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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΣΝΑΦΙΩΝ
TOY HADZIOGLU PAZARDZIK ΤΗΣ ΔΟΒΡΟΥΤΣΑΣ ΣΤΑ 1857

Στή Βουλγαρική ’Εθνική Βιβλιοθήκη «Κύριλλος καί Μεθόδιος» στή 
Σόφια, σώζεται ό ύπ’ άριθμ. II A 7761 χειρόγραφος, χαρτώος καί σταχωμένος 
κώδικας, πού ατό παράφυλλό του φέρει τήν προμετωπίδα: «1857/* 1 2 Κόνδικα 
των Ρουφετείων /3 'Ραπτάδων καί Άμπατζίδων /4 Βαζαρτζίκη α. Αύγούστου»*. 
Τό «Βαζαρτζίκη» δεν είναι τό σημερινό Pazardzik (παλ. Tatar Pazardzik), 
αλλά ή κωμόπολη τής Δοβρουτσάς Hadzioglu Pazardzik, πού μέ τήν άπελευ- 
θέρωση τής Βουλγαρίας ονομάστηκε Dobric καί μετά τό 1944 Tolbuhin1.

Λίγα χρόνια αργότερα από τότε πού άρχισε νά γράφεται ό κώδικας, τό 
Hadzioglu Pazardzik είχε 5.648 κατοίκους· 4.576 μουσουλμάνους, 653 Βουλ
γάρους, 225 Γύφτους, 192 ’Αρμενίους καί 2 Εβραίους2. Τήν ίδια εποχή άρχι
σε καί ό κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός τής κωμόπολης άπό γεωρ
γικό κέντρο σέ μεταπρατικό. Τά έπαγγέλματα των κατοίκων της, κατά τήν 
ίδια περίοδο, άντιστοιχοϋσαν σέ 24,3% άγρότες, 16,8% εργάτες, 15,2% 
εμπόρους, 41,4% έπιτηδευματίες, 0,1% υπηρέτες, ένώ γιά τό υπόλοιπο πο
σοστό 2,1% δέν έχουμε σχετικές ειδήσεις3. Στον άστικό μετασχηματισμό 
συνέβαλε ευεργετικά ή διοργάνωση, άπό τά τέλη τού 18ου αιώνα, ενός πα
νηγυριού πού άπό τοπικό γεγονός εξελίχτηκε σέ σημαντική έμποροπανή- 
γυρη γιά τις ευρωπαϊκές περιοχές τής αυτοκρατορίας των σουλτάνων4. Τά 
οθωμανικά αρχεία τής κωμόπολης καταγράφουν στούς φορολογικούς κατα
λόγους πενήντα περίπου έπαγγέλματα καί μάς πληροφορούν γιά αρκετές

*Εύχαριστώ τή φίλη κυρία Nadja Danova για τήν πολύτιμη βοήθειά της.
1. Βλ. A. Κ u ζ e V, Za starite imena na grad Tolbuhin - Hadzioglu Pazardzik i Dobric, 

«Istoriceski Pregled» 1967, τχ. 2, 101-103.
2. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού παραθέτει άπό τήν άπογραφή τού 1866 όΝ. Todorov, 

Balkanskijat grad XV-XIX vek, Sofija 1972, σ. 327. ’Αντίθετα, κατά τούς Μ. Μ α ρ α β ε- 
λάκη-Ά. Βακαλόπουλο, Αί προσφυγικαί έγκαταστάσεις έν τή περιοχή Θεσσα
λονίκης, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 11, στόν πληθυσμό τής κωμόπολης άποτελοϋσαν «οί "Ελ
ληνες (τό πλεΐστον Γκαγκαοϋζοι) τήν μειονότητα. Ούτε έκεΐ ύπήρχον Βούλγαροι».

