ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ
ὁ ἐπονοµαζόµενοσ ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΗΣ.
ΑΛΒΑΝΟΣ ἤ ΕΛΛΗΝΑΣ
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ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Παπποῦσ του ἦταν ὁ Κων/νοσ Καστριώτησ (
 1390), ἡγεµόνασ τῆσ Ἠµαθίασ καί τῆσ
Καστοριᾶσ (ἐξ οὗ καί Καστοριώτησ, Καστριώτησ) . Υἱόσ τοῦ Κωνσταντίνου ἦταν ὁ Ἰωάννησ
Καστριώτησ, ὁ ἄρχοντασ τῆσ Κρούγιασ (Κρόιασ), µέ σύζυγό του τήν Σερβίδα Βο2σάβα. Ἔφεραν
στή ζωή 9 παιδιά : 5 θυγατέρεσ καί 4 υἱούσ, µέ τελευταῖο στήν σειρά (1404) τόν Γεώργιο
Καστριώτη.
ΑΝΑΤΡΟΦΗ 2 ΕΞΕΛΙΞΗ
Στά χρόνια τοῦ σουλτάνου Μουράτ τοῦ Β΄ (1421>1451) ὑποχρεώνεται ὁ πατέρασ του
Ἰωάννησ γιά νά διατηρήσει τήν αὐθεντία στήν Κρούγια νά παραδώσει ὡσ ὁµήρουσ τούσ 4 γιούσ
του σ’ αὐτόν, οἱ ὁποῖοι καί θά ἀνατραφοῦν κατά τίσ τουρκικέσ συνήθειεσ στήν σουλτανική αὐλή
τῆσ Ἀδριανουπόλεωσ. Ἐκεῖ, χριστιανοί αὐτοί, ἐξισλαµίζονται. Ὁ Μουράτ Β΄ ἐκτιµώντασ τά
χαρίσµατα τοῦ Γεωργίου (ὀµορφιά, εὐρωστία, γενναιότητα) τόν συνεκπαιδεύει µέ τόν διάδοχο
τοῦ θρόνου τόν µετέπειτα Μωάµεθ Β΄τόν Πορθητή τῆσ Κων/πόλεωσ. Ὁ Σουλτάνοσ θαυµάζοντασ
τήν παλληκαριά του προσέδωσε τήν τουρκική ὀνοµασία «Ἰσκεντέρ µπέη» (Σκεντέρµπεη), πού
στά ἑλληνικά σηµαίνει «Ἀλέξανδροσ ἡγεµών ἤ Μέγασ Ἀλέξανδροσ».
Ἡ ἀνάµνηση ὅµωσ τῆσ Κρούγιασ, ἡ πληροφορία τοῦ θανάτου τοῦ πατέρα του πρῶτα καί
κατόπιν τῆσ µητέρασ του δέν τόν ἄφησαν ἥσυχο. Μέ τήν πρώτη εὐκαιρία λιποτακτεῖ ἀπό τόν
Τούρκικο Στρατό καί ξαναπαίρνει τό χριστιανικό ὄνοµα Γεώργιοσ. Νυµφεύεται τήν θυγατέρα
τοῦ Ἀριανίτου Ἀνδρονίκη Κοµνηνή καί τό 1443 κηρύσσει τήν ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ
Τούρκου κατακτητοῦ. Ἐλευθερώνει τήν Κρούγια µέ τά 300 παλληκάρια του καί ἀµέσωσ
εἰσέρχεται στόν Καθεδρικό Ναό τησ καί ψάλλει ὁ ἴδιοσ καί οἱ συνακόλουθοί του ∆οξολογία
εὐχαριστήριο πρόσ τόν Θεό. ∆ιατάζει νά ὑψωθεῖ στά κάστρα τησ ὁ δικέφαλοσ ἀετόσ µέ φόντο
πορφυρό ὡσ ἔµβληµά του, πού ἦταν, τί ἄλλο παρά , ἡ πολεµική σηµαία τοῦ Βυζαντίου. Συνήθιζε
νά φοράει τό ἀρχαῖο ἑλληνικό µακεδονικό κράνοσ µέ τό διπλό κέρατο. Ἡ µία µάχη ἀκολουθεῖ
τήν ἄλλη γιά νά κρατήσει ἐλεύθερη τήν Ἐπαρχία του ἀπό τούσ τυρράνουσ. Πεθαίνει στίσ 17
Ἰανουαρίου τοῦ 1468, σέ ἡλικία 64 ἐτῶν ἀπό πυρετό πού προκλήθηκε ἀπό ἑλονοσία. Θάφτηκε
στό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Ἀλέσσιο (ἀρχαία Λισσόσ). Τόν διαδέχθηκε ὁ υἱόσ του Ἰωάννησ
Καστριώτησ.
