), 

πξνθαλψο απέθιεηε ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο απνβαηηθήο επέθηαζεο ηψλ Σνχξθσλ εηο 

βάξνο ηψλ εγεκνληψλ θαη ηψλ «δεκνθξαηηψλ» ηήο Ηηαιίαο, ζε κηά επνρή ( δεθαεηία 

1443-1453) θαηά ηελ νπνία νη ιανί ηνπο θαη νη εγεκφλεο ηνπο δελ είραλ ζπλεηδεην-

πνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνχ επηβάιινληαλ ηνλ θαηαζηξνθηθφ θίλδπλν πνχ 

απνηεινχζε κηά Σνπξθηθή εηζβνιή θαη θαηνρή ηψλ εδαθψλ ηνπο θαη ήζαλ αλέηνηκνη 

λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ. ( Όλησο, ε «αλαπφθεπθηε» Οζσκαληθή εηζβνιή ζηήλ λφηηα 

Ηηαιία επηρεηξήζεθε κεηά ηνλ ζάλαην ηνχ «θεληέξκπεε», θαηά ην έηνο 1480, φκσο 

ηφηε επηπρψο νη πνιηηηθνζηξαηησηηθέο ζπγθπξίεο δελ επέηξεςαλ ζηνχο Σνχξθνπο ηελ 

επέθηαζή ηεο, εθηφο απφ ηελ θαηάιεςε θαη ηελ ζρεδφλ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή 

ηήο αθκάδνπζαο Ηηαιηθήο πφιεσοιηκέλνο ηνχ Οηξάλην, πνχ δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ 

αξραηνειιεληθή πφιε ηνχ Τδξνχληνο.) 



Χζηφζν γηά λα επαλέιζνπκε ζηά γεγνλφηα ηήο ηζηνξίαο καο κεηά ηίο πξψηεο 

εληππσζηαθέο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο ηνχ θεληέξκπεε, κε 1ε ζεκαληηθή κάρε θαη 

λίθε ηνπ, ηελ 29
ε
 Ηνπλίνπ 1444, ζηήλ ηνπνζεζία Σνξβηφιν ηήο Βνξείνπ Ζπείξνπ, 

αλάκεζα ζηηο πφιεηο Πφγξαδεηο θαη Διβαζάλ ( ηδέηε Ηζκαήι Καληαξέ, «ΣΟ 

ΚΑΣΡΟ», Δθδφζεηο «Πνξεία». Πξφινγνο Νηθ. Μπνχηβα), έζπεπζαλ λα εληαρζνχλ 

ζηίο ηάμεηο ηνχ ζηξαηνχ ηνπ θαη άιινη αλεμάξηεηνη Βαιθάληνη πνιεκηζηέο, φπσο 

έξβνη, Μαπξνβνχληνη θαη Βνχιγαξνη, νη εγεκφλεο ηψλ νπνίσλ πξφζθαηα είραλ 

ππνθχςεη ζηνχο Σνχξθνπο επηδξνκείο. 

Έηζη, γηά πξψηε ίζσο θνξά κεηά απφ ηά ρξφληα ηνχ αξραίνπ Ζπεηξψηε βαζηιηά 

Πχξξνπ, δεκηνπξγήζεθε ζηνλ Ζπεηξσηηθφ ρψξν, κηά εγρψξηα νξγαλσκέλε ζηξαηησ-

ηηθή δχλακε, ε νπνία δελ είρε ηά ραξαθηεξηζηηθά «επθαηξηαθήο» επηζηξαηεχζεσο. 

Πξάγκαηη, θαίλεηαη φηη, ν ζηξαηφο ηνχ θεληέξκπεε ήηαλ κηα δχλακε ζπγθξνηεκέλε 

θαη εθπαηδεπφκελε λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή εηνηκφηεηα γηά δξάζε ψζηε, αθ’ ελφο λα 

κελ αθήλεη ζηνλ δφιην επηδξνκέα δπλαηφηεηεο αηθληδηαζκψλ θαη αθ’ εηέξνπ λα 

κπνξεί εθείλε σο εηνηκνπφιεκε λα ηνλ αηθληδηάδεη, λα ηνλ παληθνβάιιεη, λα ηνχ 

πξνμελεί νδπλεξέο απψιεηεο θαη ελ ηέιεη λα ηνλ ηξέπεη ζε άηαθηε θπγή, πέξα απφ ηά 

πάηξηα εδάθε. 

Απνθαιππηηθφ ηήο αγέξσρεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηψλ καθξφπλνσλ επηδηψμεσλ ηνχ 

Γεσξγίνπ Καζηξηψηε, είλαη έλα κνλαδηθφ «ληνθνπκέλην» αλαληίξξεηεο απνδεηθηη-

θήο αμίαο ηψλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνχ επηθαινχκαζηε. 

Πξφθεηηαη γηά ηελ ε ίδηα ηελ εγεκνληθή ζθξαγίδα ηνπ, φπνπ απεηθνλίδεηαη «Βπδαληη-

λφο» δηθέθαινο αεηφο, ν νπνίνο έρεη θάησ απφ ηά λχρηα ηνπ ιχθν ή ηζαθάιη (έκκεζε 

αιιά ζαθήο αλαθνξά ζηνχο Αζηάηεο Σνχξθνπο επηδξνκείο…), θέξεη δε θπθιηθά 

επηγξαθή ζηελ Διιεληθή γιψζζα φπνπ ( επί ιέμεη αιιά κε αλαγθαίεο γξακκαηηθέο 

ζπληκήζεηο ) δηαβάδνπκε : «ΒΑΗΛΔΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ, ΔΛΔΧ ΘΤ, ΑΤΣ. ΡΧΜ., 

Ο ΜΔΓ. ΑΤΘ. ΣΟΤΡ. ΑΛΒ. ΔΡΒΗ. Κ. ΒΟΤΛΓΑΡΗ.». 

ΓΖΛΑΓΖ, Δ ΠΛΖΡΖ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ : 

«ΒΑΗΛΔΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ, ΔΛΔΧ ΘΔΟΤ, ΑΤΣΟΚΡΑΣΧΡ ΡΧΜΑΗΧΝ, Ο 

ΜΔΓΑ ΑΤΘΔΝΣΖ ΣΟΤΡΚΧΝ, ΑΛΒΑΝΧΝ, ΔΡΒΧΝ ΚΑΗ ΒΟΤΛΓΑΡΧΝ». 

Ζ ηζηνξηθή απηή ζθξαγίδα, ε νπνία εληνπίζηεθε ην έηνο 1634 θαη εθηίζεηαη ζην 

εζληθφ κνπζείν ηήο Κνπεγράγεο ζηελ Γαλία, είλαη κπξνχηδηλε, ζρήκαηνο «σνεη-

δνχο», έρεη κήθνο έμε εθαηνζηά θαη βάξνο 280 γξακκάξηα ( ηδέηε ηζηνζειίδα 

«Google» ηνχ Γηαδηθηχνπ, ( https://en.wikipedia.org/wiki/Skanderbeg αιιά θαη παξα 

ηηζέκελεο θσηνγξαθίεο ), απνθαιχπηεη θαη απνδεηθλχεη αλαληίξξεηα ηελ Διιεληθή 

γξαθή αιιά θαη ηελ Διιεληθή «ιαιηά», εθείλνπ ηνχ κεγάινπ Ζπεηξψηε εγέηε 

πνιεκηζηή. 

Παξάιιεια φκσο, ε αλσηέξσ «θηεηνξηθή» επηγξαθή ηνχ θεληέξκπεε, κε ηελ επί-

ζεκε πξνβνιή (πηφ επίζεκε δελ γίλεηαη…) ηήο Διιεληθήο εθδνρήο ηήο πξνζσλπκίαο 

ηνπ, δειαδή «Αιέμαλδξνο Βαζηιεχο», απνθαιχπηεη ηελ πνιηηεηαθή επηδίσμε ηήο 

επαλάζηαζήο ηνπ, δειαδή ηελ αλαζχζηαζε ηνπιάρηζηνλ θαη’ αξρήλ ηνχ Διιελν-

βπδαληηλνχ Γεζπνηάηνπ ηήο Ζπείξνπ θαη ηήο Μαθεδνλίαο, ελ ζπλερεία δε ηελ επη-

δησθφκελε «γχξσζελ» επέθηαζή ηεο ζηνλ Βαιθαληθφ ρψξν, κε ζηφρν ηελ έληαμε ζ’ 

απηήλ ηψλ ιαψλ ηεο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ήδε ππφδνπινη ζηνλ ηπξαλληθφ Οζσκα-

ληθφ δπγφ. 

Σν φηη ε επέθηαζε απηή δπζηπρψο δελ νινθιεξψζεθε, νθείιεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή 

θαη πνιηηηθή «κπσπία» ηψλ ηφηε βαζηιέσλ θαη ινηπψλ εγεκφλσλ ηήο ρξηζηηαληθήο 

Δπξψπεο, εηδηθφηεξα δε νθείιεηαη ζηήλ αδίζηαθηε θαη θπληθή (ζηελ πξφηαμε ηψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ αληαγσληζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο…), πνιηηηθή ηήο 

λαπηηθήο «δεκνθξαηίαο» ηήο Βελεηίαο. 

 



Πξάγκαηη, ε «Γαιελνηάηε» φπσο ηελ απνθαινχζαλ ε νπνία θπξηαξρνχζε ηφηε ζηελ 

Αδξηαηηθή ζάιαζζα, θαηέρνληαο ζηξαηησηηθά ηκήκαηα ηψλ βνξείσλ Ζπεηξσηηθψλ 

παξαιίσλ πέξαλ ηνχ Γπξξαρίνπ, ελίζρπε κέλ ηνλ θεληέξκπεε αιιά πξνθαλψο 

ελεγψληαο πζηεξφβνπια κφλνλ φζν ρξεηάδνληαλ γηά λ’ αληηζηέθεηαη ζηνπο Σνχξθνπο 

κέζα ζηα ζηελά φξηα ηήο κηθξήο επηθξάηεηάο ηνπ, ρσξίο φκσο λα απνθηά πξνυπν-

ζέζεηο γηά κηά επξχηεξε δηεχξπλζε επέθηαζή ηεο, πνχ ε ζηξαηεγηθή ηδηνθπία ηνπ 

ήηαλ βέβαην φηη ζα ηελ επηηχγραλε. 

Δίλαη πξφδειν φηη νη Δπξσπαίνη «Φξαγθνιεβαληίλνη» ζεσξνχζαλ σο «ρεηξφηεξε» 

πνιηηεηαθή/εμνπζηαζηηθή εμέιημε ζηελ ρεξζφλεζν ηνχ Αίκνπ (αθφκε θαη απφ ηελ 

επάξαηε Οζσκαληθή επέθηαζε/θαηάθηεζε…), ηελ ζχζηαζε ελφο ηζρπξνχ Διιελη-

θνχ θξάηνπο κε βαζηιέα έλαλ αγέξσρν θαη κε ρεηξαγσγνχκελν «Ρσκαην-βπδαληηλφ» 

άξρνληα, καθξαίσλεο επγελνχο Διιεληθήο θαηαγσγήο. 

Κη απηφ δηφηη, πξνζιακβάλνληαο ν Καζηξηψηεο ηελ ζπκβνιηθή νλνκαζία «Αιέμ-

αλδξνο βαζηιεχο», δηαθήξπηηε ζαθέζηαηα φηη ζεσξνχζε ηελ επηδησθφκελε βαζηιεία 

ηνπ, σο «θιεξνλνκηθή» αλαβίσζε θαη ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηψλ αξραίσλ Διιήλσλ 

Μαθεδφλσλ θαη Ζπεηξσηψλ βαζηιέσλ (θνξπθαία κνξθή ηψλ νπνίσλ ππήξμε 

βεβαίσο ν Μέγαο Αιέμαλδξνο) αιιά θαη ηψλ πιένλ πξφζθαησλ «Ρσκαίσλ», δειαδή 

ηψλ Διιελν Βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ. 

Οπφηε, είλαη ζαθέο φηη, νη Γπηηθνί «ζχκκαρνί» ηνπ πξνηηκνχζαλ αλη’ απηνχ σο 

αληηπάινπο, ηνχο Οζσκαλνχο νπιηάλνπο νη νπνίνη, λαί κέλ ήζαλ επίθνβνη ερζξνί 

ηνπο θαη ήδε θαηαθηεηέο ηψλ εδαθψλ ηήο Διιεληθήο ρεξζνλήζνπ αιιά δελ δηέζεηαλ 

«θιεξνλνκηθνχο ηίηινπο» θαηνρήο ηεο θαη επνκέλσο κπνξνχζαλ «λφκηκα» λα ηελ 

δηεθδηθνχλ απφ απηνχο!!! 

(Παξνκνίσο άιισζηε ζηελ επνρή καο, νη ζχγρξνλνη «Φξαγθνιεβαληίλνη», δειαδή νη 

Ζ.Π.Α θαη ε Δπξσπατθή Δλσζε, κεζφδεπζαλ, κε θάζε δφιην, αλαίζρπλην θαη βίαην 

ηξφπν, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηψλ Βαιθαληθψλ ιαψλ ζηα πεξηνξηζκέλα πιαίζηα 

αιιεινυπνβιεπφκελσλ θξαηηδίσλ, κε «εγέηεο» ρεηξαγσγνχκελα αλδξείθεια, ππφ 

ηελ απεηιεηηθή «γεηηνλία» κηάο ππεξεμνπιηζκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο θαη γη’ απηφ 

αζχδνηεο θαη ζξαζχηαηεο Σνπξθίαο, πνχ δηαξθψο βπζζνδνκεί θαη θαξαδνθεί γηά λα 

επαλεπε-θηαζεί ζηα Βαιθάληα, ζηνρεχνληαο λα αλαζπζηήζεη ηελ αηκνραξή Οζσκα-

ληθή απηνθξαηνξία ηψλ βαξβάξσλ πξνγφλσλ ηεο...) 

ε θάζε πεξίπησζε ηφηε ν κεγαινθπήο ζηξαηειάηεο Γεψξγηνο Καζηξηψηεο, βξέζεθε 

εμ αξρήο αλαγθαζκέλνο λα «ηζνθαξίζεη» ηηο ακείιηθηεο αληζφηεηεο κεηαμχ ηνχ νιηγ-

άξηζκνπ ζηξαηνχ ηνπ θαη ηψλ ηεξάζηησλ Οζσκαληθψλ ζηξαηηψλ, κε ηηο νπνίεο 

γλψξηδε φηη, άκεζα ζα έξρνληαλ αληηκέησπνο. 

Έηζη ινηπφλ, ρσξίο λα ράζεη ρξφλν, επέβαιιε ππνρξεσηηθή ζηξάηεπζε θαη ζθιεξή 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ηψλ καρίκσλ αλδξψλ, ζηίο πεξηνρέο πνχ ήιεγρε κέζσ ηψλ 

ζπκκαρεηψλ ηνπ «νπιαξρεγψλ» ελψ παξάιιεια ζρεδίαζε θαη εθάξκνζε δνθηκαζ-

κέλεο (απφ ηελ Διιεληθή αξραηφηεηα θαη ηελ πηφ πξφζθαηε Βπδαληηλή / Αθξηηηθή 

παξάδνζε), ζηξαηεγηθέο δηεμαγσγήο αλνξζφδνμνπ πνιέκνπ θαη καρψλ, κέ ζπλδπα-

ζκνχο ηαθηηθψλ ππνρσξήζεσλ θαη μαθληθψλ αληεπηζέ ζεσλ, κε επθπείο ελέδξεο θαη 

ηαθηηθή «θακκέλεο γήο», κε θπθισηηθέο θηλήζεηο θαη εμνπζελσηηθέο λπθηνκαρίεο. 

Δπίζεο, είλαη αμηνζεκείσηε ε πνιεκηθή ηαθηηθή ηνχ Καζηξηψηε ζηήλ αληηκεηψπηζε 

ηψλ πνιηνξθηψλ ηήο Κξφηαο, ε νπνία, ράξε ζην εμαηξεηηθά νρπξφ θάζηξν ηεο, απν-

ηεινχζε ην θχξην αληηζηαζηαθφ πξνπχξγην ηήο επαλάζηαζεο, γη’ απηφ πνιηνξθήζεθε 

πνιιέο θνξέο θαη κε ηδηαίηεξε επηκνλή απφ ηά Οζσκαληθά ζηξαηεχκαηα, επηθεθαιήο 

ηψλ νπνίσλ είραλ ηεζεί νη ηθαλφηεξνη Σνχξθνη ζηξαηεγνί αιιά θαη φπσο ήδε πξν-

είπακε νη ίδηνη νη νπιηάλνη Μνπξάη Β’ θαη Μσάκεζ Β’. 

 

 



Ο θεληέξκπεεο πνηέ δελ θιείζηεθε ζην θάζηξν ηνπ ζηελ Κξφηα θαηά ηελ δηάξθεηα  

ηψλ δπζβάζηαθησλ απηψλ πνιηνξθηψλ, αλαζέηνληαο ηελ εγεζία ηψλ πνιηνξθεκέλσλ 

ζπκκαρεηψλ ηνπ ζε έκπηζηνπο θαη απνδεηγκέλα ηθαλνχο νπιαξρεγνχο ηνπ, κεηαμχ 

ηψλ νπνίσλ αλαδείρζεθε ηδηαίηεξα ν πεξίθεκνο «Κφληεο» Οπξαλφο. 

Παξάιιεια, ν ίδηνο ν Καζηξηψηεο επηθεθαιήο επέιηθησλ ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ 

(ειαθξψλ ηππέσλ θαη νξεζίβησλ θαηαδξνκέσλ), κεηαθηλείην ζπλερψο ζηίο γχξσ 

απάηεηεο νξνζεηξέο, ειέγρνληαο «πεξηκεηξηθά» ηελ επξχηεξε πεξηνρή, εμνληψλνλ-

ηαο θαη ιεειαηψληαο ηηο εθνδηνπνκπέο ηψλ Σνχξθσλ ή «θεξαπλνβνινχζε» ηίο 

ζηξαηνπεδεπκέλεο γχξσ απφ ηελ πνιηνξθεκέλε θαζηξφπνιε Οζσκαληθέο ζηξαηηέο, 

ηξνκνθξαηψληαο ηηο κε αηθληδηαζηηθέο λπρηεξηλέο επηζέζεηο θαη θαηαξξαθψλνληαο 

ην εζηθφ ηνπο. ( Ηδέηε Ηζκαήι Καληαξέ : «ΣΟ ΚΑΣΡΟ», εθδφζεηο «Πνξεία».) 

Με ηελ επθπή απηή ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή, ν θεληέξκπεεο, αθ’ ελφο ζπληεξνχζε 

ζε εγξήγνξζε θαη κε πςειφ εζηθφ ηνχο πνιηνξθεκέλνπο ζπκκαρεηέο ηνπ νη νπνίνη 

δελ αηζζάλνληαλ απνκνλσκέλνη θαη αθ’ εηέξνπ, δηαηεξψληαο ηελ πξσηνβνπιία ηψλ 

πνιεκηθψλ θηλήζεσλ, έιεγρε πξνζσπηθά ηελ ζπλνρή ηψλ επηζθαιψλ ζπκκαρηψλ ηνπ 

κε ηνχο άιινπο άξρνληεο νπιαξρεγνχο, πνιινί απφ ηνχο νπνίνπο δέρνληαλ ζπλερείο 

δειεαζηηθέο πξνηάζεηο εμαγνξάο ηνπο εθ κέξνπο ηψλ Σνχξθσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζηαηήζνπλ. ( Αιισζηε, φπσο είλαη γλσζηφ, θάπνηνη απφ απηνχο, δπζηπρψο 

ππέθπςαλ ζηνλ «πεηξαζκφ»…) 

Σέινο, ν θεληέξκπεεο θαηφξζσζε λα νξγαλψζεη (ράξε ζε παιαηέο θηιίεο απφ ηελ 

πεξίνδν ηήο νκεξείαο ηνπ ζηελ Οζσκαληθή «Απιή»), άξηηα «δίθηπα» αληρλεχζεσλ 

θαη ζηξαηησηηθήο θαηαζθνπίαο, ηα νπνία έθζαλαλ έσο ηήλ Αδξηαλνχπνιε, πξσηεχ-

νπζα ηφηε ηψλ Οζσκαλψλ κέρξη ηφ έηνο 1453, νπφηε θαηειήθζε ε Κσλζηαληηλνχ-

πνιε. 

Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή απφδεημε απηνχ ηνχ άξηζηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηήο απνηειεζκαηηθφηεηνο ηήο ηαθηηθήο ηνχ Καζηξηψηε, ε «αγθίζηξσζε» θαη ε 

παγίδεπζε (ηελ 10
ε
 Οθησβξίνπ 1445) κηάο ηζρπξήο Οζσκαληθήο ζηξαηηάο ππφ ηνλ 

Φηξνχδ Παζά, απνηεινχκελεο απφ είθνζη ρηιηάδεο ηππείο, ζηά ζηελά ηνχ Πξίδελ, 

φπνπ βξίζθεηαη ε ζπκβνιή ηψλ πνηακψλ Γξίλνπ θαη Μάηη, γηά λα επαθνινπζήζεη ε 

νινζρεξήο εμφλησζή ηεο. 

Αθνινχζεζε (ηελ 27
ε
 επηεκβξίνπ 1446), ν ζηξαηεγηθφο εγθισβηζκφο κηάο άιιεο 

κεγάιεο Οζσκαληθήο ζηξαηηάο ππφ ηνλ ΜνπζηαθάΠαζά, ζηελ πεδηάδα ηήο πφιεσο 

Οηηνλέηα φπνπ, κεηά απφ λπθηεξηλφ αηθληδηαζκφ ηνχ θεληέξκπεε, θαηεζθάγεζαλ 

πεξί ηνχο πέληε ρηιηάδεο Σνχξθνη, ελψ νη ππφινηπνη δηαζθνξπίζζεθαλ παληθφβιεηνη. 

( Ηδέηε «Ηζηνξία Δηθνλνγξαθεκέλε», εθδ. «ΠΑΠΤΡΟ», Σεχρνο 14, ζει. 2431, 

Αζήλαη 1968.) 

Όκσο, νη πεξηθαλείο εθείλεο λίθεο ηνχ θεληέξκπεε δελ «ραξνπνηνχζαλ», φινπο 

ηνχο ζηξαηησηηθνχο αληηπάινπο ηψλ Σνχξθσλ… 

Οη δφιηνη Βελεηνί δελ έπαςαλ πνηέ λα ελεξγνχλ «πηζψπιαηα» ελαληίνλ ηνπ θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο (πάληνηε πξνηάζζνληαο ην νηθνλνκηθφ ηνπο φθεινο…), έθζαζαλ 

λα εθνδηάδνπλ κε ηφλ ζηφιν ηνπο ηηο εθζηξαηεπηηθέο ελαληίνλ ηνχ θεληέξκπεε 

δπλάκεηο ηψλ ερζξψλ ηνπο Οζσκαλψλ (…) αιιά θαη λα ζπλνκσηνχλ ζε βάξνο ηνπ ( 

κε ηελ ζπλεξγαζία θαη θάπνησλ Αιβαλψλ θπιάξρσλ ), ηδηαίηεξα φηαλ εθείλνο 

αξλήζεθε, ελ έηεη 1447, λα δειψζεη «θφξνπ ππνηειήο» ζηελ «Γαιελνηάηε», ψζηε 

λα ηεζεί ππφ ηελ …«πξνζηαζία» ηεο. 

Ο αγέξσρνο θεληέξκπεεο, φρη κφλν δελ ππέθπςε ζηνχο σκνχο εθβηαζκνχο ηνπο 

αιιά θαη δελ δίζηαζε λ’ αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα, ηφζν ηνπο Βελεηνχο φζν θαη 

ηνπο Σνχξθνπο φηαλ εθείλνη έρνληαο ζπλάςεη κεηαμχ ηνπο ζπλζήθεο εηξήλεο ηελ 

άλνημε ηνχ 1448, ηνχ θήξπμαλ ηνλ πφιεκν, πξνθαλψο «ηεινχληεο ελ ζπλλελνήζεη». 

 



Έηζη ινηπφλ, ζπγθεληξψλνληαο ηαρχηαηα ηηο δπλάκεηο ηνπ, ν Καζηξηψηεο απνθάζηζε 

λα αληηκεησπίζεη πξψηα ζηνχο Βελεηνχο πνχ δηέζεηαλ πεξί ηνπο 14.000 άλδξεο, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνχο νπνίνπο ήζαλ κηζζνθφξνη Αιβαλνί θαη ζπγθεθξηκέλα Γθέ-

θεδεο ή «Μηξδίηεο», δειαδή Υξηζηηαλνί θαζνιηθνχ δφγκαηνο φπσο θαη νη Βελεηνί. 

Ζ απνθαζηζηηθή κάρε δφζεθε θνληά ζηελ Ζπεηξσηηθή θαζηξφπνιε θνχηαξη ηελ 3
ε
 

Ηνπιίνπ 1448 θαη ήηαλ ζθιεξή αιιά ν επαλαζηαηηθφο ζηξαηφο ηνχ Καζηξηψηε ζξηά-

κβεπζε θαη νη αληίπαινί ηνπ είραλ πεξηζζφηεξνπο απφ 2000 λεθξνχο θαη ηζάξηζκνπο 

αηρκαιψηνπο, ηνπο νπνίνπο εθείλνο θεξφκελνο κεγαιφςπρα ηνχο άθεζε ειεχζεξνπο. 

Μεηά απφ απηήλ ηελ βαξεηά ζηξαηησηηθή ήηηα ηεο, ε Βελεηία αλαγθάζζεθε λα 

δεηήζεη αλαθσρή θαη ηειηθά, ηελ 4
ε
 Οθησβξίνπ 1448, ζηελ Βνξεηνεπεηξσηηθή πφιε 

Αιέζην, ζπκθσλήζεθε εηξήλε πνιπεηνχο δηάξθεηαο. 

Δλ ηψ κεηαμχ φκσο, ακέζσο κεηά ηελ κάρε ζην θνχηαξη, ν θεληέξκπεεο, ζηξά-

θεθε ελαληίνλ ηψλ Σνχξθσλ πνχ, εθκεηαιιεπφκελνη ηνλ πφιεκφ ηνπ κε ηνπο 

Βελεηνχο, είραλ πξνειάζεη ήδε κέρξη ηελ Κξφηα θαη ηελ πνιηνξθνχζαλ. 

Κηλνχκελνο ηαρχηαηα ν θεληέξκπεεο, έθζαζε απξνφπηα ζηα λψηα ηνπο θαη ηνχο 

αηθληδίαζε κέζα ζηελ λχρηα, ελψ νη πνιηνξθεκέλνη ππεξαζπηζηέο ηήο Κξφηαο, κε 

επηθεθαιήο ηνλ θξνχξαξρν «Κφληε» Οπξαλφ, έθαλαλ έμνδν θαη απέθιεηζαλ θάζε 

δπλαηφηεηα δηαθπγήο ηψλ ερζξψλ. 

Ζ ζπληξηβή ηψλ Οζσκαλψλ ήηαλ νινθιεξσηηθή, κε νδπλεξέο απψιεηεο πνχ έθζα-

ζαλ ηηο πέληε ρηιηάδεο λεθξνχο θαη αληίζηνηρνπο αηρκαιψηνπο, κεηαμχ δε απηψλ ήηαλ 

θαη ν αξρεγφο ηνπο ΜνπζηαθάΠαζά. ( Ηδέηε «Ηζηνξία Δηθνλνγξαθεκέλε», Δθδφζεηο 

«ΠΑΠΤΡΟ», Σεχρνο 14, ζει. 2431, Αζήλαη 1968, Giacomo de Antonellis.) 

 

ΘV. OI BΑΘΕΘΕ ΠΡΟΓΟΝΘΚΕ ΡΘΖΕ 

Σά πεξηγξαθφκελα πηφ πάλσ ζεκαληηθά ζηξαηησηηθνπνιηηηθά γεγνλφηα (παληειψο 

άγλσζηα γηά ηελ δηδαζθφκελε Διιεληθή ηζηνξία), επηβεβαηψλνληαη απφ ζεκαληηθνχο 

Δπξσπαίνπο ηζηνξηθνχο ζπγγξαθείο θαη είλαη πξφδειν φηη δεκηνπξγνχλ αθνξκέο γηά 

πνιιά ζχλζεηα εξσηεκαηηθά κεγάιεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. 

ηνλ γξάθνληα ηνπιάρηζηνλ, επζέσο δεκηνπξγνχλ ηήλ πεπνίζεζε φηη, ε απξνζδφθε-

ηε κεηαζηξνθή ηνχ Γεσξγίνπ Καζηξηψηε, απφ ηήλ δειεαζηηθή αλαξξίρεζή ηνπ ζηίο 

πςειφηεξεο βαζκίδεο ηήο Οζσκαληθήο ζηξαηησηηθήο ηεξαξρίαο, ζηελ αδήινπ κέι-

ινληνο ξηςνθίλδπλε επηζηξνθή ηνπ ζηά πάηξηα εδάθε θαη ζηήλ θήξπμε κηάο 

επαλάζηαζεο απφ «κεδεληθή βάζε», δελ είλαη κία απιή «βιέπνληαο θαη θάλνληαο» 

επηινγή ηνπ. 

«Δδψ» δελ πξφθεηηαη γηά ηελ πξνζπάζεηα δηάζσζεο ηήο κηθξήο θιεξνλνκηθήο θενπ-

δαξρηθήο επηθξάηεηαο ηνχ παηέξα ηνπ, «έπαζιν» ην νπνίν επρεξψο ζα κπνξνχζε λα 

αμηψζεη θαη λα επαλαθηήζεη ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο, είηε απφ ηνλ εγθάξδην θίιν ηνπ 

νπιηάλν Μνπξάη Β’ γηά ηηο κέρξη ηφηε ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ Οζσκαληθφ 

ζηξαηφ είηε (εθ’ φζνλ απέδξαζε απφ ηελ νκεξεία ηνπ) κε ηελ «εγγχεζε» ηψλ Βελε-

ηψλ νη νπνίνη «δηαθαψο» ζα ηνλ ήζειαλ πνιέκαξρν ηψλ δηθψλ ηνπο ζηξαηεπκάησλ. 

Αληηζέησο, ν θεληέξκπεεο επζχο εμ αξρήο δηαθεξχζζεη (θαη ε ζθξαγίδα ηνπ είλαη 

αςεπδήο κάξηπξαο ζ’ απηφ…), φηη επηδηψθεη ηελ ζεκειίσζε κηάο επηθξάηεηαο 

απφιπηα αλεμάξηεηεο απφ ηηο «κεγάιεο δπλάκεηο» ηήο επνρήο ηνπ (ζηηο νπνίεο είηε 

πξνηείλεη ηζφηηκε ζπκκαρία είηε φπσο είδακε δελ δηζηάδεη λα ηηο αληηκεησπίζεη 

επζέσο κε ηά φπια…), νπφηε ε αγέξσρε επηινγή ηνπ είλαη πξνθαλέο φηη θαζηζηά ην 

«δηαθχβεπκά» ηνπ φρη απιψο ξηςνθίλδπλν αιιά θπξηνιεθηηθά ζαλάζηκν. 

Δπνκέλσο, απηή ε «κε ζπλεηή» επηινγή ηνπ πξέπεη λα ππνθξχπηεη θη άιιεο κή 

αληηιεπηέο εθ πξψηεο φςεσο αηηηνινγηθέο παξακέηξνπο ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη λα 

επηζεκάλνπκε θαη λ’ αλαιχζνπκε. 

