Η πειρατική επιδροµή του Κωνσταντίνου Δουµπιώτη στη Χαλκιδική
και η άγνωστη µάχη της Ορµύλιας (1826)
Η ιστορία της πειρατείας κατά τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης δεν έχει γραφτεί. Το ερέθισµα το έδωσε ο Jules Verne µε το L’Archipel en feu το 1884, αλλά
εξαρχής δεν είχε θετικό αντίκτυπο. Όταν άρχισε να δηµοσιεύεται η ελληνική µετάφρασή του στην εφηµερίδα Καιροί, τον Ιούλιο του 1884, διαµαρτυρήθηκαν για τη
δυσφήµηση της Μάνης οι κάτοικοι του Οιτύλου.1 Όπως και οι κλέφτες στην ξηρά, οι
χριστιανοί πειρατές του Αιγαίου, κινούµενοι ευέλικτα µεταξύ εθνικών αγώνων και
ιδιοτελών συµφερόντων, δεν αποτελούν ακριβώς ιδανικά πρότυπα ηρώων. Σε αδρές
γραµµές τα κεφάλαια που αφορούν το Βόρειο Αιγαίο, µάλιστα το θαλάσσιο χώρο µεταξύ των Βορείων Σποράδων, των ακτών της Χαλκιδικής και της Θάσου έχουν γραφτεί από τον Ιωάννη Βασδραβέλλη, πριν από πενήντα και πλέον χρόνια.2 Επισήµανε
πως η πειρατεία της δεκαετίας του 1820 ήταν το αποτέλεσµα των αποτυχηµένων επαναστάσεων στη Μακεδονία και τη Μαγνησία. Οι πρώην επαναστάτες µε τις οικογένειές τους, Ολύµπιοι, Θεσσαλοί και Χαλκιδικιώτες, εγκατεστηµένοι στη Σκιάθο και
τη Σκόπελο, µετά από περιπλανήσεις, συγκρότησαν δυο στολίσκους µε τους οποίους
επέδραµαν στο Βόρειο Αιγαίο. Ο ένας εξ αυτών επιχείρησε, γράφει, απόβαση στη
Χαλκιδική, αλλά οι πειρατές απωθήθηκαν στη θάλασσα µε εκστρατεία και αιµατηρούς αγώνες του βαλή Ιµπραήµ πασά της Θεσσαλονίκης. 3 Προφανώς αναφέρεται στα
γεγονότα του 1823, γνωστά από τα έγγραφα που δηµοσίευσε ο Λάσκαρης την περίοδο της Κατοχής. Από τα έγγραφα αυτά προκύπτει µια ακόµη µείζων απόβαση στην
Κασσάνδρα, το 1824, που επίσης οδήγησε σε συµπλοκή των µακεδόνων πειρατών µε
τον τουρκικό στρατό. 4 Πιο εντυπωσιακή ήταν µια άλλη καταδροµική επιχείρηση:
Μάλλον το δεύτερο εξάµηνο του 1822 οι Καλαµιδαίοι µπήκαν στη Θεσσαλονίκη από
υδρορροή των παραθαλασσίων τειχών, µε σκοπό την απαγωγή Εβραίου τραπεζίτη.
Απέτυχαν και διέφυγαν. Αλλά την ίδια νύχτα σκότωσαν 45 Τούρκους σε χάνι στο
Μπες-Τσινάρ και απήγαγαν οκτώ εύπορους Εβραίους από τα ψαροκάικά τους στην
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περιοχή του τελωνείου.5 Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να προσφέρει στοιχεία
για µια πολύ σηµαντικότερη και άγνωστη επιδροµή, του 1826, τα οποία προέρχονται
από µερικά αναξιοποίητα έγγραφα του βρετανού προξένου στη Θεσσαλονίκη James
Charnaud προς τον πρεσβευτή του στην Κωνσταντινούπολη Stratford Canning και
συνδυάζονται µε διάφορες ήδη εκδεδοµένες αλλά αποσπασµατικές πηγές.