3. Βλ. άναλυτικό πίνακα στοϋ Ν. Todorov, ο.π., σ. 365.
4. Βλ. σχετικά L. Beskov, Panairüt ν Hadzi-oglu Pazardzik predi Osvobozdenieto, 

στόν τόμο «Nasijat grad v minaloto. Sbornik ot statii na Bùlgarskoto Istoricesko Druzestvo. 
Klon Tolbuhin», Tolbuhin 1966, 34-42· N. Todorov.òx, σ. 390-405·το0 ίδιου, Jar- 
marka v gorode Hadzi-oglu Pazardzik v 70-h godah XIX v., «Slavjanski Arhiv», Moskva 1963> 
116-139.
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εμπορικές μισθώσεις καί συναλλαγές, καθώς καί για διάφορα έσνάφια1. Πρέ
πει όμως νά τονιστή δτι ό άστικός μετασχηματισμός του πληθυσμού δέν 
ήταν άπόλυτος, μήτε γενικός. Tò Hadzioglu Pazardzik παρέμενε βασικά αγρο
τικό κέντρο. Τά 24,3% των κατοίκων του ήταν αγρότες καίτά 16,8% έργά- 
τες πού απασχολούνταν μέ τις γεωργικές καλλιέργειες, ένώ αντίθετα ή γει
τονική Σιλίστρα, γιά τήν όποία επίσης σώζονται πλούσια οθωμανικά άρχεΐα, 
περιελάμβανε στον πληθυσμό της μόνο 9,7% άγρότες καί 1,7% έργάτες 
γης2.

Ή κοινωνικό - οικονομική καθυστέρηση τού Hadzioglu Pazardzik σέ 
σύγκριση μέ τή Σιλίστρα, κατά τήν ίδια εποχή, φαίνεται καί άπό τό γεγονός 
δτι ένώ στήν τελευταία οί φραγκοράφτες, πού είχαν έμφανισθή έκεΐνα τά 
χρόνια, είχαν πιά άπωθήσει οικονομικά τούς παραδοσιακούς άμπατζήδες3, 
στό Hadzioglu Pazardzik οί συντεχνίες τους παρέμεναν άκόμη άριθμητικά 
ισοδύναμες4. Στό Hadzioglu Pazardzik, έπίσης, τά δύο αυτά έσνάφια μέ ομό
φωνη απόφαση συνομολόγησαν συμφωνητικό συνεργασίας πΟύ γράφτηκε 
σέ ξεχωριστό κώδικα, αυτόν πού άναφέραμε στήν άρχή.

'Ο κώδικας είναι γραμμένος στή βουλγαρική γλώσσα καί μέ κυριλλικά 
γράμματα. Μετά τό συμφωνητικό, πού χωρίζεται σέ προοίμιο καί συμφωνία 
(φφ. 4ν-5ν), περιέχει διάφορες λογιστικές έγγραφές σχετικές μέ τις εισφορές 
καί τις δαπάνες τού ναού τού 'Αγίου Παντελεήμονα. ’Εκτός όμως άπό τήν 
προμετωπίδα τού κώδικα, είναι γραμμένο στά έλληνικά καί τό συμφωνητικό 
(προοίμιο φ. 2τ~ν καί κυρίως συμφωνητικό [:«ή συμφονία των έσναφίων»] φ 3Γ) 
καί προηγείται τού βουλγαρικού, μολονότι άπό τις υπογραφές πού ύπάρχουν 
σποραδικά στον κώδικα καί πού είναι σχεδόν δλες γραμμένες στό κυριλλι
κό άλφάβητο5, κανένα άπό τά μέλη των δύο συντεχνιών δέν φαίνεται νά ήταν

1. Βλ. Liljana Sandanova-Stefka Angelova, Socialno-ikonomicesko 
razvitie na grada XV-XIX v., Sofija 1974, σ. 145.

2. Βλ. N. T o d o r o v, Balkanskijat grad, δ.π., σ. 365· τοΟ Ιδίου, Demografski i social- 
noikonomiceski oblik na grad Hadzioglu Pazardzik prez 60-te—70-te godini na XIX v., στον 
τόμο «Nasijat grad», δ.π., 15-33· τ ο 0 ίδιου, The Balkan Town in the Second Half of 
the 19thCentury, «Études Balkaniques» 5 (1969), τχ. 2, 42. Πρβλ. Y. Ton ev, Dobrudza 
prez Vüzrazdaneto, Varna 1973, σ. 36.