 



Όπσο πξνείπακε, ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο παξαδφζεθε σο φκεξνο ζηνπο Οζσκαλνχο 

πεξί ην έηνο 1428, δειαδή ζε ειηθία 23 εηψλ πεξίπνπ, γεγνλφο πνχ ζεκαίλεη φηη, είρε 

ήδε ιάβεη πιήξε Διιελνβπδαληηλή παηδεία αιιά θαη άξηζηε ζηξαηησηηθή εθπαί-

δεπζε ζηελ «απιή» ηνχ εγεκφλα παηέξα ηνπ, εθ’ φζνλ νη επγελείο λένη ηήο επνρήο 

εθείλεο, απφ ηελ εθεβεία ηνπο αζθνχληαλ επηζηακέλσο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζηα 

πνιεκηθά πξάγκαηα. ( Ζ ηζηνξνχκελε κέρξη ζαλάηνπ κνλνκαρία ηνπ κε ηνλ θχζε 

αξρεγφ, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε αλσηέξσ, επηβεβαηψλεη «ηνχ ιφγνπ ην αιεζέο».) 

Δλ ζπλερεία, νη πνιεκηθέο γλψζεηο ηνχ λεαξνχ Καζηξηψηε δελ έκεηλαλ «αλελεξγείο» 

θαηά ηελ πνιπεηή νκεξεία ηνπ ζηελ Οζσκαληθή απιή, εθ’ φζνλ ν ίδηνο ν νπιηάλνο 

Μνπξάη Β’, ζαπκάδνληαο ηελ έληνλε πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο 

ηνπ, είρε επηκειεζεί ν ίδηνο γηα ηήλ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηά ηνπ θαη ηήλ αλψηεξε 

ζεσξεηηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζή ηνπ, απνβιέπνληαο ζηελ ηαρεία αλέιημή ηνπ θαη 

ηελ πιήξε έληαμή ηνπ ζηελ εγεηηθή ηάμε ηψλ Οζσκαληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ. 

Δπνκέλσο, ε επηδησθφκελε απφ ην νπιηαληθφ πεξηβάιινλ επηκειεκέλε ζηξαηησ-

ηηθή αλαβάζκηζε ηνχ Καζηξηψηε, αζθαιψο εκπεξηείρε θαη ηελ δπλαηφηεηα ηήο 

άκεζεο πξφζβαζήο ηνπ ζε Βπδαληηλά ζεσξεηηθά ζηξαηησηηθά ζπγγξάκκαηα (ι.ρ. 

«Σά Σαθηηθά» ηνχ Απηνθξάηνξνο Λένληνο Σ’ ηνχ «νθνχ», ην «ηξαηεγηθφλ» ηνχ 

Απηνθξάηνξα Μαπξηθίνπ θαη ηνχ Βπδαληηλνχ ζηξαηειάηε Καηαθαιψλ «Κεθαπ-

κέλνπ», ην «Πεξί παξαδξνκήο πνιέκνπ» ηνχ απηνθξάηνξα Νηθεθφξνπ Φσθά θ.ά.), 

κε αληίζηνηρε γλψζε πνιχηηκσλ ιεπηνκεξεηψλ απφ παιαηνχο πνιέκνπο θαη ζεκαληη-

θέο κάρεο, κε «θαζνδεγεηηθέο» αλαθνξέο ζέ ηαθηηθέο θαη θαηνξζψκαηα νλνκαζηψλ 

ζηξαηεγψλ ηνχ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο. 

Γειαδή, ζηνηρεία θαη γλψζεηο ηηο νπνίεο, κηά αλεξρφκελε θαηαθηεηηθή/επεθηαηηθή 

δχλακε (φπσο ππήξμαλ νη Οζσκαλνί Σνχξθνη ηνχ 14
νπ

 θαη 15
νπ

 αηψλα), είρε ηήλ 

αλάγθε αιιά θαη ηήλ επρέξεηα λά «ζπιιέμεη», ιεειαηψληαο ηά αξρεία θαη ηηο 

βηβιηνζήθεο δεθάδσλ ζεκαληηθψλ Βπδαληηλψλ/Διιεληθψλ πφιεσλ θαη θξνπξίσλ, 

ηφζν ζηήλ Μηθξά Αζία φζν θαη ζηήλ Βαιθαληθή ρεξζφλεζν. 

Δμ ίζνπ ζεκαληηθέο θαη πνιχηηκεο ζηξαηησηηθέο γλψζεηο ή πιεξνθνξίεο είραλ 

«αληιήζεη» νη Οζσκαλνί θαη απφ επηθαλείο Βπδαληηλνχο άξρνληεοζηξαηεγνχο, νη 

νπνίνη (δελ είλαη άγλσζην…) «πξφζπκα» εμηζιακίζηεθαλ θαη κε ηνλ δήιν ηνχ 

«εμσκφηε», νηθεηνζειψο πξνζέθεξαλ ηίο «θαιέο» ηνπο ππεξεζίεο (ζηξαηησηηθέο θαη 

πνιηηηθέο), ζηνχο Σνχξθνπο θαηαθηεηέο. 

Αιισζηε, νη πξψηκνη Βπδαληηλνί θξαηνχληεο, φληεο νη ίδηνη κεηεμειηγκέλνη 

«Ρσκαίνη» ηήο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο («θιεξνλφκνπ» θαη απηήο ηψλ 

Διιεληζηηθψλ Βαζηιείσλ ηψλ ειεπθηδψλ, ηψλ Πηνιεκαίσλ θαη ηψλ Μαθεδφλσλ), 

φιεο εθείλεο ηηο γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη κλήκεο ηηο είραλ «δηδαρζεί» απφ ηνχο 

έλδνμνπο Διιελεο ζηξαηειάηεο ηήο Αξραηφηεηαο θαη απφ ηηο πεξί απηψλ θαηαγξαθέο 

αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ. (Λ.ρ. Αξξηαλνχ «Σέρλε Σαθηηθή», Ξελνθψληνο 

«Κχξνπ Αλάβαζηο», Αηιηαλνχ «ηξαηεγηθά» θ.ιπ.) 

Πξάγκαηη, είλαη ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλν φηη επηθαλείο Βπδαληηλνί ζηξαηησηηθνί εγή-

ηνξεο ( ι.ρ. Βειηζάξηνο, Ναξζήο, Καηαθαιψλ «Κεθαπκέλνο», Ησάλλεο Κνπξθνχαο, 

Νηθεθφξνο Φσθάο, Ησάλλεο Σζηκηζθήο, Νηθεθφξνο Οπξαλφο, Γεψξγηνο Μαληάθεο, 

Αιέμηνο ηξαηεγφπνπινο θ.ά.), εθάξκνδαλ ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο ηνχ Μηιηηάδε, 

ηνχ Κίκσλα, ηνχ Αγεζηιάνπ, ηνχ Δπακεηλψλδα, ηνχ Ηθηθξάηε, ηνχ Φηιίππνπ, ηνχ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ηνχ Πχξξνπ, νη νπνίνη δηθαίσο εζεσξνχλην ηζηνξηθά 

(καδί κε ηνλ Καξρεδφλην Αλλίβα θαη ηνχο Ρσκαίνπο, θηπίσλα θαη Ηνχιην Καίζαξα), 

νη κέγηζηνη ζηξαηειάηεο ηνχ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο. 

 

 

 



Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ αθφκε θαη απφ ηνπο αδαείο πεξί ηα ζηξαηεγηθά θαη 

ζηξαηησηηθά πξάγκαηα, ην ηη ζήκαηλε αξραηνΔιιεληθή νξγάλσζε ζηξαηνχ, ζα παξα-

ζέζνπκε έλα απφζπαζκα απφ ηελ εηζαγσγή ηνχ εμεηδηθεπκέλνπ βηβιίνπ, «Ο 

ΣΡΑΣΟ ΣΟΤ Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ», ηνχ Γξ. Μαλνχζνπ Δκκ. Κακπνχξε ( Δθδ. 

Αζήλα 2008) φπνπ πεξηγξάθεηαη φηη : 

«…Ο ζηξαηφο ηνπ Αιεμάλδξνπ πινπνίεζε ηαπηφρξνλα φιεο ηηο κέρξη ηφηε θαηλνην-

κίεο ζε νπιηζκφ, εθπαίδεπζε, νξγάλσζε, δηνίθεζε, ζεηηθέο επηζηήκεο, καζεκαηηθά, 

ηαηξηθή, ηαθηηθή, ζηξαηεγηθή, ινγηζηηθή, επηκειεηεία, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

ζεσξία, πνιενδνκία, λαππεγηθή. Γηεμήγε νινθιεξσηηθφ πφιεκν θαη, αληίζεηα απ’ 

φηη πηζηεχεηαη, δελ ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο ππφινηπνπο ειιεληθνχο 

ζηξαηνχο ηεο επνρήο ηνπ…» 

(Όκσο) «Ζ πνιεκηθή κεραλή ηνπ Φηιίππνπ θαη κεηά ηνπ Αιεμάλδξνπ, …. 

ζθπξειάηεζε ζε κηα εληαηφηεηα, ηελ ηαθηηθή ηδηνθπτα ηνπ Ξελνθψληα θαη ηνπ 

Δπακεηλψλδα, ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Πεινπίδα, ηελ 

επηρεηξεζηαθή θαη νξγαλσηηθή ζθέςε ηνπ Ηάζνλα ησλ Φεξψλ, ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ 

Ηθηθξάηε, ηελ επηκειεηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ηδηνθπτα ηνπ Γηνλπζίνπ Α’ ησλ πξα-

θνπζψλ, ηελ εξστθή παξάδνζε ησλ Οκεξηθψλ επψλ θαη ηνπ Λεσλίδα, ηελ ζπζηε-

καηηθή ρξήζε ηνικεκάησλ θαη ηελ επηβξάβεπζε ηήο πξσηνβνπιίαο ηνχ Γεκνζζέλε 

θαη ηνχ Βξαζίδα θαη ηελ ζηξαηεγηθή πξννπηηθή θαη εκπεηξία ηνχ Αγεζηιάνπ…» 

Γίλεηαη ινηπφλ επρεξψο θαηαλνεηφ φηη, εθ’ φζνλ ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο, δηδαζθφ-

κελνο θαη εθπαηδεπφκελνο ζηήλ Οζσκαληθή ζηξαηησηηθή «Αθαδεκία», εγθνιπψζε-

θε ηηο ελ ιφγσ γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη ζηξαηεγηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηήλ ηδηαί-

ηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ ηδηνθπία επάμηα ηίο εθάξκνζε ζηα πεδία ηψλ καρψλ, ηαπηφρξν-

λα έγηλε γλψζηεο ηήο ηζηνξηθήο αμίαο θαη ηήο δηαρξνληθήο ζπνπδαηφηεηνο εθείλσλ 

ηψλ εκπλεπζκέλσλ αξραίσλ ζηξαηειαηψλ, νη νπνίνη «έηπρε» λά ήζαλ Διιελεο, εηδη-

θφηεξα , νη Αιέμαλδξνο θαη Πχξξνο ππήξμαλ «Ζπεηξν Μαθεδφλεο» φπσο θαη ν ίδηνο. 

Αο έξζνπκε ζηήλ ζέζε ελφο λένπ άλδξα, ηφζν πξνηθηζκέλνπ θαη ηθαλνχ πλεπκαηηθά, 

ςπρηθά θαη ζσκαηηθά, φπσο κάο ηφλ πεξηγξάθνπλ ηά ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηφλ νπνίν 

σξηκάδνπλ πξψηκα, ηά φζα «θαηαηγηζηηθά» γεγνλφηα ηψλ αξρψλ ηνχ 15
νπ

 αη. βηψλεη. 

Γειαδή, ηνχο άληζνπο πξνγνληθνχο αγψλεο, ηήλ παηξηθή ζηξαηησηηθή ήηηα, ηελ 

βίαηε νκεξεία ηνχ ηδίνπ θαη ηψλ αδειθψλ ηνπ, ηνλ «ηξαπκαηηθφ» εμηζια κηζκφ ηνπ 

θαη αθφκε ηφ λενβαξβαξηθφ Σνπξθηθφ πεξηβάιινλ φπνπ, γηά ηήλ αλέιημε ηψλ 

εμηζιακηζκέλσλ νκήξσλ, ίζρπε ν ακείιηθηνο θαλφλαο : «ν ζάλαηφο ζνπ, ε δσή κνπ». 

Να επηζεκάλνπκε αθφκε, ηελ πξφδειε ηζρπξή κλήκε θαη ζέιεζή ηνπ, ράξε ζηηο 

νπνίεο παξέκεηλαλ «λσπνί» νη ζπλαηζζεκαηηθνί ηνπ δεζκνί κέ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα 

ηνπ θαη ηνχο νηθείνπο ηνπ, ηελ θξπκκέλε νξγή ηνπ γηά ηηο ελ ςπρξψ δνινθνλίεο ηψλ 

αδειθψλ ηνπ θαη ηελ αδπλακία θαλεξήο αληηδξάζεψο ηνπ ζ’ απηέο, κέζα ζηνλ 

αζθπθηηθφ θινηφ ηήο Οζσκαληθήο «απιήο», ζηελ νπνία αζθαιψο δελ έπαπε λα είλαη 

«ππφ επηηήξεζε» παξά ηελ πξνζσπηθή νπιηαληθή επκέλεηα. 

Αο ζπλαζξνίζνπκε ζηά ελ ιφγσ δεδνκέλα ηήλ «επηθίλδπλε» γλψζε ηνπ γηά ηήλ 

έλδνμε Διιεληθή ηζηνξηθή ηνπ «θιεξνλνκηάξίδα», κέζσ ηψλ πνιχηηκσλ ζηξαηησηη-

θψλ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο νη ίδηνη νη επηθπξίαξρνη Σνχξθνη ηνχ 

παξείραλ γηά ην δηθφ ηνπο φθεινο θαη ζπκθέξνλ, «επηθπξψζεθε» δε κέ ηήλ εγθσκηα-

ζηηθή πξνζσλπκία ηψλ ζηξαηεγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ε νπνία θαη ηνλ «ζθξάγηζε» 

ηζηνξηθά. («θεληέξκπεεο» = «Αιέμαλδξνο άξρσλ»). 

ε φια απηά ηά ζηνηρεία πνπ ζθηαγξαθνχλ ην πιαίζην φπνπ αλδξψζεθε σο φκεξνο ν 

λεαξφο Καζηξηψηεο αιιά ζπλζέηνπλ θαη ηελ δπλακηθή ηήο δηακφξθσζεο ηνχ ραξα-

θηήξα ηνπ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηελ εθ ηψλ έζσ άξηζηε πιεξνθφξεζε, 

γλψζε θαη εθηίκεζή ηνπ, γηά ηίο φπνηεο ζηξαηησηηθέο αδπλακίεο θαη κεηνλεθηήκαηα 

ηψλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ. 



Ο ηζηνξηθφο Πεξηθιήο Ρνδάθεο (Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα  «Κιέθηεο θαη 

Αξκαησινί» Σνκ. Α’, ζει. 89) γξάθεη ζρεηηθά: 

«Ζ πείξα πνπ απέθηεζε (ν «θεληέξκπεεο») ζηφλ ηνχξθηθν ζηξαηφ γηά ηήλ δχλακε 

ηήο Σνπξθίαο, ηφλ έπεηζε φηη νη Σνχξθνη δέλ ήζαλ αήηηεηνη. Γλψξηδε θαιά ηίο 

αδπλακίεο ηνχ ηνχξθηθνπ ζηξαηνχ θαη είρε πξνζσπηθή πείξα γηά ηήλ αληίζηαζε ηψλ 

ιαψλ ζηήλ ηνπξθηθή θαηάθηεζε. Ζ Σνπξθία είρε κπεί πιένλ ζηήλ 2ε θάζε ηψλ 

θαηαθηήζεψλ ηεο. Οη θαηαθηεκέλνη ιανί ηήο πξνβάιινπλ ηψξα αληίζηαζε...» 

Πξάγκαηη, εθείλε ηελ επνρή, κε ηελ θαηάιεςε ηήο Θεζζαινλίθεο απφ ηνλ νπιηάλν 

Μνπξάη Β’ (έηνο 1430) νινθιεξψλεηαη ε Οζσκαληθή θαηάθηεζε ηήο θεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη κέξνπο ηήο Ζπείξνπ θαη ν ζθιεξφο ηνπξθηθφο δπγφο πνχ επηβιή-

ζεθε ζηηο αζηηθέο/αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο, ππνρξέσζε ηφ ππφδνπιν πιένλ, Διιεληθφ 

πιεζπζκηαθφ ζηνηρείν, ζε καδηθή θπγή πξνο ηηο απξφζηηεο νξεηλέο θαη, επνκέλσο, 

πεξηζζφηεξν αζθαιείο πεξηνρέο. 

Γξάθεη ζρεηηθά ν Διιελαο ηζηνξηθφο ζπγγξαθέαο Κσλ/λνο Βαθαιφπνπινο : 

«…Ζ Πίλδνο, ν Γξάκκνο, ην Βέξκην, ν Οιπκπνο, ηά Πηέξηα, ηά Υάζηα αξρηθά αιιά 

θαη νη άιινη, πηφ απφκαθξνη νξεηλνί φγθνη ηήο Μαθεδνλίαο θαη ηήο επξχηεξεο 

Ζπείξνπ ζηελ ζπλέρεηα, απνηέιεζαλ ην έζραην θαηαθχγην γηά κεγάιεο ζπκπαγείο 

κάδεο θαηαδησγκέλσλ Διιεληθψλ πιεζπζκψλ, πνχ εμ αξρήο αγσλίδνληαλ ηφζν γηά 

ηελ ειεχζεξε επηβίσζή ηνπο φζν θαη γηά ηελ δηαηήξεζε ηήο εζληθήο ζπλείδεζήο 

ηνπο, αξλνχκελνη ηνλ εχθνιν δξφκν ηνχ εμηζιακη ζκνχ.» (Ηδέηε Κσλ. Α. Βαθαιφ-

πνπινπ : ΔΠΗΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ, Δθδφζεηο 

Αθψλ Κπξηαθίδε, έηνο 1988, ζει. 3031.) 

Παξάιιεια, ν ζπλεπψλπκφο ηνπ ηζηνξηθφο Απφζηνινο  Βαθαιφπνπινο, ζην βηβιίν 

ηνπ «Ο ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΑΓΧΝΑ Χ ΚΟΡΤΦΑΗΑ ΦΑΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΣΧΝ 

ΔΛΛΖΝΧΝ» (Ηδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνχ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε 1985), 

ζπκπιεξψλεη γηά ηελ ίδηα επνρή: 

«Σά ςειά βνπλά έζσζαλ ηφηε ηελ Διιάδα. Απφ ηελ Μαθεδνλία σο ηελ Κξήηε, ηά 

βνπλά, ηά νπνία ν Κνζκάο Αηησιφο, γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ζα νλνκάζεη επινγεκέλα…». 

Αιιά θαη ε Διιελίδα ηζηνξηθφο, Μαξία ΝπζηαδνπνχινπΠειεθίδνπ, ζην πνιχ ελδηα-

θέξνλ δνθίκηφ ηεο «ΣΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ» (Δθδνζε Κέληξνπ πνπδψλ 

Ν.Α. Δπξψπεο, Αζήλα 1988, ζει.27), νξζά επηζεκαίλεη : 

«…Ακέζσο κεηά ηελ Σνπξθηθή θαηάθηεζε, εθδειψλεηαη κηα θπγή ησλ Διιήλσλ 

θαηνίθσλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ, πνχ εθδειψλεηαη πξνο δχν θαηεπζχλ-

ζεηο : Aξρηθά πξνο ηηο ειεχζεξεο αθφκε ή θξαγθνθξαηνχκελεο ειιεληθέο πεξηνρέο 

θαη πξνο ηελ Ηηαιία ή γεληθφηεξα πξνο ηελ Γχζε… Έλα δεχηεξν θχκα ζηξάθεθε 

πξνο ηά νξεηλά θαη απφθεληξα κέξε ηνπ εζσηεξηθνχ φπνπ, καθξπά απφ ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ θαηαπίεζε ηνπ θαηαθηεηή, ζα κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ. 

Απηφ ην δεχηεξν θχκα ήηαλ πεξηζζφηεξν πνιπάξηζκν θαη ζεκαληηθφ θαη πξνθάιεζε 

αιεζηλφ μεξίδσκα ησλ Διιεληθψλ πιεζπζκψλ.» 

(Όκσο) «Απηή ε θπγή ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο είρε ηεξάζηηα εζληθή ζεκαζία, γηαηί 

εκπφδηζε ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, δηαθχιαμε ηελ θαζαξφηεηα ηνπ γέλνπο θαη 

επλφεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηνπο πξψηνπο θαη πην 

ζθιεξνχο αηψλεο ηεο Οζσκαληθήο δνπιείαο.» 

Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη, ε δπζπξφζηηε νξεηλή Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ε 

Ζπεηξνο, απφ πνιχ ελσξίηεξα απνηεινχζε θαηαθχγην ηψλ «απξνζθχλεησλ» θαη 

ιίθλν αληηζηάζεσο ηψλ Διιεληθψλ πιεζπζκψλ ζε θάζε επνρή θαη κνξθή δεζπνηη-

ζκνχ, ηέηνηα δε ππήξμε θαη ε δνγκαηηθή αλζειιεληθή Βπδαληηλνθξαηία, ηνπιάρη-

ζηνλ κέρξη θαη ηά ρξφληα ηήο Μαθεδνληθήο δπλαζηείαο, δειαδή κέρξη ηφλ 10
ν
 αηψλα 

θαη θαηά ην πξψην κηζφ ηνχ 11
νπ

 αηψλα. 

 



Έηζη ινηπφλ, δηαβάδνπκε ζηφ ζπάλην Υεηξφγξαθν ηνχ Μηραήι Φειινχ απφ ηήλ 

Αλδξν, ν νπνίνο ππήξμε δηδάζθαινο ηνχ απηνθξάηνξα Λένληα Σ’ ηνχ «νθνχ». 

(Γελ πξφθεηηαη γηά ηνλ γλσζηφ Μηραήι Φειιφ, θηιφζνθν θαη ζπγγξαθέα ηνχ 11
νπ

 

αηψλα, ζηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε πηφ θάησ…) : 

«…Δθπαιαη νη παίδεο ηήο Διιάδνο απάζεο άρξη Ζπείξνπ, εζηάζεζαλ …απεηζείο εηο 

ηάο πξνζηαγάο είηε ηήο παιαηάο Ρψκεο είηε ηήο λέαο…». 

«…Απηνί ήηνλ αξθεηνί σο αλδξεησκέλνη λα αληηζηαζνχλ αθφκε θαη κε πφιεκνλ. 

Οζελ ελ επθνιία δελ επείζνλην εηο ηάο πξνζηαγάο ησλ βαζηιέσλ…» 

«Γηά ηνχην θαη θαηά ηνλ θαηξφλ Κσλζηαληίλνπ ηνχ Κνπξψλπκνπ, εθιήζεζαλ 

Αγξαθα ηά νξεηλά απηψλ κέξε, επεηδή φρη κφλνλ δελ ππέγξαςαλ (ηελ ππνηαγήλ ησλ) 

αιιά θαη ηνπο ( απηνθξαηνξηθνχο ) εμάξρνπο εηο Σξίθαια Θεζζαιίαο, ζαλάησ 

καραίξαο παξέδσζαλ…» 

(Σφ αλσηέξσ ρεηξφγξαθν βξέζεθε ζηφ κνλαζηήξη ηήο Παλαγίαο Πξνπζηψηηζζαο θαη 

ην κλεκνλεχεη ν Κσλ/λνο άζαο ζηφ βηβιίν ηνπ «Κππξηαθά»…) 

Οληαο ινηπφλ ν θεληέξκπεεο (γηά λα επαλέιζνπκε ζην ηζηνξηθφ δήηεκα πνχ εξεπ-

λνχκε), ήδε πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο ηήο Οζσκαληθήο ζηξαηησηηθήο ηεξαξρίαο 

θαη έρνληαο ζεκαληηθφ ελεξγφ ξφιν ζηίο πνιεκηθέο θαηαθηεηηθέο επηρεηξήζεηο ηψλ 

Σνπξθηθψλ ζηξαηηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηψλ Βαιθα λίσλ, είλαη πξφδειν φηη 

«εηζέπξαηηε αθππληζηηθά» ηελ εηθφλα ηψλ ηξαγηθψλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ δηαβηψ-

ζεσο ηψλ ππφδνπισλ Μαθεδνληθψλ θαη Ζπεηξσηηθψλ πιεζπζκψλ, πνχ ήμεξε θαιά 

φηη ήζαλ ζπκπαηξηψηεο ηνπ θαη ηά δεηλά ηνπο έπιεηηαλ νδπλεξά ηηο θαηαγσγηθέο ηνπ 

κλήκεο θαη επαηζζεζίεο. 

Παξάιιεια, νη πνιεκηθέο απηέο επηρεηξήζεηο ηψλ Οζσκαλψλ θαηαθηεηψλ, ζηηο 

νπνίεο ν θεληέξκπεεο ζπκκεηείρε «εθψλ άθσλ», ηφλ έθεξαλ θαη ζε άκεζε πνιεκηθή 

αληηπαξάζεζε πξφο παιαηνχο ζπκκαρεηέο ηνχ παηέξα ηνπ Ησάλλε Καζηξηψηε αιιά 

θαη δηθνχο ηνπ κειινληηθνχο ζπκκάρνπο νη νπνίνη κάρνληαλ εξστθά ηνχο Σνχξθνπο 

ζηα βνπλά ηήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Ζπείξνπ, κέρξη ηελ ζεκεξηλή βφξεηα Αιβα-

λία, φπσο ν Γεψξγηνο Αξηαλίηεο Κνκλελφο θαη αξθεηνί  Σνπξθνκάρνη νπιαξρεγνί. 

Ζ πνιεκηθήαληηζηαζηαθή αμηνζχλε ηνπο ηφλ «δηαβεβαίσζε» φηη, ζ’ απηνχο ηνχο 

νκνθχινπο ηνπ αξεηκάληνπο πνιεκηζηέο κπνξνχζε λα ζηεξίμεη ηελ κειινληηθή 

επαλάζηαζή ηνπ ηελ νπνία πξνθαλψο, ζρεδίαδε «εμαληιεηηθά» ζηφ λνχ ηνπ επί 

ρξφληα αληιψληαο ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνχ ζα ρξεηάδνληαλ γηά λ’ αληηκεησ-

πίζεη κε επηηπρία ηνχο Οζσκαλνχο δπλάζηεο. 

Καζ’ φζνλ κάο αθνξά ινηπφλ, είλαη νινθάλεξν πψο, φηαλ ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο 

μεθίλεζε κηά ξηςνθίλδπλε «φια γηά φια» επαλάζηαζε, γηά λά ζπζηήζεη (θαη’ αξρήλ) 

έλα αλεμάξηεην Ζπεηξσηηθφ θξάηνο ππφ ηήλ εγεκνλία ηνπ αιιά θαη απνβιέπνληαο 

(φπσο ήδε αλαιχζακε αιιά θαη ε ηζηνξηθή ζθξαγίδα ηνπ «επηθπξψλεη»…), ζηελ 

κειινληηθή δεκηνπξγία κηάο επξχηεξεο εδαθηθά θαη πιεζπζκηαθά «κεηαΒπδαληηλήο» 

απηνθξαηνξίαο, είρε ήδε επηβεβαηψζεη ζηα κχρηα ηήο κεγάιεο ςπρήο ηνπ, θαη’ αξρήλ 

ην «αζχκβαην» ηήο εζληθήο ηνπ θαηαγσγήο θαη ηνχ θηιειεχζεξνπ ραξαθηήξα ηνπ, ελ 

ζρέζεη πξφο ηήλ Αζηα ηηθή βαξβαξφηεηα ηήο Οζσκαληθήο απιήο. 

Παξάιιεια φκσο, εμ ίζνπ βέβαην πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη, ν θεληέξκπεεο είρε 

πιήξσο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηήλ ζεκαζία ηήο ηζηνξηθήο θαηαγσγήο ηνπ απφ εθείλνπο 

ηνχο ζξπιηθνχο αξραίνπο Ζπεηξψηεο πξνγφλνπο ηνπ ζηνχο νπνίνπο (φπσο  ζα δνχκε 

ελ ζπλερεία ), ζπρλά κε ππεξεθάλεηα αλαθέξνληαλ εγγξάθσο θαη γηά ηήλ επηηπρία 

ηνχ ζθνπνχ ηνπ εθάξκνζε «πηζηά» ηίο αμεπέξαζηεο ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο ηνπο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, θαηά ηφ παξάδεηγκα ηνχ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ηνχ 

Πχξξνπ, ν θεληέξκπεεο ζηίο κάρεο δηνηθνχζε ηά ζηξαηεχκαηά ηνπ απφ ηήλ «πξψηε 

γξακκή», πνιεκψληαο έθηππνο θαη πξνθαιψληαο κφλν κέ ηήλ εκθάληζή ηνπ παληθφ 

ζηνχο Σνχξθνπο, αμίδεη δέ λ’ αλαθεξζεί φηη ήηαλ αθαηακάρεηνο ζηίο κνλνκαρίεο, 



ζηίο νπνίεο ζπρλά πξνθαινχζε ηνχο αξρεγνχο ηψλ αληηπάισλ ζηξαηεπκάησλ. 

Ηζηνξείηαη φηη ζε κάρε ελαληίνλ κεγάιεο Σνπξθηθήο ζηξαηηάο 70.000 (!!!) αλδξψλ, 

κέ αξρεγφ ηφλ Αιβαλφ εμσκφηε Μπαιακπάλ, ν θεληέξκπεεο ηφλ πξνθάιεζε ζέ 

κνλνκαρία θαη θπξηνιεθηηθά «ηφλ έθνςε ζηή κέζε» κέ κηά ζπαζηά (…) ελ ζπλερεία 

δέ κνλνκάρεζε κέ ηφλ αλεςηφ ηνχ Μπαιακπάλ, ηφλ νπνίν επίζεο θαηέθνςε κέ ηφ 

ζξπιηθφ ζπαζί ηνπ. 

Αο ζεκεησζεί κάιηζηα φηη ηφ θαηφξζσκά ηνπ απηφ ζπλέβε ηήλ 27
ε
 Απξηιίνπ 1467, 

φηαλ ν θεληέξκπεεο ήηαλ ήδε 62 εηψλ (!!!) θαη δπζηπρψο δελ έκειιε λα δήζεη παξά 

κφλν κεξηθνχο κήλεο αθφκε. 

Απηέο νη ζπρλέο «Οκεξηθέο» κνλνκαρίεο θαη νη αληίζηνηρεο λίθεο ηνχ θεληέξκπεε, 

είραλ θαηαιπηηθέο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο γηά ηφ εζηθφ ηψλ Σνχξθσλ εηζβνιέσλ, 

ζηήλ ζπγθεθξηκέλε δε κάρε φιε εθείλε ε ηεξάζηηα Οζσκαληθή ζηξαηηά ηξάπεθε ζέ 

άηαθηε θπγή, παξφκνηα φπσο ε «πξνζσπηθή» επέιαζε ηνχ Αιεμάλδξνπ ελαληίνλ 

ηνχ ίδηνπ ηνχ Γαξείνπ (ηφ έηνο 332 π.Υ. ζηήλ Ηζζφ αιιά θαη ηφ έηνο 331 π.Υ. ζηά 

Γαπγάκεια), έηξεςε ζέ παληθφβιεηε θπγή ηφλ Πέξζε «Μεγάιν Βαζηιέα» Γαξείν 

θαη ελ ζπλερεία φιν ηφλ απεηξάξηζκν Πεξζηθφ ζηξαηφ. 

 

V. ΟΘ ΤΜΠΟΛΕΜΘΣΕ  ΠΟΘΟΘ ΗΑΝ 
Αιιά φζν θαη αλ ν θεληέξκπεεο ήηαλ κηά εμαηξεηηθή πεξίπησζε ζηξαηεγηθήο 

κεγαινθπίαο θαη νη ηζηνξηθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηήο επνρήο ηνχ επέηξεςαλ λα 

αμηνπνηήζεη ηηο ζπάληεο ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ, είλαη ζαθέο φηη ρξεηάδνληαλ 

θαη αληάμηνπο επηηειείο ζπλαγσληζηέο, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα 

πινπνηήζεη ηνχο κεγαιεπήβνινπο ζρεδηαζκνχο ηνπ. 

