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ΤβΓΓ6Γ05, Ο.Ο., Α1ε3ΐάε, Μ.
υηίνεΓδίΙγ οΓ δενίΐΐε, δρ&ΐη
ΑΙ>5ίΓ30ΐ

ΤΙιε οοηϊΐΓΐιοΙίοη οΓ Ιΐιε Β3εζ3 03ΐ1ιεςΐΓ3ΐ 5ΐ3«ε<3 ίη ΐΗε XIII οεηΐιΐΓγ οη
Ιΐιε Γεπΐ3ίη5 οΓ 3η βηΐίςυε πιοϊςυε. II 3ΐ$ο εοηΐ3ίη5 οοηδίπιείίνε ε1επιεηΐ5 <ΐ3ΐε<1
ϊη ΐΗε XIV 3Π<1 XV εεπίαπεκ. Ηο\νενεΓ, ίΐ5 ιτ^

ογ

ίτ30ΐίοη νν35 βυίΐΐ ίη ίΐιε XVI

οεηίαΓγ. δαβϊεςυεηΐΐγ Ιΐιε βυίΜϊη^ 5υ(ΤβΓβά δοτηε ΓηίηοΓ Γερ3Γ3ΐίοη$ 3ηά
5αΙ>5ΐ3ηΙΪ3ΐ ΓεοοηϊΐΓϋοΐΐοηϊ (ίη 1567 ΐΗε 3Ϊ5ΐε 0Γθ$ϊίη§ νν35 αίΤεοΙεϋ βγ 3η
εβΠΐιςαβ^ε ίη 1832; ΐΗε Ιο\νεΓ ΟΓοννη \ν35 βεποιίδΐγ ά3πΐ3§ε<1 6γ 3 βεβπι, εΐο.).
Ρίηβΐΐγ, ίη 1950 3 ηενν 03ηιρ3ηί1ε \νβ5 βαίΙί. ΤΗεΓεΓοΓε, ίί 15 ηοΐ $ΐΓ3η§ε Ιΐΐ3ΐ Ιΐιε
1>ιιί1<1ίη§ τεϊαΐΐϊ 35 3 πΐ3$οηΓγ 3β§1οπΐ6Γ3ΐε 3ηά 3 5αρεΓρο$ε<1 οΓ 3ΐχΗίΐεεΐιπ·ε
5ΐγ1ε5.
ΤΙιε ρΓεεεηΙ ραρεΓ 1πε5 Ιο άεδοπβε ΐΗε \νε3ΐ1ιεπη§ οΓ (1ιί5 6ιιί1<1ίη§ 3ΐοη§
Ιίπιε ίη ηιεοΗ3ηίθ3ΐ 3ηά 5ΐπιοΐιΐΓ3ΐ 35ρεεΐ$. Ιί5 3η3ΐγ5ΐ5 ίη«1ίο3ΐοΓ5 03η 1ε3<1 Ιΐιε
δΐιιάγ 3ηά ε5ΐ3Ϊ>1ΐ5ΐι ΐΚε ηΐ3ίη 3ΐΐεΓ3ίίοη ί3εΐθΓ5. Τννο Ιγρε5 οΓ 5ΐοηε 1ΐ3νε 1>εεη
ϋ$ε<1 ίη ιΗε 03ΐΚεάΓ3ΐ ηΐ35οηΓγ· ΒοΐΗ 5ΐοηε$ 3Γε ε3ΐε3Γεηίΐε5 γείίοχν οοΙοΓεά,
οΚεη Γγογπ ΐΗε ςυ3ΐτίε5 ρΐ3οε<1 ηε3Γ Ιΐιε είίγ, ννΐιίεΐι 1ΐ3νε &οοά ηιεο1ΐ3ηίε3ΐ
ρΓορεΠίε®. ΤΙιε ιιηίςιιε, βαί 5όπου5, (1ί53άν3ηΐ3§ε ί$ Ιΐΐ3ί δοιηε πΐ35οηΓγ 35Η13Γ5
ρΓ6$εηΙ 53ηάγ άεοοηιρο5ί1ίοη \νίΐ!ι ίιηρθΓΐ3ηί ηΐ3ΐεπ3ΐ 1θ5$ε5 Ιΐΐ3( οοηιε Ιο
§εηεΓ3ΐε τυίη 5ΐ3(ε ίη Ιΐιοβε είειηεηΐδ.
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ΤΗε οαΐΗβάΓαΙ ποχοηΓγ δΗον/5 «ί χ ΗΙεγ 5υΗ5ίί(οίίοη5, ζοηβϊ ννϊΐΗ ίη Ηυί1<1ίη§
ηΐΕΐεπαΙϊ, ΠΗε ΗπεΚχ, πιΗ81ε$, 3η<3 ενεη ΓερβίΓΧ \νί(Η (ΙίίΤεΓεηΙ ΓηοΓθΐ'5, ίηεΐυάεά
ροΓίΐΕηκ ΙΠΟΓ 13Γ3, εΐε. Ιη (Ηε η ο π Η β ΓΠ ί303(1ε, (Ηε ποίη ίϊοηΐ άίηίεΐ βΗοχνβ 3η
35Η13Γ5 (ΙίϊρΙβοεπιεηΐ 3εεοηιρ3ηίε<3 Ηγ χοηιε κοιτιε ίΓ3ε(ιπε5 ο ί ο(ΗεΓ5 ηΗονε
Ιΐιεηι. Ιη (Ηί5 οπεηΟίίοη, (Ηε ρεπηιείεΓ \ν3ΐΙ Ηεβ 5οηιε ορεηίη§5 Ιΐΐ3( Ηβνε Ηεεη
είοχεά. ΤΗίδ ννβΐΐ 1ΐ35 Γε$ρεεΐ351ε υηενεηεχϊ βΗονε ϊΐ. Αείιιαίΐγ, (Ηίβ ννηΙΙ ίχ 5(ί1!
(Ηε οπ§ίη3ΐ ννβΐΐ, Ηιιί ίΐ Ϊ5 Ηηο\νη ΐΗαί Η35 χυίίεΓεά χοηιε ίηίεΓνεηίίοηχ οΓ
εοη5θ1ί<33ίίοη. ΤΙιε \νεχΐ Γ303<1ε Ηβχ 3 νεΓγ ίιτε^υΙοΓ (Γ3θίη§, Γογπι 8<1 Ηγ βάοβείΐ
νοίιητηεχ 3ηά εοηίαίηχ (Ιιε ηιοχί αηΐίςιιε εΐεπιεηΐχ οΓ (Ηε εαΟιεάπιΙ. Α ( (Ηε ηιοχί
χουΐΗείη νοΗιπιε (Ηε ρ ε π η ιε ίε Γ χνβΙΙ 5Ηο\ν5 Π$$ιΐΓε$ άου^Ηΐ Ηγ ηιεεΗΒηίοβΙ
5(ΓυεΐυΓ3ΐ 1ο3(ϋη§5 (Η3( Ηηνε βΓΓεεΙεά (Ηε (ηοηυπιεηϋ.