3. «Άμπατζήδες» δέν ήταν μόνο οί έμποροι, άλλα καί οί ράφτες ανδρικών ρούχων άπό 
«άμπά» (έγχώριο χοντρό μάλλινο ύφασμα), βλ. Β. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, Τό άμπατζηλήκι στή 
Θράκη, «Άρχεΐον τοδ Θρακικού ΛαογραφικοΟ καί Γλωσσικού Θησαυρού» 2 (1935-36) 56. 
Ελένης Βουραζέλη-Μαρινάκου, Αίέν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά 
τήν τουρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 60.

4. Βλ. Ν. Todorov, Balkanskijat grad, δ.π., σ. 366.
5. Στό φ. 8Γ καί μέ ήμερομηνία 15 Αύγουστου 1857 περιέχονται οί υπογραφές έννιά 

μελών τού έσναφίου τών ραφτάδων. ’Εκεί μόνο ένας υπογράφει στά έλληνικά, ό «γωργη 
παρασκεβα». Σέ έπόμενο φύλλο, όπου ό κατάλογος εισφορών τής 26 ’Οκτωβρίου 1859, 
μέ έλληνικά γράμματα ύπογράφουν ό ίδιος ό «γωργη παρασκεβας σοδρουζιε» (=καί
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"Ελληνας. Τήν ύπαρξη τών έλληνικών εγγραφών πρέπει να την αποδώσου
με: α) στήν αναφορά τοϋ συμφωνητικού στο ναό του 'Αγίου Παντελεήμονα, 
πού άνήκε στή δικαιοδοσία του επιχωρίου μητροπολίτη τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, τού οποίου έπίσημη γλώσσα ήταν ή έλληνική, β) σέ λόγους 
παραδοσιακούς, μια καί οί πρώτες συντεχνίες στο σημερινό βουλγαρικό 
χώρο ιδρύθηκαν καί όργανώθηκαν από 'Έλληνες, καί γ) στή βαθειά έπίδρα- 
ση τής έλληνικής γλώσσας καί τών έλληνικών γραμμάτων στους Βουλγά
ρους, οί όποιοι καί σέ περιοχές όπου δέν υπήρχαν άνθηρές έλληνικές έστίες 
θεωρούσαν άπόδειξη κοινωνικής ανόδου τό νά έλληνίζουν, άκόμη καί στις 
παραμονές τής άνακήρυξης τής Εξαρχίας* 1.

’Από τά στοιχεία τού προοιμίου καί τής συμφωνίας φαίνεται ότι ανά
μεσα στά μέλη τών δύο συντεχνιών, άλλά καί ανάμεσα στά μέλη τού καθε- 
νός έσναφίου ξεχωριστά, είχαν εμφιλοχωρήσει διενέξεις καί ανταγωνισμοί 
σχετικά μέ τήν κυριακή άργία τών έργαστηρίων, τή μισθοδοσία τού προσωπι
κού καί τήν πρόσληψη μαθητευομένων. Γι’αυτό οί μάστορες τών έσναφίων 
αποφάσισαν νά συνομολογήσουν συμφωνητικό όμονοίας καί συνεργασίας 
τό 1857, στις 27 ’Ιουλίου, ήμέρα πού εορτάζεται ή μνήμη τού 'Αγίου Παντε
λεήμονα. Ή ήμέρα αυτή μάλλον θά γράφτηκε συμβολικά, μιά καί ή προμε
τωπίδα τού κώδικα έχει τήν ήμερομηνία «α. Αύγούστου».

