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Το εικονογραφημένο κόμικ που ακολουθεί, παρουσιάζει μία σημαντική περίοδο του απελευθερωτικού
αγώνα των Ελλήνων, και ένα πραγματικό περιστατικό
που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1821.
Η πλέον κεντρική εμβληματική μορφή του Φιλελληνικού κινήματος κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του
1821, είναι αδιαμφισβήτητα αυτή του Έλληνα που νικά
τον Χασάν και του αποσπά το άλογο και τα όπλα. Η
μορφή αυτή προκύπτει από το εμβληματικό έργο του
Λόρδου Βύρωνος «ο Γκιαούρης».
Η ιστορία αυτή και σωρεία σχετικών απεικονίσεων
στην Φιλελληνική τέχνη, ενέπνευσαν και ενθουσίασαν
χιλιάδες Φιλέλληνες σε όλον τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821.
Όπως θα δείξουμε όμως, ο Γκιαούρης του Λόρδου Βύρωνος ενέπνευσε και Έλληνες αγωνιστές του 1821.

Βιβλίο του Peter Edmund LAURENT (1796 – 1837), με τίτλο
«Recollections of a Classical Tour through the various parts of
Greece, Turkey, and Italy made in the years 1818 and 1819», από την
βιβλιοθήκη της Εταιρείας Φιλομούσων στην Αθήνα. Συνοδεύεται
με αίτηση εγγραφής μέλους στην Εταιρεία Φιλομούσων την οποία
υπογράφουν γνωστοί Αθηναίοι της εποχής το 1818 (συλλογή ΕΕΦ).

Έλληνας αγωνιστής που ταυτίζεται με την εικόνα του Γκιαούρη που έχει
νικήσει τον Χασάν, β΄ τέταρτο 19ου αιώνα, μπρούντζος (συλλογή ΕΕΦ).

Θυμίζουμε ότι ο Λόρδος Βύρων έζησε για λίγο στην
Αθήνα (1810 – 1811), που την εποχή αυτή ήταν μία μικρή
πόλη με λίγους κατοίκους, στους οποίους η παρουσία
του Άγγλου Λόρδου σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.
Από το ταξίδι του αυτό, ο Βύρων συγκέντρωσε εικόνες, εμπειρίες και υλικό για να συγγράψει πολλά από
τα έργα του. Πρώτα από όλα το εμβληματικό Childe
Harrold. Το 1813 ο Λόρδος Βύρων εξέδωσε τον Γκιαούρη (Giaour). Είναι πολύ πιθανό, αντίγραφα του βιβλίου
αυτού να είχαν σταλεί στην Αθήνα και να είχαν κυκλοφορήσει στους Αθηναίους ή και να είχαν εμπλουτίσει
την βιβλιοθήκη της Εταιρείας Φιλομούσων.
Σε κάθε περίπτωση, όπως η εικόνα αυτή του Γκιαούρη
ενέπνεε τους Φιλέλληνες, έτσι εμψύχωνε και τους
Έλληνες οι οποίοι αναζητούσαν ευκαιρία για να διεκδικήσουν την ελευθερία τους και την αποτίναξη του
Οθωμανικού ζυγού.
Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο σε δύο Έλληνες
Αθηναίους αγωνιστές του 1821, των οποίων η δράση
έδωσε σάρκα και οστά στον εμβληματικό Γκιαούρη
του Λόρδου Βύρωνος, χαρίζοντας στην Ελληνική

Επανάσταση την μόνη επώνυμη σκηνή όπου Έλληνας
αγωνιστής πετυχαίνει τον άθλο του Γκιαούρη, και
μάλιστα σε ιδιαίτερα έντονες συνθήκες μάχης.
Τον Σεπτέμβριο του 1821, άγημα 500 Τούρκων με
επικεφαλής τον ίδιο τον Ομέρ Βρυώνη, προέβαινε σε
εκκαθαρίσεις εναντίον των Ελλήνων στην Αττική. Οι
δυνάμεις των Τούρκων συγκρούσθηκαν με 70 περίπου
Έλληνες στα Λιόσια (πύργος της Βασιλίσσης). Κατά
τη διάρκεια της μάχης, ο Ρουμπέσης και ο Αγγελής
επιτέθηκαν εναντίον του Ομέρ Βρυώνη. Κατά την
σύγκρουση, ο Ομέρ Βρυώνης έπεσε από το άλογό του.
Πριν τραυματισθεί θανάσιμα, ο Ρουμπέσης απέσπασε
το σπαθί του Ομέρ Βρυώνη, το οποίο άφησε πεθαίνοντας στον φίλο του Έγγελη.
Ο ιστορικός Κόκκινος σημειώνει σχετικά με την μάχη
αυτή, ότι ο «τρόμος του Βρυώνη από την προσωπική επίθεση που έλαβε από τον οπλαρχηγό Ρουμπέση ήταν τέτοιος,
ώστε το σπαθί του με το οποίο ήθελε να αμυνθεί του έπεσε
από το χέρι. Το σπαθί πήρε ο σύντροφος του Δήμου Ρουμπέση, Έγγελης και το χάρισε αργότερα στον Οδυσσέα Ανδρούτσο, όπως αναφέραμε παραπάνω, ο οποίος με τη σειρά
του το προσέφερε στον Κολοκοτρώνη». Μάλιστα μετά το