Ιηίπχΐιιείΐοη
Α( (Ί γ'51 βίπηοε (Ηε Ηαεζ3η εαΐΗεε!γ&1 εηΐηεηεχχ χεεπιχ Ιο Ηε 3η 3υΐΠεη(ίο
εοηυηιΙπίΓη. ΤΗε ΗυίΙίϋηρ 1β3η οηεχ 3§3ίηχί οίΗεΓΧ 3η(1 (Ηβί τεχυΐΗχ ίη 3
πΐ35οηΓγ 3££ΐοπιεΓ3ΐίοη 3η(Ι 3 5υρεφθ5ί(ίοη οί 3ΓεΗί(εεΙυΓε $(γΙε5. ΑΙΙ (Ηε
βοΐΗίεχ είειηεηΐχ 3Γε πΐ3(επΕΐίζε<Ι ΗεΓε, οηεχ ίη 3 ηεηί 3η<1 οΙε3Γ χΗηρε, 3ΐκΙ
ο(ΗεΓ$ \νί(Η ί(5 ρΓοίϋεχ Ιεχχ (ΙείίηίΙεχ.
ΤΗίχ εοηιρίεχίίγ ίχ ρΓΟΓίί οί 3 ΐ3Γ£ε 3η<1 εοηιρίεχ ΗυίΙ(1ίη£ ΗίχίοΓγ, \νΗίεΗ
ρΓοεεε<Πη§ χεορε (Γ3ηβε οί (Ηίη§χ) χοηιείίπιεχ τεχυΐκ ςυί(ε «ΙίίίίουΗ (ο χε(.
ΤΗεΓείοΓε, εοηεεΓηίη§ (ο (Ηε ρεπηιείεΓ \ν3ΐΙϊ, χοηιείίπιεχ οηεχ ρΓεχεηΐ (ΗεΐΓ
χΙοηε-ννοΓίί ΗοηεΙ ηε;ι(1γ (ΙίχΙίηξυίχΗεύ, ννίιίΐε ίη οίΗετχ (ννο ρΙίΕχεχ ογ ΗυίΙ<Πη§
ρεποίίχ 3τε πιίχείΐ. ΝείίΗεΓ (Ηε εχουΙοΗεοηχ 3Γε 3Ηυη<ΐ3η(, πογ (Ηε ίηχεπρίίοηχ,
πογ (Ηε 3ΓθΗίνε ηο(εχ, ενεη (Ηε Ιη5( ίη(εΓνεη(ίοη <ΐ3(ε(Ι 3( (Ηε εηεΙ ο ί (Ηε
ίουΓ(εεη(Η εεηΐυΓγ, ννΗεη (Ηε ρτεχεη( 8υίΙ(Πη£ ί$ εΐείίηεί).
ΑΙΙ (ΗΪ5 Ηυί1(ϋη§ εοηιρίεχίίγ Ηπη§5 εΐίίίΐεαίΐ 3η<1 εοιτιρΙίε3(ε(1 ρΓοΗΙεπιχ (ο
τεχοίνε. Α1(Ηου§Η (Ηε ε3(Ηε<ΐΓ3ΐ Η35 χυίίετε<1 χοιηε ηΐ3ίη(εη3ηεε ίη(εΓνεη[ίοηχ
ίη (Ηε 135( γε3Γ5, ίΐ (Ιοεχ ηο( ϋίχρίβγ βη αεεοιηρΙίχΗεΐΙ εοηχεΓνηποη εοηεΐίΐίοηχ.
1(3 5(οηε πΐ35οηΓγ $Ιιο\ν5 3$ΗΙ3Γ 5ϋΗ5(ί(υ(ίοη3, ζοηεχ ννί(Η Ηε(εΓθ§εηεί(γ ίη
ΗυίΙ(ϋη§ ηΐΕίεπβΙχ, 35 Ηγκ± 5, πιΗΗΙεχ, 3η<1 ενεη 3η>εη<3πιεηΐ5 ννί(Η ϋίίίεΓεηί
ΓηοΓ(3Γ5, ίηεΗκΙε<Ι ροΓ(ΐ3η<Ι πιογ(3Γ5, ε(ε. Βυ( (ΗεΓε 3Γε ηο( οηΐγ 35ρεο(
ρΓοΗΙεηΐΒ, Ηυ( 3ΐ$ο 5(Γυε(ίΐΓ3ΐ οηε$.
ΤΗε ρΓβχεηί ρηρεΓ (ΙεχεΓίΗεδ (Ηε \νεα(Ηεπη§ ο ί (Ηίχ ΗυίΙϋίη§ 3ΐοη§ (ίπιε ίη
ηιεεΗβηίεβΙ βηϋ 5ίπιο(υΓ3ΐ 35ρεε(5. 1(5 βηηΐγχίχ ίη<Ηθ3(θΓ5 εηη Ιεαά (Ηε 5ΐυϋγ
3η(Ι ε5(3Η1Ϊ5Η (Ηε 3ΐίεΓ3ίίοη ηΐ3ΐη ί30(0Γ5.
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Β ιιΐΐά ΐη ς Η ίδίοιν £Ηΐ(1 (Ιεδοπ ρίΐοη

Βγ ΙΤ103Π8 οί 50ΓΠ6 5ί51ίο§Γ3ρίιγ ίηίοπτίΕΐίοη, 03Γεία1 3Π(1 <3βΙ&ί!ο<3 5ϋίΙάίη§
3η3ΐγ5Ϊ5 3Π<] ΟΟΠνεΓδΕίίΟΠδ \νίώ ώε Γ6510Γ6Γ 3ΓθίΐίΐεθΙ, \νθ 03Ϊ1 ϊηΙεφΓεΙ ώε
βυοοεδδΐνε ε1εν3Ποη5 (Ρϊ§ιΐΓε 1) 3γκ1εδ&ΡΙίδΗ ώε ώίίεΓεηι 1>υϊ1<1ίη§ ρ53δεδ,
ιΗεΙ 3τε (ΙεδεπΒεά ϊη ώε ίοΙ1ο\νίη§ οπίεπ

Μειπ Οοογ
νίεϋιτίΕ ΟΙίΕρεΙ
ΟΙοίδίεΓ
ΟοΙοΓεχ €ΙταρεΙ

2.4.6.8.-

ΡίβυΓε 1. 0εηεΓ3ΐ Ποογ ρώη οί

Β3εζ3 03ώε<ΐΓ3ΐ.