Όπως είπαμε παραπάνω, τό συμφωνητικό περιελάμβανε προοίμιο καί 
συμφωνία. "Αν εξαιρέσουμε τήν κοινή στά δύο κείμενα διάταξη γιά τόν έορ- 
τασμό τής μνήμης τού 'Αγίου Παντελεήμονα —συνεχή ύπενθύμιση τών όρων 
τού συμφωνητικού—, κατά τά λοιπά τά κείμενα δέν περιείχαν κοινές διατάξειξ. 
Τό προοίμιο άναφέρεται στις υποχρεώσεις τών συντεχνιών καί τών μελών 
τους προς τήν εκκλησία τού προστάτη 'Αγίου, ενώ ή συμφωνία άναφέρεται 
σέ καθαρά επαγγελματικές σχέσεις καί δεσμεύσεις. Μέ τό συμφωνητικό, τά 
δύο έσνάφια δέν ένοποιήθηκαν, άλλά θέσπισαν υποχρεώσεις γιά νά άποφύ- 
γουν πράξεις αθεμίτου άνταγωνισμοΰ, πού θά όδηγοΰσαν σέ οικονομικές 
ζημίες. Ή έλλειψη άρτιου έμπορικοΰ δικαίου στήν όθωμανική αυτοκρατο
ρία, άκόμη καί στά μέσα τού 19ου αιώνα, επέβαλλε σέ μεγάλη έκταση στούς 
ένδιαφερομένους Ιδιώτες νά καλύπτουν τά κενά τής νομοθεσίας μέ συμφωνίες 
πού προέβλεπαν γιά τούς παραβάτες ποινές, οί αυστηρότερες άπό τις όποιες 
ήταν θρησκευτικού περιεχομένου2.

Σία), ό «στουηαν Δημοφ» καί ό «Ivan τώρτουφε Baltadziu». "Ολα τά άλλα τριαντατέσ- 
σερα όνόματα είναι γραμμένα μέ τό κυριλλικό άλφάβητο.

1. Βλ. γενικά Κ. Μυρτίλου’Αποστολίδου, Ή τής Φιλιππουπόλεως ιστορία 
άπό των άρχαιοτάτων μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων, Άθήναι 1959, σ. 374 κ.έ.

2. Γιά τήν όργάνωση τών οικονομικών συσσωματώσεων, βλ. Ν. Πανταζοπού- 
λ ο υ, Ελλήνων συσσωματώσεις κατά τήν τουρκοκρατίαν, Άθήναι 1958, (άνάτυπο άπό τό 
περιοδικό «Γνώσεις»), σ. 18-19, όπου καί βιβλιογραφία.
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Μέ τό προοίμιο άποφασίστηκαν τά έξης: α) 'Ορίστηκε ή ήμέρα έορτα- 
σμού τής μνήμης του 'Αγίου Παντελεήμονα ώς κοινή γιορτή των συντεχνιών, 
β) Μέ υποχρεωτική εισφορά έκ μέρους των έσναφίων καί μέ προαιρετική 
εισφορά των μελών τους, συγκεντρώθηκε ένα κεφάλαιο, μέ τούς τόκους του 
οποίου θά αντιμετωπίζονταν οί δαπάνες τής έκκλησίας, πού γινόταν έτσι 
ναός κτητορικός. γ) Ή εισφορά των έσναφίων καταβλήθηκε μόνο τήν πρώτη 
χρονιά. Στό μέλλον τό κεφάλαιο θά αύξανόταν άπό τις εισφορές των με
λών. δ) Τό ύψος τής εισφοράς κάθε μέλους θά καθοριζόταν άπό τό έσνάφι 
στό όποιο ανήκε, ε) Ή συμμετοχή στήν άντιμετώπιση των δαπανών του ναού 
έδινε στά μέλη τήν Ιδιότητα του κτήτορα, στ) Ή απόφαση γιά τήν ενίσχυση 
του ναού κηρύχτηκε άμετάκλητη. ζ) Τυχόν περισσεύματα τών εισοδημάτων 
θά έπενδύονταν μέ τόκο καί εγγύηση, καί η) Γινόταν επίκληση τού προ
στάτη 'Αγίου γιά τήν τιμωρία τών παραβατών τών παραπάνω αποφάσεων.

