Ο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΣΡΙΩΣΗ - « ΚΕΝΣΕΡΜΠΕΗ »

Στθν κεντρικι πλατεία τϊν Τιράνων, πρωτεφουςασ τισ ςφγχρονθσ Αλβανίασ, δεςπόηει ο εντυπωςιακόσ ανδριάντασ ενόσ αγζρωχου ζφιππου πολεμιςτι, που κακθλϊνει τον περαςτικό παρατθρθτι με τθν αυςτθρι του ζκφραςθ και τθν αρειμάνια
δφναμθ που αποπνζει θ «κίνθςι» του. Ο πολεμιςτισ φζρει χαρακτθριςτικό μεςαιωνικό εξοπλιςμό, με κϊρα, ςπακί και περικεφαλαία, τθν οποία κοςμεί το κεφάλι ενόσ
αρςενικοφ ηαρκαδιοφ, προφανισ ςυμβολιςμόσ που παραπζμπει ςτθν δράςθ του
ςυγκεκριμζνου πολεμιςτι ςε ορεινζσ περιοχζσ, εκεί όπου τα υπεριφανα αυτά
αγρίμια ηουν και αναπνζουν τον αζρα τθσ ελευκερίασ.
Θ κατατοπιςτικι επιγραφι ςτθν βάςθ του ανδριάντα είναι, βεβαίωσ, ςτθν αλβανικι
γλϊςςα και πλθροφορεί τον περαςτικό παρατθρθτι ότι πρόκειται για τον θγεμόνα
«GJERGJ KASTRIOTI - SKENDERBEU», ο οποίοσ ζηθςε και ζδραςε τον 15° αιϊνα μ.Χ.
οι δε ςφγχρονοι Αλβανοί, τον προβάλλουν και τον τιμοφν ωσ εκνικό ιρωά τουσ.

Ωςτόςο, όπωσ είναι γνωςτό, θ αλβανικι γλϊςςα μζχρι τα τζλθ του 19ou αιϊνα ιταν
μόνο προφορικι και απζκτθςε γραπτι ζκφραςθ μόλισ τότε, γι' αυτό και δεν
υπάρχουν παλαιότερα κείμενά τθσ. Επομζνωσ, εάν κάποιοσ ιςτορικόσ ερευνθτισ
κζλει να βρει πϊσ κα γραφόταν θ παραπάνω επιγραφι ςτον 15° αι., πρζπει να

ανατρζξει ςτθν γλϊςςα με τθν οποία εκφράηονταν γραπτά οι κάτοικοι τθσ ευρφτερθσ Θπείρου ( όπου ανικε και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςθμερινισ Αλβανίασ ),
κατά τθν εποχι εκείνθ. Πμωσ, τζτοια γλϊςςα θ οποία να ομιλείται αλλά και να
γράφεται ςτθν Ιπειρο, από τθν απϊτατθ αρχαιότθτα μζχρι και τισ αρχζσ του 20ου
αιϊνα, υπιρξε μόνο μία και αυτι ιταν θ ελλθνικι, όπωσ προκφπτει τόςον από
πλθκϊρα αρχαιολογικϊν ευρθμάτων ( επιγραφζσ, νομίςματα, αγγεία, ςφραγίδεσ
κ.λπ.), όςον και από το αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι ιταν θ επίςθμθ γλϊςςα τθσ
Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν νομοκεςία, ςτθν διπλωματία και
ςτο εμπόριο. H δε χριςθ τθσ δεν ζπαψε οφτε ςτθν διάρκεια τθσ Τουρκοκρατίασ,
μζχρι και τον 20ο αιϊνα. Συνεπϊσ, κάκε ςτοιχειωδϊσ μορφωμζνοσ (αλλά και «υποψιαςμζνοσ»...) ςφγχρονοσ Ζλλθνασ, ο οποίοσ κα διαβάςει τθ ςυγκεκριμζνθ αλβανικι επιγραφι, ανατρζχοντασ ςτθν αρχικι -ελλθνικι- καταγραφι τθσ επωνυμίασ του
ζφιππου «Αλβανοφ» ιρωα, κα διαπιςτϊςει ότι -πολφ απλά- αυτόσ ονομαηόταν
«Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ». Πςο για τθν προςωνυμία του ωσ «SKENDERBEU», ςτθν
ελλθνικι καταγραφι τθσ αποδιδόταν ωσ «ΣΚΕΝΤΕΜΡΕΘΣ», που είναι μια «ςυναιρετικι» παραφκορά από τθν τουρκικι ζκφραςθ «Λςκεντζρμπεθ», θ οποία
ςθμαίνει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα «Αλζξανδροσ άρχων». Και βζβαια, είναι αυτονόθτο
ςυμπζραςμα ότι θ προςωνυμία αυτι προςζδιδε τιμι και αξία ςτον «φζροντα»
πολεμιςτι, ακριβϊσ επειδι αποτελοφςε ευκεία αναφορά ςτον αρχαίο Ζλλθνα
ςτρατθλάτθ - κοςμοκράτορα, τον ανίκθτο Μζγα Αλζξανδρο. Αλλά ποιόσ ιταν αυτόσ
ο άγνωςτοσ -ςτθν παμψθφία των ςθμερινϊν Ελλινων- μεςαιωνικόσ ιρωασπολεμιςτισ, με το «αλβανοποιθμζνο» ελλθνικό ονοματεπϊνυμο και το ελλθνικισ
ιςτορικισ επεξθγιςεωσ προςωνφμιο, ςτον οποίο οι ςφγχρονοι Αλβανοί αποδίδουν
τζτοιεσ εξαιρετικζσ τιμζσ; Για να βροφμε τθν «άκρθ», είναι αναγκαίο να ανατρζξουμε ςτα ιςτορικά γεγονότα και ςτοιχεία τθσ εποχισ εκείνθσ, όπωσ αυτά προκφπτουν από υπάρχοντα (ευτυχϊσ αρκετά) ςυγγραφικά κείμενα, επιςτολζσ και κάκε
άλλου είδουσ καταγραφζσ. Ευκφσ εξ αρχισ, λοιπόν, πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ
πολεμικι δράςθ του Γεωργίου Καςτριϊτθ, όπωσ ςτθν ςυνζχεια κα τθν περιγράψουμε, ανάγεται ςε μια εποχι ( 1443 -1468 μ.Χ. ) τθν οποία θ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι (δθλαδι θ διδαςκόμενθ ςτα ςχολεία) ελλθνικι ιςτορία τθν αντιπαρζρχεται
ςχεδόν με αποςτροφι, περιορίηοντασ επιγραμματικά τισ διδαχζσ τθσ προσ τα Ελλθνόπουλα ςτθν δικεν «εκ κεοφ» (...) πτϊςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και ςτισ
ατελζςφορεσ κρθνωδίεσ γι' αυτιν. Πμωσ, τθν ίδια εποχι, ςτα απάτθτα βουνά και τισ
δυςπρόςιτεσ κλειςοφρεσ τθσ Βορείου Θπείρου και τθσ ςθμερινισ Αλβανίασ, ο
Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ-Σκεντζρμπεθσ και οι ςυμμαχθτζσ του ζγραφαν με ποταμοφσ
αίματοσ μια πρωτοφανι αντιςταςιακι εποποιία κατά των ειςβολζων Τοφρκων, θ
οποία κράτθςε είκοςι πζντε (25) ολόκλθρα χρόνια και ο απόθχοσ τθσ είχε ιδιαίτερθ
ςθμαςία ςτισ ιςτορικζσ εξελίξεισ που ςθματοδότθςε θ οκωμανικι κατάκτθςθ των
Βαλκανίων, αποτελϊντασ, ςτα πεντακόςια και πλζον ζτθ που κράτθςε θ επάρατθ
Τουρκοκρατία, ζνα μοναδικό –διαρκζσ- αφυπνιςτικό και παροτρυντικό υπόδειγμα
επαναςτατικοφ πνεφματοσ.
Η ΟΜΗΡΙΑ
Ασ πάρουμε λοιπόν, τα πράγματα από τθν αρχι. Ο Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ,
γεννθμζνοσ το ζτοσ 1405 μ.Χ. ιταν ο νεότεροσ (4οσ κατά ςειρά) γιοσ του Λωάννθ
Καςτριϊτθ, γόνου γνωςτισ από τα ιςτορικά αρχεία ελλθνοβυηαντινισ οικογζνειασ
και ςτρατιωτικοφ άρχοντα, ςτισ αρχζσ του 15ου αιϊνα, τθσ Κρόιασ ι Κροφγιασ,

πόλεωσ τθσ ςθμερινισ μζςθσ Αλβανίασ (λίγα χιλιόμετρα βόρεια των Τιράνων) και
τθσ γφρω από αυτιν περιοχισ. Ο μεςαιωνικόσ ιςτορικόσ ςυγγραφζασ «Σίλβιοσ
Αινείασ», ο οποίοσ δεν ιταν άλλοσ από τον -μετζπειτα- Ράπα τθσ ϊμθσ Ρίο Β'
(1405-1464) όντασ ςφγχρονοσ του Γεωργίου Καςτριϊτθ και ζχοντασ ςπάνια
δυνατότθτα ςυλλογισ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων, τόςο για τθν εποχι του όςο και
για προγενζςτερα ιςτορικά ςυμβάντα, επιβεβαιϊνει ρθτά ότι οι Καςτριϊτεσ ιςαν
Ζλλθνεσ Μακεδόνεσ και ότι -πιο ςυγκεκριμζνα- κατάγονταν από τθν περιοχι τθσ
Θμακίασ. Ρράγματι, ο παπποφσ του Κωνςταντίνοσ Καςτριϊτθσ, ο οποίοσ φζρεται να
απεβίωςε το ζτοσ 1390 μ.Χ., ιςτορείται ωσ άρχοντασ των μακεδονικϊν πόλεων
Βζροιασ και Καςτοριάσ. Μια δε βάςιμθ εκδοχι προελεφςεωσ του επικζτου του είναι
θ παραφκορά εκ του «Καςτ(ο)ριϊτθσ». Αλλά και ςτο παλαιότατο βιβλίο με τίτλο
«The History of George Kastriot», που εκδόκθκε ςτο Λονδίνο το ζτοσ 1594,
αναφζρεται θ Μακεδονία ωσ αρχικι καταγωγι των Καςτριωτϊν και χαρακτθρίηεται
ο πατζρασ του ιρωα, Λωάννθσ Καςτριϊτθσ, ωσ «...Ζλλθν πρίγκθψ που θγεμόνευςε
ςτθν Ιπειρο...». Ρροσ επιβεβαίωςθ των ανωτζρω, παρακζτουμε και το αγγλικό
κείμενο από το ςυγκεκριμζνο βιβλίο: «...George Castriot... Surnamed Scanderbeg by
the Turks, among when it was his lot to dwell many years, was the youngest son of a
Crecian prince named John Cstriot, who reigned in Epire, a country lying on the Gulf
of Venice, an now called Albania; which name is also... («χάςμα»)... as well as that of
Epire. The family of Castriot had its origin in Macedonia, and anciently ruled over
Epire with renown...» κλπ. Στο ίδιο βιβλίο, αναφζρεται επίςθσ ότι ο Γεϊργιοσ
Καςτριϊτθσ είχε και ςερβικι καταγωγι από τθν μθτζρα του Βοϊςάβα, θ οποία ιταν
Σζρβα πριγκίπιςςα και θ οικογζνειά τθσ ("Tribalda") διζκετε μακραίωνεσ «ευγενείσ
περγαμθνζσ». Ακόμθ, τα ιςτορικά ςτοιχεία μάσ πλθροφοροφν ότι ο Γεϊργιοσ
Καςτριϊτθσ, φςτερα από ςτρατιωτικι ιττα του πατζρα του Λωάννθ ςε πολεμικι
ςφγκρουςθ με τουσ Οκωμανοφσ Τοφρκουσ περί το ζτοσ 1428, παραδόκθκε ωσ
όμθροσ (μαηί με τουσ τρεισ μεγαλφτερουσ αδελφοφσ του) ςτον Τοφρκο Σουλτάνο
Μουράτ Β' (1404-1451) ο οποίοσ βαςίλευε από το ζτοσ 1422 μζχρι τον κάνατό του.
Οι Τοφρκοι, όπωσ το ςυνικιηαν, υποχρζωςαν τουσ νεαροφσ ομιρουσ Θπειρϊτεσ ςε
επίςθμο εξιςλαμιςμό (τελετουργικι διαδικαςία που περιελάμβανε και επϊδυνθ
περιτομι...) αλλά ο εν λόγω Σουλτάνοσ, εντυπωςιαςμζνοσ από τθν ευρωςτία, τθν
ευφυΐα και τθν γενναιότθτα του ςυνομθλίκου του Γεωργίου Καςτριϊτθ, ενδιαφζρκθκε ιδιαίτερα για τθ ςτρατιωτικι αλλά και τθν ευρφτερθ εκπαίδευςι του. (Δείτε
και Σαράντου Καργάκου: «Αλβανοί, Αρβανίτεσ, Ζλλθνεσ» - Εκδ. I. Σιδερισ - Ακινα
2000). Στθν αυλι του Οκωμανοφ Σουλτάνου, ο Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ διακρίκθκε
τόςο ςε θρωιςμό (μεταξφ άλλων κατορκωμάτων του αναφζρεται ότι μονομάχθςε
με ζναν κθριϊδθ και προκλθτικό Σκφκθ αρχθγό, τον οποίο κατζκοψε με το ςπακί
του, αποςπϊντασ τον καυμαςμό και τθν εφνοια του Σουλτάνου...) όςο και για τθν
ςτρατιωτικι του ιδιοφυϊα όταν, ωσ ςυναρχθγόσ ςθμαντικισ εκςτρατείασ ςτθ Μικρά
Αςία εναντίον τοφ –επίςθσ- Τοφρκου θγεμόνα τθσ Καραμανίασ, τον κατανίκθςε,
επιδεικνφοντασ ςπάνιεσ ςτρατθγικζσ ικανότθτεσ.
( Δείτε: Τίτου Γιοχάλα : «Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ - Σκεντζρμπεθσ», Εκδόςεισ Δωδϊνθ,
Ακινα - Γιάννενα 1994 ). Γι' αυτιν τθν ςπουδαία ςτρατιωτικι νίκθ αλλά και για
άλλα ςθμαντικά πολεμικά ανδραγακιματα του που επακολοφκθςαν κατά τθν
ςυμμετοχι του ςε οκωμανικζσ εκςτρατείεσ εναντίον Οφγγρων, Βόςνιων, Μογγόλων
κ.ά., ο Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ ζλαβε τθν εξαιρετικι τιμι να επονομαςκεί από τον ίδιο
τον Σουλτάνο με τθν επωνυμία «Λςκεντζρ -μπεθ» δθλαδι, όπωσ προαναφζραμε,

