
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 35 (2006)

  

 

  

  Η οικογένεια Δουμπιώτη. 

  Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα   

  doi: 10.12681/makedonika.16 

 

  

  Copyright © 2014, Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Ζέλλιου-Μαστοροκώστα Ε. (2011). Η οικογένεια Δουμπιώτη. Μακεδονικά, 35, 293–298.
https://doi.org/10.12681/makedonika.16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:01:26



Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ή οικογένεια Δουμπιώτη 293 

Jonville, έγραφε σε μνημόνιο του το 1744 οτι το εμπόριο είχε σταματήσει, άφοϋ οι 
έμποροι φοβούνταν να φέρουν εμπορεύματα από τον κίνδυνο μήπως τους τα αρπάξουν 
οι Τοϋρκοι17. Αυτήν τήν εποχή μάλιστα σημειώθηκαν πολλοί εξισλαμισμοί στή Μα
κεδονία18. Και αυτό συνεχίσθηκε και τις επόμενες δεκαετίες σύμφωνα με τις ανα
φορές Γάλλων και Βενετών προξένων της Θεσσαλονίκης19. 

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται, ώς ελέχθη, από τά γαλλικά αρχεία και 
δεικνύουν τά κοινά πάθη Ελλήνων και Σέρβων, προς τους οποίους οι "Ελληνες 
έτρεφαν μεγάλη συμπάθεια, όπως προκύπτει από τις αναφορές των Γάλλων προξένων 
Θεσσαλονίκης πού μιλούσαν γιά delirio (!) των Θεσσαλονικέων, όταν πληροφορούνταν 
γιά τίς σερβικές επαναστάσεις, τοΰ 1805 γιά παράδειγμα20. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ 

Μία οικογένεια ή οποία προσέφερε τά μέγιστα γιά τήν απελευθέρωση της Ελ
λάδος άπό τόν τουρκικό ζυγό είναι ή οικογένεια Δουμπιώτη άπό τά Δουμπιά1 Χαλ
κιδικής. Τήν εποχή της επαναστάσεως του 1821 αρχηγός της οικογένειας Δουμπιώτη 
ήταν ο Κωνσταντίνος, υιός τού Θεοφίλου, σούμπασης (επόπτης των μουχτάρηδων) 
των Μαντεμοχωρίων καί εισπράκτορας των φόρων των πλουσίων αυτών χωριών, στά 
όποια ή κατεργασία τοΰ σιδήρου καί αργύρου απέφερε πολλά κέρδη. Ό Κωνστα
ντίνος γεννήθηκε γύρω στά 1790 καί πιθανόν νά μυήθηκε στή Φιλική Εταιρεία άπό 
τόν Εμμανουήλ Παπα. Όλίγες ήμερες μετά τήν επανάσταση τοΰ Πολυγύρου (17 
Μαΐου 1821) μέ τόν 'Αναστάσιο Χιμευτό επαναστάτησαν τά Μαντεμοχώρια. Ό Έμμ. 
Παπάς τοποθέτησε τόν Κωνσταντίνο καί τόν αδελφό του Βασιλικό (Βασίλειο) Δου
μπιώτη υπαρχηγούς στό σώμα τοΰ Στάμου Χάψα. Στό άλλο, άπό τά δύο σώματα πού 
δημιούργησε, έγινε αρχηγός ο ίδιος. Μόλις άρχισε ή επανάσταση, στην οποίαν συμμε-

17. Svoronos, Salonique et Cavalla, δ.π., σ. 123: De Jonville, Mémoire sur le commerce des 
Français et des protégés de France à Salonique du 10 mai 1744: «La vente des draps se fait 
difficilement dans les temps de guerre des Turcs contre les Allemands. C'est ce que Von a vu dans la 
dernière. La raison est que les Grecs et les Juifs de craint de η 'inspirer aux soldats turcs qui passent 
sur leurs terres Γ avidité du pillage. D'ailleurs, y ayant tout à craindre dans ces temps là pour les 
voitures, les marchands η 'osent entreprendre de faire des envois aux lieux où ils sont accoutumés de 
débiter cette marchandise». 