1.3.5.7.-

Το\νεΓ
ΡθΓ§ϊνεηε88 Οοογ
δ30Γ18ΐγ
830Γ3ΓΐυΠ1

ΡίΓδίΙγ, 38 \ν3δ υδϋ3ΐ, \νίιεη ώε οΐιπδώηδ οοηςιιεΓειΙ (Ριε οίΐγ, ΐΐδ πιειπ
(τιοδςυε \ν38 οοπ3εοΓ3(ε(1 ίο ώε Ο3ΐίιο1ίο οαΐΐ. ΤΗί,δ εώίίθ3ΐίοη \ν35 ρώοεά
\ν1ιεΓε Ιο<ΐ3γ ίδ ώε οΙοίδίεΓ 3ηά ΐΐ3 οοηΐίηιΐ3ΐίοη 5γ ώε οίιυπώ βϊδίεδ; ίΐ3<1 3
ηοΓώ-δουώ οπεηοιίοη, 38 δυίΐδ ϋο 3η 3ΐκΐ3ΐυ3ί3η ηιοδςαε. Ροο3ΐ 5ί3ΐοπ3η3 83γ
ώ3ΐ ώε εοιιιε! ΐο\νεΓ 533ε ΡεΙοη^δ (ο ιίιε ηιιπΕτεΙ οί ώε ιτιοδςυε.
Αΐ ώε εικί οί Ιίιε XIII οεηΐυΓγ ώε Ριιίΐάίηβ οί 3 ηε\ν §οώίο 03ώε<ίΓ3ΐ \ν33
δΐ3Γΐε<1, ρΓ3θΐίθ3ΐ1γ οί ιίιε 33ΐηε δίζεδ οί ώε ρΓεδεηΙ οηε, 3ΐκ1 ε3δΙ-\νεδΙ
οπεηώΐεώ ΤίιεΓε 3τε δΐΐΐΐ ΓεπίΗΐηδ οί ώίδ 5υί1ώη§, δίκώ 38 ώ$ Μοοη Οοογ
(XIII οεηΐυΓγ, \ν!ιϊοίι ίδ υηίιειΐ ίο Ιίιε ΙοννεΓ 5υΙ \νίώ ίικίερεικίεηΐ πΐ35οηΓίεδ);
ώε ίίΓδΐ Ροίΐγ οί ώε ΙοννεΓ (ϋ3ΐη§ ώε ρΓΪΟΓ 538ε), ώε οΙοίδίεΓ, ίΐδ οίιβρεΙδ, ώε
νίε(ίπΐ3 01ΐ3ρεΙ (XIV οεηΐιΐΓγ) 3Π(Ι ώε Ροφίνεηεδδ Οοογ (XV οεηΐϋΓγ).
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Αί (6ε 6ε£ίηηίη£ οί (6ε XVI οεηίυΓγ, (6ε οοηδ(Γυο(ίοη οί 3 ηε\ν 03(6ε<ΐΓ3ΐ
\ν35 6εοί<1ε<1. ΤΙιε 6υίΙ<1ίη£ \νοΓΐίδ δ(3Γ(ε(1 6γ (6ε 6ε3<1, ίη 3 ίίη3ΐ §ο(6ίε δίγΙε
\νί(6 ςυϊίε εηου§6 ρΐ3ΐετε$ςιιε <3ε(3Ϊΐ5, 3Π(1 6ε5(ε3(1εί1 ιηο8ί εΐεπιεηίδ οί (6ε
ρποΓ 03ΐΗε(ΐΓ3ΐ. ΤΙιε τε35οη οί (6ίχ ΓεεοηδίΓυοίϊοη εου1<1 Ι)ε (63ί (6ε 03(6ε(ΐΓ3ΐ
$Ιιο\νε<15ΐτυοηΐΓ3ΐ ρπΑΙεηΐδ ογ ΐΗε άεδίΓε οί Ιίιε (Ιίοοεδε Ιο 6ε ίπιρο«3ηΐ. ΤΙίΓεε
ε35ΐ 5ΐ(1ε εΙΐ3ρεΐ8 οί (6ε οΐοϊδίετ ννεΓε ιΐδεά Ιο δ63ρε (6ε 530Π5ίγ. Α ηε\ν
ε3Γηρ3ηί1ε 6ο<1γ \ν35 3<Με(1 Ιο (6ε ίο\νεΓ ϊη ϋίιϊκ 6υί1(Ιίη8 ρ63δε. Ιη 1567 [6ε
(Γ3η5ερί \ν35 Είίεοΐείΐ 5γ 3η ε3ΓΐΗςυ3ΐίε 3Π(1 δυίίεΓεά δεπουδ (ΙππίΕβεδ. Ιη ίβεί,
ηονν3(]3γ5 οηΐγ (6ε 1\νο ίΪΓΚΙ 6ο(1ίε5 6ε1οη§ ίο (6ί5 6υί1(ϋη§ ρ1ΐ35ε.
δίηοε (6εη, [6ε 03(6ε(ΐΓ3ΐ 63(1 (ο 6ε Γε6αί1( ίΓοηι (6ε ι6ϊγ<1 6ο<Ιγ, ίΓοηι [6ε
(Γ3ΐΐ5ερ[ [ο (6ε ΐο\νεΓ ίεεί. Τ6ΐδ ίιηροΓίηηί εηίειρπδε \ν35 οοη<3ί(ίοηε<1 6γ (6ε
Ι3ε1ί οί εεοηοΓηϊθ3ΐ ΓεδουΓοεδ 3Π(1 ί(5 ίυη<33ΐηεη(3ΐ ίΓ3εΐίοη \ν35 εοηεΙϋ(1ε(1 ίη
1593. 8υ65εςυεη(1γ, (6ε 6υϊ1<3ϊη§ 5υίίεΓε<1 $οπιε ΓηίηοΓ \νοΓίί5 ι6&ι 3ίίεε1ε(1 (6ε
ε1οΪ5(εΓ, ίη \ν6ίε6 κοηιε ο63ρεΐ8 \νεΓε 83επίίοε(1 Ιο 6υίΙ(1 ίηΐο (6ε €3ρϊίυΐ3ίε
Η311. ΑΙδο, ϊη 1832 (6ε (ο\νεΓ ΟΓοννη \ν35 8εΓΪου8ΐγ <ΐ3ηΐ3§ε<1 6γ 3 Γ3γ, \ν38
Γε6αίΙΙ, ίη 1862 εο1ΐ3ρ8ε(1 3^3ίη 3ηϋ Γεεοη5(Γυε(ίοη \νοΓΐί8 8(3Γ(ε<1 οηοε πιοΓε
6υΐ ιΓκΙ ηοΐ εοηεΐυίΐε.
Ρίη3ΐ1γ, 3ίΙεΓ [6ε 8ρ3ηίδ6 Ονίΐ \¥3γ 3 Γε8ΐθΓ3(ίοη 136οογ \ν35 8(3Γ(ε(1 ίη
\ν6ίε6 ίί 635 6εεη (Ιοηε νεΓγ ροδίίίνε 3εΙιΐ3ΐϊοη8, 38 8θ1νε (6ε ίοννεΓ 5(πιοίυΓ3ΐ
ρΓο61εηΐ8 3ηο1 ί(δ 0Γθ\νη ϊη 1950. Αΐ ΐ6ε 83Πΐε ίΐηηε, δοιηε οί 16ε 6υί1<1ίη§
ηιε(6ο<ΐ5 ώ3( 63νε 6εεη 3ρρ1ίε<1 ε3η ηοΐ 6ε εοηδίεΙεΓεεΙ 38 8υί(361ε 35 [6εγ εουΐί!
63νε 6εεη, ίοΓ ΐηδίηηοε 16ε ηδε οί πιο<1εΓη 6αί1(1ίη§ ηΐ3ίεπ3ΐ5 ίη Γερ3Γ3ΐίοη5.