Μαζί µε την επίσηµη επιβεβαίωση της πτώσης του Μεσολογγίου,6 ο πρόξενος
Charnaud, σε σύντοµη επιστολή του, ειδοποίησε την Κωνσταντινούπολη πως στις
19/21 Μαΐου 1826 αρκετά πλεούµενα είχαν εµφανισθεί ανοιχτά του Αγίου Όρους. Η
πρώτη εκτίµησή του ήταν πως επρόκειτο για εµπορικά, που έρχονταν να παραλάβουν
προµήθειες για τον τουρκικό στόλο. Ο διοικητής της πόλης, που δεν ήταν άλλος από
τον Οµέρ πασά Βρυώνη, όπως προκύπτει από τα επόµενα έγγραφα, θορυβηµένος
έστειλε να µάθει ακριβείς πληροφορίες. Σύντοµα αποδείχθηκε πως τα καράβια ήταν
15 στον αριθµό και επέβαιναν Έλληνες.7 Από την επόµενη επιστολή του, στις 29 Μαΐου/10 Ιουνίου, µαθαίνουµε τη συνέχεια: Στα 15 πλοία προστέθηκαν άλλα 20 και όλα
µαζί αποβίβασαν στη Συκιά της Σιθωνίας 1.500 άνδρες υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Ντ(Δ)ουµπιώτη, οι οποίοι επιδόθηκαν αµέσως σε λεηλασία των γύρω χωριών.8
Ο πασάς της Θεσσαλονίκης έστειλε εναντίον τους τον ταµία του (hazinedar) µε δύναµη περίπου 2.000 ανδρών. Οι δύο στρατοί συναντήθηκαν στην Ορµύλια, όπου διεξήχθη φονική µάχη, κατά την οποία σκοτώθηκαν 130 οθωµανοί στρατιώτες και 15
από τους πλέον επιφανείς αξιωµατικούς. Οι ελληνικές απώλειες δεν έγιναν γνωστές,
αλλά πάντως οι Έλληνες δεν υποχώρησαν. Ο Οµέρ Βρυώνης, στην αναγγελία της
αµφίρροπης έκβασης, έσπευσε προσωπικά µε άλλους 1.000 στρατιώτες και στρατοπέδευσε στον Άγιο Μάµα, ενώ ο ταµίας του κρατούσε την Ορµύλια. Ισχυρές φρουρές
τοποθετήθηκαν στα χωριά Νικήτη και Άγιος Νικόλαος. Επειδή ο πασάς δεν αισθανόταν αρκετά ισχυρός ώστε να επιτεθεί εκ νέου, ζήτησε ως ενίσχυση άλλους 1.000 άν-
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δρες, κυρίως γενιτσάρους, οι οποίοι και απεστάλησαν αµέσως από τη Θεσσαλονίκη.9
Ακολούθησαν µερικές ηµέρες ηρεµίας. Σύµφωνα µε µια πληροφορία οι Έλληνες είχαν ήδη αποσυρθεί στα πλοία τους. Χωρίς προµήθειες και µε σχετικά λίγες δυνάµεις,
εκτιµάτο πως δεν θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν τις οθωµανικές δυνάµεις που είχαν ήδη συγκεντρωθεί. 10 Από τα γεγονότα µπορούµε να συµπεράνουµε µε ασφάλεια
πως η µάχη της Ορµύλιας έλαβε χώρα είτε τις τελευταίες ηµέρες του Μαΐου είτε στις
αρχές Ιουνίου1826.
Στις 14/26 Ιουνίου η υποχώρηση των Ελλήνων στα πλοία τους επαληθεύτηκε.
Οι απώλειες των Τούρκων, από τη στιγµή της απόβασης µέχρι και τη µάχη, ανέρχονταν σε 500 νεκρούς και τραυµατίες, οι οποίοι είτε είχαν µεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη είτε γιατροπορεύονταν σε χωριά γύρω από την Ορµύλια. Ο Οµέρ Βρυώνης είχε
ήδη προωθηθεί στο Άγιο Όρος, για να το ασφαλίσει ολόγυρα µε µικρές οχυρώσεις,
µε δαπάνες και εργασία των χωρικών, ενώ αυτοί είχαν ήδη λεηλατηθεί από τους επιδροµείς. Εξάλλου ο πειρατικός κίνδυνος ήταν ορατός ακόµη και µέσα στο Θερµαϊκό.
