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ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΓΔΑΝΤΣΑΣ (ΓΕΥΓΕΛΗ)

Η Βογδάντσα είναι κτισμένη ανατολικά του ποταμού Αξιού. Σήμερα ονομάζεται 
Bogdanci και περιέχεται εντός των συνόρων της FYROM. Αλλη ονομασία με την οποία 
τη συναντούμε είναι Μπογδάντσα. Επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην κοινότητα 
ζούσαν Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι και Βούλγαροι. Διοικητικά ανήκε στον καζά Γευ
γελή1 που υπαγόταν στο σαντζάκι της Θεσσαλονίκης2, ενώ εκκλησιαστικά στην επι
σκοπή Πολυανής3. Οι κάτοικοί της ασχολούνταν κυρίως με τη σηροτροφία4.

Ο Γεώργιος Χατζηκυριάκος αναφέρει ότι στην Βογδάντσα (1905-1906) υπήρχαν 
δύο αντιμαχόμενες κοινότητες δηλαδή ελληνορθόδοξοι και εξαρχικοί ή σχισματικοί5. 
Οι ελληνικές οικογένειες ήσαν περίπου 1806. Από το Αρχείο της Γενικής Διοικήσεως 
της Μακεδονίας, που διασώζει στατιστική του σαντζακιού Θεσσαλονίκης, πληροφο
ρούμαστε τον πληθυσμό της κοινότητας κατά το έτος 1908. Συγκεκριμένα καταγρά
φονται 350 βουλγαρικές οικογένειες (2.000 άτομα), 200 τουρκικές (1.000 άτομα), 135 
ελληνικές (750 άτομα), 50 ουνιτικές (βουλγαροκαθολικές) (250 άτομα) και 22 (100 
άτομα) σερβίζουσες οικογένειες7. Ο Αθ. Χ'αλκιόπουλος την ίδια περίπου περίοδο

1. Για τον πληθυσμό του καζά Γευγελή βλ. κυρίως Στατιστική του βιλαετιού Θεσσαλονίκης, 
έν Άθήναις 1910, χωρίς αρίθμηση. Α. Χαλκιόπουλος, Ή Μακεδονία εθνολογική στατιστική τών 
βιλαετίων Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού, έν Άθήναις 1910, σσ. 33-37· 1. Δ., «Σημειώματα περί 
τοϋ έν Γευγελή καί περιχώρω Ελληνισμού», Μακεδονικόν Ήμερυλόγιον (Παμμακεδονικοϋ 
Συλλόγου), έτος Δ', έν Άθήναις 1911, σσ. 191-194· Α. Αρβανίτης, Η Μακεδονία εικονογραφη
μένη, έν Άθήναις 1909, σσ. 109-110· Ν. Ίγγλέσης, ' Οδηγός τής 'Ελλάδος, Άθήναι 1910-1911, σ. 
60.

2. X. Πούλιος, «Διοικητική διαίρεσις τής Μακεδονίας», Μακεδονικόν Ήμερυλόγιον (Παμ- 
μακεδονικοΰ Συλλόγου) έτος Δ', έν Άθήναις 1911, σ. 163.

3. Γ. Χατζηκυριάκος, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν (1905- 
1906), Θεσσαλονίκη 21962, σ. 59· X. Πούλιος, «’Εκκλησιαστική διαίρεσις τής Μακεδονίας. 
"Εδραι μητροπολιτών καί έπισκόπων έν τοΐς βιλαετίοις Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού», Μα
κεδονικόν Ήμερυλόγιον (Παμμακεδονικοϋ Συλλόγου) έτος Δ ', έν Άθήναις 1911, σ. 167.

4. Χατζηκυριάκος, ό.π., σ. 59.
5. Για τους σχισματικούς και την προπαγάνδα στην κοινότητα βλ. Α. Αγγελόπουλος, Αί 

ξέναι προπαγάνδαι είς την επαρχίαν Πολυανής κατά τήν περίοδον 1870-1912, Θεσσαλονίκη 
1973, σσ. 36-38. Το 1905 ο D. Brancoff αναφέρει ότι η σέρβική κοινότητα αριθμούσε 160 μέλη. D. 
Brancoff, La Macédoine et sa Population Chrétienne, Paris 1905, σ. 194.

