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II ΣΥΧΘΙΙΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ.

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ

ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ.
ΊΙ Α. Μ. ό αύτοκράτωρ τής Γερμανίας 

καί βασιλεύς τής Πρωσσίας· ή Α. Μ. ό αύ

τοκράτωρ τής Αύστρίάς, βασιλεύς τής Βοη
μίας, καί άποστολικός βασιλεύς τήςΟύγγαρίας· 
ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας· ή Α. 

Μ. ή βασίλισσα τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής 
Μ. Βρετανίας καί ’Ιρλανδίας, αύτοκράτειρα 

τής Ινδικής· ή Α. Μ.ό βασιλεύς τής Ιταλίας· 

ή Α. Μ. ό αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών· 
καί ή Α. Μ. ό αύτοκράτωρ τών ’Οθωμανών, 
έπιΟυμοϋντες νά διακανονίσωσιν έν πνεύματι 
τάξεως ευρωπαϊκής, συμφώνως πρός τάς δια

τάζεις τής συνθήκης τών Παρισίων τής 30 
μαρτίου 1856, τα έν τγ Ανατολή ζητήματα 

τά άναφυέντα έκ τών γεγονότων τών τελευ
ταίων έτών καί ταϋ πολέμου, ού τό τέρμα έ- 

σημείωσεν ή προκαταρκτική συνθήκη τοϋ 'Α
γίου Στεφάνου, έγνωματέυσαν όμοθύμως δτι 
τι κράτιστον μέσον πρός διευκόλυνσιν τής 
συνεννοήσιως αύτών ην ή σύνοδος συνεδρίου.

Έπί τούτοι, αί μνημονευΟεΐσαι Μεγαλειό
τητες καί ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρα
τίας διώρισαν ώς πληρεξουσίους αύτών τούς 
έπομένους.

Η Α. Μ. ο Αιτοκρατωρ ths Γέρμα nias, 
Βιςιλεγς ths Πρωϊςιλς;
τό/κύριον ΌΟωνα πρίγκηπα Βίσμαρκ, πρόε

δρον τοϋ υπουργικού συμβουλίου τής Πρωσ

σίας, άρχιγραμματέα τής αύτοκρατορίας, 

τόν κ. Βερνάρδον Έρνέστον Βύ.Ιωφ, υπουργόν 

τοϋ κράτους καϊ ύφυπουργον τών έξωτερι

κών, κα1.
τόν κ. Κλώδβιγκ Κάρολον Βίκτορα, πρίγκηπα 

τοΰ Χοεν.Ιύε Σίλλιγξ-Φύρστ, πρίγκηπα 
τοϋ ίατιβώρ καίΚορβέϊ, έκτακτον πρεσβευ
τήν και πληρεξούσιον παρά τ-/) Γαλλικοί 

Δημοκρατία, άρχιΟαλαμηπόλον τοϋ στέμ
ματος τής Βαυαρίας.

II Α. Μ. ο Αύτοκράτωρ ths Αυστρίας, 
Βασιλεύς tiis Βοημίας και Αποςτολικος 
Basiaeys ths Ουγγαρίας;
τόν κ. Ιούλιον κόμη τα 'Λ/τίράσνυ Κσίκ Σζέντ 

Κιραλή καί Κράτσνα-Χόρκα, μεγιστάνα τής 
Ισπανίας ά τάξεως, μυστικοσύμ,βουλον έν 

ένεργεία, ύπουργόν τοϋ αύτοκρατορικοϋ οί
κου καί τών έξωτερικών, αντιστράτηγον 

τών στρατών αύτοΰ,
τόν κ. Λουδοβίκον κόμητα Καξο.Ιϋϊ Νάγυ, 

Καρολύ, θαλαμηπόλον καί μυστικοσύμβου- 
λον έν ένεργεία, έκτακτον πρεσβευτήν καί 

πληρεξούσιον παρά τή Α. Α. Μ. τφ αύτο- 

κράτορι τής Γερμανίας, βασίλεϊ τής Πρωσ
σίας, καί

τόν κ. 'Ερρίκον βαρώνα Χέϊψεζ.Ιε, μυστικο- 
σύμβουλον έν ένεργεία, έκτακτον πρεσβευ
τήν καί πληρεξούσιον παρά τή Α. Μ. τω 

βασιλεϊ τής ’Ιταλίας.

Ο Προελρος γης Γαλλικής ΔΗΜΟΚΡΑ

ΤΙΑΣ

τόν κ. Ούίλιαμ Ερρίκον Βάδΰιγκτων, γερου
σιαστήν, μέλος τοϋ Πανακαδημίου καί 
ύπουργόν τών εξωτερικών,
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τόν Κάρολον Ραϋμο'ν&ον Ιίροχ δέ Σεβριέρ, 

κόμητα Σαεν-Βιι.Ι.Ιιε, γερουσιαστήν, έκ
τακτον πρεσβευτήν καί πληρεξούσιον τής 

Γαλλίας παρά τγ A. Α. Μ. τφ αύτοκράτορι 
τής Γερμανίας, βασιλεϊ τής Πρωσσίας, καί 

τόν κ. Φέλιξ Ιππόλυτον ζ/εΛρεζ, σύμβουλον 

τοΰ κράτους, πρεσβευτήν πληρεξούσιον ά 
βαθμού, διευθυντήν τών πολιτικών ύποθέ- 
σεων έν τώ ύπουργείφ τών εξωτερικών.

II Α. Μ. ιι Βασίλισσα του Ηνωμένου Βα
σιλείου της Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, 
Αυτοκρατειρα της Ινδικιις:
τόν έντιμότατον Βενιαμίν Δισραε’λην, κόμητα 

Βήχονσφη.Ιΰ > ύποκόμητα Οϋγγενδεν, όμό- 
τιμοντοϋ Κοινοβουλίου, μέλος τοΰ εντιμό
τατου ιδιαιτέρου συμβουλίου τής Α. Μ., 
πρώτον λόρδον τοΰ Οησαυροφυλακείου τής 

Α. Μ. καί πρωθυπουργόν τής ’Αγγλίας,
τόν έντιμότατον Ροβέρτον Άρθοϋδον Ταλβώτ 

Γασκόϋν Σεσίλ, μαρκήσιον Σα.1ισ6ουξη, 
κόμητα Σαλισβουρή, ύποκόμητα Κράνβορν, 
βαρώνον Σεσίλ, όμότιμον τοΰ Κοινοβουλίου, 
μέλος τοΰ έντιμοτάτου ιδιαιτέρου συμβου

λίου τής βασιλίσσης καί ύπουργόν τών έξω- 
τερικών, καί

τόν έντιμότατον λόρδον Όδο Ούίλλιαμ Λεο- 
πόλδον 'Ροίσε.Ι, μέλος τοΰ ιδιαιτέρου συμ
βουλίου τής βασιλίσσης, έκτακτον πρεσβευ

τήν καί πληρεξούσιον παρά τή A. Α. Μ. τφ 

αύτοκράτορι τής Γερμανίας, βασιλεϊ τής
Πρωσσίας.

II Α. Μ. ο Βασιλεύς της Ιταλίας:
τόν κ. Λουδοβίκον κόμητα Κόξτην, γερουσια

στήν καί ύπουργόν τών έξωτερικών, καί 
τόν κ. Έδουάρδον κόμητα Λωναί, έκτακτον 

πρεσβευτήν καί πληρεξούσιον παρά τή Α. 

Α. Μ. τώ αύτοκράτορι τής Γερμανίας, βα- 
σιλεΐ τής Πρωσσίας.

Π Α. Μ. ο Αύτοκράτωρ πασών των Ρως- 
ςιων :
τόν κ. ’Αλέξανδρον πρίγκηπα Γορτσαχωφ, άρ-

χιγραμματέα τής αύτοκρατορίας,

τόν κ. Πέτρον, κόμητα Σονβα.Ιωφ, στρατηγόν 

τοΰ ιππικού, γενικόν ύπασπιστήν, μέλος 
τοΰ συμβουλίου τής αύτοκρατορίας καί έκ
τακτον πρεσβευτήν καί πληρεξούσιον παρά 

τή Α. Βρετανική ΛΙεγαλειότητι, καί
τόν κ. Παύλον Ουβρι.1, μυστικοσύμβουλον έν 

ένεργεία, έκτακτον πρεσβευτήν καί πληρε
ξούσιον παρά τή Α. Μ. τώ αύτοκράτορι τής 

Γερμανίας, βασιλεϊ τής Πρωσσίας- καί

II A. Α. Μ. ο Αύτοκράτωρ των Οθω
μανών :
τόνΑλέξανδρον Καραθεοόωζή πασσάν, ύπουρ

γόν τών δημοσίων έργων,

τόν Μεχμετ Ά.Ρ) πχσσχν, μουσίρην τών στρα
τευμάτων, καί

τόν ΣααύουΛ.Ιάχ βέην, έκτακτον πρεσβευτήν 
καί πληρεξούσιον παρά τή A. Α. Μ. τφ αύ- 

τοκράτορι τής Γερμανίας, βασιλεϊ τής 
Πρωσσίας-

Οί’τινες έπί τή προτάσει τής Αύστροουγγα- 

ρίας καί τή προσκλήσει τής Γερμανίας συνελ- 
Οόντες έν Βερολίνω καί άνταλλάξαντες τά 
πληρεξούσια αύτών, άπερ εύρέθησαν έν καλή 
τάξει, ώρισαν καί άπεδέξαντο όμοφώνως τά 

έπόμενα.

“Αρθρον 1. ΊΙ Βουλγαρία καταρτίζεται είς αυ
τόνομον καί υποτελή ηγεμονίαν, υπό τήν επικυ
ριαρχίαν τής Λ. Μ. τοϋ Σουλτάνου- έξει δέ χρι
στιανικήν κυβέρνησιν καί ιθαγενή έθνοφυλακήν.

“Αρθρ. 2. ΊΙ ηγεμονία τής Βουλγαρίας άπαρ- 
τισθήσεται έκ τών επομένων χωρών. Τά πρδς βορ- 
β2ν όρια αυτής άρχόμενα άπδ τών παλαιών ορίων 
τής Σερβίας καί διήκοντα δια τής δεξιάς όχθης 
τοϋ Δουνάβεως άπολήγουσι πρδς άνατολάς τής Σι- 
λιστρίας εις σημεΐον δρισθησόμενον υπδ διεθνούς 
ευρωπαϊκής επιτροπής- Έχεΐθεν προελαύνουσι πρδς 
τδν Εύξεινον πρδς νότον τής Μαγχάλιας, προσαρτω- 
μένης είς τάς χώρας τής 'Ρουμανίας. Ό Ευξεινος 
πόντος άποτελεΐ τδ ανατολικόν οριον τής Βουλγα
ρίας. Πρδς νότον τδ οριον παρακολουθούν άπδ τών 
εκβολών τήν κοίτην τοΰ ρύαχος παρ’ώ τά χωρία 
Χοτζάκιοϊ, Σελάμχιοϊ, Άϊβατζίκ, Κουλύβα καί 
Σουτζιλίχ, διήκον δέ πλαγίως τής κοιλάδας τοϋ 
ποταμού Δελή καμτσίκ, διέρχεται πρδς νότον 
τοϋ Βελιβέ καί τοϋ Κέμ χαλίκ καί πρδς βορράν τοϋ 
Χατζή μαχαλέ, εις άπόστασιν δύο καί ήμίσεος

χιλιαμέτρων άπδ τοΰ Δελή καμτσίκ άνω τοϋ Τσέγ - 
κεΐ απολήγει είς τήν ακρώρειαν εν σημείφ χειμέ- 
νω μεταξύ Τεκενλίχ καί ’Αετού Βρέτζας, παρακο 
λουθεί τήν ακρώρειαν διά τών Βαλκανίων Καρναβάτ, 
Πρισεβίτσας, Καζάν πρδς βοέρΖν τοϋ Κοτέλ μέχρι 
τοϋ Δεμίρ καπού, καί προεκτείνεται διά τής πρώ
τιστης σειρδς τοϋ μεγάλου Αίμου, ού παρακολου
θεί πάσαν τήν εκτασιν, μέχρι τής κορυφής Κοζί- 
κα. Έχεΐθεν τδ Jptov άποχωριζόμενον τής άκρω- 
ρείας τοΰ Αίμου κατέρχεται πρδς νότον με,ταξύ 
τών χωρίων Πιρτδπ καί Δουζαντζί, ών τδ μέν 
άφίεται είς τήν Βουλγαρίαν, τδ δέ είς τήν ανατολι
κήν 'Ρωμυλίαν μέχρι τοϋ ήύχχο; 'Γουζλοϋ δερέ- 
παρακολουθεί τδν ρύακα τούτον μέχρι τής συμβο
λής αυτού μετά τοϋ Τοπολνίτσα, έκεϊθεν δέ τδν 
τελευταΐον τοΰτον ποταμόν μέχρι τής συμβολής 
αυτού μετά τοϋ Σμόβσκιο δερέ παρά τδ χωρίον 
Πιτρίτσεβον, καί άφίησιν εις τήν ανατολικήν 'Ρω
μυλίαν ζώνην έχουσαν άκτΐνα δύο χιλιαμέτρων άνω 
τής συμβολής ταύτης- ανέρχεται μεταξύ τών 
βυάκων Σμόβσχιο δερέ καί Καμενίτσα, παρακολου
θούν τήν γραμμήν τής διανομής τών ύδάτων καί 
κάμπτον νοτιοδυτικώς έν τω ύψώματι Βοϊνιάκ φθά
νει είς τδ σημεΐον 875 τοΰ χάρτου τού αύστριακοΰ 
επιτελείου. ‘Η μεθόριος γραμμή τέμνει δρθογωνίως 

τήν άνω κοιλάδα τοϋ ποταμού Ίχτιμάν δερέ, διέρ
χεται μεταξύ Βογδίνας καί Καράουλα, ανευρίσκει 
τήν γραμμήν τής διανομής τών ύδάτων τήν άπο- 
χωρίζουσαν τάς κοιλάδας τοΰ “Ισκρα καί τοϋ Μα- 
ρίτσα, μεταξύ Καμαρλί καί Χατζιλάρ, παρακο
λουθεί τήν γραμμήν ταύτην διά τών κορυφών τής 
Βελίνας Μογίλας μέχρι τής παρόδου τής κειμένη; 
ύπ’άριθμδν 531 καί τής Άσμαηλίκας καί Σουμνα- 
τίχας, καί συνενοΰται μετά τής διοικητική; γραμ
μής τοΰ σανδζαχίου Σοφίας μεταξύ τοϋ Σιβρί τάς 
χαί τοϋ Καδίρ τεπέ. Τδ δ'ριον έχ τοΰ Καδίρ τεπέ 
προήχει πρδς τά νοτιοδυτικά, διέρχεται διά τής 
διανομής τών ύδάτων τοϋ Μέτσα Καρασοϋ (Νέ
στου) χαί τοΰ Στρούμα(Στρυμώνος), φθάνει διά τοΰ 
Δεμίρ καπού εϊς Κδφ τεπέ, Καδιμεσάρ Βαλχάν, 
Χατζί Γεδίχ χαί Καπατνίκ Βαλχάν καί συνενοϋ- 
ται μετά τών δρίων τοϋ άλλοτε σανδζαχίου τής 
Σοφίας. Έχ τοΰ Καπατνίκ Βαλχάν τδ ίριον προ- 
ήχειδιάτής πεδιάοος τής μεταξύ 'Ρίλσκα 'Ρέκα χαί 
Βιστρίχα ποταμού χαί κάμπτον τάς κορυφάς τοΰ 
'Ροδινίτσα Πλανίνα κατέρχεται εις τήν πεδιάδα 
τοϋ Στρούμα, ένθα δ ποταμός ούτος συμβάλλει 
μετά τοϋ Ίσκρα, άφιεμένου εϊς τδ οθωμανικόν κρά
τος τοΰ χωρίου Βαραχλί. Έχεΐθεν πρδς νότον τοϋ 
χωρίου Γελεσνίκας ανέρχεται πρδ; βορραν διά τής 
έπιτομωτέρας γραμμής, φθάνει είς τήν δρεινήν σει
ράν Γολέμα Πλανίνα καί εις τήν κορυφήν Γίτκα,

έκεΐ οέ συνενούμενον μετά τών δρίων τοΰ άρχαίου 
σανδζαχίου τής Σοφίας απολείπει εις τδ οθωμανι
κόν χράτο; τδ λεκανοπέδιον τοΰ Ζουχα 'Ρέκα. Έκ 
τοϋ όρους Ζίτκας προεχτεινόμενον πρδς δυσμάς τδ 
οριον άφιχνεΐται εις τδ όρο; Γιρνεβίρ, κάμπτον τδ 
όρος Καρβένα Γιακούβα καί τά δ’ρια τοϋ άρχαίου 
σανδζαχίου τής Σοφίας οιερχόμενον άνω τής κοίτης 
τοϋ Έγρίσου χαί τοϋ Λεπήχα, ανέρχεται τήν 
κορυφήν τοϋ Βαβίνα Πολάνα, Έχ τοΰ ορούς Γερ- 
νεβίρ τδ βριον προήχει διά τών ύψωμάτων εις 
Γερζέρ καί Βιλαγόσο καί ΜουσεΙτ Πλανίνα, άχο- 
λουθοϋν δέ τήν γραμμήν τής διανομής τών ύδάτων 
τών ποταμών Στούμα καί Μοραύα φθάνει είς Ι’ο- 
σινα Καρνετράβα, Δαρκόσκα χαί Δρχνίχα Πλανί
να. 'Εκεΐθεν άνω τοϋ Δουσανίχ Κλαδανίχ χαί διά 
τής γραμμής τή; διανομής τών ύδάτων τοΰ “Ανω 
Σουχάβχ χαί Μοραύα φθάνει χατ’εΰθεΐαν είς Στόλ. 
Έχεΐθεν δέ κατέρχεται καί τέμνει τήν άπδ Σοφίας 
είς Πιρδτ δδδν βορειοδυτιχώς τοΰ χωρίου Σινοσέ εις 
άπόστασιν χιλιχμέτρου. Έχεΐθεν έξερχόμενον δρ- 
Οογωνίω; έκ Βιτλίκ Πλανίνα, προήχει μέχρι τοϋ 
όρους 'Ραδοτσίνα έπί τής σειρά; τοΰ μεγάλου Λι
μού, καί τήν κόμην Δικίντζί άφίησιν εΐ; τήν Σερ
βίαν, τήν δέ Σιενοκδς εις τήν Βουλγαρίαν. Έκ 
τοϋ υψώματος 'Ραδοτσίνα προήχει πρδς δυσμάς χαί 
κάμπτει τά υψώματα τοϋ Αίμου έχ τών δρέων 
Τσιπροβέκ καί Στάρα Πλανίνα, φθάνει δέ είς τά 
άρχαΐα άνατολικά όρια τής ηγεμονίας τής Σερβίας 
παρά τδ Κούλα, Ίσμίλοβσ, Κόχα, έχεΐθεν δέ α
κολουθούν τά (ίηθέντα άρχαΐα όρια τής Σερβίας 
καταλήγει είς τδν Δούναβιν έν 'Ραχοβίτσα.