18. Ό πρόξενος Thomas έγραφε τήν 31 Μαρτίου 1738 γι' αυτούς τους εξισλαμισμένους 
μεταξύ άλλων: ilya peu de jours depuis un mois, qu 'il η 'y en ait quelqu 'un qui apostasie- Svoronos, 
Salonique et Cavalla, δ.π., σ. 27 καί ο ίδιος, Le commerce, ο.π., σ. 49 (n° 368). 

19. Κ. Δ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδόνικης Ιστορίας, εκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1947, σ. 
440: 27 Φεβρουαρίου 1788... άπό τήν Νύσσαν έως τάς Σέρρας οί δρόμοι είναι γεμάτοι από δέ
ματα βάμβακος, ροϋχα της Λειψίας καί από σακκιά καφέ από τά καραβάνια, πού έπηγαινοέρχοντο 
μεταξύ Σεμλίνου και Σερρών. Τά ζώα πού τά μετέφεραν τά άρπασαν οί Τοϋρκοι των πέριξ μερών 
άπό τους αγωγιάτες καί έφυγαν μαζί μέ τάς οικογενείας των... 

20. Αθ. Ε. Καραθανάσης, 1800-1825, Ή Θεσσαλονίκη καί ή Μακεδονία εν μέσω θυέλλης, 
εκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 7, 9, 10. 

1. Ή αρχική ονομασία Τυμβιά, επειδή βρέθηκαν αρχαίοι τύμβοι. 
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τείχαν και οι άλλοι αδελφοί Δουμπιώτη, ο Άστέριος (Στέργιος), φημιζόμενος γιά τό 
κάλλος του, και ο Νικόλαος, έστειλαν τις οικογένειες τους στη Γλώσσα Σκοπέλου. 

Οι Δουμπιώτες, μετά την καταστολή της επαναστάσεως στη Χαλκιδική στις 30 
'Οκτωβρίου 1821 (π.ήμ.), κατά τήν παράδοση μετέβησαν στή Νάουσα καί έπεισαν τους 
εκεί οπλαρχηγούς νά επαναστατήσουν. Στή συνέχεια αγωνίσθηκαν στίς μάχες του 
Όλύμπου καί της Ζαγοράς, ενώ τά μέλη της πολυμελούς καί πλούσιας αυτής οικο-
γενένειας, πού παρέμειναν στή Χαλκιδική, εγκατέλειψαν τό χωριό τους καί εγκατα
στάθηκαν στον όρμο Άγνώντα της Σκοπέλου, οπού έκτισαν Πύργο, τό γνωστό κάστρο 
Δουμπιώτη1. Οι Τούρκοι έκαψαν3 καί τά Δουμπιά τό 1821, επειδή ήταν ή πατρίδα τών 
οπλαρχηγών 'Αστεριού Τσ(ι)αράπα4 καί Κωνσταντίνου Πλιάκου, καί ή τοπική 
παράδοση αναφέρει οτι τό πραγματικό επώνυμο της οικογένειας Δουμπιώτη ήταν 
Τσ(ι)αράπα ή Πλιάκου. Κατόπιν τό χωριό έγινε τσιφλίκι κάποιου αγά, αλλά τό 1850 
εξαγοράσθηκε από όσους κατοίκους επέστρεψαν μετά τήν καταστολή της επαναστά
σεως -τό έγγραφο όμως της εξαγοράς (πωλητήριο τού τσιφλικιού) έχει υπογραφεί τό 
1853- καί τό 1852 επισκεύασαν εκ βάθρων τόν ναό της 'Αγίας Παρασκευής, τόν όποιο 
είχαν καταστρέψει οι Τούρκοι τό 1821. 