Οεδοήρίίοη οί δίηιείοΓβΙ 3ΐ(εΓ3(ίοηδ

Ά ΐϊύ

ρ3ί6ο1ο§ΐεα1 5ί§ηδ

Τ6ε (ΙίίίεΓεηί ε3(6ε<ΐΓ3ΐ ΠΊ35οητγ-\νοΓΐ:5 63νε 6εεη εχεουίεϋ ίη ίννο (γρε5 οί
5(οηεδ. Βο(6 3τε ε3ΐε3τεηί(ε5 γεΙΙο\ν εοΙοιίΓεϋ, ίΓοηι (6ε ςυ3ΓΓίε5 ρΐ3εεε) ηε3Γ
(6ε οί(γ, \ν6ίε6 63νε βοιχί Γηεε63ηίε3ΐ ρΓορεΠίεδ. Τ6ε υηίςυε ιϋ53(1ν3η(3§ε ίδ
(63ί 50Γηε ΠΊ35θηΤγ 35613Γ5 ρΓΟδεηί §Γ31Π (ϋ5£Γε§3(ίθη 3Π(] Π13ΐεΠ3ΐ 1θ58ε8, (631
03η £εηεΓ3ίε οο1ΐ3ρ5ε ίη [6θ5ε 8ΐΓυε(ϋΓ3ΐ ε1εηιεη(5 \ν6οΓθ [6εγ 3Γε ρΙπεεΟ.
Αΐ ίΪΓ5ΐ 8ίβ6ΐ, [6ε 6ιπΙ<1ίη§ 86ο\ν8 3 §εηεΓ3ΐ Γ3Ϊη\ν3(εΓ οοΐΐεοί δγδίεηι (631
ηιαδί 6βνε 6εεη τεοεηΐΐγ ίη8ΐ3ΐ1ε(Ι οη, 35 03η 6ε 3ρρΓεοί3ΐε[1 ίη §υ(ίεΓδ 3η<1
άΓ3Ϊηρίρε8 πΐ3ΐεΓί3ΐ8 εοη5εΓν3ΐίοη. Μ3ΐίΐη§ 3 οοπιρ3Π5οη 6ε(\νεεη [6ε τοοίδ
5ϋΓί3οε8 3η(1 (6ε ΓΕΪη-^αΐίεΓδ 03ρ30ί(γ, Ι6εδε δεεηι Ιο 6ε υη<ΐ6Γ-<Ιίηιεη5ίοηο(1
Ν ογΙΗ Γαεηύε
Τ\νο ζοηεδ εβη 6ε ε5ί361ίδ6εά ίη Ι6ίδ ί303(1ε 3η3ΐγδίδ: 16ε υρρεΓ 3 Γε3 , (6&ί
οοηΐηίηδ τοοίδ 3η<1 εοΓηίεεδ, 3ηοΙ ι6ε «ΙίνεΓδε ίΐ3ί δϋΓίηοεδ (631 ίοπη [6Ϊ5 ννίΐΐΐ
(ΡίβΐίΓε 2). Κεΐ3(ε<1 Ιο (6ε Γιγ5( ζοηε, (6ε ίηοΙίηεΟ ρΙβηεδ ι 63( ίο™ (6ε (ί1ε<1
Γοοί οί (6ε ρπηείρ3ΐ ηβνε, 3ρρε3Γ (ο 6ε δεηδί61γ ννητρεεί. Τ6ε υρρεΓ εοΓηίοεβ
ρΐ3(8 δ6ονν ηιηηγ θΓ3θΙαη£5 3η<3 8ρ3ΐ1ίη§5. ΑΙδο, δεπουδ §Γ3ίη (1ίδ§Γε§3(ίοηδ 3τε
Ιοο3ίε(1 οη (6ε οοΓηίοεδ 35613Γ5.
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Ρί^υΓε 2. ΝοπΙι ί303<1ε.