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Οἱ ἀγῶνεσ τοῦ Γεωργίου Καστριώτου ἦταν ἀγῶνεσ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ ἡγέτου
ἐναντίον τῶν Τούρκων γιά νά κρατήσει τήν Ἐπαρχία του ἐλεύθερη. Ἦταν Ἠπειρώτησ Ἕλληνασ,
ὅπωσ ἀδιάψευστα διακηρύσσουν οἱ ἀκόλουθεσ Ἱστορικέσ Πηγέσ, πού ἀποτελοῦν µνηµειώδη
ντοκουµέντα :
1) Ὁ Marini Barletii, πρῶτοσ του Βιογράφοσ ἀπό τήν Σκόδρα (ἀρχέσ 16ου µ.Χ. αἰ.), τόν
ἀποκαλεῖ «Ἠπειρώτη πρίγκηπα» καί «Ἡγεµόνα τῶν Ἠπειρωτῶν», ἐνῷ ὁλόκληρη ἡ βιογραφία
ἀναφέρεται µόνο σέ Ἠπειρῶτεσ καί καθόλου σέ Ἀλβανούσ.
2) Ἐπίσησ, ὁ ἴδιοσ ὁ Σκεντέρµπεησ ἀπευθυνόµενοσ πρόσ τόν ἡγεµόνα τοῦ Τάραντα
Ἰωάννη Ἀντώνιο καί προδίδοντασ ἔτσι τήν καταγωγή καί τά ἀληθινά του αἰσθήµατα, γράφει :
«οἱ προπάτορεσ ἡµῶν ἦσαν Ἠπειρῶτεσ , ἐκ τῶν ὁποίων ἠγέρθη ἐκεῖνοσ ὁ Πύρροσ τοῦ ὁποίου τήν
ὁρµήν µόλισ οἱ Ρωµαῖοι ἡδυνήθησαν νά ἀντικρούσουν».
·/·
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3) Παροµοίωσ ὡσ ἀπόγονοσ τῶν Ἠπειρωτῶν καί ὄχι τῶν Ἰλλυριῶν ἀναφέρει σέ ἐπιστολή
του πρόσ τόν Ἰταλό Ursini τό 1460.
4) Ἀκόµη πρόσ τόν Βασιλιά Ἀλφόνσον, µονάρχη τῆσ Ἀραγόνοσ, Νεαπόλεωσ καί Σικελίασ
γράφει: «Τῷ λαµπροτάτῳ καί κραταιῷ Βασιλεῖ Ἀλφόνσῳ, Μονάρχῃ τῆσ Ἀραγόνοσ, Νεαπόλεωσ
καί Σικελίασ, Σκεντέρµπεησ Πρῖγκιψ τῶν Ἠπειρωτῶν χαίρει ντε καί εὖ πράττειν».
5) Ὁµιλώντασ ἐνώπιον τοῦ Πάπα Παύλου Β΄ τονίζει: «Μετά τήν ὐποδούλωσιν τῆσ Ἀσίασ
καί τῆσ Ἑλλάδοσ, µετά τήν σφαγήν τῶν ἡγεµονικῶν γόνων τῆσ Κων/πόλεωσ, τῆσ Τραπεζοῦντοσ…
καί τήν ἐρήµωσιν µεγίστου µέρουσ τῆσ Μακεδονίασ καί τῆσ Ἠπείρου, ἀπέναντι τοῦ ἀγρίου
κατακτητοῦ τοῦ ἀγωνιζοµένου νά συντρίψῃ τόν σταυρόν, νά ἀνυψώσῃ ἐπί τοῦ Καπιτωλίου τήν
ἡµισέληνον καί νά πληρώσῃ δούλων τόν κόσµον ὅλον … µόνοσ ἐγώ ἵσταµαι µετά τῶν λειψάνων
τῶν στρατιωτῶν µου καί µετά τῆσ µικρᾶσ µου ἐπικρατείασ…».