Τά δ'ρια ταΰτα Οέλουσι χαθορισθή έπί τόπου υ
πδ διεθνούς επιτροπής έκ πληρεξουσίων τών ύπο- 
γραψασών τήν συνθήκην δυνάμεων. Εννοείται δτι 
πρώτον ή έπιτροπή αυτή θέλει λάβει ύπ’όψιν τάς 
διά τδν Σουλτάνον άνάγκας πρδς άμυναν χαί 
φρούρησιν τών δρίων τοϋ Λιμού τής ανατολικής 
'Ρωμυλίας καί δεύτερον δ’τι παρά τδ Σαμακόβιον 
είς ζώνην άκτΐνος δέκα χιλιαμέτρων δέν θέλουσιν 
άνεγερθή οχυρώματα.

“Αρθρ. 3. Ό ήγεμών τής Βουλγαρίας έχλεγή- 
σεται έλευθέρως ύπδ τών κατοίκων καί χυρωθήσε- 
ται ύπδ τής Ί’ψ. Πύλης τή συγκαταθέσει τών 
δυνάμεων. Ούδέν μέλος τών βασιλευουσών δυνα
στειών τών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων δύνα
ται νά έχλεγή ήγεμών τή; Βουλγαρίας. Έν περι- 
πτώσει χηρείας τοϋ ήγεμονικοΰ αξιώματος, ή τοϋ 
νέου ήγεμόνος έκλογή γενήσεται ύπδ τούς αύτούς 
ορούς κχί τούς αύτούς τύπους.

“Αρθρ. 4. Συνέλευσι; προκρίτων τής Βουλγα
ρίας έν Τορνόβω συνερχομένη Οά σύνταξη πρδ τής 
έχλογής τοϋ ήγεαόνος τδν οργανικόν κανονισμόν τής 

1 »
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ηγεμονίας. 'Όπου οί Βούλγαροί είσι μεμιγμένοι με
τά τουρκ'.χών, βουμανικών, ελληνικών 9) άλλων 
λαών, ληφθήσονται ύπ’ οψιν τά δίκαια και τά συμ
φέροντα τών λαών τούτων κατά τε τάς εκλογές 
καί κατά την σύνταξιν τοΰ οργανικού" κανονισμού.

’Άρθρ. 5. Την βάσιν τοΰ δημοσίου δικαίου τής 
Βουλγαρίας άπαρτίσουσιν αί επόμεναι διατάξεις. ΊΙ 
διάκρισις τών θρησκευτικών πεποιθήσεων καί τών 
θρησκευμάτων κατ’ ουδενδς δύναται νά λογισθή ώς 
αίτιον άποκλεισμοΰ ή άνιχανότητος διά τήν άπό- 
λαυσιν τών άστυκών χα’ι πολιτικών δικαίων, τήν 
εις τάς δημοσίους θέσεις, λειτουργίας καί τιμάς ά
ποδοχήν ή τήν ένάσκησιν τών διαφόρων επαγγελ
μάτων κα'ι επιτηδευμάτων δπουδήποτε καί άν ή. 
ΊΙ έλευθερία κα'ι ή εξωτερική λατρεία πάντων τών 
θρησκευμάτων έξασφαλίζοντα ι είς πάντας τούς έκ 
τής Βουλγαρίας έξαρτωμένους, καθώς και εις τούς 
ξένους, οΰδέν δέ κώλυμα δύναται νά έπενεχθή είτε 
εις τήν ιεραρχικήν όργάνωσιν τών διαφόρων θρη
σκευμάτων, είτε εϊς τάς σχε'σεις πρδς τούς πνευ
ματικούς αΰτών αρχηγούς.

Άρθρ. 6. ΊΙ προσωρινήδιοίκησις τήςΒουλγαρίας 
Οά διευθυνηται μέχρι τής έκπονήσεως τοΰ δογανικοΰ 
κανονισμού ύπδ βώσσου αύτοκρατορικοϋ επιτρόπου. 
ΕΪς δθωμανδς αΰτοκρατορικδς έπίτροπος, ώς καί οί 
πρόξενοι οί έπί τούτω διορισθησόμενοι ύπδ τών άλ
λων δυνάμεων, τών συνυπογραψασών τήνπαροΰσαν 
συνθήκην, θάσυμπαραστατώσιν αύτω όπως έξελέγ- 
χωσι τήν λειτουργίαν τοΰ προσωρινού τούτου συ
στήματος. Έν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ τών 
πληρεξουσίων προξένων Οά άποφασίζη ή πλειονο
ψηφία- εν δέ περιπτώσει διχογνωμίας μεταξύ τής 
πλειονοψηφίας ταύτης καί τοΰ ρώσσου αδτοκρατο- 
ρικοΰ έπιτρόπου ή τοΰ δθωμανοΰ αύτοκρατορικοϋ 
έπιτρόπου θ’άποφαίνωνται οί έν Κωνσταντινουπό- 
λει αντιπρόσωποι τών συνυπογραψασών δυνάμεων, 
συνερχόμενοι εις συνδιάσκεψή.

Άρθρ. 7. ΊΙ προσωρινή διοίκησις δεν δύναται 
νά παραταθε, πέραν έννεαμήνου προθεσμίας άπδ τής 
ανταλλαγής τών επικυρώσεων τής παρούσης συνθή
κης. “Οταν δέ συμπληρωθή δ οργανικός κανονισμός, 
γενήσεται άμέσως ή εκλογή τοΰ ήγεμόνος τής 
Βουλγαρίας- καί άμα τούτου έγκαταστάντος, τεθή 
σεται είς ένε'ργειαν δ νέος οργανισμός, ή δέ ηγεμο
νία ΟάεχΤ| πλήρη άπόλαυσιντής αυτονομίας αυτής.

Άρθρ. 8. Αί εμπορικά! καί ναυτιλιακαί συνθή 
και, ώς καί πάσαι αί συμβάσεις, αί συνομολογη- 
Οεϊσαι καί έν ΐσχύϊ διατελοΰσαι ;.·^ταξύ τών ξένων 
δυνάμεων καί τής Πύλης, διατηρηθ ήσονται ίν τή 
ηγεμονία τής Βουλγαρίας καί ούδεμία έπενεχθή- 
σεται μεταβολή απέναντι ούδεμιάς δυνάμεως, πρίν 
ή αύτη δώστ| τήν συναίνεσιν αύτής. Ούδέν τέλος 

διαμετακομίσεως θά λαμβάνηται έν τή Βουλγαρία 
έπί τών πραγματειών τών διερχομένων διά τής 
ηγεμονίας ταύτης. Οί υπήκοοι καί τδ έμποριον 
πασών τών δυνάμεων θέλουσιν απολαύει πλήρους 
ίσότητος. Αί άτέλειαι καί τά προνόμια τών ξένων 
ύπηκόων, ώς καί τά δικαιώματα τής προξενικής 
δικαιοδοσίας καί προστασίας, οϊα καθωρίσθησαν ύπδ 
τών συνθηκών καί τής συνήθειας, θά μείνωσιν έν 
πλήρει ισχύ·, έφ’όσον δέν ήθελον τροποποιηθή τή 
συναινέσει τών ενδιαφερομένων μερών.

Άρθρ. 9. Τό ποσόν τοΰ έτησίου φόρου, ό’περ ή 
ηγεμονία τής Βουλγαρίας Ο'άποτίνη είς τήν έπικυ- 
ρίαρχον αύλήν πληρόνουσα αύτδ είς Τράπεζαν, 
ήνήΠύλη θέλει ορίσει ακολούθως, καθορισθήσεται 
δια συμφωνίας μεταξύ τών συνυπογραψασών τήν 
παρούσαν συνθήκην δυνάμεων κατά τό τέλος τοΰ 
πρώτου έτους τής λειτουργίας τοΰ νέου δργανισμοΰ. 
Ό φόρος ουτος θέλει όρισθή έπί τή βάσει τής μέ
σης προσόδου τής χώρας τής ηγεμονίας. ’Επειδή ή 
Βουλγαρία μέλλει ν’ άναδεχθή μέρος τοΰ δημοσίου 
χρέους τής αύτοκρατορίας, όταν αί δυνάμεις καθο- 
ρίσωσι τδν φόρον, Οά λάβωσιν ύπ’οψιν καί τό μέ
ρος τοΰ χρέους τούτου, ό’περ δύναται νά επιβαρύνει 
τήν ηγεμονίαν έπί τή βάσει δικαίας αναλογίας.

Άρθρ. 10. ΊΙ Βουλγαρία άντικαθίστησι τήν αύ- 
τοκρατορικήν Οθωμανικήν κυβέρνησιν είς τά χρέη 
καί τάς υποχρεώσεις αΰτής πρδς τήν έταιρίαν τοΰ 
άπό ί’ουστσουκίου είς Βάρνην σιδηροδρόμου άπό τής 
ανταλλαγής τών επικυρώσεων τής παρούσης συνθή
κης. Ό καθορισμός τών προηγουμένων λογαρια
σμών έπιφυλάσσεται εις συνεννόησιν μεταξύ τής 
Πύλης, τής κυβερνήσεως τής ηγεμονίας καί τής 
διευθύνσεως τής εταιρίας ταύτης. Ή ηγεμονία τής 
Βουλγαρίας αναλαμβάνει έπίσης τό άνάλογον μέρος 
εϊς τάς υποχρεώσεις, ας ή Ύψ. Πύλη συνήψε πρός 
τε τήν Αυστροουγγαρίαν καί πρός τήν εταιρίαν 
τής έκμεταλλεύσεως τών σιδηροδρόμων τής ευρω
παϊκής Τουρκίας διά τήν συμπλήρωσιν, τήν συνέ- 
νωσιν καί τήν έκμετάλλευσιν τών έπί τής /ώρας 
αύτής σιδηροδρομικών γραμμών. Αί άναγκαϊαι 
συμβάσεις πρδς διακανόνισιν τών ζητημάτων τού
των συνομολογηθήσονται μεταξύ τής Αυστροουγ
γαρίας, τής Πύλης, τής Σερβίας καί τής ηγεμο
νίας τής Βουλγαρίας, αμα τή συνομολογήσει τής 
ειρήνης.

Άρθρ. 1 1. Ό οθωμανικός στρατός δέν Οά δια- 
μένγ; πλέον έν Βουλγαρία. Πάντα τά αρχαία φρού
ρια κατε'αφισθήσονται δαπάνη τή; ηγεμονίας έντός 
ένός έτους, εΐ δυνατόν δέ καί ταχύτερου. Ή επιτό
πιος κυβέρνησες θα λάβη άμέσως μέτρα πρδς κα- 
τεδάφισιν αύτών καί δέν δύναται νά άνεγείρτ] νέα. 
’Π Πύλη θά Γχτ, τό δικαίωμα νά διάθεσή ώς βού-

τό δεύτερον μέχρι τοΰ ρύακος
. . , παρακολουθεί τόν ρόακα τοΰτον

μέχρι τής συμβολής αύτοΰ μετά τοΰ Τοπολνίτσα, 
είτα τόν τελευταίον τοΰτον ποταμόν μέχρι τής 
συμβολής αύτοΰ μετά τοΰ Σμόβσκιο δερέ παρά τό 
χωρίον Πετρίτσοβο» καί άφίησιν εις τήν ανατολικήν 
'Ρωμυλίαν ζώνην έχουσαν άκτϊνα δύο χιλιαμέτρων 
άνω τής συμβολής ταύτης. Ανέρχεται μεταξύ τών 
ίυάκων Σμόβσκιο δερέ καί Καμενίστα, παρακολου
θούν δέ τήν γραμμήν τής διανομής τών ύδάτων, 
κάμπτει νοτιοδυτικώς πρός τό ύψωμα Βοϊνιάκ καί 
άφικνεϊται εϊς τδ σημεϊον 875 τοΰ χάρτου τοΰ αύ- 
στριακοΰ έπιτελείου. ΊΙ μεθόριος γραμμή τέμνει 
δρθογονιως τήν άνω κοιλάδα τοΰ ποταμοΰ Ίχτιμάν 
δερέ, διέρχεται μεταξύ Βογδίνας καί Καραουλά, 
ανευρίσκει τήν γραμμήν τής διανομής τώυ ύδάτων, 
τών άποχωριζόντωντάς κοιλάδας τοΰ’Ίσκρα καί τοΰ 
Μαρίστα μεταξύ Καμαρλί καί Χατζιλάρ, παρακο
λουθεί τήν γραμμήν ταύτην διά τών δρέων Βελί- 
νας Μογίλας μέχρι Σουμνατίκας καί συνενοΰ · 
ται μετά τοΰ διοικητικού όσιου τοΰ σανδτζα- 
κίου τής Σοφίας μεταξύ Σιβρί τάς καί Καδίρ 
τεπέ. Τό ό’ριον τής "Ρωμυλίας αποχωρίζεται τοΰ 
τής Βουλγαρίας κατά τό όρος Καδίρ τεπέ καί πα
ρακολουθεί τήν γραμμήν τής διανομής τών ύδάτων 
μεταξύ τής κοιλάδος τοΰ Μαρίτσα καί τών συμ- 
βαλλόντων αύτω άφ’ ένός, καί τής κοιλάδος τοΰ 
Μέστα (Καρασοΰ) καί τών συμβαλλόντων αύτω 
άφ’ ετέρου, καί λαμβάνει τήν νοτιοανατολικήν καί 
νοτίαν διεύθυνσιν διά τών δρέων Δεσπότο δάγ πρός 
τό όρος Κρούσοβα (αφετηρίαν τής γραμμής τής 
συνθήκης τοΰ "Αγίου Στεφάνου). Άπό τοΰ όρους 
Κρούσοβα τό ό’ριον συμφωνεί πρός τό διάγραμμα 
τής συνθήκης τοΰ ‘Αγίου Στεφάνου, ήτοι παρακο- 

, λουθεί τήν σειράν τοΰ Μελανός Α'έμου(Καρά Βαλ- 

κάν) τά όρη Κουλακλί δάγ,
Καρά κόλας κα’ 
σως πρός τά νοτ 
τοΰ ρύακος ΆΓ , 
μέχρι σημείου κειμένου παρά τό χωρίο·

• ·” *-Λ..

τήν 'Ρωμυλίαν 
Τουζλοΰ δερέ·
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λεται τό ύλικόν τοΰ πολέμου καί τά λοιπά άντι- ■ 
κείμενα, όσα ανήκοντα εϊς τήν οθωμανικήν κυβέρ- 
νησιν έμειναν τυχόν έν τοϊς φρουρίοις τοΰ Δουνά
βεως, τοϊς ήδη έχκενωθεϊσι δυνάμει τής ανακωχής 
τής 31 ΐανουαρίου, ώς καί τά ευρισκόμενα έν ταϊς 
δχυραϊς πόλεσι Σούμλα καί Βάρν-ρ.