ΚεΙ&ίεϋ ίο Γΐιε Νο«6 ρεπιηεΙεΓ νναΐΐ, ΐΡίΓεε άΐίίεΓεηΙ 5ΐοηε-ννοΓΐί5 απη 5ε
ίϋ5ΐίη£ΐπ55ε<1 Τ5ε 13(± οί οοηηεειίοη ώε πιαχοηπεϊ (ΐίΐνε όεπνεά ΐη δεπουχ
ίΐ55υπη£5 3η<3 ν&Γίουκ υκεΐεκϊ τεραΐΓϊ ΐη Ι6επι. ΝενεηΗεΙεκδ, 15ε ηΐ35οηΓγ
κυΓίειοεκ ρΓεκεηΐ 3 τείβήνε 6ε3ΐί6γ εοπ5εΓν3ΐϊοη 5(3ΐε Ιΐ3νίη§, υχυηΐ 5ίθ3ΐΙεΓ3ΐίοη
ρΓοοεδϊεκ ΐη ι6Ϊ5 ί3ε3<1ε 35 ιτιο55, 3ΐ§35 &η5 1ΐεΗεη5.
Ιη ιΗε οΙ(ΐεΓ ιτΐ35οηΓγ 3Γε 5οηιε £0(5ΐε ορεηΐη§5 1631 63νε 5εεη ο1θ5ε<1 υρ.
Τ5Ϊ5 \ν3ΐ1 535 3 ρπηιΐΐΐνε 5ϋοηε \νοπ1ί 3η(ΐ 5Ηο\ν$ 3 Γε3ρεε(351ε νεπΐοηΐ 53£§ΐη§
οί 35ουί 0.6 ΓηεΙεΓδ ΐη ΐΐ5 εχίεΓίΟΓ 1ο\νεΓ ρ3Π, \ν6ΐ1ε ΐη (5ε ΐηδΐίΐε, ΐΐ 56ο\νδ 3
ρεΓίεοί νεΠΪ03ΐΐΐγ. Τ5ΐ$ ν/3.11 1631 6ε1οη§5 Ιο (5ε XIII οεηΐιΐΓγ οπ^ΐηβΙ
03ΐ5ε<ΐΓ3ΐ, 5υίίεΓε<1 ΐ5ε 1567 ε3Γ(5ςυ3ΐίε είίεεΐ5, ν/35 Γερ3ΪΓε<1 (6γ εηΐ3Γ§ΐη§ ΐΐ)
3η(Ι υΐΐΐΐζεοί ΐη ιΗε Ι35ϋ ΐηιεΓνεηΐΐοη οί 16ε XVI εεηΐυΓγ.
Οη ί6ε ΙείΙ οί 16ε ηΐ3ΐη εη(Γ3ηοε ΟΓενΐεεδ ηπ5 Γΐ55υπη§5 οβη 6ε 3ρρΓεοΪ3ΐε(1
ΐη ΐ6ε υρρεΓ ζοηεχ οί 16ε ιτΐ35οηΓγ 3ηϋ 16ε 6ε3(1 οοπιεΓ ί6ο\ν$ 3η ΐπιροΠ3ηΐ
τερ3ΪΓ. Α56Ι3Γ5 οί 3 πΐ35οηΓν νε«ΐθ3ΐ 631x1, οί 36ουί οηε ιηεΐεΓ \νκ1ε, 63νε
6εεη §Η(6εΓεΟ 3£3ΐη \νΐΐ6 Ηπιε ιήογ&γ. II Ϊ5 Ρηοννη 1631 ΐη 1980 χοπιε Γοοί
οονετ ηΐ3ΐεΓΪ3ΐ5 \νεΓε 5υ65ΐΐΐυΐε<1 ΐη ύ6ε 6ε3ίΙ 03ΐ6ε(ΐΓ3ΐ ζοηε, 3η<3 ΐΐδ \ν3ΐ!
εοΓηεΓ, \νΐι6 6ΐ§§εΓ ΟΓενΐοεβ, \ν35 Ι3ε1ίε(1 \νΐ(6 3 εοηοΓείε 5(Γ3ρ. Ρΐη&ΙΙγ, 16ε
εεηΐΓπΙ 356Ι3Γ5 οί 16ε ί3ΐ5ε ΙΐηίεΙ ϊ6ο\ν 3 βεηεΓ3ΐ <1Ϊ5ρΐ3οεπιεηΙ ιΗβι ΓηοΡεχ 16ε
ρΓίηεΐρ3ΐ εη(Γ3ηεε (Ιοογ δυίίεΓ 3 βεποιίδ υη63η<3ΐη§, 63νε ρΓοηιοΐε<1 ΐ6ε ί3ΐ$ε
36υίηιεηΙ 5ρ3ΐ1ΐη§ 3η<1 Ϊ5 3εεοηιρ3ηΐε(Ι \νΐΐ6 5οηιε ίΓβοΐυΓεβ οί ο(6ογ5 υρρεΓ
Ι6επι.
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νΥεκί οπεηίπΐΐοη
Τ5ε \νε5ΐ ί&ο&άε Ηη5 3 νεΓγ ιγγ6§ιιΙ&γ (Γ3θίη§ 5εε3υ5ε Ϊ5 ίοΓηιεΟ 5γ ΟοδεΟ
νοίυιηεβ 5υί1( ΐη ΟίίίεΓεηΐ ρεποΟδ. Ιΐ εοη(3ίη5 (5ε ηΐ3]οπΐγ οί (5ε XIII εεηΙυΓγ
03(5ε<ΐΓ3ΐ εΐεπιεηΐδ αη<1 ^51 ίη Ιΐιεηι ρ3(5ο1θ£ίε3ΐ 5ί§η3ΐδ 3τε ΙοοΗίεά.
ΤΙιε Γιγ51Ικχΐγ οί ϋιε ίο\νεΓ δ5ο\νδ ΟΓενΐεεκ 3η<1 ίίδδυΓεδ ϊη ί(5 υρρεΓ ζοηε,
ϋΐ3( 5εεοιτΐ6 ρΓΟβΓεχκϊνεΙγ ιτιοΓε δεπουδ ϊη 5ο(5 οί ί(5 ί3εεδ (Ιΐ3ΐ οοηεαΓ ϊη ίΗε
ΝοΓίίι εοΓηεΓ. ΤΊιε ίίδδυΓεδ ΟίΓεείίοηδ 3Γε Γηβϊηΐγ νεπίοπΐ, 3ΐ(5ου§5 (5εγ 1ΐ3νε
δίηυουδ Γυη5 (5Γου{>5 (5ε ΐΐΐ35οητγ 35ΐιΐ3Γ8. Τ5Ϊ5 πιυκ[ 5ε 3η 3η(ίςυε ηιεο53ηίθ3ΐ
ρΓθ51ειτι οί (5ε (ο\νεΓ, 5εο3υδε 311 15ε 3ίίεε(ε(1 εοΓηεΓ 53νε 5εεη 53εΙεε(1 υρ,
35 03η 5ε 3ρρΓεεί3ΐε(Ι ίη είιΚεΓ Ιο\νεΓ 5ο11ο\νδ (Ρίνισε 3). ΒείοΓε (5ε 1950
ίηΙεΓνεηίίοη, 15ε 3ΐ(εΓ3ίίοη ρΓοεε55 3η(1 15ε ΓΪρΓ3ρ ίί1Ιίη§ \ν35 ΟοευηιεηίεΟ.

ΡίβιίΓε 3. 0εΐ3ί1 οί 15ε ΙοννεΓ εΓενίεεβ 3η(1 ίίδ 53ε5.

Τ5ε 1351 ίηΙεΓνεηίίοη Οοηε Ιΐ35 5εεη 3η υΓ^εηί τερίβοεηιεηΐ οί 15ε Γθοίίη§
5οη(Ι οί (5ε νίεΟηοδ €53ρε1, (531 κυΟΟεηΙν εοΙΐ3ρ5εΟ. Τ5ε <]3πΐ3£ε<3 5(Γυε(υΓ3ΐ
ε1επιεηΐ5 53νε 5εεη Γερΐ3εε<1 3η<1 (5ε τοοί 535 5εεη πίτεβείγ 1ε3ηε0 3η(1 ίίχεά
Ιο (5ε ΓΠ35οητγ \νί(5 3 (Γ3<1ί(ίοη3ΐ Ιίπιε πιογΙαγ. Νο\ν3(ΐ3γ5 15ε υρρεΓ ζοηεδ οί
(5ε ε53ρε1 55ο\ν5 ρεΓίεεΙ \νε3ΐΗεπη§ ο\νίη§ ίο ΐ£5ρίη(5 πΐ35οηΓγ πΐ3ΐεπ3ΐ 535
5εεη Γερ3ίΓε<Ι ίοο. Ιη (5ε Ιοννεδί ζοηεδ 3η<3 ίη (5ε υρρεΓ 5θυ<5 εοΓηεΓ, (5ε
ηΐ35οηΓγ δϋοηε §5ο\ν5 δεπουδ 3ΐ(εΓ3ΐίοη ρΓοεε55ε5, 1531 οοηδίδ( ίη δ(οηε §Γ3ίη
«ΙίδβΓε^ΐίοη 3ηεΙ Ιοδδεδ οί (5ε πΐ35οηΓγ ]οίη( δε3ΐίη§ ηΐ3£επ3ΐ. Τ5εδε ρΓοοεδδεδ
ηΐ3γ §εηεΓ3(ε 5(Γυε(υΓ3ΐ 03ΓΠ3£ε5 οη (Ηίδ 5υί1( νοίυηιε (Ρί^υΓε 4). Αί (5ε
ίηδίΟε, ΓηοίδΐυΓε (3τηίδ5εδ 3ηε1 531(5 ρΓεείρί(3(ε5 3τε 3ρρΓεεΪ3ίε(1 οη (5ε ννβΐΐδ.
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Ρΐ£ΐΐΓε 4. Vίε(Ιπΐ3 ΟίορεΙ ί&ο<κ1ε. Υίε\ν οί Λε δΐοηε-αίΕδοητγ 3ΐΐεΓ3ΐίοη.