'Από τόν όρμο Άγνώντα έκαναν επιδρομές μέ καράβια στίς ακτές της Μακεδονίας 
γιά νά πλήξουν τουρκικούς στόχους, αλλά καί γιά πειρατεία. Σέ μία τέτοια επιδρομή 
σκοτώθηκε ο Άστέριος (Στέργιος) Δουμπιώτης. Κατά τόν στρατηγό Νικόλαο Ί . 
Δουμπιώτη5 σκοτώθηκε σέ μία από τίς μάχες πού έδωσαν οι Δουμπιώτες καθώς 
πήγαιναν από τή Χαλκιδική στή Νάουσα. Ή οικογένεια Δουμπιώτη κατά τήν επανά
σταση έχασε πολλά μέλη της, μεταξύ τών οποίων τόν Γεώργιο, τόν Χαρίτωνα καί 
πολλές γυναίκες, οι οποίες σφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους σέ μία ενέδρα. 

Ό αρχηγός της οικογενείας Κωνσταντίνος είχε συγκροτήσει σώμα 200 ανδρών. 
Μετά τήν καταστολή της επαναστάσεως καί στή Νάουσα καί τόν "Ολυμπο μέ τόν 
'Αναστάσιο Καρατάσο, τού οποίου ήταν συνεργάτης, βοήθησαν τόν Γεώργιο Καραϊ
σκάκη στην εκκαθάριση τών 'Αγράφων από τά τουρκικά αποσπάσματα. Στίς 19 
'Ιουνίου 1823 ό Γραμματεύς της Επικρατείας 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έστειλε 
επιστολές προς τους Θεσσαλομακεδόνες οπλαρχηγούς, στον καθένα χωριστά, μεταξύ 
τών οποίων καί στον Κωνστ. Δουμπιώτη6, ο όποιος έλαβε μέρος καί τά επόμενα έτη σέ 
πολλές μάχες στή Ν. 'Ελλάδα μέ τόν Άναστ. Καρατάσο, τόν 'Αγγελή Γάτσο, τόν 
Νικόλαο Κριεζώτη κ.ά. καί τραυματίσθηκε πολλές φορές. 

Ή μεγάλη προσφορά του προς τήν πατρίδα αποδεικνύεται καί από τά παρακάτω 
έγγραφα: 

αρ. 1181 ή Διοικητική επιτροπή 
Προς τους Έπιστατοδημογέροντας της Νήσου Σκοπέλου ελαβεν ή Διοίκηση τήν 

από 24 του παρελθόντος Μαίου άναφοράν σας καί τά ενδιαλαμβανόμενα περί τοϋ νά 

2. Έρ. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Χαλκιδική: Επαναστάσεις κατά τήν τουρκοκρατία-Ма -
κεδονικός 'Αγώνας, Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 67. 

3. Ί. Κ. Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας 1796-1832, 
Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1950, σσ. 101, 319. 

4. Δ. Ε. Μουστάκας, «Δουμπιά», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Θ', σ. 520. 
5. Ζέλλιου-Μαστροροκώστα, ом. 
6. Απ. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. 6, Χ.Ε., Θεσσαλονίκη 1982, σ. 

529. 
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διορισθή ο στρατηγός Δουμπιώτης Πολιτάρχης της νήσου σας προς κατάπαυσιν των 
αταξιών των στρατιωτών και συμπολιτών σας εγνώσθησαν όθεν και ίδεάζεσθε δτι οι 
πολιτάρχαι προ πολλού κατηργήθησαν και δεν είναι ανάγκη να μείνη ο στρατ. Αου-
μπιώτης πολιτάρχης εις την Νήσον σας, επειδή εδιορίσθη να εκστρατεύση και αυτός 
και όσοι άλλοι δύνανται νά φέρωσι όπλα κατά του εχθρού κατά τήν παροϋσαν κρίσι-
μον περίστασιν, διά τοϋτο ή διατήρησις της ευταξίας άφιεροϋται εις τήν εύγένιάν σας 
και προτρέπεσθε νά παρακινήσητε δλαις δυνάμεσί τους όσοι ημπορούν νά φέρωσι 
όπλα νά εκστρατεύσωσιν όσον τάχος κατά των εχθρών, επειδή ή περίστασις είναι 
κρίσιμος, ως είρηται, και απαιτείται όλων τών ομογενών ή σύμπραξις και συνδρομή 
εις καταπολέμησιν του εχθρού της πατρίδος και της πίστεως. 