Άρθρ. 12. Οί μουσουλμάνοι ή άλλοι κτηματίαι, 
όσοι ήθελον διαμένει έκτος τής ηγεμονίας, δύνανται 
νά διατηρήσωσι τά έν αύτή άκίυητα αύτών έκμι- 
σθοΰντες ή διαχειριζόμενοι αύτά διά τρίτων. Τουρ- 
κοβουλγαρική έπιτροπή έπιφορτισθήσεται δ’πως δια
χανονίση έντός δύο έτών πάντα τά σχετικά περί 
τοΰ τρόπου τής άπαλλοτριώσεως, τής έκμεταλ
λεύσεως ή τής χοήσεως πρός λογαριασμόν τής Ύψ. 
Πύλης τών κτημάτων τοΰ κράτους καί τών ιερών 
καθιδρυμάτων (βακουφίων), καί τά ζητήματα τά 
σχετικά πρός τά συμφέροντα τών ιδιωτών, οσοι 
ήθελον έχει τοιαύτα. Οί έκ τής ηγεμονίας τής 
Βουλγαρίας έξαρτώμενοι, περιηγούμενοι ή διαμέ- 
νοντες είς τά λοιπά μέρη τής αύτοκρατορίας, θά 
δπόκηνται είς τάς δθωμανικάς άρχάς καί τούς 

νόμους.Άρθ. 13. Σχηματίζεται πρός νότον τοΰ Αίμου 
έπαρχία, ήτις δνομαζομένη ανατολική ί’ωμυλία θά 
μένη ύπδ τήν άμεσον πολιτικήν καί στρατιωτικήν 
έξουσίαν τής Λ. Μ. τοΰ Σουλτάνου, άλλ"ύπό ορούς 
διοικητικής αυτονομίας καί θά έχη γενικόν διοικη

τήν Χριστιανόν.
Άρθρ. 14. Τήν ανατολικήν 'Ρωμυλίαν ορίζει ; 

πρός βορράν καί βορειοδυτικώ; ή Βουλγαρία. Πε- , 
ριλαμβάνει δέ αύτη τάς χώρας τάς περιλαμβανο- 
μένας έν ,τω έπομένω διαγράμματι. ΊΙ μεθόριος 
γραμμή χωρούσα έκ τοΰ Εύξείνου ανέρχεται άπό 
τής έκβολής αύτοΰ τήν κοίτην τού ρύακος, παρά 
τδν δποϊον εύρίσκονται τά χωρία Χοτζά κιοϊ 
Σελάμ κιοϊ, Άϊβατζίκ, Κούλυβε, Σουτζουλούκ, 
διήκει λοξώς τήν κοιλάδα τοΰ Αελί καμτσίκ, διέρ
χεται πρός νότον τών γωρίων Βέλιβε καί Κέμ χα- 
λίκ καί πρός βορράν τοΰ Χατζή μαχαλέ διαβαίνει 
τόν ποταμόν Αελί καμτσίκ δύο καί ήμισυ χιλιά- 
μετρα άνω τοΰ 'Γσέγκεϊ, άφικνεϊται είς τήν ακρώ
ρειαν έν σημείω χειμένιρ μεταξύ Τεκενλίκ καί 
’Αετού Βρέτζας, καί παρακολουθούν αύτήν διά τοΰ 
Καρναβάτ Βαλκάν, Πριζεβίτσα Βαλκάν καί Καζάν 
Βαλκάν πρός βορρίν τοΰ Κοτέλ μέχρι τοΰ Δεμίρ 
χαποΰ, παρεκτείνεται διά τής πρώτιστης σειράςτοΰ 
μεγάλου Αίμου, τοΰ όποιου παρακολουθεί πάσαν 

. . τήν έκτασιν, μέχρι τής κορυφής Κοζίκα. Κατά 
τό σημεϊον τοΰτο τό δυτικόν ό’ριον τή; "Ρωμυλίας 
απολεΐπον τάς κορυφές τοΰ Αίμου κατέρχεται πρός 
νότον μεταξύ τών χωρίων Ιΐιρτόπ χαί Δουζαντζί, 

, αφίνον είς μέν τήν Βουλγαρίαν τό πρώτον, είς δε

Έσσέκ, Τσεπελού, 
,ί Ίσσικλάρ, όθεν κατέρχεται άμί- 

τιοανατολικά καί συνενοΰται μετά 
Αρδα, ου παρακολουθεί τόν ροΰν 

'ιν’Αδέ καλέ, 
οπερ μένει εϊς τήν Τουρκίαν. Έκεϊθεν ή μεθόριος 
γραμμή ανέρχεται τήν κορυφήν τοΰ Μπες τεπέ 
δάγ, ό’περ παρακολουθούσα κατέρχεται καί διέρχε
ται διά τοΰ Μαρίτσα έν σημείω κιιμε'νω πέντε χι- 
λ άμετρα άνω τής γιφύρας τοΰ Μουσταφά πασσά· 
διευθύνεται ακολούθως πρός βορράν καθοριζομένη 

ύπό τής γραμμής τής διανομής τών υδάτων μετα
ξύ τοΰ Δεμίρ κανλή δερέ καί τών μικρών συμ- 
βαλλάντων τοΰ Μαρίτσα μέχρι τοΰ Κουρτλέρ 
μπαϊρί· έκεϊθεν χωρεί πρός ανατολές πρός τό Σα- 
κάρ μπαΐρ· διέρχεται τήυ κοιλάδα τοΰ 'Γούντζα

·.*■
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χαϊ προχωρεί πρδς τδ Μπουγιοΰκ δερβεντ, δπερ 

άφίνει πρδς βορβίν καθώς καϊ τδ Σουτζάκ.
’Εκ τοϋ Μπουγιούκ δερβεντ τδ ά’ρεον τρέπεται 

καϊ πάλιν την γραμμήν τής δ'.ανομής τών ύδάτων 
μεταξύ τών συμβολών εις τδν Τούντζαν πρδς βορ- 
βαν καϊ τδν Μαρίτσαν πρδς νότον μέχρι τοΰ Καϊμ- 
πολάρ, οπερ μένει εις τήν ανατολικήν 'Ρωμυλίαν· 
διέρχεται πρδς νότον τοΰ Άλμαλϊ μεταξύ τής κοι- 
λάδος τοΰ Μαρίτσα πρδς νότον καϊ διαφόρων βυά- 
κων έκβαλλόντων κατ’ εύθεϊαν εις τδν Ευξεινον, 
μεταξύ τών χωρίων Βελεβρϊν καϊ Δλατλί. Πα
ρακολουθεί πρδς βορβϊν τοΰ Καρανλϊκ τάς κορυ
φάς τοΰ Βόσνα καϊ Ούβάκ, τήν γραμμήν τήν άπο- 
χωρίζουσαν τα ΰδατα τοΰ Αοΰκα άπδ τών τοΰ 
Καρά άγάτς σοΰ καϊ ένοΰται πρδς τδν Ευξεινον 
μεταξύ τών δυο τούτων ρυάκων.

"Αρθρ. 15. ΊΙ Α.Μ. δ Σουλτάνος θά l/r, τδ δι
καίωμα νά φροντίζη περϊ τής άμύνης τών κατά 
ξηράν καϊ θάλασσαν δρίων τής έπαρχίας, άνεγείρων 
δχυρώματα έπϊ τών δρίων τούτων καϊ διατηρών 
έν τή έπαρχία ταύτη στρατεύματα. 'Π έσωτερική 
τάξις διατηρείται έν τή άνατολική 'Ρωμυλία ύπδ 
ίθαγενοΰς χωροφυλακής ,παραστατουμένης ύπδ έπι- 
τοπίου εθνοφυλακής. Κατά τδν καταρτισμόν τών 
δύο τούτων σωμάτων, ών τούς άξιωματικούς θά 
οιορίζη δ Σουλτάνος, θά λαμβάνηται ύπ’ όψιν, 
κατά τά μέρη, ή τών κατοίκων θρησκεία. Κατά 
τήν φρούρησιν τών δρίων ή Α. Μ. δ Σουλτάνος 
ύποχρεοΰται νά μή ποιήση χρήσιν άτακτων στρα
τευμάτων, ο’ον βασιβοζούκων καϊ Κιρκασιών. Τά 
τακτικά στρατεύματα, τά διά τήν χρήσιν ταύτην 
προορισμένα, έν οΰδεμιϊ περιπτώσει δύνανται νά 
σταθμεύωσι παρά τοϊς κατοίκοις ούτε νά διαμένω- 
σιν έν τή έπαρχία δσάκις διέρχονται δι’ αυτής.

Άρθ. 16. Ό γενικός διοικητής ίχει το δικαίω
μα νά προσκαλή τά οθωμανικά στρατεύματα, έν 
η περιπτώσει ήθελεν άπειληθή ή έσωτερική ή εξω
τερική άσφάλιια τής έπαρχίας- Έν τή προβλεπο- 
μένη ταύτη περιπτώσει ή 'Γψ. Πύλη δφείλει νά 
γνωστοποιή εϊς τούς έν Κωνσταντινουπόλει άντι 
προσωπους τών δυνάμεων τήν άπόφασιν ταύτην 
καϊ τάς άνάγκας, αι’τινες δικαιολογοΰσιν αύτήν.

Άρθρ. 17. Ό γενικδς διοικητής τής άνατολικής 
'Ρωμυλίας θά διορίζηται κατά πενταετίαν ύπδ τής 
‘Γψ. Πύλης τή συναινέσει τών δυνάμεων.

Άρθρ. 18. Άμα τή άνταλλαγή τών έπικυρώσεων 
τής παρουσης συνθήκης σχηματισθήσεται ευρωπαϊ
κή έπιτροπή πρδς σύνταξιν, έκ συμφώνου μετά τής 
Τ. Πύλης τοΰ δργανισμοϋ τής άνατολικής "Ρωμυ- 
Λιας. Έργον τής έπιτροπής ταύτης έσταινά καθο- 
ρίσηέντός τριμήνου προθεσμίας τήν δικαιοδοσίαν καϊ 
τά καθήκον τα τοΰ γενιχοΰ διοιχητοΰ, ώς καϊ τδ διοι

κητικόν, δικαστικόν χαϊ οικονομικόν σύστημα τής 
έπαρχίας, λαμβάνουσα ώς άφετηρίαν τούς διαφό
ρους περϊ τών βιλαετίων νόμους χαϊ τάς έν τή 8 
συνεδριάσει τής συνδιασχέψεως τής Κωνσταντινου
πόλεως γενομένα; προτάσεις. Τδ σύνολον τών διά 
τήν άνατολικήν 'Ρωμυλίαν άποφασισθησομε'νων 
διατάξεων πραγματευθήσεται αύτοκρατορικδν φιρ- 
μάνιον έχδοθησόμενον ύπδ τής Πύλης χαϊ άναχοι- 
νωθησόμενον εις τάς δυνάμεις.

Άρθρ. 19. ΊΙ εύρωπαϊκή έπιτροπή διαχειρισθή- 
σεται έκ συμφώνου μετά τής 'Γψ. Πύλη; τά οικο
νομικά τής έπαρχίας μέχρι τής άποπερατώσεως τοΰ 
νε'ου δργανισμοϋ.

Άρθρ. 20. Αί διεθνείς συνθήκαι, συμβάσεις καϊ 
συμβόλαια οίασδήποτε καν ώσι φύσεως, αί συνομο- 
λογηθεϊσαι ή συνομολογηθησόμεναι μεταξύ τής 
Πύλης καϊ τών ξένων δυνάμεων, έσονται έφαρμόσι- 
μοι έν τ» τή άνατολική 'Ρομυλίφ, χαϊ έν πάση τή 
δθωμανική αυτοκρατορία. Αϊ άτέλειαι χαϊ τά προ
νόμια δ'σα έχουσιν οί ξένοι οιοιδήποτε κϊν ώσιν, 
έσονται σεβασταϊ έν τή έπαρχία ταύτη. ΊΙ ’Γψ. 
Πύλη ύποχρεοΰται δ'πως έπιβάλη τήν έν αύτή τή- 
ρησιν τών γενικών τοΰ κράτους νόμων περϊ θρη
σκευτικής έλευθερίας πάντων τών θρησκευμάτων.

Άρθρ. 21. Τά δικαιώματα καϊ αί ύποχρεώσεις 
τής ‘Γψ. Πύλης καθ’ δ'σον άφορα τούς σιδηροδρό
μους έν τή άνατολική 'Ρωμυλία διατηρούνται έν 
ϊσχύϊ.

Άρθρ. 22. Τδ καταστατικόν τοΰ βωσσιχοΰ σώ
ματος τής κατοχής έν τή Βουλγαρία καϊ τή άνα
τολική 'Ρωμυλίφ άπαρτιζόμενον έκ μεραρχιών πε
ζικού J; καϊ ίππικοΰ δύο δεν Οά ύπερβαίνη τάς 
πεντήκοντα χιλιάδας άνδρών καϊ Οά συντηρήται 
τή δαπάνη τής κατεχομένης χώρας. Τά στρατεύ
ματα τής κατοχής θά διατηρώσι τάς μετά τής 'Ρωσ
σίας συγκοινωνίας αυτών ού μόνον διά τής 'Ρουμανίας 
κατά τάς συνομολογηθησομένας μεταξύ τών δύο 
κρατών συμβάσεις, άλλά καϊ διά τών λιμένων τοΰ 
Εύξείνου, Βάρνης καϊ Πύργου, οπού δύνανται νά 
δργανώσωσιν άποθήκας διά τήν ύπδ τών βωσσιχών 
αυτοκρατορικών στρατευμάτων διάρκειαν τής κατο
χής τής άνατολικής 'Ρωμυλίας καϊ τής Βουλγα
ρίας, διάρκειαν, ήτις δρίζεται εις έννέα μήνας άπδ 
τής άνταλλαγής τών έπικυρώσεων τής παρούσης 
συνθήκης. Ή ρωσσική αύτοκρατορική κυβέρνησις 
ύποχρεοΰται νά συντελέση έντδς μεταγενεστέρας 
τριμήνου προθεσμίας τήν διά τής'Ρουμανίας διάβα ■ 
σιν τών στρατευμάτων αύτής καϊ τήν ολοσχερή 
έκκένωσιν τής ηγεμονίας ταύτης.

ΆρΟρ. 23. ΊΙ Πύλη ύποχρεοΰται νά έφαρμόση 
αύστηρώς έν τή νήσω Κρήτη τδν δργανικδν κανονι
σμόν τοΰ 180S μετά τών τροποποιήσεων, οσαι ήθε- 

νά θεωρηθή ώς αίτιον άποχλεισμοΰ ή άνικανότη- 
τος, είς τήν άπόλαυσιν τών άστυκών κχϊ πο
λιτικών δικαιωμάτων, οπουδήποτε χαϊ ίν η. ΊΙ 
έλευθερία καϊ έξωτερική λατρεία πάντων τών θρη
σκευμάτων έξασφαλισΟήσονται πασι τοϊς έκ τοΰ 
Μαυροβούνιου έξαρτωμένοις, ώς χαϊ τοϊ; ξένοι;· 
ούδέν δέ δύναται νά έπενεχθή πρόσκομμα είτε εις 
τήν ίεράρχικήν δργάνωσιν τών διαφόρων θρησκευ
μάτων, είτε εις τάς σχέσεις πρδ; τούς πνευματικούς 