6. Χατζηκυριάκος, ό.π.
7. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, φακ. 44, καζάς 

Γευγελή «Σχολικό έτος 1908-1909». Στο Μακεδονικό Ημερολόγιο του Παμμακεδονικοϋ Συλλόγου 
του έτους 1911 δημοσιεύεται μελέτη, υπό τα αρχικά γράμματα I. Δ., για τον Ελληνισμό της πε
ριοχής Γευγελής, στο τέλος της οποίας παρατίθεται στατιστική του πληθυσμού και των σχο
λείων κατά το έτος 1908-1909, όπου καταγράφεται ο ίδιος αριθμός οικογενειών για την κοινό
τητα. I. Δ., ό.π., σσ. 191-192.
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γράφει, ότι στη Βογδάντσα κατοικούσαν 725 ορθόδοξοι Έλληνες, 1.033 Μουσουλμά
νοι, 475 Βούλγαροι σχισματικοί, 91 Σέρβοι και 64 Βουγαροκαθολικοί καθώς και 
1141 υποκείμενοι εις την βουλγαρική βία από του 19048. Ο Ιωάννης Ξανθός αναφέρει 
800 οικογένειες, από τις οποίες οι 350 ήταν ελληνικές, 200 τουρκικές, 100 βουλ
γαρικές και 50 καθολικές (ουνιτικές)9.

Όσον αφορά στην παιδεία της κοινότητας κατά το σχολικό έτος 1894-1895 γνω
ρίζουμε ότι λειτουργούσε μία αστική σχολή με 85 μαθητές και δύο διδασκάλους και 
ένα παρθεναγωγείο με 78 μαθήτριες και μία διδασκάλισσα10. Κατά το σχολικό έτος 
1908-1909 υπήρχε μία μικτή σχολή και ένα νηπιαγωγείο, όπου δίδασκαν πέντε διδά
σκαλοι σε 157 μαθητές και νήπια. Το ίδιο σχολικό έτος στην κοινότητα λειτουργού
σαν δύο Βουλγαρικά σχολεία με 260 μαθητές και πέντε διδασκάλους, ένα ουνιτικό 
(Βουλγαροκαθολικό) με 58 μαθητές και δύο διδασκάλους, δύο Σέρβικά με 17 μαθη
τές και δύο διδασκάλους και ένα Τουρκικό με 180 μαθητές και ένα διδάσκαλο11. Το 
1910 γνωρίζουμε ότι στην κοινότητα κτίστηκε τουρκική σχολή (Ιπτιδαή Μεκτεμπή), 
στην οποία παρακολουθούσαν τα μαθήματα 57 μαθητές από ένα διδάσκαλο12.

Το ανέκδοτο πωλητήριο της κοινότητας Βογδάντσας που εντοπίσαμε την 24η 
Μαρτίου 2001 και βρίσκεται στην κατοχή μας διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. 
Το κείμενό του καταλαμβάνει την πρώτη σελίδα του δίφυλλου χαρτιού, ενώ η δεύτε
ρη και τρίτη σελίδα είναι λευκές. Στην τέταρτη σελίδα υπάρχει η σημείωση: 'Ομόλο
γον τής Α ϊσέ Μεμής. Οι Έλληνες συνήθιζαν να κρατούσαν σημειώσεις για πρακτικούς 
λόγους στην τελευταία σελίδα των εγγράφων, κυρίως σε Οθωμανικά έγγραφα, γιατί 
δεν γνώριζαν την ανάγνωσή τους. Το πωλητήριο έχει διαστάσεις 20x16,5 εκ. και είναι 
γραμμένο με μελάνη της εποχής που η απόχρωσή της είναι μοβ. Με το πωλητήριο αυτό 
η Αϊσέ Μεμής παραχωρούσε τον κήπο της, που βρισκόταν στην τοποθεσία Σέλκου 
Τσεναρή, στον Χρήστο Σιωνίδη αντί του ποσού των 6 Οθωμανικών λιρών. Αξιοση
μείωτο είναι το γεγονός ότι η Αϊσέ Μεμής δεσμευόταν στον Χρήστο Σιωνίδη με τον 
όρο iva άμα τη άποκαταστάσει των πραγμάτων επισημοποιήσω την άνω πώλησιν. Η 
περίοδος αυτή που μελετούμε συμπίπτει με την απελευθέρωση της Μακεδονίας, τους 
Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) και τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο (1914-1918) που 
δημιούργησαν αναταραχές στην περιοχή με αποτέλεσμα να αναγκαστούν ορισμένοι 
Έλληνες13 να εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη τους και να καταφύγουν στην ελεύ-