«Αλζξανδροσ άρχων» ι «θγεμϊν». Το κακοριςτικό αυτό γεγονόσ επιβεβαιϊνει και
«εκ πλαγίου» τθν ελλθνικότθτα του Γεωργίου Καςτριϊτθ, εφ' όςον αποκαλφπτει ότι
και ςτθν ςυνείδθςθ τϊν επικυρίαρχων του Οκωμανϊν Τοφρκων, ο νεαρόσ ιρωασ
εκεωρείτο ελλθνικοφ γζνουσ, ιταν δε εκ καταγωγισ Ιπειρο - Μακεδόνασ, ακριβϊσ
όπωσ και ο Μζγασ Αλζξανδροσ από τον πατζρα του Φίλιππο, βαςιλιά των
Μακεδόνων και τθν μθτζρα του Μυρτάλθ Ολυμπιάδα, κυγατζρα τοφ βαςιλιά των
αρχαίων Θπειρωτϊν Μολοςςϊν. Πμωσ και ενϊ -επιφανειακά τουλάχιςτο - ο
Σκεντζρμπεθσ, ωσ εξιςλαμιςμζνοσ όμθροσ, φαινόταν να ζχει αφομοιωκεί και
ενςωματωκεί πλιρωσ ςτθν οκωμανικι ςτρατιωτικι ιεραρχία όπου θ ανζλιξι του
ιταν ραγδαία, θ διαδοχικι δθλθτθρίαςθ των δυο αδελφϊν του (για τον 3° αδελφό
του λζγεται ότι ζγινε μοναχόσ ςτο όροσ Σινά...) και ο -επίςθσ- φποπτοσ κάνατοσ του
πατζρα του περί το ζτοσ 1439, τον «αφφπνιςαν» βίαια και άρχιςε να ζχει μυςτικζσ
επαφζσ με επιφανείσ άνδρεσ τθσ πρϊθν πατρικισ του επικράτειασ, αναηθτϊντασ τθν
κατάλλθλθ ευκαιρία για να ξεφφγει από τουσ Τοφρκουσ. Θ ευκαιρία τοφ δόκθκε το
κζροσ του ζτουσ 1443, ςτθν πόλθ Νίςςα τοφ Κοςςυφοπεδίου, κατά τθν διάρκεια
ςθμαντι-κισ μάχθσ του οκωμανικοφ ςτρατοφ ( τθσ αριςτερισ πτζρυγασ του οποίου
θγείτο ο ίδιοσ ο Σκεντζρμπεθσ ) εναντίον ςτρατιάσ Οφγγρων, Βοςνίων και Σζρβων
υπό τθν θγεςία του Μαγυάρου ( δθλαδι Οφγγρου ) ιρωα Γιάνκου Χουνεν-τουάρα,
που δεν ιταν άλλοσ από τον περίφθμο, για τουσ αντιτουρκικοφσ πολζμουσ του,
«Λωάννθ Ουνυάδθ» των βυηαντινϊν χρονογράφων άλλωσ τον «Λευκό Λππότθ» των
Κακολικϊν Χριςτιανϊν. Στθν ςυγκεκριμζνθ μάχθ ο Σκεντζρμπεθσ ( ίςωσ και ζπειτα
από ςυνεννόθςθ προσ τον Ουνυάδθ...), αποςπάςκθκε αιφνιδιαςτικά από τθν
οκωμανικι παράταξθ επικεφαλισ μικροφ ςτρατιωτικοφ ςχθματιςμοφ από αφοςιωμζνουσ Θπειρϊτεσ τθσ ςωματοφυλακισ του και, καλπάηοντασ νυχκθμερόν, διζφυγε
ςτθν Κρόια όπου και κατόρκωςε να καταλάβει το πατρογονικό του -εξαιρετικά
οχυρό- κάςτρο, παραπλανϊντασ με ευφυζσ ςτρατιγθμα τθν τουρκικι φρουρά που
το κατείχε. Για τουσ λάτρεσ των ιςτορικϊν λεπτομερειϊν αναφζρουμε ότι το
φροφριο τισ Κρόιασ είχε καταςκευαςκεί από τουσ Βυηαντινοφσ και το ζτοσ 1250 μ.Χ.
κατεχόταν από τον Δεςπότθ τθσ Θπείρου Μιχαιλ Άγγελο-Κομνθνό (Δείτε Επίτιμο
Λεξικό «ΘΛΛΟΥ», ςελ. 2456 ) δεδομζνου ότι το «Δεςποτάτο τθσ Θπείρου» ςτθν ακμι
του, προσ Νότον μεν είχε όρια τον Αμβρακικό κόλπο, προσ Βορράν ζφκαςε να
κατζχει εδάφθ του ςθμερινοφ κράτουσ του Μαυροβουνίου, προσ Ανατολάσ
προςτατευόταν από τθν επιμικθ οροςειρά τθσ Ρίνδου και των Βορειοθπειρωτικϊν
βουνϊν και προσ Δυςμάσ κατείχε τθν αντίςτοιχθ παραλιακι «ηϊνθ» του Λονίου
πζλαγοσ και τθσ «ειςόδου» ςτθν Αδριατικι Κάλαςςα.
Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ
Με ορμθτιριο το περίφθμο κάςτρο τθσ Κρόιασ, ο Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ κιρυξε τθν
28θ Νοεμβρίου 1443 μια παράτολμθ επανάςταςθ κατά τθσ Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ, θ οποία δεν άργθςε να εξαπλωκεί ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ ευρφτερθσ Θπείρου, δθλαδι τθσ ςθμερινισ Βορείου Θπείρου και τθσ μζςθσ Αλβανίασ
αλλά και τθσ Βορειο-δυτικισ Μακεδονίασ. Τθν εποχι εκείνθ, ο Σκεντζρμπεθσ
περιγράφεται ωσ ζνασ φθμιςμζνοσ θγζτθσ/πολεμιςτισ, με πλοφςια ςτρατιωτικι
αλλά και πολιτικι εμπειρία, τον οποίο περιζβαλλε ιδθ ζνα «φωτοςτζφανο»
κατορκωμάτων και κρφλων, γεγονόσ που προςζλκυςε υπό τθν ςθμαία του ( ερυκρι
με μαφρο και λευκό δικζφαλο αετό κάτω από ζνα εξάκτινο αςτζρι ) πλικοσ
Θπειρωτϊν ( Ελλινων και Αλβανϊν ) πολεμιςτϊν που τουσ ζνωνε το μζνοσ εναντίον

των Αςιατϊν επι-δρομζων, οι οποίοι -επιπλζον- ιςαν και αλλόδοξοι, δθλαδι
Μωαμεκανοί. Ο μφκοσ «βεβαίωνε» ότι θ μθτζρα του Σκεντζρμπεθ κατά τθν
γζννθςι του ονειρεφτθκε πωσ γζννθςε ζναν «δράκοντα», του οποίου θ κεφαλι
βρυχόταν ςτα Θπειρωτικά Κεραφνια όρθ και θ... ουρά του ζφκανε ςτθν Αδριατικι
Κάλαςςα, μζχρι και τθν Βενετία. Λςτορείται ότι ωσ νζοσ ακόμθ ο Γεϊργιοσ
Καςτριϊτθσ είχε μεγαλοπρεπι εμφάνιςθ, θ δε ομορφιά των χαρακτθριςτικϊν του
και το καλοκαμωμζνο ςϊμα του ςυνοδεφονταν από μια εξαιρετικι ρϊμθ.
( Δείτε «Λςτορία Εικονογραφθμζνθ», Εκδόςεισ «ΡΑΡΥΟΣ», τεφχοσ 14, ςελ. 24-31,
Ακιναι 1968 ). Ο Ζλλθνασ ςυγγραφζασ Ανδρ. Ραπαδόπουλοσ-Βρετόσ, ςτο βιβλίο του
« ΛΣΤΟΛΑ ΓΕΩΓΛΟΥ ΚΑΣΤΛΩΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΚΕΝΤΟΣ ΣΚΕΝΤΕΜΡΕΘ »
(«Ζκδοςισ ΝΕΑ» - Εν Ακιναισ 1884), περιγράφει τθν παρουςία του ωσ εξισ : «Το
ανάςτθμά του ιν γιγαντιαίον, θ κεφαλι του εφαίνετο επάνωκεν των υψθλότερων
του ςτρατιωτϊν, είχε τθν ρίνα γρυπιν..., το μζτωπον πλατφ... Είχεν τα γζνεια
μακρά...». Λεγόταν ακόμθ -μεταξφ άλλων- ότι το ςπακί του («αςικωτο» για ζναν
ςυνθκιςμζνο άνδρα) ιταν... «μαγικό» και ότι με μια ςπακιά μποροφςε να
αποκεφαλίςει ταφρο ι να κόψει «ςτα δφο» ζναν ςιδεροντυμζνο ιππότθ, γεγονόσ
που επιβεβαιϊκθκε αρκετζσ φορζσ, ςτισ ατελείωτεσ μάχεσ που ζδωςε ο
Σκεντζρμπεθσ εναντίον των Τοφρκων αλλά και ςτθν Λταλία, όπου εκςτράτευςε για
να ςυνδράμει τον φίλο και ςφμμαχο του Αλφόνςο, Βαςιλζα τθσ Νεαπόλεωσ. Είναι
πικανό ότι επρόκειτο για ζνα από τα περίφθμα «δαμαςκθνά», δθλαδι τα ατςαλζνια
ςπακιά από τθν Δαμαςκό τθσ Συρίασ, που καταςκευάηονταν με ειδικι επεξεργαςία
και, όπωσ είναι γνωςτό, κυριολεκτικά «ζκοβαν ςίδερα». Πμωσ, επειδι το
εκτικζμενο ςτο Μουςείο του «Κάπο ντί Μόντε», ςτθν Νεάπολθ τθσ Λταλίασ, ωσ
«μαγικό ςπακί του Σκεντζρμπεθ», είναι εμφανϊσ δυτικισ τεχνοτροπίασ, ενδζχεται
αυτό να προερχόταν από το Τολζδο τθσ Λςπανίασ, όπου θ καταςκευι ςπακιϊν είχε
αποκτιςει αντίςτοιχθ ποιότθτα και φιμθ. (Βζβαια, ςτθν περίπτωςθ του «Σκεντζρμπεθ», όπωσ κα δοφμε και ςτθν ςυνζχεια, ςθμαςία είχε το «χζρι» που κρατοφςε το
ςπακί...). Κθρφςςοντασ λοιπόν το ζτοσ 1443 τθν απροςδόκθτθ επανάςταςι του
κατά των Οκωμανϊν Τοφρκων (ιδθ κατακτθτϊν του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ
Βαλκανικισ, ο Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ, ςυμμαχϊντασ και βοθκοφμενοσ από τοπι-κοφσ
θγεμόνεσ και αρχθγοφσ «φαρϊν», οργάνωςε ςφντομα κατά τρόπο καυμαςτό ζνα
τακτικό ςτράτευμα περίπου 15-16.000 ανδρϊν (όπωσ είπαμε αποτελοφμενο από
ςυμπατριϊτεσ του Θπειρϊτεσ, Ζλλθνεσ και Αλβανοφσ), «κατα-νεμθμζνο» ςε ελαφρφ
ιππικό και πεηικό εξειδικευμζνων δράςεων, τακτικοφ αλλά - κυρίωσ- ανορκόδοξου
πολζμου. Θγοφμενοσ αυτοφ του ςκλθροτράχθλου ςτρατεφματοσ ο Σκεντζρμπεθσ,
επί είκοςι πζντε ολόκλθρα χρόνια (μζχρι τθν 17θ Λανουαρίου 1468, οπότε πζκανε
ξαφνικά από ελονοςία), αντιμετϊπιςε νικθφόρα τισ αλλεπάλλθλεσ -εναντίον τουτουρκικζσ εκςτρατείεσ, ςτισ οποίεσ επικεφαλισ τίκονταν οι επιφανζςτεροι
Οκωμανοί ςτρατθγοί αλλά και οι ίδιοι οι Σουλτάνοι Μουράτ Β' και Μωάμεκ Β'. (Ο
2οσ ιταν ο γνωςτόσ πορκθτισ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ κατά το ζτοσ 1453). Το γεγονόσ ότι -ιςτορικά- αναφζρονται υπζρ τισ δεκαπζντε ( 15 !!!! ) τουρκικζσ εκςτρατείεσ
εναντίον του Γεωργίου Καςτριϊτθ και των ςυμπολεμιςτϊν του, (ότι) οι οκωμανικζσ
εκςτρατευτικζσ δυνάμεισ ανζρχονταν κάκε φορά ςε πολλζσ δεκάδεσ χιλιάδεσ
άνδρεσ και (ότι) επικεφαλισ των εκςτρατειϊν ζφκαναν ςτο ςθμείο να τίκενται οι
ίδιοι οι Σουλτάνοι, αποτελοφν φανερζσ αποδείξεισ τθσ ςθμαςίασ που είχε για τθν
Οκωμανικι Αυτοκρατορία θ δυναμικι τισ επανάςταςθσ του Σκεντζρμπεθ και θ