Έλληνας αγωνιστής υπερασπίζεται τον θανάσιμα
τραυματισμένο πατέρα του. Πίνακας του Ούγγρου ζωγράφου
Adalbert Schaffer (1815-1871). Λάδι σε καμβά (συλλογή ΕΕΦ).

επεισόδιο αυτό, ο Ομέρ Βρυώνης παρέμενε πλέον σε
όλες τις μάχες στα μετόπισθεν.
Ο Έγγελης, σκοτώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1821 κατά
την πολιορκία της Ακροπόλεως, μαζί με ένα γιό του,
τον Ελευθέριο. Οι οικογένεια Έγγελη προσέφερε στον
αγώνα άλλους τρεις αγωνιστές, οι οποίο πολέμησαν σε
όλες τις εμβληματικές μάχες στην Στερεά Ελλάδα και
στην Πελοπόννησο.
Ο Γεώργιος Έγγελης, αναλάμβανε επικίνδυνες αποστολές ως αγγελιαφόρος για την επικοινωνία των
Αθηναίων με τον Καραϊσκάκη. Σε μία από αυτές σκοτώθηκε από τους Τούρκους.

Ρολόι με Έλληνα αγωνιστή που ταυτίζεται με την εικόνα του
Γκιαούρη (β΄ τέταρτο 19ου αιώνα). Επιχρυσωμένος μπρούντζος,
ύψος: 54 cm (συλλογή ΕΕΦ).

Ο Δημήτριος Έγγελης, πολέμησε στην Αττική, συμμετείχε σε πολλές μάχες και το σώμα του ήταν γεμάτο
ουλές από πληγές που είχε δεχθεί κατά τη διάρκεια
του αγώνα. Ήταν γνωστός για την ικανότητα του να
διαπερνά τις γραμμές του Κιουταχή.
Ο Ιωάννης Έγγελης (Γιαννάκος), πολέμησε στο
Νεόκαστρο, υπερασπίσθηκε την Ακρόπολη κατά τη

διάρκεια της πολιορκίας της από τον Κιουταχή, πολέμησε στην Κάρυστο και στην Χίο με τον Φαβιέρο, και
υπηρέτησε στην φρεγάτα «Ελλάς» με τον Κόχραν και
τον Μιαούλη.
Η οικογένεια Έγγελη, παρέδωσε το ξίφος του Ομέρ
Βρυώνη τον Σεπτέμβριο του 1822 στον Οδυσσέα
Ανδρούτσο, ο οποίος ευρίσκετο στην Αθήνα κατά την
τελετή ανάληψης καθηκόντων στρατηγού ανατολικής
Στερεάς Ελλάδος. Το ξίφος αυτό, το δώρισε ο Ανδρούτσος στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τον Οκτώβριο
του ιδίου έτους, ενώ επισκέπτετο τον Νικηταρά στο
Ναύπλιο.
Αργότερα, το ξίφος περιήλθε στον εγγονό του Κολοκοτρώνη ταγματάρχη (ΠΖ) και αρχηγό της τάξεως
1888 της ΣΣΕ, Γεώργιο Πάνου Κολοκοτρώνη. Αυτός το
παρέδωσε στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της
Ελλάδος, σύμφωνα με τη διαθήκη του, την οποία είχε
συντάξει το Σεπτέμβριο του 1912, λίγο πριν αναχωρήσει για το μέτωπο των Βαλκανικών Πολέμων, όπου
έπεσε ηρωικά στην Κρέσνα, την 12η Ιουλίου 1913.
Σήμερα το όνομα του Έγγελη και του Ρουμπέση έχει
δοθεί σε δύο δρόμους που τέμνονται στον Νέο Κόσμο
Αθηνών.
Η ιστορία της οικογένειας Έγγελη, είναι ταυτισμένη με
την εμβληματικότερη μορφή του Φιλελληνισμού και
τον κοινό αγώνα των Ελλήνων και των Φιλελλήνων
για την απελευθέρωση της Αθήνας και της Ελλάδας.

Το σπαθί του Κολοκοτρώνη, του το έδωσε ο Ανδρούτσος που
το είχε λάβει ως δώρο από την οικογένεια Έγγελη (Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο).

Το σημείο στο οποίο τέμνονται η οδός Έγγελη και η οδός
Ρουμπέση στον Νέο Κόσμο Αθηνών.