Έν Ναυπλίω τη 11η Ιουνίου 18261 

Τό 1825, μετά από εισήγηση του Ιωάννη Κωλέττη, τιμήθηκε με τόν βαθμό του 
στρατηγού, ο Καποδίστριας τοϋ έδωσε τόν βαθμό του χιλιάρχου8 και επί "Οθωνος, ο 
όποιος τόν εκτιμούσε γιά τή μεγάλη προσφορά του στην πατρίδα, αποστρατεύθηκε με 
τόν βαθμό τοϋ ταγματάρχη, επειδή συμμετείχε σε ορισμένα γεγονότα κυρίως κατά της 
αντιβασιλείας9. Πέθανε στή Χαλκίδα πρίν τό 1865, καί άφησε τή γυναίκα του Σουλ
τάνα καί τίς τρεις θυγατέρες του σέ μεγάλη ένδεια, άφοΰ κατά τή διάρκεια τοϋ αγώνα 
της ανεξαρτησίας ξόδεψε τουλάχιστο 10.274 γρόσια από τήν προσωπική του περιου
σία, αλλά καί εξαιτίας τών αγωγών καί αποζημιώσεων γιά τήν πειρατική δράση του. 
Γι' αυτό ή γυναίκα του στίς 24 Μαΐου 1865 έστειλε από τή Χαλκίδα έγγραφο «Προς 
τήν επί τών κατά τον Ιερόν 'Αγώνα εκδούλευσιν Σεβ. Επιτροπείας»10 μέ τό όποιο 
αιτείται χρήματα ή εθνική γη, επειδή δέν έλαβε ποτέ νόμιμη σύνταξη ή περίθαλψη. 

Ό Βασιλικός (Βασίλειος) υπηρέτησε επίσης καθ' ολο τόν αγώνα, έλαβε μέρος σέ 
πολλές μάχες καί στή Ν. Ελλάδα, γι' αυτό τό 1825 έλαβε τόν βαθμό τοϋ χιλιάρχου: 

7. Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμ., φάκ. 187. 
8. Γ.Α.Κ. Ύπ. Δικαιοσύνης, φάκ. 29: 
Επειδή καί ή Νήσος μας δέν ημπορεί νά υποφέρει τάς καθημερινάς αταξίας καί κατα

χρήσεις τών στρατιωτών καί επειδή μόνη ή Καγκελαρία Σκοπέλου δέν ημπορεί νά είσάξη τήν 
κοινήν εύταξίαν καί ήσυχίαν όλων τών κατοίκων εντόπιων καί ξένων, άνευ της υπερασπίσεως ενός 
Στρατηγού της Έλλ. Διοικήσεως. Επειδή ο Γενναιότατος Στρατηγός Κ. Κων. Λουμπιώτης εξ 
αρχής τοϋ ίεροϋ τούτου πολέμου κατέφυγε εις τήν νήσον μας καί έζησε τιμίως υπερασπιζόμενος 
τα δίκαια τής Πατρίδος μας, ζητοϋμεν παρά τής γενναιότητας του τήν ύπεράσπισην τών δικαιω
μάτων τής τοπικής ημών Καγκελαρίας Ινα, όστις είτε εντόπιος είτε ξένος είτε στρατιώτης ήθελε 
παρακούσει τάς διαταγάς τής αυτής Καγκελαρίας καί ήθελε κάμει καταχρήσεις καί αταξίας, ό 
τοιούτος νά παιδεύεται καί περί τούτου δίδει τόν αδελφό του Κ. Βασιλικόν δια νά παρευ
ρίσκεται εις τήν Καγκελαρίαν καί νά εκτελεί τάς παρά τών επιστατοδημογερόντων θεωρουμένας 
υποθέσεις καί περί ταύτης τής Εκτελεστικής δυνάμεως νά μη ζητεί ο στρατηγός Κων. Λου
μπιώτης παρά τής τοπικής Καγκελαρίας ούτε όβολόν, εκτός τοϋ διορισμένου Μηνιαίως Κ. Βα-
σιλικοϋ μετά τών αναγκαίων στρατιωτών. Αιό γέγονε τό παρόν κοινοσφράγιστον ημών γράμμα 
καί εδόθη εις χείρας τής Γενναιότητός του εις ενδειξιν. 

