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Βόλω Μακεδονικού Σωματείου πού εκπρόσωποί του έπισκέφθηκαν τόν 'Αλμυρό,
όπου κατοικούσαν πολλοί Μακεδόνες καί μέ τή βοήθεια τού Παντελή Παπαδοπούλου καί τού ζωγράφου Άποστολίδη ίδρυσαν τόν ώς άνω σύλλογο. Στόν 'Αλμυρό δρα
στηριοποιούνταν γιά τά εθνικά θέματα καί πατριωτικό σωματείο ύπό τήν επωνυμία
«Τμήμα τής Εταιρείας Ελληνισμός»· τήν πρωτοβουλία τής ίδρύσεώς του είχαν ό
Ιδιος ό Άλέξ. Άστέριος, ό παλαίμαχος πολιτευτής Φίλων καί ό Ήπειρώτης τήν
καταγωγή Εύσταθιάδης. Τό σωματείο αύτό οργάνωσε τρεις εκδηλώσεις: τήν πρώτη μέ
αφορμή τήν "Αλωση τής Κωνσταντινουπόλεως καί μέ τή συμπλήρωση έτους από τήν
'ίδρυσή του, τή δεύτερη κατά τόν διωγμόν καί τήν καταστροφήν τών εν Βουλγαρία
ομογενών μέ τήν οργάνωση συλλαλητηρίου, τήν έκδοση ψηφίσματος καί τήν διοργάνωσιν εύεργετικής θεατρικής παραστάσεως- ή τρίτη εκδήλωση άφοροΰσε σέ ποιητική
εσπερίδα μέ τήν ευκαιρία τής εντεύθεν διελεύσεως του τυφλού ποιητού Τραμπακουλουπούλου τής οποίας τά έσοδα διετέθησαν υπέρ τού στόλου. Εκπρόσωπος τού
συλλόγου παρέστη μάλιστα καί στήν Εθνική Διάσκεψη τών ’Αθηνών.
Αυτή είναι έν όλίγοις ή ιστορία τής μικρής αυτής έφημερίδος τής θεσσαλικής
επαρχίας, όπου άποτυπώνεται ή αγωνία άνησύχων πολιτών της γιά τήν πορεία τών
εθνικών μας θεμάτων, τού μακεδονικού, τού βορειοηπειρωτικοΰ, τού θρακικοΰ, τής
προετοιμασίας τής χώρας γιά τούς βαλκανικούς πολέμους.
Τήν εφημερίδα αυτή παρουσίασε στό ένθετο τής Ιστορικής έφημερίδος τού Βό
λου Η Θεσσαλία μέ τίτλο «Διαδρομές» ό κ. Βίκτωρ Κοντονάτσιος, πρόεδρος τής Φι
λάρχαιου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς» καί οί συνεργάτες του κ.κ. Άνδρέας Τρέσκας καί Γιάννης Μπίσδρας -Κυριακή 15 Φεβρουάριου 2004-, αφιέρωμα Ό Τύπος
τού 'Αλμυρού. ’Από τό αφιέρωμα αύτό έλήφθησαν καί οί παραπάνω πληροφορίες.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑ
Κατά την αναζήτηση ανεκδότων εγγράφων1, ελληνικών και τουρκικών, της νεότε
ρης ιστορίας της Μακεδονίας εντοπίσαμε σε παλαιοπωλείο της Κωνσταντινουπόλεως,
μεταξύ άλλων εγγράφων, δύο έγγραφα που αφορούν τη Δράμα.