8. Χαλκιόπουλος, ό. π., σ. 36.
9.1. Ξανθός, Ιστορία της Γευγελής καί εθνική δράσις των κατοίκων αυτής καί των πέριξ χο - 

ρίων, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 114.
10. Στατιστική των ελληνικών σχολείων έν τοΐς βιλαετίοις Θεσσαλονίκης καί Βιτωλίων τής 

Μακεδονίας κατά τό σχολικόν έτος 1894-1895, έν Θεσσαλονίκη 1896, σ. 7. Για τους Ουνίτες και 
την προπαγάνδα τους βλ. Αγγελόπουλος, ό.π., σσ. 95-96.

11. I. Δ., ό.π., σσ. 193-192. Για τα Ελληνικά και ξένα σχολεία του καζά Γευγελή που λει
τουργούσαν την ίδια περίοδο βλ. «Σχολεία 'Ελληνικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Σέρβικά έν Μα
κεδονία έν τοΐς Νομοϊς Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού», Μακεδονικόν Ήμερολόγιον (Μακε - 
δονικός Σύλλογος «Ό Μέγας ’Αλέξανδρος») έτος Α', έν Άθήναις 1908, σ. 286.

12. Π. Βαλσαμίδης, «Τα Τουρκικά σχολεία στο σαντζάκι Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό 
έτος 1910-1911», Μακεδονικά 31 (1997-1998) 363.

13. Βλ. Οί διωγμοί των 'Ελλήνων έν Θράκη καί Μικρασίμ- αυθεντικοί εκθέσεις καί έπίσημα 
κείμενα. Έκκλησις προς τό ελληνικόν γένος καί τήν δημοσίαν Γνώμην του πεπυλιτισμένου κό
σμου. Έκδίδεται ύπό των έπιτροπών των έν Μυτιλήνη Μικρασιατών προσφύγων, έν Άθήναις 
1915. ΎπυυργεΤον έπί τών ’Εξωτερικών, Οί ανθελληνικοί διωγμοί έν Τουρκία από τής κηρύξεως
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θέρη ελληνική Μακεδονία, καθώς και Τούρκοι από τη Μακεδονία στην Τουρκία14. 
Από τον δεσμευτικό όρο της Αϊσέ Μεμής στον Χρηστό Σιωνίδη εξάγεται το συμπέρα
σμα ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν λόγω των πολιτικών καταστάσεων δεν ήταν 
ομαλές για τη νόμιμη πώληση του κήπου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να καταθέσουν στον ιεροδικαστή (kadi) το 
πωλητήριο-έγγραφο, το οποίο αυτός έλεγχε· στη συνέχεια εξέδιδε τακρίριο (έκθεση 
γραπτή), με το οποίο διαβίβαζε την πώληση στο κτηματολόγιο (defied hakanî) της 
Κωνσταντινούπολης. Εκεί γινόταν η μεταγραφή και εκδιδόταν ο οριστικός τίτλος 
του, δηλαδή το ταπί ή το σενέτι (τίτλος ιδιοκτησίας), ο οποίος μεταβιβαζόταν στην 
τοπική αρχή του κτηματολογίου και παραδινόταν στον δικαιούχο. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το ταπί θα λάμβανε ο Χρήστος Σιωνίδης, ο οποίος θα ήταν ο νόμιμος ιδιο
κτήτης του κήπου. Η διαδικασία αυτή απ’ ότι φαίνεται ήταν αδύνατον να ακολουθη
θεί για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και γι’ αυτό συντάχθηκε προσωρινά 
το υπό μελέτη έγγραφο, ενώπιον μαρτύρων, στη Βογδάντσα, την 21η Απριλίου του 
1913. Το πωλητήριο υπογράφουν η πωλήτρια και στα Οθωμανικά ο Χουσεγίν Τσα- 
βούς υιός Ιμπραχίμ και τρεις μάρτυρες: Χασάν Μουχσίν (;), Αμπτουλραχμάν (;) και 
Χασάν Αλή. Θεωρούμε πολύ πιθανόν ότι η Αϊσέ Μεμής σε σύντομο χρονικό διάστημα 
αναγκάστηκε να αναχωρήσει για την Τουρκία με την ελπίδα ότι θα επέστρεφε κάποτε 
και θα τακτοποιούσε τις υποχρεώσεις της. Τη 10η Αυγούστου του 1913 υπογράφηκε 
η συνθήκη του Βουκουρεστίου15 σύμφωνα με την οποία η Βογδάντσα περιήλθε στη 
δικαιοδοσία της Σερβίας.