δουίΐι οπβηίβίΐοη
ΤΙιε δουώ νν&ΙΙ ίδ Λε πιοδί αηΐίςυε 3η<4 όίΐηι&§ε(1 ατ&α, δΗο\νίη§ υηοοηηεαεά,
538£εί1 ίΐηεΐ (ϋδΓηβπιΙιεΓεεΙ ηίΕδοηπεδ. ΤΗοδε δί§η&ΐ5 3Γε εηιρΗΗ5ίζε<4 38 \νε £εΐ
εΙθ5εΓ Ιο ΐΗε ΡοΓβίνεηεδδ Ο ο ο γ , \ν!ιίοΗ Ϊ8 δΐοο<4 αρ Ιΐΐ3η1ί8 Ιο ίΐιε εοηηεείίοη
ίκχΐγ ννίΐΐι 5π<4§ε 8ΐΐ3ρε.
ΑΙδο, Ιΐιε (ΙίίίεΓεηΐ ηίΕδοηπεδ Ιΐΐ3ΐ ίοιτηεϋ ίΡιϊκ οπεη&ΐίοη \ν3ΐ1 δ5ο\ν
ίίδδυπη|>δ ευυδεά 5γ πιεεΗ3ηίε3ΐ ογ δίΓυεΙυΓΕί ΙοΕίϋη^δ. Τίιε τοοί' 3ΐκ1 Ιίιε
ΙειογεΙ \ν<ιΙΙ οί (ίιε ννεχί εοΓηεΓ εε! ίΠθ3ΐίοη 1ΐ35 βεεη Γερ3ΐΓ6(Ι. ΝενεΠίιεΙεδδ ίϋ
δ5ο\νδ 5θΓηε νεπίεβΐ ίίδδυΓεδ ίη ίΐδ Γη35οητιε5. \ν3ΐ1αη§ 3ΐοη§ [ίιε ΠΕΓΓονν δίτεεί
ίη ίΓοηΙ οί ΐΗε 03ϋ1ιε<4Γ3ΐ, 3 §εηεΓ3ΐ (Ιππιριιεκκ 3ΐκ1 \υε11 άεεοιηροδίΐίοηδ
ρι-οβίεπίδ 03η βε 3ρρΓεοΐ3ΐε(1 ίη ιΗε δυεεεδδίνε ηίΕδοηπεδ.
ΤΗε ΡοΓβίνεηεβδ ϋοοΓ ίδ 3η 3ά<4ε<4 εΐεηηεηΐ ΙίΐΕΐ δίιοννδ δεπουδ Γίδδυπη^δ
3ϊχ1δρ3ΐϋη§5. Ιΐδ οεηίΓΕί 3δΗΐ3Γδ δ5ο\ν δεπουδ (ΙίδρίΕοεηιεηΙδ 3η<1 ιΙιείΓ ]οίηΐδ
Ηανε ηεε<4ε(1 Γερ3Γ3(ίοηδ. Ιΐδ Ιον/ετ ζοηεδ δ4ιο\ν δεπουδ ίίδδυπηβ 3η<1 δίοπε
<4ε§Γ3ΐΐ3ΐϊοηδ, ιΙΐ3ΐ οπη ρπχΐυεε δίΓυεΙυΓΒΐ «43πΐΗβε. II 3ΐδθ δυίίεΓδ 3 §εηεΓ3ΐ
δίοηε 3ΐΐεΓ3(ίοη, \νίΐ!ι δεπουδ Ιοδδεδ οί εΕΓνεά δίοηε νοίυηιεδ 3ηά £Γ3ίη

(ϋδ^Γε^Εΐίοηδ (Ρί^υΓε 5).
Τίιε δ3επδ£γ \ν3ΐ1 δΐιοννδ νεπίοΕί ΡΐδδυΓεδ ίη ίΐδ ηίΕδοηπεδ Ιΐΐ3ΐ 3τε 1οε3ΐε<4
ίη ιΗε υρρεΓ ζοηεδ. II ίδ ΓεηίΕΓίίΕβΙε οηε 1οε3ΐε<4 ίη ώε εοΓηεΓ ιΙίεΙ ηρρΓοηεΙιεδ
ννί<4ε!γ Ιο ύιε §Γουη<1, ΐίΐΕΐ εηη 5ε 03υδε<1 βγ ίουηάυίίοη ρΓοβΙεηΐδ (Ρί^ιίΓε 6).
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Ρί§υΓ6 5. ΡοΓβίνεηεκϊ Ωοογ. ϋίδρίΕεεπιεηΙδ, ίϊδχυπηβδ 3η(1 άί8§Γε§3 ίίοη5 .

ΡίβϋΓε 6. Οε&ίΐ οί εΓενΐεεδ οη ώε δ3επδΐγ ν,ΗΐΙ.

ΤΗε ϋοΙοΓεδ 01ΐ3ρε1 εοηδίϊΐυΐεδ 3 χρεεί&Ι ε3δε οί 1&ο1ί οί εοηηεείίοη
βεϋννεεη ιτιβδοητΐεδ, βεεβϋδε ΐϋ ϊβ 3η ορεηίηβ οη ϋιε Ιαίετίΐΐ \ν&11 ννΗεΓε αηοϋΗβΓ
γο£ιγ &η<3 ιιηοοηηεείε<1 Ρ>υϊ1<1ϊη§ Ηαχ βεεη &<3(1εεί. Ιη ίΐδ ίηίεποΓ, &Ι1 Ιγρεδ οί
δειϊουδ (ΙδΓηρ ρΓοβΙεηΐδ 03η 5ε 3ρρΓεεί3ΐε<1.
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Ιη (5ε οΙοίδίεΓ, :Ηε ηΐ3δοηπε3 353ρε1ε83ηε3δ 3Π(1 5η(1 εοηδεη^ΐίοη 3ΐ3ίε,
ηιπίηΐγ ΐη ΐΗε δουΐΗ νν3ΐ1. ΤΙιίδ ρβη ο ί Ιΐιε 5υί1(3ίη|» 5ΐιο\ν5 ίίδ3ΐιπη£3 Ιΐιαί 3τε
κυΓεΙγ οπ£ίπ3ΐε<1 5γ ιηεε53ηίθ3ΐ ίπεΙΟΓΧ από πΐ3$οηπε$ ήεεοπιροδίΐίοηδ. δοπιε
ο ί (5ε εΗπρεΙδ ποοεδδεδ Ιιπνε 5εεη οΐοδεή 5γ 3 5πο1ί \ν&11, πηή 30ΐιΐ3ΐ1γ ϊΐ5
Γε8ΐθΓ3ΐίοη Η38 3ΐ3Γΐε(1 5υΙ [Ηε ννοΗίδ 3Γε ήενείορεή νεΓγ δίοννίγ. Τ ο ήίδοονετ
ίΐιε οπ^ίηπΐ είΐΗρεΙκ ίη8Ϊ<1ε ηΐ33οηπε8, 3ΐπιοΙιΐΓ3ΐ ρΐΌ51εηΐ3 1ΐ3νε Ιο 5ε δοΐνεά.
ΤΗε οπβίηβΐ εΙοΐδίεΓ τοοί δίπιείιίΓε 53νε <ϋδ3ρρε3Γε<1, 5είη§ 5αΙ?5ίϊΐαΐε€ΐ 5γ 3
ηκχΙεΓη ννοοήεη οηε. δοπιε ηιοίδΙυΓε 3ΐί0Γ3ΐίοηδ 3Γε ίΐίδίίη^υίδΐιεή ϊη Ι5ίδ
ζοηεδ. ΡυηεΙυ3ΐ ηιοΐδίυΓε δϊ§ηδ 03η 5ε 3ρρΓεεΐ3ίε<1 οη 15ε ΙοννεΓ ρ3Πδ ο ί (5ε
3ΐΐΓί3θε 311(3, 31 15ε 83ηιε ήπιε, 15ε ουίδίήε ηιπδοητγ ο ί 15ε 03ΐ5ε<ίΓ3ΐ δουΐΗ
13ΚΓ31 \ν&11 δ5ο\νδ εΐεπτίγ δίοπε 3ΐ(εΓ3ΐΐοηδ, ]ιΐδί οη ώ ε ρ ίη ί ο ί (5ε εΙοΐδίεΓ τοοί
§351ε8 ονεΓ ί5ε ΐ3ίεΓ3ΐ \ν&11 (Ρί§ιΐΓε 7). Τ5ε ϊηδίήε ο ί ί5ε δουίΗ \ν3ΐ1 ο ί 15ε
03ΐ5ε(ΐΓ3ΐ δ5οννδ δεπουδ ή3ΐηρηε35 Ιοεπίεά 3ί 15ε 33ΐηε 5εί§5ΐ.