αύτών αρχηγούς.
Άρθρ. 28. Τά νέα δρια τοΰ Μαυροβούνιου κα

θορίζονται ώς επομένως. Τδ διάγραμμα άρχόμενον 
άπδ Ίνοβρόου πρδ; fhppSv τοΰ Κλοβούκ έπϊ τ οΰ 
Τρεβισνίκα κατέρχεται πρδ; τδ Μέγα Κάρεβον,δπερ 
μένει εί; τήν έπαρχίαν τής Ερζεγοβίνης, έπειτα 
ανέρχεται τδν ροΰν τοΰ ποταμοΰ τούτου μέχρι ση
μείου κειμένου εΐ; άπόστασιν ένδς χιλιαμέτρου κάτω 
τών συμβολών τοΰ Σεπελίχα, καϊ έκεϊθεν συνενοΰ- 
ται διά τής έπιτομωτέρα; γραμμή; μετά τών περϊ 
τήν Τρεβισνίκαν ύψωμάτων. Ακολούθως διευθύνε
ται πρδ; τδ Πιλάτοβα, χωρίον άφιέμενον είς τδ 
Μαυροβούνιον, καϊ έκεϊθεν προήκει διά τών ύψω
μάτων πρδς βοβραν διατηρούμενον δσον δυνατόν είς 
άπόστασιν έξ χιλιαμέτρων άπδ τής όδοΰ Βιλέκ, 
Κορίτου, Γάτσκου, μέχρι τής κλεισωρία; τή; κειμέ- 
νης μεταξύ Σωμίνα; Πλανίνας, καϊ τοΰ όρους 
Κουρίλο, δθεν διευθύνεται άνατολικώ; διά τοΰ Βράτ- 
κοβιτσι, χωρίου άφιεμένου εις τήν Έρζεγοβίνην μέ
χρι τοΰ όρους Όρλίν. Έκεϊθεν τδ ό'ριον απονέμει τδ 
ί*άβνον  εί; τδ Μαυροβούνιον, προήκει βορειανατο- 
λικώς οιερχόμενον τά; κορυφάς Λεβερνσνϊκ καϊ τοΰ 
Βολιουγιάκ, έπειτα κατέρχεται διά τής έπιτομω
τέρα; γραμμή; πρδς τήν Ιΐίβαν, ήν διέρχεται καϊ 
συνενοΰται μετά τοΰ Τάρα μεταξύ τοΰ Όρκοβίτσε 
καϊ Νεοβίν. Έκ τοΰ σημείου τούτου άνερχόμενον 
τδν Τάραν μέχρι τοΰ Μοικοβακ παρακολουθεϊ τδν 
βουνδν μέχρι τοΰ Χισκογέτσερο. Άπδ τοΰ μέρους 
τούτου συγχέεται μετά τοΰ άρχαίου ορίου μέχρι τοΰ 
χωρίου Σεκολάρι. Έκεϊθεν τδ νέον δριον χωρεϊ διά 
τών κορυφών Μόκρα Πλανίνα, μένοντος εί; τδ Μαυ
ροβούνιον τοΰ χωρίου Μόκρα· έπειτα καταλαμβά
νει τδ σημεϊον 2166 τοΰ χάρτου τοΰ αύστριακοΰ 
επιτελείου παρακολουθοΰν τήν κυριωτέραν γραμμήν 
τή; διανομής τών ύδάτων, μεταξύ τών Λϊμ καϊ 
τοΰ Δρίνα άφ’ενδς καϊ τοΰ Σιχόνα (Ζόμ)άφ’έτέρου. 
’Ακολούθως συνάπτονται μετά τών σημερινών δρίων 
μεταξύ τών φυλών τοΰ Κούτσι-Δρεκαλοβίτσι καϊ 
Κουέχα Εραινα άφ’ένδ; καϊ τών φυλών Κλεμέντη 
καϊ Γρούδηάφ’έτέρου μέχρι τή; πεδιάδοςτής ΙΙοδγο- 
ρίτσας, δ'θεν διευθύνεται πρδς τήν Πλαυνίτσαν, άφί- 
νον εις τήν’Αλβανίαν τάς φυλάς Κλεμέντι, Γρούοι 

| καϊ Χότι. Έκεϊθεν τδ νέον δ'ριον διέρχεται τήν

λον χριΟή δίκαιαι. Ανάλογοι κανονισμοί κατά τάς 
έπιτοπίους άνάγκας, έξαιρέσει μόνον τοΰ περϊ άπαλ- 
λαγής φόρων προνομίου, δπερ κέκτηται ή Κρήτη, 
έφαρμοσθήσονται καϊ εις τάλοιπά μέρη τής εύρωπαϊ
κής Τουρκίας, δι’ά ή παρούσα συνθήκη δίν προβλέ
πει ιδιαιτέραν δργάνωσιν. ΊΙ 'Γψ. ΙΙύλη Οά έπι · 
φορτίση ειδικά; έπιτροπάς, έν αις τδ ιθαγενές στοι
χείου εύρέω; Οά άντιπροσωπεύηται, δπως συντά- 
ξωσι τάς λεπτομέρειας τών νέων τούτων κανονισμών 
έν έκαστη έπαρχία. Τά έκ τών έργασιών τών έπι- 
τροπών τούτων προκύπτοντα σχέδια δργανώσ{ως 
ύποβληΟήσονται εις μελέτην τής 'Γψ. Πύλης, 
ήτις πρϊν ή δημοσιιύστά δι’ών τά σχέδια τεθήσον- 
ται είς ενέργειαν επίσημα έγγραφα, Οά λαμβάνη 
τήν γνώμην τής εύρωπαϊκής έπιτροπής, ήτις κα- 
τηρτίσθη διά τήν άνατολικήν 'Ρωμυλίαν.

Άρθ. 24. Έν ή περιπτώσει ή περϊ έπανορθώ- 
σεως μεθορίων προβλεπομένη ύπδ τοΰ 13 πρωτο- 
χόλου τοΰ έν Βερολίνο συνεδρίω συνεννόησι; με
ταξύ τής 'Γψηλής Πύλης καϊ τής Ελλάδος 
δέν Οά ήδύνατο νά πραγματοποιηθή, ή Γερ
μανία, ή Αύστροουγγαρία, ή Γαλλία, ή Μεγά
λη Βρετανία, ή ’Ιταλία καϊ ή 'Ρωσσία επιφυ
λάσσονται τό δικαίωμα νά προσενέγκωσι τήν με- 
σολάβησιν αύτών είς τά δύο κράτη πρδς διευκόλυν- 
σιν τών διαπραγματεύσεων τούτων.

Άρθρ. 25. Αί έπαρχίαι Βοσνίας καϊ ’Ερζεγοβί
νης καταληφθήσονται καϊ διαχειρισΟήσονται ύπδ τή; 
Αύστροουγγαρίας. Τής κυβερνήσεως τήςΑύςροουγ- 
γαρίας μή έπιθυμούσης ν’άναλάβη τήνδιοίκησιν τοΰ 
σανδζακίου Νόβι παζάρ, δπερ έκτείνεται μεταξύ τής 
Σερβίας καϊ τοΰ Μαυροβούνιου νοτιοανατολικώς μέ
χρι πέραν τής Μητροβίτσας, ή δθωμανική διοίκη- 
σις Οά έξακολουθή ένεργοΰσα έν αύτω. Έν τούτοι; 
δπως έξασφαλισθή ή διατήρησις τής νέας πολιτικής 
καταστάσεως, ώς καϊ ή έλευθερία καϊ ή άσφάλεια 
τών μέσων τής συγκοινωνίας, ή Αύστροουγγαρία 
έπιφυλάσσεται τδ δικαίωμα νά διατηρή φρουράς 
καϊ νά έχη στρατιωτικά; καϊ έμπορικάς δδούς καθ' 
δλην τήν έκτασιν τοΰ άρχαίου βιλαετιού τής Βοσ 
νίας. Έπϊ τοΰ αντικειμένου τούτου αί κυβερνήσεις 
τής Πύλης καϊ τής Αύστροουγγαρία; έπιφυλάσσον- 
ται έαυταΐς τδ δικαίωμα τοΰ νά συνεννσηθώσιν ώς 
πρδς τάς λεπτομέρειας.

ΆρΟρ. 26. Ή άνεξαρτησία τοΰ Μαυροβούνιου 
άναγνωρίζεται ύπδ τής 'Γψηλής Πύλης καϊ ύπδ 
πάντων έκείνων τών συμβαλλομένων μερών, δσα 
δέν ειχον εΐσέτι άνχγνωρίσει αύτήν.

ΆρΟρ. 27. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη είσϊ 
σύμφωνα έπϊ τών επομένων ύ'ρων. Έν τω Μαυ- 
ροβουνίω ή διάχρισις τών θρησκευτικών πεποιθή
σεων καϊ τών θρησκευμάτων κατ’ουδενδς δύναται
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λίμνην τής Σκόδρας παρά τδ νησυδριον Γορίκα 
τοπάλ, καύ άπδ τούτου προήκει αμέσως εϊς τάς 
κορυφάς του ορούς, ίΟεν παρακολουθεί τάς κο
ρυφάς τοΰ βουνοΰ κα'ι άπ’ αυτών τήν γραμμήν 
τής διανομής τών ύδάτων μεταςύ Μογουρέτ 
και Καλιμέτ, άφίνει τδ Μίτκοβιτς εις τδ Μαυρο
βούνιον καί ένοΰται πρδς τήν Άοριατικήν ένΚρουτσι. 
Βορειοδυτικώς, τδ διάγραμμα άπαρτισθήσεται εκ 
γραμμής χωρουσης ε'κ τής παραλίας μεταςύ τών 
χωρίων Σουσάνα κα'ι Ζοΰπτσι κα'ι άποληγουσης 
εϊς τήν νοτιοανατολικήν άκραν τοΰ νΰν δρίου τοΰ 
Μαυροβούνιου έπύ τοΰ Βερσούτα Πλανίνα.

"Αρθρ. 29. Το Άντίβαρι και ό αιγιαλδς αύτοΰ 
προσαρτώνται εις τδ Μαυροβούνιον έπ'ι τοϊς έπο- 
με'νοις οροις. Αί χώραι αί κείμεναι πρδ νότον τής 
χώρας ταύτης κατά τήν ανω δρισθεϊσαν δροθεσίαν 
με'χρι τοΰ Βογιάνα, συμπεριλαμβανομένου τοΰ 
Δουλτσίνου, άποδοΟήσονται εις τήν Τουρκίαν. Ή 
κοινότης τής Σπίτσης μέχρι τοΰ βορείου δρίου τής 
χώρας, δπερ υποδεικνύεται έν τή λεπτομερεϊ πε
ριγραφή τών δριων, συνενοιθήσεται μετά τής Δαλ
ματίας. Θά ύπάρχ·β διά τδ Μαυροβούνιον πλήρης 
έλευθεροπλοΐα έπ'ι τοΰ Βογιάνα. Κατά τδν ροΰν 
τοΰ ποταμοΰ τούτου δέν Οά χατασκευασθώσιν οχυ
ρώματα, έκτδς τών άναγκαιούντων διά τήν έπι- 
τόπιον άμυναν τής Σκόδρας, άπερ δέν Οά έκτείνων- 
ται πέραν άποστάσεως C χιλιαμέτρων άπδ τής πό
λεως ταύτης. Τδ Μαυροβούνιον ούτε πολεμικά 
πλοϊα ούτε πολεμικήν σημαίαν δύναται νά ?χη. 
Ό λιμήν τοΰ Άντιβάρεως και πάντα τά ΰδατα 
τοΰ Μαυροβούνιου Οά μείνωσι κλειστά εις τά πολε
μικά πλοϊα πάντων τών έθνών. Τά μεταξύ τής 
λίμνης κα'ι τής περ'ι αύτήν μαυροβουνιωτικής χώρας 
κείμενα δχυρώματα Οά κατεδκφισθώσι κα'ι δέν Οά 
άνεγερΟώσι νέα έν τή ζώνρ ταύτη. Τήν ναυτικήν 
κα'ι ύγειονομικήν άστυνομίαν έν τε Άντιβάρει και 
καθ’ άπασαν τήν παραλίαν τοΰ Μαυροβούνιου Οά 
έξασκή ή Αύστροουγγαρία διά μικρών άκταιώρων. 
Τδ Μαυροβούνιον θ' άποδεχθή τήν έν ϊσχύϊ νΰν έν 
Δαλματία ναυτικήν νομοθεσίαν. 'Υποχρεοΰται δέ 
τδ καθ’ έαυτήν κα'ι ή Αύστροουγγαρία νά χορηγή 
τήν προξενικήν αύτής προστασίαν είς τήν μαύρο- 
βουνιωτικήν έμπορικήν σημαίαν. Τδ Μαυροβούνιον 
δφείλει νά συνεννοηΟή μετά τής Αύτροουγγαρίας 
περ'ι τοΰ δικαιώματος τής κατασκευής και τήςδιατη- 
ρήσεως δδοΰ κα'ι σιδηροδρόμου διά τής νέας μαυρο- 
βουνιωτικής χώρας. Έπ'ι τών δδών τούτων έξα- 
σφαλισθήσεται πλήρης έλευθερία συγκοινωνίας.

Άρθρ 30. Οί Μουσουλμάνοι ή άλλοι όσοι ί/ο-j- 

σιν ιδιοκτησίας έν ταϊς προσαρτωμέναις ε’ς τδ 
Μαυροβούνιον χώραις κα'ι έπιθυμοΰσι νά διαμένω- 
σιν έκτδς τής ηγεμονίας δύνανται νά διατηρώσι τά 

ακίνητα αύτών κτήματα, (’κμισθοΰντες ή διαχειρι- 
ζόμενοι αύτά διά τρίτων. Ούδεμία ιδιοκτησία δύνα
ται νά έκποιηΟή, εΐ μή μόνον νομίμως διά λόγους 
δημοσίου συμφέροντος κα'ι άντέ προηγηΟησομένης 
αποζημιώσεως. Τουρκομαυροβουνιωτική έπιτροπή 
έπιφορτισθήσηται νά διακανονίση έντδς τριών έτών 
τά ζητήματα τά περέ τοΰ τρόπου τής άπαλλο- 
τριώσεως, τής έκμεταλλεύσεως, και τής χρήσεως 
πρδς λογαριασμόν τής 'Γψ. Πύλης τών κτημάτων 
τοΰ κράτους καέ τών ιερών καθιδρυμάτων (βακου- 
φίων), ώς κα'ι τά ζητήματα τά σχετικά πρδς 
τά συμφέροντα τών ιδιωτών, όσοι ήθελον έχει 
τοιαΰτα.

Άρθρ. 31. Ή ηγεμονία τοΰ Μαυροβούνιου Οά 
συνεννοηΟή αμέσως μετά τής Ύψ. Πύλης περ'ι έγ- 
καταστάσεως μαυροβουνιωτών πρακτόρων έν Κων- 
σταντινουπόλει καέ άλλαχοΰ τοΰ όθωμανικοΰ κρά
τους, Χπου ήθελεν άναγνωρισθή ή τοιαύτη άνάγκη. 
Οί περιηγούμενοι ή διαμένοντες έν τω δθωμανικω 
κράτει Μαυροβούνιο! Οά υποτάσσωνται εις τούς δ- 
θωμανικού; νόμους καέ τάς άρχάς κατά τάς γενικάς 
άρχάς τοΰ διεθνούς δικαίου κα'ι τά ανέκαθεν διά 
τούς Μαυροβουνίους έθιμα.

"Αρθρ. 32. Τά στρατεύματα τοΰ Μαυροβούνιου 
έσονται υπόχρεα νά εκκενώσωσιν έντδς είκοσιν 
ημερών άπδ τής ανταλλαγής τών έπικυρώσεων 
τής παρούσης συνθήκης κα'ι ταχύτερον, εΐ δυνα
τόν, τήν χώραν ήν νΰν κατέχουσιν, έκτδς τών 
νέων δρίων τής ηγεμονίας. Ό αύτοκρατορικος 
οθωμανικός στρατδς ύποχρεοΰται ωσαύτως νά έκ- 
κενώση τάς εϊς τδ Μαυροβούνιον παραχωρηΟείσας 
χώρας κατά τδ αύτδ διάστημα τών είκοσιν ημε
ρών. Έν τούτοις ώρίσθη εΐσέτι πρόσθετος δεκαπεν
θήμερος προθεσμία όπως εγκατάλειψη τά δχυρά 
μέρη, μετακόμιση τά έν αύτοϊς υπάρχοντα εφόδια 
καέ τδ πολεμικόν υλικόν καέ συντάξν) τδν κατάλο
γον τών μή δυναμένων νά μετακομισθώσιν αμέσως 
μηχανών κα'ι λοιπών αντικειμένων.

Άρθρ. 33. Τοΰ Μαυροβούνιου δφείλοντος ν’ ά- 
ναλάβϊ| μέρος τοΰ δημοσίου όθωμανικοΰ χρέους 
οιά τάς άπονεμομένας ύπδ τής συνθήκης αύτώ νέας 
χώρας, οί έν Κωνσταντινουπόλει αντιπρόσωποι 
τών δυνάμεων θά καθορίσωσι τδ ποσδν αύτοΰ έκ 
συμφώνου μετά τής Ύψ. Πύλης κατά βάσιν δικαίαν.

Άρθ. 34. Τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη άνα- 
γνωρίζουσι τήν ανεξαρτησίαν τής σερβικής ηγεμο
νίας καθυποβάλλοντα αύτήν είς τούς έν τω έπο- 
μένω άρθριρ έκτιθεμένους όρους.