Απειλούνταν οποιοδήποτε πλοίο απέπλεε χωρίς συνοδεία πολεµικού.11 Όµως, ξαφνικά, το πρωί της 15/27ης Ιουνίου ο πασάς επέστρεψε εσπευσµένα στη Θεσσαλονίκη,
για να διαβάσει δύο φιρµάνια που είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη, ένα για
τον ίδιο κι ένα για τον mollah.12 Από τα ολλανδικά αρχεία γνωρίζουµε για την άφιξη
του σηµαντικού αυτού φιρµανίου, που διέτασσε τη διάλυση του σώµατος των γενιτσάρων, σύµφωνα µε την απόφαση του Μαχµούτ Β΄ της 3/15ης Ιουνίου 1826. 13 Περιληπτική αναφορά για τα γεγονότα αυτά της Χαλκιδικής συµπεριελήφθη σε επιστολή
σχετικά µε τα νεότερα της Ελληνικής Επανάστασης, που απέστειλε ο Canning στο
Λονδίνο στο τέλος του ίδιου µήνα.14
Τα παραπάνω δεδοµένα µας επιτρέπουν να ταυτίσουµε την επιδροµή αυτή του
Δουµπιώτη µε την αχρονολόγητη αλλά αναλυτικά περιγραφόµενη στο Χρονικό της
Ορµύλιας, κείµενο που έχει αποδοθεί πειστικά στον εντόπιο αναγνώστη Γιαννάκη.15
Αναφέρεται εκεί, χωρίς αναφορά έτους, ότι έφτασαν «38 κλέπτικα καράβια», µπρίκια
και γολέτες, που µετέφεραν «έως χίλιους κλέπτας». Οι πληροφορίες του Χρονικού δεν
αφήνουν πολλά περιθώρια ερµηνείας για τη φύση της επιδροµής. Οι πειρατές «πάτησαν» διάφορα χωριά, έκαναν απόβαση στην περιοχή της Ορµύλιας, την οποία και
έκαψαν. Λεηλάτησαν χωρίς αντίσταση ακόµη και τον Πολύγυρο, που βρίσκεται σε
Η επιδροµή σε πολύ αδρές γραµµές είναι γνωστή και από µια ακόµη προξενική αναφορά του προξέ νου του Πιεµόντε. Σύµφωνα µε αυτήν, η δύναµη του πασά ήταν 1.200 Τουρκαλβανοί και δύο λόχοι
γενιτσάρων. Επίσης δίνει παραπλήσιο αριθµό πειρατικών πλοίων (30). Αναφέρει όµως λανθασµένα ότι
η επιδροµή έγινε στην Κασσάνδρα, όνοµα, βέβαια, που ενίοτε παρέπεµπε σε ολόκληρη την Χαλκιδική: Ιωάννης Δ. Ψαράς, «O Πιεµοντέζος πρόξενος Nicolò Scotto και η Θεσσαλονίκη στα 1825-1830»,
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απόσταση λίγων ωρών. Η βία που χρησιµοποιήθηκε σε βάρος των χριστιανών χωρικών ήταν απερίγραπτη. Με την απειλή της σκλαβιάς, µε ακρωτηριασµούς και άλλα
φριχτά βασανιστήρια, προσπάθησαν να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα
γρόσια. Αναφέρεται, επίσης, πως στην Ορµύλια έγινε «µέγας πόλεµος».16 Το Χρονικό
διασταυρώνεται πλήρως µε τις προξενικές επιστολές και στην περιγραφή όσων ακολούθησαν τη µάχη, µάλιστα συµπληρώνει τον Charnaud για τις περαιτέρω τουρκικές
ενέργειες. Ο Γιαννάκης περιγράφει µε ζοφερά χρώµατα πως, όταν έφυγαν οι κλέφτες,
ήρθε το τούρκικο ασκέρι, που κατέκλεψε ό,τι τους είχε αποµείνει. Ακολούθησε ένας
αποσπασµατάρχης µε 30 άνδρες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν ως φρουρά. Οι χωρικοί