ΡίοϋΓε 7. δίοπε 3ΐΐεΓ3ΐίοη οη ί5ε ]οίηίδ ο ί 15ε εΙοΐδίεΓ τοοί.

Είΐδί οπεηΐβίίοη
δοπιε ΓηεοΙιπηίοπΙ 3ΐϋεΓ3ίίοηδ επη 5ε 3ρρΓεεΪ3ίε(1 ϊη ήιοδε 03ί5ε(ΐΓ3ΐ ν/πϋδ.
(ΤΓενίεεδ 3Π(1 ίίδδυπη£3 3Γε 3ρρΓεεΪ3ίε(1 ίη 5οΐ5 πΐΗδοηΓΐεδ οί 15ε 1ο\νεΓ δου(5ννεδί εοΓπεΓ. Βεεπυδε οί ΐ5είΓ 1ε3ηίη§, ί5εγ δεεηι Ιο 5ε οπ§ίη3ΐε(1 ήπε Ιο
§γοππ(1 δείΐίειηεηΐδ ρΓθ51επΐδ. Αδ ίη ίΐδ οίΗεΓ δίάε, 15ε 03ί5εήΓ3ΐ 5ε3(1 οογπογ
δίιο\νδ 3 νεΓύίθ3ΐ ΟΓονίεε, ηιοΓε 5ε3Γεά ίη ί5ε υρρεΓ ζοηε, 3ΐκ1 3<χοιηρ3ηίεί1 οί
δοπιε ηηίηοΓ 0Γ3ε1ίίη§3.
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Ιη ι5ε 3ηβ1ε οί 15ε δ3εΓ3πυπι 053ρε1 \ν&11, ΐΗοβε πιβοΗ&ηϊο&Ι ρΓοβΙεπκ
5βνε (Ιεπνεά ίη δεπουδ ίηοΐίηεδ ίίδδΐιπηβδ. Οηεε &&&ιη, 3εεοηιρ3ηγίη8 ίΗοχε
ηιεοΗ&ηΐεβΙ 3ΐιεΓ3(ίοη ρΗεηοιηεη&, α·3θ1<ίη§3 3η<1 δρείΐΐηβϊ 03η βε 3ρρΓεα3ΐε(1
ίη 15ε εοΓηίεεδ ίΐ3( 8ΐΐΓί3εε8 αη<1 δεπουδ £Γ3.ϊη <1Ϊ3§Γ6@£ΐΐϊοη$ ΗΠ£ΐ Ιοδδεδ οί 15ε
ΓΠΗδοητγ ^ίηί βεαίίηβ ηΐ3ϊεΓί3ΐ &Γ8 ΙοοΕίεί οη 15ε εοΓηίεεδ 38513Γ3 (Ρί^υΓε 8).
Ιη ι5ε ίηδίάε, δειϊοοδ ά3ΐηρηεδδ δί£ηδ 03ΐΐ8ε<1 βγ τοοί ρπΛΙεηΐδ 03η 5ε
3ρρΓεεί3ΐε<1. Τ5ε δ30Γ3τίυπι ΟΗβρεΙ δ5ο\νδ (5ε \νοΓδί 38ρεεΐ, \νίι5 03Γ^ ί1ο\νίη§
£3τηί8ΐιε3 311 ονεΓ ίΐ8 ί3ΐ8ε ευροίε οί £γρδυιτι, (1ΐ3ΐ 538 ,ϊοίηΐδ ρπΛΙειτίδ \νίι5 ΐΗε
8ΐοηε ογ 8ΐΓυεΙϋΓ3ΐ πΐ38οηπε8 ΐοο.

Ρί§υΓ8 8. νεηίε3ΐ ΟΓενίεβ οη 15ε 5ε3ά οί 15ε 03ΐ5ε(ΐΓ3ΐ. Μεε53ηίθ3ΐ 3ΐΙεΓ3ίιοη
3ηό 8ΐοηε £ΐεβΓ303ΐίοηδ ρΐΌοεδδεδ.