Το πρώτο έγγραφο αναφέρεται σε μίσθωση εργαστηρίου, που συντάχθηκε από
1. Καρπός των αναζητήσειόν μας από επισκέψεις σε οικίες κυρίως προσφύγων, που είχαν
την ευγενή καλοσύνη να μας δωρίσουν έγγραφα ή να μας παρέχουν φωτοαντίγραφά τους, από
αγορές σε παλαιοπωλεία της Κωνσταντινουπόλεως και από το Μπιτ-παζάρ Θεσσαλονίκης,
παρουσιάσαμε τις εξής μελέτες: α) «Δύο έγγραφα (πωλητήριο-εξοφλητικό) από το Σκοπό της
Ανατολικής Θράκης», Περί Θράκης 1 (2001) 215-220. β) «Ανέκδοτο πωλητήριο έγγραφο της κοι
νότητας Βογδάντσας (Γευγελή)», Μακεδονικά 33 (2001-2002) 327-331. γ) «Πατριαρχική Εγκύ
κλιος του Ιωακείμ Γ" προς τον μητροπολίτη Καισαρείας Γερβάσιο περί εκκλησιαστικών δι
καίων και προνομοίων», Πρακτικά A ' Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου: ΚαππαδοκίαΙστορία, Θεολογία, Παιδεία, Πολιτισμός (22-24 Σεπτεμβρίου 2000), Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 305324. ό) «Ο κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου “Ο Φοίνιξ” της Με
γάλης του Γένους Σχολής» [υπό έκδοση στα πρακτικά της ημερίδας που διοργάνωσε η Εταιρεία
Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής (30 Νοεμβρίου 2002) με θέμα: «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Ιστορία και προσφορά»], ε) «Εκδρομή των τελειόφοιτων του A ’ Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονί
κης στην Αδριανούπολη κατά το έτος 1952», εφημ. Ο Πολίτης (Αθήνα) Ιούνιος 2002, αριθ. φ.
422, σ. 10.
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τον συμβολαιογράφο Βασίλη Δημητρέσσα, στο συμβολαιογραφείο του στη Δράμα,
την 28η Απριλίου 1917. Είναι γραμμένο με μαύρη μελάνη σε ένα φύλλο και έχει δια
στάσεις 28,5x20,5 εκ. Το έγγραφο είναι λίγο κατεστραμμένο στις άκρες. Το κείμενο
καταλαμβάνει τις δύο όψεις του φύλλου και η γραφή του είναι καλλιγραφική, δίχως
ορθογραφικά λάθη. Επάνω στη μέση φέρει τον αριθμό 2532. Προφανώς πρόκειται για
τον αριθμό πρωτοκόλλου. Το συνέταξε ο ίδιος ο συμβολαιογράφος.
Ο τύπος αυτός της σύνταξης των συμβολαιογραφικών πράξεων χρησιμοποιείται
στη Δράμα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση της
Μακεδονίας. Από το έγγραφο μαθαίνουμε ότι ο Αχμέτ Δζεβδέτ, γιος του Χατζή Σαλήχ, τέως κάτοικος Δράμας2, έμπορος, όρισε από την Κωνσταντινούπολη πληρεξού
σιο τον Αχμέτ βέη, γιο του Χουσεΐν βέη, κτηματία, κάτοικο Δράμας, να νοικιάσει το
εργαστήρι του, που βρισκόταν στην οδό Βενιζέλου3 της Δράμας, από 1 Μαρτίου 1917
και για τέσσερα χρόνια, στον Κωνσταντίνο Μακρίδη, κάτοικο Δράμας, αντί του ποσού
των 2.800 δραχμών. Ο Αχμέτ Δζεβδέτ, πριν τη σύνταξη του παρόντος συμφωνητικού,
έστειλε πληρεξούσιο έγγραφο, που συντάχθηκε στην Ελληνική Πρεσβεία της Κωνστα
ντινούπολης το 19144. Το έγγραφο συντάχθηκε ενώπιον του πληρεξούσιου Αχμέτ βέη
γιου Χουσεΐν βέη, του Κωνσταντίνου Μακρίδη, ενοικιαστή, των μαρτύρων Γεωργίου
2. Για τους Τούρκους της Δράμας βλ. Ν. Φιλιππίδης, «Περιήγησις τών έν Μακεδονία επαρ
χιών Δράμας, Ζίχνης καί Έλευθερουπόλεως», Παρνασσός 1 (1877) 126-127- Ν. Σχινάς, 'Οδοιπο
ρικοί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, Νέας Όροθετικής Γραμμής καί Θεσσαλίας, τόμ. Β ', έν
Άθήναις 1886, σσ. 448-449- Β. Πασχαλίδης, «Ό τουρκικός κώδικας τού Δήμου τής Δράμας»,
Μακεδονικόν Ήμερολόγιον (Ν. Σφενδόνη), Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 181-184- Β. Χατζηθεοδωρίδης, Η Δράμα του 20ού αιώνα. Αναδρομή στο χώρο, στο χρόνο και στους ανθρώπους, Δράμα
2001, σσ. 59-60.