Τή 29η Ιουνίου 1826 έν Σκοπέλω 
Τ.Σ. Οι Πρόκριτοι καί όλοι οι κάτοικοι τής Νήσου Σκοπέλου. 
9. Ε.Β.Ε/Τ.Χ.Ο., Αρχείο Αγωνιστών, Κ. 51, φάκ. 31, αρ. εγγρ. 26386· ο Γ. Χ. Χιονίδης, «Οι 

εις τα μητρώα τών αγωνιστών τον 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», Μακεδόνικα 12 (1972), 
γράφει ότι τό 1830 έγινε πεντακοσίαρχος. 

10.Ε.Β.Ε./Τ.Χ.Ο., Αρχείο Αγωνιστών, Κ. 51, φάκ. 31, αρ. εγγρ. 26386, 26387, 26388, 
26389. 
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Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος 
Περίοδος 7 τον Υπουργείου του Πολεμικού 
αριθμ. 4699 2370 Προς τόνκύριονΒασιλικόνΔουμπιώτην, 

Ή Σεβ. Διοίκησης δια τάς πολλάς περί την πατρίδα εκδουλεύσεις σου, δι' 
επιταγής αυτής υπ' αριθ. 5490 σε προβιβάζει εις τον βαθμόν τής χιλιαρχίας. Τό 
Ύπουργεϊον τοϋτο ενώ σοι δίδει την αγαθήν ταύτην άγγελίαν, σοι εγκλείει άντίγραφον 
τής ρηθείσης επιταγής, βέβαιον δτι περί ή εκ μέρους τής Διοικήσεως τιμή αϋτη θέλει 
έξαψη εις τήν καρδίαν σου νέον υπέρ τής πατρίδος ζήλον εις περισσότερας έκδου-
λεύσεις. 

Το παρόν επέχει τύπον Διπλώματος, δι ' οΰ θέλουν σέ γνωρίζει τοιούτοι άπαντες 
οι αρχηγοί τών πολιτικών καί πολεμικών τής ελληνικής επικρατείας, έως οϋ σοι δοθή 
έν τάξει το καθ' αυτό εις καιρόν άρμοδιότερον. 

Τή 26η Μαρτίου 1825 Ό Υπουργός του Πολέμου 
ΈνΝαυπλίω Αδάμ Δούκας 

Ό Γενικός Γραμματεύς 
Δημ. Τομαράς11 

Προικοδοτήθηκε12 από τό ελληνικό κράτος ανθυπολοχαγός καί πέθανε πιθανόν 
στη Νέα Πέλλα Αταλάντης, άγνωστο13 πότε. Μία όμως αίτηση της χήρας αύτοϋ 
Μαρίας μέ ημερομηνία 7.6.1865, μέ τήν οποία αιτείται σύνταξη, αναφέρει οτι απεβίω
σε τό 1853 καί άφησε τέσσερα ορφανά, τόν Θωμά, τήν Εύαγγελίτσα, τήν Αικατερίνη 
καί τή Μαλαμάτω. 

Καί ο Νικόλαος14 αγωνίσθηκε καθ' ολη τή διάρκεια τής επαναστάσεως καί 
διετέλεσε ύπαρχος στή χιλιαρχία του Τσάμη Καρατάσου. Μετά τήν απελευθέρωση 
εγκαταστάθηκε στή Νέα Πέλλα 'Αταλάντης, οπού πέθανε πρίν τήν 20ή Αυγούστου 
1865, ημερομηνία τής αιτήσεως15 τής συζύγου του Τριγώνας, μέ τήν οποία αιτείται 
αποζημίωση γιά τήν προσφορά του συζύγου της στην πατρίδα. Καί ο δήμαρχος Νέας 
Πέλλας βεβαιώνει γιά τήν πενία τής 65 ετών συζύγου καί τής 25 ετών θυγατέρας του 
Νικολάου Δουμπιώτη. 