αδιριτθ για τουσ Τοφρκουσ αναγκαιότθτα τθσ υποταγισ του άλλωσ τθσ - πάςθ
κυςία»- εξόντωςισ του.
Εδϊ, πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ «ςπουδι» των Τοφρκων να κάμψουν τθν
αντίςταςθ του Σκεντζρμπεθ ιταν εφλογθ διότι :
1. Θ διατιρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ ενόσ αρκετά μεγάλου τμιματοσ τθσ ευρφτερθσ
Θπείρου, όπωσ ιταν θ περιοχι που ζλεγχαν τα ςτρατεφματά του, ςυντθροφςε
άςβθςτο το αγωνιςτικό αντιςταςιακό πνεφμα κατά των Οκωμανϊν ειςβολζων, ςε
όλθ τθν - μόλισ»- κατακτθμζνθ Βαλκανικι χερςόνθςο και απειλοφςε, διαρκϊσ τουσ
αλλόφυλουσ κατακτθτζσ με νζεσ εξεγζρςεισ.
2. Θ απελεφκερθ επικράτεια του Σκεντζρμπεθ, ζχοντασ «πλάτθ» ςτθν Αδριατικι
Κάλαςςα, διατθροφςε ανοιχτζσ γραμμζσ επικοινωνίασ, εφοδιαςμοφ και ενιςχφςεων
από τθν Λταλία και, κατ' επζκταςθ, από τθν λοιπι χριςτιανικι Ευρϊπθ.
3. Εφόςον ο Σκεντζρμπεθσ είχε υπό τον ςτρατιωτικό του ζλεγχο τθν θπειρωτικι
ακτι και κατ' επζκταςθ το εκεί κρίςιμο καλάςςιο πζραςμα («ςτενά» του Οτράντο)
προφανϊσ απζκλειε τθ δυνατότθτα άμεςθσ αποβατικισ επζκταςθσ των Τοφρκων εισ
βάροσ των θγεμονιϊν και των «δθμοκρατιϊν» τθσ Λταλίασ, ςε μια εποχι (δεκαετία
1443-1453) κατά τθν οποία οι λαοί τουσ και οι θγεμόνεσ τουσ δεν είχαν ςυνειδθτοποιιςει - τουλάχιςτον ςτον βακμό που επιβαλλόταν- τον καταςτροφικό κίνδυνο
που αποτελοφςε μια τουρκικι ειςβολι και κατοχι των εδαφϊν τουσ και ιςαν
ανζτοιμοι να τθν αντιμετωπίςουν. ( Θ «αναπόφευκτθ» οκωμανικι ειςβολι ςτθν
νότια Λταλία επιχειρικθκε όντωσ μετά τον κάνατο του Σκεντζρμπεθ κατά το ζτοσ
1480, όμωσ τότε-ευτυχϊσ- οι πολιτικο-ςτρατιωτικζσ ςυγκυρίεσ δεν επζτρεψαν ςτουσ
Τοφρκουσ τθν επζκταςι τθσ, εκτόσ από τθν κατάλθψθ και τθν ςχεδόν ολοκλθρωτικι
καταςτροφι τθσ ακμάηουςασ ιταλικισ πόλεωσ-λιμζνοσ του Οτράντο, που δεν ιταν
άλλθ από τθν αρχαιοελλθικι πόλθ του Υδροφντοσ ).
Ωςτόςο -για να επανζλκουμε ςτα γεγονότα τθσ Λςτορίασ μα - μετά τισ πρϊτεσ
εντυπωςιακζσ ςτρατιωτικζσ επιτυχίεσ του Σκεντζρμπεθ, με πρϊτθ ςθμαντικι μάχθ
και νίκθ του τθν 29θ Λουνίου 1444, ςτθν τοποκεςία Τορβιόλο τθσ Βορείου Θπείρου,
ανάμεςα ςτισ πόλεισ Ρόγραδετσ και Ελβαςάν (δείτε Λςμαιλ Κανταρζ, «ΤΟ ΚΑΣΤΟ»,
Εκδόςεισ «Ρορεία». Ρρόλογοσ Νικ. Μποφτβα), ζςπευςαν να ενταχκοφν ςτισ τάξεισ
του ςτρατοφ του και άλλοι ανεξάρτθτοι Βαλκάνιοι πολεμιςτζσ, όπωσ Σζρβοι,
Μαυροβοφνιοι και Βοφλγαροι, οι θγεμόνεσ των οποίων πρόςφατα είχαν υποκφψει
ςτουσ Τοφρκουσ επιδρομείσ. Ετςι, πρϊτθ ίςωσ φορά μετά από τα χρόνια των
κραταιϊν Βυηαντινϊν αυτοκρατόρων Βαςιλείου Β' Βουλγαροκτόνου και Αλεξίου Α'
Κομνθνοφ, δθμιουργικθκε μια οργανωμζνθ ςτρατιωτικι δφναμθ, θ οποία δεν είχε
τα χαρακτθριςτικά «ευκαιριακισ» επιςτρατεφςεωσ. Ρράγματι, φαίνεται ότι ο
ςτρατόσ του Σκεντζρμπεθ ιταν μια δφναμθ ςυγκροτθμζνθ και εκπαιδευμζνθ να
βρίςκεται ςε διαρκι ετοιμότθτα για δράςθ ϊςτε, αφ'ενόσ να μθν αφινει ςτον δόλιο
επιδρομζα δυνατότθτεσ αιφνιδιαςμϊν και αφ' ετζρου να μπορεί εκείνθ -ωσ ετοιμοπόλεμθ- να τον αιφνιδιάηει, να τον πανικοβάλλει, να του προξενεί οδυνθρζσ
απϊλειεσ και εν τζλει να τον τρζπει ςε άτακτθ φυγι, πζρα από τα πάτρια εδάφθ.
Αποκαλυπτικό τθσ αγζρωχθσ αυτοπεποίκθςθσ και των μακρόπνοων επιδιϊξεων του
Γεωργίου Καςτριϊτθ, είναι ζνα μοναδικό «ντουκουμζντο» αναντίρρθτθσ αποδεικτικισ αξίασ των ςτοιχείων που επικαλοφμαςτε. Ρρόκειται για τθν ίδια τθν θγεμονικι
ςφραγίδα του, όπου απεικονίηεται «Βυηαντινόσ» δικζφαλοσ αετόσ, ο οποίοσ ζχει
κάτω από τα νφχια του λφκο ι τςακάλι (ζμμεςθ αλλά ςαφισ αναφορά ςτουσ
Αςιάτεσ Τοφρκουσ επιδρομείσ...), φζρει δε κυκλικά επιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα

όπου (επί λζξει αλλά με αναγκαίεσ γραμματικζσ ςυντμιςεισ) διαβάηουμε :
«ΒΑΣΛΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ, ΕΛΕΩ ΟΥ, ΑΥΤ. ΩΜ., Ο ΜΕΓ. ΑΥΟ. ΤΟΥ. ΑΛΒ. ΣΕΒΛ.Κ.
ΒΟΥΛΓΑΛ». Δθλαδι ςε πλιρθ γραμματικι–νοθματικι ανάπτυξθ: «ΒΑΣΛΛΕΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ, ΕΛΕΩ ΚΕΟΥ, ΑΥΤΟΚΑΤΩ ΩΜΑΛΩΝ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΥΚΕΝΤΘΣ ΤΟΥΚΩΝ,
ΑΛΒΑΝΩΝ, ΣΕΒΩΝ ΚΑΛ ΒΟΥΛΓΑΩΝ». Θ ιςτορικι αυτι ςφραγίδα, θ οποία
εντοπίςκθκε το ζτοσ 1634 και εκτίκεται ςτο εκνικό μουςείο τθσ Κοπεγχάγθσ ςτθν
Δανία, είναι μπροφτηινθ, ςχιματοσ «ωοειδοφσ», ζχει μικοσ ζξι εκατοςτά και βάροσ
280 γραμμάρια), αποκαλφπτει και αποδεικνφει αναντίρρθτα τθν ελλθνικι γραφι
αλλά και τθν ελλθνικι «λαλιά» εκείνου του μεγάλου Θπειρϊτθ θγζτθ-πολεμιςτι.
Ραράλλθλα, όμωσ, θ ανωτζρω «κτθτορικι» επιγραφι του Σκεντζρμπεθ, με τθν
επίςθμθ προβολι (πιο επίςθμθ δεν γίνεται...). τθσ ελλθνικισ εκδοχισ τθσ
προςωνυμίασ του, δθλαδι «Αλζξανδροσ Βαςιλεφσ», αποκαλφπτει τθν πολιτει-ακι
επιδίωξθ τθσ επανάςταςισ του, δθλαδι τθν αναςφςταςθ -τουλάχιςτον κατ' αρχιντοφ Ελλθνο-βυηαντινοφ Δεςποτάτου τθσ Θπείρου και τθσ Μακεδονίασ, εν ςυνεχεία
δε τθν επιδιωκόμενθ «γφρωκεν» επζκταςι τθσ ςτον βαλκανικό χϊρο, με ςτόχο τθν
ζνταξθ ς' αυτιν των λαϊν τθσ, που βρίςκονταν ιδθ υπόδουλοι ςτον τυρρανικό
Οκωμανικό ηυγό. Το ότι θ επζκταςθ αυτι -δυςτυχϊσ- δεν ολοκλθρϊκθκε, οφείλεται
ςτθν ςτρατθγικι και πολιτικι «μυωπία» των τότε βαςιλζων και λοιπϊν θγεμόνων
τθσ χριςτιανικισ Ευρϊπθσ, ειδικότερα δε οφείλεται ςτθν αδίςτακτθ και κυνικι (ςτθν
πρόταςθ των οικονομικϊν και εμπορικϊν ςυμφερόντων τθσ...) πολιτικι τθσ ναυτικισ «δθμοκρατίασ» τθσ Βενετίασ. Ρράγματι, θ «Γαλθνότατθ» όπωσ τθν αποκαλοφςαν, θ οποία κυριαρχοφςε τότε ςτθν Αδριατικι Κάλαςςα, κατζχοντασ ςτρατιωτικά
τμιμα των βορείων θπειρωτικϊν παραλίων πζραν του Δυρραχίου, ενίςχυε μεν τον
Σκεντζρμπεθ αλλά -προφανϊσ υςτερόβουλα- μόνον όςο χρειαηόταν για να αντιςτζκεται ςτουσ Τοφρκουσ μζςα ςτα ςτενά όρια τθσ μικρισ επικράτειασ του, χωρίσ όμωσ
να αποκτά προχποκζςεισ για μια ευρφτερθ διεφρυνςθ - επζκταςι τθσ, που θ
ςτρατθγικι ιδιοφυία του ιταν βζβαιο ότι κα επιτφγχανε. Είναι πρόδθλο ότι οι
Ευρωπαίοι «Φραγκολεβαντίνοι» κεωροφςαν ωσ «χειρότερθ» εξουςιαςτικι εξζλιξθ
ςτθν χερςόνθςο του Αίμου, τθν ςφςταςθ ενόσ ιςχυροφ ελλθνικοφ κράτουσ με
βαςιλζα ζναν αγζρωχο και μθ χειραγωγοφμενο «ωμαιο-βυηαντινό» άρχοντα,
μακραίωνθσ ευγενοφσ ελλθνικισ καταγωγισ. Και αυτό διότι, προςλαμβάνοντασ ο
Καςτριϊτθσ τθν ςυμβολικι ονομαςία «Αλζξανδροσ βαςιλεφσ», διακιρυττε
ςαφζςτατα ότι κεωροφςε τθν επιδιωκόμενθ βαςιλεία του ωσ «κλθρονομικι»
αναβίωςθ και ιςτορικι ςυνζχεια των αρχαίων Ελλινων Μακεδόνων και Θπειρωτϊν
βαςιλζων αλλά και των πλζον πρόςφατων «ωμαίων», δθλαδι των Ελλθνοβυηαντινϊν αυτοκρατόρων. ( Είναι γνωςτό ότι θ περιοριςμζνθ ςε ελλθνογενείσ
πλθκυςμοφσ Βυηαντινι Αυτοκρατορία τθσ εποχισ από τθν ανάκτθςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ το ζτοσ 1261 μζχρι τθν πτϊςθ τθσ το ζτοσ 1453 ονομαηόταν «ωμανία»
και οι υπικοοι τθσ ωμανοί, ωμαίοι ι ωμιοί). Οπότε, είναι ςαφζσ ότι οι δυτικοί
«ςφμμαχοι» του Σκεντζρμπεθ προτιμοφςαν αντ' αυτοφ ωσ αντιπάλου, τουσ
οκωμανικοφσ ςουλτάνουσ οι οποίοι, ναι μεν ιςαν εχκροί τουσ και κατακτθτζσ των
εδαφϊν τθσ ελλθνικισ χερςονιςου, αλλά δεν διζκεταν «κλθρονομικοφσ τίτλουσ»
κατοχισ τθσ και, επομζνωσ, μποροφςαν «νόμιμα» να τθν διεκδικοφν από αυτοφσ!
(Ραρομοίωσ -άλλωςτε- ςτθν εποχι μασ, οι ςφγχρονοι «Φραγκολεβαντίνοι», δθλαδι
οι ΘΡΑ και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, μεκόδευςαν, με κάκε δόλο και βίαιο τρόπο, τον
κατακερματιςμό των βαλκανικϊν λαϊν ςτα περιοριςμζνα πλαίςια άλλθλουποβλεπόμενων κρατιδίων, με «θγζτεσ» χειραγωγοφμενα ανδρείκελα, υπό τθν