Άρθρ. 35. Έν Σερβία ή διάχρισις τών θρησκευ
τικών πεποιθήσεων καέ τών θρησκευμάτων κχτ’ού- 
οενδς δύναται ν' άντιταχθή ώς αίτιον αποκλεισμού 
ή άνικανότητος είς τήν άπόλαυσιν τών πολιτικών 

μα καύ Μοραύα κα'ι διά τών ύψωμάτων Στρέσερο, 
Βιελογόλο κα'ι Μεσύδ Πλανίνα καταλήγει εϊς Γοσί- 
νκν, Καρνετράβα, Δαρζόσκα καύ Δραϊνίτσα Πλά
να. Κατόπιν άνω τοΰ Δουσανέκ Γλαδαν'ικ άκολου
θοΰν τήν γραμμήν τών ύδάτων τοΰ Άνω Σουκόβκ 
καύ τοΰ Μοραύα, λήγει κατ’ εύθεϊαν είς Στόλ. Έ- 
κεϊθεν κατερχόμενον τέμνει εις άπόστασιν χίλια 
μέτρου πρδς τά βορειοδυτικά τοΰ χωρίου Σιενοκδς, 
τήν άπδ Σοφίας είς Πιρδτ δδδν, δθεν κατ’ εύθεϊαν 
ανέρχεται πρδς τδ Βιτλ'ικ Πλανίνα, διερχόμενον δέ 
διά τοΰ όρους 'Ραδοτσίνης έπύ τής σειρίς τοΰ με
γάλου Αί'μου άφίνει τήν μέν κώμην Δικιντζύ εις 
τήν Σερβίαν, τήν δέ^Σιενοκδς εις τήν Βουλγαρίαν 
εκ τοΰ υψώματος 'Ραδοτσίνης προήκει πρδς τά 
βορειοδυτικά καύ οιά τών όρέων Τσιπροβέκ καύ 
Στάρα Πλανίνα φθάνει είς τά ύψώματα τοΰ Αίμου, 
άνευρίσκον δέ(τά παλαιά ανατολικά όρια τής Σερ
βίας παρά τδ Κοΰλα Ίσμίλοβον καύ Κόκα παρα
κολουθεί αυτά μέχρι τοΰ ποταμοΰ Δουνάβεως πχ· 
ρά τήν 'Ρακοβίτσαν.

Άρθρ. 37. Μέχρι τής συνομολογήσεως τών νέων 
συμβάσεων ούδέν ε'ν Σερβία μεταβληθήσεται τις 
σημερινής καταστάσεως τών έμπορικών σχέσεων 
τή: ηγεμονίας μεταξύ τών ξένων χωρών. Ούδέν 
τέλος διαμετακομίσεων ληφθήσεται έπύ τών πραγ
ματειών τών οιερχομένων διά τής Σερβίας. Αί άτέ- 
λειαι καύ τά προνόμια τών ξένων ύπηκόων καύ τά 
δικαιώματα τής προξενικής δικαιοδοσίας καύ προ
στασίας, οΓα ύφίστανται σήμερον, Οά διαμείνωσιν 
έν πλήρει ένεργεία. έφ’δ'τον δέν ήθελον μεταβληθή 
διά κοινής συμφωνίας μεταξύ τής ηγεμονίας καύ 
τών ένδιαφερομένων δυνάμεων.

Άρθρ. 38. ΊΙ ηγεμονία τής Σερβίας αναλαμβά
νει τδ άνάλογον μέρος τών ύποχρεώσεων, οσας ή 
Ύψ. Πύλη συνήψε πρός τε τήν Αύστροουγγαρίαν 
καύ πρδς τήν εταιρίαν τής έκμεταλλεύσεως τώνσι
δηροδρόμων τής εύρωπαϊκής Τουρκίας διά τήν άπο- 
περάτωσιν, συνένωσιν καύ έκμετάλλευσιν τών σιδη 
ροορομιζών γραμμών, αϊτινες Οά χατασκευασθώσιν, 
έπύ τών χωρών, άς νεωστύ προσέλαβεν ή ηγεμονία. 
Αί άναγκαϊαι συμβάσεις πρδς διακανόνισιν τών 
ζητημάτων συνομολογηθήσονται άμα τή ύπογραφή 
τής ειρήνης μεταξύ τής Αύστροουγγαρίας, τής Πύ
λης,τής Σερβίας, καύ τής ηγεμονίας τής Βουλγαρίας 
έντδς τών δρίων τής άρμοδιότητος αύτής.

Άρθρ. 39 Οί Μουσουλμάνοι, ίσοι έχοντες ιδιο
κτησίας έν ταϊς προσαρτωμέναις εις τήν Σερβίαν 
χώραις έπιΟυμοΰσι νά έγκαταστήσωσι τήν διαμο
νήν αύτών έκτδς τής ηγεμονίας ταύτης, δύνανται 
νά τηρώσιν έν αύταϊς τά ακίνητα αύτών κτήματα, 
έκμισθοΰντες ή διαχειριζόμενοι αύτά διά τρίτων. 
Τουρκοσερβική επιτροπή ε’πιφορτισΟήσεται νά

καέ άστυκών δικαίων, εις τήν αποδοχήν εϊς τάς 
δημοσίους θέσεις, λειτουργίας καέ τιμάς, ή εις τήν 
έξάσκησιν τών διαφόρων έπαγγελμάτων καέ έπιτη- 
δευμάτων, δπουδήποτε κα'ι άν ·ρ. Ή έλευθερία 
καέ ή εξωτερική λατρεία πάντων τών θρησκευ 
μάτων έσονται έξησφαλισμέναι εις πχντας τούς έκ 
τής Σερβίας έξαρτωμένους, ώς καέ είς τούς ξένους, 
καύ ούδέν πρόσκομμα δύναται νά τεθή είτε είς 
τήν ίεραρχικήν δργάνωσιν τών διαφόρων θρησκευ
μάτων, είτε είς τάς σχέσεις αύτών πρδς τούς 
πνευματικούς αύτών αρχηγούς.

Άρθρ. 36. ΊΙ Σερβία προσλαμβάνει τάς έν τοϊς 
έπομένοις όρίοις περιλαμβανομένας χώρας. Τδ νέον 
δριον διήκει κατά μήκος τών μέχρι τοΰδε δρίων άπδ 
τοΰ μέρους ένθα δ Δρϊνος έκβάλλει εϊς τδν Σαΰον 
έκεϊθεν άκολουθοΰν τήν κοίτην τοΰ ποταμοΰ καέ 
καταλεϊπον είς τήν ηγεμονίαν τδ Μάλι Σβόρνικ 
κα'ι Ζεχάρ προήκει κατά μήκος τών άρχαίων δρίων 

τής Σερβίας μέχρι Καπαονίκ. Κατά τήν κορυφήν 
Κανιλούγκ άφιστάμενον τοΰ παλαιοΰ δρίου, τρέ
πεται πρδς νότον τοΰ όρους και προήκει κα 
τά μήκος τών ανατολικών δρίων τοΰ σανδζακίου 
Νύσσης, διερχόμενον τάς κορυφάς τών όρέων Μα- 
ρίκα κα'ι Μερδάρ Πλανίκα. Τά ύψώματα ταϋτα 
άπαρτίζουσι τήν δροθετικήν κοιλάδα, ήν δρίζουσιν 
άφ’ένδς μέν οί ποταμού Ίβαρ καύ Σενίτσα,ίάφ’έτε'- 
ρου δε ό ποταμός Τοπολνίτσα. ΊΙ Πρέπολατ]μένει 
είς τήν Τουρκίαν. Έκεϊθεν ή δροθετική γραμμή 
διήκουσα μεταξύ Προβενίκας καύ Μεδβέτσας βαίνει 
πρδς νότον, καύ καταλείπουσα εις τήν Σερβίαν 
άπαν τδν λεκανοπέδιου Μεδβέτσας βαίνει ευθύ πρδς 
τδ ύψωμα 1’ολγέκ Πλανίνα—τδ σχηματίζον τήν 
διανομήν τών ύδάτων Κρίβας 'Ριέκας κα'ιΠολιανί- 
τσας άφ'ενδς τής Βετερνίτσας κα'ι τοΰ Μοραύα 
άφ’ ετέρου — με’χρι τής κορυφής τής Πολιανί- 
τσας. ΊΙ μεθόριος αύ’τη γραμμή χωρεϊ έκεϊ- 
θιν διά τής Καρ-ίνας Πλχνίνας μέχρι τής συμ
βολής τοΰ Κοΐνσκα πρός τδν Μοραύαν, διερ- 
χομένη δέ οιά τοΰ δευτέρου τών ποταμών τούτων 
τρέπεται τήν γραμμήν τής διανομής τών ύδάτων 
τοΰ ρύακος Κοΐνσκα κα'ι ετέρου ρύακος εϊσβάλλοντος 
εις τδν Μοραύαν παρά τήν Νεραδόβτσην κα'ι άφι- 
κνεϊται ύπεράνω τής Τυργοβίτσης μέχρι τής Πλα
τίνας Άγιου Ήλιου. Έκ τοΰ μέρους τούτου παρεκ
τείνεται άπδ τής κορυφής τοΰ 'Αγίου Ήλιου μέχρι 
τής κορυφής τοΰ όρους Κιλζούκ, κα'ι διερχομένη 
Οια τών ύπ’αριθμόν 1516 καύ 15 47 έν τω χάρτη 
τοΰ αύστριακοΰ επιτελείου μερών καύ διά τοΰ Βκ- 
β·’να·Γόρα απολήγει εϊς τδ όρος Κουρνίβιρε. ’Από 
τοΰ όρους τούτου τδ νέον δριον συνενοΰται μετά 
τοΰ δρίου τής Βουλγαρίας, ήτοι άκολουθοΰν τήν 
γραμμήν τής διανομής τών ύδάτων μεταξύ Στρού-
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διαχανονίση ίντδς τριετους προθεσμία? πάντα τά 
ζητήματα τά περ} τοΰ τύπου τής άπαλλοτριώ- 
σεως, ίκμεταλλεύσεως ή χρήσεως πρδς λογαρια
σμόν τής Ύψ. Πύλης τών χτημάτων τοΰ κράτους 
χαί τών ιερών καθιδρυμάτων (βακούφίων),ώς χα'ι τά 
περί τών συμφερόντων τών ιδιωτών, ίσοι ήθελον 
έχει τοιαΰτα.

“Αρθρ. 40. Μέχρι τής συνομολογήσεως συνθή
κης μεταξύ Τουρκίας χα'ι Σερβίας οί σέρβοι υπή
κοοι, οί περιηγούμενοι ή διαμένοντες ίν τώ οθωμα
νικοί χράτει, Οά ύποβάλλωνται είς τάς γενιχάς άρ
χάς τοΰ διεθνούς δικαίου.

“Αρθρ. 41. Τά σέρβικά στρατεύματα όφείλουσιν 
ίντδς πεντεκαίδεχα ήμερών άπδτής άνταλλαγής τών 
ίπικυρώσεων τής παρουσης συνθήκης νάίκχενώσωσι 
τήν χώραν, τήν μή συμπεριλαμβανομένην εν τοΐς 
νέοις όρίοις τής ηγεμονίας. Ωσαύτως δ οθωμανι
κός στρατός Οε'λει ίχκενώσει κατά τδ αύτδ δε
καπενθήμερον διάστημα τά εις τήν ηγεμονίαν τής 
Σερβίας εκχωρούμενα με'ρη. Δίδοται όμως πρόσθε
τος δεκαπενθήμερος επίσης διορία εις τδν Οθωμανι
κόν στρατδν πρδς έχκένωσιν τών ώχυρωμένων θέ
σεων, μεταφοράν τών πολεμεφοδίων χα'ι λοιπών χα'ι 
άπογραφήν τών μηχανών χα'ι τών πραγμάτων 
εκείνων δσα δεν είναι δυνατδν νά μεταχομισθώσιζ 
άμέσως.

“Αρθρ. 42. Τής Σερβίας δποχρεουμένης ν’ άνα- 
λάβη μέρος τοΰ Οθωμανικού δημοσίου χρέους διά 
τάς κτήσεις άς προσχταται δυνάμει τής παρουσης 
συνθήκης, οί ίν Κωνσταντινουπόλει άντιπρόσωποι 
τών δυνάμεων Οε'λουσιν δρίσει τδ ποσδν τοΰ κεφα
λαίου τούτου ίκ συμφώνου μετά τής *Τψ.  Πύλης 
καί έπ} βάσεως δικαίας.

“Αρθρ. 43. Τά υψηλά συμβαλλόμενα με'ρη άνα- 
γνωρίζουσι τήν άνεξαρτησίαν τής 'Ρουμανίας, 
ύποβάλλοντα αύτήν ύπδ τούς Ορους τούς ίκτιθεμέ- 
νους ίν τοΐς δύο ίπομένοις άρθροις.

“Αρθρ.44. Έν'Ρουμανία ήδιάκρισις τώνΟρησχευ- 
τιχών πεποιθήσεων χατ’ούδενδς δύναται νά Οεωρη- 
Οή ώς αίτιον αποκλεισμού ή άνικανότητος εις τήν 
άπόλαυσιν τών άστυχών χα'ι πολιτικών δικαιωμά
των, τήν είς τάς δημοσίας θέσεις, λειτουργίας 
καί τιμάς αποδοχήν, ή τήν ίνάσχησιν τών δια
φόρων ίπαγγελμάτων κα} επιτηδευμάτων, Οπου 
δήποτε κα} άν ή. ΊΙ ίλευθε ρία κα'ι ή εξωτερική 
λατρεία πάντων τών θρησκευμάτων ίξασφαλισθή- 
σονται πασι τοΐς ίκ τυΰ ρουμανικού κράτους ε'ξαρ- 
τωμένοις, ώς κα} τοΐς ξένοις, χα'ι ούδέν δύναται 
νά επενεχθή πρόσκομμα είτε είς τήν ίεραρχικήν 

δργάνωσιν τών διαφόρων θρησκευμάτων, είτε είς 
τάς σχίσεις πρδς τούς πνευματικούς αύτών άρχη 
γους. Οί υπήκοοι άπασών τών δυνάμεων, έμποροι

ή άλλοι, θέλουσιν απολαύει εν Ρουμανία, πλήρους 
ίσότητος άνευ διακρίσεως θρησκείας.

“Αρθρ. 45. ΊΙ βουμανική ηγεμονία άποδίδωσι 
τή Α. Μ. τώ αύτοκράτορι τής 'Ρωσσίας τδ μέρος 
τής Βεσσαραβίας, τδ άποσπασθέν άπδ τής ’Ρωσ
σίας συνεπεία τής παρισινής συνθήκης τοΰ 1856 
κχ} δριζόμενον πρδς δυσμάς μέν δπδ τής κοίτης 
τοΰ Προύθου, πρδς νότον δέ ύπδ τής κοίτης τοΰ 
βραχίονος τής R-ίλιας και τοΰ στομίου Στάρι 
Σταμπουλ.

“Αρθρ. 46. Συνενοΰνται μετά τής ’Ρουμανίας αί 
νήσοι αί άποτελοΰσαι τδ Δέλτα τοΰ Δουνάβεως, 
ώς κα'ι ή νήσος τών οφεων, τδ σανδζάκιον Τουλ- 
τσης, περιλαμβάνον τούς καζάδες Κίλιας, Σουλινα, 
Μαχμουδιέ, Ίσάκτας, Τούλτσης, Ματσινίου, Πα- 
πχδάγ, Χίρσοβχς, Κωνστάντσας χα} Μετζιδιέ. Ή 
ηγεμονία λαμβάνει περιπλέον τήν χώραν, τήν χει- 
μένην πρδς νότον τής Δοβρουτζας μέχρι γραμμής 
άρχομένης πρδς άνατολάς τής Σιλιστρίας κα} άπο- 
ληγούσης είς τδν Εύξεινον πρδς νότον τής Μαγχάλιας. 
Ή μεθόριος γραμμή δρισθήσεται ίπιτοπίω; δπδ 
τής εύρωπαϊχής ίπιτροπής, τής συνισταμένης διά 
τδν καθορισμόν τής Βουλγαρίας.

“Αρθρ 47 Τδ ζήτημα τής διανομής τών ύδάτων 
χα'ι τής άλιείας ύποβληθήσεται είς τήν διαιτητείαν 
τής ευρωπαϊκής επιτροπής τοΰ Δουνάβεως.

“Αρθρ. 48. Ούδέν τέλος διαμεταχομίσεως θέλει 
εΐσπράττεσθαι εν 'Ρουμανία διά τά εμπορεύματα, 
τά διά τής ηγεμονίας μεταφερόμενα.

“Αρθρ. 49. Συμβάσεις δύνανται νά συνομολογη- 
θώσιν ύπδ τής 'Ρουμανίας πρδς διαχανόνισιν τών 
προνομίων και δικαιοδοσιών τών προξένων, προχει- 
μένου περ'ι τής προστασίας έν 'Ρουμανία. Τά χε- 
χτημένα δικαιώματα θέλουσιν ισχύει ίφ’ ίσον δέν 
τροποποιηθώσιν ίκ κοινής συμφωνίας μεταξύ τής 
ηγεμονίας κα'ι τών ίνδιαφερομένων μερών.

“Αρθ 50. Μέχρι τής συνομολογήσεως ειρήνης, 
κανονιζούσης τά προνόμια κα'ι τήν δικαιοδοσίαν 
τών προξένων μεταξύ Τουρκίας κα'ι 'Ρουμανίας, οί 
ρουμάνοι ύπήκοοι, οί περιηγούμενοι ή διαμένοντες 
ίν τώ δθωμανικώ χράτει, κα} οί όθωμανο} υπήκοοι 
οί περιηγούμενοι ή διαμένοντες ίν 'Ρουμανία θέ- 
λουσιν απολαύει τών δικαιωμάτων, άτινα χορη
γούνται είς τούς ύπηκόους τών λοιπών εύρωπαϊκών 
δυνάμεων.

