
Τίτλος: DAIRA DRANEHT Κωδ.αναγν.: Α.Ε. 1/97 
  
Ημερ. παραγ.:  1838-1951 Μέγεθος:  1 φάκελος 
 

Πλαίσιο παραγωγής 
 

Παραγωγός (-οί): Paolino Draneht (Παύλος Παυλίδης), εταιρεία Daira Draneht Pacha, 
Δέσποινα Εμ.Ζερβουδάκη.   
 
Βιογραφικό σημείωμα:  
 Ο Παύλος Παυλίδης, κυπριακής καταγωγής, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο το 1826. Ο 
βασιλιάς της Αιγύπτου Μοχάμετ Άλι τον συμπάθησε και τον έστειλε στη Γαλλία, όπου 
σπούδασε οδοντιατρική, φυσικομαθηματικά και χημεία. Προς τιμήν του φίλου και καθηγητή 
του Louis Jacques Thenard υιοθέτησε το όνομα Draneht αντιστρέφοντας το επίθετο. 
Επιστρέφοντας στην Αίγυπτο προσελήφθη ως βασιλικός γιατρός και ακολούθησε τον 
αντιβασιλιά Σαΐτ Πασά στην εκστρατεία του στο Σουδάν. Ο Παύλος Draneht Pacha 
αντελήφθη πρώτος για την εποχή του την αξία των αιγυπτιακών γαιών και έγινε ιδιοκτήτης 
κολοσσιαίων κτημάτων (εκ των οποίων το Κάφρ Νταουάρ εθεωρείτο από τα καλύτερα 
κτήματα της Αιγύπτου). Εφάρμοσε στα κτήματα του το στραγγιστικό σύστημα “Μασράφ” το 
οποίο μεταχειρίζεται ακόμη η χώρα και ευεργέτησε με διάφορους τρόπους πολλούς Έλληνες 
και Κυπρίους της εποχής του. Παντρεύτηκε το 1875 μία Ιταλίδα με την οποία απέκτησε μία 
κόρη, τη Δέσποινα, σύζυγο Εμμανουήλ Ζερβουδάκη, η οποία και κληρονόμησε την τεράστια 
ακίνητη περιουσία του πατέρα της. 
 
Ιστορικό διατήρησης / διαδικασία πρόσκτησης: 
 Αγορά, Νοέμβριος 1996. 
 

Περιεχόμενο 
 
Παρουσίαση περιεχομένου:  
Περιέχει αλληλογραφία της εταιρείας John Dickinson & Co (Καϊρο, χάρτινες συσκευασίες 
και χαρτιά περιτυλίγματος) με την εταιρεία Daira Dranhet Pacha (Αλεξάνδρεια, καλλιέργεια 
και εμπόριο φρούτων) και διάφορα δείγματα χαρτιών για τη συσκευασία φρούτων προς 
πώληση (1942-1951). Τοπογραφικά σχέδια καλλιεργούμενων εκτάσεων της Daira Draneht, 
αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις κτιρίων γραφείων) και εξοχικής κατοικίας, έγρραφα δικαστικών 
υποθέσεων και αγοραπωλησιών ακινήτων  της Daira Draneht Pacha.  Αντίγραφα εγγράφων 
(στα γαλλικά) για την υπόθεση αποζημίωσης του γάλλου μηχανικού Eugene Mongel από την 
αιγυπτιακή κυβέρνηση (1838-1863) μετά την ανάθεση από τον βασιλιά της Αιγύπτου 
Μοχάμετ Άλη της κατασκευής ναυπηγείου στην Αλεξάνδρεια, τη μελέτη και εκτέλεση 
φράγματος στο Νείλο και τον ισθμό του Σουέζ (1838-1862).  
 
 
Σύστημα ταξινόμησης:  

Συμπληρωματικές πηγές 
 
Ε.Λ.Ι.Α.:  
Άλλoι φορείς: 

Παρατηρήσεις 
Παρατηρήσεις: 
 
Θέματα: Εταιρεία Daira Draneht Pacha, Eugene Mongel (ingenieur des Ponts et Chaussees), 
Νείλος-φράγμα, Αλεξάνδρεια-ναυπηγείο, Σουέζ-ισθμός. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