Πξάγκαηη, φπσο πξναλαθέξακε, ζπκκαρεηέο θαηά ηελ έλαξμε ηήο επαλάζηαζεο ηνχ 

1443 θαη θαηά ηνχο πνιπεηείο πνιεκηθνχο αγψλεο πνχ επαθνινχζεζαλ, ν Γεψξγηνο 

Καζηξηψηεο είρε ζεκαληηθνχο Ζπεηξψηεο Διιελεο θαη Αιβαλνχο άξρνληεο «νπι-

αξρεγνχο». 

 (Ζ 1
ε
 επαλαζηαηηθή ζπλέιεπζε έγηλε ζηήλ πφιε Lezhes, ηήο ζεκεξηλήο κέζεο 

παξάιηαο Αιβαλίαο  ηδέηε Kristo Frasheri : «Skanderbeu  Jeta dhe vepra», ζει. 136, 

φπνπ βεβαίσο «Lezhes» δελ είλαη παξά ε «κεηεμέιημε» ζηά ζεκεξηλά Αιβαληθά, ηήο 

νλνκαζίαο ηήο αξραίαο Διιεληθήο πφιεο Ληζζφο…) 

Χο ζεκαληηθφηεξνη απφ εθείλνπο ηνχο γελλαίνπο ζπλαγσληζηέο ηνχ θεληέξκπεε 

(Ηδέηε θαη Fan S. Noli : «HISTORIA E SKENDERBEUT»  Kryezotitte Arberise 

14051468. Δθδ. 2004, ζει. 35 θαη 41), αλαθέξνληαη νη εμήο: 

Gjergj θαη Konstandin Arianiti, Konti Vrana, Theodor Korona, Pal θαη Gjergj 

StresBalsha, Pal Dukagjini, Nikola Dukagjini, Lek Zaharia, Lek Dushmani, Pjeter 

Spani, Gjon Muzhaqi, Pjeter Emmanueli, Zaharia Gropa, Pal θαη Gjin Maneshi, 

Franco Koleti, Andrea Perllati, Andrea θ Σanush Thopia, Stefan Cernovic θαη άιινη. 

Χζηφζν, δηαβάδνληαο ηά αλσηέξσ νλνκαηεπψλπκα ζηελ ζχγρξνλε Αιβαληθή 

γιψζζα (ε νπνία φπσο πξνείπακε απνδφζεθε «γξαπηά» κφιηο ζηα ηέιε ηνχ 19
νπ

 

αηψλα), ειάρηζηνη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί εξεπλεηέο Διιελεο ή άιινη Δπξσπαίνη ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ «κε ηελ πξψηε καηηά» ηελ πξαγκαηηθή εζληθφηεηα ηψλ 

πεξηζζνηέξσλ απφ εθείλνπο ηνχο πξσηεξγάηεο ηήο επαλάζηαζεο ηνχ θεληέξκπεε. 

Αιισζηε, απηφ αθξηβψο εθκεηαιιεχνληαη νη ζχγρξνλνη Αιβαλνί ζσβηληζηέο, νη 

απηναπνθαινχκελνη θαη «θηπεηάξνη», ζηα πνιιά ζχγρξνλα Αιβαληθά βηβιία πνχ 

έρνπλ εθδφζεη θαη ζηηο επάξηζκεο «ηζηνζειίδεο» ηνπο ζηφ δηαδίθηπν, φπνπ εκθαλί-

δνπλ («αληηζηάζεσο κε νχζεο»…), αλαθέξνληάο ηνπο, ηνλ κελ Γεψξγην Καζηξηψηε, 

σο «Αιβαλφ βαζηιηά», ηνχο δε νπιαξρεγνχοζπκκαρεηέο ηνπ, σο «Αιβαλνχο 

θπιάξρνπο». 

Όκσο, ε εζληθφηεηα ηψλ ελ ιφγσ νπιαξρεγψλ ηνχ θεληέξκπεε (φπσο άιισζηε θαη 



ηνχ ίδηνπ…), είλαη ζαθέζηαηε εάλ απνδψζνπκε ηά νλνκαηεπψλπκα απηά ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα, ηελ νπνία φινη ηνπο κηινχζαλ θαη ζ’ απηήλ έγξαθαλ ηφηε, 

αζρέησο εάλ νη πεξηζζφηεξνη παξάιιεια ήζαλ «δίγισζζνη», έρνληαο σο δεχηεξε 

γιψζζα (φκσο κφλν πξνθνξηθή), ηελ Αιβαληθή. 

Γηφηη απηφ πνχ ζπλέβε ζηελ πξνθεηκέλε θαη φρη κφλν πεξίπησζε, είλαη ε ζεκεξηλή 

«Αιβαλνπνίεζε» ηψλ νλνκάησλ εθείλσλ ηψλ Βνξεηνεπεηξσηψλ νπιαξρεγψλ, ηά 

νπνία ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο είλαη αθξαηθλψο Διιεληθά. 

Ηδνχ ινηπφλ «απνθξππηνγξαθεκέλνη» κε ηελ ηζρχνπζα λχλ αιιά θαη ηφηε Διιεληθή 

γξαθή, νη πηφ πάλσ Ζπεηξψηεο Διιελεο πνιέκαξρνη : Γεψξγηνο Αξηαλίηεο θαη (ν 

γπηφο ηνπ) Κσλζηαληίλνο Αξηαλίηεο, «Κφληεο» Οπξαλφο, Θεφδσξνο Κνξψλεο, 

Παχινο θαη Γεψξγηνο ηξέζηνο Μπάιηζαο (ζπγγελείο ηνχ θεληέξκπεε θαη αξρεγνί 

ηψλ Υηκαξησηψλ), Παχινο θαη Νηθφιανο Γνχθαο Γθίλεο, Εαραξίαο θαη Γνχζκαλεο 

Λέθθαο, Πέηξνο παλφο, Ησάλλεο Μνπδάθεο, Πέηξνο Δκκαλνπήι, Εαραξίαο Γθξφ-

παο, Παχινο Μάλεζεο, Φξαγθίζθνο Κσιέηεο, Αλδξέαο Πεξιάηνο (θαη  άιινη). 

Όπσο εθζέηνπκε κε ιεπηνκέξεηεο ζε επφκελν θεθάιαην ηνχ βηβιίνπ καο, ηά πεξηζ-

ζφηεξα απφ ηά αλσηέξσ επψλπκα ηά «ζπλαληνχκε» κέρξη ζήκεξα ζε φιν ηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν, εθ’ φζνλ επξφθεηην γηα πνιπάξηζκεο «θάξεο» νη νπνίεο, κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ θεληέξκπεε θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ Οζσκαλψλ ζηνλ Ζπεηξσηηθφ 

ρψξν, ππνρξεψζεθαλ λα κεηνηθήζνπλ «ζπλ γπλαημί θαη ηέθλνηο», πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηελ εθδηθεηηθή καλία ηψλ θαηαθηεηψλ, ηα παηδνκαδψκαηα θαη ηνπο 

εμηζιακηζκνχο. 

Δχινγα δε, επέιεμαλ σο αζθαιείο ηφπνπο «απφθξπςήο» ηνπο, ηφζν ηηο νξεηλέο θαη 

απξφζηηεο πεξηνρέο ηήο Διιάδνο φζν θαη απηέο ηήο Κάησ Ηηαιίαο, φπσο ην Βαζίιεην 

ηήο Νεαπφιεσο, ηελ Απνπιία, ην Ρεγίν, ηελ Καιαβξία θαη ηελ ηθειίαο φπνπ ήδε ην 

Διιεληθφ ζηνηρείν ήθκαδε εθεί απφ αηψλεο. 

Χζηφζν, ζηνχο αλσηέξσ αξεηκάληνπο Ζπεηξψηεο νπιαξρεγνχοπνιεκηζηέο ηνχ 

θεληέξκπεε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε η φ ζ ν ηφλ «Υακνπδά» ή «Υακδά» 

Καζηξηψηε («κηθξαλεςηφ» ηνχ θεληέξκπεε), αξρεγφ ηνχ ειαθξνχ ηππηθνχ κε 

ζεκαληηθή πνιεκηθή δξάζε, ν νπνίνο φκσο αξγφηεξα δπζηπρψο απηνκφιεζε ζηνχο 

Σνχξθνπο θαη εγήζεθε Σνπξθηθήο ζηξαηηάο ελαληίνλ ηψλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ (…) φ 

ζν θαη ηελ Διέλε Καζηξηψηε, αδειθή ηνχ θεληέξκπεε («Μακίηζα» γηά ηνχο 

Αιβαλνχο), γηα ηελ νπνία ηζηνξείηαη φηη έθεξε πνιεκηθή ζηνιή, ζπκκεηείρε ζηηο 

κάρεο θαη ελ ηέιεη θνλεχζεθε καρφκελε. 

(Ηδέηε θαη Fan S. Noli : «HISTORIA E SKENDERBEUT», ζει. 37, 70 θαη 79.) 

Αιιά πνηνί ήζαλ απηνί νη άξρνληεο  νπιαξρεγνί, κηάο πεξηνξηζκέλεο ζε έθηαζε 

(επνκέλσο θαη ζε αληίζηνηρε αξηζκεηηθή ζηξαηησηηθή ηζρχ) πεξηνρήο, νη νπνίνη 

ζηήξημαλ πξφζπκα κηά ηφζν άληζε επαλάζηαζε ελάληηα ζηελ κεγαιχηεξε ζηξαηησ-

ηηθή ππεξδχλακε ηήο επνρήο ηνπο πνχ κέζα ζε 150 ρξφληα είρε «ζαξψζεη» φινπο 

ηνχο αληηπάινπο ηεο ζε Μηθξά Αζία θαη Βαιθαληθή, δηαθηλδπλεχνληαο ηά πάληα κε 

ηήλ ζπκκεηνρή ηνπο ζ’ απηήλ ;;; 

Κάπνηνη ηζηνξηθνί έγξαςαλ φηη ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξηθή εμνπζία δελ είρε 

«ρψξν» γη’ απηνχο ηνχο αλππφηαθηνπο «Ρσκαηνβπδαληηλνχο» ηνπηθνχο άξρνληεο 

θενπδάξρεο θαη φπνπ επηθξαηνχζε, ηνχο εμφλησλε ή ηνχο ππνρξέσλε ζε εμηζιακη-

ζκφ, νπφηε ήηαλ δήηεκα επηβηψζεσο (ηψλ ηδίσλ θαη ηψλ πξνλνκίσλ ηνπο), ε 

επαλάζηαζε θαη ε αληίζηαζε ζηφλ Σνχξθν θαηαθηεηή. 

εβαζηή θαη ελ κέξεη νξζή ε άπνςε απηή, σζηφζν δελ αξθεί γηά λα «εμεγήζεη» νχηε 

ηφ «απνλλελνεκέλν» ηήο επαλάζηαζεο ηνχ θεληέξκπεε (ν νπνίνο, φπσο πξνείπακε, 

θάιιηζηα, ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη ηήλ δειεαζηηθή θαινπέξαζε ηήο νπιηαληθήο 

«απιήο» θαη ην ειθπζηηθφ κέιινλ ηνχ εμηζιακηζκέλνπ εμσκφηε, αληί λα παίμεη ην 

θεθάιη ηνπ «θνξψλα  γξάκκαηα»…) νχηε ηίο απξνζδφθεηεο επηηπρίεο θαη ηήλ 



απίζηεπηε ρξνλνινγηθά δηάξθεηά ηεο. 

Δκείο ζεσξνχκε φηη θάηη άιιν ήηαλ ην απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν ηήο ηδηαηηεξφηεηάο 

ηεο, γη’ απηφ θαη πέξα απφ ηελ εκβάζπλζή καο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηήο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνχ ίδηνπ ηνχ θεληέξκπεε, εθηηκνχκε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίζνπκε (εθ’ φζνλ, «εθ ηνχ φλπρνο ηνλ ιένληα…) θαη θάπνηνπο απφ ηνχο 

«επψλπκνπο» επηηειείο ηνπ νη νπνίνη εμ αξρήο ηφλ πιαηζίσζαλ ζηνπο καθξνρξφληνπο 

αγψλεο ηνπ, αλαθεξφκελνη ελδεηθηηθά ζε θάπνηνπο εμ απηψλ θαη θαη’ αξρήλ ζηφλ 

επηθαλέζηεξν απφ απηνχο, ηφλ παιαίκαρν Σνπξθνκάρν Γεψξγην Αξηαλίηε Κνκλελφ. 

Ζ ζχγρξνλε Αιβαληθή ηζηνξηνγξαθία, πξνζεγγίδνληαο επηθαλεηαθά ( θαη πξνθαλψο 

πζηεξφβνπια…), ηηο αλαθνξέο ηηο ζ’ απηφλ, ηφλ πξνβάιιεη σο έλαλ ζεβαζηφ 

«θχιαξρν» πνιπκεινχο Αιβαληθήο «θάξαο» ν νπνίνο είρε επηθπξηαξρία ζε κία 

αξθεηά εθηεηακέλε πεξηνρή ηήο ζεκεξηλήο Νφηηαο Αιβαλίαο κε επίθεληξν ην Διβα-

ζάλ (αξραία Διιεληθή πφιε Γαπιία…) θαη είρε κηά πξνεγνχκελε «αθαζφξηζηε» 

πνιεκηθή δξάζε ελαληίνλ ηψλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ. 

Όκσο, ηά ηζηνξηθά ζηνηρεία απνθαιχπηνπλ «άιια» δεδνκέλα θαηαγσγήο θαη 

δξάζεσο ηνχ Γεσξγίνπ ΑξηαλίηεΚνκλελνχ, ηνχ νπνίνπ θαη κφλν ην νλνκαηεπψλπκν 

ππνδειψλεη αδηάςεπζηε Διιεληθφηεηα. 

Πξάγκαηη (φζν θη αλ ηφ γεγνλφο απηφ θαίλεηαη «απίζηεπην»…), ε Διιελνβπδαληηλή 

νηθνγέλεηα ηψλ Αξηαληηψλ πθίζηαηαη «επσλχκσο» θαη δξά ζηξαηησηηθά ζηήλ 

πεξηνρή ηήο Γ.Μαθεδνλίαο θαη ηήο Ζπείξνπ, ήδε 450 (!!!) ρξφληα π ξ ί λ απφ ηήλ 

επνρή πνχ πεξηγξάθνπκε. (Γηά ηήλ νηθνγελεία Αξηαλίηε, ηδέηε θαη ην «Νεψηεξν 

Δπίηνκν Λεμηθφ», Δθδφζεηο «ΖΛΗΟ», ζει. 551.) 

ηήλ δηάξθεηα απηψλ ηψλ «ηαξαγκέλσλ» αηψλσλ, πνιινί πνιεκηζηέο απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε Διιεληθή αξρνληηθή νηθνγέλεηα, δηαθξίζεθαλ ζηνχο αγψλεο ελαληίνλ 

ηψλ ιαχσλ θαη ηψλ Βνπιγάξσλ, ν δε απψηεξνο γλσζηφο γελάξρεο ηεο, ν ζηξαηεγφο 

θαη παηξίθηνο Γαπτδ Αξηαλίηεο, ππήξμε απφ ηνχο ηθαλφηεξνπο επηηειείο ηνχ πιένλ 

έλδνμνπ Βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα Βαζηιείνπ Β’ ηνχ επνλνκαδφκελνπ θαη «Βνπιγα-

ξνθηφλνπ», ν νπνίνο βαζίιεπζε θαηά ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ηψλ εηψλ 976-1025 κ.Υ. 

[ Γηεπθξηλίδνπκε εδψ φηη, ν απηνθξάηνξαο Βαζίιεηνο Β’ ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο, κεηά 

απφ πνιπαίκαθηνπο πνιεκηθνχο αγψλεο, πνχ δηήξθεζαλ ηξηάληα (30) θαη πιένλ 

ρξφληα, ζπλέηξηςε ηνχο Βνπιγάξνπο, απειεπζεξψλνληαο κεγάιεο πεξηνρέο ηήο 

Θξάθεο, ηήο Μαθεδνλίαο θαη ηήο Ζπείξνπ φπνπ νη Διιεληθνί πιεζπζκνί ππέθεξαλ 

ηά πάλδεηλα απφ ηηο Βνπιγαξηθέο επηδξνκέο, κε ηηο ζθαγέο, ηηο ιεειαζίεο θαη ηνχο 

εμαλδξαπνδηζκνχο πνχ απηέο ζπλεπάγνληαλ. 

Αιιά δελ ήηαλ κφλν αζχγθξηηνο πνιεκηθφο εγέηεο, εθείλνο ν «ραιθέληεξνο» 

απηνθξάηνξαο, ν νπνίνο βαζίιεπζε έλδνμα ζρεδφλ επί πελήληα ρξφληα!!! 

Ζ παηξηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά πξφο ηηο ιατθέο ηάμεηο, απφ ηηο νπνίεο «αληινχζε» ηνπο 

πνιεκηζηέο ηνπ πνχ ηνλ ιάηξεπαλ, έκεηλε παξνηκηψδεο, είλαη δε γλσζηφ φηη κε 

θαίξηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πξνζπάζεζε λα εμηζνξξνπήζεη ηηο εμνπζελσηηθέο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο ηήο θενπδαξρηθήο επνρήο ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ν πεξίθεκνο λφκνο ηνπ γηά ην «αιιειέγγπνλ», δειαδή γηά ηελ επηβνιή 

ηήο ππνρξεψζεσο ζηνχο κεγαινγαηνθηήκνλεο ηήο απηνθξαηνξίαο λα αλαιακβάλνπλ 

ηά θνξνινγηθά βάξε ηψλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ ηήο πεξηνρήο ηνπο, ηά παηδηά ηψλ 

νπνίσλ ζπζηάδνληαλ ζηνπο πνιέκνπο ή έκελαλ αλάπεξνη πνιέκνπ, είλαη δηαρξνληθήο 

δηδαρήο θαη ζεκαζίαο. 

Γελ είλαη δε «απνξίαο άμηνλ» φηη εμ αηηίαο ηνχ λφκνπ απηνχ, εθείλνο ν ζπνπδαίνο 

αιιά θαη θηινιατθφο απηνθξάηνξαο ήιζε ζε ζθνδξή αληηπαξάζεζε, ηφζν κε ηνχο 

πάκπινπηνπο θενπδάξρεο ηήο επνρήο ηνπ φζν θαη κε ηφ δνγκαηηθφ ηεξαηηθφ 

θαηεζηεκέλν πνπ ηνχο ππνζηήξηδε, αλαγθάδνληάο ηνπο (φκσο) λα ππνθχςνπλ εκπξφο 

ζηελ ραιχβδηλε απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ. 



Καη επεηδή θάπνηνη ζχγρξνλνη ηζηνξηνκχσπεο ακθηζβεηνχλ ηήλ Διιεληθφηεηα ηήο 

θαηαγσγήο ηνχ Βαζηιείνπ «Βνπιγαξνθηφλνπ», πξέπεη λ’ αλαθέξνπκε φηη, πέξα απφ 

ηνλ Διιεληθήο θαηαγσγήο πξνπάππν ηνπ, ηνλ απηνθξάηνξα Βαζίιεην Α’ ηνλ 

Μαθεδφλα, ε κεηέξα ηνπ ε πεξίθεκε Θενθαλψ ήηαλ Διιελίδα, γφλνο αξρνληηθήο 

Μαληάηηθεο νηθνγέλεηαο θαη παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνχ Ηεξαηείνπ ηήο Βπδαληηλήο 

Δθθιεζίαο, επέκελε λα ηελ απνθαινχλ «παξηηάηηζζα» ή «Λάθαηλα».  Ηδέηε Βαζ. 

Μηζχξε : «Απφ ην παξειζφλ ηνχ Διιεληθνχ Λανχ», Δθδφζεηο «ΝΔΑ ΘΔΗ», 

Αζήλα 2004, ζει. 89.] 

Αο πιεξνθνξεζνχκε ινηπφλ, ηη αλαθέξνπλ γηά ηνλ ζηξαηεγφ ηνχ Βαζηιείνπ Βνπιγα-

ξνθηφλνπ, ηνλ Γαπτδ Αξηαλίηε, νη ηζηνξηθνί Υξήζηνο Παλαγησηφπνπινο θαη Ζιίαο 

Αλαγλσζηάθεο, ζε κηά γιαθπξή ζηελ αλάγλσζή ηεο, ηζηνξηθή κνλνγξαθία 

 («ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ  ΗΣΟΡΗΑ », Σεχρνο 27, Ννέκβξηνο 1998) : 

«…Με ηελ ππνηαγή ηεο βφξεηαο Βνπιγαξίαο ζηα ηέιε ηνχ έηνπο 1002 κ.Υ., νινθιε-

ξψζεθε ε θχθισζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ Βνπιγαξηθψλ εδαθψλ. Ο απηνθξάηνξαο 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ έθβαζε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηεπζχλζεθε κε ην 

επηηειείν ηνπ θαη ηνλ θχξην φγθν ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ ζηελ Θεζζαινλίθε φπνπ 

πέξαζε ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1002-1003.  

Ζ ζέζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Θεζζαινλίθεο είρε κείλεη θελή ιφγσ ηεο απνζηνιήο ηνπ 

ζηξαηεγνχ Νηθεθφξνπ Οπξαλνχ ζηελ Αληηφρεηα.  

Σελ ζέζε απηή αλέιαβε κε εληνιή ηνχ απηνθξάηνξα, ν παηξίθηνο Γαπτδ Αξηαλίηεο» 

Δπνκέλσο, ππφ ηηο δηαηαγέο εθείλνπ ηνχ έλδνμνπ απηνθξάηνξα ηψλ «Ρσκαίσλ», 

δηαθξίλεηαη ν ΔιιελνΒπδαληηλφο ζηξαηεγφο Γαπτδ Αξηαλίηεο, γηά ηφλ νπνίν 

ηζηνξείηαη φηη ελ ζπλερεία θαηά ηά έηε 1015-1018 κ.Υ., επί θεθαιήο Βπδαληηλψλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, κάρεηαη ληθεθφξα θαηά ηνχ ηειεπηαίνπ Σζάξνπ ηψλ 

Βνπιγάξσλ Ηβάλ Βιαδηζιάβ, απειεπζεξψλνληαο ηίο Διιεληθέο πφιεηο/θξνχξηα, 

Καζηνξηά, Φιψξηλα θαη Μνλαζηήξη. ( Ηδέηε Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, 

«Ηζηνξία ηήο Μαθεδνλίαο», Θεζζ/λίθε 1983, ζει. 106.) 

Παξάιιεια, ζηελ ηζηνξηθή κνλνγξαθία ηνχ ζχγρξνλνπ Διιελα Ηζηνξηθνχ Γ. 

Καξδαξά : «Βαζίιεηνο Β’ ν Βνπιγαξνθηφλνο  Σν απφγεην ηήο Βπδαληηλήο Γχλακεο» 

δηαβάδνπκε : 

«…Ζ ζπλέρεηα ηήο πνξείαο ηνχ απηνθξάηνξνο Βαζηιείνπ ήηαλ έλαο ζξηακβεπηηθφο 

πεξίπαηνο… Καηεπζχλζεθε πξνο ηά θφπηα φπνπ εγθαηέζηεζε σο λέν «θαηεπάλσ» 

ηήο Βνπιγαξίαο ηνλ ζηξαηεγφ θαη παηξίθην Γαπτδ Αξηαλίηε...» 

Όκσο θαη έηεξνο ζεκαληηθφο ζπκκαρεηήο ηνχ θεληέξκπεε, ν «Κφληεο» Οπξαλφο, 

ζηνλ νπνίνλ ήδε αλαθεξζήθακε, πξνθαλέζηαηα ήηαλ απφγνλνο άιινπ Διιελν 

βπδαληηλνχ ζηξαηεγνχ, ηνχ πεξίθεκνπ Νηθεθφξνπ Οπξαλνχ ν νπνίνο, επηθεθαιήο 

κεγάιεο Βπδαληηλήο ζηξαηηάο, είρε ζπληξίςεη θαηά ην έηνο 997 κ.Υ. ηφλ Βνχιγαξν 

«Σζάξν» ακνπήι, ζε πνιχλεθξε κάρε, παξά ηφλ πεξρεηφ πνηακφ (ιίγα ρηιηφκεηξα 

βφξεηα απφ ηηο Θεξκνπχιεο…) θαη φπσο είδακε παξαπάλσ, ην έηνο 1002 κ.Υ. 

κάρνληαλ ζηελ άιιε άθξε ηήο απηνθξαηνξίαο, ζηελ Αληηφρεηα ηήο πξίαο, ελαληίνλ 

ηψλ Αξάβσλ. 

Καζ’ φζνλ δε αθνξά ην πξνζσλχκην «Κφληεο», πξφδεια ήηαλ ν ηίηινο πνχ έθεξε 

θιεξνλνκηθά ε Διιελνβπδαληηλή νηθνγέλεηα ηψλ Οπξαλψλ θαη ε αλαθνξά ηνπ σο 

…θπξίνπ νλφκαηνο ηνχ ζπγθεθξηκέλνπ νπιαξρεγνχ νθείιεηαη ζηελ άγλνηα πνχ 

είραλ νη αξρηθνί ηζηνξηνγξάθνη πνχ θαηέγξαςαλ ηά γεγνλφηα ηήο επνρήο ηνχ 

θεληέξκπεε αιιά θαη ζηελ αληίζηνηρε άγλνηα ηψλ λεψηεξσλ Αιβαλψλ ηζηνξηθψλ νη 

νπνίνη εμέιαβαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν βπδαληηλφ ηίηιν επγελείαο σο θχξην φλνκα θαη 

έηζη κάο πξνέθπςε ν …Αιβαλφο θχιαξρνο «Konti Urana» ή «Vrana». 

ηελ «Ηζηνξία ηνχ Διιεληθνχ Δζλνπο» (Δθδνηηθή Αζελψλ, Σφκνο Θ’, ζει. 282), 

δηαβάδνπκε φηη : 



«…Οη Κφληνη θαη νη Κεθαιάδεο ήηαλ αμηψκαηα θαη ηίηινη δηνίθεζεο πνπ παξαρσ-

ξνχζαλ νη Βπδαληηλνί Απηνθξάηνξεο ζε ζεκαληηθνχο επηηειείο ηνπο...». 

Ζ πιεξνθνξία απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην «Υξνληθφ ηνχ Μνξέσο», ηνχ Πέηξνπ 

Κνινλάξνπ, φπνπ ζηνπο ζηίρνπο 678-683 δηαβάδνπκε : 

«…Οξίδεη, γξάθεη γξάκκαηα ζ’ εθείλνλ ηνλ καξθέζηλ (Μαξθήζην) 

σζαχησο θαη εηο ηνπο έηεξνπο θνληάδεο, θεθαιάδεο…» 

(Υαξαθηεξηζηηθή αλάκλεζε εθείλνπ ηνχ Βπδαληηλνχ ηίηινπ επγέλεηαο, είλαη ε 

πξνζθψλεζε «θφληεο», ε νπνία δηαζψδεηαη αθφκε ζηά λεζηά ηνχ Ηνλίνπ, σο έλδεημε 

ζεβαζκνχ θαη ηηκήο πξνο ηνλ πξνζθσλνχκελν...) 

Αιισζηε, ε αλσηέξσ αληζηνξηθή κεηαηξνπή ηίηινπ επγελείαο ζε θχξην φλνκα, δελ 

είλαη ε κνλαδηθή, γεγνλφο πνχ κάο επηηξέπεη λα δηεξσηεζνχκε γηά ηελ πηζαλή 

ζθνπηκφηεηά ηνπο. 

ηελ πεξίθεκε «Αιεμηάδα» ηήο Αλλαο Κνκλελήο αλαθέξεηαη φηη θαηά ηελ άκπλα 

ηνχ Γπξξαρίνπ θαηά ηψλ Ννξκαλδψλ επηδξνκέσλ, ελ έηεη 1081 κ.Υ., ν παηέξαο ηεο 

ν απηνθξάηνξαο Αιέμηνο Α’ Κνκλελφο: «…ηελ πφιεσο θξνπξάλ …αλέζεην ηψ εμ’ 

Αξβάλσλ νξκσκέλσ Κνκηζθφξηε…» 

Καη βεβαίσο είλαη παζίγλσζην φηη «Κφκεο (ηήο) Κφξηεο» ήηαλ ξσκατθφβπδαληηλφ 

αμίσκα ζηξαηησηηθνχ άξρνληα θαη αθφκε φηη ηά «Αξβαλα» ήζαλ δηνηθεηηθή πεξηθέ-

ξεηα ζηελ βφξεην Ζπεηξν, κεηαμχ Γειβίλνπ θαη Υηκάξαο. (Ηδέηε Αζαλ. Φαιίδα 

(1767-1829) «Γεσγξαθία», Ζπεηξσηηθά Υξνληθά, Δηνο 1931.») 

Χζηφζν, αξρηθά νη παιαηφηεξνη Δπξσπαίνη ηζηνξηθνί θαη αξγφηεξα νη λεψηεξνη 

Αιβαλνί νκφινγνί ηνπο πνχ αζρνιήζεθαλ κε ηά πεξηγξαθφκελα ζηελ «Αιεμηάδα» 

γεγνλφηα, παξαγλσξίδνληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν Βπδαληηλφ ζηξαηησηηθφ ηίηιν, ηνλ 

κεηέηξεςαλ ζε …θχξην φλνκα, εκθαλίδνληαο σο «ηζηνξηθφ γεγνλφο» ηελ ππεξά-

ζπηζε ηνχ Γπξξαρίνπ, ελ έηεη 1081 κ.Υ., απφ ηνλ πξψην αλαθεξφκελν ηζηνξηθά 

«Αιβαλφ» (επεηδή θαηάγνληαλ απφ ηά «Αξβαλα» ή «Αιβαλα»), ν νπνίνο δήζελ είρε 

ην θχξην φλνκα «Κνκηζθφξηεο»!!! 

(Ηδέηε, Δξ. Λ. Βξαλνχζε, «ΚΟΜΗΚΟΡΣΖ Ο ΔΞ ΑΡΒΑΝΧΝ», Δθδ. Δηαηξείαο 

Ζπεηξσηηθψλ Μειεηψλ, Ησάλληλα 1962.) 

Βεβαίσο, ε παξνπζία Διιελν Βπδαληηλψλ ζηξαηησηηθψλ αξρφλησλ ζηελ επξχηεξε 

Ζπεηξν, σο εθπξνζψπσλ δηνίθεζεο ηήο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, είλαη γλσζηή θαη 

επηβεβαησκέλε ηζηνξηθά. 

Οκσο ππήξμε κηά επνρή θαηά ηελ νπνία ε Ζπεηξνο απεηέιεζε θαη’ εμνρήλ ρψξν 

εγθαηάζηαζεο θαη δξάζεο πνιπάξηζκσλ Διιελνβπδαληηλψλ νηθνγελεηψλ θαη πεξί 

απηψλ ηψλ γεγνλφησλ, πνχ επηβεβαηψλνπλ θαη επεμεγνχλ ηά ινηπά ζηνηρεία ηήο 

ηζηνξίαο ηνχ θεληέξκπεε φπσο ζηελ ζπλέρεηα ηα πεξηγξάθνπκε ζα επηθαιεζηνχκε 

ην κνλαδηθφ ζηφ είδνο ηνπ βηβιίν ηνχ Κσλζηαληίλνπ άζα, «Έιιελεο ηξαηηψηαη ελ 

ηε Γχζε» (Δθδφζεηο «ΦΗΛΟΜΤΘΟ», Αζήλα 1993), φπνπ αλαθέξνληαη ηά εμήο : 

«…Μεηά ηελ θαηάιεςε ηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο θαη ηνπο 

Βελεηνχο ην έηνο 1204 κ.Υ., νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνί ηεο θαηέθπγαλ ζηελ Ζπεηξν, 

κεηαμχ δε απηψλ ήζαλ θαη γφλνη ζεκαληηθψλ νίθσλ ηνχ Βπδαληίνπ, φπσο νη 

Κνκλελνί, νη Γαιαζζελνί, νη εβαζηνί, νη Αγγεινη, νη Μειηζζελνί, νη Γνχθεο θαη 

πνιινί άιινη..» 