απειλθτικι «γειτονία» μιασ υπερεξοπλιςμζνθσ από τουσ ίδιουσ και γι' αυτό αςφδοτθσ και κραςφτατθσ Τουρκίασ, που διαρκϊσ βυςςοδομεί και καραδοκεί για να
επανεπεκτακεί ςτα Βαλκάνια, ςτοχεφοντασ να αναςυςτιςει τθν αιμοχαρι Οκωμανικι Αυτοκρατορία των βαρβάρων προγόνων τθσ, με πρϊτουσ, ολοφάνερουσ
ςτόχουσ των επεκτατικϊν ςχεδίων τθσ τα ελλθνικά νθςιά του Αιγαίου και τθν
Ελλθνικι Κράκθ). Σε κάκε περίπτωςθ (τότε) ο μεγαλοφυισ ςτρατθλάτθσ Γεϊργιοσ
Καςτριϊτθσ βρζκθκε εξ αρχισ αναγκαςμζνοσ να «ιςοφαρίςει» τισ αμείλικτεσ ανιςότθτεσ μεταξφ του ολιγάρικμου ςτρατοφ του και των τεράςτιων οκωμανικϊν ςτρατιϊν, με τισ οποίεσ γνϊριηε ότι κα ερχόταν αντιμζτωποσ άμεςα. Ζτςι λοιπόν, χωρίσ να
χάςει καιρό, επζβαλε υποχρεωτικι ςτράτευςθ και ςκλθρι ςτρατιωτικι εκπαίδευςθ
των μαχίμων ανδρϊν, ςτισ περιοχζσ που ιλεγχε μζςω των ςυμμαχθτϊν του οπλαρχθγϊν, ενϊ παράλλθλα, ςχεδίαςε και εφάρμοςε δοκιμαςμζνεσ (από τθν ελλθνικι
αρχαιότθτα και τθν πιο πρόςφατθ Βυηαντινι/Ακριτικι παράδοςθ) ςτρατθγικζσ διεξαγωγισ ανορκόδοξου πολζμου και μαχϊν, με ςυνδυαςμοφσ τακτικϊν υποχωριςεων και ξαφνικϊν αντεπικζςεων, με ευφυείσ ενζδρεσ και τακτικι «καμμζνθσ γθσ»,
με κυκλωτικζσ κινιςεισ και εξουκενωτικζσ νυκτομαχίεσ. Επίςθσ, είναι αξιοςθμείωτθ
θ πολεμικι τακτικι του Καςτριϊτθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των πολιορκιϊν τθσ Κρόιασ, θ
οποίασ, χάρισ ςτο εξαιρετικό οχυρό κάςτρο τθσ, αποτελοφςε το αντιςταςιακό
προπφργιο τθσ επανάςταςθσ, γι' αυτό πολιορκικθκε πολλζσ φορζσ και με ιδιαίτερθ
επιμονι από τα οκωμανικά ςτρατεφματα. Ο Σκεντζρμπεθσ ποτζ δεν κλείςκθκε ςτο
κάςτρο του ςτθν Κρόια κατά τθν διάρκεια των δυςβάςτακτων αυτϊν πολιορκιϊν,
ανακζτοντασ τθν θγεςία των πολιορκθμζνων ςυμμαχθτϊν του ςε ζμπιςτουσ και
αποδεδειγμζνα ικανοφσ οπλαρχθγοφσ του, μεταξφ των οποίων αναδείχκθκε
ιδιαίτερα ο περίφθμοσ «Κόντθσ» Ουρανόσ. Ραράλλθλα ο ίδιοσ ο Καςτριϊτθσ,
επικεφαλισ ευζλικτων ςτρατιωτικϊν τμθμάτων (ελαφρϊν ιππζων και ορεςίβιων
«καταδρομζων») μετακινείτο ςυνεχϊσ ςτισ γφρω απάτθτεσ οροςειρζσ, ελζγχοντασ
«περιμετρικά» τθν ευρφτερθ περιοχι, εξοντϊνοντασ και λεθλατϊντασ τισ εφοδιοπομπζσ των Τοφρκων ι «κεραυνοβολοφςε» τισ ςτρατοπεδευμζνεσ, γφρω από τθν
πολιορκθμζνθ καςτρόπολθ, οκωμανικζσ ςτρατιζσ, τρομοκρατϊντασ τισ με αιφνιδιαςτικζσ νυκτερινζσ επικζςεισ και καταρρακϊνοντασ το θκικό τουσ. ( Δείτε ςχετικά
Λςμαιλ Κανταρζ: «ΤΟ ΚΑΣΤΟ», εκδόςεισ «Ρορεία» ). Με τθν ευφυι αυτι ςτρατθγικι και τακτικι, ο Σκεντζρμπεθσ, αφ' ενόσ ςυντθροφςε ςε εγριγορςθ και με υψθλό
θκικό τουσ πολιορκθμζνουσ ςυμμαχθτζσ του, οι οποίοι δεν αιςκάνονταν απομονωμζνοι και αφ' ετζρου, διατθρϊντασ τθν πρωτοβουλία των πολεμικϊν κινιςεων,
ζλεγχε προςωπικά τθν ςυνοχι των επιςφαλϊν ςυμμαχιϊν του με τουσ άλλουσ
άρχοντεσ - οπλαρχθγοφσ, πολλοί από τουσ οποίουσ δζχονταν ςυνεχείσ δελεαςτικζσ
προτάςεισ εξαγοράσ τουσ εκ μζρουσ των Τοφρκων, προκειμζνου να αποςτατιςουν.
(Δυςτυχϊσ άλλωςτε, κάποιοι από αυτοφσ υπζκυψαν ςτον «πειραςμό»...). Τζλοσ,
κατόρκωςε να οργανϊςει ( χάρισ ςε παλαιζσ φιλίεσ από τθν περίοδο τθσ ομθρείασ
του ), άρτια «δίκτυα» ανιχνεφςεων και ςτρατιωτικισ καταςκοπείασ, τα οποία
ζφκαναν ζωσ τθ ςουλταντικι αυλι ςτθν Ανδριανοφπολθ, πρωτεφουςα τότε των
Οκωμανϊν μζχρι το ζτοσ 1453, οπότε κατελιφκθ θ Κωνςταντινοφπολθ. Αποτελοφν
χαρακτθριςτικι απόδειξθ αυτοφ του άριςτου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ
αποτελεςματικότθτοσ τθσ τακτικισ του Καςτριϊτθ θ «αγκίςτρωςθ» και θ παγίδευςθ
(τθν 10θ Οκτωβρίου 144 5) μιασ ιςχυρισ οκωμανικισ ςτρατιάσ υπό τον Feruz Pasha,
αποτελουμζνθσ από είκοςι χιλιάδεσ ιππείσ, ςτα ςτενά των ποταμϊν Δρίνου και
Μάτι, για να επακολουκιςει θ ολοςχερισ εξόντωςι τθσ. Ακολοφκθςε (τθν 27θ

Σεπτεμβρίου 1446), ο ςτρατθγικόσ εγκλωβιςμόσ μιασ άλλθσ τεράςτιασ οκωμανικισ
ςτρατιάσ υπό τον Μουςταφά-Ραςά, ςτθν πεδιάδα τισ πόλεωσ Οττονζτα όπου, μετά
από νυκτερινό αιφνιδιαςμό του Σκεντζρμπεθ, κατεςφάγθςαν περί τουσ πζντε
χιλιάδεσ Τοφρκοι, ενϊ οι υπόλοιποι διαςκορπίςκθκαν πανικόβλθτοι. (Δείτε «Λςτορία
Εικονογραφθμζνθ», Εκδ. «ΡΑΡΥΟΣ», Τεφχοσ 14, ςελ. 24-31, Ακιναι 1 968). Πμωσ
οι περιφανείσ εκείνεσ νίκεσ του Σκεντζρμπεθ δεν «χαροποιοφςαν», όλουσ τουσ
ςτρατιωτικοφσ αντιπάλουσ των Τοφρκων... Οι δόλιοι Βενετοί δεν ζπαψαν ποτζ να
ενεργοφν «πιςϊπλατα» εναντίον του και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ (πάντοτε
προτάςςοντασ το οικονομικό τουσ όφελοσ...) ζφκαςαν να εφοδιάηουν με τον ςτόλο
τουσ τισ εκςτρατευτικζσ -εναντίον του Σκεντζρμπεθ- δυνάμεισ των εχκρϊν τουσ
Οκωμανϊν (...) αλλά και να ςυνωμοτοφν ςε βάροσ του (με τθν ςυνεργαςία και
Αλβανϊν φυλάρχων), ιδιαίτερα όταν εκείνοσ αρνικθκε, εν ζτθ 1447, να δθλϊςει
«φόρου υποτελισ» ςτθν «Γαλθνότατθ», ϊςτε να τεκεί υπό τθν... «προςταςία» τθσ.
Ο αγζρωχοσ Σκεντζρμπεθσ, όχι μόνο δεν υπζκυψε ςτουσ ωμοφσ εκβιαςμοφσ τουσ,
αλλά και δεν δίςταςε να αντιμετωπίςει ταυτόχρονα, τόςο τουσ Βενετοφσ όςο και
τουσ Τοφρκουσ όταν εκείνοι - ζχοντασ ςυνάψει μεταξφ τουσ ςυνκικεσ ειρινθσ - τθν
άνοιξθ του ζτουσ 1448, του κιρυξαν τον πόλεμο, προφανϊσ «τελοφντεσ εν
ςυνεννοιςει». Ζτςι λοιπόν, ςυγκεντρϊνοντασ ταχφτατα τισ δυνάμεισ του, ο
Καςτριϊτθσ αποφάςιςε να αντιμετωπίςει πρϊτα ςτουσ Βενετοφσ που διζκεταν περί
τουσ 14.000 άνδρεσ, οι περιςςότεροι από τουσ οποίουσ ιςαν μιςκοφόροι Αλβανοί
και ςυγκεκριμζνα Γκζκθδεσ «Μιρδίτεσ», δθλαδι χριςτιανοί κακολικοφ δόγματοσ. Θ
αποφαςιςτικι μάχθ δόκθκε κοντά ςτθν θπειρωτικι καςτρόπολθ Σκουτάρι τθν 3θ
Λουλίου 1448 και ιταν ςκλθρι, αλλά ο επαναςτατικόσ ςτρατόσ του Καςτριϊτθ
κριάμβευςε και οι αντίπαλοι του είχαν περιςςότερουσ από 2.000 νεκροφσ και
ιςάρικμουσ αιχμαλϊτουσ, τουσ οποίουσ εκείνοσ, φερόμενοσ μεγαλόψυχα, τουσ
άφθςε ελεφκερουσ. Μετά από αυτιν τθν βαριά ςτρατιωτικι ιττα τθσ, θ Βενετία
αναγκάςκθκε να ηθτιςει ανακωχι και τελικά, τθν 4θ Οκτωβρίου 1448, ςτθν βορειοθπειρωτικι πόλθ «Αλζςιο» ( πρόκειται για τθν αρχαιοελλθνικι πόλθ Λιςςό, με τθν
ονομαςία που είχε εκείνθ τθν εποχι ), ςυμφωνικθκε ειρινθ πολυετοφσ διάρκειασ.
Εν τω μεταξφ όμωσ, αμζςωσ μετά τθν μάχθ ςτο Σκουτάρι, ο Σκεντζρμπεθσ, ςτράφθκε εναντίον των Τοφρκων που, εκμεταλλευόμενοι τον πόλεμο του με τουσ Βενετοφσ, είχαν προελάςει ιδθ μζχρι τθν Κρόια και τθν πολιορκοφςαν. Κινοφμενοσ ταχφτατα ο Σκεντζρμπεθσ ζφκαςε απρόοπτα ςτα νϊτα τουσ και τουσ αιφνιδίαςε μζςα
ςτθ νφχτα, ενϊ οι πολιορκθμζνοι υπεραςπιςτζσ τθσ Κρόιασ, με επικεφαλισ τον
φροφραρχο «Κόντθ» Ουρανό, ζκαναν ζξοδο και απζκλειςαν κάκε δυνατότθτα διαφυγισ των εχκρϊν. Θ ςυντριβι των Οκωμανϊν ιταν ολοκλθρωτικι, με οδυνθρζσ
απϊλειεσ που ζφκαςαν τισ πζντε χιλιάδεσ νεκροφσ και αντίςτοιχουσ αιχμαλϊτουσ,
μεταξφ δε αυτϊν ιταν και ο αρχθγόσ τουσ Μουςταφά-Ραςά. ( Δείτε «Λςτορία
Εικονογραφθμζνθ», Εκδόςεισ «ΡΑΡΥΟΣ», τεφχοσ 14, ςελ. 24-31, Ακιναι 1968,
Giacomo de Antonellis ).
ΣΘΜΕΛΩΣΘ : Το άρκρο αυτό αποτελεί μζροσ του βιβλίου τοφ ςυγγραφζα Γρθγόρθ
Κοςςυβάκθ «ΔΛΑΧΟΝΛΚΟΣ ΘΡΕΛΩΤΛΚΟΣ ΕΛΛΘΝΛΣΜΟΣ» ( ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΚΑΔΜΟΣ ).
Η ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΕΡΜΠΕΗ
Οι αγϊνεσ του Γεωργίου Καςτριϊτου ιταν αγϊνεσ Ορκοδόξου Χριςτιανοφ θγζτου
εναντίον των Τοφρκων για να κρατιςει τθν Επαρχία του ελεφκερθ.
Ιταν Θπειρϊτθσ Ζλλθνασ, όπωσ αδιάψευςτα διακθρφςςουν οι ακόλουκεσ Λςτορικζσ