υποχρεώθηκαν να κατασκευάσουν πύργους. Παράλληλα και όπως ήταν αναµενόµενο
ανέλαβαν όλα τα έξοδα και τις υπηρεσίες συντήρησης του αποσπάσµατος, ενώ υποχρεώθηκαν να καταβάλουν και διάφορα άλλα βαριά «χαράτζια». Παραδόξως υποχρεώθηκαν επίσης να επιτηρούν µε άοπλες σκοπιές κάθε νύχτα τους πύργους, ενώ
στο εσωτερικό διανυκτέρευαν οι ένοπλοι υποτιθέµενοι φύλακές τους. Τα βάσανα
αυτά –γράφει ο Γιαννάκης-- κράτησαν επτά χρόνια, αλλά, αν διαβάσει κανείς όλο το
Χρονικό, που σταµατά το 1837, δεν βλέπει να πήραν ποτέ τέλος.17
Ο συγγραφέας του Χρονικού γνώριζε πως πειρατές κατέληξαν όσοι µετά το
χαλασµό του 1821 δεν είχαν προσκυνήσει και άποροι πλέον είχαν στραφεί εξ ανάγκης στη ληστεία. Όµως η βία που χρησιµοποιούσαν εναντίον των χριστιανών της
Χαλκιδικής τον συντάραζε. Τέτοια συµπεριφορά ήταν παρά φύσιν. 18 Ίσως δεν θα
ξαφνιαζόταν µε τη διαγωγή τους, αν γνώριζε όσα καταµαρτυρούν αρχειακές πηγές για
το βίο των ανδρών αυτών και του ίδιου του Κωνσταντίνου Δουµπιώτη στις Βόρειες
Σποράδες. Από έγγραφο του ηγουµένου της µονής του Αγ. Γεωργίου της Σκύρου, του
Νεοφύτου προς τους Υδραίους, µε ηµεροµηνία 6/18 Αυγούστου 1826, µαθαίνουµε
«τα ανεκδιήγητα συµβάντα που εδοκίµασεν αύτη η δυστυχής νήσος Σκύρος από πειράτας κακοέλληνας, όπου προ ηµερών έχυσαν τα κρασιά και άλλα, και την σήµερον
πάσχει από καπετάν Κωνσταντή Δουµπιώτη, Μπίνον Ολύµπιον, Άγγελον Συκιώτη».
Τις πληροφορίες συµπληρώνει επιστολή των σκυριανών προκρίτων µε ίδια ηµεροµηνία, όπου κατονοµάζουν τους ίδιους δράστες, που «έφθασαν µε 32 πλοία λυσσασµένοι καθ’ ηµών» και περιγράφουν τόσο γλαφυρά όσο και ο χρονογράφος της Ορµύλιας
τις εκτεταµένες λεηλασίες και βιαιοπραγίες που προκάλεσαν στο νησί τους.19 Προφανώς η Σκύρος ήταν ο επόµενος στόχος του ίδιου στόλου. Εξάλλου είναι γνωστό
πως «οι στρατηγοί κ. Κωνσταντίνος [Ν]Τουπιώτης και κ. [Μ]Πίνος µε όλα τα περί
αυτών σώµατα» έφτασαν –επέστρεψαν—στη Σκόπελο στις 10/22 Οκτωβρίου 1826,
προφανώς µετά την ολοκλήρωση του θερινού κύκλου επιχειρήσεων.20
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Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Ιδιωτικές συλλογές, Αρχείο Κωλέττη,
φάκ. 239, οι πρόκριτοι και λοιποί κάτοικοι Σκοπέλου προς τον εκλαµπρότατο Κωλέττη, 11 Οκτωβρίου
1826, έγγραφο αρ. 40, όπου και ευφυές λογοπαίγνιο των προκρίτων µε το όνοµα του νησιού: «Η προθυµία των πατριωτών µας είναι µεγάλη και ανταποκρίνεται εξαίρετα µε τας σωτηρίους επιθυµίας σας.
Τι ωφελεί όµως, οπού η εσωτερική µας ανωµαλία είναι ένας µέγας σκόπελος εις πάντα».