( Δπηζεκαίλνπκε φηη, απφ ηελ κεγάιε νηθνγέλεηα ηψλ Γαιαζζελψλ πξνέξρνληαλ θαη 

ε Μαξία Γαιαζζελή, κεηέξα ηνχ απηνθξάηνξα Αιεμίνπ Α’ Κνκλελνχ, απφ δε ηελ 

επίζεο ζπνπδαία νηθνγέλεηα ηψλ Μειηζζελψλ ε νλνκαζηή Δπδνθία, ε νπνία 

ζηέθζεθε ην 768 κ.Υ. ζην πιεπξφ ηνχ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ Δ’.) 

Δπφκελν ήηαλ ινηπφλ, κεηαμχ ηψλ αλσηέξσ επηθαλψλ Βπδαληηλψλ πνπ εγθαηαζηά-

ζεθαλ ηφηε ζηελ επξχηεξε Ζπεηξν θαη ηψλ ηνπηθψλ «Ρσκαίσλ» Ζπεηξσηψλ 

αξρφλησλ, λα ππάξμνπλ αξθεηέο επηγακίεο θαη έηζη πξνέθπςαλ θνηλνί απφγνλνη πνχ 



έθεξαλ κηθηά επψλπκα, φπσο ν αλσηέξσ Γεψξγηνο Αξηαλίηεο Κνκλελφο, ν Νηθφιανο 

Γνχθαο Γθίλεο θαη άιινη ζηνπο νπνίνπο ζ’ αλαθεξζνχκε ζηελ ζπλέρεηα. 

πλεπψο, νη ελδεηθηηθέο αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπκκαρεηέο ηνχ θεληέξκπεε, 

απνθαιχπηνπλ φηη δ ε λ επξφθεηην γηά θάπνηνπο ηπραίνπο «Αιβαλνχο» θενπδάξρεο 

πνχ επαλαζηάηεζαλ απνθιεηζηηθά γηά ηά «ζηελά» ζπκθέξνληά ηνπο θαη ζπγθπξηαθά 

«πήξαλ ηά φπια» γηά λά ηά πξνζηαηεχζνπλ. 

Ζ εμαηξεηηθά εκβξηζήο ζηηο ηζηνξηθέο ηεο έξεπλεο, ζχγρξνλε Διιελίδα ζπγγξαθέαο 

Μαξία Μηραήι Γέδε, ζην ζεκαληηθφ βηβιίν ηεο, «ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΑΡΒΑΝΗΣΔ» ( 

Δθδφζεηο «ΓΧΓΧΝΖ», Αζήλα 1997 ), αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη: 

«Σφλ 15
ν
 αηψλα, ν εζληθφο ήξσαο ηήο (ζεκεξηλήο) Αιβαλίαο, Γεψξγηνο Καζηξηψηεο 

θεληέξκπεεο, απηναπεθαιείην ηαπηφρξνλα θαη «Ζπεηξψηεο» θαη «Αιβαλφο». Ο 

βηνγξάθνο ηνπ απφ ηελ θφδξα Μαξίλνο Μπαξιέηηνο ηνλ απνθαινχζε «PRINCEPS 

EPIROTARUM» (Πξίγθηπα ηψλ Ζπεηξσηψλ). 

(Όκσο) «…Ο Καζηξηψηεο, ήμεξε πνιχ θαιά ηελ θαηαγσγή ηνπ… θαη ηελ δηαθή-

ξπζζε, επηθαινχκελνο ηνλ Διιεληζκφ ηνπ ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, κε χςηζηε ζεκαζία 

γηα ηνλ αγψλα ηνπ…». 

«…Μέζα ζηελ επηθξάηεηά ηνπ πεξηιακβάλνληαλ ηά θένπδα θαη νη εθηάζεηο ηψλ 

Μνπδάθεδσλ, ηψλ Αξηαληηψλ, ηψλ Μπάιηζα θαη, θπζηθά, ηψλ ίδησλ ηψλ Καζηξησ-

ηψλ θαη απφ ηνπο πιεζπζκνχο απηψλ ηψλ εδαθψλ ζηξαηνιφγεζε ηνπο αγσληζηέο 

ηνπ…». 

«…Διιελεο αξρεγνί δέζπνδαλ ζηνλ ρψξν απηφλ θαη (επνκέλσο) κπνξνχζαλ λα 

ζηξαηνινγνχλ γελλαίνπο θαη θηιειεχζεξνπο καρεηέο απφ εθεί…». 

«…Με φια φζα δεκηνπξγήζεθαλ κεηαμχ απηνχ θαη ηψλ άιισλ αξρεγψλ, πνχ 

άιισζηε αξθεηνί ήζαλ θαη ζπγγελείο ηνπ, άξα Διιελεο, έσο έλα βαζκφ εμ’ αίκαηνο, 

φπσο ν Μπάιηζαο ή εμ’ αγρηζηείαο φπσο νη Αξηαλίηεο, (φισλ δε) ηειηθά, ν κεγάινο 

ηνπο ζηφρνο ήηαλ απειεπζεξσηηθφο…» 

«…Απηψλ έγηλε αξρεγφο ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο θαη είλαη θπζηθφ, αθνχ είρε 

πιεξέζηαηε γλψζε θαη αθέξαηα ζπλείδεζε ηήο Διιεληθήο ηνπ θαηαγσγήο» (εθ’ 

φζνλ) «…επαλειεηκκέλα δηαθήξπμε ηνλ Διιεληζκφ ηνπ…, θαζνξίδνληαο σο 

επίζεκε γιψζζα ηνχ θξάηνπο ηνπ ηελ Διιεληθή γιψζζα θαη κ’ απηήλ ηελ γιψζζα 

κηινχζε θαη έγξαθε γηά ηελ πξνγνληθή Ζπεηξν Μαθεδνληθή ηνπ θαηαγσγή…». 

Απφιπηα επηβεβαησηηθφ ηζηνξηθφ ζηνηρείν ηψλ παξαπάλσ θαηαγξαθψλ, απνηειεί ε 

δηαθήξπμε πνχ απεχζπλε απηνπξνζψπσο ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο πξφο ηφλ Πάπα 

θαη ηνχο Καξδηλαιίνπο ηήο Λαηηληθήο Δθθιεζίαο, ιίγα έηε πξίλ απφ ηνλ απξνφπην 

ζάλαηφ ηνπ.  

Ηδέηε Κσλ/λνπ άζα, «ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΟΤΜΔΝΖ ΔΛΛΑ», ζει.17, φπνπ αλαθέ-

ξνληαη ηά αθφινπζα :  

«…Ο κέγαο ηήο Ζπείξνπ εγεκψλ Γεψξγηνο ν Καζηξηψηεο, ηνζάθηο θαηαζπληξίςαο 

ηάο ηξνκεξάο ηνχ Μσάκεζ θάιαγγαο, ...κάηελ δ’ επηθαιεζζείο ηελ ζπλδξνκήλ ηήο 

Υξηζηηαλνζχλεο, απεθάζηζελ ίλ’ απηνπξνζψπσο κεηαβή εηο ηελ Ρψκελ… 

Παξνπζηαζζείο ελψπηνλ ηνχ Πάπα θαη ηψλ Καξδηλαιίσλ ν θελδέξβεεο, εμψξθηζελ 

απηνχο εηο ηνλ θαηά ηνχ Μσάκεζ πφιεκνλ …σο εμήο : 

«Μεηά ηελ θαηαζηξνθήλ ηήο Αζίαο θαη ηήο Διιάδνο, κεηά ηελ ζθαγήλ ηψλ 

εγεκφλσλ ηήο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηήο Σξαπεδνχληνο, ηήο εξβίαο, ηήο Βνζλίαο 

θαη ηήο Μνιδνβιαρίαο, κεηά ηελ ππνδνχισζηλ ηήο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνχ 

κεγαιπηέξνπ κέξνπο ηήο Μαθεδνλίαο θαη ηήο Ζπείξνπ, έκεηλα κφλνο εγψ κεηά ηνχ 

αδπλάηνπ θαη κηθξνχ θξάηνπο κνπ, κε ηνπο ζηξαηηψηαο κνπ εμεληιεκέλνπο εθ 

ηφζσλ πνιέκσλ, θαηεζηξακκέλνπο εθ ηφζσλ καρψλ, ψζηε ε Ζπεηξνο δελ δηαηεξεί 

πιένλ νπδέλ κέξνο πγηέο ίλα ιάβε λέαο πιεγάο θαη δελ ηήο έκεηλε πιένλ αίκα ίλα 

ρχζε ππέξ ηνχ ρξηζηηαληθνχ ιανχ.» 



«Δηο ηελ Μαθεδνλίαλ ηαχηελ, ηελ γελέηεηξαλ ηνηνχησλ εγεκφλσλ θαη ζηξαηεγψλ, 

δελ κέλεη άιιν εηκή κφλνλ ε εκεηέξα αλδξεία θαη ςπρή αθαηαδάκαζηνο. Γξάκεηε 

ινηπφλ πξνο βνήζεηάλ καο, ελ φζσ έλεη θαηξφο…». 

Απνθαιχπηεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη ινηπφλ, απφ ηελ ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε ηψλ αλσ-

ηέξσ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ φηη, ηφζν ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο φζν θαη νη αξεηκάληνη 

νπιαξρεγνί ζπκκαρεηέο ηνπ, νη νπνίνη ηφλ πιαηζίσζαλ ζε εθείλνπο ηνχο θνβεξνχο 

αληηηνπξθηθνχο επαλαζηαηηθνχο αγψλεο ηνπ, ήζαλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο 

εθπ-ξνζψπσλ Ζπεηξσηηθψλ «παηξηψλ» (θπξίσο Διιεληθψλ αιιά βεβαίσο θαη 

Αιβαληθψλ θαη εξβηθψλ), κε καθξαίσλε γελνθπιεηηθή αγσληζηηθή παξάδνζε αιιά 

θαη βαζεηά ζπλείδεζε ηήο εζηθήο ππνρξέσζήο ηνπο λα κάρνληαη «πάζε δπλάκεη», 

ππεξαζπίδνληαο κέρξη ηέινπο ηήλ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. 

Γειαδή, λα κάρνληαη ππεξαζπίδνληαο ελζπλείδεηα ηήλ επξχηεξε πεξηνρή ηήο θαηά-

γσγήο ηνπο θαη ηνχο ζπγγελείοζπκπαηξηψηεο ηνπο, έζησ ζηα πιαίζηα κηάο θενπδ-

αξρηθήο αληηιήςεσο πνχ επί αηψλεο είρε θαζηεξψζεη ην «Ρσκατθφ» (Βπδαληηλφ) 

απηνθξαηνξηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο/δηαθπβεξλήζεσο, θαηά πνιχ δηαθνξνπνηεκέλν 

φκσο ζηελ επνρή πνχ πεξηγξάθνπκε, γη’ απηφ θαη πξέπεη λα εξεπλήζνπκε «πψο» θαη 

«γηαηί» απηφ έγηλε θαηνξζσηφ. 

 

VΘ. Η ΑΠΡΟΔΟΚΗΣΗ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΟΠΟΘΗΗ ΠΟΤ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ 
Δίλαη ηζηνξηθά δηαπηζησκέλν φηη, χζηεξα απφ ηήλ δφιηα θαηάιεςε ηήο Κσλζηαληη-

λνχπνιεο απφ ηνχο Φξάγθνπο θαη Βελεηνχο ην έηνο 1204 (θαη παξά ηήλ αλαθαηά-

ιεςή ηεο, ην έηνο 1258 απφ ηνλ Διιελα πνιέκαξρν Αιέμην ηξαηεγφπνπιν, ζην 

φλνκα ηνχ απηνθξάηνξα ηήο Νίθαηαο, Μηραήι Παιαηνιφγνπ), ε θεληξηθή Βπδαληηλή 

εμνπζία ε ί η ε «απνπζηάδεη» πιένλ απφ ηελ πεξηνρή ηνχ ζεκεξηλνχ Διιαδηθνχ 

ρψξνπ ε ί η ε είλαη ζθηψδεο θαη ζπρλά θαηαιχεηαη θαη ππνθαζίζηαηαη απφ δηάθνξνπο 

αλαπάληερνπο επηδξνκείο, φπσο Noξκαλδνχο, Καηαιαλνχο θαη Αξαγσλέδνπο ή απφ 

ηνπο «ζπλήζεηο ππφπηνπο» Βνπιγάξνπο. 

Ο Ρψζνο ηζηνξηθφο Α.Βαζίιηεθ, ζην κλεκεηψδεο έξγν ηνπ, «Ηζηνξία ηήο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο» (Δθδφζεηο Μπεξγαδή, Σφκνο Β’ ζει. 852) γξάθεη ζρεηηθά : 

«…Λφγσ ηήο θενπδαιηθήο εμειίμεσο ηήο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία είρε αξρίζεη πξίλ 

απφ ηνπο Παιαηνιφγνπο, ν κέρξη ηφηε θαιά νξγαλσκέλνο θεληξηθφο θξαηηθφο 

κεραληζκφο, εμαζζέλεζε ζηγάζηγά θαη κεξηθέο θνξέο ην «Ηεξφλ Παιάηηνλ» (δειαδή 

ε Κεληξηθή εμνπζία ηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο) δελ είρε ζρεδφλ ηίπνηε λα θάκε, 

δεδνκέλνπ φηη, ε Απηνθξαηνξία ήηαλ δηεξεκέλε θαη αδηνξγάλσηε ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ.» 

πλεπαθφινπζα, ηελ αληίζηαζε θαη’ απηψλ ηψλ «απξφζθιεησλ» επηδξνκέσλ θαη 

ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία ηψλ γεγελψλ πιεζπζκψλ ηήο επεηξσηηθήο Διιάδνο, 

αλαιακβάλνπλ, αξρηθά ην «ηνπηθφ ππνθαηάζηαην» ηήο Βπδαληηλήο εμνπζίαο, δειαδή 

ην «Γεζπνηάην ηήο Ζπείξνπ» ηήο δπλαζηείαο ηψλ «Αγγέισλ  Κνκλελψλ» κε έδξα 

ηελ Αξηα θαη φηαλ απηφ (θαηά ην έηνο 1340) θαηαξξέεη, ε επζχλε πεξλά «ζηνπο 

ψκνπο» ηνπηθψλ αξρφλησλ Διιελνβπδαληηλήο θαηαγσγήο θαη ζπλεηδήζεσο. 

Οη άξρνληεο εθείλνη φκσο, απφ ηελ επνρή ηήο «Φξαγθνθξαηίαο» θαη εθ’ εμήο, 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαγθάδνληαη λα βαζηζηνχλ γηά ηελ ζπγθξφηεζε θαη 

ζηειέρσζε ηήο ζηξαηησηηθήο ηνπο δπλάκεο, ζε γεγελείο ζπκπαηξηψηεο ηνπο θαη πνιχ 

ιηγψηεξν ζε αιινγελή ή κηζζνθνξηθά ζηξαηεχκαηα πνχ (δέλ) ζηέιλεη ε θεληξηθή 

Βπδαληηλή εμνπζία, εθ’ φζνλ ε ίδηα νινέλα θζίλεη απφ ηηο αηειείσηεο εμνπζηαζηηθέο 

θαη ζξεζθεηνινγηθέο έξηδεο, κέρξη ην αλαπφθεπθην ηέινο ηεο, θαηά ην έηνο 1453, κε 

ηελ θαηάιεςε ηήο Πφιεο απφ ηνχο Σνχξθνπο. 

O Aγγινο ζπγγξαθέαο Donald Mc Nikol, ζην βηβιίν ηνπ : «Σν ηέινο ηήο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο» (ζει. 34-35, Δθδφζεηο «Ηλζηηηνχην ηνχ βηβιίνπ»), γξάθεη γηά ηελ 



πνιηηηθή, θνηλσληθή, δηνηθεηηθή θαη ζηξαηησηηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ζηελ επνρή (έηνο 1282) ηνχ ζαλάηνπ ηνχ απηνθξάηνξα Μηραήι 

Ζ’ Παιαηνιφγνπ : 

«…Ζ βαζηιεία ηνπ ππνγξάκκηδε ην επηκχζην πνπ νη δηάδνρνί ηνπ έπξεπε λα απν-

δερζνχλ, δειαδή φηη ε απηνθξαηνξία δελ κπνξνχζε πηά λα δηνηθεζεί ζαλ κία 

ελφηεηα απφ κία ζπγθεληξσηηθή γξαθεηνθξαηεία. Σν πλεχκα ηήο ηνπηθήο απηνλνκίαο 

είρε ζεξηέςεη πνιχ…» 

Ζ ζπγγξαθέαο Αλλα Γεκεηξίνπ ζην βηβιίν ηεο : «Ο Διιεληζκφο ππφ μέλε θπξη-

αξρία» (Δθδφζεηο ΝΔΑ ΘΔΗ, Δηνο 1992, ζει.150, 151) είλαη απφιπηα «εχζηνρε» 

φηαλ γξάθεη φηη : «Ο ππφδνπινο (ζηνπο Φξάγθνπο θαη Δλεηνχο) Βπδαληηλφο Διιελη-

ζκφο, ρξεηάδνληαλ πξφηππα γηα ηφλσζε ηνπ πεζκέλνπ εζηθνχ ηνπ θαη γηα ην μεθί-

λεκα αληίζηαζεο ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο…» 

«Καη ηα πξφηππα απηά κφλν ζηνπο κέρξη ρζέο εμνζηξαθηζκέλνπο κεγάινπο αξραίνπο 

πξνγφλνπο ηνπ ζα ηά εχξηζθε. ην εξστθφ θαη δνμαζκέλν παξειζφλ ηνπ…». 

Αιιά θαη ν Απφζηνινο Βαθαιφπνπινο, γξάθεη γηά ην ίδην ζέκα : 

«…Απφ ηελ αξραία Διιάδα έπξεπε λα αληιήζνπλ παξαδείγκαηα θηινπαηξίαο θαη 

εξστζκνχ. Δπξεπε λα ηα κηκεζνχλ εάλ ήζειαλ λα ζσζνχλ. Δθείλνη νη αξραίνη 

Διιελεο πξφγνλνη, νη «εηδσινιάηξεο», είραλ επηηειέζεη ζαπκάζηα πξάγκαηα ζε θάζε 

ηνκέα. Σν φλνκά ηνπο δελ ήηαλ πηά απνθξνπζηηθφ…». 

«Δηζη δελ ήηαλ, νχηε ζπκπησκαηηθφ νχηε θαη παξάμελν φηη, χζηεξα απφ ην έηνο 1204 

κ.Υ., ην φλνκα Διιελ πξνβάιιεηαη πάιη σο Δζληθφ. Λφγηνη, βαζηιείο θαη άξρνληεο 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην επηθαινχληαη κε πιήξε ζπλεί-

δεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Διιεληθφο ιαφο μαλαθεξδίδεη ην εζληθφ ηνπ φλνκα θαη 

θαίλεηαη ζαλ λ’ αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ…» 

Ο Απηνθξάηνξαο ηήο Νίθαηαο, Θεφδσξνο Β’ Λάζθαξηο, έγξαςε φηη ήηαλ ελζνπζηα-

ζκέλνο απφ ηελ «επαλαλαθάιπςε» θαη ρξήζε ηήο αξραίαο Διιεληθήο γιψζζαο, ηελ 

νπνία ζαθψο πξνηηκνχζε απφ ηελ επίζεκε εθθιεζηαζηηθή γιψζζα ηήο επνρήο ηνπ : 

«Αιιά ηε Διιελίδη δηαιέμνκαί ζνπ δηαιέθησ, ήλ θαη κάιινλ εζπαζάκελ ή ην 

αλαπλείλ...» ( Γειαδή, φηη ηελ αγαπά πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλαπλνή ηνπ !!! ) 

Ο ίδηνο Διιελνιάηξεο απηνθξάηνξαο, κέλεη «ελεφο» ζαπκάδνληαο ηά αξραία 

κλεκεία ηήο Πεξγάκνπ θαη εχινγα, ηά ζεσξεί «Διιεληθήο κεγαιφλνηαο κεζηά θαη 

ζνθίαο ηαχηεο ηλδάικαηα…». 

Αιιά θαη ν δηάδνρφο ηνπ, επίζεο απηνθξάηνξαο ηήο Νίθαηαο, Ησάλλεο Γ’ Γνχθαο 

Βαηάηζεο, ην έηνο 1237, ζε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πάπα Γξεγφξην Θ’, 

γξάθεη φηη : 

«Δλ ηψ γέλεη ησλ Διιήλσλ ε ζνθία βαζηιεχεη θαη απφ ηνπ γέλνπο απηψλ, ην ηαχηεο 

ήλζεζελ αγαζφλ θαη εηο ηνπο άιινπο δηεδφζε.» 

Ζ Αλλα Γεκεηξίνπ γξάθεη αθφκε φηη, εηδηθφηεξα νη «Λαζθαξίδεο» απηνθξάηνξεο 

ηνχ Κξάηνπο ηήο Νίθαηαο, παξάιιεια κε ηηο αζηακάηεηεο πνιεκηθέο ηνπο επηρεηξή-

ζεηο ελαληίνλ ηψλ Φξάγθσλ θαηαθηεηψλ ηήο Διιεληθήο ρεξζνλήζνπ θαη ηνχ Αξρη-

πειάγνπο αιιά θαη ηψλ ειηδνχθσλ Σνχξθσλ ηήο Αλαηνιηθήο Μηθξάο Αζίαο, 

βξίζθνπλ ρξφλν θαη γηά έξγα πλεπκαηηθά : 

«πιιέγνπλ αξραία ρεηξφγξαθα φισλ ησλ επηζηεκψλ θαη ηερλψλ, ηδξχνπλ δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο, αλψηεξεο εθπαηδεπηηθέο ζρνιέο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ πλεπκαηηθή 

αλά-πηπμε ηνχ Κξάηνπο θαη ηψλ ππεθφσλ ηνπο…» 

Ο Απφζηνινο Δ. Βαθαιφπνπινο, ζην βηβιίν ηνπ : «Ο ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΑΓΧΝΑ 

Χ ΚΟΡΤΦΑΗΑ ΦΑΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

» (ζην νπνίν ήδε αλαθεξζήθακε), γξάθεη ζρεηηθά : 

«Καηά ηελ πξψηε πνιηνξθία ηήο Θεζζαινλίθεο (1383-1387) απφ ηνχο Σνχξθνπο, ν 

ηθαλφο θαη βαπηηζκέλνο ζηα λάκαηα ηήο θιαζζηθήο παηδείαο, δηνηθεηήο ηεο, ν 



πξίγθηπαο Μαλνπήι Παιαηνιφγνο, εγθαξδηψλεη ηνχο θαηνίθνπο ηεο κε νκηιία ηνπ, 

ιέγνληάο ηνπο φηη δελ είλαη κφλν «Ρσκαίνη» («Ρσκηνί») δειαδή θάηνηθνη ηνχ 

Αλαηνιηθνχ Ρσκατθνχ (ή Βπδαληηλνχ) θξάηνπο αιιά θαη Διιελεο, εθ’ φζνλ είλαη 

απφγνλνη ηψλ ζηξαηηψλ ηνχ Φηιίππνπ θαη ηνχ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ». 

Αλαθέξεηαη επίζεο απφ αξθεηνχο ηζηνξηθνχο φηη, ζηα ρξφληα ηψλ Παιαηνιφγσλ 

αλαπηχρζεθε (κεηά απφ πνιινχο αηψλεο…), ε κειέηε ηψλ καζεκαηηθψλ θαη ηήο 

αζηξνλνκίαο θαη πνιινί Διιελν Βπδαληηλνί ηήο επνρήο αζρνιήζεθαλ κε ηηο ελ γέλεη 

ζεηηθέο επηζηήκεο, ζπιιέγνληαο ην πιηθφ ηνπο απφ ηά αξραία έξγα ηνχ Δπθιείδε θαη 

ηνχ Πηνιεκαίνπ θαζψο θαη απφ Αξαβηθά θαη Πεξζηθά ζπγγξάκκαηα ηά νπνία 

βεβαίσο ζηεξίδνληαλ ζε αξραίεο Διιεληθέο «πεγέο». 

Αθφκε, αξθεηέο ηαηξηθέο πξαγκαηείεο (απζηεξά απαγνξεπκέλεο κέρξη ηφηε απφ ην 

θαλαηηζκέλν Βπδαληηλφ ηεξαηείν…), αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν ηψλ Παιαηνιφγσλ, αλα-

θέξεηαη κάιηζηα φηη έλα Βπδαληηλφ εγρεηξίδην ηαηξηθήο ηνχ ηέινπο ηνχ 13
νπ

 αηψλα, 

είρε κεγάιε απήρεζε ζηελ Ηαηξηθή ηήο Γχζεσο θαη δηδάζθνληαλ ζηελ Ηαηξηθή ρνιή 

ηψλ Παξηζίσλ κέρξη ηνλ 17
ν
 αηψλα. 

Παξαηεξείηαη επίζεο ζνβαξή ελαζρφιεζε θαη κε ηελ Ννκνινγία, «απαχγαζκα» δε 

απηήο είλαη έλα ζπνπδαίν λνκνζεηηθφ έξγν, ε παζίγλσζηε «Δμάβηβινο» ηνχ 

Κσλ/λνπ Αξκελφπνπινπ, δηθαζηνχ θαη λνκνκαζνχο απφ ηελ Θεζζαινλίθε, πνχ 

απνηειεί εκβξηζή ζπιινγή απφ ζεκαληηθά παιαηά λνκνζεηηθά έξγα γηά ην Αζηηθφ, 

ην Πνηληθφ αιιά θαη ην Αγξνηηθφ δίθαην. 

( Μεηά ην κνηξαίν έηνο 1453, ε «Δμάβηβινο» επηπρψο δηαζψζεθε θαη δηαδφζεθε 

ζηελ Γχζε, φπνπ κειεηήζεθε γηά αηψλεο σο βαζηθή λνκνινγία ηνχ δηθαίνπ ηψλ 

Δπξσπατθψλ θξαηψλ.) 

Δρνπκε αθφκε, ζηελ ίδηα πεξίνδν, αλαδσνγφλεζε ηψλ ηερλψλ, ηήο ζπγγξα θήο θαη 

ηήο πνίεζεο (ζεκαληηθφ δείγκα ην πεξίθεκν «Υξνληθφ ηνχ Μσξέσο» ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα) αιιά θαη ζηελ δσγξαθηθή, ηέηνηα ψζηε ν ηζηνξηθφο Α. Βαζίιηεθ λα 

απνθαίλεηαη φηη, ππήξμε ζεκειηψδεο ε επίδξαζε ηνχ Βπδαληίνπ ηψλ Παιαηνιφγσλ 

ζηελ αληίζηνηρε Ηηαιηθή ηέρλε ηήο Αλαγέλλεζεο. 

Απξνζδφθεηα ινηπφλ, εθείλα ηά 250 ρξφληα κεηαμχ ηψλ δχν θαηαιήςεσλ ηήο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο (1204 θαη 1453), απνδεηθλχνληαη απνθαζηζηηθά γηά ηελ 

βαζκηαία επαλΔιιελνπνίεζε ηψλ Ρσκαηνβπδαληηλψλ πιεζπζκψλ ηνχ επξχηεξνπ 

Διιαδηθνχ ρψξνπ. 

Οινη απηνί είραλ ππνζηεί καθξαίσλε θαη κεζνδεπκέλε «εμάιεηςε ηζηνξηθήο 

κλήκεο», ψζηε λα ιεζκνλήζνπλ φηη ήζαλ Διιελεο θαη λα απηναπνθαινχληαη κφλν 

κε ην φλνκα ηψλ θαηαθηεηψλ ηήο αξραίαο Διιάδνο, δειαδή «Ρσκαίνη» θαη θαη’ 

εμέιημηλ «Ρσκενί». 

Γειαδή (θαη απηφ δελ επηηξέπεηαη πιένλ λα απνθξχπηεηαη…), γηά ιφγνπο ζξεζθεην-

ινγηθνχο/δνγκαηηθνχο, είραλ ππνζηεί κηά ελζπλείδεηα ζρεδηαζκέλε, βίαηε θαη 

ζπζηε-καηηθή απνθνπή απφ ηηο αξραηνΔιιεληθέο πξνγνληθέο «ξίδεο» ηνπο, ηηο 

ηζηνξηθέο κλήκεο ηνπο γηά ηηο έλδνμεο θαηαγσγηθέο ηνπο αμίεο αιιά ην ρεηξφηεξν 

είραλ ζηεξεζεί θαη ηελ ζηνηρεηψδε δπλαηφηεηα ηήο ελαζρνιήζεψο ηνπο κε θάζε 

είδνπο εθπαίδεπζε ζηελ θηινζνθία, ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ζηηο θαιέο ηέρλεο, ζηνλ 

αζιεηηζκφ θ.ιπ. γηαηί απηέο απαγνξεχνληαλ θαη δηαβάιινληαλ απφ ην θαλαηηζκέλν 

«πνιππνιηηηζκηθφ» (θάηη κάο ζπκίδεη απηφ…), Βπδαληηλφ ρξηζηηαληθφ ηεξαηείν, σο 

«αηξεηηθέο», «εηδσινιαηξηθέο» θαη «παγαληζηηθέο». 

[ Παξνκνίσο ζηηο εκέξεο καο, αληίζηνηρνη αξγπξψλεηνη ζθνγγνθσιάξηνη πιαλεηαξ-

ρηθψλ εμνπζηαζηηθψλ θέληξσλ, πξνσζνχλ θαη πάιη, κε εγθιεκαηηθή επηπνιαηφηεηα 

σο «παλάθεηα εθζπγρξνληζκνχ», ηελ απνθνπή ηψλ λέσλ Διιήλσλ απφ ηηο 

πξναηψληεο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο καο ξίδεο, δηαβάιινληαο θαη ζπθνθαληψληαο 

ηνχο αληηζηεθφκελνπο παηξηψηεο, δειαδή ηνχο ελ αγσλία ηεινχληεο πλεπκαηηθνχο 



αλζξψπνπο αιιά θαη ηνπο απινχο ελζπλείδεηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη αλεζπρνχλ θαη 

πξνβιεκαηίδνληαη γηά ηφ κέιινλ ηήο Παηξίδαο θαη ηνχ Διιεληθνχ ιανχ, σο … 

«ζσβηληζηέο» θαη «ξαηζηζηέο»!!! ] 

Οκσο ηφηε ζηελ ηζηνξηθή επνρή πνχ εμεηάδνπκε, ε αδήξηηε αλαγθαηφηεηα ππεξαζ-

πίζεσο ηήο ειεπζεξίαο, ηήο δσήο θαη ηήο πεξηνπζίαο ηψλ Διιελνγελψλ πιεζπζκψλ, 

έλαληη θαηαθηεηψλ θαη επηδξνκέσλ, νη νπνίνη ήζαλ επίζεο Υξηζηηαλνί, ε ί η ε 

«Καζνιηθνί» (Φξάγθνη, Βελεηνί, Γελνβέδνη, Ννξκαλδνί) ε ί η ε «Οξζφδνμνη» 

(Βνχιγαξνη, ιαχνη θ.ά.), αλέδεημε θαη επέβαιιε έθηνηε ηήλ ζπζπείξσζή ηνπο γχξσ 

απφ έλα δηαθνξνπνηεκέλν αμηαθφ «πφιν έιμεσο». 