Στό δεύτερο κείμενο, τή συμφωνία, περιέχονταν οί παρακάτω άποφά- 
σεις: α) Καθιέρωση τής κοινής γιορτής, β) 'Οριζόταν ή Κυριακή κάθε έβδο- 
μάδας ώς ήμέρα αργίας τών εργαστηρίων. Οί παραβάτες τής κυριακής άρ- 
γίας ήταν υποχρεωμένοι νά εισφέρουν τρεις οκάδες άγιοκέρι στό ναό. γ) 
Καθένας, πού άνοιγε καινούργιο εργαστήριο, ύποχρεωνόταν νά καταβάλη 
στό ταμείο τού ναού ένα ποσό, τό ύψος τού οποίου θά καθόριζαν οί πρωτο
μάστορες. δ) Οί «ήπερέτες» (τσιράκια) δέν είχαν δικαίωμα μισθού κατά τά 
δύο πρώτα χρόνια τής μαθητείας τους. Μόνο στον τρίτο χρόνο θά άμείβον- 
ταν μέ ποσό, τό ύψος τού όποιου θά καθόριζαν οί μάστορες, ε) Τά μέλη υπο
χρεώνονταν νά μή δεχθούν στό εργαστήριό τους μαθητευόμενο, πού είχε 
έγκαταλείψει τή δουλειά του σέ άλλο εργαστήριο χωρίς τή θέληση τού μά- 
στορά του. στ) Ή συμφωνία κηρυσσόταν άμετάκλητη, καί ζ) Κάθε παραβά
της έπαπειλοΰνταν μέ τήν κατάρα τών έσναφίων, δηλ. μέ τή θεία τιμωρία.

Τό προοίμιο καί ή συμφωνία, τόσο στό έλληνικό όσο καί στό βουλγα
ρικό κείμενό τους, δέν έχουν ύπογραφές1. Δέν πιστεύω όμως ότι ή έλλειψη 
αυτή σημαίνει πώς δέν ισχυαν. Οί εισφορές πού δίνονταν επί άρκετά χρό
νια—όπως βεβαιωνόμαστε άπό τίς σχετικές εγγραφές τους στον κώδικα—ά- 
ποδεικνύουν τήν εφαρμογή τού συμφωνητικού. Νομίζω ότι οί υπογραφές πού 
άναφέρονται σέ ποσά εισφορών στό φ. 8Γ καί έξής, τέθηκαν καί γιά τήν 
άποδοχή τού συμφωνητικού, τό όποιο καί παραθέτουμε στήν έλληνική του 
έγγραφή, άντιγράφοντάς το πιστά άπό τόν κώδικα:

1. Στό φ. 3ν ύπάρχει ή έγγραφή «Τά όνόματα τών Σηνδρομητων», χωρίς όμως νά πα
ρατίθεται κανένα όνομα.
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Καλόν έστήν το εκ Θεού αρχεσθαι καί εις Θεόν /2 άναπανεσθε όπου γάρ φ. 2Γ 
ίση δύω ή τρής συνηγμένη εις το όνομα /3 αυτού έκή και αυτός ό Θεός εν μέσο 
αυτών τούτον οϋτος. /4 εχόντων και οι οίποφαινόμενη ήμής προτομάστορες 
μαστάρι /5 και λοιπή πάντες τοϋ ευλογημένου ρουφετίου τον ραπτάδον /6 καί 
άμπατζίδον έπη το αύτο συνελθόντες κινο'ι γνόμη καί /7 δμοφώνος άποφασή- 
σαμεν εις τονα έορτάζομεν κατ έτος την /8 27 Ιουλίου την εορτήν τού άγιου 
μεγαλνμάρτυρος καί ήγημα /9 τικοϋ Παντελεήμον τοϋ μεγάλου έπησίμος με 
άρτοκλ.α Ι10σίαν κόληβα και άρχιερατικής λητουργιας και νά ση βινάξομεν έγ- 
γράφος καί επιχήρας την προερετικήν βοΐθιαν /12 καί συνισφοράν των έσναφίων 
καταγράφοντας καί τά /13 τήμια ονόματα αυτών ός άκολούθος έμπροσθεν φέ- 
ναιτε. /14 Καί σηναχθίσας η ποσότιτα αυτών εις τα γρόσια [ ] /15 καί θέλομεν 
τα δώση εις τόκον καί με τον τόκον αυτών νά /16 απαντήσομεν τα έξοδα τοϋ 
καθεκάστον χρόνου εις την /17 μνίμην τον καί χορής εις το εξής νά σηνάξομεν 
κανεν /18 οβολόν άπο το έσνάφημας όση είναι ύπογεγραμένη καί όση /19 είναι 
όπου δεν έδοσαν την συνισφοράν τον εσναφίον προκεροϋ /20 καί δέν είναι γε- 
γραμένη εις καθέκαστον χρόνον άπο αυτούς /21 νά σηνάζοντε' καί ήτις Βέλη νά 
περάση εις την Κόνδικα θέλη /22 δώση μίαν ποσότης καθός το κρίνη εύλογον 
το εσνάφη δίδοντας /23 νά υπογράφαιτε καί αυτός εις τον Κόνδικα ώς κτίτορ 
καί /24 έτιως τούτου του άγαθοϋ έργου καθώς καί ή πρότη.

/25 Καί μεσηνθίκην άναμεσόν μας όση είναι νπογεγρα β6μένη καί επρόσφε- 
ραν την τιαύτην σηνισφοράν καί έγιναν /27 έτιοι τοϋ άγαθοϋ τοϋτου καί θεαρέ- 
σθου έργου νά μνιμονεύ /28οντε καί μετά τον θάνατόν τους αιωνίως όσον σόζεται 
το εσνά /29φιον τον ραπτάδον καί άμπατζίδον την όμοφόνων ταϋτην /30 συγκα
τάθεσην καί απόφασήν μας δεν θέλη δηνιθή να την /31 άνατρέψη ή άλλη όση κά
νης οϋται τοϋ εσναφίον ούτε τον άλλον /32 πατριοτόν μας ούτε άδελφόν ή τον 
τέκνον μας άλλα θέλομεν /33 καί άποφασίζομεν νά διατηροϋντε μέχρη σνντελίαν 
/34 αιώνων άπαρασάλεντα.

/3δ Καί όσα περισσεύουν κατ’ έτος/38 νά δίδουν εις μέρος ασφαλή με δύω 
εγγιητάς με τόκον καί /37 νά γράφονται εις τον Κόνδικα καθώς το ίδιον ώς 
επραματο /38πηίθη άφέτος το 1857 έτος. /39 καί ετοκίσθησαν ώς έμπροσθεν 
φαίνονντε.

11 ταντα έν κεφαλήαις καταστρόσαντες επηκαλούμεθα /2 τον άγιον Θεόν φ· 2ν 
καί άγιου μεγάλομάρτηρος καί ήγιμα /3τικον Παντελεήμων εις μεν τούς βοϊ- 
θούντας καί συντρέ βχοντας στά νά χαρίση νγίαν εύτηχίαν καί τά καλά τοϋ 
/5 άβραάμ Ισαάκ καί ίακώφ καί την άντιμησθίαν /β εκατονταπλασίονα παρά 
τοϋ μησταποδότον Θεού καί /7 έν το νύν αίώνη καί έν το μέλοντη εις δε τοϋς 
έναντίονς δμί /8 γένητο τά ένάντια τούτον.