3. Για την οδό Βενιζέλου βλ. ενδεικτικά Δ. Αναγνωστόπουλος, «Η γειτονιά στην Ιίαλαιά
Δράμα (δεκαετίες ’30, ’40)», Γ' Επιστημονική Συνάντηση, Δράμα 21-24 Μαΐου 1998. Η Δράμα
και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός, τόμ. Γ'/2, Δράμα 2002, σ. 456.
4. Ο Αχμέτ Δζεβδέτ εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη πιθανόν το 1913 ή 1914, έτη
κατά τα οποία ορισμένοι ομόθρησκοί του της Μακεδονίας μετανάστευσαν στην Τουρκία. Για
τις μεταναστεύσεις των μουσουλμανικών πληθυσμών βλ. Σ. Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα
(1913-1930). Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 113-129- του ιδίου, «Μετακινήσεις
πληθυσμών μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Η περίπτωση των Μουσουλμάνων της Μακεδο
νίας (1913-1914)», Ελληνική Ιστορική Εταιρεία. Πρακτικά ΙΖ' Πανελλήνιου Ιστορικού Συνε
δρίου (31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 1996), Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 317-332. Για την περιοχή του Κιλκίς
βλ. Π. Βαλσαμίδης «Προσφυγικές εγκαταστάσεις στο Κιλκίς και την περιφέρεια του», Μακεδο
νικά 32 (1999-2000) 220-221, 229-230. Την περίοδο αυτή, λόγω της εν γένει καταστάσεως, ανα
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν το τουρκικό έδαφος και να έρθουν Έλληνες πρόσφυγες στην απε
λευθερωμένη Μακεδονία. Βλ. Οί διωγμοί τών Ελλήνων έν Θράκη καί Μικρασίρ- αύθεντικαί
έκθέσεις καί επίσημα κείμενα. Έκκλησις προς τό ελληνικόν γένος καί τήν δημοσίαν Γνώμην του
πεπολιτισμένον κόσμου. Έκδίόεται υπό τών επιτροπών τών εν Μυτιλήνη Μικρασιατών προσφύ
γων, έν Άθήναις 1915- Ύπουργεΐον έπί τών Εξωτερικών, Οί άνθελληνικοί διωγμοί έν Τουρκίρ
άπό τής κηρύξεως του Ευρωπαϊκού πολέμου (Κατά τάς επισήμους έκθέσεις τών πρεβειών καί
προξενικών άρχών), έν Άθήναις 1917- Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Μαύρη Βίβλος· διωγμών καί
μαρτυριών τού έν Τουρκίρ Ελληνισμού, έν Κωνσταντινουπόλει 1919- Ό Γολγοθάς τού έν Τουρ
κίρ Ελληνισμού, έν Κωνσταντινουπόλει 1919- Patriarcat Oecuménique, Statistique des expul
sions des populations Grecques de la Turquie durant les guerres balkaniques et Européenne, Con
stantinople 1920- Οί άνθελληνικοί διωγμοί έν Τουρκίρ άπό τού 1908 μέχρι τού 1921 ενώπιον τής
Γ' έν Άθήναις Έθνοσυνελεύσεως (Συνεδρίασις 5, 6 καί 8 ’Απριλίου 1921), έν Άθήναις 1921.
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Αλεξιάδη και Ηλία Θεοδώρου, παντοπωλών, κατοίκων Δράμας. Η ενοικίαση του ερ
γαστηρίου συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και το σχετικό έγγραφο
υπεγράφη από τους ανωτέρω στην ελληνική, ενώ ο Αχμέτ βέης υπέγραψε στην τουρκι
κή. Τη μετάφρασή του ανέλαβε ο Θωμάς Μπατζιάκης, ποτοποιός, κάτοικος Δράμας.