Ο ηζηνξηθφο Α. Βαζίιηεθ είλαη θαηεγνξεκαηηθφο ζηελ άπνςε απηή : 

«Σελ επνρή ηήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπ παξαθκήο, ν Διιεληζκφο εθαίλεην λα 

ζπγθεληξψλεη φιε ηνπ ηελ ηθκάδα γηα λα δείμε ηελ δσηηθφηεηα ηνχ πξνγνληθνχ 

θιαζζηθνχ πνιηηηζκνχ θαη γηα λα πξνζθέξεη ειπηδνθφξα ζεκεία γηα ηελ κειινληηθή 

Διιεληθή Αλαγέλλεζε ηνχ 19
νπ

 αηψλνο... Σίο παξακνλέο ηήο επεξρφκελεο θαηα-

ζηξνθήο, φιε ε Διιάο ζπγθέληξσλε ηελ πλεπκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα γηά λα ξίμε 

ηελ ηειεπηαία ζαπκάζηα ιάκςε ηεο...». 

Αιισζηε, εθηφο απφ ηά δηαζσδφκελα ζπγγξάκαηα θαη ηηο πεξγακελέο, ήζαλ 

«παξφληα» θαη ηά απαληαρνχ εγθαηεζπαξκέλα αξραία εξείπεηα, θαζψο θαη νη πξν-

θνξηθέο γελεά πξφο γελεά ηζηνξηθέο κλήκεο, πνχ ππελζχκηδαλ ζηνχο «παξαδαιηζ-

κέλνπο» απφ ηηο αιιεπάιιειεο δνπιείεο αηψλσλ, Διιεληθνχο πιεζπζκνχο φηη 

θάπνηνη κηζνμεραζκέλνη πξφγνλνη, δεκηνχξγεζαλ, δίδαμαλ, αγσλίζηεθαλ, ζπζηάζ-

ηεθαλ θαη δνμάζηεθαλ, ζηά ίδηα αηκαηνπνηηζκέλα ρψκαηα. 

Ο Διιελαο ζπγγξαθέαο Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, ζην βηβιίν ηνπ «Ρήγαο 

Βειεζηηλιήο» (Δθδ. Βνπιήο ηψλ Διιήλσλ, ζει. 43), αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη : 

«…Ο Ρήγαο Φεξαίνο έδεηρλε κεγάιε επαηζζεζία γηα ηελ θπζηθή νκνξθηά ηψλ 

γλσξίκσλ θαη αγαπεηψλ ηνπ ηνπίσλ αιιά θαη γηα ηηο αξραηφηεηεο πνπ ζχκηδαλ ζηνλ 

ζχγρξνλν επηζθέπηε ηελ θιαζζηθή θιεξνλνκηά ηήο ρψξαο…» 

Απνδεηθλχεηαη δειαδή φηη, εθείλεο νη αξραηφηεηεο, δειαδή ηά αλεμίηεια ηζηνξηθά 

θαη πνιηηηζκηθά «ίρλε» ηψλ αξραίσλ πξνγφλσλ καο, έπαημαλ θαίξην ξφιν ζηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνχ κεηέπεηηα θνξπθαίνπ «βάξδνπ» ηήο εζληθήο καο παιηγ-

γελεζίαο, γηά ηήλ αμία θαη ην κεγαιείν ηήο παηξνγνληθήο ηνπ Διιεληθφηεηαο θαη 

επνκέλσο ηελ αλαγθαηφηεηα ηήο αλαβηψζεψο ηεο ζηελ ζπλείδεζε ηψλ λεψηεξσλ 

Διιεληθψλ γελεψλ. 

Γελψλ νη νπνίεο, δψληαο επί αηψλεο ζηα ζθνηάδηα ηήο εκηκάζεηαο θαη ηήο δεηζη-

δαηκνλίαο πνχ ηνπο είραλ επηβάιιεη ε δνγκαηηθή κηζαιινδνμία θαη ε ζενθξαηηθή 

ηξνκνθξαηία ηήο Βπδαληηλνθξαηίαο, είραλ εμαλαγθαζζεί λα «απνπνηεζνχλ» θαη 

ζρεδφλ είραλ απσιέζεη ηελ εζληθή ηνπο απηνγλσζία. 

Γηά ηφ πφζν ζεκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε αίζζεζε ηήο εζληθήο απηνγλσζίαο, ζα 

επηθαιεζζνχκε κηά δήισζε ηνχ γλσζηνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Καζεγεηή Αξραηνιφγνπ 

Γεκήηξε Παληεξκαιή, ν νπνίνο είρε ηνλίζεη κε έκθαζε (ζέ ηειενπηηθή εθπνκπή), 

φηη ε αλαθάιπςε ηψλ παγθφζκηαο πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο αξρανινγηθψλ επξεκάησλ 

ζηφ Γίνλ ηήο Μαθεδνλίαο, απεηέιεζε έληνλν ζηνηρείν αίζζεζεο ππεξεθαλείαο γηά 

ηνχο θαηνίθνπο ηήο πεξηνρήο. 

Όπσο βεβαίσλε ν Διιελφςπρνο θαζεγεηήο, νη άλζξσπνη απηνί έδεηρλαλ κέ ηήλ ραξά 

θαη ηήλ ζπκκεηνρή ηνπο φηη, κέζσ ηήο αλαθαιχςεσο ηψλ αξραηνινγηθψλ Διιεληθψλ 

επξεκάησλ ηνχ ηφπνπ ηνπο, επηβεβαίσλαλ ηίο «ξίδεο» ηνπο, δειαδή αθξηβψο ηήλ 

πνιχηηκε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Δπηβεβαησηηθά ζηνηρεία απηήο ηήο αδήξηηεο αλάγθεο πνχ ελππάξρεη αλέθαζελ ζηνλ 

άλζξσπν, γηά ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επηβεβαίσζε ηήο θαηαγσγηθήο ηνπ πξνέιεπζεο, 

είλαη θαη ηά αλαθεξφκελα απφ ηνλ ζεκαληηθφ Διιελα ηζηνξηθφαξραηνιφγν Δπακ. Α. 



Βξαλφπνπιν, ζην εμαηξεηηθφ βηβιίν ηνπ, «ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΟ ΣΖ Ν.ΓΑΛΛΗΑ» 

(Δθδνζε Κ.Δ.Μ.Δ., Αζήλα 1993). Γξάθεη ζρεηηθά ν Δ.Β. : 

«…ηελ λφηηα Γαιιία δελ απνθξχπηνπλ ην ειιεληθφ παξειζφλ ηνχ ηφπνπ ηνπο. ηα 

ηνπξηζηηθά βηβιία θαη έληππα, κε εκθαληηθφ ιφγν αλαθέξνληαη ζηελ χπαξμε θαη 

αθκή ηψλ ειιεληθψλ απνηθηψλ Μαζζαιίαο, Νίθαηαο, Μνλνίθνπ (Μνλαθφ), 

Ζξάθιεηαο, Αληίπνιεο (Αληίκπ), Ρφδνπ (εμ’ νχ θαη Ρνδαλφο πνηακφο), Οιβίαο, 

Θπιίλεο, Αξειάηεο (Αξι) θαη Αγάζεο. Σεξάζηηα ππήξμε ε επίδξαζε ηψλ πφιεσλ 

απηψλ ζηνλ εθπνιηηηζκφ ηψλ Γαιαηψλ.» 

«Οη Γαιάηεο δελ έκαζαλ απφ ηνπο Διιελεο απνίθνπο κφλν ηελ θαιιηέξγεηα ηήο 

ακπέινπ θαη ηήο ειηάο αιιά θαη ηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή, ηηο ηέρλεο, ην ζέαηξν, 

ηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο, ηελ θνπή λνκηζκάησλ, ην νξγαλσκέλν εκπφξην θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, πξνπάλησλ.» 

«Ο αξραίνο Διιελαο ηζηνξηθφο θαη γεσγξάθνο ηξάβσλ, νλνκάδεη ραξαθηεξηζηηθά 

ηελ Μαζζαιία δηδαθηήξην ηψλ Γαιαηψλ, ν δε Γαιάηεο ζπγγξαθέαο Πνκπήτνο 

Σξψγνο θάλεη ιφγν πεξί ηνχ εμειιεληζκνχ ηψλ Γαιαηψλ.» 

«Οη ζχγρξνλνη Γάιινη ηήο Μαζζαιίαο (θαη ηψλ άιισλ γαιιηθψλ πφιεσλ ηεο Ν. 

Γαιιίαο) καζαίλνπλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία ηνπο ζην ζρνιείν, πψο νη αξραίνη 

Φσθαείο πξσηνεθπνιίηηζαλ ηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη αηζζάλνληαη πνιχ ππεξήθαλνη 

γηα ηελ απψηεξε αξραηνειιεληθή θαηαγσγή ηνπο…» 

Σφ γεγνλφο φηη, νη δχν δηάζεκνη «ζχγρξνλνη» Γαιάηεο, ν Αζηεξίμ θαη Οβειίμ  νη 

ήξσεο ηψλ παζίγλσζησλ «θφκηθ» (απφ ηελ Διιεληθή ιέμε «θσκηθφ»), πξνθαλψο 

«δαλείζηεθαλ» ηά νλφκαηά ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο «άζηξνλ» ή «αζηέξη» θαη 

«νβειίαο» (κε ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηνπο, δειαδή ηήο 

επθπταο ηνχ ελφο θαη ηήο γαζηξηκαξγηθήο βνπιηκίαο ηνχ άιινπ…), απνθαιχπηεη θαη 

επηβεβαηψλεη απηή ηελ κεη’ ππεξεθαλείαο παξαδνρή εθ κέξνπο ηνχ δεκηνπξγνχ 

ηνπο, ηνχ δηάζεκνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα Ρελέ Γθνζηλχ, ηήο αξραηνειιεληθήο ηνπο 

πνιηηηζκηθήο θαηαγσγήο. 

Αιισζηε, ην «καγηθφ θίιηξν» πνχ έθαλε ηνχο ελ ιφγσ Γαιάηεο πνιεκηζηέο αθαηα-

κάρεηνπο ζηελ αληίζηαζή ηνπο θαηά ηψλ Ρσκαίσλ θαηαθηεηψλ φρη ηπραία θέξεηαη 

λα παξαζθεπάδεηαη απφ έλαλ «Γξπίδε», δειαδή έλα δηαλννχκελν γλψζηε θαη 

ζπλερηζηή ηήο αξραηνειιεληθήο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ηήο Γαιαηίαο, εθ’ φζνλ νη 

Γξπίδεο, δειαδή νη ηεξείο ηήο δξπφο (κε αξρηθή πξντζηνξηθή «θαζηέξσζή» ηνπο ζην 

Μαληείν ηνχ Γηφο ηήο Ζπεηξσηηθήο Γσδψλεο), φπσο βεβαηψλεη ν Ηνχιηνο Καίζαξ, 

ζην πεξίθεκν απηνβηνγξαθηθφ βηβιίν ηνπ «De bello Gallico», κ η ι ν χ ζ α λ θαη έ γ- 

ξ α θ α λ Διιεληθά!!! 

Με δεδνκέλν φηη, ηφζν ε Διιεληθή φζν θαη Γαιαηηθή «κπζνινγία» δέρνληαη σο 

απψηεξν γελάξρε ηψλ Γαιαηψλ (αιιά θαη ηψλ Κειηψλ) ηνλ αξραίν Διιελα ππεξ-

ήξσα Ζξαθιή, γίλεηαη πξνθαλέο φηη, ην πεξίθεκν «καγηθφ θίιηξν», ήηαλ θαηά ηνλ 

Ρ.Γθνζηλχ κεηαθνξηθά ν ελσηηθφο άιισο ν ζπζπεηξσηηθφο αληηζηαζηαθφο «θαηά-

ιχηεο» ηψλ Γαιαηψλ, δειαδή, ε παλαξραία ηζηνξηθή παηξησηηθή απηνγλσζία ηνπο. 

Αληίζηνηρα ινηπφλ, ζηελ ηζηνξηθή επνρή πνχ εξεπλνχκε ( δειαδή ακέζσο κεηά ηελ 

θαηάθηεζε ηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Λαηίλνπο, ην έηνο 1204 κ.Υ.), 

θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν απηήο ηήο ηζηνξηθήο επαλΔιιελνπνίεζεο ηψλ νχησο ή άιισο 

Διιελνγελψλ πιεζπζκψλ, ππήξμε ην γεγνλφο φηη, ζεκαληηθνί ιφγηνη, δηαλννχκελνη 

θαη ζπγγξαθείο ηήο επνρήο εθείλεο, εγθαηαιείπνληαο ηελ ππφδνπιε πιένλ 

«βαζηιεχνπζα», θαηέθπγαλ ζηηο «απιέο» πνχ δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο 

«Απηνθξαηνξίεο» ηήο Νίθαηαο θαη ηήο Σξαπεδνχληαο θαζψο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ηψλ 

«Γεζπνηάησλ» ηήο Ζπείξνπ θαη ηνχ Μπζηξά. 

Δθεί, απαιιαγκέλνη απφ ηφλ αζθπθηηθφ δνγκαηηθφ έιεγρν ηήο θεληξηθήο απηνθξα-

ηνξηθήο θαη παηξηαξρηθήο/εθθιεζηαζηηθήο εμνπζίαο, κπφξεζαλ λα κεηαιακπαδεχ-



ζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, πξνζθέξνληαο πνιχηηκν δηδαθηηθφ έξγν θαη δεκηνπξγψληαο 

ηνχο πξψηνπο πεξηθεξεηαθνχο ππξήλεο κηάο αλαπάληερεο κνξθσηηθήο πνιηηηζκηθήο 

αθππλί-ζεσο ηψλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ, ηδηαίηεξα ηήο Ζπείξνπ, ηήο πξφζσ Μηθξάο 

Αζίαο, ηνχ Πφληνπ θαη ηήο Ννηίνπ Πεινπνλλήζνπ, φπνπ θπξίσο ήθκαζαλ εθείλα ηά 

απηνηειή θαη αλεμάξηεηα Διιελνβπδαληηλά Κξάηε. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν, «άλζηζε» θαη «θαξπνθφξεζε» κηά 

γλσζηηθή επαλειιελνπνίεζε ηψλ γεγελψλ πιεζπζκψλ ηψλ πεξηνρψλ απηψλ, 

δεκηνπξγψληαο ηζρπξνχο «πφινπο» εζληθήο επαλαζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηζηνξηθήο 

απηνγλσζίαο ηνπο, πνχ απνδείρζεθαλ απαξαίηεηνη ζηνχο απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο 

πνχ επαθνινχζεζαλ ελαληίνλ ηψλ Λαηίλσλ θαηαθηεηψλ ηήο παηξίδαο ηνπο. 

Ο Άγγινο Donald Mc Nicol παξαηεξεί θαη εδψ εχζηνρα : 

«…Ζ εθ λένπ αλαθάιπςε ηήο θιαζζηθήο παηδείαο, ε νπνία (εχινγα) πξνβάιινληαλ 

σο Διιεληθφ κνλνπψιην, αζθαιψο δελ απέβιεπε ζηελ θαιιηέξγεηα ηήο ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ.» 

«…Γηα ηελ αθξίβεηα, ε θιαζζηθή αλαγέλλεζε πξνέξρνληαλ, ελ κέξεη, απφ ηελ απμα-

λφκελε απηνζπλεηδεζία ηνχ Διιεληζκνχ κεηαμχ ηψλ Βπδαληηλψλ, απφ έλα αίζζεκα 

ππεξεθαλείαο ( ηψλ Διιεληθψλ πιεζπζκψλ ) φηη ε, εθ κέξνπο ηνπο, απνθιεηζηηθφ-

ηεηα ζηήλ «ηδηνθηεζία» ηήο αξραίαο Διιεληθήο θιεξνλνκηάο, ηνχο μερψξηδε απφ 

ηνχο άμεζηνπο θαη αγξάκκαηνπο Λαηίλνπο.» 

Καη βεβαίσο (ζπκπιεξψλνπκε εκείο) πνιχ πεξηζζφηεξν ζα ηνχο μερψξηδε θαη ζα 

ηνχο δηαθνξνπνηνχζε «πξνζηαηεπηηθά» ιίγν αξγφηεξα, απφ ηνχο βάξβαξνπο 

Σνχξθνπο δπλάζηεο ηνπο, ζηα ηεηξαθφζηα ρξφληα ηήο αθφξεηεο ζθιαβηάο ηνπο. 

Δίλαη ελδεηθηηθή πεξίπησζε απηήο ηήο παξεγνξεηηθήο (κέζα ζηελ απειπηζία ηήο 

ζιηβεξήο θαηαξξεχζεσο ηήο θεληξηθήο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο) αιιά θαη ελζαξ-

ξπληηθήο (θαζ’ φζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα πξνβνιήο ηήο νξγαλψζεσο αληη-

ζηάζεσο ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο), επαλΔιιελνπνίεζεο ηψλ κέρξη ηφηε «πνιχ-

πνιηηηζκηθψλ» Βπδαληηλψλ φηη, αθφκε θαη ν κέρξη ηφηε θαλαηηθφο αλζέιιελαο 

Νηθήηαο ν Υσληάηεο επηθαλήο Βπδαληηλφο εθθιεζηαζηηθφο ζπγγξαθέαο, ν νπνίνο 

(ζηίο ψξεο πνπ νη Φξάγθνη θαη νη Βελεηνί βξίζθνληαλ ζηα πξφζπξα ηήο θαηάιεςεο 

ηήο Πφιεο, ην κνηξαίν έηνο 1204), απέδηδε ηελ επεξρφκελε ζπκθνξά ζηελ … 

«ςεπδνπαξζέλν ηψλ Διιήλσλ, ηελ Αζελά» ( ηέηνηα κηζαιιφδνμε ηχθισζε δηα-

θαηείρε ην εθθιεζηαζηηθφ ηεξαηείν…), αλαθαιχπηεη εθ ηψλ πζηέξσλ ηελ αμία ηψλ 

αξραίσλ Διιήλσλ θαη εγθσκηάδεη κε δένο ηελ ζνθία ηψλ αξραίσλ Αζελαίσλ θαη 

ηνχο λφκνπο ηνχ φισλνο. 

Ο ίδηνο παξαδέρεηαη ζην βηβιίν ηνπ «Σά κεηά ηελ Αισζηλ ζπκβάληα» φηη, ε ηζηνξία 

θαη ε θηινζνθία είλαη απνθιεηζηηθφ εχξεκα ηψλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη φηη, ν ίδηνο : 

«…δελ κπνξεί λα ραξηζζεί πιένλ ζε βαξβαξηθέο πξάμεηο θαηά ηψλ έξγσλ ηψλ 

αξραίσλ Διιήλσλ π ξ ν γ φ λ σ λ η ν π…» 

( πζζσξεπκέλεο απνθαιππηηθέο «ηχςεηο αηψλσλ» γηά ηά αλείπσηα εγθιήκαηα ηήο 

δνγκαηηθήο Βπδαληηλνθξαηίαο θαηά ηνχ πξνγνληθνχ καο Διιεληζκνχ…) 

Απφ φια ινηπφλ ηά παξαπάλσ ηζηνξηθά ζπγγξάκκαηα θαη ζηνηρεία αιιά θαη ηελ 

ζεσξεηηθή καο πξνζέγγηζε θαη αλάιπζή ηνπο, πξνθχπηεη αβίαζηα φηη δ ε λ ήηαλ 

κφλνλ ε ζπλήζεο ππεξαζπηζηηθή αλαγθαηφηεηα ηψλ πιηθψλ αγαζψλ, ν «ζπζπεηξσ-

ηηθφο θαηαιχηεο» εθείλεο ηήο πξνβνιήο έληνλεο αληηζηαζηαθήο δξάζεσο ζηνπο 

δφιηνπο Λαηίλνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνπο Οζσκαλνχο επηδξνκείο. 

Γηά εκάο ν «θαηαιχηεο» απηφο ήηαλ θπξίσο ε αληίζηνηρε γλψζε θαη ε εγθφιπσζε 

ηψλ έλδνμσλ πξνγνληθψλ αμηψλ (ηζηνξηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ), πνχ 

ζπζπείξσλε έθηνηε ηφζν απνθαζηζηηθά ηνχο άλεπ θεληξηθήο θξαηηθήο εθπξνζψ-

πεζεο θαη βαιιφκελνπο απφ παληνχ Διιελνγελείο «Ρσκατθνχο» πιεζπζκνχο, ππφ 

ηηο άκεζεο εγεζίεο ηψλ ηνπηθψλ Διιελνβπδαληηλψλ αξρφλησλνπιαξρεγψλ ηνπο. 



Οη νπνίνη άξρνληεο (αλ κή ηη άιιν) ήζαλ ζπκπαηξηψηεο ηνπο, φκαηκνη, νκφγισζζνη,  

νκφδνμνη θαη νκφηξνπνη, αγσληδφκελνη πιένλ καδί ηνπο γηά ηά ίδηα εγρψξηα «θνηλά 

θαη ζπκθέξνληα» αιιά «ηψξα» θ α η ζην φλνκα ηψλ αλαδεηθλπνκέλσλ κεηά απφ 

αηψλεο «ζησπήο» θνηλψλ αξραηνΔιιεληθψλ «παηξίσλ θαη ηεξψλ». 

Καη βέβαηα ην θαηλφκελν απηφ ππήξμε επξχηεξν, εθ’ φζνλ αληίζηνηρνη ηνπηθνί 

άξρνληεο/ήξσεο Διιεληθήο ζπλεηδήζεσο «αλαδείρζεθαλ» θαηά ηνπο ίδηνπο εθείλνπο 

ρξφλνπο θαη εμ αηηίαο ηψλ ηδίσλ λνκνηειεηαθψλ γεγνλφησλ, ζε φιν ηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν. Σέηνηνη ι.ρ. ππήξμαλ νη Καιιέξγεδεο, νη Μνπζνχξνη θαη νη Υνξηάηζεδεο ζηελ 

Κξήηε, ν Λέσλ γνπξφο, ν Βνπηζαξάο Γνμαπαηξήο, νη Βξαλάδεο θαη αξγφηεξα, ν 

Μηραήι Ράιιεο, ν Γξέδαο Παιαηνιφγνο θαη ν Κνξθφλδπινο Κιαδάο ζηελ Πεινπφλ-

λεζν θαη άιινη πνιινί αιινχ… 

Δπνκέλσο (θαη «επαγσγηθά») απνθαιχπηεηαη φηη, νη ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο ζπλήξ-

γεζαλ ψζηε λα εκθαληζζνχλ «αλαπάληερα» ηέηνηνη ηνπηθνί πνιέκαξρνη ελζπλείδεηνη 

ηήο καθξαίσλεο Διιεληθήο θαηαγσγήο ηνπο θαη ηήο αλαγθαηφηεηνο ππεξαζπίζεσο 

ηψλ παηξίσλ φπσο αλαδείρζεθαλ ζηελ Ζπεηξν θαη ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία (450 

νιφθιεξα ρξφληα κεηά ηνχο Διιελνβπδαληηλνχο ζηξαηεγνχο Γαπτδ Αξηαλίηε θαη 

Νηθεθφξν Οπξαλφ…), νη θαη’ επζείαλ απφγνλνί ηνπο Γεψξγηνο Αξηαλίηεο Κνκλελφο 

θαη «Κφληεο» Οπξαλφο ή «Οπξαλνθφληεο» αιιά θαη ν Ησάλλεο Καζηξηψηεο, 

παηέξαο ηνχ θεληέξκπεε, ηνχ θνξπθαίνπ φισλ εθείλσλ ηψλ κεζαησληθψλ 

«επηκειέζηαηα» αγλψζησλ εξστθψλ Διιήλσλ πξνγφλσλ καο. 

Ζ ζπγγξαθέαο Μαξία Μηραήι Γέδε, ζην ζεκαληηθφ βηβιίν ηήο νπνίαο, «ΟΗ 

ΔΛΛΖΝΔ ΑΡΒΑΝΗΣΔ» ήδε αλαθεξζήθακε, κάο επεμεγεί : 

«Ζ ζηξαηνιφγεζε ηψλ δπλάκεσλ ηνχ Καζηξηψηε γίλνληαλ απφ ην Διιεληθφ ζηνηρείν 

θπξίσο. Οη κε Διιελεο Αιβαλνί είραλ ήδε θαηά ην πιείζηνλ εμηζιακηζηεί (θαη) νη 

εμηζιακηζζέληεο μεπεξλνχζαλ ζε αγξηφηεηα θαη κίζνο ηνπο ίδηνπο ηνπο Σνχξθνπο 

ελαληίνλ ηψλ Διιήλσλ. 

«…Αιισζηε, έλα κεγάιν ηκήκα ηεο Βφξεηαο (ζεκεξηλήο) Αιβαλίαο βξίζθνληαλ 

θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ησλ Δλεηψλ θαη ήηαλ θπζηθφ, εθείλνη πνχ δέρηεθαλ ηνλ 

Καζηξηψηε γηα αξρεγφ ηνπο θαη ζπλεπαλαζηάηεζαλ θαηά ηψλ Σνχξθσλ, λα κελ 

είλαη νχηε νη πηζηνί ηνχ Ηζιάκ νχηε νη θαηερφκελνη απφ ηνπο Δλεηνχο…». 

Όπσο ινηπφλ κάο απνθαιχπηνπλ αμηφπηζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζπγγξαθέο, ν 

ζπγθε-θξηκέλνο επηθαλήο ζπκπνιέκαξρνο ηνχ θεληέξκπεε, ν Γεψξγηνο Αξηαλίηεο 

Κνκλελφο, ζηα ρξφληα ηήο θαηάιεςεο απφ ηνπο Σνχξθνπο ηήο Θεζζαινλίθεο (έηνο 

1430 κ.Υ. θαη κεηέπεηηα), ήηαλ επηθπξίαξρνο άξρνληαο ηψλ εξβίσλ, ζεκαληηθήο 

«θαζηξφπνιεο» ζηήλ Γπηηθή Μαθεδνλία. (ηίο δπηηθέο ππψξεηεο ηνχ Οιχκπνπ, 

έλαληη ηήο Κνδάλεο). 

Ζ πνιπεηήο επαλαζηαζηηθή δξάζε ηνπ, θαζψο θαη άιισλ Διιήλσλ νπιαξρεγψλ ηήο 

επνρήο ηνπ, ζηελ πεξηνρή ηήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηήο Πίλδνπ, πεξηγξάθνληαη 

απφ ηνλ ζπγγξαθέα Απφζη.Δ.Βαθαιφπνπιν, ζην βηβιίν ηνπ «Ο ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ 

ΑΓΧΝΑ Χ ΚΟΡΤΦΑΗΑ ΦΑΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ»  Θεζζαινλίθε 1985), σο εμήο : 

«Πξίλ θηφιαο απφ ηελ άισζε ηήο Κσλζηαληηλνππφιεσο, θαίλεηαη φηη παξαηεξήζεθε 

θαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, άγλσζηε αθφκε σο ζήκεξα ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο (επα-

λαζηαηηθή) αλαηαξαρή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηήο νπνίαο, κεγάια ηκήκαηα ηήο πεξηνρήο 

απηήο, θαηφξζσζαλ θηφιαο λα απνηηλάμνπλ γηά κεξηθά ρξφληα ηνλ Σνπξθηθφ 

δπγφ…». 

Όια δε απηά, παξά ην γεγνλφο φηη νη Οζσκαλνί, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο αηειείσηεο 

δπλαζηηθέο δηακάρεο, νη νπνίεο επαθνινχζεζαλ ηήλ θαηάξξεπζε ηνχ Διιελνβπδαλ-

ηηλνχ Γεζπνηάηνπ ηήο Ζπείξνπ (κεηαμχ ηήο θενπδαξρηθήο Ηηαιηθήο νηθνγέλεηαο ηνχ 

άξρνληα Κεθαιιελίαο, Καξφινπ Σφθθνπ, ηψλ Ζπεηξσηηθψλ/Αξβαλίηηθσλ «παηξηψλ» 



πάηα θαη Ληφζα αιιά θαη ηψλ έξβσλ επηγφλσλ ηνχ ηέθαλνπ Νηνπζάλ ) θαη 

ηαιάληζαλ ηελ Ζπεηξν θαη ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία επί νγδφληα πεξίπνπ ρξφληα (απφ 

ην έηνο 1350 έσο ην 1430), θαηέιαβαλ, κεηά απφ πνιχκελε πνιηνξθία, ηήλ Θεζ-

ζαινλίθε, ελ ζπλερεία δε «ακαρεηί» ηά Γηάλληλα θαζψο θαη ηηο γχξσ ηνπο πεδηλέο 

θαη εππξφζβιεηεο πεξηνρέο. 

Ζ Αξηα, πνχ αληηζηάζεθε γηά κεξηθά ρξφληα αθφκε ζηηο Σνπξθηθέο επηζέζεηο απφ 

μεξάο, ηειηθά θαηειήθζε ην έηνο 1449, φηαλ ηζρπξφο Οζσκαληθφο ζηφινο, ππφ ηφλ 

αξρηλαχαξρν Φατθ Παζά, εηζρψξεζε ζηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν θαη ηελ απέθιεηζε. 

(Γηάλλε Σζνχηζηλνπ, «Αξηηλά Ηζηνξηθά Θέκαηα», Αξηα 2001. 

Δηζη ινηπφλ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν (απφ ηφ έηνο 1434 θαη ζρεδφλ γηά 

κηά 5εηία), ν Διιελαο πνιέκαξρνο Γεψξγηνο Αξηαλίηεο Κνκλελφο, κε νξκεηήξην ην 

ζπνπδαίν θξνχξην ηψλ εξβίσλ, αληηζηέθεηαη γελλαία ζηήλ Σνπξθηθή ιαίιαπα, 

κέρξη πνχ εηηήζεθε ζέ άληζε κάρε θαη αλαγθάζηεθε λα δειψζεη (πξνζσξηλή) 

ππνηαγή ζηνπο Οζσκαλνχο. 

Σηκψληαο φκσο ηελ καθξαίσλε πνιεκηθή γεληά απφ ηελ νπνία θαηάγνληαλ, φηαλ ν 

Γεψξγηνο Καζηξηψηεο θάιεζε, ηνλ Ννέκβξην 1443 ζηελ Ληζζφ, ηνχο ηνπηθνχο 

εγεκφλεο ηήο Ζπείξνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επαλάζηαζή ηνπ, ν Γεψξγηνο 

Αξηαλίηεο, επηθπξίαξρνο ηφηε ηήο πεξηνρήο πνχ έρεη επίθεληξν ην ζεκεξηλφ Διβαζάλ 

(εθηεηλφκελε απφ Γπηηθά ζηηο εθβνιέο ηνχ πνηακνχ θνχκπε ζηελ Αδξηαηηθή 

ζάιαζζα θαη Αλαηνιηθά κέρξη ηήλ ιίκλε Ορξίδα), παξά ηήλ πξνρσξεκέλε ειηθία 

ηνπ, δελ δίζηαζε λά ζπληαρζεί νιφςπρα καδί ηνπ, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζπλεηζθέξνληαο αμηφινγεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο. 

Δπί πιένλ, κία απφ ηηο δηάζεκεο γηά ηελ θαιινλή ηνπο 9 ζπγαηέξεο ηνπ, ηελ πεξίθε-

κε Αλδξνλίθε Μαξίλα Αξηαλίηε («Νηφληθα» γηά ηνχο ζεκεξηλνχο Αιβαλνχο), παλη-

ξεχηεθε ν θεληέξκπεεο ηελ 26
ε
 Απξηιίνπ 1451θαη απέθηεζε καδί ηεο, ην έηνο 1456, 

ηφλ κνλνγελή γπηφ ηνπ, Ησάλλε Καζηξηψηε ηνλ λεψηεξν. [ Ηδέηε, Fan S. Noli: 

«HISTORIA E SKENDERBEUΣ» (Kryezotitte Arberise 1405-1468, Δθδ. 2004, ζει. 

