
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 8/5/1829 

ΣΥΝΘΗΚΗ 

Περί της παραδόσεως των φρουρίων Μεσολογγίου και Ανατολικού γενομένη μεταξύ των 

πληρεξούσιων Τούρκων των δύο φρουρών και των παρά του Πληρεξούσιου Τοποτηρητού 

του Κυβερνήτου διωρισμένων, εν Μεσολογγίω την 2 Μαΐου 1829. Αφού οι εν Μεσολογγίω 

και Ανατολικώ Οθωμανοί επολιόρκησαν δια ξηράς και δια θαλάσσης δια πολύν καιρόν, 

βλέποντες, ότι δεν μπορούν να αντιτείνουν περισσότερον απεφάσισαν, ως ακολούθει: 

Α. Να υπάγουν δια θαλάσσης αι φαμιλίαι των είς Μεσολόγγιον και Ανατολικόν Οθωμανών 

συντροφευμένα με τους άνδρες των, συμποσούμεναι όλα ψυχαί σχεδόν εξακόσιαι, και να 

πληρωθή ο ναύλος έως είς Σαγιάδαν ή Πρέβεζαν από τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Τά άνω 

πλοία θέλουν είναι συντροφευμένα από δύο πολεμικά δι ασφάλειαν. 

Β. Αί άνω φαμιλίαι θέλουν εμβαρκαρισθή ευθύς οπού ειδοποιηθούν, ότι τα πλοία είναι 

έτοιμα, παίρνοντας μαζί των όσα από τα κινητά των είδη ή πράγματα θελήσουν, εκτός των 

ζώων. 

Γ. Ευθύς όπου αι φαμιλίαι έμβουν είς τα πλοία, όλα το λοιπά στρατεύματα με τα ζώα των 

θέλουν αναχωρήσει δια ξηράς παίρνοντας ενέχυρα αμοιβαίως κατά την θελησίν του Καπετάν 

Γεωργίου Νικολού, όστις θέλει τούς συντροφεύει έως είς την Μπούνταν Πρεβέζης δια να μήν 

ενοχληθούν καθ’ οδόν. 

Δ. Όλοι τόσον οι διά ξηράς, καθώς και διά θαλάσσης, θέλουν αναχωρήσει με τα αρματά των 

καί λοιπήν κινητήν περιουσίαν. 

Ε. Αφού έμβουν είς τα πλοία αί φαμιλίαι των, θέλουν διορισθή έκ μέρους του Πληρεξούσιου 

Τοποτηρητού δύο γυναίκες δια να εξετάζουν με ακρίβειαν, και όσαι γυναίκες θέλουν να 

μένουν με τους Οθωμανούς, να μένουν με αυτούς, όσαι δε θελήσουν να μένουν με τους 

χριστιανούς να μένουν με αυτούς. Εάν καμμία από εκείνας όπου μείνουν με τους Έλληνας, 

έχουν παιδίον ομολογούμενον από την ιδίαν μητέρα, ότι είναι από Οθωμανόν, να το κρατή ο 

πατήρ του. 

ΣΤ. Τα ανήλικα, είτε θηλυκά, είτε αρσενικά παιδί α, όντα ολιγώτερα των δεκατεσσάρων 

χρόνων, εάν είναι και Τουρκευμένα, να κρατώνται από τους Έλληνας χωρίς να εξετάζεται η 

θελησίς των, τα οποία υπόσχονται οι Οθωμανοί να φανερώσουν όλα, και εάν ευρεθή κανένα 

χωρίς να το παραστήσουν, ή θέλοντας να το περάσουν δια Τούρκον θέλουν είναι παραβάται 

της συνθήκης. 

Ζ. Όσα πράγματα έχουν ίδια κινητά, τα οποία θέλουν να πωλήσουν, εμπορούν να τα δώσουν 

είς όποιον θέλουν, όμως χωρίς άργηταν. 

Η. Τα Ελληνικά στρατεύματα δέν θέλουν έμβη, ούτε πλησιάσει είς το φρούριον Μεσολογ-

γίου, εάν πρώτον δέν έβγουν όλοι οι έν αυτώ Οθωμανοί. 

Τής παρούσης συνθήκης έγειναν δύο ίσα και επεκυρώθησαν από τον Πληρεξούσιον 

Τοποτηρητήν και εσφραγίσθησαν από τα μέρη αμφότερα, δια να έχουν όλην την ισχύν και 

βεβαιότητα. 

Προσθέτονται ότι εις τήν άνω συνθήκην εννούνται και οι εν τω Ανατολικώ Οθωμανοί. 