Το δεύτερο έγγραφο πιστοποιεί πράξη κληρονομικής μεταβιβάσεως αγρού. Συ
ντάχθηκε στη Δράμα την 3η Νοεμβρίου 1919 στο μεταφραστικό γραφείο του Σπύρου
Αλευρά. Το έγγραφο είναι μονόφυλλο με διαστάσεις 29,5x19,5 εκ., βρίσκεται σε πολύ
καλή κατάσταση και η όλη εμφάνισή του είναι αρκετά καλαίσθητη.
Πρόκειται για έγγραφο έντυπο που συμπληρώνεται και προφανώς ο τύπος αυτού
του εγγράφου χρησιμοποιήθηκε στη Δράμα μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας
(1912), καθώς και στα μετέπειτα χρόνια. Το κείμενο έχει συμπληρωθεί με μαύρη με
λάνη από τον ίδιο μεταφραστή, αφού πρώτα ανέτρεξε στο κτηματολόγιο της Δράμας,
και καταλαμβάνει την εμπρόσθια όψη. Στην επάνω δεξιά γωνία γράφει: Αριθμ(ός)
804. Είναι ευανάγνωστο και καλοσυνταγμένο. Το έγγραφο πιστοποιεί τα παρακάτω: ο
Χατζή Σαλήχ Αγά Ζατέ Αχμέτ εφένδη μετά τον θάνατο του πατέρα του κληρονόμησε
αγρό εκτάσεως ενός στέμματος αξίας 250 γροσίων, που βρισκόταν στην τοποθεσία
Γενή Τσιφλίκ Γιολουντά ή Τεπέταγηλέρ της Δράμας και συνόρευε ανατολικά καί
αρκτικά με τον αγρό του Μπαϊρακλή Κιοϊλού Μεχμέτ Εφένδη, δυτικά με τον αγρό
των κληρονόμων του Αλή Τσαούς και μεσημβρινά με δρόμο. Το έγγραφο υπογράφει ο
διευθυντής του μεταφραστικού γραφείου.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τα έγγραφα όπως αυτά έχουν συνταχθεί:
1

Άριθ(μός) 2532
Μίσθωσίς εργαστηρίου δραχ(μών) 280(Ρ
Έν Δράμμ καί εν τφ συμβολαιογραφεία) μου κείμένφ / τή επί τών όόών Βασιλίσσης Σοφίας καί Ελένης οικία τής Μου/σουλμανικής σχολικής κοινότατος56 σήμερον
τήν εικοστήν / όγδόην 'Απριλίου του χιλιοστού έννεακοσσιοστον (έτους διεγράφη) /
δέκατου έβδομου έτους ημέραν Παρασκευήν ενώπιον έ/μοϋ τοϋ συμβολαιογράφου
5. Στο επάνω μέρος, στη δεξιά μεριά του εγγράφου, υπάρχουν δύο χαρτόσημα των 50 λε
πτών (Ελληνικής Διοικήσεως) και ένα δικαστικό ένσημο των 25 λεπτών, τα οποία φέρουν δύο
αποτυπώματα της σφραγίδας του συμβολαιογράφου.
6. Την περίοδο αυτή στη Δράμα λειτουργούσαν τουρκική αστική σχολή και παρθεναγωγείο.