7073) ] 

Δίλαη επνκέλσο πξφδειν φηη, ηελ ίδηα Διιεληθή θαηαγσγή θαζψο θαη ηθαλή 

ζπλείδεζε γηά ηήλ καθξαίσλε ηζηνξηθή αμία ηεο δηέζεηαλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνχο 

ινηπνχο ζπκκαρεηέο ηνχ θεληέξκπεε κε ηά αθξαηθλψο Διιεληθά νλνκαηεπψλπκα, 

ζεσξνχκε δε φηη, απηφ ήηαλ ην ηδηαίηεξν ζηνηρείν πνχ δξν κνιφγεζε κηά επαλάζηαζε 

ηέηνηαο δπλακηθφηεηαο θαη ηφζν πξσηφθαληεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 

Δπαλάζηαζε φπνπ, ηφζν νη εγέηεο φζν θαη νη απινί καρεηέο ήζαλ θαηά ηελ 

πακςεθία ηνπο ηέθλα ηψλ θαηαδησγκέλσλ Διιεληθψλ θαη Αιβαληθψλ ρξηζηηαληθψλ 

πιεζπζκψλ (Οξζνδφμσλ ή «Οπληηψλ» άιισο «Γξαηθνρξηζηηαλψλ», δειαδή Οξζν-

δφμσλ νη νπνίνη εθθιεζηαζηηθά αλαγλψξηδαλ ην «πξσηείν» ηνχ Πάπα), πνχ 

κάρνληαλ φπσο νη αξραίνη πξφγνλνί ηνπο, γηά ηελ ειεπζεξία ηήο ίδηαο ηήο παηξίδαο 

ηνπο θαη φρη πιένλ γηά ηελ ππεξάζπηζε θαη πξνζηαζία ελφο καθξηλνχ θαη νπζηαζηηθά 

αδηάθνξνπ γη’ απηνχο απηαξρηθνχ θέληξνπ εμνπζίαο (δειαδή ηνχ Βπδαληίνπ), ην 

νπνίν ηνπο αληηκεηψπηδε επί αηψλεο σο χπνπηνπο «αηξεηηθνχο» θαη αλππφηαθηνπο 

«θνξνδηαθεχγνληεο» (…) 

Πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα δηφηη, ηελ ππεξάζπηδαλ απφ ηελ εηζβνιή θαη θαηάθηεζε, 

εθ κέξνπο κηάο θπιήο αδεθάγα επεθηαηηθήο θαη «γνληδηαθά» ιεζηξηθήο θαη αλειέ-

εηεο, φπσο «επηκειψο» απέδεημαλ φηη ήζαλ (θαη «κεη’ ππεξεθαλείαο» εμαθνινπζνχλ 

λα είλαη θαη ζήκεξα…), νη αδηφξζσηα βάξβαξνη θαη αηκνραξείο Σνχξθνη. 

Οινη εθείλνη νη αγσληζηέο ηήο ειεπζεξίαο πνχ είραλ θαηαθχγεη φπσο δηαπηζηψζακε 

ζηνχο δπζπξφζηηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηήο επξχηεξεο Ζπείξνπ θαη ηήο βνξεηνδπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, φρη κφλν ππεξάζπηδαλ ηά πάηξηα αιιά είραλ απνθηήζεη (ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν) ζπλείδεζε ηήο αμίαο θαη ηήο ππεξνρήο απηψλ ηψλ παηξίσλ, απφ ηά 



πξνζθεξφκελα εθκαπιηζηηθά «αγαζά» ηνχ εμηζιακηζκνχ θαη ηήο ππνηαγήο ζηνχο 

Οζσκαλνχο Σνχξθνπο δπλάζηεο. 

Ο ηζηνξηθφο Απφζηνινο Βαθαιφπνπινο, ζην βηβιίν ηνπ νπνίνπ ήδε αλαθεξζήθακε, 

πεξηγξάθεη θαη ηά εμήο : 

«Ηδνχ κηα πνιχηηκε καξηπξία ηνχ ιφγηνπ θαη ζεξκνχ παηξηψηε Ηαλνχ Λάζθαξε, 

βηβιηνζεθάξηνπ ηνχ Lorenzo dei Medici ηήο Φισξεληίαο, γηα ηηο θεληξηθέο θαη 

βφξεηεο Διιεληθέο ρψξεο, πνχ δηαηξέρεη Αξηα, Αθαξλαλία, Θεζζαιία θαη Μαθεδν-

λία, ζηά ηέιε ηνχ 15
νπ

 αηψλα, αλαδεηψληαο Διιεληθά ρεηξφγξαθα, ζρεδφλ 40 ρξφληα 

κεηά ηελ Αισζε.» 

«Μαξηπξία πνχ ηελ βξίζθνπκε ζην κηθξφ ζεκεησκαηάξηφ ηνπ φπνπ, θαηαγξάθνληαο 

κία θξάζε πνχ έρεη κεγάιε ζεκαζία…, δειψλεη ηελ ηεξάζηηα εληχπσζε πνχ ηνχ 

θάλεη ε ζηάζε ηψλ νξεζίβησλ Διιήλσλ απέλαληη ηψλ θαηαθηεηψλ.» 

«ηηο πεξηζζφηεξεο νξεηλέο ρψξεο, γξάθεη, (ν Ηαλφο Λάζθαξεο) νη Σνχξθνη θνβνχλ-

ηαη λα μεκπηίζνπλ ...ζε κεξηθέο απφ απηέο νη Διιελεο δελ ζέινπλ λα πιεξψζνπλ 

νηηδήπνηε θαη πνιιέο θνξέο κάιηζηα, θάλνπλ θαη επηζέζεηο…». 

Ζ ηζηνξία δηδάζθεη ( ηδηαίηεξα δε ε καθξαίσλε Διιεληθή ) φηη νη καρφκελνη ελζπλεί-

δεηα, επηηεινχλ θαηνξζψκαηα απξφβιεπηα θαη απξνζδφθεηα γηά ηελ θνηλή ινγηθή. 

Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία αθ’ ελφο ηήο εζληθήο απηνγλσζίαο θαη αθ’ εηέξνπ ηήο ελζπ-

λείδεηεο ππεξαζπίζεσο ηνχ χςηζηεο ζεκαζίαο πξνζηαηεπνκέλνπ αγαζνχ πνχ 

ζπλνςίδεηαη ζηελ ιέμε/έλλνηα «ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ», ήηαλ απηά πνχ «ιεηηνχξγεζαλ» 

θαηαιπηηθά εηο βάξνο ηψλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηά 

παλάξραηα ρξφληα, ζηνλ Μαξαζψλα, ζηηο Θεξκνπχιεο θαη ζηελ αιακίλα αιιά θαη 

ζηα λεψηεξα ρξφληα, κε ηνπο κνλαδηθνχο ζε εξστζκφ πνιεκηθνχο αγψλεο κηάο 

«δξάθαο» νπιησηψλ θαη απηαπφδεηθηα θαηά ηελ κεγάιε επαλάζηαζε ηνχ 1821. 

Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ φηη, είλαη παληειψο αβάζηκεο νη κεη’ επηκνλήο ππνζηεξη-

δφκελεο ζεσξίεο ( απφ δηάθνξνπο «θαινζειεηέο»…) γηά ην, δήζελ, «θνκκέλν λήκα» 

ηήο αξραην Διιεληθήο ηζηνξηθήο θαη θπιεηηθήο ζπλέρεηαο θαη ζπλεηδεηφηεηνο, κεηά 

ηνχο καθξνχο αηψλεο ηήο δνπινθηεηηθήο Ρσκαηνθξαηίαο θαη ηήο ζξεζθφιεπηεο 

Υξηζηηαληθήο Βπδαληηλήο απφ Διιελνπνίεζεο, γηαηί ην «λήκα» απηφ επηπρψο 

νπδέπνηε ππήξμε θνκκέλν. 

Αιισζηε, εάλ απηφ είρε φλησο ζπκβεί θαηά ηηο αλσηέξσ καθξαίσλεο πεξηφδνπο ηήο 

αλχπαξθηεο εζληθήο θξαηηθήο εθπξνζσπήζεσο ηψλ Διιήλσλ, (Ρσκαηνθξαηία/ 

Βπδαληηλνθξαηία), ηα επί πιένλ ηεηξαθφζηα ρξφληα ηήο βαξχηαηεο Οζσκαληθήο 

Σνπξθηθήο ζθιαβηάο ηνχ Διιεληζκνχ, ζα ήηαλ θαη ε ηειεζίδηθε «ηαθφπιαθά» ηνπ, 

αθνχ νη θάηνηθνη ηνχ Διιαδηθνχ ρψξνπ, ζα είραλ κέλ επηβηψζεη σο επζεβείο Υξηζηη-

αλνί («ηδηφηεηα» ε νπνία ζπάληα έσο ειάρηζηα παξαπέκπεη ζε εξστθέο αληηζηάζεηο 

θαη εζληθέο παιηγγελεζίεο…) αιιά φρη θαη σο Διιελεο, κε ζπλείδεζε ηήο έλδνμεο 

παλάξραηαο εζληθήο θαηαγσγήο ηνπο. 

Όκσο, ηά ηζηνξηθά ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ φηη, ε κνλαδηθή, ζε ρξνλνινγηθφ βάζνο, 

γεσγξαθηθφ εχξνο θαη πνιηηηζκηθή επηξξνή Διιεληθφηεηα, κε ζηέξεν δηαρξνληθφ 

«φρεκα» ηήλ αλεπαλάιεπηε Διιεληθή γιψζζα θαη γξαθή, δηαηεξήζεθε αθέξαηα θαη 

αιψβεηε ζε ζπγθεθξηκέλα «ζεκαδηαθά» νξεηλά θαη απξφζηηα κέξε θαη ζε δηάθνξεο 

επνρέο, κέζσ ζπγγξαθέσλπνηεηψλ, κνπζηθψληξαγνπδνπνηψλ, θηινζφθσλδηαλνεηψλ, 

θσηηζκέλσλ ηεξαξρψλ, εκπφξσλεπξγεηψλ, θπξίσο φκσο, κέζσ ηήο έλνπιεο αληηζηά-

ζεσο ελζπλείδεησλ επαλαζηαηψλ/πνιεκηζηψλ, ηψλ πεξίθεκσλ θαπεηαλαίσλ ή 

«αξκαησιψλ» θαη «θιεθηψλ». 

Οινη απηνί απφ θνηλνχ, ζπληήξεζαλ επί αηψλεο, κε ηνχο αγψλεο, ηά έξγα θαη ηηο 

ζπζίεο ηνπο, ηήλ ζπιινγηθή κλήκε ηψλ ππφδνπισλ Διιήλσλ γηά ηελ ηζηνξηθφηεηα 

θαη ηελ πνιηηηζκηθή αμία ηήο θαηαγσγήο ηνπο αιιά θαη «ζπλδαχιηδαλ» ηνλ πφζν 

ηνπο λα ηελ δηαθπιάμνπλ, ππεξαζπηδφκελνη ηελ ειεπζεξία ηνπο φπσο θαη νη αξραίνη 



πξφγνλνί ηνπο «κέρξη ζαλάηνπ», αθξηβψο γηαηί ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φπσο θαη εθείλνη 

ηελ αμία ηεο, σο κέγηζηνπ αγαζνχ. 

ηήλ ζπλέρεηα ηνχ βηβιίνπ καο, ζα εζηηάζνπκε ηελ έξεπλά καο ζε ζπγθεθξηκέλα 

γεγνλφηα θαη πξφζσπα, ηψλ νπνίσλ ε χπαξμε θαη ε πξνζθνξά είραλ απηφ ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηάζσζε θαη ηελ εθ λένπ, κεηά απφ αηψλεο «ζησπήο», αλά-

δεημε θαη δηαηήξεζε ηήο Διιεληθφηεηαο (κέζα απφ ηελ γλψζε θαη ηελ ζπλείδεζε 

ηνπο γη’ απηήλ) ηψλ θαηνίθσλ ηνχ Διιαδηθνχ/Βαιθαληθνχ ρψξνπ, κε ηδηαίηεξε 

επηθέληξσζε ηήλ πεξηνρή ηήο επξχηεξεο Ζπείξνπ, εθεί φπνπ δηαδξακαηίζηεθε ε 

άγλσζηε ζηνχο ζχγρξνλνπο Διιελεο, πνιχρξνλε πνιεκηθή επνπνηία ηνχ ζηξαηειάηε 

Γεσξγίνπ Καζηξηψηε θαη ηψλ αξεηκάλησλ ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ. 

Καη ηνχην, φρη κφλν γηαηί ηά απξφζηηα βνπλά, ηά επηθίλδπλα θαξάγγηα θαη ηά 

«θνληθά πεξάζκαηά» ηεο, ππήξμαλ ηά έλδνμα πεδία καρψλ ηνχ «θεληέξκπεε» αιιά 

θαη γηαηί, ε εληαία Ζπεηξνο θαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία, ππφ ηελ επξχηεξε Διιεληθή 

εδαθηθή έλλνηά ηνπο (θαη φρη ηελ ζεκεξηλή απζαίξεηα δηαηξεκέλε…), απνηέιεζαλ 

απφ ηά παλάξραηα ρξφληα κέρξη ηηο εκέξεο καο, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε «επί 

κέξνπο» παηξίδα ηψλ Διιήλσλ, ην ιίθλν κηάο αδηάθνπεο αγσληζηηθήο θαη 

δεκηνπξγηθήο πξνζθνξάο ζπζίαο ηψλ ηέθλσλ ηεο, ζηφλ δηαρξνληθφ Διιεληζκφ. 

Πξνζθνξάο θαη ζπζίαο άθξσο πνιχηηκεο θαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ γλσξίδνληάο 

ηελ λ’ αληηκεησπίζνπκε κε αθιφλεηα επηρεηξήκαηα, σο ελζπλείδεην Δζλνο, ηηο 

ζχγρξνλεο πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο δφιηεο θαη ππνβνιηκαίεο πξνζέζεηο ακθηζβή-

ηεζεο θαη ππεμαίξεζεο ηνχ βφξεηνπ (θαη φρη κφλνλ…) εζληθνχ καο ρψξνπ θαη ηήο 

ηζηνξηθήο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο. 

 

VΘΘ. H ΔΘΑΥΡΟΝΘΚΗ ΑΞΘΑ ΚΑΘ ΗΜΑΘΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΟΤ ΚΕΝΣΕΡ 

ΜΠΕΗ ΣΗΝ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 
Θα επηζεκάλνπκε κε έκθαζε φηη (φπσο φια ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία καξηπξνχλ), ν 

θεληέξκπεεο ζηξαηησηηθά δέλ ληθήζεθε ζέ φζεο κάρεο έδσζε θαη πνιινί ηζηνξηθνί 

ζπγγξαθείο εθηηκνχλ φηη, εάλ είρε ιάβεη ηήλ πιηθή/νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνχ 

δεηνχζε απφ ηνχο Υξηζηηαλνχο εγεκφλεο ηήο Λαηηληθήο Γχζεο (Πάπαο ηήο Ρψκεο, 

Βελεηνί, Γελνπάηεο, βαζηιείο θεληξνεπξσπατθψλ θξαηψλ θ.ά.), ε επαλάζηαζή ηνπ 

ζα είρε εδξαησζεί θαη επεθηαζεί, ίζσο δε λά είρε απνηξαπεί ε Σνπξθηθή θαηάθηεζε, 

ηνπιάρηζηνλ ζηήλ Γπηηθή θαη Νφηηα Διιεληθή ρεξζφλεζν. 

Θεσξνχκε κάιηζηα φηη, κηά ηέηνηα δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή εμέιημε ζα ήηαλ ζθφδξα 

πηζαλή, εάλ είρε γίλεη θαηνξζσηή ε δηπισκαηηθή θαη ζηξαηησηηθή ζπκκαρία/ζπλεξ-

γαζία ηνχ Καζηξηψηε κέ ηφλ ζχγρξνλφ ηνπ «Γεζπφηε» ηνχ Μπζηξά, ηνλ Κσλ/λν 

Παιαηνιφγν Γξαγάζε, ηφλ κεηέπεηηα (1448-1453) ηειεπηαίν Απηνθξάηνξα ηνχ 

Βπδαληίνπ, πνχ έπεζε εξστθά καρφκελνο ( 29 Ματνπ 1453 ) ζηήλ Αισζε ηήο Πφιεο 

(επίζεο) αβνήζεηνο απφ ηνχο «θνληφθζαικνπο» Υξηζηηαλνχο εγεκφλεο ηήο 

Καζνιηθήο Γχζεο. 

Aζθαιψο ππήξμε ηζηνξηθφ αηχρεκα γηά ηνχο ιανχο ηήο Βαιθαληθήο, ηδηαίηεξα γηά 

ηνχο Διιελεο αιιά θαη γηά ηνχο Αιβαλνχο, ε κή πξαγκαηνπνίεζε κηάο ηέηνηαο 

ζπκκαρίαο, κε ηνλ επαθφινπζν ζηξαηεγηθφ θαη ζηξαηησηηθφ ζπληνληζκφ αλάκεζα ζέ 

δχν «εκβικαηηθέο» πξνζσπηθφηεηεο, πνχ είραλ πιήξσο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηφλ 

θαηαζηξνθηθφ θίλδπλν πνχ ζπλεπάγνληαλ ε Οζσκαληθή  Σνπξθηθή «πιεκκπξίδα» 

πνχ είρε θαηαθιχζεη ηά ρξφληα εθείλα ηελ ρεξζφλεζν ηνχ Αίκνπ θαη έκειιε θαηά 

δπζηπρίαλ λα δηαξθέζεη ζρεδφλ πέληε αηψλεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη πξφδειν φηη, ε ξηςνθίλδπλε επαλάζηαζε θαη ε πνιχρξνλε 

εξστθή αληίζηαζε ηνχ «θεληέξκπεε» θαη ηψλ άμησλ ζπκκαρεηψλ ηνπ, θαζπζηέ-

ξεζε ηνπιάρηζηνλ γηά κία 10εηία ηήλ θαηάιεςε ηήο Πφιεο απφ ηνχο Σνχξθνπο αιιά 

θαη θξάηεζε ςειά ηφ αληηζηαζηαθφ θξφλεκα ηψλ Λαψλ ηήο Βαιθαληθήο, κεηά ηελ 



«ηξαπκαηηθή» άισζε θαη ηελ απνγνήηεπζε απφ ηίο νιέζξηεο ήηηεο ηψλ Υξηζηηαλψλ 

εγεκφλσλ πνχ πξνεγήζεθαλ, ζηίο κάρεο ηήο Βάξλαο (1444 κ.Υ.) θαη (2
εο

) ηνχ 

Κνζζπθνπεδίνπ (1448 κ.Υ.), απνδεηθλχνληαο θαη απνθαιχπηνληαο φηη, νη Σνχξθνη 

αζθαιψο δ ε λ ή ζ α λ αλίθεηνη. 

Κπξίσο φκσο φπσο ήδε επηζεκάλακε ε απξφζκελε ζε έληαζε, δηάξθεηα θαη 

ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο, επαλάζηαζε ηνχ θεληέξκπεε, αλέηξεςε ηνχο επεθηαηηθνχο 

ζηξαηεγηθνχο ζρεδηαζκνχο ηψλ Οζσκαλψλ, πξνζθέξνληαο ζηά Δπξσπατθά Κξάηε 

ηφλ αλαγθαίν ρξφλν πνιεκηθήο πξνπαξαζθεπήο, απέλαληη ζηήλ Σνπξθηθή απεηιή πνχ 

επέξρνληαλ «δξνκαία» θαη αθαηάζρεηε. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ν ίδηνο ν νπιηάλνο Μσάκεζ Β' είρε δειψζεη κέ νξγή: 

«εάλ δέλ είρε γελλεζεί ν θεληέξκπεεο, ζά θαζφκνπλ ζηφλ ζξφλν ηνχ Πάπα ηήο 

Ρψκεο» 

Eηδηθφηεξα, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ράξε ζηνχο πνιεκηθνχο άζινπο ηνχ Γεσξγίνπ 

Καζηξηψηε θαη ηψλ ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ, κφιηο δηαζψζεθε ηφηε ε γεηηνληθή καο 

Ηηαιία (ηήο νπνίαο νη λνηηνδπηηθέο αθηέο απέρνπλ ειάρηζηα απφ ηίο απέλαληη αθηέο 

ηήο Ζπείξνπ), απφ ηήλ άκεζε Σνπξθηθή θαηάθηεζε, γεγνλφο ηφ νπνίν εάλ ζπλέβαηλε 

ηφηε ζά είρε πνιιαπιέο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηά ηνχο Δπξσπατθνχο ιανχο. 

Καζ’ φζνλ κάιηζηα αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή «δηάζηαζε» ηήο επεξγεηηθήο απνηξνπήο 

(ηφηε) ηήο Σνπξθηθήο επεθηαηηθφηεηαο, είλαη αξθεηφ λα επηζεκάλνπκε φηη, κέ ηήλ 

απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ηψλ Διιήλσλ ινγίσλ πνχ δηέθπγαλ, πξίλ θαη κεηά ηήλ 

πηψζε ηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηφ 1453, ζηίο «αξηζηνθξαηηθέο δεκνθξαηίεο» ηήο 

Ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ (Φισξεληίαο, Βελεηίαο, Γέλνβαο, ηέλαο, Πίδαο) θαη ηηο 

εγεκνλίεο (Νεάπνιεο, Μηιάλνπ θ.ιπ.) ζεκειηψζεθε θαη εδξαηψζεθε θαηά ηνλ 16
ν
 

αηψλα, ε πεξίθεκε «Αλαγέλλεζε». 

Γλσξίδνπκε βέβαηα φηη, κε απηήλ ηελ «ζρεκαηηθή» έθθξαζε, ελλνείηαη ε εθ κέξνπο 

ηψλ ηφηε παληειψο απαίδεπησλ Δπξσπατθψλ ιαψλ, αλαπάληερε «εγθφιπσζε» 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ηψλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηψλ φζσλ είραλ δηαζσζεί 

θηινζνθηθψλ έξγσλ ηψλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ε αλαγφξεπζε ηνχ αξραηνειιεληθνχ 

ηξφπνπ «ζθέπηεζζαη, δείλ θαη θνηλσλείλ», ζε ηδαληθφ πξφηππν επλνκνπκέλσλ 

πνιηηεηψλ πξφο κειέηε θαη κίκεζε. 

Αληίζηνηρα ινηπφλ, ε ηφζν απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο έκκεζε ζπκβνιή ηνχ Ζπεηξψηε 

ζηξαηειάηε Γεσξγίνπ Καζηξηψηε θαη ηψλ εξστθψλ Ζπεηξσηψλ πνιεκηζηψλ ηνπ, 

ζηήλ δηάζσζε ηήο θξαηηθήοπνιηηηθήο χπαξμεο, επνκέλσο θαη ηνχ πνιηηηζκηθνχ 

γίγλεζζαη ηψλ πφιεσλθξαηψλ ηήο Ηηαιίαο, ζε κία ηφζν θξίζηκε γηά ηελ ειεπζεξία θαη 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπο επνρή, είλαη αξθεηή γηά λά ηνχο νθείινπλ νη ζεκεξηλνί 

Δπξσπαίνη αιιά θαη εκείο νη λεψηεξνη Διιελεο, ηήλ κέγηζηε επγλσκνζχλε. 

Δπγλσκνζχλε δηφηη κε ηνχο αγψλεο θαη ηηο «εθαηφκβεο» ηνπο, δηέζσζαλ απφ ηελ 

Σνπξθηθή βαξβαξφηεηα ην «εχθνξν έδαθνο» ηήο Ηηαιίαο φπνπ, κεηά απφ αηψλεο 

ιήζεο, απαμίσζεο θαη θαηαδίσμεο, άλζηδε θαη πάιη ε αξραία Διιεληθή παηδεία, 

δειαδή ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνχ ζχγρξνλνπ Δπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 

Οη Δπξσπατθνί ιανί ζπλεηδεηνπνίεζαλ άκεζα ηελ ζεκαζία εθείλσλ ηψλ θαζνξηζηη-

θψλ γεγνλφησλ θαη νη ζπλερείο απξφζκελεο λίθεο ηνχ θεληέξκπεε θαη ηψλ αξεηκά-

λησλ Ζπεηξσηψλ ηνπ θαηά ηψλ Οζσκαληθψλ ζηξαηηψλ, ενξηάζζεθαλ κε ελζνπζηα-

ζκφ ζ’ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

[ Όπσο παξφκνηα θαη’ αληίζεηε «θνξά» φκσο ενξηάζζεθαλ πεληαθφζηα (500) 

ρξφληα αξγφηεξα νη εμ ίζνπ απξφζκελεο λίθεο ηνχ εξστθνχ Διιεληθνχ ζηξαηνχ θαηά 

ηψλ πνιιαπιάζησλ Ηηαιηθψλ θαζηζηηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηνλ πφιεκν 19401941, κε 

έλδνμα πεδία καρψλ ηα ίδηα αηκαηνπνηηζκέλα ρψκαηα ηήο Ζπείξνπ…] 

Χζηφζν ηφηε, φινη ζρεδφλ νη Δπξσπαίνη εγεκφλεο, φπσο νη Βαζηιείο ηήο Πνισλίαο, 

ηήο Οπγγαξίαο, ηήο Αξαγσλίαο θαη ηήο Νεαπφιεσο, ν Γφγεο ηήο Βελεηίαο, νη 



εγεκφλεο ηήο Φισξεληίαο θαη ηνχ Μηιάλνπ, ν δνχμ ηήο Βνπξγνπλδίαο θ.ά έζηεηιαλ 

θαη’ επαλάιεςε ζηνλ Γεψξγην Καζηξηψηε ζεξκέο ζπγραξεηήξηεο επηζηνιέο θαη 

πνιχηηκα δψξα, φρη φκσο θαη ηελ αλάινγε ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα, ηελ 

νπνία, επίκνλα αιιά κάηαηα (γηά ηνχο ιφγνπο πνχ ήδε εθζέζακε παξαπάλσ), ν 

ήξσαο ηνχο δεηνχζε. 

Ο Πάπαο ηήο Ρψκεο Κάιιηζηξνο Γ’ ν νπνίνο ππήξμε έλζεξκνο ζαπκαζηήο ηνπ, ηφλ 

νλφκαζε «αζιεηή ηνχ Θενχ» θαη «αήηηεην ηππφηε», νη ιανί ηήο Δπξψπεο νηζηξε-

ιαηνχληαλ επί αηψλεο κέ ηά θαηνξζψκαηά ηνπ, ππάξρεη δε έλαο, (θαη πάιη αδηθαην-

ιφγεηα άγλσζηνο ζηνπο λενΔιιελεο), ηεξάζηηνο αξηζκφο βηβιίσλ, ζπγγξακκάησλ 

θαη βηνγξαθηψλ πνχ γξάθηεθε γηά ηφλ θεληέξκπεε απφ Δπξσπαίνπο ηζηνξηθνχο, 

αλζξψπνπο ηψλ γξακκάησλ θαη ηψλ επηζηεκψλ, θάζε εζληθφηεηνο. 

Μέ πξψηε εθδνζείζα βηνγξαθία ηνπ ζηήλ Λαηηληθή γιψζζα, εθείλε ηνχ θαηαγφ-

κελνπ απφ ηήλ θφδξα ηήο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο, Μαξίλνπ Μπαξιέηηνπ (Marinus 

Barletius: «Ζistoria de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis» (Ρψκε, έηνο 

1508), ε νπνία επαλεθδφζεθε θαη ζηφ ηξαζβνχξγν (έηνο 1537), αθνινχζεζαλ 

πνιιά ζπγγξαθηθά έξγα ζρεηηθά κέ ηήλ δσή θαη ηφ έξγν ηνχ θεληέξκπεε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αξθεηέο Δπξσπατθέο γιψζζεο φπσο ε Ηηαιηθή, ε Γαιιηθή, ε 

Γεξκαληθή, ε Αγγιηθή, ε εξβνθξναηηθή, ε Ρνπκαληθή, ε Οπγγξηθή, ε Ρσζηθή θαη ε 

Βνπιγαξηθή. 

ηήλ Αιβαληθή γιψζζα (ε νπνία, φπσο ήδε πξνείπακε, δελ ππήξρε ζε επίζεκε 

γξαπηή έθθξαζε κέρξη ην ηέινο ηνχ 19
νπ

 αηψλα), ε πξψηε έθδνζε έξγνπ ζρεηηθνχ κέ 

ηφλ θεληέξκπεε, ππήξμε ε πνηεηηθή ζπιινγή ηνχ Ν. Frasheri, θαηά ηφ έηνο 1898, κέ 

ηίηιν : «Istori e Skenderbeu», έθηνηε φκσο εθδφζεθαλ πνιιά θείκελα ζρεηηθά κέ 

απηφλ ηφλ αζχγθξηην άλδξα, ζηνλ νπνίν νη ζχγρξνλνη Αιβαλνί απνδίδνπλ ηηκέο 

εζληθνχ ήξσα, ελ πνιινίο εχινγα εθ’ φζνλ ε δξάζε ηνπ επηθεληξψζεθε ζε πεξηνρέο 

πνχ είλαη εληαγκέλεο ζην ζχγρξνλν Αιβαληθφ θξάηνο θαη πνιινί ζπκπνιεκηζηέο ηνπ 

ππήξμαλ πξφγνλνί ηνπο. 

Σφλ εκθαλίδνπλ φκσο γηά πξνθαλείο ζσβηληζηηθνχο ιφγνπο σο «αθξαηθλή» Αιβαλφ 

κε ηελ θπιεηηθή έλλνηα, ηελ νπνία αλεξπζξίαζηα θαη αληζηφξεηα πξνβάιιεη ζήκεξα 

ε Αιβαληθή «ηληειιηγθέληζηα» (νη απηναπνθαινχκελνη «θηπεηάξνη»), παξά ην 

γεγνλφο φηη αθφκε θαη νη παιαηφηεξνη ζπγγξαθείο ζπκπαηξηψηεο ηνπο, γξάθνληαο 

γηά ηνλ κεγάιν ήξσα, αλαθέξνληαη επζέσο ζ’ απηφλ θπξίσο σο «Ζπεηξψηε» θαη σο 

«βαζηιέα ηψλ Ζπεηξσηψλ». 

Όκσο, ν ίδηνο ν θεληέξκπεεο (φπσο είδακε), ζηελ κέλ επίζεκε ζθξαγίδα ηνπ απην-

απνθαιείηαη : «Αιέμαλδξνο ειέσ Θενχ βαζηιεχο Ρσκαίσλ (θαη γλσξίδνπκε πνιχ 

θαιά πνηνί ήηαλ νη «Ρσκαίνη» ή «Ρσκενί» εθείλεο ηήο επνρήο…) αιιά απηναπνθα-

ιείηαη επίζεο : «θαη κέγαο απζέληεο Σνχξθσλ, Αιβαλψλ, έξβσλ θαη Βνπιγάξσλ» ! 

Γειαδή, θάλεη ζαθή δηαρσξηζκφ ηψλ Διιήλσλ«Ρσκαίσλ» επί ηψλ νπνίσλ ζέιεη λα 

βαζηιεχεη, ελ ζρέζεη πξφο ηηο άιιεο ηέζζεξηο εζλφηεηεο (κεηαμχ ηψλ νπνίσλ θαη νη 

Αιβαλνί…), επί ηψλ νπνίσλ «ζηνρεχεη» λα είλαη ν «κέγαο απζέληεο» θαη βέβαηα 

απηφ δ ε λ κπνξεί λα ήηαλ ηπραίν. 