Ό Εμμανουήλ16 Δουμπιώτης του Βασιλικού (Βασιλείου) αναφέρεται στά αρχεία 
τής επαναστάσεως τού 1821, αλλά δέν έχουμε άλλες πληροφορίες. Μετά τήν 
απελευθέρωση εγκαταστάθηκε στή Νέα Πέλλα Αταλάντης. 

Ό Ιωάννης17 Δουμπιώτης ήταν υιός του Νικολάου. Νεότατος στην επανάσταση 
του 1821 πολέμησε στίς Σποράδες, τήν Εύβοια καί τήν 'Αττική. Τό 1854 έλαβε μέρος 
μέ τόν Τσάμη Καρατάσο18 στην επανάσταση στή Χαλκιδική, αλλά τό σώμα του φό-

11. Βλ. δ.π. (σημ. 10) φάκ. 29, αρ. έγγρ. 26393. 
12. Χιονίδης, δ.π., σ. 41. 
13. Βλ. δ.π. (σημ. 10) φάκ. 29, 26390, 26391, 26392, 26394. 
14. Βλ. δ.π. (σημ. 12) ο Χιονίδης γράφει: ΛονμπιώτηςΛ. Νικόλαος, δηλαδή δέν τόν άνέφερει 

ώς υιό του Θεοφίλου. 
15. Βλ. δ.π. (σημ. 10) φάκ. 32, αρ. έγγρ. 26381, 26382. 
16. Βλ. δ.π. (σημ. 12), φάκ. 30, αρ. έγγρ. 26383, 26384, 26385. 
17. Γ. Δ. Κορομηλάς, «Δουμπιώτης», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Θ', σ. 520. 
18. Βλ. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, δ.π., σ. 45. 
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νευσε από παρεξήγηση "Αγγλο ναύτη, φυλακίσθηκε στις φυλακές του Μεντρεσέ και 
πέθανε τό 1882. 

Ό Κοσμάς19 Δουμπιώτης ήταν υιός τοϋ 'Αστεριού (Στέργιου). Γεννήθηκε τό 
1820 ή ολίγο αργότερα. Κατατάχθηκε στον στρατό σέ ηλικία 16 ετών καί έγινε αξιω
ματικός τοϋ πεζικοΰ. Ή Μακεδόνικη Επιτροπή τόν διόρισε άρχηγον της είς νΟλν-
μπον στρατείας20 τήν 1η Φεβρουαρίου 1878. 'Αποβιβάσθηκε μέ τό σώμα του τή νύκτα 
της 15ης προς 16ης Φεβρουαρίου στή θέση Πλάκα Λιτόχωρου καί ή επανάσταση τοϋ 
1878 άρχισε21, αλλά σύντομα ή ελληνική κυβέρνηση έδωσε εντολή στους επαναστάτες 
νά δεχθούν τήν ανακωχή. Στην 'Αθήνα επέστρεψε στίς 3 Μαΐου τοϋ ιδίου έτους. Τό 
1885 ώς διοικητής τάγματος Ευζώνων διακρίθηκε στίς συγκρούσεις της 7ης καί 8ης 
Μαΐου μέ τους Τούρκους στή Θεσσαλία. 'Αποστρατεύθηκε μέ τόν βαθμό τοϋ 
συνταγματάρχη τό 1896. Τό 1908-1910 ήταν Πρόεδρος τοϋ Παμμακεδονικοϋ 
Συλλόγου τών 'Αθηνών, πού αγωνιζόταν γιά τήν απελευθέρωση όλης της Μακεδονίας. 
Έμεινε άγαμος καί πέθανε στίς 24 Μαΐου 1922 στή Νέα Πέλλα 'Αταλάντης. 