Για τη μόρφωση των Ελλήνων ένα ημιγυμνάσιο, ένα εξατάξιο παρθεναγωγείο και ένα νηπια
γωγείο. Η Δράμα είχε συνολικό πληθυσμό 8.894 το 1914, από τους οποίους οι 3.449 ήταν Έλλη
νες (1.741 άνδρες και 1.708 γυναίκες = 767 οικογένειες), οι 4.797 Μουσουλμάνοι (2.432 άνδρες
και 2.365 γυναίκες = 969 οικογένειες) και οι 628 Εβραίοι (314 άνδρες και 314 γυναίκες = 123 οι
κογένειες). Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Γενική Διοίκησης Μακεδονίας, φακ. 12, πίναξ έμφαίνων τάς έν τη Ύποδιοικήσει Δράμας ύπαγομένας πόλεις, κώμας καί χωρία μετά τών τυχόν έν
αΰταΐς εγκατεστημένων 'Αρχών, Δράμα 24 Νοεμβρίου 1914, σ. 3 και πίναξ άπαριθμήσεως κατοί
κων περιφερείας Δράμας, Δράμα [1914], σ. 44. Πρβλ. Γενική Αιοίκησις Μακεδονίας συλλογή ορ
γανικών διατάξεων, έγκνκλίων, διαταγών καί οδηγιών τοϋ Γενικού Αιοικητοϋ Μακεδονίας έκδοθείσαι κατά τό έτος 1914, έν Θεσσαλονίκη 1914, βλ. Νομός Δράμας, Υποδιοίκησης Δράμας. Για
τον πληθυσμό της Δράμας γενικότερα βλ. Σχινάς, ό.π., σσ. 448, 481 · Δ. Φιλιππίδης, Η Μακεδο
νία ίστορικώς έθνολογικώς, γεωγραφικώς στατιστικώς, έν Άθήναις 1906, σ. 74 ■ Ά. ’Αρβανίτης,
Ή Μακεδονία εικονογραφημένη, έν Άθήναις 1909, σ. 130 · Ά. Χαλκιόπουλος. Η Μακεδονία,
εθνολογική στατιστική τών βιλαετίων Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού, έν Άθήναις 1910, σ. 66.

Πασχάλης Βαλσαμίδης, Ανέκδοτα έγγραφα από τη Δράμα

417

καί κατοίκου Δράμας Βα/σίλείου Δημητρέσσα καί τών γνωστών μοι ενηλίκων πολιτών
/ έλλήνων καί μή εξαιρετέων μαρτύρων Γεωργίου Άλεξιάδη καί / Ήλία Θεοδώρου
άμφοτέρων παντοπωλών καί κατοίκων Δρά/μας ένεφανίσθησαν οί γνωστοί μοι καί μή
εξαιρετέοι άφ’ ενός ό / Άχμέτβέης υιός τού Χουσεΐνβέη κτηματίας κάτοικος/Δράμας
ενεργών εν προκειμένω ώς πληρεξούσιος τού Άχμέτ / Δζεβδέτ υιού τού Χατζή Σαλήχ
έμπορου κατοίκου τέως Δρά/μας καί νϋν Κωνσταντινουπόλεως δυνάμει τοΰ έν κυρω/μένω άντιγράφφ έπισυναπτομένου ύπ’ άριθ(μόν) 11352 ένδε/κα χιλιάδες τριακό
σια πεντήκοντα δύο τοΰ έτους 1914 πλη/ρεξουσίου έγγράφου7 τοΰ Προξενικού γρα
φείου τής έν Κων/σταντινούπολει Ελληνικής Πρεσβείας γνώστης τής Τουρκι/κής,
