
ΠΗΓΗ 2
η
  

ΣΥΜΒΑΣΙΣ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας της 20ης Ιουνίου (2 Ιουλίου) 
1881. (Επίσημη ελληνική μετάφραση: ΦΕΚ 13/14 Μαρτ. 1882). 
 
Προς εκτέλεσιν του άρθρου 18 της συνομολογηθείσης την 24 Μαΐου 1881 
Συμβάσεως μεταξύ της Υψηλής Πύλης και των αντιπροσώπων των 
υπογραψασών τη Συνθήκη του Βερολίνου Δυνάμεων, αι Α.Α.Μ.Μ. ο 
Βασιλεύς των Ελλήνων και ο Αυτοκράτωρ των Οθωμανών, 
συμφωνήσαντες να συνομολογήσωσι πράξιν, αναγράφουσαν κατά λέξιν 
την ειρημένην Σύμβασιν, διώρισαν προς τούτο,  
Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς των Ελλήνων, τον κύριον Α. Γ. 
Κουντουριώτην, έκτακτον Αυτού Απεσταλμένον και Πληρεξούσιον 
Υπουργόν παρά τη Αυτού Μεγαλειότητι τω Αυτοκράτορι των Οθωμανών, 
Και η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ των Οθωμανών, τον Μαχμούτ 
Σερβέρ Πασάν, Πρόεδρον του Συμβουλίου του Κράτους Του,  
Οίτινες, λαβόντες την προσήκουσαν πληρεξουσιότητα, συνεφώνησαν τα 
εξής· 

Άρθρον 1. 
Τα νέα όρια της Τουρκίας και της Ελλάδος προσδιορίζονται ως έπεται· 
Η νέα οροθετική γραμμή, αρχομένης εγγύς της στενοπορίας του Καραλύη 
Δερβένμεταξύ των εκβολών του Σαλαμβριά και του Πλαταμώνος, 
τέσσαρα περίπου χιλιόμετρα προς μεσημβρίαν του τελευταίου τούτου 
σημείου, κατευθύνεται προς δυσμάς […]. 
Επέκεινα των τελευταίων τούτων σημείων, η μεθόριος γραμμή 
παρακολουθεί την συνάγκειαν του ποταμού της Άρτης μέχρι των εκβολών 
του. 
Ο καθορισμός ούτος της γραμμής θέλει διενεργηθεί επί τόπου υπό 
Επιτροπής, συναποτελουμένης εκ των πληρεξουσίων των εξ Δυνάμεων και 
των δύο ενδιαφερομένων μερών. 
Η οροθετική ταύτη Επιτροπή θέλει αποφασίζει κατά πλειονοψηφίαν· 
εκάστη δε Δύναμις θέλει έχει μιαν μόνην ψήφον. 
Η Επιτροπή οφείλει να συνέλθη εντός οκτώ ημερών από των 
επικυρώσεων της Συμβάσεως της Μαΐου ε.ε. ή και ταχύτερον, ει δυνατόν, 
όπως άρξηται των εργασιών αυτής. 

Άρθρον 3. 
Η ζωή, η περιουσία, η τιμή, η θρησκεία και τα έθιμα των κατοίκων των 
παραχωρουμένων τη Ελλάδι χωρών, όσοι μείνωσιν υπό την Ελληνικήν 
διοίκησιν, θέλουσιν είσθαι σεβαστά και απαραβίαστα. Θ’ απολαύωσι δε 
ούτοι εντελώς των αυτών αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, ων και οι 
εκ γενετής υπήκοοι Έλληνες. 