Δκείο ζεσξνχκε φηη απηή ε ζαθήο γξακκαηηθή θαη λνεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ηψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εζλψλ θαη κάιηζηα «νξηαθά αλαπηπγκέλε» κέζα ζε έλα ηφζν ειά-

ρηζην ρψξν, φπσο είλαη κηά ζθξαγίδα είρε ηφηε πξφδειε ζθνπηκφηεηα αιιά θαη ζηηο 

εκέξεο καο, κε ηηο παζίγλσζηεο «παληαρφζελ» δφιηεο πξνζπάζεηεο ππεμαίξεζεο Δι-

ιεληθψλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, εμαθνινπζεί λα έρεη κέγηζηε απνδεηθηηθή ηζηνξηθή 

αμία. 

Δμ άιινπ (θαη γηά λα κελ κέλεη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ζε φζνπο θαη φπνηνπο 

«δχζπηζηνπο»…), ν ίδηνο ν Γεψξγηνο Καζηξηψηεο, ζηελ ηζηνξηθή επηζηνιή ηνπ πξφο 

ηνλ Πάπα θαη ηνπο εγεκφλεο ηήο Δπξψπεο, αλαθέξεηαη ζαθψο ζην Ζπεηξν-



καθεδνληθφ θξάηνο ηνπ αιιά θαη πξνβάιιεη επζέσο κε έθδειε ππεξεθάλεηα ηελ 

καθξαίσλε θαηαγσγή ηνπ απφ ηνχο πνιεκηζηέο ηνχ Ζπεηξψηε ζηξαηειάηε Πχξξνπ 

θαη ηνχ παλΔιιελα Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. 

Αιισζηε, Ζπεηξψηεο κπνξεί λα ζεκαίλεη γεσγξαθηθά θαη θπιεηηθά ηφζν Διιελαο 

φζν θαη Αιβαλφο, εθ’ φζνλ ε κπζηζηνξηθή νλνκαζία/έλλνηα Ζπεηξνο (θαηά ηελ 

παλάξραηε Διιεληθή γιψζζα, ε «άπεηξνο γαία», δειαδή ε απέξαληε ρψξα…), είλαη 

θαηά πνιχ επξχηεξε ηήο ελλνίαο «Αιβαλία» θαη επνκέλσο ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά θαη 

πνιηηηζκηθά, «Ζπεηξψηεο» ζεκαίλεη πξσηίζησο Διιελαο. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ιίγν έσο πνιχ πξνθαλψο γλψξηδαλ θαη απνδέρνληαλ, 

εμάγνληαο θαη ηά νξζά ζπκπεξάζκαηα ζηα έξγα ηνπο, νη παιαηφηεξνη ηζηνξηθνί 

ζπγγξαθείο πνχ έγξαςαλ γηά ηνλ Ζπεηξψηε ήξσα Γεψξγην Καζηξηψηε θαη ηελ 

πνιεκηθή επνπνηία ηνπ. 

Έηζη, εθηφο απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα Μ.Barletius απφ ηελ θφδξα θαη o F.Blancus 

(Bardhi), ν νπνίνο ήηαλ εθ θαηαγσγήο Αιβαλφο «Γθέθαο», επηγξάθεη ην ελ έηεη 

1615, ηππσζέλ ζηελ Λαηηληθή γιψζζα Λεμηθφ ηνπ, σο «LatinoEpiroticum», ηελ δε 

κνλνγξαθία ηνπ γηά ηφλ θεληέξκπεε επηγξάθεη : «Georgius Castriotus Epirensis». 

(Ηδέηε Σίηνπ Π. Γηνράια, «Γεψξγηνο Καζηξηψηεο  Ο θεληέξκπεεο», ζει. 73.) 

Παξάιιεια, είλαη γλσζηφ φηη, απφ πνιινχο ιφγηνπο Δπξσπαίνπο γξάθηεθαλ πξφο 

ηηκήλ ηνχ Γεσξγίνπ Καζηξηψηε, πνιπάξηζκα πνηήκαηα, ζεαηξηθέο ηξαγσδίεο αθφκε 

δέ θαη δχν κεινδξάκαηα, ηφ έλα κάιηζηα απφ ηφλ δηάζεκν Ηηαιφ ζπλζέηε Αntonio 

Vivaldi, ε πξψηε παξάζηαζε ηνχ νπνίνπ παξνπζηάζηεθε ζηφ ζέαηξν «Della 

Pergola» ηήο Φισξεληίαο, ηφ έηνο 1718 θαη ηφ δεχηεξν απφ ηνχο Γάιινπο F.Rebel 

θαη F.Francoeur, κέ πξψηε παξνπζίαζή ηνπ ζηφ ζέαηξν «Οpera» ηψλ Παξηζίσλ, ηφ 

έηνο 1735. 

ε φιεο ζρεδφλ, απηέο ηηο πςεινχ επηπέδνπ θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο, ν θεληέξ-

κπεεο ραξαθηεξίδεηαη επζέσο σο βαζηιεχο, πξίγθηπαο ή ήξσαο «Διιελαο» ή 

«Ζπεηξψηεο». 

Δπίζεο, ν Ηηαιφο Α.Salvi, ζηελ ηξαγσδία ηνπ «Scanderbeg» πνπ ηππψζεθε ζηήλ 

Φισξεληία ην έηνο 1718, ραξαθηεξίδεη επζέσο ηνλ Καζηξηψηε σο Διιελα «Greco». 

Παξνκνίσο θαη ν νπεδφο Rudbeck, ζε ζεαηξηθφ δξάκα ηνπ, πνχ ηππψζεθε ζηελ 

ηνθρφικε ην έηνο 1835, νλνκάδεη ηνλ θεληέξκπεε σο «Διιελα ήξσα». 

Αθφκε ν θσηζέδνο C.Randal, ζην έξγν ηνπ κε ηνλ εχγισηην ηίηιν : «Σhe Grecian 

hero or the life and Heroic Actions of Georg Castriot, Κing of Epirus and Albania, 

commonly called Scanderbey» (Scotia Stirling, 1810) δηαθεξχζζεη κε βεβαηφηεηα ην 

Διιεληθφ γέλνο ηνχ ήξσα. 

Ο εξστθφο βίνο ηνχ θεληέξκπεε, ζπγθίλεζε αθφκε θαη ηφλ ΑγγινΔβξαίν Benjamin 

Disraeli, (18041881) ν νπνίνο θαηά ηφ έηνο 1880 εμέδσζε ην δηήγεκα : «The Rise of 

Iskander». 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δέλ είλαη άιινο απφ ηφλ γλσζηφ ζπληεξεηηθφ Πξσζπ πνπξγφ ηήο 

Αγγιίαο, o oπνίνο επέδεημε έληνλε αλζειιεληθή πνιηηηθή ζηάζε ζηφ Γηεζλέο 

πλέδξην ηνχ Βεξνιίλνπ ηφ 1878, είλαη δέ εθείλνο πνχ επέηπρε κέ κπζηηθή ζπκθσλία 

θαηά ηφ ίδην έηνο ην «μεπνχιεκα» ηήο κεγαινλήζνπ Κχπξνπ απφ ηήλ Οζσκαληθή 

Σνπξθία ζηήλ απνηθηνθξαηηθή Αγγιία, εξήκελ ηνχ Διιελνθππξηαθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο. 

Παξά ηαχηα (φπσο ζεκεηψλεη ν Διιελαο ζπγγξαθέαο Σίηνο Γηνράιαο ζην βηβιίν ηνπ 

«Γεψξγηνο Καζηξηψηεο  Ο θεληέξκπεεο»  Δθδφζεηο «ΓΧΓΧΝΖ»), ηφ δηήγεκά ηνπ 

γηά ηφλ θεληέξκπεε : 

«…Απνπλέεη κεγάιε αγάπε γηά ηήλ Διιάδα θαη ηφλ Διιεληζκφ, είλαη δέ άμηνλ 

ηδηαηηέξαο πξνζνρήο φηη ν Disraeli ζεσξεί επζέσο ηφλ θεληέξκπεελ Διιελα, πάληαο 

δέ ηνχο ζηξαηηψηαο απηνχ Διιελαο  Ζπεηξψηαο...». 



Σήλ ίδηα άπνςε γηά ηελ Διιεληθή εζληθφηεηα ηνχ θεληέξκπεε έρνπλ θαη πνιινί 

άιινη ζεκαληηθνί Δπξσπαίνη ηζηνξηθνί, κεηαμχ ηψλ νπνίσλ θαη ν Γάιινο ηζηνξηθφο 

ζπγγξαθέαο C.Paganel, ν νπνίνο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«…Ο Γεψξγηνο Καζηξηψηεο είλαη ν ηειεπηαίνο αληηπξφζσπνο ηψλ εξψσλ ηήο 

Αξραίαο Διιάδνο θαη ν πιένλ δηαπξεπήο πξφδξνκνο ηψλ εξψσλ ηήο Νεψηεξαο 

Διιάδνο…» (C. Paganel, Histoire de Scanderbeg, Paris 1855, ζε Διιεληθή κεηά-

θξαζε απφ ηνλ Ν.Γξαγνχκε.) 

ηήλ Διιεληθή γιψζζα, ε πξψηε βηνγξαθία ηνχ «θεληέξκπεε» εθδφζεθε ζηήλ 

Μφζρα ηφ έηνο 1812 κέ ηίηιν : «Δπηηνκή ηήο ηζηνξίαο ηνχ Γεσξγίνπ Καζηξηψηε» 

θαη απνηειεί κεηάθξαζε απφ έξγν Γάιινπ ζπγγξαθέα, πιήλ φκσο, ν ζπγγξαθέαο 

ηεο παξακέλεη άγλσζηνο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε βηνγξαθία είρε δηαδνζεί ζέ φιε ηήλ πξνεπαλαζηαηηθή Διιάδα θαη 

ηά Ηφληα λεζηά, επ’ απηνχ δε είλαη ζαθήο ε καξηπξία ηνχ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε ν 

νπνίνο, ζηά «Απνκλεκνλεχκαηά» ηνπ, έγξαςε φηη : 

«Tά βηβιία πνχ εδηάβαδα ζπρλά, ήηαλ ε Ηζηνξία ηήο Διιάδνο, 

ε Ηζηνξία ηνχ Αξηζηνκέλε θαη ε Ηζηνξία ηνχ θεληέξκπεε…» 

Δπίζεο, βηνγξαθία ηνχ θεληέξκπεε έγξαςαλ ή κεηέθξαζαλ αξθεηνί Διιελεο 

ζπγγξαθείο θαηά ηφλ 19
ν
 αηψλα, κεηαμχ ηψλ νπνίσλ ν Αλδξέαο Βξεηηφο, (Νεάπνιε 

Ηηαιίαο 1820) θαη ν Νηθφιανο Γξαγνχκεο (Αζήλα 1861). 

Ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηνο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη ην Θεαηξηθφ έξγν ηνχ Διιελα 

δξακαηνπξγνχ  ζπγγξαθέα Αλησλίνπ Ησαλ. Αλησληάδε (1836-1905) θεληέξκπεεο, 

γξακκέλν ζε γιψζζα «θαζαξεχνπζα» θαη απνηεινχκελν απφ 2.500 δσδεθαζχιια-

βνπο ζηίρνπο. 

Απφ ηνχο λεψηεξνπο Διιελεο ζπγγξαθείο έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζηνλ επξπκαζή 

Σίην Γηνράια θαη ην εκπεξηζηαησκέλν βηβιίν ηνπ «Γεψξγηνο Καζηξηψηεο» 

(Δθδφζεηο «ΓΧΓΧΝΖ») ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξέζηαηε βηβιηνγξαθία γηά 

ηφλ κεζαησληθφ Ζπεηξψηε εγέηε  πνιεκηζηή. 

Παξάιιεια, απφ ηηο γιππηηθέο δεκηνπξγίεο πξνο ηηκήλ ηνχ ήξσα θεληέξκπεε, ε πηφ 

γλσζηή ππάξρεη ζηήλ πξσηεχνπζα ηήο ζχγρξνλεο Αιβαλίαο, ηά Σίξαλα αιιά θαη ζηε 

ζξπιηθή θαζηξφπνιή ηνπ, ηελ Κξφηα, κε εληππσζηαθνχο «έθηππνπο» αδξηάληεο ηνπ. 

Αθφκε εθηφο ηήο Αιβαλίαο ππάξρνπλ αδξηάληεο, πξνηνκέο, αγάικαηα θαη αλάγιπθεο 

παξαζηάζεηο πνχ απεηθνλίδνπλ ηφλ θεληέξκπεε, ηφζν ζηήλ Ηηαιία (Ρψκε, Κνζέ-

ληδα, Απνπιία, Καιαβξία) φζν θαη ζηελ Διβεηία (Γελεχε), ζην Βέιγην (Βξπμέιιεο) 

θαη ζηφ Κνζζπθνπέδην (Πξίζηηλα). 

( εκ.. Mέ κεγάιε ζπγθίλεζε ν γξάθσλ είρε «αλαθαιχςεη» ελ έηεη 1976, ηφ κφλν 

ίζσο απζεληηθφ πνξηξαίην ηνχ Γεσξγίνπ Καζηξηψηε, πνχ βξίζθεηαη ζηφ γλσζηφ 

Μνπζείν «Uffichi» ηήο Φισξεληίαο, ζηήλ Ηηαιία.) 

Γπζηπρψο, ην ζχγρξνλν Διιεληθφ θξάηνο εζεινηπθιψληαο σο ζπλήζσο δελ ζεψξεζε 

πνηέ φηη είρε ππνρξέσζε λα ηηκήζεη έλαλ επγελνχο θαηαγσγήο, κεζαησληθφ Διιελα, 

ηνχ νπνίνπ νη εξστθνί αγψλεο αιιά θαη ε ζεκαζία απηψλ ηψλ αγψλσλ, κπνξνχλ 

αδίζηαθηα λα απνηηκεζνχλ σο ηζάμηνη ηψλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηξαηειαηψλπξνγφλσλ 

ηνπ, ζηνχο νπνίνπο ν ίδηνο εγγξάθσο αλαθέξνληαλ, αθήλνληαο αζηφραζηα έσο θαη 

εγθιεκαηηθά λά ζεσξείηαη σο εζληθφο ήξσαο ηψλ ζχγρξνλσλ Αιβαλψλ θαη κφλνλ. 

( Mηά κηθξή νδφο ηψλ Αζελψλ, ζηελ πεξηνρή ηνχ «Γθχδε», αθηεξσκέλε ζηνλ 

«Γ.Καζηξηψηε», ρσξίο άιια επεμεγεκαηηθά ζηνηρεία, ζεσξνχκε φηη, κάιινλ ζίγεη 

παξά ηηκά ηήλ κεγαινζχλε ηνχ αλεπαλάιεπηνπ εθείλνπ ήξσα…) 

Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν γηά κάο ηνχο Διιελεο λα γλσξίδνπκε ηνχο 

ζεκαληηθφηεξνπο απφ εθείλνπο ηνχο εξγψδεηο πξσηνπφξνπο ΔιιελνΒπδαληηλνχο 

θηινζφθνπο, ζπγγξαθείο, ηζηνξηθνχο, θηινιφγνπο θαη ινγίνπο, ηψλ νπνίσλ ε ζεκε-

ιηψδεο ζπκβνιή ζηελ «Αλαγέλλεζε» θαη ην παγθφζκηαο ζεκαζίαο δηδαθηηθφ έξγν 



ηνπο, απέδεημε φηη, ε βαζεηά πνιηηηζκηθή «ξίδα» ηψλ αξραίσλ πξνγφλσλ καο, 

επηπρψο δ ε λ είρε εθξηδσζεί. 

Γηαηί φζν θαη αλ θαίλεηαη απίζηεπην ζήκεξα, απφ ηελ επνρή ηήο ζεξηψδνπο 

Ρσκατθήο θαηάθηεζεο (φπνπ κφλν ζηελ Ζπεηξν θαηά ην κνηξαίν έηνο 168 π.Υ. 

εβδνκήληα (70) πφιεηο «εθ ζεκειίσλ» θαηέζηξεςαλ νη ιεγεσλάξηνη ηνχ ππάηνπ 

Αηκηιίνπ Παχινπ θαη 150.000 Ζπεηξψηεο εμαλδξαπνδίζζεθαλ ζηελ Ηηαιία, ψζηε λα 

εξεκνπνηεζεί ε Ζπεηξνο θαη λα κελ γελλά πιένλ «Πχξξνπο»), αιιά θαη θαηά ηνχο 

ζθνηαδηζηηθνχο αηψλεο ηήο κηζαιιφδνμεο Βπδαληηλνθξαηίαο κέρξη ηελ επνρή πνχ 

πεξηγξάθνπκε δειαδή αθξηβψο επί 1400 ρξφληα ν Διιεληζκφο θαη νη αηψληεο θηιν-

ζνθηθέο, ζεζκηθέο/πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηνπ θηιειεχζεξεο αμίεο, είραλ αγξίσο 

θαηαδησρζεί θαη επηκειψο εληαθηαζζεί, γηαηί θακκία δνγκαηηθή «ειέσ ζενχ» 

εμνπζία «δελ βνιεχνληαλ» κε απηέο. 

Δπηβάιιεηαη ινηπφλ, λα πιεξνθνξεζνχκε νη λεψηεξνη Διιελεο : 

Kαη’ αξρήλ, γηά ηνλ πεξίθεκν Ησάλλε Βεζζαξίσλα (1395-1472). 

Ζ Δπξσπατθή «Αλαγέλλεζε» νθείιεη «ράξηηεο» ζ’ απηφλ ηνλ επξπκαζή δηαλννχκελν 

επίζθνπν εθ Σξαπεδνχληαο ηήο Μηθξάο Αζίαο, ράξε ζηηο δηπισκαηηθέο δεμηφηεηεο 

θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνχ νπνίνπ, ηφζν κε ηελ εγεζία ηήο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο 

φζν θαη ηνχο Ηηαινχο ινγίνπο ηήο επνρήο ηνπ, νπζηαζηηθά εγθαηληάζηεθε ε 

ζπλεξγαζία ηψλ θπγάδσλ εθπξνζψπσλ ηήο Διιεληθήο θηινζνθηθήο δηαλφεζεο, κέ 

ηήλ Ηηαιηθή αλαγελλεηηθή αθκή. 

Γηά ηνλ Βεζζαξίσλα, θαηαγξάθνπκε απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαην-

ξίαο ηνχ Α.Βαζίιηεθ ηά εμήο : «…Αγνξάδνληαο βηβιία ή παξαγγέινληαο αληίγξαθα 

αξραίσλ ζπγγξαθηθψλ έξγσλ, ν Βεζζαξίσλ απέθηεζε κία εμαηξεηηθή βηβιηνζήθε, 

ηελ νπνία ράξηζε ζηελ πφιη ηήο Βελεηίαο, φπνπ έγηλε κία απφ ηηο θχξηεο βάζεηο ηήο 

ζεκεξηλήο πεξίθεκεο «Βηβιηνζήθεο ηνχ Αγίνπ Μάξθνπ» («Bibliotheca Marciana») 

ηελ είζνδν ηήο νπνίαο θνζκεί ην πνξηξαίην ηνχ Βεζζαξίσλνο…». 

Δλαο Γάιινο βηνγξάθνο ηνπ έγξαςε : «Ο Βεζζαξίσλ έδεζε αλάκεζα ζε δχν επνρέο. 

Δίλαη έλαο Διιελαο αιιά θαη Λαηίλνο. Έλαο Καξδηλάιηνο πνχ πξνζηάηεπζε ηνχο 

ινγίνπο, έλαο έλζεξκνο Πιαησληζηήο, έλαο ελζνπζηψδεο ζαπκα ζηήο ηήο αξραηφ-

ηεηνο, πνχ ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ ζηελ γέλεζε ηήο λέαο επνρήο…» 

Ζηαλ ηέηνηα ε εθηίκεζε θαη ν ζεβαζκφο ηψλ Γπηηθψλ πξφο ηφλ Βεζζαξίσλα, ψζηε 

ζπλέβε ην κνλαδηθφ γεγνλφο λα πξνηαζεί δχν θνξέο γηά ην θνξπθαίν εθθιεζηαζηηθφ 

αμίσκα ηήο Λαηηληθήο Γχζεο, απηφ ηνχ Πάπα ηήο Ρψκεο !!! 

Καη βέβαηα δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε ηίο άνθλεο κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ παηξησηηθέο 

πξνζπάζεηεο ηνχ Βεζζαξίσλνο, λα πείζεη ηνχο εγεκφλεο ηήο Λαηηληθήο Γχζεο, ζηελ 

δηνξγάλσζε κηάο εληαίαο Δπξσπατθήο αληηΣνπξθηθήο «ηαπξνθνξίαο», ηελ νπνία 

δελ θαηφξζσζε λα πξαγκαηνπνηήζεη, εμ αηηίαο ηήο ζπκθεξνληνινγηθήο πνιηηηθήο, 

ηελ πξψηε θνξά απφ ηνχο δφιηνπο Βελεηνχο θαη ηήλ δεχηεξε απφ ηφλ βαζηιηά ηήο 

Γαιιίαο Λνπδνβίθν ΗΑ’. (Ηδέηε Κσλ. άζα, «Σνπξθνθξαηνχκελε Διιάο», 1
ε
 

Δθδνζε, Αζήλα 1869, ζει.7, «Βηβιηνζήθε Ηζηνξηθψλ Μειεηψλ».) 

Αθφκε αμίδεη λά πιεξνθνξεζνχκε γηά ηνλ ζπνπδαίν θηιφινγν Θεφδσξν Γαδή 

(1390-1478), απφ ηελ Θεζζαινλίθε, ν νπνίνο : 

«…Eγθαηαζηαζείο εηο Φεξξάξαλ, εδίδαμε εθεί ηήλ Διιεληθήλ γιψζζαλ, θαηέιηπελ 

Διιεληθήλ Γξακκαηηθήλ, κεηέθξαζε εηο ηήλ Λαηηληθήλ πιείζηα αξραία Διιεληθά 

ζπγγξάκκαηα ηνχ Αξηζηνηέινπο, ηνχ Θενθξάζηνπ θαη ηνχ Ηππνθξάηνπο, ζπλέγξαςε 

αθφκε θαη παξάθξαζε ηήο Οκεξηθήο Ηιηάδνο, ζεσξείηαη δέ σο ν κάιινλ ζπληειέζαο 

πξφο δηάδνζε ηψλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ ελ ηή Δζπεξία Δπξψπε.» 

(«ΔΠΗΣΟΜΟΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΟΝ ΛΔΞΗΚΟΝ» Δθδφζεηο «ΖΛΗΟ»  ΑΘΖΝΑΗ) 

 

 



Να κήλ ιεζκνλνχκε επίζεο, ηφλ ιφγην  θηιφινγν Κσλζηαληίλν Λάζθαξε, πνχ 

αηρκαισηίζηεθε ζηελ Αισζε ηήο Πφιεο αιιά, δηαθεχγνληαο ηφ 1460 απφ ηελ 

Σνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα, θαηέθπγε ζηελ Ηηαιία, φπνπ δίδαμε αξραία Διιεληθά 

ζηά Παλεπηζηήκηα ηνχ Μηιάλνπ, ηήο Νεάπνιεο θαη ηήο Μεζζήλεο, εθδίδνληαο 

κάιηζηα αξθεηά ζεκαληηθά βηβιία θαη θπξίσο ηήλ πεξίθεκε ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΛΑΚΑΡΔΧ («Δπηηνκή ηψλ νθηψ ηνχ ιφγνπ κεξψλ» Δλ 

Μεδηνιάλσ 1476), πνχ είλαη θαη ην 1ν εθηππσκέλν Διιεληθφ βηβιίν. 

Τπελζπκίδνπκε φηη, αθξηβψο εθείλε ηελ ηξαγηθή επνρή ηήο Αιψζεσο θαη ηνχ 

αλαγθαζηηθνχ εθπαηξηζκνχ ρηιηάδσλ Διιήλσλ, ζπλέβε ην θνζκντζηνξηθφ γεγνλφο 

ηήο αλαθαιχςεσο ηήο ηππνγξαθίαο θαη είλαη ζαπκαζηφ γεγνλφο ην φηη, κέζα ζηηο 

αβάζηαρηεο ζπλζήθεο ηήο έλδεηαο θαη ηήο μεληηεηάο, νη αλέζηηνη πξφγνλνί καο, 

θαηφξζσζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θπξηνιεθηηθά κηά «πιεκκπξίδα» απφ Διιεληθέο 

εθδφζεηο ζηά ηππνγξαθεία ηήο Ηηαιίαο θαη ηδηαίηεξα ζ’ εθείλα ηήο Βελεηίαο. 

Απφ εθεί, ε εθδνηηθή εθείλε θνζκνγνλία, σο «νθεηιφκελν αληηδάλεην», κεηαθέξζεθε 

απφ θηιφηηκνπο Έιιελεο παηξηψηεο, κε πξνεμάξρνληεο θαη πάιη ηνπο θηινπάηξηδεο 

Ζπεηξψηεο, ζηελ ππφδνπιε Διιάδα, κε ηελ δεκηνπξγία ηππνγξαθείσλ (ην πξψην 

θαηά ηνλ 16
ν
 αηψλα ζηελ Μνζρφπνιε ηήο βνξείνπ Ζπείξνπ αιιά θαη ακέζσο κεηά 

ζηα Γηάλλελα) κε ηελ ζχζηαζε καθξφβησλ εθπαηδεπηεξίσλ, φπσο ε «Εσζηκαία» 

ρνιή, ε «Μπαιάλεηνο», ε «Μαξνχηζεηνο» αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία πνιχηηκσλ 

βηβιηνζεθψλ πνπ ζηάζεθαλ αθέλσηεο πεγέο γλψζεσλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηψλ 

ππφδνπισλ «ξαγηάδσλ», γηά ην έλδνμν ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνχ γέλνπο ηψλ Διιήλσλ. 

Έηζη «ζηαδηαθά» κέρξη ην 1821, ζπληειέζηεθε κέζσ ηήο Παηδείαο ε πλεπκαηηθή 

αλαγέλλεζε ηνχ ζθιαβσκέλνπ Διιεληθνχ έζλνπο, ζεκειησκέλε ζηηο γξακκαηηθέο, 

ηά ιεμηθά, ηηο εγθπθινπαίδεηεο θαη ηηο κεηαθξάζεηο ηψλ αξραίσλ Διιεληθψλ ζπγ-

γξακκάησλ, πνχ ηππψζεθαλ θαη αλαηππψζεθαλ ηφηε. 

Δπηζηξέθνληαο ινηπφλ ζηα ρξφληα ηνχ θεληέξκπεε, άο πιεξνθνξεζνχκε επίζεο γηά 

ην ζπνπδαίν εζληθφ, αλζξσπηζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ έξγν ηήο θεκηζκέλεο Αλλαο 

Ννηαξά, ζπγαηέξαο ηνχ ηειεπηαίνπ «πξσζππνπξγνχ» ηήο Βπδαληηλήο Απηνθξα-

ηνξίαο, ηνχ Λνπθά Ννηαξά ν νπνίνο ζπλειήθζε αηρκάισηνο ζηελ θαηάιεςε ηήο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ζθαγηάζηεθε άλαλδξα απηφο θαη ηξείο γπηνί ηνπ, απφ ηνλ 

αηκνβφξν νπιηάλν Μσάκεζ Β’. 

Σελ Αλλα Ννηαξά ε νπνία, έρνληαο δηαθχγεη κφιηο ηελ αηρκαισζία θαηά ηελ 

Αισζε, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Βελεηία θαη αθηέξσζε ηελ ππφινηπε δσή ηεο θαη ηελ 

πεξηνπζία ηεο, αθ’ ελφο κέλ ζηελ εμαγνξά αηρκαιψησλ ζπκπαηξησ ηψλ ηεο απφ ηνχο 

Σνχξθνπο θαη ζηελ απάιπλζε ηψλ δεηλψλ ηνπο, αθ’ εηέξνπ δε ζηελ επηκειεκέλε 

ζπγθέληξσζε θάζε αξραηνειιεληθνχ ζπγγξαθηθνχ «ζπαξάγκαηνο» (παπχξσλ, 

πεξγακελψλ, αξραίσλ ζπγγξακάησλ θ.ιπ.), κε ζπλέπεηα λα ζρεκαηίζεη κηά ζπνπδαία 

βηβιηνζήθε, εμαίξεην θαη πξφζθνξν βνήζεκα γηά ηελ κειέηε θαη κεηάθξαζή ηνπο 

απφ Ηηαινχο θαη Διιελεο δηαλννχκελνπο ηήο επνρήο ηεο αιιά θαη κεηέπεηηα. 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε «Αλαγέλλεζε», δειαδή ε ζηξνθή ηψλ 

Δπξσπατθψλ Υξηζηηαληθψλ θνηλσληψλ ζηήλ αλαδήηεζε ηψλ «ελ πνιινίο» ιεζκν-

λεκέλσλ αξραην Διιεληθψλ επηζηεκνληθψλ θηινζνθηθψλ γλψζεσλ θαη αμηψλ, είρε 

νπζηαζηηθά αξρίζεη ήδε θαηά ηελ χζηεξε πεξίνδν ηήο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. 

Χο πξσηνπνξία ηήο πξψηκεο απηήο «Αλαγέλλεζεο», αλαγλσξίδνπκε ηά έξγα ζεκαλ-

ηηθψλ δηαλννπκέλσλ ηνχ 11
νπ

 θαη 12
νπ

 αηψλα, φπσο ν δηνξαηηθφο Μηραήι Φειιφο, ν 

νπνίνο πξψηνο επεζήκαλε κάηαηα ζηνχο ζχγρξνλνχο ηνπ απηνθξάηνξεο ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηήο επαλέληαμεο ηψλ απφβιεησλ «εηδσινιαηξψλ» Διιήλσλ ζηα 

ρξηζηηαληθά πιήλ κηζζνθνξηθά Βπδαληηλά ζηξαηεχκαηα, ψζηε λ’ αληηκεησπηζζεί 

απνηειεζκαηηθά ν Σνπξθηθφο θίλδπλνο. 

 



Αλαπηχρζεθε φκσο θαη επεθηάζεθε φπσο ήδε πξνείπακε ζηα ρξφληα κεηαμχ ηψλ δχν 

θαηαιήςεσλ ηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1204-1453) απφ ζπνπδαίνπο Διιελν-

θξνλνχληεο ιφγηνπο θαη ζπγγξαθείο ηνχ «χζηεξνπ» Βπδαληίνπ. 

Αμίδεη κηά κηθξή αλαθνξά ζηελ κλήκε απηψλ ηψλ Βπδαληηλψλ πλεπκαηηθψλ πξσην-

πφξσλ θαη θπξίσο ζηφλ θηιφζνθν ζπγγξαθέα Νηθεθφξν Βιεκκχδε, ζηνλ ηζηνξηθφ 

Παρπκέξε, ζηνλ ιφγην ζπγγξαθέα Νηθεθφξν Γξεγνξά, ζηφλ ζπγγξαθέα  κειεηεηή 

αξραίσλ θεηκέλσλ Γεκήηξην Κπδψλε, ζηφλ ζπγγξαθέα  ζενιφγν Νηθφιαν Καβάζη-

ια, ζηνλ θηιφινγν  κνλαρφ Μάμηκν Πιαλνχδε, ζηφλ επξπκαζέζηαην κειεηεηή 

αξραίσλ ζπγγξαθέσλ αιιά θαη πνηεηή, Θεφδσξν Μεηνρίηε. 

Αθφκε, δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχληαη νη ακέζσο κεηαγελέζηεξνί ηνπο, φπσο ν 

ηζηνξηθφο ηψλ γεγνλφησλ ηήο «Αιψζεσο» Γεψξγηνο Φξαληδήο, ν Αξηηλφο ιφγηνο 

ζπγγξαθέαο θηιφζνθνο Μάμηκνο ν «Γξαηθφο» αιιά θαη ν ζπνπδαίνο ξήηνξαο θαη 

θηιφζνθνο Μαλνπήι Υξπζνισξάο, o oπνίνο απνθιήζεθε απφ ζπγρξφλνπο ηνπ 

Ηηαινχο ινγίνπο, σο «ν πξίγθεπαο ηήο Διιεληθήο επγισηηίαο θαη θηινζνθίαο». 