ούχί δέ καί τής Ελληνικής μετά τοΰ γνωστού τών γλωσ/σών τούτων γνωστού μοι χρι
στιανού καί μή έξαιρετέου / διερμηνέως τής εμπιστοσύνης τοΰ Θωμά Μπατζιάκη ποτοποι/οΰ κατοίκου Δράμας ον ιόρκισα έπί τοΰ Ίεροϋ Εύαγγε/λίου ότι θά διερμήνευσή
πιστώς την θέλησιν τοΰ άνω έκ τής / τουρκικής εις τήν έλληνικήν καί τάνάπαλη τό
περι/εχόμενον τοΰ παρόντος καί άφ’ έτέρου ό Κωνσταντίνος / Μακρίδης παντοπώλης
κάτοικος Δράμας καί / συνωμολόγησαν τά έξής: ô Άχμέτ βέης υπό τήν ä/νω ιδιότητά
του έδήλωσεν ότι τό έν όδφ Βενι/ζέλου τής πόλεως Δράμας κειμένον έργαστήριον /
τοΰ έντολέως του τό συνορεύον μέ οδόν, έργαστή/ριον έκμισθωτοϋ, έργαστηρίου καί
πανδοχείον8 / Χουσεΐν έφένδην έξεμίσθωσε πρός τόν Κωνσταντίνον Μα/κρίδην έπί
τέσσαρα συνεχή έτη άρχόμενα άπό πρώ/της Μαρτίου ένεστώτος έτους άντισυμπεφωνημένου / όλικοϋ μισθώματος λιρών τουρκίας χρυσών όγδο/ήκοντα ϋπολογισθεισών
υπό τών συμβαλλομένων / διά τήν επιβολήν τοΰ τέλους χαρτοσήμου εις δραχμάς / δύο
χιλιάδας όκτακοσίας (2800) πληρωτέον ϋπό τοΰ / μισθωτού τφ έκμισθωτή έν Δράμα
εις δέκα έξι ισας κατά τριμηνίαν προπληρωτέας δόσεις εις λίρας / τουρκικός χρυσός
άπαραδέκτου δντος παντοΰ άλλου / νομίσματος. Έκ τών δόσεων τούτων αί δύο πρώ
τοι έκ / λιρών τουρκίας χρυσών δέκα κατεβλήθησαν ήδη τφ έκμισθωτή ϋπό τοΰ μι
σθωτού μετρητός πρότερον καί / οί συμβαλόμενοι ώμολόγησαν. Ή κατά τόν νόμον
περί / έξώσεως δυστροποίητων μισθωτικήν άγωγή έξώσεως τοΰ /μισθωτού έκ τού μι
σθίου θά έκδικάζονται ύπό τοΰ Έφετείου Δράμας, ό δέ ό Κωνστανταντίνος Μακ/ρίδης έδήλωσεν ότι άπεδέχθη άπαντα ανωτέ/ρω. Έφ’ φ συνετάχθη τό παρόν, όπερ άναγνωσθέν / εύκρινώς εϋηκόως εις έποίκοον πόντον καί διερ/μηνυθέντων καί βεβαιωθέν
ύπεγράφη παρό/λων καί εμού τού Άχμέτ βέη νίοϋ τού Χουσεΐν / βέη ύπογράψαντος
τουρκιστί.
οί Συμβαλλόμενοι
οί Μάρτυρες
Γ(εώργιος) Άλεξιάδης
υπογραφή τουρκιστί
Κ (ωνσταντίνος) Μακρίδης
Ήλίας Θ. Θεοδώρου
ό Διερμηνέας Θωμάς Μπατζιάκης
ό Συμβολαιογράφος Β(ασίλειος) Δημητρέσσας
άκριβές άντίγραφον
Έν Δράμα αυθημερόν
ό Συμβολαιογράφος9 10
Σφραγίδα1 °
7. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας το έγγραφο.
8. Τέλος της σελίδας.
9. Υπογράφει ο Βασίλης Δημητρέσσας.