Ιηίθΐ-ρι-είαίΐοηδ αηά ρο$$ΐ51ε εαιΐδβδ οί ύαιηα£εδ
Οηε οί (5ε ηιαίη ηιεο1ΐ3ηϊε3ΐ ρΓοβΙεπίδ οί 15ε Β38Ζ3 03ΐ5ε(ΐΓ3ΐ Ιΐ38 δ&Πεά ίη ίΐδ
εονεπη^. Τ5ε ΙβεΙί οί 3 οοηιίηυουδ ηΐ3ίηΐεη3ηςε 3η<1 ΓεδΐθΓ3ίίοη ΐ35ουΓ, 538
άεπνε<3 ίη 1531 15ε 3ΐτΐ3Π ρΓοβΙεπίδ §εΐ \νοΓδε. II 538 οαηδίδίεά ίη η £Γ3άιΐ3ΐ
ρΓοεεδδ οί 15ε \νοοά τοοί ίΓϋδδ Γοΐΐεηηεδδ, οί ιτΐ35οηπεδ (ίεοοηηροδίΐίοηδ 3η(1
ίη ΐ5ε 3ΐΙεΓ3ΐίοη οί 5οΐ5 Γηεε53ηίθ3ΐ ννοΓίίίη^ οοηάίΐίοηδ.
Τ5ε Ιεείί οί οοηηεοιίοη 5εΐ\νεεη ι5ε 03(5ε(ΐΓ3ΐ \νε1ΐ8 ίδ 3ηοΐ5εΓ δεπουδ
ρΓθ51εηι 3ηά, βεοβυβε οί ίΐ, ηοίδΙοΓε 3η<1 δενεΓ3ΐ ίίδδυπηβδ 53νε 3ρρε3Γ8(1 οη
ΐ5βίΓ 8ΐΐΓί3εεδ. Τ5ε υη1<ηο\ν1ε<Ι§ε οί 15ε §Γουη<1 3η(1 ίουη(ΐ3ϋίοη ο53Γ3θΙεπδΐίοδ
ηΐ3ΐίεδ ίί ΓηοΓε (Πίίίουΐΐ Ιο άεΐεπηίηε ί5ε 3ΐΐεΓ3(ίοη ρ5εηοηιεηοη. δοπιε
Γεηΐ3Γΐί351ε εχ3πιρ1εδ 3τε Γηεηΐίοηεά ίπΐΓηεάΪ3ΐείγ.
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Τίιε οΓενίεεδ Ιΐΐ3ΐ βοώ δίϋεδ οί ιίιε 03ΐίιειίΓ3ΐ Ιιε3<1 ρΓεβεηι, δεειη ίο ίιε
οπβίηβιεύ ίιγ Γοοί ρΓοβΙεηΐδ, ί>εο3υδε ΐίιείΓ ίιτιροΓώηοε ίηεΓε3δε ίη ΐΗβϊτ υρρεΓ
ζοηεδ. Ιΐ ΐδ Γεηΐ3Γΐί3ΐ)Ιε Ιίΐ3ΐ ιίιε εοηεΓείε 5ΐΓ3ρ ρυ£ ίη 1980 ϋοεδ ηοΐ ρΓεβεηΙ
3ρρ3τεηΐ ίίδ5ΐΐΓΐη§5. Βεε3ΐΐδε οί Ιίΐ3ΐ, ιίιε ίιγροιίιεδίδ Ιίΐ3ΐ Ιίιε τοοί Ιΐιπίδΐδ οη Ιίιε
ίΐ63ί1 οί ιίιε \ν3ΐ1 3ηί) ρΓοηιοΙεχ ίΐδ 3ρρ3Γεηΐ ονεπΙίΓοχν, Ι3ΐιε5 ίοΓεε.
ΤΙιε ΙοννεΓ ίίδδυπη§5 03η Ιιηνε Βεεη ρΓοιίυεεά άυε Ιο οηε οί ίΐδ
εηΙβΓ^ειηεηΐδ ϋίΐ3ΐ ίΐ3δ ί>ε3Γ ννίΐίι 3η εχεεδδίνε ννείβίιΐ ηοΐ ίιοπζοηΐΗΐΙγ
\νίΐΗδ£3ηι1. Ιΐδ ί>3ε1ιε(1 ΐ$ 3η ηηιίςυε ρΓεδεΓνίη§ 3εΐίοη 3§3ίηδΙ 5ΐ3.5ί1ίΐγ
ρΓο&Ιεπίδ, Ιίΐ3ϋ ίΐ3δ ρΓονει! ίο 1>ε δΐιίΐηίιίε.
ΑI(€Γ3ΐίοη5 Ιοο3ΐεί1 ίη ιίιε τοοί οί Ιίιε νίεώπ3 €ίΐ3ρε1 3ΐκ1 οη Ιίιε
ητΐ38οηΐ7 οί Ιίιε Οοΐιίεη ΟΐίίρεΙ 3Γε ρΓοιΙυεείί ί>γ Ιο ιηοίδΐιίΓε ί30ΐθΓδ. Τίιε
ρΓοβΙεητίδ εοηιε ίΓοηι ΐΗε &3(1 δοΐυΐίοη §ίνεη Ιο ιίιε )οίηΐδ οί Ιίιε οί)3ρε1δ τοοί
§3ί>1εδ οη ιίιε ΐ3ΐεΓ3ΐ \ν3ΐίδ, ΐΗε ί3εΙ Ιίιβΐ δοιηε οί ΐίιοδε §3ί>1εδ ρουΓ Ιίιε Γ3ίη
\ν3ΐεΓ ονεΓ ιίιε \ν&11χ 3η(1 ιίιε ΙοννεΓ ςιιοΐ3 βείννεεη ιίιε ίηδίίΐε 3ΐκί ΐΗε ουίδίιίε.
ΤΙιε οΙοίδΙεΓ ίΐ35 ΐ\νο άίίίεΓεηΐ ρΓοβΙεηΐδ. ΤΙιε ίηδίΟε ητιοίδΙυΓεδ οί Ιίιε
03ΐίιε<ΐΓ3ΐ 1316Γ31 ννβΐΐ 3γο (Ιεπνειί ίΓοηι Ιίιε ί)3ΐί δοΐυίίοη §ίνεη Ιο Ιίιε ]οίηΙδ οί
Ιίιε οΙοίδίεΓ τοοί §3ί)1ε5. Τίιε δοιιΐίι οπεηΐ3ΐε<1 \ν3ΐ1, Ιίΐ3ΐ ίοπηδ Ιίιε εΙοίδίεΓ
ί303ίΐε, δίιοννδ ίΐδ ιτΐ35οηπε8 νετγ (ϋδίηΐε§Γ3ΐε(1. Τίιίδ ρίιεηοηιεηοη ίδ 03υ5εϋ ίιγ
ν3ΓΪοιΐδ δίπιυΐ&ηεουδ ί3εΙοΓδ δυοίι 35: ί « οννη 1>υί1ίϋη§ οίΐ3Γ3εΙεΓΪ5ΐίε5 (ΐΗΐδ
ζοηε ίΐ35 ηο ίουηώΐίοη), ΐΗε 03ρί1ΐ3τίΐγ ίΐίίπιρ, 3ΐκΙ ιίιε ε1ίιηίη3ΐίοη οί Ιίιε
ΟΓίβίη&Ι εονεπη£ ηΐ3ΐεΓΪ3ΐ οί ΐΗε ηιβδοηΓγ.
Ζοηεδ, \νίιεΓε ιίιε δίοπε ίδ 3ίίεε1ει1 ο ί ιηοίδΙιίΓε ί30ΐθΓδ, δίιονν υδΐΐ3ΐ1γ
3ΐΐ6Γ3ΐίοη ρπκεδδεδ Ιίΐ3ΐ εοη5Ϊ5ΐ ίη δεπουδ §Γ3Ϊη (ϋ5§Γ0£3ΐίοη 3ΐκ1 1θ5565 ο ί ιίιε
ηΐΗδοηΓγ )ο ίη ΐ 5ε3ΐίη§ ηιαίεπαΐ. Τίιίδ ρίιεηοηιεηοη ίδ 50 υδυβί £ίΐ3ΐ 3 Γεΐ3ΐίοη
ίιείννεεη Ιίιοδε 3ΐΙεΓ3ΐίοηδ 3η<ί ηιοίδΙηΓε 03η ίιε εδκώΐίδίιειί. ΑΙδο ΐίιεΓε 3Γε δοτηε
3τε35, 35 Ιίιε ΙοννεΓ οηεδ &η(1 ιίιε ΝοΠίι οπεηΐ3ΐε<1, Ιίιβΐ ίΐ3νε υδϋ3ΐ ί)ίθ3ΐΐεΓ3ΐίοη
ρΓοοεδδεδ. ΝενεΠΗεΙεδδ, ιίιε §εηεΓ3ΐ ηιβδοηΓγ 5ϋΓί3οεδ ρΓΟδεηΐ η τείβΐίνε
ίιε3ΐΙίιγ εοηδεΓνΗΐίοη.
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