I9 Ταϋτα τίνον οϋτος έγγρηθέντα /10 καί άνακρηθέντα κινοί γνόμη κατα- 
στροθίσαν εις β1 τον εκκλησιαστικών Κόδικα επικεκνρημένον ταϊς /12 ίδίαις
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ημών ύπογραφάς καί εις αιώνιων μνιμόσηνον καί όμόνιαν. /13 Βαζαρτζήκιον 
27 ’ Ιουλίου 1857

ή ανμφονία των εσναφίων
12 ή οίποφαινόμη έσνάφη ραπτάδον καί /3 άμπατζίδον εορτάζομεν την 

μνίμην και 5Εορτήν /4 του αγίου μεγάλομαρτνρος και ήγιματηκον /® Παντε- 
λεήμων καί με την χάρην το σήμερον ή ενρεθέν βτες την μνίμην άποφασίζομεν 
ώς ακολούθως διά πάντα /7 νά σόζεται αυτός ό νόμος καθώς καί ύπογραφόμεθα 
Is διά να τον κρατόμεν στερεών.

19 οποίος άπό αυτά τα εσνάφια ήθελεν άνιξη το /10 εργαστηρών του την 
κυρικήν νποχρεήτε το να δήνι τον /11 5Αγίου Παντελεήμον τρής 3. οκάδες 
άγιοκέρη. /12 οποίος δε πάλην ήθελεν άνιξη άργαστήριον τής αυτής /13 τέχνης 
νποχρεήτε το να πληρόνη εις το ταμίον τοϋ άγιον /14 Παντελεήμον διά δσον ήθε
λεν κρίνη εύλογον ή προτομαστόρη. /15 οποίος πάλην άπό αυτά τα εσνάφια ήθε
λεν πάρη /ίβ νέον καί άνίδεον ήπερέτην το να μάθη αυτήν την τέχνην /17 θέλη 
το λάβη με αυτήν τήν σνμφονίαν δτη δύω έτη νά /18 δουλέψη εις τον μαστορίν 
του χορής άβολου μιστόν. /19 εις το δε τρήτον έτος δτι ήθελεν κρίνη εύλογον /20 
ή μαστόρη διά τον μη στον τον εκίνον ήθελεν τοϋ δωθή. /21 ύπόσχοντε αυτά τά 
εσνάφια δτι οπίου μαστόρον /22 χορίς θέλημά τον ήθελεν άφίση ο ήπηρέτης του 
αλος άπο /23 τους μαστόρους αυτών τών εσναφιών να μήν δεχθη αυτόν /24 τον 
νπερέτην. /25 ή οίποφαινόμενη εσναφια τον άγιου Παντελεήμον θέλομεν κρα- 
τίξη άκριβάς τούτον τον /26 νόμον όπίος δε ήθελεν άπατίση είναι υπό κατάρα 
/27 διώ καί εις ενδιξιν ύπογραφόμεθα διά τάς avo σιμφονίας /28 καί ήποφαινό- 
μεθα. /2β Βαζαρτζήκιον 27 ’Ιουλίου 1857.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ



RÉSUMÉ

Charalambos K. Papastathis, Accord de corporations de 
Hadzioglu Pazardzik, en Dobroudja, en 1857.

Le Codex No II A 7761 de la Bibliothèque Nationale de Bulgarie contient 
des textes concernant la collaboration des corporations des tailleurs et des abad- 
jis (xouturiers de vêtements faits avec une grosse étoffe de laine locale, l’«abas») 
à Hadzioglu Pazardzik (auj. Tolbuhin) en 1857. Le codex est écrit en bulgare; 
il comprend un accord des corporations et des listes de recettes et de dépenses 
de l’église de St. Pantéleimon de cette même ville. L’accord cependant est aussi 
écrit en grec. Le besoin d’éviter des antagonismes entre elles et de régler des 
questions professionnelles communes ont amené les deux corporations à con
clure un accord dont l’observation était conditionnée par la protection de St. 
Pantéleimon. L’accord comporte un proemium et l’accord proprement dit. 
Le proemium contient les obligations pécuniaires des deux corporations et de 
leurs membres envers l’église de St. Pantéleimon; le texte de l’accord propre
ment dit fixe les obligations professionnelles des membres en ce qui concerne 
l’embauchage et le salaire des apprentis, le repos du Dimanche, etc. Suit la 
publication du texte grec de l’accord.
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