Ηζηνξείηαη φηη, κε εηδηθή εληνιή ηνχ αξραηνιάηξε απηνθξάηνξα Μαλνπήι Παιαην-

ιφγνπ Β’ (ν νπνίνο ήηαλ απζεληία ζηνπο Διιελεο θιαζζηθνχο, αθήλνληαο θαη ν ίδηνο 

ζεκαληηθφ ζπγγξαθηθφ έξγν), ν θίινο θαη ζχκβνπιφο ηνπ Μαλνπήι Υξπζνισξάο 

αλαρψξεζε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηά ηελ Ηηαιία, φπνπ ε θήκε ηνπ είρε 

πξνεγεζεί θαη έγηλε δεθηφο κε ελζνπζηαζκφ, δερφκελνο πξνζθιήζεηο απ’ φια ηα 

Ηηαιηθά Παλεπηζηήκηα πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη εθεί. 

Χο θαζεγεηήο ζηα Παλεπηζηήκηα ηνχ Μηιάλνπ θαη ηήο Παβίαο, ν Υξπζνισξάο 

δίδαμε Διιεληθή θηινζνθία θαη αξραίν Διιεληθφ πνιηηηζκφ.  

Σαμίδεςε επίζεο δηδάζθνληαο ηφζν ζηελ Αγγιία φζν θαη ζηίο Γαιιία θαη Ηζπαλία, 

φπνπ έγηλε δεθηφο απφ ηνλ Πάπα Βελέδηθην ΗΓ’.  

( Ηδέηε θαη Ησάλλε Η. Γακίγνπ, «Παξαθκή θαη πηψζε ηήο Βπδαληηλήο Απηνθξα-

ηνξίαο, 12041453», Δθδ. «ΔΤΡΧΣΑ», ζει.155.) 

Ο Ηηαιφο ζπγγξαθέαο Guarino παξνκνίαζε ηνλ Μαλνπήι Υξπζνισξά κε «ήιην ν 

νπνίνο θψηηζε ηελ Ηηαιία πνπ είρε βπζηζηεί ζηα ζθνηάδηα» θαη εμέθξαζε ηελ επρή 

φπσο, ε παηξίδα ηνπ επγλσκνλνχζα λ’ αλαγείξεη πξνο ηηκήλ ηνπ αςίδεο ζξηάκβνπ !!! 

Χζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ηψλ ηζηνξηθψλ εξεπλεηψλ ζπκθσλεί φηη, ε απνθαζηζηηθή 

θακπή ηήο Δπξσπατθήο πνιηηηζκηθήο άλζεζεο ηνχ 15
νπ

 αηψλα ε νπνία εχζηνρα 

απνθιήζεθε «Αλαγέλλεζε» νθείιεηαη «θαηά πξψην ιφγν», ζηίο δηδαζθαιίεο θαη ηφ 

ζπγγξαθηθφ έξγν ηνχ πιένλ ζεκαληηθνχ Διιελα «λενπιαησληθνχ» θηινζφθνπ, ηνχ 

Γεσξγίνπ Γεκηζηνχ ή «Πιήζσλνο». 

Ο «Πιήζσλ» (ν νπνίνο θαηά ην επίηνκν ιεμηθφ ηνχ «ΖΛΗΟΤ», ππήξμε : «θηιφζνθνο 

θαη θηιφινγνο, ππέξκαρνο θαη δεισηήο ηνπ αξραίνπ Διιεληθνχ θφζκνπ, ζθνδξφο δε 

πνιέκηνο ηνχ Υξηζηηαληζκνχ»…), κέ ηελ απέξαληεο γλψζεηο ηνπ θαη ηήλ ζειθηηθή 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, είρε αθήζεη «ελενχο» ηνχο Γπηηθνχο εθθιεζηαζηηθνχο θαη 

θνζκηθνχο εγεκφλεο, φηαλ βξέζεθε ζηελ Ηηαιία, ζπλνδεχνληαο ηφλ Διιελνιάηξε 

Απηνθξάηνξα Ησάλλε Παιαηνιφγν Β’. 

Ζ «επηπρήο ζπγθπξία» ζπλέβε θαηά ηήλ απνζηνιή ηνπ, ην έηνο 1439, ζηήλ 

Δθθιεζηαζηηθή ζχλνδν ηήο Φεξξάξαο, ε νπνία ζπλερίζηεθε κεηά απφ θάπνηνπο 

κήλεο ζηελ Φισξεληία. 

Δθεί, θαηά ηελ πνιχκελε δηάξθεηα ηψλ εξγαζηψλ ηήο πλφδνπ, ν Πιήζσλ 

γλσξίζηεθε κε ζεκαίλνληεο Ηηαινχο, ιάηξεηο ηψλ γξακκάησλ θαη ηψλ ηερλψλ, ζηνπο 

νπνίνπο δίδαμε ζε βάζνο ηελ Πιαησληθή θηινζνθία. 

Σά δηαρξνληθήο αμίαο έξγα ηνχ Πιάησλα, νη «Νφκνη», ν «Φαίδσλ», ν «Σίκαηνο», ν 

«Κξηηίαο», ε «Πνιηηεία» θαη ε έλλνηα ηνχ «Πνιίηε», αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά γηά 

πξψηε θνξά ζην εθζηαηηθφ Ηηαιηθφ αθξναηήξην, ζηελ πεξίθεκε Piazza della 

Signoria ηήο Φισξεληίαο. 



ηνπο αθξναηέο ηνχ Πιήζσλνο πεξηιακβάλνληαλ θαη ν εγεκφλαο ηήο παλέκνξθεο 

Φισξεληίαο, o αξραηνιάηξεο Cosimo dei Medici ν νπνίνο, βαζεηά επεξεαζκέλνο 

απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ, ίδξπζε ην έηνο 1470 κ.Υ. ηελ πεξηψλπκε «Φισξεληηλή 

Αθαδεκία», κε πξψηε δηδαθηηθή έδξα απηή ηψλ αξραηνΔιιεληθψλ ζπνπδψλ. 

Παξάιιεια, εθεί ζηελ Φισξεληία, νη εθπξφζσπνη ηήο Καζνιηθήο θαη ηήο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, κεηά απφ αηέξκνλεο αληηπαξαζέζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

θηινληθίεο ελφο θαη πιένλ έηνπο, ζπλππέγξαςαλ ηελ άξζε ηνχ «ρίζκαηνο» ηψλ ελ 

ιφγσ Υξηζηηαληθψλ Δθθιεζηψλ. 

[ Σφ ζξεζθεηνινγηθφ απηφ «ρίζκα», ην νπνίν ηφζα δεηλά είρε επηζσξεχζεη ζηνπο 

«Ρσκατθνχο» πιεζπζκνχο, θξαηνχζε απφ ηελ επνρή ηήο απηνθξάηεηξαο Δηξήλεο ηήο 

«Αζελαίαο», ηνλ 9
ν
 αηψλα κ.Υ. θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππέθξππηε ηελ δηαπάιε 

επηθξάηεζεο ηψλ εθαηέξσζελ ηήο Αδξηαηηθήο ζάιαζζαο θιεξνλφκσλ ηήο Ρσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο θνζκηθψλ εμνπζηψλ, δειαδή αθ’ ελφο ηήο «Αλαηνιηθήο Βπδαληηλήο» 

θαη αθ’ εηέξνπ ηήο «Γπηηθήο Λαηηληθήο», ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ηνχ 

Πάπα ηήο Ρψκεο.] 

Γπζηπρψο, ε πξνζέγγηζε ηψλ δχν Δθθιεζηαζηηθψλ Υξηζηηαληθψλ δνγκάησλ πνχ 

επηρεηξήζεθε ηφηε, δελ έκειιε λα απνδψζεη νπζηαζηηθνχο «θαξπνχο», έζησ κε ηήλ 

κνξθή κηάο ξεαιηζηηθήο θαη εηιηθξηλνχο αληηΟζσκαληθήο ζπκκαρίαο. 

Καη απηφ (δελ) ζπλέβε δεδνκέλνπ φηη, ππήξρε κέγαο θαλαηηζκφο θαη ελ πνιινίο 

εχινγε θαρππνςία εθ κέξνπο ηψλ Οξζνδφμσλ Βπδαληηλψλ αιιά θαη απεξίζθεπηε 

ππεξνςία θαη (αξθεηά δηαθαηλφκελε…) πζηεξνβνπιία εθ κέξνπο ηψλ Καζνιηθψλ 

Λαηίλσλ, νη νπνίνη ζηελ νπζία ήζειαλ ην «Βπδάληην» αδχλακν θαη ππνρείξηφ ηνπο, 

πξνθαλψο «κεραλεπφκελνη» λα ην θαηαιχζνπλ νη ίδηνη, επαλαιακβάλνληαο ηελ 

δνιηφηεηα ηήο Γ’ ηαπξνθνξίαο θαηά ην έηνο 1204 κ.Υ. ( Γηά λα κήλ μερληφκαζηε…) 

Χζηφζν, γηά ηνλ Γεψξγην «Πιήζσλα» (1360-1452), ηνλ νπνίν νθείινπκε λα αλα-

γλσξίδνπκε σο πξσηνπφξν ηήο αλαγέλλεζεο ηνχ Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ζηα ρξφληα 

πνχ ε Αλαηνιηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία «έπλεε ηά ινίζζηα», ηζηνξείηαη φηη, απφ ην 

1393, βξέζεθε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηφλ Μπζηξά. 

Δθεί, ν Πιήζσλ αλέπηπμε κεγάιε ζπγγξαθηθή, δηδαθηηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

δξάζε, πξνσζψληαο ηδέεο ζηεξηγκέλεο ζηελ βαζχηαηε γλψζε ηήο αξραηνειιεληθήο 

γξακκαηείαο πνχ είρε απνθηήζεη θαη γξάθνληαο ζπνπδαία θηινζνθηθά ζπγγξάκκαηα, 

σο ζεκαληηθφηεξν ηψλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ην «Πεξί ηψλ Νφκσλ ζπγγξαθήο». 

Ο Διιελαο ζπγγξαθέαο Μεζφδηνο Γ. Φνχγηαο (πξψελ Οξζφδνμνο Αξρηεπίζθνπνο 

Μεγάιεο Βξεηηαλίαο) ζην πνιπζήκαλην βηβιίν ηνπ : «Ζ παγθφζκηα δηάζηαζε ηνχ 

Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ» Δθδφζεηο «Νέα χλνξα» 2001», γξάθεη φηη : 

«…Ο Πιήζσλ, σο ιφγηνο θαη αλζξσπηζηήο, θαηείρεην απφ ηελ ηδέα φηη, ν ιαφο ηήο 

Πεινπνλλήζνπ ήηαλ απφ ηνπο πηφ γλήζηνπο Διιεληθνχο ιανχο θαη απφ απηφλ πξν-

έξρνληαλ νη πηφ εμέρνπζεο νηθνγέλεηεο ηψλ Διιήλσλ πνχ είραλ πξνζθέξεη ηά 

κεγαιχηεξα θαη ζαπκαζηφηεξα έξγα…». 

«…Δπηζπκνχζε ηελ αλαγέλλεζε ηήο Πεινπνλλήζνπ (θαη ελ ζπλερεία ηήο ππφινηπεο 

Διιάδνο, εθ’ φζνλ επηηχγραλε ν επηζηήζηνο θίινο ηνπ Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο 

ηελ ζηξαηησηηθή αλαθαηάιεςή ηεο ), γη’ απηφ έθαλε ζρέδηα γηά κία ξηδνζπαζηηθή 

κεηαβνιή ηνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη κάιηζηα ηνχ αγξνηηθνχ πξνβιήκαηνο ηψλ 

ηνπηθψλ Διιεληθψλ θνηλσληψλ.» 

«…Ο Πιήζσλ ήηαλ αληίζεηνο ζηελ ηδέα ρξεζηκνπνίεζεο κηζζνθφξσλ γηα ηελ άκπλα 

ηνχ θξάηνπο θαη δηαηξνχζε ηνλ πιεζπζκφ ζε φζνπο πιεξψλνπλ θφξνπο θαη ζε φζνπο 

πξνζθέξνπλ ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο». «Ζηαλ θαηά ηήο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο». 

«Δγξαθε φηη, φιε ε γή, φπσο δίλεηαη απφ ηελ θχζε, πξέπεη λα είλαη θνηλφ θηήκα ηνχ 

ιανχ…». 

 



«…Σν θνηλσληθφ ζχζηεκα ηνχ Πιήζσλνο παξακέλεη ηζηνξηθφ θαη κεξηθνί ην 

παξέβαιιαλ κε ηηο απφςεηο ηνχ Ε.Ε.Ρνπζζψ ζε αξθεηά ζεκεία ηνχ «Κνηλσληθνχ 

πκβνιαίνπ» ηνπ, ελψ άιινη ηνλ είπαλ «πξφδξνκν ηνχ Μάξμ» θαη «πξσηνπφξν 

ζνζηαιηζηή…» 

Δπίζεο, ν ζπγγξαθέαο Αλη. Γ. Πεηξνπηδάθνο, ζε άξζξν ηνπ ζρεηηθφ κε ηνλ Γεψξγην 

Πιήζσλα ( Πεξηνδηθφ ΓΑΤΛΟ, η.190 // έηνο 1997 ), γξάθεη φηη : 

«Γλήζηνο Διιελαο ν Πιήζσλ, απέβιεπε ζηελ δεκηνπξγία ελφο έζλνπο Διιήλσλ 

πνιηηψλ θαη φρη Ρσκηψλ ππεθφσλ.» 

Πξάγκαηη, ν Πιήζσλ, απεπζπλφκελνο πξνο ηνλ θίιν θαη ζαπκαζηή ηνπ Κσλ/λν 

Παιαηνιφγν Γξαγάζε, ηφηε Γεζπφηε ηνχ Μπζηξά θαη κεηέπεηηα ηειεπηαίν 

Βπδαληηλφ Απηνθξάηνξα, έγξαςε : «Δζκέλ γάξ νχλ, ψλ εγείζζε ηε θαη βαζηιεχεηε, 

Διιελεο ην γέλνο, σο ε ηε θσλή θαη ε πάηξηνο παηδεία καξηπξεί…». 

Γειαδή φηη : «Δκείο, επί ηψλ νπνίσλ βαζηιεχεηε θαη δηνηθείηε, αλήθνπκε ζηελ θπιή 

ηψλ Διιήλσλ, φπσο απνδεηθλχνπλ ε γιψζζα θαη νη αξραίνη ζεζκνί καο». 

Δρνληαο πξνθαλψο ππ’ φςηλ ηνπ ηφλ αξραίν παξηηάηε λνκνζέηε Λπθνχξγν, ν 

Πιήζσλ, σο κέζνλ επηβνιήο ηψλ αλαγελλεηηθψλ ηνχ Διιεληζκνχ ζηφρσλ ηνπ, 

πξφηεηλε εθινγή αξρφλησλ απφ ηελ κεζαία ηάμε, γηαηί: «…νχζ’ oη πάκπινπηνη νχζ’ 

νη απνξψηαηνη…» (έρνπλ ην απαηηνχκελν εζηθφ ζζέλνο αγψλσλ θαη δηάζεζε αληδην-

ηεινχο πξνζθνξάο θαη ζπζηψλ ππέξ παηξίδνο…). 

Αθφκε, ν Πιήζσλ είρε μεθάζαξεο απφςεηο γηά ηελ απηνρζνλία θαη ηελ πξναηψληα 

θαηνίθεζε ηήο Πεινπνλλήζνπ, ηήο Ζπεηξσηηθήο Διιάδνο θαη ηψλ λεζηψλ απφ ηνχο 

Διιελεο, γξάθνληαο : 

«…Eιιεζη δε νπθ εζηίλ επξείλ ήηηο άιιε νηθεηνηέξα ρψξα κάιινλ πξνζήθνπζα ή 

Πεινπφλλεζνο ηε θαη φζε δε ηαχηε ηήο Δπξψπεο πξνζερή ησλ ηε αχ λήζσλ 

επηθείκελαη. Σαχηελ γάξ δή θαίλνληαη ηελ ρψξαλ Διιελεο αεί νηθνχληεο νη απηνί εμ’ 

φηνππεξ νη άλζξσπνη δηακλεκνλεχνπζηλ, νπδέλσλ άιισλ πξνελσθεθφησλ νπδέ 

επήιπ δεο θαηέρνληεο…». 

Γειαδή : «…Διιελεο δε λννχκε ηνπο θαηνίθνπο ηήο Πεινπνλλήζνπ θαη ηήο 

παξαθείκελεο πξνο ηελ Δπξψπελ επεηξσηηθήο γήο θαη ηψλ λήζσλ… Απηή ε γή 

πάληνηε εθαηνηθείην απφ ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο φζν νη 

άλζξσπνη κλεκνλεχνπλ θαη θαλείο δελ ηελ θαηείρε πξίλ απφ εκάο, νχηε ήιζακε λα 

δηψμνπκε άιινπο απφ εδψ…». 

(Πιήξεο απνκπζνπνίεζε ηψλ ζχγρξνλσλ ππνβνιηκαίσλ ζεσξηψλ πεξί ηνχ, δήζελ, 

«εμ Αλαηνιψλ θσηφο», πεξί «Ηλδνεπξσπαίσλ», πεξί «Φνηλίθσλ», πεξί «ιαπν-

πνηήζεσο ηψλ Διιήλσλ» θ.ιπ. ) 

Ο Ρψζνο ηζηνξηθφο Α.Βαζίιηεθ, ζην βηβιίν ηνπ, «Ζ Ηζηνξία ηήο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο» ζην νπνίν αλαθεξζήθακε θαη παξαπάλσ, γξάθεη γηά ηνλ Πιήζσλα 

(κεηαμχ άιισλ) ηά εμήο : 

«Ζ παξακνλή ηνπ Βπδαληηλνχ θηινζφθνπ ζηελ Φισξεληία, απoηειεί έλα απφ ηά πηφ 

ζπνπδαία επεηζφδηα ηήο ηζηνξίαο ηήο κεηαθπηεχ ζεσο ηήο Διιεληθήο θιαζζηθήο 

γλψζεσο ζηελ Ηηαιία θαη, θπξίσο, ηήο αλαδσνγνλήζεσο ηήο Πιαησληθήο θηινζνθίαο 

ζηελ Γχζε…». 

«Ζ ζεκαζία θαη ε επηξξνή ηνχ Πιήζσλνο μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηά φξηα ηήο 

πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο ηνχ Βπδαληίνπ θαη γηά ηνλ ιφγν απηφλ θαη κφλν αμίδεη λα 

πξνζερζεί πνιχ…». 

Θεσξνχκε πψο είλαη πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθφ γεγνλφο φηη, κεηά απφ ηφζνπο 

αηψλεο ηεξαηηθήο δνγκαηηθήο ηξνκνθξαηίαο πνχ επηθξάηεζε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

κεηά ηνλ ζάλαην, ην έηνο 363 κ.Υ., ηνχ ηειεπηαίνπ Διιελφθξνλνο απηνθξάηνξα 

θηινζφθνπ, ηνχ ζπνπδαίνπ Ηνπιηαλνχ (θαη ηελ εηδερζή δνινθνλία ηήο Αιεμαλδξηλήο 

θηινζφθνπ καζεκαηηθνχ αζηξνλφκνπ, ηήο πεξίθεκεο Τπαηίαο), φηη αλαδείρζεθε, 



ζηελ θξίζηκε εθείλε επνρή, αθ’ ελφο ηήο θαζεζησηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηη-

θήο Βπδαληηλήο παξαθκήο θαη αθ’ εηέξνπ ηήο επειαχλνπζαο Σνπξθηθήο βαξβαξφ-

ηεηνο, κηά ηέηνηα κνξθή επξχηαηεο αξραηνειιεληθήο παηδείαο θαη δηαλνεηηθήο θηιν-

ζνθηθήο επξσζηίαο, φπσο ν Γεψξγηνο Πιήζσλ Γεκηζηφο. 

Θα κπνξνχζε εχινγα λα πεί θάπνηνο φηη, ε «θαιή κνίξα» ηνχ Διιεληθνχ έζλνπο ηνλ 

δηαθχιαμε γηά λα ζπλνςίζεη επίθαηξα θαη ηεθκεξησκέλα (επεξεάδνληαο θαίξηα ηνπο 

ζπγρξφλνπο ηνπ, κε ηνλ βίν, ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ δξάζε ηνπ ), ηελ ηζηνξηθή 

αλαγθαηφηεηα ηήο αλαδξνκήο ζηα «λάκαηα» ηήο ζθέςεο ηψλ κνλαδηθψλ θαη αλεπα-

λάιεπησλ αξραίσλ πξνγφλσλ καο, σο ηνλ κφλν «δξφκν» γηά ηελ αλαβίσζε ηνχ 

Διιεληζκνχ ηήο επνρήο ηνπ, ν νπνίνο φπσο ήδε επηζεκάλακε βξίζθνληαλ γηά αηψλεο 

ζε θαηάζηαζε ηζηνξηθήο, πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο «λεθξνθάλεηαο». 

Ο ζπγγξαθέαο Αληψλεο Γ. Πεηξνπηδάθνο είλαη εκθαληηθφο ζηελ άπνςε απηή, 

γξάθνληαο : «Αο κελ μερλάκε πνηέ φηη, ν εζλνκάξηπξαο απηνθξάηνξαο Κσλζηαληί-

λνο Παιαηνιφγνο, γαινπρεκέλνο κε ηηο ηδέεο ηνχ Πιήζσλα, έπεζε ζάλ Διιελαο θαη 

δελ επέδεζε ζαλ Ρσκηφο…». 

Όπσο αληηζέησο έπξαμε «αλεξπζξίαζηα» ν δνγκαηηθφο αληίπαινο ηνχ Πιήζσλνο, ν 

δηαβφεηνο Γεψξγηνο ρνιάξηνο ν νπνίνο, αθνχ ζθνηαδηζηηθά παξέδσζε ηά ζπγγξάκ-

καηα ηνχ Πιήζσλνο ζηήλ ππξά, πξνζθχλεζε ηφλ αηκνζηαγή Μσάκεζ θαη έγηλε ν 1νο 

Υξηζηηαλφο Παηξηάξρεο Κσλ/πφιεσο ζηελ ππεξεζία ηψλ θαηαθηεηψλ Σνχξθσλ…). 

Θα επηζεκάλνπκε φηη, ην αξραηνπξεπέο πεξηερφκελν ηήο ηζηνξηθήο απάληεζεο, πνχ 

έδσζε ν Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο, ηνλ Μάην 1453, ζηηο πξνηάζεηο ηνχ Μσάκεζ 

Β’ γηά παξάδνζε ηήο πνιηνξθεκέλεο Πφιεο, ήηαλ πξφδεια γξακκέλν σο εάλ 

θαζνδεγνχζε ζηελ γξαθή ηνπ ηφλ εξστθφ απηνθξάηνξα ν ίδηνο ν δηδάζθαιφο ηνπ, ν 

θηιφζνθνο Γεψξγηνο «Πιήζσλ» Γεκηζηφο. 

Σν πνιχηηκν εθείλν θείκελν, πνχ απνηέιεζε ηελ έληηκε «ιεμηαξρηθή πξάμε 

ζαλάηνπ» ηήο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη ήηαλ κηά επαλάιεςε ηνχ αξραίνπ 

παξηηαηηθνχ «Μνιψλ ιαβέ» κε δηαθνξεηηθά ιφγηα, ην δηέζσζε επηπρψο ε ηζηνξία 

θαη έρεη σο εμήο : 

«Σν κέλ ηελ Πφιηλ ζνη δνχλαη νπη’ εκφλ εζηίλ νπη’ άιινπ ησλ θαηνηθνχλησλ ελ 

απηή. Κνηλή γάξ γλψκε πάληεο απηνπξναηξέησο απνζαλνχκελ θαη νπ θεηζφκεζα ηεο 

δσήο εκψλ» (...) 

Γειαδή, ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε : 

«Tφ λα ζνχ παξαδψζνπκε ηελ Πφιε δελ είλαη ζέιεκα νχηε δηθφ κνπ νχηε νπνηνπ-

δήπνηε άιινπ απφ φζνπο θαηνηθνχλ ζ’ απηήλ…» 

«Κνηλή απφθαζε φισλ καο είλαη λα ζθνησζνχκε κε ηελ ζέιεζή καο, ρσξίο λα 

ινγαξηάζνπκε ηελ δσή καο…» 

Δίλαη ινηπφλ, επηπρέο γεγνλφο παγθφζκηαο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο ην 

φηη νη θηινζνθηθέο ηδέεο θαη νη θνηλσληθνί ζηνραζκνί ηνχ Πιήζσλνο, ηνχ Βεζζα-

ξίσλνο θαη ηψλ άιισλ Διιεληθήο θαηαγσγήο θαη θξνλήκαηνο Βπδαληηλψλ ινγίσλ, 

έγηλαλ «θηήκα» ηψλ δεκηνπξγηθψλ Ηηαιηθψλ Γεκνθξαηηψλ αξρηθά θαη ελ ζπλερεία 

ηψλ ινηπψλ θξαηψλ ηήο Δπξψπεο, δίλνληαο απνθαζηζηηθή ψζεζε ζηίο πνιηηηθέο, 

θηινζνθηθέο, επηζηεκνληθέο, θνηλσληνινγηθέο θαη θαιιηηερληθέο αλαδεηήζεηο ηψλ 

ιαψλ ηνπο. 

Παξάιιεια, ε ζπγθέληξσζε ζηελ Ηηαιία ηψλ πλεπκαηηθψλ ζεζαπξψλ ηνχ Διιελη-

θνχ «θιαζζηθνχ» θαη «ειιεληζηηθνχ» θφζκνπ, θπγαδεπκέλσλ εμ αηηίαο ηήο Σνπξθη-

θήο απεηιήο/θαηάθηεζεο θαη ηψλ βαξβαξηθψλ θαηαζηξνθψλ πνχ απηή επέθεξε, 

δεκηνχξγεζε ζηελ Δπξσπατθή Γχζε ηηο θαηάιιειεο επλντθέο ζπλζήθεο (Παλεπηζηή-

κηα, βηβιηνζήθεο, ηππνγξαθεία) γηά κηά θνζκνγνληθή επαθή («γνληκνπνίεζε» ζα 

κπνξνχζακε λα ηελ νλνκάζνπκε…), κε ην καθξπλφ πνιηηηζκηθφ παξειζφλ ηήο 

αξραίαο Διιάδνο θαη ηνλ δηαρξνληθήο αμίαο πνιηηηζκφ ηεο. 



Μεηαθέξνληαο ηά θιαζζηθά έξγα ζηελ Γχζε θαη ζψδνληάο ηα απφ ηά θαηαζηξνθηθά 

ρέξηα ηψλ Σνχξθσλ, αθφκε δε εξκελεχνληαο θαη δηαδίδνληαο ηά πςειά λνήκαηά 

ηνπο, νη ΔιιελνΒπδαληηλνί πξφγνλνί καο ηνχ 15
νπ

 αηψλα κ.Υ. πξνζέθεξαλ κέγηζηε 

ππεξεζία ζηελ αλζξσπφηεηα θαη ηελ κειινληηθή ηεο πνιηηηζκηθή εμέιημε. 

Ο ζεκαληηθφο Ζπεηξψηεο ζπγγξαθέαο Μηράιεο Πεξάλζεο, ζην βηβιίν ηνπ «Σν ‘21» 

(Δθδφζεηο «Βηβιηνπσιείνλ ηήο Δζηίαο», Αζήλαη, έηνο 1971, ζει. 64), κάο πεξηγξάθεη 

κε ιεπηνκέξεηεο εθείλε ηελ ζπγθηλεηηθή πξνζπάζεηα ηψλ θπγάδσλ απφ ηελ Παηξίδα 

ηνπο Διιήλσλ, λα ζεκειηψζνπλ εθεί ζηελ μελεηεηά ηήλ αλαγέλλεζε ηήο θιαζζηθήο 

παηδείαο : «…Ζ Δπξψπε, ηελ επνρή απηή θαιπάδεη πξνο ηελ Αλαγέλλεζε θαη ηά 

ζεκέιηα ηεο εξείδνληαη ζην αξραίν θιαζζηθφ πλεχκα. Οη πξφζθπγεο ιφγηνη ηνπ 

Βπδαληίνπ έρνπλ ήδε θαηαζέζεη ηα θψηα ηνπο. Αιιά είλαη κηα γεληά ειηθησκέλσλ 

πνχ πξννξίδνληαη λα απέιζνπλ. Υξεηάδνληαη νη δηάδνρνί ηνπο. Υξεηάδνληαη κεγάιεο 

ζρνιέο ηεο αξραίαο Διιεληθήο. Υξεηάδνληαη νη θαζεγεηέο πνπ ζα ηηο επαλδξψζνπλ» 

«Οη ζρνιέο θαη επίζεκεο είλαη θη νινέλα πιεζχλνληαη, εθηεηλφκελεο κε αχμνληα 

αξηζκφ θαη πξνο ηελ θεληξαλαηνιηθή Δπξψπε. ηα 1515 αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ην 

Διιεληθφ Γπκλάζην ηεο Ρψκεο. Ακέζσο κεηά ηδξχνληαη νη ζρνιέο ηνχ Μηιάλνπ θαη 

ηήο Πάληνβαο. ηα 1537, ζηελ Βελεηηά, ε ηδησηηθή ζρνιή ηνχ Αλησλίνπ Δπάξρνπ. 

ηα 1565 ην Διιεληθφ θξνληηζηήξην ηνχ Borgo Vignoli. ηα 1593 ε Κνηλνηηθή 

ρνιή ηήο Βελεηηάο. ηα 1598 ην Διιεληθφ θξνληηζηήξην ηήο Πάληνβαο.  

Κάπνπ δέθα κεγάιεο ζρνιέο ζηελ Ηηαιία. Κη’ άιιεο ηφζεο ζηελ Πφια ηεο Ίζηξηαο, 

ζην έκπελεθ θαη ην Λπζζίλ ηεο Γαικαηίαο (ζεκεξηλή Κξναηία) ζην Λβψθ ηεο 

Οπθξαλίαο, ζηελ Βίιλα ηεο Πνισλίαο, ζηελ Οξζνβα ηεο Οπγγαξίαο…» 

«Όζν γηα ηελ Ρσζία, ηνλ θαηξφ πνχ δξνχλ εθεί νη αδειθνί σθξφληνο θαη Ησαλλίθηνο 

Λεηρνχδεο, κφλν ζηελ επαξρία ηνπ Ννβγνξφδ, ηά Διιεληθά ζρνιεία αξηζκνχληαη ζε 

14». « ηηο εγεκνλίεο, αθκάδνπλ νη Αθαδεκίεο ηνχ Βνπθνπξεζηίνπ θαη ηνχ Ηαζίνπ ». 

«Οιεο απηέο νη ζρνιέο, ιεηηνπξγνχλ επί δεθάδεο ρξφληα θαη κε θαζεγεηηθφ πξνζσ-

πηθφ, θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, απφ Διιελεο. 

Αξθεί λα ζεκεηψζνπκε φηη, κφλν ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάληνβαο θαη κφλν ζηελ 

πεξίνδν ηψλ εηψλ 1572 - 1600, δίδαμαλ είθνζη Διιελεο θαζεγεηέο…» 

 

Νηθεθφξνο Κνζνβάθεο 

 

.. : Τπν ηελ αηγίδα ηεο ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ιεηηνπξγεί ζηελ 

Αζήλα Σεθηνληθή ηνά κε ην δηαθξηηηθφ φλνκα ΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗ αξ. 31 

https://www.grandlodge.gr/tektonikes-stoes-w-50504.html 
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