Ρθγζσ, που αποτελοφν μνθμειϊδθ ντοκουμζντα.
► Ο Marini Barletii, πρϊτοσ του Βιογράφοσ από τθν Σκόδρα ( αρχζσ 16ου μ.Χ. αιϊνα
), τον αποκαλεί «Θπειρϊτθ πρίγκθπα» και «Θγεμόνα των Θπειρωτϊν», ενϊ ολόκλθρθ θ βιογραφία αναφζρεται μόνο ςε Θπειρϊτεσ και κακόλου ςε Αλβανοφσ.
Επίςθσ, ο ίδιοσ ο Σκεντζρμπεθσ απευκυνόμενοσ προσ τον θγεμόνα τοφ Τάραντα
Λωάννθ Αντϊνιο και προδίδοντασ ζτςι τθν καταγωγι και τα αλθκινά του αιςκιματα,
γράφει :
► «οι προπάτορεσ θμϊν ιςαν Θπειρϊτεσ , εκ των οποίων θγζρκθ εκείνοσ ο Ρφρροσ
του οποίου τθν ορμιν μόλισ οι ωμαίοι θδυνικθςαν να αντικροφςουν». Ραρομοίωσ
ωσ απόγονοσ των Θπειρωτϊν και όχι των Λλλυριϊν αναφζρει ςε επιςτολι του προσ
τον Λταλό Ursini το 1460. Ακόμθ προσ τον Βαςιλιά Αλφόνςον, μονάρχθ τθσ Αραγόνοσ, Νεαπόλεωσ και Σικελίασ γράφει :
► «Τω λαμπροτάτω και κραταιϊ Βαςιλεί Αλφόνςω, Μονάρχθ τθσ Αραγόνοσ,
Νεαπόλεωσ και Σικελίασ, Σκεντζρμπεθσ Ρρίγκιψ των Θπειρωτϊν χαίρειν τε και ευ
πράττειν». Ομιλϊντασ ενϊπιον του Ράπα Ραφλου Β' τονίηει :
► «Μετά τθν υποδοφλωςιν τθσ Αςίασ και τθσ Ελλάδοσ, μετά τθν ςφαγιν των
θγεμονικϊν γόνων τθσ Κων/πόλεωσ, τθσ Τραπεηοφντοσ… και τθν εριμωςιν μεγίςτου
μζρουσ τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θπείρου, απζναντι του αγρίου κατακτθτοφ του
αγωνιηομζνου να ςυντρίψθ τον ςταυρόν, να ανυψϊςθ επί του Καπιτωλίου τθν θμιςζλθνον και να πλθρϊςθ δοφλων τον κόςμον όλον … μόνοσ εγϊ ίςταμαι μετά των
λειψάνων των ςτρατιωτϊν μου και μετά τθσ μικράσ μου επικρατείασ…». Υπιρξε
κάτοχοσ τθσ Ελλθνικισ Ραιδείασ και Γλϊςςασ, αφοφ από το μετερίηι του ςτζλνονταν
ζγγραφα γραμμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Επιπλζον ο Τοφρκοσ βιογράφοσ του Αλι
Ραςά, Αχμζτ Μουφίτ, γράφει για τον Καςτριϊτθ :
► «το ζτοσ 1443 δραπζτευςε από το οκωμανικό ςτρατόπεδο του Μοράβα ο
Ζλλθνασ θγεμόνασ Καςτριϊτθσ και πιγε ςτθν ζδρα των προγόνων του, τθν Κρόια».
Λταλικζσ, Αγγλικζσ και Σουθδικζσ αναφορζσ κεωροφν τον Σκεντζρμπεθ Ζλλθνα. Ζτςι
ο Λταλόσ A. Salvi ςτθν τραγωδία του (1718) τον αναφζρει ωσ Ζλλθνα ( Greco ). Ο
Άγγλοσ C. Randall το 1810 τον αποκαλεί Ζλλθνα Ιρωα (Grecian Hero) και οι Σουθδοί
Barrau αρχικά και Rudbeck αργότερα (1835) κεωροφν τον Γεϊργιο Καςτριϊτθ
Ζλλθνα. Θ Λςτορία του Γάλλου ιςτορικοφ Ραγανζλ ( Paganel : Histoire de Scanderbey
), που εκδόκθκε ςτο Ραρίςι το 1855 τον αναφζρει ξεκάκαρα ωσ Ζλλθνα. Κζλετε και
μια Αλβανικι παραδοχι τθσ Ελλθνικισ Θπειρωτικισ καταγωγισ του Σκεντζρμπεθ ;
Το αλβανικό γραμματόςθμο του 1968, ςυμπλθρϊνοντασ εκείνθ τθν χρονιά 500 ζτθ
από τον κάνατό του, παρουςιάηει το εξϊφυλλο τθσ προαναφερκείςθσ Λςτορίασ του
Barletii, που αναγράφεται ς’ αυτό κακαρά, ότι ιταν Θπειρϊτθσ Ρρίγκιπασ (
Epirotarum Principis ) και όχι Αλβανόσ θ Λλλυριόσ. Γράφει το εξϊφυλλο :
► «HISTORIA DE VITA ET GESTIS SCANDERBEGI EPIROTARUM PRINCIPIS». Επομζνωσ,
ορκϊσ ο Δανόσ Φραντσ Ντε Ηεςςζν, ςτρατιωτικόσ ανταποκριτισ τθσ εφθμερίδοσ «Le
Temps» των Ραριςίων, αμφιβάλλει για τθν αλβανικι καταγωγι του Καςτριϊτου,
τονίηοντασ ςε διάλεξι του :
► « Ηιτθμα δε είναι, εάν και αυτόσ ο Σκεντζρμπεθσ δφναται να κεωρθκι Αλβανόσ,
αφοφ ιτο υιόσ του Ζλλθνα μεγιςτάνα Λωάννου Καςτριϊτου και Σερβίδοσ
πριγκιπίςςθσ». Τζλοσ Θ Λςτορία περίτρανα αποδεικνφει αβίαςτα τθν Ελλθνικότθτα
του Γεωργίου Λωάννου Καςτριϊτου. Θ όποια προςπάκεια πλαςτογραφιςεωσ και
φαλκιδεφςεωσ τθσ Λςτορίασ ζρχεται ϊρα που φανερϊνεται και ξεςκεπάηεται.
Διότι , «μεγάλθ θ αλικεια και υπεριςχφει » ( Α' 'Εςδρασ 4,41 ).

Ο «Ηπειρώτης ήρως» κεντέρμπεης
Γράφει ο Μανόλθσ Ρλοφςοσ
Ο 15οσ αιϊνασ είναι για τουσ Οκωμανοφσ θ περίοδοσ τθσ εξάπλωςθσ τθσ επικράτειάσ τουσ ςτθν βαλκανικι. Θ αυτοκρατορία του Βυηαντίου, κατακερματιςμζνθ ςε
πλικοσ αδφναμων δεςποτάτων, ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφςε να αντιτάξει
ςοβαρι αντίςταςθ. Αλλά και οι λοιπζσ χριςτιανικζσ δυνάμεισ τθσ Ευρϊπθσ φάνθκαν
ανιμπορεσ, ι και απρόκυμεσ πολλζσ φορζσ, να ςυναςπιςτοφν μπροςτά ςτον εξ
ανατολϊν κίνδυνο. Το Βελιγράδι, ςτισ παρυφζσ τθσ Ευρϊπθσ, πολιορκικθκε ανεπιτυχϊσ από του Οκωμανοφσ δυο φορζσ, ςτα 1440 και ςτα 1456, ενϊ ςτα 1444 ςτθν
μάχθ τθσ Βάρνασ ο ςυναςπιςμζνοσ χριςτιανικόσ ςτρατόσ των Οφγγρων και των
Ρολωνϊν ςχεδόν αφανίςτθκε από τα ςτίφθ του Μουράτ Βϋ. Επίςθσ ςτα 1448, ςτθν
δεφτερθ μάχθ του Κοςςυφοπεδίου, οι Οκωμανοί επικράτθςαν ξανά των χριςτιανικϊν δυνάμεων, των οποίων θγείτο ο Λωάννθσ Ουνιάδθσ. Το αποφαςιςτικό βιμα τθσ
κατάλθψθσ των Βαλκανίων ζγινε με τθν κατάκτθςθ τθσ Κων/πολθσ ςτα 1453, με τισ
ευρωπαϊκζσ δυνάμεισ να αποδεικνφονται, για μια ακόμθ φορά, κατϊτερεσ των
περιςτάςεων.
Ο Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ, ζνασ ικανότατοσ ςτρατθγόσ και θγεμόνασ, που δίκαια,
όπωσ κα δοφμε, ονομάςτθκε ςτα τοφρκικα «Σκεντζρμπεθσ» (Iskander ςτα τουρκικά
ςθμαίνει Αλζξανδροσ). Άγαλμα ςτο Λονδίνο.
Και ενϊ το ςφνολο των βαλκανικϊν περιοχϊν υπζκυπτε ςτθν οκωμανικι επζλαςθ,
μια ςχετικά μικρι ορεινι περιοχι ςτθν ςθμερινι Αλβανία αρνοφταν να δεχτεί τθ
νζα κατάςταςθ. Στα 1444 ζκανε δυναμικι εμφάνιςθ ςτθν περιοχι αυτι ο Γεϊργιοσ
Καςτριϊτθσ, ζνασ ικανότατοσ ςτρατθγόσ και θγεμόνασ, που δίκαια, όπωσ κα δοφμε,
ονομάςτθκε ςτα τοφρκικα «Σκεντζρμπεθσ» (Iskander ςτα τουρκικά ςθμαίνει
Αλζξανδροσ). Γεννθμζνοσ, πικανόν, ςτα 1404 είχε πατζρα ζναν από τουσ δυνατοφσ
άρχοντεσ τθσ Αλβανίασ, τον Λωάννθ Καςτριϊτθ και μθτζρα τθν Βοϊςάβα από τον
ςερβικό οίκο των Μπράνκοβιτσ. Στα 1423, όταν οι Οκωμανοί ειςζβαλαν ςτθν
Μακεδονία και Ιπειρο, ο Λωάννθσ Καςτριϊτθσ, χριςτιανόσ ςτο κριςκευμα, ζγινε
φόρου υποτελισ ςτον Μουράτ Βϋ και αναγκάςτθκε να του παραδϊςει τουσ 4 γιοφσ
του ωσ ομιρουσ. Μεταξφ των τεςςάρων ιταν και ο Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ, ο οποίοσ
ςτθν Αδριανοφπολθ, τότε ζδρα του Σουλτάνου ςτα Βαλκάνια, αςπάςτθκε το Λςλάμ
και εκπαιδεφτθκε ςτθν τζχνθ του πολζμου. Ο Μουράτ Βϋ τον ξεχϊριςε εξ αρχισ για