“Αρθρ. 51. Καθόσον άφορα τάς επιχειρήσεις δη
μοσίων έργων κα} ίτέρας τής αύτής φύσεως, ή 
'Ρουμανία άναλαμβάνει δι’άπασαν τήν παραχωρη- 
θεΐοαν χώραν τά δικαιώματα κα} τάς ύποχρεώσεις 
τής Ί'ψ. Πύλης.

“Αρθ. 52. Πρδς αυξησιν τών ίχεγγυων τών έξη- 
σφαλισμένων είς τήν ε’λευθεροπλοίαν τοΰ Δουνάβεως,

'Ρωσσίαν ίν Άσία τάς χώρας Άρδαχάν, Κάρς καί 
Βατούμ μετά τοΰ λιμένος τής πόλεως ταύτης ώς 
κα} άπάσας τάς χώρας τάς περιλαμβανομένας με
ταξύ τών άρχαίων βωσσοτουρχικών μεθορίων χα} 
τής ίπομένης γραμμής.—Τδ νέον μεθόριον άρχό- 
μενον άπδ τοΰ Εύξείνου συνωδά τή γραμμή τή δ- 
ρισθείση ύπδ τής συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου 
μέχρι σημείου Β. Δ. τοΰ Κορδά καδ πρδς Ν. τοΰ 
Άρτβίν παρεκτείνεται χατ’εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ ποταμοΰ Τσουρούχ, διέρχεται τδν ποταμόν 
τοΰτον, διαβαίνει πρδς Α. τοΰ Έσμιτσέν, χωροΰν 
χατ’εύθεΐαν γραμμήν πρδς Ν. καδ ένοΰται μετά 
τών βωσσικών μεθορίων τών άναφερομένων έν τή 
συνθήκη τοΰ Αγίου Στεφάνου ίν σημείω πρδς Ν. 
τοΰ Νεριμάν, χαταλειπομένης τής πόλεως Όλη 
είς τήν 'Ρωσσίαν. Άπδ τοΰ παρά τδ Νεριμάν (5η- 
θέντος σημείου τδμεθοριον κάμπτει πρδς άνατολάς, 
διέρχεται διφ τοΰ Τρεβενέκ, άφιεμένουτή 'Ρωσσία, 
χα} προχωρεί μέχρι τοΰ Πενέκ τσάι. ’Ακολουθεί 
τδν ποταμόν τοΰτον μέχρι τοΰ Βαρδουζ, εΤτα δέ 
διευθύνεται πρδς νότον, άφίνον τδ Βαρδούζ κα} τδ 
Γενίκιοϊ είς τήν Ρωσσίαν. Ά πό τίνος σημείου πρδς 
δυσμάς τοΰ Καρά Ούγάν, τδ μεθόριον διευθύνεται 
είς Μετζιγχέρ, ίξακολουθεΐ καθ’ εύθεΐαν γραμμήν 
εις τήν κορυφήν τοΰ όρους Χασάν δάγ χα'ι διέρχε
ται διά τής διανομής τών ύδάτων μεταξύ τών 
συμβολών τοΰ ’Αράξου πρδς βοέρίν χα} τοΰ Μου- 
ράο σοΰ πρδς νότον μέχρι τών άρχαίων βωσσιχών 
μεθορίων.

“Αρθρ. 59. Ή Λ. Μ. δ αύτοκράτωρ τής 'Ρωσ
σίας κηρύσσει οτι προτίθεται νά χαταστήση τδ 
Βατούμ έλεύθερον λιμένα ούσιωδώς ίμπορικόν.

“Αρθ. 60. Έπιστρέφονται τή Τουρκία ή χοιλάς 
τοΰ Άλασγέρδ κα'ι ή πόλις τοΰ Βαγιαζήτ, αί πα- 
ραχωοηθεΐσαι τή 'Ρωσσία διά τοΰ 19 άρθρου τής 
συνθήκης τοΰ Αγίου Στεφάνου. Ή 'Τψ. Πύλη 
παραχωρεί τή Περσίφ τήν πόλιν καί τήν χώραν 
Χοτούρ οί'α ώρίσθη ύπδ τής μικτής άγγλορρωσσι- 
χής ίπιτροπής, τής διορισθείσης διά τδν καθορ σμδν 
τών τουρχοπερσιχών μεθορίων.

“Αρθρ 61. ΊΙ Τψ. Πύλη ύποχρεοΰται νά πραγ- 
ματοποιήση άνευ αναβολής τάς βελτιώσεις κα} 
μεταρρυθμίσεις άς άπαιτοΰσιν αί ίπιτόπιοι άνάγχαι 
ίν ταϊς ύπδ τών ’Αρμενίων οίχουμέναις επαρχία ις 
χα} νά ίγγυηθή τήν άσφάλειαν αύτών χατά τών 
Κιρκασιών χα'ι Κούρδων. Θέλει γνωστοποιεί πε- 
ριοδιχώς τά πρδς τοΰτο λαμβχνόμενα μέτρα πρδς 
τάς δυνάμει; αί'τινες, θέλουσιν επιτηρεί τήν εφαρ
μογήν αύτών.

“Αρθρ. 62. ’Επειδή ή'Υψ. Πύλη δηλοΐ τήν πρό- 
θεσιν αύτής περ} τοΰ δ-.ατηρήσα: και ίπεχτεΐναι 
όσον τδ δυνατδν περισσότερον τήν θρησκευτικήν ε’λευ-

ήτις άνεγνωρίσθη άποτελοΰσα εύρωπαϊκδν συμφέ
ρον, τά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη άποφασίζουσιν 

8πως χατεδαφισθώσιν άπαντα τά φρούρια κα} όχυ- 
ρώματα τά εύρισκόμενα κατά μήκος τοΰ ποταμοΰ 
άπδ τών Σιδηρών πυλών μέχρι τών ίκβολών αύτοΰ 
χα} όπως μή ίγερθώσι νέα. Ούδέν πολεμικόν 
πλοΐον δύναται νά οιαπλέη τδν Δούναβιν κάτωθεν 
τών Σιδηρών πυλών εξαιρέσει μικρών πλοίων, προ- 
ωρισμένων διά τήν άστυνομίαν τοΰ ποταμοΰ χα} 
τήν τελωνειακήν ύπηρεσίαν. Εντούτοις αί είς τάς 
ίχβολάς τοΰ. Δουνάβεως φυλακίδες τών δυνάμεων 
δύνανται ν’άναπλέωσι μέχρι Γαλαζίου.

“Αρθρ. 53. Ή ευρωπαϊκή έπιτροπή τοΰ Δουνά 
βεως, παρ’ή θέλει άντιπροσωπευεσθαι ή ‘Ρουμανία 
διατηρεί τά καθήκοντα αύτής έξασκοΰσα τοΰ λοι - 
ποΰ αύτά μέχρι Γαλαζίου έν πλήρει άνεξαρτησία 
άπδ τής άρχής τής χώρας. Έπικυροΰνται άπασαι 
αί συνθήκαι, συμβάσεις, πράξεις κα'ι άποφάσεις, αί 
άναφερόμεναι είς τά δικαιώματα, προνόμια κα'ι 
τάς ύποχρεώσεις αύτής.

“Αρθρ. 54. ‘Εν έτος πρδ τής λήξεως τής προθε
σμίας τής δρισθείσης διά τήν διάρκειαν τής εύρω- 
παϊκής ίπιτροπής, αί δυνάμεις Οέλουσι συμφωνή
σει ώς πρδς τήν παράτασιν τής έξουσίας αύτής ή 
τάς τροποποιήσεις, ών τήν εισαγωγήν ήθελον θεω
ρήσει άναγκαίαν.

“Αρθρ.55. Τδν κανονισμόν τοΰ πλοΰ, τής άστυ- 
νομίας κα'ι τής ίπιτηρήσεως τοΰ ποταμοΰ άπδ τών 
Σιδηρών πυλών μέχρι τοΰ Γαλαζίου ίπεξεργασθή- 
σεταιήεύρωπχϊκή έπιτροπή. βοηθουμένη ύπδ άντι- 
προτώπων τών παραδουναβείων χρατώνοί κανονι
σμοί ουτοι τεθήσονται έν αρμονία πρδς συνταχθέν 
τας ή συνταχθησομένους διά τδν πλοΰν τοΰ ποτα
μοΰ κάτωθεν τοΰ Γαλαζίου.

“Αρθρ. 56. ‘Π έπιτροπή τοΰ Δουνάβεως συνεν- 
νοηθήσεται μετά τών αρμοδίων περ'ι τής διευθύν- 
σεως τοΰ φάρου ίν τή νήσω τών οφεων.

“Αρθ. 57. Άνατεθήσεται τή Αυστροουγγαρία ή 
ίκτέλεσις τών έργασιών τών προωρισμένων πρδς 
ίξάλειψιν τών προσκομμάτων, ατινα αί Σιδηραΐ 
πύλαι κα} οί χαταρ’βάχται προβάλλουσιν είς τήν 
ναυτιλίαν. ‘

Τά παραποτάμια κράτη τοΰ μέρους εκείνου τοΰ 
ποταμοΰ Οέλουσι χορηγήσει άπάσας τάς εύχολία.·, 
αϊτινες δυνατδν νά άπαιτηθώσιν ίν τώ συμφέροντι 
τών έργασιών. Διατηροΰνται ύπέρ τής Αυστροουγ
γαρίας αί διατάξεις τοΰ έκτου άρθρου τής λονδινείου 
συνθήκης τής 13 μαρτίου 1871, αί άναφερό- 
μεναι είς τδ δικαίωμα ιίσπράξεως προσωρινού τέ
λους όπως χαλυφθώσιν αί δαπάναι τών έργασιών 
τούτων.

“Αρθρ. 58 Ή Τψ. Πύλη παραχωρεί εις τήν

I
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θερίαν καί προστατεόειν αύτήν, τά συμβαλλόμενα 
κράτη λαμβάνουσιν ύπδ σημβίωσιν τήν αύθόρμητον 
ταύτην δήλωσιν. Είς ούδέν μέρος τής οθωμανικής 
αύτοκρατορίας ή θρησκευτική διαφορά δύναται νά 
ληφθή ώς λόγος αποκλεισμού ή άνικανότητο; είς τήν 
άπόλαυσιν τών πολιτικών καί άστυκών δικαιωμά
των, τήν άποδοχήν εις τάς δημοσίους θέσεις, λει
τουργίας καί τιμάς, ή είς τήν έξάσκησιν τών δια
φόρων επαγγελμάτων καϊ έπιτηδευμάτων. '■'Απαν- 
τες άνευ διακρίσεως θρησκεύματος έχουσι τδ δικαίω
μα τής μαρτυρίας ενώπιον τών δικαστηρίων. ‘II 
έλευθερία και ή εξωτερική λατρεία πάντων τών 
θρησκευμάτων εσονται έξησφαλισμέναι είς πάντας, 
καί ούδέν πρόσκομμα δύναται νά τεθή είτε είς τήν 
ίεραρχικήν όργάνωσιν τών διαφόρων θρησκευμάτων, 
είτε εις τάς σχέσεις αύτών πρδς τούς πνευματικούς 
αρχηγούς. Οί κληρικοί, οί ϊεροπροσκυνητα'ι κα'ι ο· 
μοναχοί πάντων τών εθνοτήτων, οί περιηγούμενο, 
τήν ευρωπαϊκήν και άσιατικήν Τουρκίαν, 0’ άπο- 
λαύωσι τών αύτών δικαίων, πλεονεκτημάτων καϊ 
προνομιών· το δικαίωμα τής έπισήμου προστασίας 
αναγνωρίζεται είς τού; έν Τουρκία διπλωματικούς 
κα'ι προξενικούς πράκτορας τών δυνάμεων διά τε τά 
είρημένα πρόσωπα καϊ διά τά θρησκευτικά, φιλαν
θρωπικά καϊ άλλα καθιδρύματα αυτών έν τοϊς Ά- 
γίοις Τόποις καϊ άλλαχοΰ. Τά κεκτημένα τής 
Γαλλίας δικαιώματα επιφυλάσσονται βητώς, καϊ 
έννοεϊται Οτι ούδεμία άλλοίωσίς δύναται νά έπε- 
νεχθή εϊς τδ καθεστώς έν τοϊς Άγίοις Τόποις.

Οί μοναχοϊ τοΰ ορούς “Αθω, δθενδήποτε καϊ άν 
κατάγωνται, Οά διατηρώσι τά κτήματα καϊ τά 
προηγούμενα αυτών πρνόμοια, καϊ θά άπο- 
λαύωσιν, άνευ έξαιρεσεως, πλήρους ίσότητος προνο
μίων καϊ δικαιωμάτων.

Άρθρ. G3. ΊΙ παρισινή συνθήκη τής 30 μαρ
τίου 1850 ώς καϊ ή τοΰ Λονδίνου τής 13 μαρτίου 
1871 διατηροΰνται έν άπάσαις ταϊς διατάξεσιν αύ
τών, δσαι δέν άκυροΰνται ή τροποποιούνται ύπό 
τών άνωτέρω άρθρων.

Άρθρ. 64. ΊΙ παρούσα συνθήκη έπικυρωθήσε 
ται, αί δέ Επικυρώσεις αυτής άνταλλαγήσονται έν 
Βερολίνω μετά τρεϊς εβδομάδας ή ταχύτερον, εΐ 
δυνατόν. Έφ’ ω οί πληρεξούσιοι ύπέγραψαν καϊ 
έσφράγισαν αύτήν διά τών σφραγίδων αύτών.

Έγένετο έν Βερολίνφ, τή δεκάτη τρίτη ίουλίου 
τοΰ χιλιοστοΰ ύκτακοσιοστοΰ εβδομηκοστού όγδοου 
»-----
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ΑιΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
I.

Λευκή ώς ίστίον λευκόν έν ζοφερά θαλάσση, 
ό’τε τδ ήμισυ τοΰ όρίζοντο; νεφελοσκεπές, τδ δέ 
άλλο αιθριον οιατελεϊ, λευκή ώς τδ άνά μέσον τοΰ 
σκοτεινού κύματος καϊ τοΰ ούρανοΰ άναπεπταμέ- 
νον έκεϊνο ίστίον, τοιαύτη ή τελευταία τής έλπί- 
δος άκτϊς, ή ύπομειδιώσα εις άνθοωπον, τδν έ
σχατον οιατρε'χοντακίνδυνον· ή άγκυρα ήρθη, άλλ’ 
εις τδ χιονόλευκον ίστίον.προσηλοΰνται άκόμη τά 
βλέματά μας διά με'σης τής χαλεπωτάτη; Ουε'λης- 
ένω δέ καθ’ έκάστου κύματος τήν διάβασιν έπϊ 
μάλλον άφ’ ήμών μακρύνεται, ούχ ήττον ή καρ
δία επιμένει παρακολουθούσα αύτό.

II.
Ού μακράν τοΰ Τουβονάϊ μέγας βράχος έν μέ

ση θαλάσση ύψοΰται, άσυλον μέν τών Οαλασσο- 
βίων πτηνών, έρημος όμως ανθρώπων. Έκεϊ ή 
δύσμορφος φώκη έρχεται νά προφυλαχθή άπδ τοΰ 
άνεμου καϊ κοιμάται νεναρκωμένη έν τω ζοφερω 
αύτής άντρω, ή παίζει νωχελώς κυλινδουμένη 
μέ τάς ήλιακάς ακτίνας. Έάν μονόξυλό·? τιδιαβή 
τυχόν έγγύς τοΰ βράχου, ή ηχώ τοΰ λάρου μόνον 
τήν όξεϊαν διαβιβάζει κραυγήν, τοΰ πτεροφόρου 
τής έρημίας άλιέως, οστις έπϊ τοΰ γυμνού άναβ ι- 
βάζει βράχου τούς άπτήνας άκόμη νεοσσούς του. 
Στενή γραμμή κίτρινης ψάμμου σχηματίζει 
προς έν μέρος είδος παραλίας, όπου ή νεαρά χελώ- 
νη Οραόουσα τδ ώόν της σύρεται έρπουσα πρδς 
τά γενέθλια κύματα, θρέμμα τής ήμέρας, οπερ ή- 
λιακή μέν έξεκόλαψεν άκτϊς, τδ δημιουργικόν δέ 
φώς χάριν τοΰ ώκεανοΰ έπώασε. Τό λοιπόν τής 
νήσου μέγας τις είναι κρημνός, εϊς τών τόπων έ
κείνων. οΐ’τινες εις ναυαγήσανεα θαλασσοπόρον ά- 
πελπισμοΰ άσυλον μόνον νά προσφέρωσι δύνανται, 
επιτήδειοι είς τό νά διεγείρωσι τδν πόθον τοΰ κα-

ταποθέντος πλοίου, εις τό νά καταστήσωσιν επί
φθονον τών άπολεσθέντωνσυμπλωτήρωντήν τύχην. 
Τοιοΰτο τό πένθιμον καταφυγών, οπερ ή Νέβα 
έξελέξατο, όπως τδν έραστήν αύτής ύφαρπάση 
άπδ τής εχθρικής καταοιώξεως. ’.Αλλά τά μυστή
ρια πάνταδέν είναι άποκεκαλυμμένα εις τόν εχθρόν, 1 

γνωρίζει οέ αύτη έκεϊσε θησαυρόν άπδ πάντων τών 
οφθαλμών κεκρυμμένον.