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Από δηµοσιευµένο έγγραφο (7/19 Μαρτίου 1828) γνωρίζουµε αρκετά και για
την επόµενη µεγάλης κλίµακας επιδροµή του Δουµπιώτη, που στράφηκε στο Άγιο
Όρος, στις αρχές Μαρτίου 1828, µε όσα καράβια γλύτωσαν από την εκκαθαριστική
επιχείρηση του Ανδρέα Μιαούλη στη Σκόπελο, κατά διαταγή του Καποδίστρια, µόλις
στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι προϊστάµενοι των µονών περιέγραψαν µε δραµατικό τρόπο τις µεθόδους των πειρατών και τα βασανιστήρια των συλληφθέντων µοναχών, σαν
να ήταν οι επιδροµείς «ετερόθρησκοι τύραννοι».21 Παρόµοιες θλιβερές περιγραφές
περιέχονται σε έγγραφο του µοναχού Νεκτάριου της Μονής Ζωγράφου προς τον Καποδίστρια (1/13 Αυγούστου 1828). Ο Νεκτάριος ζητούσε 6.000 γρόσια για να αποσβέσει το χρέος των 200 «βενέτικων», που είχε δηµιουργήσει για να εξαγοράσει την
ελευθερία του από τον Δουµπιώτη και τους συντρόφους του (Μπίνο, Τζάφαλο, Ηλιακόπουλο και Αποστολάρα), οι οποίοι, αφού αποβιβάστηκαν στο λιµάνι της Δάφνης,
«πάτησαν» τις Καρυές, διαγούµισαν το σπίτι του και τον βασάνισαν για ν’ αποσπάσουν λύτρα. Είναι πιθανόν ότι κατά την επιδροµή αυτή ληστεύτηκε συνολικά ένα
εκατοµµύριο γρόσια µετρητά, τα οποία αναφέρει η Ιερά Κοινότητα σε επιστολή της
(1/13 Αυγούστου 1828) προς τον Ιωάννη Καποδίστρια, παρακαλώντας οι δράστες να
επιστρέψουν έστω µέρος αυτού του ποσού. Στην απάντησή του (Σεπτέµβριος 1828) ο
Κυβερνήτης κατονοµάζει ως δράστη τον (Ν)Τουµπιώτη, φυλακισµένο ήδη και βαρυνόµενο µε πειρατείες και κατά ευρωπαϊκών πλοίων. 22 Μικρότερης κλίµακας πειρατικές δραστηριότητες του ιδίου κατά την περίοδο 1827-28 προκύπτουν από τις αγωγές
που κατατέθηκαν εναντίον του στο ελληνικό «Θαλάσσιον Δικαστήριον», το οποίο
ουσιαστικά λειτουργούσε από τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης και αναδιοργανώθηκε από τον Καποδίστρια.23
Θα µπορούσε να υποθέσει κανείς πως µε τα έσοδα που αποκόµισε ο Δουµπιώτης από τις επιδροµές του 1826 και των προηγουµένων ετών («δι’ εξόδων αυτού»),
κατασκεύασε το µπρίκι, του οποίου την αποζηµίωση ζήτησε από το ελληνικό δηµόσιο
η άπορη χήρα του Σουλτάνα το 1865. Το ιστιοφόρο τους, που ναυπηγήθηκε το 1826
και αρµατώθηκε το 1827, συνελήφθη και κατασχέθηκε, ως ιδιοκτησία επαναστατών,
την ίδια χρονιά από τους Τούρκους, όταν επιχείρησε να περάσει τα Δαρδανέλια µε
πλαστή ρωσική σηµαία και πλοίαρχο τον συνιδιοκτήτη του Δουµπιώτη, τον Γεώργιο
Λεµονίτζα.24 Οι κάτοικοι της Σκοπέλου στήριξαν το αίτηµά της χήρας, η οποία είχε
και τρεις θυγατέρες.
Γενικώς η σχέση των Σκοπελιτών µε τον Δουµπιώτη ήταν προβληµατική. Είναι εντυπωσιακό ότι, ενώ η επιδροµή στη Χαλκιδική βρισκόταν σε εξέλιξη, στις 24
21

Κωνσταντινίδης, ό.π., σ. 328-35, 345-6.

22

Στέφανος Παπαδόπουλος, «Έγγραφα του Αρχείου Καποδίστρια αναφερόµενα στην ιστορία του Αγί ου Όρους κατά την Επανάσταση του 1821», Μακεδονικά, 10 (1970), 162-9.
Για το «θαλάσσιον δικαστήριον» βλ. Δέσπ. Θεµελή-Κατηφόρη, Η δίωξις της πειρατείας και το Θαλάσσιον Δικαστήριον κατά την πρώτην καποδιστρικήν περίοδον 1828-1829, Αθήνα, 1973, µέρος Β΄, σ.
11-28 και για τις αγωγές στο ίδιο, σ. 109-113.