τθν γενναιότθτα και τισ πολεμικζσ ικανότθτζσ του και τον ζκανε διοικθτι ςϊματοσ
5.000 ιππζων. Ο βιογράφοσ του, και ουςιαςτικά θ μόνθ πθγι για τθν δράςθ του,
Μαρίνο Μπαρλζτι ( Marinus Barletius ), αναφζρει δυο περιςτατικά όπου ο νεαρόσ
Γεϊργιοσ επιβλικθκε ςε μονομαχίεσ, πρϊτα ενάντια ςε ζναν Τάρταρο και αργότερα
ενάντια ςε δυο Ρζρςεσ. Ο Ν. Δραγοφμθσ ςτο βιβλίο του «Λςτορία του Γεωργίου
Καςτριϊτου του επιλεγομζνου Σκεντζρμπεθ», που ςτθρίηεται ςτθν διιγθςθ του
Μπαρλζτι, όπωσ τθν επεξεργάςτθκε ςτα γαλλικά ο Ραγανζλ, αναφζρει για τθν
ςυμπάκεια που του ζδειχνε ο Μουράτ Βϋ: «Τθν ανδρείαν ταφτθν του Θπειρϊτου
καυμάηων ο Μουράτθσ παρελάμβανεν αυτόν εισ πάςασ τασ εκςτρατείασ, και εισ τθν
πολιορκίαν τθσ Ρροφςθσ, και εισ τθν τθσ Οτρείασ, και εισ τθν τθσ Νικομθδείασ…».
Στα 1437, αμζςωσ μετά τον κάνατο του πατζρα του, ο Σκεντζρμπεθσ προςεγγίςτθκε
από αρκετοφσ θγεμόνεσ τθσ Αλβανίασ που τον παρακάλεςαν να αναλάβει τθν
εξουςία. Ο Σκεντζρμπεθσ ευγενικά αρνικθκε, μθ κζλοντασ ακόμθ να ζρκει ςε ριξθ
με τον Μουράτ Βϋ. Στθν μάχθ, όμωσ, τθσ Νισ το 1443 ζβαλε ςε εφαρμογι το ςχζδιο
του. Βλζποντασ τα χριςτιανικά ςτρατεφματα του βαςιλιά τθσ Ρολωνίασ και Ουγγαρίασ Βλάντιςλαβ Γϋ και του βοεβόδα τθσ Τρανςυλβανίασ Λωάννθ Ουνιάδθ να κερδίηουν, αυτομόλθςε ςτο χριςτιανικό ςτρατόπεδο και αφοφ ςυνζλαβε τον γραμματζα
του Μουράτ Βϋ τον ανάγκαςε να ςυντάξει πλαςτό ςουλτανικό φιρμάνι με το οποίο ο
Σκεντζρμπεθσ οριηόταν ωσ κφριοσ του ιςχυρότατου φρουρίου τθσ Κρόιασ (Kruje).
Μόλισ το κατζλαβε βαφτίςτθκε ξανά χριςτιανόσ κακολικόσ, λαμβάνοντασ το χριςτιανικό του όνομα Γεϊργιοσ, μαηί με τον ανιψιό του που ονομάςτθκε από Χαμηά ςε
Βρανάσ. Φαίνεται πωσ αυτι θ αλλαξοπιςτία είχε και πολιτικά κίνθτρα, αφοφ εκείνθ
τθν περίοδο ςτθν Αλβανία δεν υπιρχαν κακόλου μουςουλμάνοι, αλλά ορκόδοξοι
χριςτιανοί, που όμωσ αναγνϊριηαν τα πρωτεία του Ράπα, αυτοί που αργότερα κα
ονομαςτοφν από τουσ ορκοδόξουσ «ουνίτεσ», και κακολικοί ςτισ παράλιεσ περιοχζσ
του βορρά που ιταν υπό τθν άμεςθ επιρροι τθσ Βενετίασ. Ο Σκεντζρμπεθσ αμζςωσ
μετά, το καλοκαίρι του 1444, ςυγκάλεςε ςτθν πόλθ Λζηα (Lezhe), τθν αρχαία Λιςςό,
ςτθν βορειοδυτικι Αλβανία, ςυνάντθςθ των αρχόντων τθσ Αλβανίασ και τθσ Σερβίασ
με ςκοπό να δθμιουργιςει ζνα κοινό μζτωπο ενάντια ςτουσ Οκωμανοφσ. Στθν
«Λίγκα τθσ Λζηα» προςιλκαν οι ιςχυρότεροι παράγοντεσ τθσ περιοχισ. Ο Αριαμνιτθσ Τόπιασ ο Κομνθνόσ, που είχε ξεςθκωκεί και κατά το παρελκόν ενάντια ςτουσ
Οκωμανοφσ, προςχϊρθςε από τουσ πρϊτουσ. Μαηί του ενϊκθκε και ο αδερφόσ του
Ανδρζασ Τόπιασ, κφριοσ του Δυρραχίου, ο δεςπότθσ Γεϊργιοσ Στρεηίου, ο Νικόλαοσ
και Ραφλοσ Δυκαγίνοσ, θ φατρία των Μουηακαίων, οι Ηαχαρίασ Λζκκασ και Ρζτροσ
Σπαν και ο δεςπότθσ του Μαυροβουνίου Στζφανοσ Κηζρνοβιτσ.
Στθν ςυνζλευςθ ςυμμετείχε, ωσ παρατθρθτισ και θ Βενετία, που παρά τισ αντιρριςεισ τθσ για τισ κινιςεισ του Σκεντζρμπεθ, ςυνομολόγθςε ςυμμαχία μαηί του αργότερα, τον Οκτϊβριο του 1448, κρίνοντασ ότι ο Μουράτ Βϋ ιταν μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ για τισ κτιςεισ τθσ ςτθν Ιπειρο.
Ρράγματι, ο Μουράτ Βϋ μακαίνοντασ για τον αλβανικό ςυναςπιςμό ζςτειλε τον
Λοφνιο του 1444 τον Αλι Ραςά επικεφαλισ 40.000 ανδρϊν για να καταπνίξει τθν
εξζγερςθ εν τθ γενζςει τθσ. Ο Σκεντζρμπεθσ με 8.000 ιππείσ και 7.000 πεηικό αντιμετϊπιςε ςτθν πεδιάδα του Τόρβιολ, κοντά ςτθν ςθμερινι αλβανικι πόλθ Peshkopi,
τουσ ειςβολείσ νικϊντασ τουσ. Θ νίκθ αυτι του Σκεντζρμπεθ δθμιοφργθςε μεγάλθ
εντφπωςθ ςτουσ χριςτιανοφσ θγεμόνεσ και αμζςωσ ο Βλάντιςλαβ Γϋ τον κάλεςε ςε
ςυμμαχία ενάντια ςτουσ Οκωμανοφσ. Γράφει ο Ν. Δραγοφμθσ ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ: «Ταφτθν λαβϊν τθν πρόςκλθςιν ο ιρωσ τθσ Θπείρου ςυνεκάλεςε τουσ

ςτρατθγοφσ και εηιτθςε τθν γνϊμθν αυτϊν. Και απεφάνκθςαν μεν πάντεσ υπζρ τθσ
ςυμμαχίασ, τινζσ όμωσ δεν ςυγκατετίκεντο εισ τθν από τθσ Αλβανίασ ζξοδον του
Σκεντζρμπεθ, κεωροφντεσ αυτόν ωσ το ιςχυρότερον τθσ χϊρασ προπφργιον».
Ρράγματι, οι ςυναςπιςμζνοι ςτρατοί Ρολωνίασ και Ουγγαρίασ αντιμετϊ-πιςαν ςτθ
Βάρνα το Νοζμβριο του 1444 ζναν ογκϊδθ οκωμανικό ςτρατό από περίπου 100.000
ςτρατιϊτεσ, ενϊ οι δυνάμεισ των χριςτιανϊν δεν υπερζβαιναν τισ 30.000. Οι
δυνάμεισ που ανζμεναν από τθν Αλβανία του Σκεντζρμπεθ δεν ζφταςαν ποτζ, λόγω
τθσ αλλαγισ ςτάςθσ του Γεωργίου Μπράνκοβιτσ, κράλθ τθσ Σερβίασ, ο οποίοσ
εμπόδιςε τον ςτρατό του Σκεντζρμπεθ να διαβεί δια τθσ Σερβίασ προσ τθν Βάρνα. Σε
αντίποινα ο Σκεντζρμπεθσ λεθλάτθςε τθν περιοχι του κράλθ και επζς-τρεψε ςτθν
βάςθ του ςτθν Κρόια. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο Ν. Δραγοφμθσ για τον
Μπράνκοβιτσ : «Κείμενοσ ωσ περ όριον μεταξφ Τοφρκων και χριςτιανϊν, αλλά ποτζ
μεν προσ τοφτουσ ποτζ δε προσ εκείνουσ κλίνων, ο Βράγκοβιτσ ςυνζχεε, κατά τα
ςυμφζροντα, το Ευαγγζλιον μετά του Κορανίου».
Ο Μουράτ Βϋ βλζποντασ τον προςφιλι του Σκεντζρμπεθ να ζχει εδραιϊςει τθν
εξουςία του ςτα αλβανικά όρθ, προςπάκθςε να τον προςεγγίςει με διπλωματία. Το
καλοκαίρι του 1445 απζςτειλε ςτον κφριο τθσ Κρόιασ επιςτολι για ςυνδιαλλαγι.
Γράφει ο Ν. Δραγοφμθσ για τθν επιςτολι του Μουράτ Βϋ: «Αλλ’ ο ςουλτάνοσ πριν ι
επιχειριςθ νζαν εκςτρατείαν ζγραψε εξ Ανδριανουπόλεωσ τθν 15 Λουνίου 1445
επιςτολιν *…+. Και πρϊτον μεν απθρίκμει εν τθ επιςτολι τασ προσ τον Σκεντζρμπεθν ευεργεςίασ, και καταδείκνυε τθν αγνωμοςφνθν του ευεργετθκζντοσ˙ ζπειτα
δε υπζςχετο να ςυγχωριςθ αυτόν, και να παραχωριςθ τθν Κρόιαν μετά τινϊν
άλλων πόλεων αίτινεσ ανικον τω πατρί του αποςτάτου, αλλ’ επί δυςίν όροισ˙ ν’
αποδϊςθ πάςασ τασ χϊρασ όςασ κατακτιςασ απζςπαςεν απ’ αυτοφ και από των
ςυμμάχων αυτοφ, και να επανορκϊςθ δια χρθμάτων τασ γενομζνασ ηθμίασ». Θ
απάντθςθ του Σκεντζρμπεθ ιταν αναμενόμενθ. Απζκρουε τισ προτάςεισ του
Μουράτ Βϋ και τόνιηε τθν απόφαςι του να αγωνιςτεί μζχρι τζλουσ ενάντια ςτουσ
Οκωμανοφσ. Ζτςι, τθν ίδια χρονιά ο Φιηοφρπαςασ επικεφαλισ 9.000 ανδρϊν προςπακεί να ειςβάλει ςτθν Αλβανία, αλλά θττάται κοντά ςτθν ςθμερινι Οχρίδα, ςτθν
κοιλάδα τθσ Μοκρζνασ. Τθν ίδια τφχθ είχαν και οι εκςτρατείεσ του Μουςταφάμπεθ
ςτα 1446 και ςτα 1447.
Ο Μουράτ Βϋ αφοφ νίκθςε ςτθν δεφτερθ μάχθ του Κοςςυφοπεδίου τον Οκτϊβριο
του 1448 τον ςτρατό του Λωάννθ Ουνιάδθ, κινικθκε ο ίδιοσ το 1449 με όλο του τον
ςτρατό κατά τθσ Αλβανίασ. Κατζκτθςε το ςτρατθγικισ ςθμαςίασ φροφριο του
Σβζτιγκραντ, ( Svetigrad, ςτα ανατολικά ςφνορα τθσ ςθμερινισ Αλβανίασ με τθν
Βόρεια Μακεδονία ) και τθν επόμενθ χρονιά ξεκίνθςε για να καταλάβει το κζντρο
του Σκεντζρμπεθ, τθν Κρόια, με 150.000 άνδρεσ και περίπου 10 κανόνια. Ο Ν.
Δραγοφμθσ αναφζρει για τθν πολιορκία : «Τθν 5θ Απριλίου 1450 θ εμπροςκοφυλακι των Τοφρκων, ιτοι οι Ακιντηιδεσ, εςτρατοπεδεφςατο περί τθν Κρόιαν,
εντολι ζχουςα να διακόψθ πάςαν μετά των ζξω ςυγκοινωνίαν των εν τω φρουρίω.
Ο δε Σκεντζρμπεθσ, ίνα λιμοκτονιςθ το ιππικόν του εχκροφ, ζκοψε τρεισ θμζρασ
προ τθσ ειςβολισ πάντα τον χόρτον των αγρϊν, και ανεχϊρθςεν εισ όροσ, επί
τζςςαρα μεν μίλια απζχον τθσ Κρόιασ, εφκαιρον όμωσ ορμθτιριον». Εδϊ αξίηει να
κάνουμε μια μνεία των τακτικϊν που ακολουκοφςε ο δαιμόνιοσ Σκεντζρμπεθσ.
Ζνεκα του ορεινοφ εδάφουσ τθσ Αλβανίασ χρθςιμοποιοφςε κατά κόρον τακτικζσ
αντάρτικεσ. Πςο τα τουρκικά ςτρατεφματα προζλαυναν ςτθν επικράτεια του αυτόσ
φρόντιηε με μικρζσ επιδρομζσ να τα αποψιλϊνει και να δθμιουργεί πανικό ςτουσ