Παρακάτω δημοσιεύουμε το έγγραφο όπως έχει συνταχθεί.

Πωλητήριον έγγραφον
Διά τοϋ παρόντος πωλητηρίου εγγράφου / δηλώ ή υπογεγραμμένη Άϊσαί Μεμής 

σύζν/γος Άμέτ Δημήρ εκ Βογδάντσης ό'τι σήμερον / ενώπιον έξιοπίστων μαρτύρων 
έπώλησα οί / κειοθελώς καί άπαραβιάστως εις τόν κ. Χρηστόν / Γρ. Σιωνίδην τόν εις 
θέσιν Σέλκον Τσεναρή / κήπον μου εκ τριών καί ήμισείας σπορέας / συνορευόμενον 
πρός Β. μέ Ποταμόν, Ν. Μη / τον Παπαϊωάννην, Α. Παπά Γρηγόριον καί Δ. μέ Καρά

τυΰ Ευρωπαϊκού πολέμου (Κατά τάς επισήμους έκθέσεις των πρεσβειών καί προξενικών άρχών), 
έν Άθήναις 1917. Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, Μαύρη Βίβλος- διωγμών καί μαρτυριών του έν 
Τυυρκίμ 'Ελληνισμού, έν Κωνσταντινουπόλει 1919. Ό γολγοθάς του έν Τουρκίμ 'Ελληνισμού, 
εν Κωνσταντινουπόλει 1919. Οί άνθελληνικοί διωγμοί έν Τουρκίμ άπό τού 1908 μέχρι τοϋ 1921 
ενώπιον τής Γ’ έν Άθήναις Έθνοσυνελεύσεως (Συνεδρίασις 5, 6 καί 8 ’Απριλίου 1921), έν 
Άθήναις 1921. Α. Παπαευγενίου, Ή Ελληνική ’Εκκλησία έν Θράκη. Τοϋρκοι-Βοΰλγαρυι, Θεσ
σαλονίκη 1926.

14. Βλ. Α. Πάλλης, Στατιστική μελετη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας 
και Θράκης κατα την περίοδο 1912-1924, Αθηναι 1925, σσ. 5-16- Σ. Πελαγίδης, Προσφυγική 
Ελλάδα (1913-1930). Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 113-129· του ίδιου, «Μετακι
νήσεις πληθυσμών μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Η περίπτωση των Μουσουλμάνων της 
Μακεδονίας (1913-1914)», Ελληνική Ιστορική Εταιρεία. Πρακτικά ΙΖ' Πανελλήνιον Ιστορικού 
Συνεδρίου (31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 1996), Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 317-332· Π. Βαλσαμίδης «Προ- 
σφυγικές εγκαταστάσεις στο Κιλκίς και την περιφέρειά του», Μακεδονικά 32 (1999-2000) 220- 
221,229-230.

15. Βλ. Χαραλάμπους Νικολάου, Διεθνείς, πολιτικές και στρατιωτικές σννθήκες-συμφω- 
νίες και συμβάσεις. Από 1453 μέχρι σήμερα (Ελλάς - Χερσόννησος τον Αίμου), Αθήνα 21996, σσ. 
222-227.
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’Ραναμάν άντί εξ (6) λιρών / οθωμανικών καί αναγνωρίζω από τοϋόε / τόν είρημένον 
Χρηστόν Γρ. Σιωνίδην άπόλυ/τον κάτοχον από τής σήμερον καί αναλαμβάνω τήν 
ύπο/χρέωσιν Iva άμα τή άποκαταστάσει τών πραγμάτων/επισημοποιήσω τήν άνω πώ- 
λησιν.