Ό Νικόλαος22 Δουμπιώτης ήταν υιός τοϋ 'Ιωάννου. Γεννήθηκε τό 1866 στην 
'Αταλάντη. Έλαβε μέρος στον πόλεμο τοϋ 1897 ώς ανθυπολοχαγός τοϋ 4ου συντάγ
ματος πεζικού. Τόν Μάϊο τοϋ 1907 πέρασε στή Μακεδονία καί ανέλαβε τήν αρχηγία 
εθελοντικού σώματος 76 ανδρών. Μετά τή δολοφονία τοϋ Τέλλου Άγαπηνοϋ (καπε
τάν "Αγρα) έγινε αρχηγός τών σωμάτων της περιοχής Βερμίου, δηλαδή αντικατέστησε 
τόν καπετάν "Αγρα. Είς τό σώμα Βερμίου... υπηρέτησαν... Δουμπιώτης Νικόλαος, λο
χαγός πεζικού (καπετάν Αμύντας)... ύπηρέτησεν καί ώς αρχηγός σώματος Ναούσης... 
από τοϋ Ιουνίου 1907 μέχρις Όκτωβρίου ιδίου 190723, γράφει ο Δ. Κάκκαβος στά 
'Απομνημονεύματα του. Συγκρούσθηκε επανειλημμένως μέ δύο κυρίως συμμορίες 
Βουλγάρων πού ταλαιπωρούσαν τους ντόπιους, αποκατέστησε τήν τάξη στην περιοχή 
καί ανύψωσε τό ηθικό τών Ελλήνων. Στους Βαλκανικούς πολέμους έλαβε μέρος ώς 
ταγματάρχης. 'Αποστρατεύθηκε τό 1923. Σύζυγος του ήταν ή κόρη τοϋ ποιητή Γεωρ
γίου Σουρή Μυρτώ. Πέθανε τό 1951. 

Ό Δημήτριος24 Δουμπιώτης υπηρέτησε στον Μακεδόνικο 'Αγώνα ώς πράκτορας 
Α' τάξεως. *Ήταν στρατιωτικός ιατρός καί μέ τόν βαθμό τοϋ ύπιάτρου τό 1908 
διηύθυνε τό ελληνικό κέντρο στην Καστοριά. 

Ό Ιωάννης Δουμπιώτης ήταν υιός τοϋ Νικολάου (καπετάν Αμύντα). Σπούδασε 
νομικά καί σκοτώθηκε στην Β. "Ηπειρο στον έλληνοϊταλικό πόλεμο τοϋ 1940. 

Στην οικογένεια Δουμπιώτη25 πρέπει νά εντάξουμε καί τόν Αθανάσιο Τζάκα, 
ανεψιό τοϋ Κωνσταντίνου Δουμπιώτη, ο οποίος έλαβε μέρος στή μάχη στό Τρίκερι, 
στό Νεόκαστρο (Πύλο) της Πελοποννήσου εναντίον τοϋ 'Ιμπραήμ, στον Πειραιά κατά 

19. Βλ. 6.Я., σσ. 63-74. 

20. Ί . Νοτάρη (έπιμ.), Αρχεΐον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη. Ανέκδοτα έγγραφα γιά τήν επα

νάσταση τον 1878 στην Μακεδονία, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1966, σ. 58, αρ. 2. 

21. Βλ. ο.π., οο. 64-65, αρ. 9. 

22. Βλ. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, O.K., οο. 112, 113. 

23. Δ. Κάκκαβος, Απομνημονεύματα. Μακεδόνικος Αγών, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1972, σ. 

111, 173. 

24. Αρχ. Ύπ. Έξ., φ. 1908, ΑΑΚ/ΣΤ', Ζ , επιστολές μέ ήμερ. 27.10.1908, 11.11.1908. 

('Αντίγραφο από το Κ.Ε.Μ.Ι.Τ τον Μουσείου Μακεδόνικου Αγώνα). 

25. Ευχαριστώ τόν κ. Παπαοικονόμου Νικόλαο, γραμματέα τοϋ δημοτ. διαμερίσματος 

Δουμπιών, γιά τά στοιχεία πού μου έδωσε γιά τήν οικογένεια Δουμπιώτη. 
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του Κιουταχή. Στά αρχεία των αγωνιστών αναφέρεται ώς υπαξιωματικός Β ' τάξεως. 
Μετά την απελευθέρωση της Ν. Ελλάδος πρέπει νά έμεινε στη Σκόπελο. 

Αυτοί εΐναι ολίγοι από τους Χαλκιδικεΐς πού αγωνίσθηκαν για του Χρίστου την 
πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία. 

ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ 
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