23

Τα στοιχεία προκύπτουν από την αίτηση της Σουλτάνας Δουµπιώτη (Χαλκίδα, 6 Ιουνίου 1865), την
οποία αναφέρει και η Ζέλλιου-Μαστοροκώστα (ό.π., σ. 295) και από το πιστοποιητικό που της χορήγησαν για το σκοπό αυτό κάτοικοι της Σκοπέλου ηλικίας άνω των εξήντα ετών (Σκόπελος, 12 Μαΐου
1865). Το πλοίο είχε µήκος 24 πήχεις (14,4 µ.) και χωρητικότητα 7-8.000 κοίλα (270 κυβ.µ.). Βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Τµήµα χειρογράφων και οµοιοτύπων, Αρχείο Αγωνιστών, Κ. 51,
φάκ. 31. Φωτογραφηµένα αντίγραφα µου προµήθευσε ευγενώς η κα Σωτηρία Βασιλείου, την οποία και
ευχαριστώ.
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Μαΐου/5 Ιουνίου, οι πρόκριτοι του νησιού ζήτησαν από την κυβέρνηση στο Ναύπλιο,
λόγω της απουσίας Επάρχου, την τοποθέτηση του Δουµπιώτη ως Πολιτάρχη του νησιού τους, όπου αυτός διέµενε ήδη από ετών, για να εξασφαλίσουν την κατάπαυση
της «αταξίας» στο νησί τους. Παρά την άµεση και εύσχηµη άρνηση της κυβέρνησης
(11/23 Ιουνίου), οι πρόκριτοι διόρισαν µετ’ επαίνων στις 29 Ιουνίου/ 11 Ιουλίου 1826
τον Κωνσταντίνο Δουµπιώτη και τον αδελφό του Βασιλικό στρατιωτικούς διοικητές
του νησιού τους µε συγκεκριµένα όρια εξουσίας, αλλά µε οικονοµικές απολαβές µόνον για τον δεύτερο.25 Ο Κωνσταντίνος µάλλον δεν χρειαζόταν µισθό. Είναι γνωστό
ότι έφερε την προσωνυµία «βασιλεύς» στο χωριό Γλώσσα της Σκοπέλου και ότι εισέπραττε αυθαίρετα τα λιµεναρχικά δικαιώµατα στο νησί.26 Ενδεχοµένως ο διορισµός
των δύο αδελφών να ήταν µια λύση απελπισίας για τους προκρίτους, ώστε να καταστήσουν τους αδελφούς συνυπευθύνους για την τάξη, κολακεύοντάς τους επαρκώς.
Ίσως όµως να ήταν και ενέργεια συναλλαγής, δεδοµένου ότι οι άτακτοι αυτοί πολεµιστές, πέραν των εξόδων που δαπανούσαν για τη διαµονή τους, έδιναν µερίδιο της
λείας σε ορισµένες από τις εύπορες οικογένειες της Σκοπέλου.27
Το 1828 ο Κωνσταντίνος Δουµπιώτης φερόταν να είναι «υπέρπλουτος», αφού
είχε συγκεντρώσει περιουσία 500.000 γροσίων. Τη χρονιά εκείνη, όταν φυλακίστηκε
για πειρατεία στην Αίγινα και αργότερα στον Πόρο, οι πρόκριτοι του νησιού, µε την
υποστήριξη του Έκτακτου Επιτρόπου Βορείων Σποράδων, ζήτησαν –µαταίως-- να
κατασχεθούν οι λείες του, που είχαν συγκεντρωθεί στη Σκόπελο, ώστε να καλυφθούν
τα έξοδα της τοπικής διοικήσεως που βάρυναν τους κατοίκους. Η µεταστροφή τους
αυτή ίσως να οφειλόταν στην εκλογή της νέας δηµογεροντίας στη Γλώσσα, σε µια
στιγµή που το «πνεύµα της εκδικήσεως από τους κατοίκους ως προς τους παροίκους»
βρισκόταν ήδη «εις τον κολοφώνα του».28 Τελικά ο Δουµπιώτης, κάτω από τις πιέσεις
των θυµάτων του για αποζηµίωση, δεν απέφυγε τις κατασχέσεις. Εκποιήθηκαν µάλιστα τα πολύτιµα προσωπικά αντικείµενα και όπλα που έφερε µαζί του. Μόνον έτσι
εξασφάλισε την αποφυλάκισή του τον Φεβρουάριο του 1829.29
Πάντως η αξίωση της Σουλτάνας Δουµπιώτη από το ελληνικό δηµόσιο δεν
πρέπει να µας ξενίζει. Κι άλλοι χαλκιδικιώτες αγωνιστές, που συµµετείχαν στην πει25

Κωνσταντινίδης, ό.π., σ. 231-5. Για βιογραφικά στοιχεία του Βασιλικού Δουµπιώτη βλ. Παπαοικο νόµου, ό.π., 175-7.