αντιπάλουσ του. Στισ μάχεσ ςε ανοιχτζσ εκτάςεισ αξιοποιοφςε άριςτα το ιππικό
φροντίηοντασ είτε να πλαγιοκοπεί τουσ εχκροφσ, είτε να επιτίκεται ςτα νϊτα τουσ.
Ραρόμοια χριςθ του ιππικοφ ζκανε και ο Μζγασ Αλζξανδροσ. Ζτςι, και κατά τθ
διάρκεια τθσ πολιορκίασ τθσ Κρόιασ ο Σκεντζρμπεθσ επζπεςε ςτουσ πολιορκθτζσ
από τα νϊτα δθμιουργϊντασ τουσ πανικό. Συνεχίηοντασ τθν περιγραφι τθσ πολιορκίασ ο Ν. Δραγοφμθσ γράφει : «Θ ορμι υπιρξε εκατζρωκεν ακατάςχετοσ˙ διότι οι
μεν υπεραςπίηοντεσ το τείχοσ θμφνοντο υπζρ τθσ όλθ πατρίδοσ, οι δε πολιορκθταί
θγωνίηοντο ν’ αποπλφνωςι το αίςχοσ των πριν καταςτροφϊν, υποςχεκζντοσ
μάλιςτα του ςουλτάνου και πλουςίασ αμοιβάσ. Αλλ’ ενϊ οι Τοφρκοι προςανζβαινον
αλαλάηοντεσ, θκοφςκθ αίφνθσ φωνι προσ τα απϊτερα του ςτρατοπζδου καλοφςα
τουσ ςτρατιϊτασ εισ τα όπλα, διότι ο Σκεντζρμπεθσ ειςβαλϊν μετά πζντε χιλιάδων
ιππζων κατζκοπτε παν το προςτυχόν.*..+ Μάτθν ο Μουράτθσ επαναλάμβανε τασ
εφόδουσ˙διότι ειδοποιοφμενοσ εγκαίρωσ ο ιρωσ θπειρϊτθσ είτε δια πυρϊν αναπτομζνων επί των ορζων, είτε υπό καταςκόπων, είτε δια τθσ ιδίασ ακαταγωνίςτου
δραςτθριότθτοσ απεςκζδαηε πάςασ τασ προςβολάσ. Και νυν μεν εκυρίευε των
εφοδίων των πολεμίων, άλλοτε δε ειςχωρϊν εισ το ςτρατόπεδον αυτϊν, ζφερε
πανταχοφ πυρ και ςίδθρον». Θ γενναία αντίςταςθ των Αλβανϊν προβλθμάτιςε τον
Σουλτάνο, ο οποίοσ προςπάκθςε να κλείςει ειρινθ με του πολιορκθμζνουσ ηθτϊντασ από τον Σκεντζρμπεθ ετιςιο φόρο 10.000 δουκάτων. Νζα άρνθςθ ακολοφκθςε
τθν πρόταςθ ειρινθσ και θ πολιορκία ςυνεχίςτθκε για ακόμθ 4 μινεσ. Τζλοσ,
βλζποντασ το μάταιο του εγχειριματοσ ο Μουράτ Βϋ τον Σεπτζμβριο αποτραβιχτθκε ταπεινωμζνοσ. Γράφει ο Ν. Δραγοφμθσ για τον αντίκτυπο τθσ αποτυχίασ
του Μουράτ Βϋ ςτθν Ευρϊπθ: «Εν τοςοφτω πλικοσ ξζνων ςυνζρρευςε πανταχόκεν
επικυμοφντεσ να ίδωςι το ζνδοξον κζατρον των θρωικϊν εκείνων πράξεων˙διότι
ςφμπασ ο χριςτιανικόσ κόςμοσ ςυνθςκάνετο τθν χαράν τθσ Θπείρου. Ο Ράπασ
Νικόλαοσ ο Εϋ, ο βαςιλεφσ τθσ Ουγγαρίασ, ο δοφξ τθσ Βουργουνδίασ ζςτειλον
πρζςβεισ προσ τον Σκεντζρμπεθν φζροντασ άφκονα βοθκιματα, όπωσ ανκουφιςκϊςι τα δεινά τοιοφτου πολζμου. Ο βαςιλεφσ τθσ Αραγονίασ, τθσ Νεαπόλεωσ και
τθσ Σικελίασ Αλφόνςοσ Εϋ ο μεγαλοπρεπισ, προ πολλοφ καυμάηων και αγαπϊν τον
ιρωα τθσ Θπείρου, ου μόνον χρυςόν. Αλλά και μοδίων ςίτου χιλιάδασ τριακοςίασ,
και εκατόν άλλασ κρίκθσ επεδαψίλευςεν αυτϊ».
Τον Φεβρουάριο του 1451 ο κάνατοσ βρικε τον ταλαιπωρθμζνο Μουράτ Βϋ.
Διάδοχοσ του ο γιόσ του Μωάμεκ Βϋ ο οποίοσ κζτει ωσ προτεραιότθτα των κατακτιςεων του τθν Κων/πολθ. Γράφει ο Κ. Ραπαρθγόπουλοσ: «Ο Μωάμεκ Βϋ κατάλαβε
ότι το κράτοσ των Τοφρκων ςτθν Ευρϊπθ δε κα επιςτεγαςτεί οφτε κα ζχει αςφαλι
αφετθρία για παραπζρα κατακτιςεισ αν δεν πάρει το ιερό τθσ Αγίασ Σοφίασ και δεν
κυριαρχιςει ςτθν πόλθ εκείνθ, που κρατοφςε το κλειδί των δυο καλαςςϊν τθσ
Ανατολισ και αποτελοφςε γζφυρα μεταξφ Αςίασ και Ευρϊπθσ». Τον Μάθ του 1451 ο
Σκεντζρμπεθσ κα πάρει για γυναίκα του τθν Ανδρονίκθ Κομνθνι, κόρθ του Αρριανιτθ Κομνθνοφ, μεγαλοδεςπότθ τθσ νότιασ Αλβανίασ και κα δϊςει τθν αδελφι του
Μάμιηα ςτον Κάρολο Μουηάκθ Τόπια, ςφυρθλατϊντασ ζτςι ιςχυροφσ δεςμοφσ με
τθν ντόπια αριςτοκρατία. Τθν ίδια περίοδο κα εντείνει τισ επαφζσ του και με τον
βαςιλιά Αλφόνςο Εϋ τθσ Αραγονίασ και κα υπογράψει μαηί του τθν ςυνκικθ τθσ
Γκαζτα (παρακαλάςςια πόλθ ςτθν περιοχι του Λάτςιο) με τθν οποία ο Σκεντζρμπεθσ γινόταν προςτατευόμενοσ του βαςιλιά με αντάλλαγμα ςτρατιωτικι βοικεια.
Επίςθσ, ο δραςτιριοσ Θπειρϊτθσ κα προςεγγίςει ςτα 1454 και τον Ράπα Νικόλαο Ε'
προκειμζνου να βολιδοςκοπιςει τισ διακζςεισ του για μια ςταυροφορία ενάντια

ςτουσ Οκωμανοφσ μετά και τθν πτϊςθ τθσ Ρόλθσ. Ρράγματι, ο Ράπασ κα αποςτείλει
ςτον Σκεντζρμπεθ 3.000 δουκάτα και ο Αλφόνςο Εϋ 500 άνδρεσ με πυροβόλα όπλα,
τοξότεσ κακϊσ και προμικειεσ ςε τρόφιμα. Ενϊ, όμωσ, οι επαφζσ του με το εξωτερικό είχαν κετικά αποτελζςματα, ριγματα άρχιςαν να εμφανίηονται ςτο ςτρατόπεδό του. Μεταξφ 1455 και 1457 δυο από τουσ ςπουδαιότερουσ ςτρατθγοφσ του, ο
Μωυςισ Γολζμθσ και ο ανιψιόσ του Χαμηά Καςτριϊτθσ, αυτομόλθςαν ςτο τουρκικό
ςτρατόπεδο, πικανόν ζχοντασ λάβει διαβεβαιϊςεισ από το Σουλτάνο για χριματα
και αξιϊματα. Στθν απόφαςθ τουσ ρόλο ζπαιξε και θ πρϊτθ αποτυχία του Σκεντζρμπεθ κατά τθν προςπάκεια του να καταλάβει το ιςχυρό φροφριο ςτο Μπεράτ (
ςθμερινό Berati ) ςτα 1455. Ράντωσ και οι δυο κα επιςτρζψουν ςτο ςτρατόπεδο του
Σκεντζρμπεθ όταν ο τελευταίοσ τουσ αντιμετϊπιςε επιτυχϊσ ςε δυο μάχεσ. Τον
Μωυςι Γολζμθ τον αντιμετϊπιςε ςτθ μάχθ τθσ Δίβρθσ ( ςθμερινό Debar ςτα δυτικά
τθσ Β. Μακεδονίασ ) και τον Χαμηά ςτθν μάχθ τθσ Αλμπουλζνα ( κοντά ςτο ςθμερινό
Lac ςτθ βόρεια Αλβανία ), όπου είχε εκςτρατεφςει μαηί με τον Λςάκμπεθ Εβρζνοσ.
Ο κάνατοσ του Ράπα Νικολάου Εϋ και θ άνοδοσ ςτον παπικό κρόνο του Καλλίςτου Γϋ
ενζτεινε ακόμθ περιςςότερο τισ ςχζςεισ του Σκεντζρμπεθ με το Βατικανό. Ο
Κάλλιςτοσ Γϋ του απζνειμε και τον τίτλο του « Athleta Christi », γεγονόσ που δείχνει
πόςο πολφ υπολόγιηαν ςτθν Δφςθ τθσ υπθρεςίεσ αυτοφ του μαχθτι ςτον αγϊνα
ενάντια ςτθν εξάπλωςθ τϊν Οκωμανϊν. Στα 1458 φεφγει από τθν ηωι και ο
προςτάτθσ του Σκεντζρμπεθ Αλφόνςο Εϋ και ςτο κρόνο ανεβαίνει ο γιόσ του
Φερδινάνδοσ, ο οποίοσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι αντιμετϊπιςε τθν καχυποψία των
Λταλϊν βαρόνων, κυρίωσ λόγω τθσ ςκλθρότθτάσ του ςτθν διακυβζρνθςθ. Και ενϊ ο
Σκεντζρμπεθσ υπολόγιηε ςτθν ςυνζχεια τθσ υποςτιριξθσ από το βαςίλειο τθσ Ναπολθσ, αναγκάςτθκε ο ίδιοσ τϊρα να προςφζρει ςτον Φερδινάνδο χείρα βοθκείασ.
Στα 1459 εκδθλϊκθκε ανοιχτι εξζγερςθ και οι Ναπολιτάνοι προςζφεραν το ςτζμμα
ςτον Λωάννθ των Ανηοφ. Στθν διαμάχθ προςκλικθκε από τον Φερδινάνδο και ο
Σκεντζρμπεθσ που ζςπευςε ςτθν Λταλία προσ βοικεια του. Αναφζρει ο Ν.
Δραγοφμθσ για τθν εκςτρατεία του Σκεντζρμπεθ ςτθν Λταλία: «Τθσ ζριδοσ ταφτθσ
(ενν. ανάμεςα ςτον Φερδινάνδο και τουσ οπαδοφσ του Λωάννθ των Ανηοφ) εγζνοντο
κοινωνοί πάντεσ ςχεδόν τθσ Λταλίασ οι θγεμόνεσ˙ και ο μεν δοφξ Μεδιολάνων
Φραγκίςκοσ Σφόρηασ και ο Ράπασ Ρίοσ Βϋ ( σημ. ο Ράπασ Κάλλιςτοσ Γϋ είχε πεκάνει
τον Αφγουςτο του 1458 ), εκθρφχκθςαν υπζρ του Φερδινάνδου, οι δε πλείουσ των
άλλων ωσ και οι ανϊτεροι των νεαπολιτϊν ευπατρίδων υπζρ Λωάννου του εξ
Ανδεκαβίασ. Εισ τοιαφτθν περιελκϊν ακμιν ο Φερδινάνδοσ επεκαλζςατο τθν
βοικειαν του Σκεντζρμπεθ, ηθτιςασ προθγουμζνωσ τθν ζγκριςιν του πάπα. Αλλά
και τθσ Αλβανίασ ο θγεμϊν επικυμϊν να δεχκι τθν πρόςκλθςιν ταφτθν, ενζδωκε εισ
τθν πολλάκισ προτακείςαν παρά του Μωάμεκ ανακωχιν, τθριςασ όλωσ μυςτικιν
τθν εισ Λταλίαν εκςτρατείαν». Ο Σκεντζρμπεθσ αναχϊρθςε τον Αφγουςτο του 1461
με 5.000 πεηικό και 2.500 χιλιάδεσ ιππείσ και αποβιβάςτθκε ςτο Μπάρι, όπου
βριςκόταν πολιορκοφμενοσ ο Φερδινάνδοσ. Για τθν υποδοχι του γράφει ο Ν.
Δραγοφμθσ : « Αλλ’ οι πολιορκθταί μόλισ είδον τα πλοία, και απεχϊρθςαν μετά
ςπουδισ μακράν τθσ πόλεωσ. Ο Φερδινάνδοσ ζδραμε τότε εισ προχπάντθςιν του
Σκεντζρμπεθ˙ και μετά τασ πρϊτουσ εγκαρδίουσ προρριςεισ διευκφνκθςαν προσ
Βάριον, μεταξφ ευφθμιϊν, διότι οι λαοί μακόντεσ τθν άφιξιν του ιρωοσ, οφ τινοσ θ
φιμθ είχε διαδοκι πανταχοφ, ςυνζρεον όπωσ καυμάςωςιν αυτόν». Ρράγματι, ςτισ
μάχεσ τθσ Μπαρλζτα και του Τράνι ο Σκεντζρμπεθσ ζδειξε για ακόμθ μια φορά τισ
πολεμικζσ του ικανότθτεσ, εξαςφαλίηοντασ τον κρόνο του Φερδινάνδου. Εν ςυνε-