6) ‘Υπῆρξε κάτοχοσ τῆσ Ἑλληνικῆσ Παιδείασ καί Γλῶσσασ, ἀφοῦ ἀπό τό µετερίζι του
στέλνονταν ἔγγραφα γραµµένα στήν Ἑλληνική γλῶσσα.
7) Ἐπιπλέον ὁ Τοῦρκοσ βιογράφοσ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, Ἀχµέτ Μουφίτ, γράφει γιά τόν
Καστριώτη: «τό ἔτοσ 1443 δραπέτευσε ἀπό τό ὀθωµανικό στρατόπεδο τοῦ Μοραβᾶ ὁ Ἕλληνασ
ἡγεµόνασ Καστριώτησ καί πῆγε στήν ἕδρα τῶν προγόνων του, τήν Κρόια».
8) ) Ἰταλικέσ, Ἀγγλικέσ καί Σουηδικέσ ἀναφορέσ θεωροῦν τόν Σκεντέρµπεη Ἕλληνα.
Ἔτσι ὁ Ἰταλόσ A. Salvi στήν τραγωδία του (1718) τόν ἀναφέρει ὡσ Ἕλληνα (Greco). Ὁ Ἄγγλοσ
C. Randall τό 1810 τόν ἀποκαλεῖ Ἕλληνα Ἤρωα (Grecian Hero) καί οἱ Σουηδοί Barrau ἀρχικά
καί Rudbeck ἀργότερα (1835) θεωροῦν τόν Γ. Καστριώτη Ἔλληνα.
9) Ἡ Ἱστορία τοῦ Γάλλου ἰστορικοῦ Παγανέλ (Paganel: Histoire de Scanderbey), πού
ἐκδόθηκε στό Παρίσι τό 1855 τόν ἀναφέρει ξεκάθαρα ὡσ Ἕλληνα.
10) Θέλετε καί µιά Ἀλβανική παραδοχή τῆσ Ἑλληνικῆσ Ἠπειρωτικῆσ καταγωγῆσ τοῦ
Σκεντέρµπεη ; Τό ἀλβανικό γραµµατόσηµο τοῦ 1968, συµπληρώνοντασ ἐκείνη τήν χρονιά 500 ἔτη
ἀπό τόν θάνατό του, παρουσιάζει τό ἐξώφυλλο τῆσ προαναφερθείσησ Ἱστορίασ τοῦ Barletii, πού
ἀναγράφεται σ’ αὐτό καθαρά, ὅτι ἦταν Ἠπειρώτησ Πρίγκιπασ (Epirotarum Principis) καί ὄχι
Ἀλβανόσ ἤ Ἰλλυριόσ.
11) Ἑποµένωσ, ὀρθῶσ ὁ ∆ανόσ Φράντσ Ντέ Ζεσσέν, στρατιωτικόσ ἀνταποκριτήσ τῆσ
ἐφηµερίδοσ «Le Temps» τῶν Παρισίων, ἀµφιβάλλει γιά τήν ἀλβανική καταγωγή τοῦ Καστριώτου,
τονίζοντασ σέ διάλεξή του : «Ζήτηµα δέ εἶναι, ἐάν καί αὐτόσ ὁ Σκεντέρµπεησ δύναται νά θεωρηθῇ
Ἀλβανόσ, ἀφοῦ ἦτο υἱόσ τοῦ Ἕλληνοσ µεγιστᾶνοσ Ἰωάννου Καστριώτου καί Σερβίδοσ
πριγκιπίσσησ». Τέλοσ
Ἡ Ἱστορία περίτρανα ἀποδεικνύει ἀβίαστα τἠν Ἑλληνικότητα τοῦ Γεωργίου Ἰωάννου
Καστριώτου. Ἡ ὅποια προσπάθεια πλαστογραφίσεωσ καί φαλκιδεύσεωσ τῆσ Ἱστορίασ ἔρχεται
ὥρα πού φανερώνεται καί ξεσκεπάζεται. ∆ιότι, «µεγάλη ἡ ἀλήθεια καί ὑπερισχύει»
(Α΄Ἔσδρασ 4,41).