III.
Έκεϊ πλησίον, πριν ή τά μονόξυλα χωρισθώσρν, 

οί κωπηλάται τοΰ φέροντος τόν Τορκϊλ σκάφους, 
κατά διαταγήν τής Νέβας εις τό τοΰ Χριστιανού 
μετέβησαν, όπως έπιταχύνωσι δήθεν τήν πορείαν 
του· ό Χριστιανός ηθέλησε ν’ άντιταχθή. Άλλ’ ή 
νεανις ύπομειδιώσα άταράχως καϊ δακτυλοδει- 
κτοΰσα τήν βραχώδη νήσον «Φεύγετε, ευτυχείτε», 
είπε, προστιθεϊσα οτι μόνη τήν σωτηρίαν τοΰ 
Τορκϊλ άναδέχεται· οί τρεϊς λοιπόν ναυτικοί άνε- 
χώρησαν έπαυξήσαντες ούτω τό πλήρωμά των. 
Τό μονόξυλον ώρμησε ταχύ, διάττοντος άστέρος 
δίκην, λίαν μακράν όπισθεν του τούς καταδιώκτας 
άφέν. Τότεοί έχθροϊ διηυθύνθησαν εύθύ πρός τδν 
βράχον, δν μετά μικρόν ό Τορκϊλ καϊ ή Νέβα νά 
καταλάβωσιν έμελλον οί δύο έρασταϊ έδιπλασία- 
σαν τάς προσπάθειας των δ βραχίων τής κόρης, 
καίπερ λεπτοφυής, ήν έπιτήδειος συνάμα καϊστι- 
βαρός- εΐθισμένο; δέ νά παλαίη πρδς τήν θάλασ
σαν μόλις είς τήν άνδρικήν τοΰ Τορκϊλ ύπεχώρει 
ρώμην. Μετά μικρόν ούχϊ πλέον τοΰ μήκους τοΰ 
μονοξύλου υπήρχε τδ μεταξύ αύτών καϊ τοΰ σκο
πέλου διάστημα, βράχου άποκρήμνου, άδυσωπή- 
του, ύδατα μόνον άνευ πυθμένος, περϊ τήν βάσιν 
έχοντος- είς άπόστασιν μόλις έκατοντάκις μείζονα 
ήν δ εχθρός· πλήν τοΰ εύθραύστου σκαφιδιού, δ
ποίαν τάχα ήδύναντο νά προσδοκώσι καταφυγήν ; 
Ατελής μομφή έν τω τοΰ Τορκϊλ βλέμματι έξει- 
κονισθεϊσα, έφαίνετο οίονεϊ έρωτώσα καϊ λέγουσα 
• άρά γε διά ν’άποθάνω καϊ μόνον ώδήγησέ με ή 
Νέβα ένταΰθα ; καταφυγήν τάχα 0ά ευρώ εδώ 
ή τάφον; δ δέ πελώριος ούτος βράχος δέν είναι 
αρα άλλο τι ή έπικήδεων έν τω κόλπφ τής θα
λάσσης μνημεϊον ; ·

■ V.
Μετά στιγμιαία·/ έπϊ τής κώπης ανάπαυλαν, ή 

Νέβα έγείρεται καϊ δεικνύουσα τδν προσεγγίζοντα 
εχθρόν «Τορκϊλ, άνεφώνησεν, άκολούθει άφόβως, 
άκολούθει μοιο. Ταΰτα δ’είποΰσα εις τάς άβύσ- 
σους βυθίζεται τοΰ ώκεανοΰ. Καιρός άπωλείας δέν 
υπήρχε . . . ΙΙρουπτος ήν δ κίδυνος- τούς οφθαλ
μούς του προσέβαλον αϊ άλυσοι, τήν άκοήν του 
αί άπειλαί. Οί Άγγλοι μετά πάσης έκωπηλάτουν 
σπουδής, πλησιάσαντες δ’έτι μάλλον προσεκάλουν

αύτδν νά παραδοθή έξ ονόματος δ'περ ειχεν άρνηθή 
καλοΰντες αυτόν· δρμα λοιπόν καϊ αύτδς κατακέ
φαλα- έκ παίδων άριστος ήν κολυμβητής, πασα 
δ'ή ελπίς του έστηρίζετο ήδη έπϊ τής περϊ τδ κο- 
λυμβαν ίκανότητος, άλλά ποΰ καϊ πώς νά 
διευΟυνθή; Καταδύσας δέν άνεφαίνετο πλέον. Έκ
πληκτου τής λέμβου τδ πλήρωμα παρετήρουν 
έναλλάξ τά κύματα καϊ τήν παραλίαν· ούδαμώς 
νά προσπελάσωσιν ήδύναντο τδν απότομον κρη
μνόν, τόν δίκην παγετώδους βουνού τραχύν καϊ 

| ολισθηρόν έπϊ τινα χρόνον ένδιατρίψαντες, έκα- 
ραδόκουν ίσως ήθελεν άναφανή κατά τήν επιφά
νειαν νηχόμενος· άλλ’ ούδέ φυσαλϊς μία άπδ τής 
άβύσσου άνέβη· τδ κΰμα έξηκολούθει κυλιόμενόν, 
άπδ δέ τής καταβυθίσεως τών δύο δραστών, ού
δεμία ύπήρχεν έπϊ τής έπιφανείας αύτοΰ νεωτέρα 
πτυχή τήν πορείαν αύτών μαρτυρούσα, μικρά 
τις ε·χε σχηματισθεϊσα δίνη, ολίγος άφρός είχε 
διαλευκάνει τδν τόπον, οστις ώς ή έσχάτη αύτών 
κατοικία έφαίνετο, τάφος λευκός τοΰ ζεύγους τού
του, δ'στις πιθανώτατα δέν έμελλε δΓ έπιτυμβίου 
μαρμάρου νά κοσμηθή. Μόνη ή πιρόγα ήρεμα έπϊ 
τών κυμάτων ταλαντευόμενη, ώς κληρονόμος 
πινθηφορών, έφαίνετο διηγουμένη άκόμη περϊ τοΰ 
Τορκϊλ καϊ τής έρωμένης του. Πλήν τοΰ ένιαίου 
τούτου ίχνους, άπατα ή σκηνή έκείνη ήδύνατο 
νά έκληφθή, ώς ή έξαφανισθεϊσα οπτασία δνει- 
ρώξαντος θαλασσοπόρου. Έπϊ καιρόν τινα έμει
ναν άκόμη έκεϊ, τάς έρεύνας των έξακολουθοΰντες, 
έπϊ τέλους άπεμακριίνθησαν, ύπδ τρόμου δεισιδαί- 
μονος άπειργόμενοι νά ένδιατρίψωσιν έπϊ μάλλον. 
ΊΤνές μέν διετείνοντο δ'τι ό Τορκϊλ δέν έβυθίσΟν] 
έντδς τής θαλάσσης, άλλ’ ώς ή έπϊ τών τάφων 
σελαγίζουσα επικήδειος φλδξ, έξηφανίσθη· έτεροι 
δ’ έβεβαιουν ό'τι έν αύτω ύπεράνθρωπόν τι ενυ
πήρχε καϊ δ'τι μεϊζον ή κατ’ άνθρωπον είχε τδ 
άνάστημα· έπϊ τέλους άπαντες άπδ κοινοΰ άπε- 
φάνθησαν δ’τι τό τε πρόσωπον καϊ οί οφθαλμοί 
αύτοΰ τήν ζοφεράν τής αιωνιότητα; ένέφαινον 
χροιάν· ούδέν ήττον κωπηλατοΰντες όπως μα- 
κρυνθώσι τοΰ σκοπέλου, πρδ έκάστη; θαλασσίων 
χόρτων συστάδο; παρέμενον έλπίζοντες νά εϋρω- 
σιν ΐχνο; τής λείας των . . . Άλλ’ ούχί! δ Top 
κϊλ ήφανίσθη ύπδ τά βλέμματά των, ώς ό άφρός 

τής θαλάσσης.
V.

’Αλλά ποΰ λοιπόν εύρίσκετο δ οδοιπόρος τής 
άβύσσου, τής νηρηΐδος του τά Ιχνη παρακολου- 
Οών; Τά δάκρυα τών εραστών άπεξηράνθησαν 

I αράγε διά παντός, ή παραλαβόντα αύτούς τά κύ- 
; ματα έντός τών κοράλλινων άντρων των καϊ 
ί ίλεήσαντα ;yov δωρήσει αύτοϊς τήν ζωήν;

1
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Λιημέρενον αράγε μεταξύ τών μυστηριωδών τοΰ 
ώχεανοΰ δυναστών, έμφυαώντες μετά τών Τριτώ- 
νων τήν φανταστικήν κα'ι αντιλαλούσαν κόγχην ; 
Ή δέ Νέβα Οά ήρχετο τάχα εις τοΰ ώκεανοΰ την 
έπιφάνειαν έν συνοδία μετά τών σειρήνων νά δια- 
λύή τούς πλοκάμους τής κόμης παραινούσα εις 
τήν διάχρισιν τών κυμάτων, ώς προηγουμένως 
έξέΟετεν εις τάς αύρας ; ή μάλλον άπολεσθέντες 
άμφότεροι, έκοιμώντο ήσύχως έντδς τοΰ βαρά
θρου, όπου μετά τοσαύτη; είχον βιΟφή τόλμης ;

VI.
Ή Νέβα έβυΟίσΟη έντδς τής άβύσσου ύπδ του 

Τορκ'ιλ παρακολουθουμένη· ή νεαρά νησιώτις έν 
τδ κόλπω του γενεθλίου ένήχετο κύματος, ώς έν 
ίδίω στοιχε'ω· τοσαύτην άπέπνεον χάριν αί ορμη
τικά^ καί εύχερεΤς άμα κινήσεις της· οί ευκίνητοι 
πόδες της φωτεινήν κατέλειπον όπισθεν αύλακα, 
στίλβοντες ώς καθαρώτατος χάλυψ έν τοΐς υδα- 
σιν· έπίσης σχεδδν επιτήδειο; είς τδ είσδύειν εις 
τά βάθη, ένθα δ μαργαρίτης ενδιατρίβει, δ Τορ- 
κΐλ, τών βορείων θαλασσών τό τέκνον, εύθυμο; 
καί άφροντις τδν ύγρδν του διέτρεχε δρόμον. Ή 
Νε’βα ώδήγβε αύτδν πάντοτε ύπδ τά ύοατα . . . 
μίαν στιγμήν άκόμη βαθυτερον έχώρησε. . . κα
τόπιν άνέβη πάλιν . . . έν τέλει δ’ έκτείνουσα 
τούς βραχίονας, άποσμήχουσα τδ άπδ τής κόμης 
χαταββέον ύδωρ, εύθυμου έέόηξε γέλωτα ού τδν 
ήχον βράχοι άντήχησαν. Είχον φθάσει είς τδ 
χέντρον χώρας γηΙνης, όπου μάτην Οά έζήτει τις 
δένδρα, πεδιάδας καί ουρανόν. Περ'ι αύτούς στρογ
γυλόν κα'ι εύρύχωρον έξετείνετο άντρον, ο·5 ή έ- 
νιαία είσοδος ύπδ τδ έχέμυΟον ύπήρχε κΰμα, ά- 
ψίς, ήν δ ήλιος ήδυνάτει άλλως νά προσβλέψγι, ή 
διά τοΰ πρασινωτοΰ τών κυμάτων καλύμματος, 
έν ήμερα καθ’ ήν έορτάζων δ ώκεανδς, διαυγής 
κα'ι ολόφωτο;, τάς τέρψεις τών λεπιδοφόρων ξένων 
του εύνο’ίκώς θεάται. Διά τής κόμης ή νεανις έ- 
σπόγγισε τούς τεΟαμβωμένους ύπδ τοΰ πικροΰ 
κύματος όφΟαλμούς τοΰ Τορκ'ιλ, βλέπουσα δέ τήν 
ίκπληξίν του έχειροκρότησε χαίρουσα. Έπειτα 
ώδήγησεν αύτδν πρδς εξοχήν τινα τοΰ βράχου, 
οίονε) Τρίτωνος σπήλαιον σχηματίζουσαν,. . . ώ
δήγησεν αύτδν, επειδή τά πάντα σκοτεινά ήοαν, 
μέχρις ο5 ήδυνήΟησαν νά διακρίνωσι φώς άμυδρδν 
διά τών ύπεράνωΟεν διεισδΰον σχισμάδων- ώς έν
τδς νάρθηχο; παλαιοΰ χαΟεδρικοΰ ναοΰ, ίν διη
νεκές λυκόφως φωτίζει, τά κονιοσχεπή μνημεία 
φαίνονται άποχρούοντα τδ φώς, ούτω; έν τω ύπο- 
Οαλασσίω έκείνφ άσύλω, τδ σπήλαιον έκ τής ι
δίας έαυτοΰ θέας τδ ήμισυ τοΰ έπικρατοΰντος 
σκότους ήρύετο.

ΑΡΧΑΙΟΛ ΟΓΙΚΑ.
’Εν τή Γαλλική ακαδημία τών έπιγραφών χατά 

τήν συνεδρίασιν τής 23(5 ίουλίου δδιδάχτωρ ΣχλεΤ- 
μαν άνεχοίνωσεν είς αύτήν άποσπάσματά τινα 
συγγράμματος προσεχώς έκδοΟησομένου παρ’ αύτοΰ 
έν Παρισίοις περί τών έν ΜυκήνΚις ανακαλύψεων 
του. Περιγραφή τών άνασκαφών τούτων έδημο- 
σιεύΟη ήδη γερμανιστ), δ δέ νέος τόμος έσται γαλ
λική βήσις πληρεστέρα κα) έκτενεστέρα τοΰ αύτοΰ 
συγγράμματος. Τά πρδς τήν άκαδημίαν άνακοινω- 
Οέντα άποσπάσματα άφορώσιν είς δύο ζητήματα. 
1) Πρδς τίνα τών άρχαίων πολιτισμών φαίνονται 
μάλλον αναγόμενα τά έν Μυκήναις εύρεθέντα κτε- 
ρίσματα; 2) Έν τινι έποχή έπήλΟεν ή μεγάλη τών 
Μυκηνών καταστροφή και ή τελική ύποταγή τής 
πόλεως έκείνης είς τδ γειτνιακδν άστυ τοΰ Άργους; 
Ώς πρδς τδ πρώτον ζήτημα δ κ. ΣχλεΤμαν έπι- 
χειρεΤ τήν άνασκευήν γνώμης έκτεΟείσης ύπδ τοΰ 
κ. Kohler, διευΟυντοΰ τοΰ έν Άθήναι; γερμανικού 
άρχαιολογικοΰ καΟιδρύματος κα'ι καΟ'δν τά εύρε- 
Οέντα έν Μυκήναις κτερίσματα φέρουσιν ΐχνη τής 
επιρροής τοΰ τών Καρών πολιτισμού. Φρον·Τ, οτι 
αί χώραι τής άρχαιότητΟ;, έν αΤς εύρηνται κτε
ρίσματα τά μάλα προσόμοια τών μυκηναίων, 
είναι ή Βαβυλωνία καί ή Αίγυπτος.Έπ'ι κυλίνδρων 
έξ οπτής γής τοΰ άνωτέρω βαβυλωνικοΰ κράτους, 
δπως καί έπ'ι τών μυκηναίων μνημείων, ύπάρχου- 
σι πρόσωπα φέροντα περικεφαλαίαν κεκοσμημένην 
ύπδ δύο κεράτωνκα’ι έπ) έκείνων ώς καί έπι τού
των δπάρχουσι ινδάλματα γυναικών ίνδικοΰ τύπου 
φερουσών εύρείας άναξυρίδας χα) έπ'ι τής κεφαλής 
στρόφων. Άφ’ ετέρου τά έπίσης έν Μυκήναις εύρε
θέντα είδωλα, τά κεφαλήν έχοντα βοδς, άναμιμνή- 
κουσι τήν λατρείαν τής Ίσιοο; κα'ι τοΰ ΆπιΟς κα'ι 
στενάς δεικνύουσι σχέσεις πρδς τήν Αίγυπτον. Οί 
μεμυημένοι Αιγύπτιοι έφερονώ; σύμβολον είδος ται
νίας έν σχήματι βρόχου, δπερ άπαντϊ έπί τών 
μνημείων τοΰ άνωτέρω αιγυπτιακού κράτους. 
Κόσμημα λίαν παρεμφερές τή ταινία ταύτη εύρέ- 
9η έν τω τετάρτω τών μυκηναίων τάφων.