10. Η σφραγίδα είναι κυκλική και στην περιφέρειά της γράφει: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ενώ στο κέντρο υπάρχει το Ελληνικό Εθνόσημο με τη βασιλική
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Άριθμ(ός) 804
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ11 12
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Πιστοποιεί δτι:
Καθ’ a προκύπτει εκ τής ύπ' άριθμ(όν) 8 καί από 10 Σεπτέμβριον 132311907 /
επισήμου πράξεως κληρονομικής μεταβιβάσεως κατακεχωρημένης εν / 6 στήλη τής
188 σελίόος τοϋ ύπ’ άριθμ(όν) ταξινομήσεως 7 καί από / 14 Φεβρουάριου 1322Ι( 1 )907
μέχρι 15 ’Ιουνίου 132411908 τηρηθέντος βιβλίου πρακτικών τοϋ / Κτηματολογίου
Δράμας άνήκε, (μέχρι τής 3 'Οκτωβρίου 1912, δτε κατελύθη ενΔράμμ/τό Τουρκικόν
Καθεστώς) ώς μή καθαρά Ιδιοκτησία, ήτοι κατά διηνεκή νομήν (τεσσαρ/ρούφ,
εξουσίασιν) εις τόν Χατζή Σαλήχ :Αγά Ζατέ Άχμέτ έφένδη/άγρός (εκ τής κατηγορίας
των αφιερωμένων γαιών (έραζί Μεβκουφέ) /αξίας κατ’ έκτίμησιν (250) γροσίων, έκτάσεως ενός (1) στρέμμα/τος / παλαιόν κείμενος εν τη τοποθεσίμ «Γενή Τσιφλίκ Γιολουντά ή Τεπέταγηλέρ» / τής Δράμας καί συνορευόμενος άνατολικώς καί άρκτικώς μέ
τοϋ/Μπαϊρακλή Κιοϊλοϋ Μεχμέτ έφένδη τόν άγρόν, δυτικώς μέ τόν/αγρόν των κλη
ρονόμων τοϋ Άλή Τσαούς καί μεσημβρινώς μέ τόν δρόμον/καθόσον περιήλθεν αύτώ
εκ κληρονομιάς παρά τοϋ πατρός / τοϋ Χατζή Σαλή Αγά εξ αιτίας τοϋ θανάτου αϋτοϋ.
Πρός πίστωσιν τούτου έξεδόθη τό παρόν πιστοποιητικόν τή αιτήσει του.
ΈνΔράμμ τή 3 Νοεμβρίου 1917] 2
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σπάρος Γ. Αλευράς13
Σφραγίδα14
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδυτν

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

κορώνα. Στο τέλος του εγγράφου, στην αριστερή γωνία, υπάρχει επικύρωση του Πέμπτου Συμβο
λαιογραφείου Πέρα, στην τουρκική γλώσσα, του έτους 1929 ως εξής: Tiirkçeye tercumesinin bir
sureti 75396 numara ile verildi / 9 Nisan 1929 (Δόθηκε στο ενδιαφερόμενο ένα αντίγραφό του στην
τουρκική με υπ’ αριθμόν 5396, την 9η Απριλίου 1929). Επισυνάπτεται χαρτόσημο (τουρκικό)
των 10 παράδων, σφραγισμένο από το Πέμπτο Συμβολαιογραφείο του Πέρα Κωνσταντινουπό
λεως και υπογράφεται από τον συμβολαιογράφο. Η σφραγίδα είναι κυκλική. Στην περιφέρειά
της γράφει: TURKÌYE CUMHURÌYETÌ BEYOGlu BESÌNCl NOTER! (Τουρκική Δημοκρατία Πέ
μπτο Συμβολαιογραφείο Πέρα) και στο μέσον: BEYOÖLUΡ;. HALÌM(Πέρα Π; Χαλίμ).
11. Στην αριστερή γωνία του εγγράφου υπάρχει χαρτόσημο 1 δραχμής (Ελληνικής Διοικήσεως) και στη δεξιά γωνία δικαστικό ένσημο των 25 λεπτών. 'Εκαστο φέρει αποτύπωμα της
σφραγίδας του συμβολαιογραφείου.
12. Στη χρονολογία έχει γίνει διόρθωση (17 Μαρτίου 1915).
13. Στην κάτω γωνία, στα δεξιά υπάρχει σημείωμα: Ακριβές άντίγραφον / Έν Δράμμ τή 3
Νοεμβρίου 1919/ ό Διευθυντής Γραφείου / Σπάρος Γ. Αλευράς.
14. Η σφραγίδα είναι κυκλική και στην περιφέρεια της γράφει: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑ
ΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ενώ στο μέσον υπάρχει το Ελληνικό Εθνόσημο με τη βασιλική
κορώνα.

Πασχάλης Βαλσαμίδης, Ανέκδοτα έγγραφα από τη Δράμα
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Εικ. 1. Τμήμα της αρχής του πρώτον εγγράφου.

Elk. 2. Τέλος της δεύτερης σελίδας του πρώτου εγγράφου.
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