χεία προετοιμάςτθκε να επιςτρζψει ςτθν Αλβανία παίρνοντασ πλοφςια δϊρα από
τον ευγνϊμονα βαςιλιά και τθν υπόςχεςθ του Ράπα ότι κα ζκανε το παν για μια
ςταυροφορία ενάντια ςτουσ Οκωμανοφσ και πωσ κα ανακιρυςςε τον Σκεντζρμπεθ
αρχιςτράτθγο των χριςτιανικϊν δυνάμεων.
Ο Σουλτάνοσ από τθν μεριά του ςυνζχιηε τθν πίεςθ προσ τουσ ανυπότακτουσ Αλβανοφσ. Τρεισ ςτρατιζσ υπό τουσ Σινάνπαςα, Χουςείνμπεθ και Καρατηάμπεθ αντιμετωπίςτθκαν με επιτυχία από τον Σκεντζρμπεθ, γεγονόσ που οδιγθςε τον Μωάμεκ
Βϋ να ςυναινζςει ςε 10ετι ανακωχι. Θ ανακωχι αυτι, όμωσ, δεν διιρκθςε οφτε
ζναν χρόνο. Το Νοζμβριο του 1463 ο Ράπασ Ρίοσ Βϋ κιρυξε ςταυροφορία ενάντια
ςτουσ Οκωμανοφσ, πρόςκλθςθ ςτθν οποία ανταποκρίκθκε ο Σκεντζρμπεθσ μαηί με
τθν Βενετία. Θ «Γαλθνότατθ» απζςτειλε ςτον Σκεντζρμπεθ 500 ιππείσ και άλλουσ
τόςουσ πεηοφσ υπό τον Antonio de Cosenza. Θ επιχείρθςθ αυτι ζμεινε τελι-κά
θμιτελισ αφοφ ο Ράπασ Ρίοσ Βϋ απεβίωςε τον Αφγουςτο του 1464. Οι επιτυχίεσ του
Σκεντζρμπεθ ςτα πεδία των μαχϊν κακϊσ και θ υποςτιριξθ που αυτόσ λάμβανε
από τθν χριςτιανικι Δφςθ δθμιουργοφςαν ζντονθ δυςαρζςκεια ςτον Σουλτάνο, ο
οποίοσ αποφάςιςε να εκςτρατεφςει αυτοπροςϊπωσ και να υποτάξει τθν ατίκαςθ
Αλβανία ςτα 1466. Γράφει ο Ν. Δραγοφμθσ ςχετικά : «Ο δε Μωάμεκ, όςτισ εκριάμβευε κατά πάςασ τασ άλλασ επιχειριςεισ, δυςκόλωσ ζφερε τα εν Αλβανία δυςτυχιματα˙ εφρόνει μάλιςτα ότι θ ακαταγϊνιςτοσ αντίςταςισ τθσ θπειρωτικισ εκείνθσ
γωνίασ προσ τουσ νικθφόρουσ τθσ θμιςελινου ςτρατοφσ, θπείλει ολόκλθρον τθν
εξουςίαν αυτοφ. *…+ όκεν, ιν’ απαλλαγι δια παντόσ από τθσ ολεκρίασ ταφτθσ μαςτιγοσ, απεφάςιςε να ειςβάλθ αυτοπροςϊπωσ μετά μεγάλων δυνάμεων εισ Αλβανίαν, και να πολιορκιςθ κατά πρϊτον τθν Κρόιαν, καρδίαν οφςαν όλθσ τθσ χϊρασ».
Μακαίνοντασ για τισ προετοιμαςίεσ των Οκωμανϊν ο Σκεντζρμπεθσ αποφάςιςε να
μεταβεί ο ίδιοσ ςτθν Αγία Ζδρα για να ηθτιςει βοικεια από τον νζο Ράπα Ραφλο Βϋ.
Το ταξίδι του το κράτθςε κρυφό και ζφταςε ςτθν ϊμθ τον χειμϊνα του 1466-67.
Τα αποτελζςματα, όμωσ, τθσ διπλωματικισ προςπάκειασ του Σκεντζρμπεθ δεν
ςτζφκθκαν με επιτυχία. Αναφζρει ο Ν. Δραγοφμθσ για τα αποτελζςματα τθσ αποςτολισ: «Δυςτυχϊσ όμωσ αντί βοθκείασ, αντί ςτρατιωτϊν, τιμαί μόνον εδαψιλεφκθςαν τω Σκεντζρμπεθ˙ ο πάπασ εδωριςατο αυτϊ πίλον και ξίφοσ ευλογθκζντα
παρ’ αυτοφ, προςκείσ και χρθματικιν τινά χορθγίαν εκ τριςχιλίων ςκοφδων. *..+ Ναι
μεν ο πάπασ ζγραψε προσ τουσ χριςτιανοφσ θγεμόνασ ηθτϊν βοικειαν, αλλ’ ουδείσ
εδείχκθ πρόκυμοσ να πράξθ κυςίαν, οποίαν πρϊτοσ αυτόσ ο ανϊτατοσ αρχθγόσ τθσ
ρωμαϊκισ εκκλθςίασ απζφυγεν».
Θ δεφτερθ πολιορκία τθσ Κρόιασ ξεκίνθςε το 1466 με τον ίδιο τον Μωάμεκ Βϋ
επικεφαλισ ςτρατοφ 30.000 ανδρϊν. Οι υπεραςπιςτζσ τθσ Κρόιασ αρικμοφςαν κάτι
παραπάνω από 4.000, αλλά ιταν πολφ καλά οχυρωμζνοι και οργανωμζνοι από τον
ςτενό φίλο του Σκεντζρμπεθ Τανοφςιο Τόπια. Ζπειτα από μερικοφσ μινεσ ο
Μωάμεκ Βϋ κατάλαβε αυτό που και ο πατζρασ του 16 χρόνια πριν είχε καταλάβει.
Το φροφριο τθσ Κρόιασ ιταν αδφνατο να κατακτθκεί. Ο Σουλτάνοσ αποςφρκθκε
ςτθν Κων/πολθ αφινοντασ τθν αρχθγία τθσ πολιορκίασ ςτον Βαλαβάν - παςά με
10.000 άνδρεσ. Οι πθγζσ αναφζρουν ότι κάποιοσ πυροβολθτισ, ονόματι Γεϊργιοσ
Αλεξίου, κατάφερε να ςθμαδζψει τον Βαλαβάνπαςα ο οποίοσ ζπεςε νεκρόσ. Ευκφσ
αμζςωσ οι πολιορκθτζσ αποχϊρθςαν αφινοντασ πίςω τουσ πλικοσ πολεμοφοδίων.
Το καλοκαίρι του 1467 ο Μωάμεκ Βϋ επιχείρθςε εκ νζου πολιορκία τισ Κρόιασ
αποτυγχάνοντασ ξανά. Ο Σκεντζρμπεθσ ιταν πλζον 63 ετϊν και καταπονθμζνοσ από
τουσ ςυνεχείσ αγϊνεσ που πάντα ζδινε από τθν πρϊτθ γραμμι. Θ υγεία του

κλονίςτθκε όταν προςβλικθκε από ελονοςία οπότε και κατζλθξε ςτισ 17 Λανουαρίου 1467. Γράφει ο Ν. Δραγοφμθσ: «Ετάφθ δε ο Σκεντζρμπεθσ εν τω ναϊ του Αγίου
Νικολάου εν Λθςςϊ, παρόντων των ςυμμάχων, των ςτρατθγϊν και των ςτρατιωτϊν
αυτοφ. Θ Ιπειροσ άπαςα εκρινθςε τον κάνατον του μεγάλου ανδρόσ, και θ χριςτιανικι Ευρϊπθ, θ μθ ςυνδραμοφςα αυτόν ηϊντα επζνκθςεν αποκανόντα». Ο Μωάμεκ
Βϋ αντίκετα γεμάτοσ χαρά για τον κάνατο του ανυπότακτου Αλβανοφ προςπάκθςε
ξανά να κατακτιςει τθν χϊρα του. Πμωσ ο Σκεντζρμπεθσ ζχοντασ προνοιςει για τισ
κτιςεισ του είχε ανακζςει τθν κθδεμονία του γιου του και τθσ κόρθσ του ςτθν Βενετία, θ οποία είχε φροντίςει να οχυρϊςει καλά τθν Κρόια, τθν Λιςςό και τθν Σκόδρα.
Ρολλά ζχουν γραφτεί ςχετικά με τθν εκνικότθτα του ιρωα αυτοφ. Ο Κ. Ραπαρθγόπουλοσ, αν και ςτθν αρχι υιοκζτθςε τισ απόψεισ τοφ Γερμανοφ Karl Hopf που υποςτιριηε ότι ο Σκεντζρμπεθσ ιταν Σλάβοσ, εν ςυνεχεία ανακάλεςε και δζχτθκε τθν
αλβανικι καταγωγι του. Στο ίδιο ςυμπζραςμα καταλιγει και ο ιςτορικόσ Α. Μθλιαράκθσ ο οποίοσ αναφζρει ςτο δοκίμιο του « Ολίγαι λζξεισ περί τθσ καταγωγισ του
Σκενδζρμπεθ » τα εξισ : «Δεν φκάνωμεν μζχρι του ςθμείου ν’ αποκαλζςωμεν τον
Σκενδ. Ζλλθνα, αφόβωσ όμωσ και κατά πεποίκθςιν, ζχοντασ τασ ςαφείσ μαρτυρίασ
του Βαρλετίου *…+ δυνάμεκα ν’ αποκαλζςωμεν αυτόν Αλβανόν, καταγόμενον εξ
ελλθνικοφ γζνουσ εξαλβανιςκζντοσ, αλλά διατθριςαντοσ άχρι τζλουσ το ελλθνικόν
οικογενειακόν επϊνυμον *…+ Θ ζρευνα περί τθσ καταγωγισ του Σκενδζρμπεθ
ουδεμίαν ζχει ςθμαςίαν ιςτορικιν˙ ο ανιρ εγεννικθ εν Αλβανία υπζρ αυτισ ειργάςκθ και θγωνίςκθ, είναι ιρωσ εκνικόσ αυτισ, θ δε καταγωγι αυτοφ ουδεμίαν ζςχε
δράςιν επί τθσ ιςτορίασ αυτισ, αλλά μόνον θ ικανότθσ και θ ανδρεία…». Επίςθσ και
ο Μαργαρίτθσ Διμιτςασ ςτο βιβλίο του «Κριτικαί ζρευναι περί τθσ καταγωγισ και
εκνικότθτοσ Γεωργίου Καςτριϊτου του Σκενδζρμπεθ» καταλιγει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα : «Κατά ταφτα τοίνυν εξάγεται ότι ο Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ ο Σκενδζρμπεθσ, ο
ιρωσ τθσ Αλβανίασ, ιν Αλβανόσ Θπειρϊτθσ».
Το να προςπακεί κανείσ να προςεγγίςει το ηιτθμα με εκνικά κριτιρια είναι μάταιο,
αφοφ τθν περίοδο εκείνθ ςτα Βαλκάνια θ λζξθ ζκνοσ, με τθν ςθμαςία που τθσ
αποδίδεται ςιμερα, είναι άγνωςτθ. Κυρίαρχο ςτοιχείο του αυτοπροςδιοριςμοφ των
ανκρϊπων ιταν κατά βάςθ το κριςκευμα. Αυτό ίςχυε ςτο κεοκρατικό Βυηάντιο, το
ίδιο ςυνζχιςε να ιςχφει και ςτθν διάρκεια τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Τα περιβόθτα οκωμανικά millet δεν αναφζρονταν ςε εκνικζσ ομάδεσ, πράγμα άγνωςτο για
το κακεςτϊσ τθσ Σαρίασ, αλλά ςε κρθςκευτικζσ. Ο Σκεντζρμπεθσ αναφζρεται ςτισ
πθγζσ άλλεσ φορζσ ωσ Αλβανόσ, άλλεσ ωσ Θπειρϊτθσ, άλλεσ ωσ Σλάβοσ. Πλεσ όμωσ
τον προςδιορίηουν πρϊτιςτα ωσ «χριςτιανό» και θ κρθςκεία του ιταν πάντα αυτό
που προζβαλε ςτθν αντίςταςι του ενάντια ςτουσ Οκωμανοφσ. Στθν πολφεκνικι
περιοχι τθσ Θπείρου άλλοτε απευκυνόταν ςτουσ υπθκόουσ του ςτα αλβανικά,
άλλοτε ςτα ελλθνικά, άλλοτε ςτα ςλαβικά. Στα περίπου 20 χρόνια που πζραςε ςτθν
αυλι του Μουράτ Βϋ τελειοποίθςε τα τοφρκικα, ενϊ ςτισ επαφζσ του με τουσ
Λταλοφσ χρθςιμοποιοφςε τα ιταλικά… Τϊρα, όςον αφορά ςτο δόγμα, ςίγουρα δεν
ιταν ορκόδοξοσ, αφοφ από το 1443 είχε βαφτιςτεί κακολικόσ και ζκτοτε δεν αλλαξοπίςτθςε ξανά. Στισ πολλζσ του περιπζτειεσ ςτα 25 χρόνια που μεςουράνθςε, δεν
ιρκε ςε επαφι με τθν Κων/πολθ, ακόμθ και όταν αυτι πολιορκοφταν από των
Μωάμεκ Βϋ. Αλλά και οφτε φαίνεται να δζχτθκε βοικεια από τουσ Βυηαντινοφσ
δεςπότεσ τθσ νότιασ Ελλάδασ. Πςο κυβερνοφςε κφριοι ςφμμαχοι του υπιρξαν το
βαςίλειο τθσ Νάπολθσ, θ Βενετία και το Βατικανό. Ο Βαςίλθσ αφαθλίδθσ ςτο
βιβλίο του « Οι λαοί των Βαλκανίων » ςχολιάηει εφςτοχα για τον Σκεντζρμπεθ : «Θ

προςωπικι ιςτορία τοφ Γεωργίου Καςτριϊτθ ι Σκεντζρμπεθ είναι τόςο μπερδεμζνθ,
όςο και θ ιςτορία τθσ Αλβανίασ. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που γίνεται υπ’ αρικμόν
ζνα ιρωασ των Αλβανϊν ζνασ άνκρωποσ που είχε πατζρα Ζλλθνα και μθτζρα
Σερβίδα, αλλά ζνιωκε, λζει, βζροσ Αλβανόσ, παρόλο που ζμοιαηε μάλλον με Τοφρκο
αν και ιταν πάντα ςτενόσ φίλοσ των Βενετςιάνων».
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