Περ'ι τής καταστροφής τών Μυκηνών δ κ.ΣχλεΤ- 
μαν άντικρούει τήν ε'πιχρατοΰσαν γνώμην, καθ’ήν 
αί Μυκήναι κατεκτήΟησαν καί κατεστράφησαν ύπδ 
τών Άργείων, μόλις κατά τδ 468 π. X. μετά τά 
μηδικά. Αί μαρτυρία·, τοΰ Παυσανίου έφ’ών ή γνώ
μη αύτη στηρίζεται δέν συμφωνοΰσι πρδς τάς τοΰ 
Ηροδότου και θουκυδίδου. Φαίνεται οτι πρδ τών 
ιστορικών χρόνων έπαύσαντο αί Μυκήναι έχουσα( 
ανεξάρτητον ΰπαρξιν. Ό Αισχύλος δέν όμιλεΤ περί 
τής πόλεως ταύτης, θέτει οέ τδ άνάκτορον τοΰ Άγα- 
μέμνονο; ένΆργει. Κα'ι αύτή ή παράδοσις τδν’Ο-

ρέστην παριστα βασιλεύοντα έν Άργει καί ούχ'ι έν 
Μυκήναις. Παν τδ ύπδ τών άρχαίων συγγραφέων 
λεγόμενον περί Μυκηνών φαίνεται άναγόμενον 
άπλώς είς χωρίον’ άνεξάρτητον τοΰ Άργους καί 
χατοικούμενον ύπδ Άργείων. Ό κ. ΣχλεΤμαν 
άγεται πρδς τήν γνώμην, δτι αί Μυκήναι είχον 
κατακτηΟή καί χαταςραφή ύπδ τών Άργείων έν 
έποχή παναρχαία ίσως πρδ τών δμηρικών χρόνων 
χα) ύποδηλουμένην θεωρεί τήν καταστροφήν ταύ
την έν τινι χωρίφ τής Ίλιάδος (Δ, 50 — 56) Έν 
τω χωρίφ τούτφ ή "Ηραλέγει πρδς τδν Δία-

Ήτοι έμο) τρεις μέν πολύ φίλταταί είσι πόληες 
Άργος τε Σπάρτη τε κα'ι εύρυάγυια Μυκήνη· 
Τάς διαπέρσαι, δτ’ άν τοι άπέχθωνται περ'ι κήρι. 
τάων ού τοι έγώ πρόσΟ’ ίσταμαι ούδέ μεγαίρω· 
Ειπερ γάρ φθονέω τε και ούκ έώ διαπέρσαι 
Ούκ άνύω φΟονέουρ’ έπε) ή πολύ φέρτερος έσσι.

Έάν δ ποιητής ουτω παριστα τήν θεάν λαλοΰ- 
σαν, δέν άποδεικνύει τοΰτο, λέγει ό κ. ΣχλεΤμαν, 
δ’τι μία τουλάχιστον τών τριών πόλεων, περί ών 
δ λόγος, πραγματικώς είχε καταστραφή; Άλλως 
δέ,τά εύρεΟέντα έν Μυκήναις κτερίσματαφαίνονται 
πάντα άνατρέχοντα εις παναρχαιοτάτην έποχήν, 
πώς δ’ άλλως έξηγεΤται τοΰτο εΐμή διά τήςύποΟέ- 
σεως, δτι καί τής πόλεως ή καταστροφή ύπήρ
ξεν έπίσης άρχαιοτάτη;

Ό κ. ΣχλεΤμαν δράττεται τής ευκαιρίας ταύτης 
πρδς έπανόρθωσιν έσφαλμένης κατ’ αύτδν άξιώ- 
σεως, έσχάτως έκτεΟείσης περ'ι τών εύρεθέντων 
έν Μυκήναις έξ τάφων.Έρρέθη δτι οί τάφοι ουτοι 
δέν ήδύναντο νά ώσι οί περί ών δμιλεϊ δ Παυσα
νίας, άφοΰ ευρέΟησαν ές, τοΰ Παυσανίου μνημο- 
νεύοντος μόνον πέντε. Ό κ. ΣχλεΤμαν άπαντα, 
δτι τδ κείμενον τοΰ Παυσανίου δέν περιορίζει έν- 
αργώς τδν άριθμδν τών τάφων εις πέντε κα) δτι 
δύναται τοΰτο έπίσης νά έννοηΟή ώς άφορών κα'ι 

εις άριθμδν μεγαλείτερον.
Ό κ. ΣχλεΤμαν έπέρανε τήν άναχοίνωσιν, ά- 

ναγγείλας τήν πρόΟεσίν του, ό’πως προσεχώς α
ναχωρήσει εις Ελλάδα και έπειχειρήατ) πάλιν 
νέας άνασκαφάς, άλλαχοΰ τής ελληνικής χώρας.

ΑΝΑΑΕΚΤΑ.
NEON SYSTIEHA ΟΕΡΜΛΝΣΕΛΪ. — Δοκιμή 

έγένετο έσχάτως έν Νέα Ύόρκη πρδς τήν διά τοΰ 
άτμοΰ Οέρμανσιν τών εσωτερικών δωμάτων οικίας, 
έπιστολή δέ πρδς τδν άγγλιχδν Χρόνον άφηγεΤ- 
ται νέον πείραμα τής δΓ άτμοΰ Οερμάνσεως τών 
οικιών δλοκλήρου πόλεως ίν τρόπον τδφωταέριον 
άπδ γενικοΰ τίνος κα'ι κεντρικοΰ δοχείου διακλα- 
δούμενον άνά τάς Οδούς φωτίζει πάσας τάς τής

πόλεως συνοικίας. Ή μέθοδος αυτή τής Οερμάν
σεως, ήτις δύναται νά τεθή εις ένέργειαν εις ώρι- 
σμένας μέν άλλά αρκούντως μεγάλας αποστάσεις, 
Οά άποφέρη προσόδους μάλλον ή ήττον άνωτέρας 
έκείνων ό’σας συνεπάγονται αΐ έν χρήσει νΰν καύ
σιμοι ύλαι

Ή μέθοδος αύ'τη ήρξατο έσχάτως έφαρμοζομένη 
έν Λοκοπόρτω, καί τδν παρελθόντα χειμώνα οί- 
κίαι περί τάς 200 περιλαμβανόμενα! έντδς άκτΐ- 
νος 3 μιλίων άπδ τοΰ μέρους, δπου ή θερμότης 
παρήγετο, έΟερμάνθησαν διά σωλήνων διαφόρους 
έχόντων διαστάσεις.

Ούδεμία συμπύκνωσις παράγεται είς τούς πρω
τίστους σωλήνας, οί'τινες καλύπτονται άμέσως 
μέν έπ) τοΰ σιδήρου διά λεπτοΰ χάρτου, ειτα δέ 
περιβάλλονται διά ναστοχάρτου κα) τέλοςδιάχάρ- 
του Μανίλλης. Ουτω δέ παρασχευασθέν- 
τες οί σωλήνες έμπερικλείονται διά ξυλίνωνσωλή
νων, κατατιθεμένων έν ταΤς ύδοΤς ίν τρόπον οί 
τοΰ φωταερίου.

Ή δοκιμή τής θερμότητος εις τάς διακλαδώσεις 
κατορΟοΰται δΓ άγωγών σωλήνων, οί'τινες σύγ- 
κεινται έκ σωλήνων άλλήλοις προσηρμοσμένων 
είτε όριζοντίω; είτε καΟέτως κα) συγκοινωνοΰσι 
μεθ’ ετέρου σωλήνος, χρησιμεύοντος πρδς ίξο- 
δαν τοΰ συμπυκνωΟέντος ύδατος, οπερ έκρέει είς 
θερμοκρασίαν ολίγον έλάσσω τών 100 βαθμών, θερ
μοκρασίαν άρκοΰσαν εις πάσας τάς οίκιακάς έρ
γασίας, ή πρδς Οέρμανσιν ύποστέγων φυτοκομείων 
και λοιπών.

Ούτως έν άποστάσει ήμίσεος μιλίου άπδ τών 
λεβήτων χρήσις έγένετο τοΰ άτμοΰ ώς κινητικής 
δυνάμεως· δύο άτμομηχανα’ι, ή μέν 10 ίππων 
δυνάμεως, ή δέ 14, βαδίζουσιν είς τήν άπόστασιν 
ταύτην μετά μικροτάτης προσθήκης ξυλικής-.

Ό ούτω μεταδιδόμενος άτμδς δυνατδν νά χρη
σιμεύσω είς τδ μαγειρεΤον είς τδ άρτοποιεΤον κτλ. 
Είς άπόστασιν ένδς τετάρτου τοΰ μιλίου άπδ τών 
λεβήτων τδ ψυχρδν ύδωρ άνέρχεται είς τήν θερ
μοκρασίαν τοΰ ζέοντος έντδς τριών λεπτών διά 
διοχετεύσεως τοΰ άτμοΰ διά διατρήτου σωλήνος. 
Τδ νέον τοΰτο θερμαντικόν σύστημα φαίνεται έ-,τι- 
τυγχάνον και προώρισται νά μεταβάλη τάς 
πρδς Οέρμανσιν έν χρήσει μεθόδους.

II ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΣ AJIASA.— Πολλάκις παρατη- 
ρεΤται έν τή σιδηροδρομική γραμμή σών Ηνωμέ
νων Πολιτειών τρέχουσα μεθ' άπάσης αύτή; τής 
ταχύτητος άμαξα ίστιοφόρος. Κα) ίσως μέν πα- I 
ράδοξον τοΰτο κα) νεώτατον φανήσεται, άλλ’ ούχ 
ούτως έχει, καθ’ίσον καθ’έκάστην ένεργοΰσα ή 
ίστιοφόρος αύτη άμαξα διανύει καθ’ ώραν 20—25 
λεύγας, τοΰ άνεμου ούριου πνέοντος. ΊΙ έπινόησις
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αυτή ουδόλως είναι νέα,διότι ή δύναμις του άνεμου 
ενεργούσα έπ'ι τών ιστίων, δύναται νά χρησιμο- 
ποιηδή κα'ι έν τή ξηρά κατά τήν διεύδυνσιν τής 
άμάξης,ώς χρησιμοποιείται έν θαλάσση κατά τήν 
διεύδυνσιν του πλοίου. Τοιούτων αμαξών χρήσις 
έγένετο έξ άμνημονεύτων χρόνων έν ταϊς πεδιάσι 
τής Σινικής κα} τής Ισπανίας· άλλά το πρώτον 
κα'ι έπιτυχώς έν 'Ολλανδία αυται έχρησιμοποιή- 
Οησαν, ένθα ύπερέβαινον κατά πολύ τήν ταχύτη
τα πλοίου, ώθουμένου ύπδ τοΰ σφοδροτέρου ούριου 
ανέμου. Ούτως έντδς δλίγων ωρών ίστιοφόοος ά
μαξα μετέφερεν έξ μέχρι δέκα έπιβάτας είς διίστη - 
μα 148—222 χιλιαμέτρων, έλάχιστον κόπον πα- 
ρέχουσα εις τδν πηδαλιούχον, ό'στις κατά βούλησιν 
διηύδυνε τδ όχημα.

Τοΰτο πληρε'στατα εξηγείται. Ίστιοφόρος δλ- 
λανδική άμαξα διήνυε 56 χιλιόμετρα καθ’ώραν 
τακτικώς· άλλως δέ 'διά τήν έποχήν ταύτην ή 
ταχύτης αυτή ήν πράγματι ασύγκριτος. Έφ’οσον 
ό σιδηρόδρομος δέν είχεν είσέτι έπινοηθή, αί ίστιο- 
φόροι άμαξαι ησαν τά ώς τά ταχύτατα εγνωσμένα 
οχήματα.

ΊΙ έπινόησις, ώς είκδς, έπανελήφθη μετά τήν 
έφεύρεσιν τοΰ σιδηροδρόμου. ΊΙ έν τή τροχηλασίφ 
άντίστασις έξησδένει πάντοτε τήν ταχύτητα τών 
ιστιοφόρων αμαξών· άλλ’ ό'τε ή χρήσις τών τρο
χιών ηλάττωσε μεγάλως τήν άντίστασιν, κα'ι 
επομένως τήν άναγκαίαν κινητικήν δύναμιν, 
Επόμενον ητο νά μεριμνήσωσιν ό'πως μεταχει- 
ρισβώσιν προσέτι και κινητήριου δύναμιν απο
λύτως δωρεάν παρεχομένην, καέ εύμεταχείρι 
στον εϊς τινας χώρας τής οικουμένης. Κα'ι έν τή 
θαλάσση κα'ι έν τή ξηρά ό άνεμος πνέει μεθ’ ικα
νής δυνάμεως όπως άποβή επωφελώς χρήσιμος.

Τδ άποτελοΰν τδ πλεονέκτημα τών ιστιοφόρων 
αμαξών, ήτοι ή μετακίνησις έν πεδιάδι κα'ι σχε
δδν κατά πάσας τάς διευθύνσεις, εξαλείφεται κα
τά μέγα μέρος μόνον διά τής άνάγκης του άκο- 
λουδήσαι σιδηροδρομικήν τινα γραμμήν. Έν τού- 
τοις, έάν ό άνεμος πνέη τακτικώς κατά τήν διεύ- 
Ουνσιν τής γραμμής, είναι φανερδν οτι ή χρήσις 
τοΰ οχήματος δύναται ν’ άποβή κατάλληλος.

Έν ’Αμερική ή χρήσις τών πτερωτών οχημά
των τείνει εις γενίκευσιν, μεταχειρίζονται δέ ταΰ- 
τα έπ'ι τών τροχιών κα'ι έν τή έκδρομή διέρχονται 
τούς άπεράντους αγρούς τών ‘ηνωμένων Πολι
τειών.

Ή έπιτευχΟεϊσα ταχύτης, λέγεται, ίσοδυναμεϊ 
πρδς τήν ταχύτητα τών σιδηροδρομικών γραμ
μών. Τδ νέον όχημα έχει τέσσαρας τροχούς, μή
κος 3 μέτρων καέ βάρος 300 χιλιογράμμων. Δυο 
Ιστοί φέρουσι τά ιστία μεθ’ ολικής έπιφανείας 24 

τετραγωνικών μέτρων. Ό κυριώτερος ίστδς ίχει 
8ψος 3 μέτρων.

Προσόμοια οχήματα μεταχειρίζονται πρδς τρο- 
χηλασίαν έπ'ι τών πάγων, διανύοντα 65 χιλ’-άμε 
τρα καθ’ ώραν.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!.—Κατά τδ 

1877 έξεοόδησαν έν Γερμανία 14,000 συγγράμμα
τα άποτελοΰντα έν ό'λιρ 20,000 τόμους. Μή ύπο- 
λογιζομένων τών ανωνύμων δημοσιεύσεων, τά βι
βλία ταδτα έγράφησαν ύπδ 10,000 συγγραφέων. 
Διαιρούνται δε καδ’ ύλην ώς έξής. Εγκυκλοπαί
δεια·., βιβλιογραφία! 372· Οεολογικά 1253’ νο
μικά, ποδίΐτικά κα’ι στατιστικά 1329, ιατρικά 
755' τών φυσικών έπιστημών, χημείας κα’ι φαρ
μακολογίας 470· φιλοσοφικά 163· διδακτικά κα'ι 
παιδαγωγικά 1629· βιβλία πρδς χρήσιν τής νεο
λαίας 485· κλασικά τών ανατολικών καδ άρ- 
χαίων^γλωσσών 520· τών νεωτέρων γλωσσών 445· 
ιστορικά 739 γεωγραφικά 311- μαθηματικά 
κα'ι αστρονομικά 166· στρατιωτικά 374· έμπο- 
ρικά κα'ι βιομηχανικά 525· αρχιτεκτονικής, μη
χανικής, μεταλλευτικής και ναυτικής 378- πε
ρί Οήρας, άλιείας καί δασονομίας 163· γεωργίας 
κα'ι φυτοκομίας 392· φιλολογικά 1126’ πρδς χρή
σιν τοΰ λαοΰ 540- οικοδομής 17- ποικίλα 507· 
Πίνακες γεωγραφικό} 336. Τδολον βιβλία 13,925. 
Έκτος τούτων έκδίδονται διάφορα ημερολόγια είς 
αντίτυπα 8,000,000. Μόνον τδ Tree Frog Ca
lendar, τδ δνομαστότερον οιά τάς προφητείας του 
περί τών ατμοσφαιρικών μεταβολών, πωλεϊ κατ' 
έτος αντίτυπα 500,000.

Έχ τής Γαλλίας τώ 1877 έξήχδησαν βιβλία 
γαλλικά αξίας 1-4,268,250 φράγκων, Έοημοσιεύ- 
Οησαν 8’ έν αυτή βιβλία εις ξένας γλώσσας καέ είς 
νέκρας κατά τδ αύτδ έτος αξίας 1,626,252.

Ή έχ τής ’Αγγλίας εξαγωγή κατά τδ 1877 α
νέρχεται είς 896,316 λίρας στερλίνας. Άπδ τοΰ 
1875 δε έν ’Αγγλία έδημοσιεύδησαν 130 συγγράμ
ματα άφορώντα είς τδ άνατολιχδν ζήτημα.

Ό ύπεύθυνος Ε. ΠΑΓΓΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.