Έν Βογδάντζη τή 21η ’Απριλίου 1913

Οί Μάρτυρες Ή πωλήτρια
Χασάν Μουχσίν (;) Χοναεγίν Τσαβούς υιός A ΐσέ Μεμής
Αμπτουλραχμάν (;) Ιμπραχίμ

Χασάν Αλή

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

ΠΑΛΑΙΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΤΣΙΣΤΑ 
(HOÇISHT) ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Τό έτος 2001 τόν μήνα Σεπτέμβριο μέ τήν έναρξη του σχολικοί) έτους ήλθαν οί 
καινούργιοι μαθητές στην Α' Λυκείου στό σχολείο πού υπηρετώ1. Μεταξύ τών άλλων 
μαθητών καί μία ’Αλβανίδα2 ή Βασιάνα Κώτσιου Κίτα από τήν Ντρενόβα κοινώς Δρύ- 
νοβον, όπως όνομάζετο στήν αρχή τουλάχιστον τού 20οΰ αίώνος στις ταφόπλακες τών 
κοιμητηρίων Κορυτσας3. Ή Βασιλική μέ τό βαπτιστικό της, Ελληνική έχοντας μόλις 
άφυπνισμένην συνείδησιν καθ’ ότι άνήκει στήν τρίτη γενεά βιαίων έξαλβανισμένων 
βορειοηπειρωτών, μετά από συζητήσεις μού παρεχώρησεν έν μέρος από τό άρχείον 
τού προπάππου της πού καταγόταν από τό Otsist, κοινώς Χότσιστα, ένα χωριό στό 
όρος Morava, άπόληξη τοϋ Γράμμου στόν νομό Κορυτσας. Τά πρός μελέτην άντικεί- 
μενα είναι:

1. Καινή Διαθήκη σταχωμένη μέ χοντρά χάρτινα εξώφυλλα σκωληκόβρωτη. Δέν 
υπάρχουν στοιχεία πού νά πιστοποιούν τήν έκδοσιν. Μάλλον είναι τοϋ 19ου αίώνος. 
Οί διαστάσεις τής Κ.Δ. είναι 8,5x13 έκ. ’Αρχίζει από τήν σελίδα 37 καί τελειώνει μέ 
τή σελίδα 310 πού δέν είναι όμως καί τό τέλος της. Έσταχώθη έκ τών υστέρων άπό 
έμπειρον βιβλιοδέτην στίς αρχές τού 20οϋ αίώνος καί έχρησιμοποιήθη ένα φύλλον 
απλού εγχάρακτου τετραδίου πού άπό τήν μίαν όψιν είναι δειγματολόγιον εμπο
ρευμάτων, γραμμένο εις τήν Ελληνικήν (απλή καθαρεύουσα). Ή γραφή είναι ή απλή 
καλλιγράμματος μέ μελάνη πέννας τών αρχών τού 20οΰ αίώνος όρθογραφημένη. Τά 
τεμάχια αυτής πού ένώνουν τό έξώφυλλον μέ τό κυρίως σώμα τής Κ.Δ. αφήνουν νά 
άναγνωσθοϋν τά κάτωθι στό εμπρόσθιο εσωτερικό τού εξωφύλλου: στό φ. Ια: Ιερόν/ 
Εβαγγέλιον/Χρηστός Ή. Πετρόπουλος/.

Κάτωθι αύτών ζωγραφισμένος ό τίμιος Σταυρός μέ τό ίδιο μολύβι γραφίτου μέ 
τριγωνικές απολήξεις έχοντας κυκλικήν τήν κεφαλήν στά τέσσερα σημεία καί τήν 
άνωθεν μέ τά άρχικά κεφαλαία ΙΝΒΙ τό σύνηθες επίγραμμα εις τόν Έσταυρωμένον. 
Στό φ. 1β μέ πέννα μελάνης τό απόσπασμα τού δείγματος εμπορευμάτων άναγράφει:

1. Είναι τό 8ο Λύκειο Θεσσαλονίκης όπου υπηρετώ από τό 1995.
2. "Ετσι ονομάζουν όλους τούς προερχόμενους έξ ’Αλβανίας αδιακρίτως καταγωγής των οί 

απληροφόρητοι Έλληνες.
3. Βλ. Έλευθ. Καρακίτσιος, ’Ορθόδοξοι Ιερείς καί διάκονοι πού έπέξησαν τού άθέου κα - 

θεστώτος (1945-1990) στήν ’Αλβανία. Αυθεντικές μαρτυρίες άπό τήν Βόρειο Ήπειρο, Θεσσα
λονίκη 2001, σ. 467.
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