26

Θεµελή-Κατηφόρη, ό.π., µέρος Α΄, σ. 28, σηµ. 3.
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Το διάστηµα αυτό, η άνοιξη και το θέρος του 1826, φαίνεται να ταυτίζεται µε την περίοδο της κυ ριαρχίας στο νησί του Άγγελου Συκιώτη, µετά τη δια βασανισµού εκτέλεση από τον γέρο Καρατάσο
του τοπικού καπετάνιου Ελευθέριου Σκοπελίτη, ο οποίος είχε περιστείλει τη δράση του Συκιώτη: Ναθαναήλ Ιωάννου, Εύβοια, ήτοι ιστορία περιέχουσα τεσσάρων ετών πολέµους της νήσου Ευβοίας, Ερµούπολη, 1857, σ. 186-7. Βλ. επίσης την αναφερθείσα επιστολή των Καρατάσου και Γάτσου (Ιανουάριος 1826), όπου σηµειώνουν πως ο Άγγελος, αφού «τους εχάλασεν κατά κράτος» στον Άη Στράτη,
πήγε στην Σκόπελο «και κάµει ότι θέλει»: Κωνσταντινίδης, ό.π., σ. 220. Μερικές από τις πληροφορίες
αυτές αξιοποιεί και ο Απόστολος Βακαλόπουλος στη διδακτορική του διατριβή Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτηµα κατά την Επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη, 1939, σ. 46.
Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Γεν. Γραµµατείας περιόδου Καποδίστρια, φάκ. 93, Ιωάννης
Κουντούρης προς Καποδίστρια, Πόρος 19 Ιουλίου 1828, αρ. εγγ.6 και Λόντος, Έκτακτος Επίτροπος
Βορείων Σποράδων προς Επιτροπή Γεν. Διοικήσεως, Σκόπελος, 5 Ιουλίου 1828, αρ. εγγ. 115ˑ πρβλ.
Θεµελή, ό.π., µέρος Β΄, σ. 110 και σηµ. 5. Η διαβίωση του Κωνσταντίνου Δουµπιώτη στη φυλακή
υπήρξε σκανδαλώδης, αφού συχνά γλεντούσε κατά το δοκούν εντός και, κυρίως, εκτός της φυλακής
µαζί µε τους φύλακές του: Θεµελή, ό.π., µέρος Α΄, σ, 150, σηµ. 1.
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Θεµελή, ό.π., µέρος Β΄, σ. 111.
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ρατική επιδροµή του 1826 και στις σχετικές λεηλασίες, συµπεριέλαβαν την κατά τα
άλλα άγνωστη µάχη της Ορµύλιας στα ανδραγαθήµατά τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν βοηθήµατα: ο Θωµάς Αβραάµ από το Βάβδο, ο Δηµήτριος Βασιλείου ή
Γαλαρνιώτης από το Γαλαρινό, ο Κωνσταντίνος Στέριου από τη Γαλάτιστα, ο Εµµανουήλ Γεωργίου και ο Γεώργιος Δηµητρίου ή Κοτρώνης από την Ιερισσό, ο Ιωάννης
Γεωργίου ή Γιαννούλης από την Καλάνδρα, ο Θεοδόσιος Στέριου ή Μουστάκας από
το Λιβάδι, ο Χρήστος Παύλου από την Ορµύλια, ο Γεώργιος Τζαρτζώνης από τον
Παρθενώνα, ο Αναστάσιος Παναγιώτη από την Περιστερά, ο Ιωάννης Αποστόλου
από τον Πολύγυρο και ο Δηµήτριος Βουργαράκης, που σκοτώθηκε στην ίδια µάχη,
αλλά δεν είναι απολύτως βέβαιο αν ήταν Χαλκιδικιώτης.30 Η παράλληλη συµµετοχή
και τα ανδραγαθήµατα όλων αυτών των ανδρών τόσο στις επιχειρήσεις της Επανάστασης όσο και στον τακτικό στρατό της οθωνικής περιόδου ξέπλυνε τη µνήµη των
φρικιαστικών πειρατικών τους άθλων κατά των οµοθρήσκων και συµπατριωτών τους.
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Παπαοικονόµου, ό.π., σ. 84, 138, 153, 265, 267, 284, 400, 456, 489, 501, 508, 605-6.
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