ΤΗΕ ΕΝΟΕΟδΙΝΟ λΥΑΕΕ ΟΡ δΟΙΑΟΟΑ : ΗΙδΤΟΚΥ ΟΓ Α
ΚΕδΤΟΚΑΤΙΟΝ
6γ ΜίεΗεΙε ΒεηΓαπ
ΑΓοΗίΙεεΙ δορπηίεηάεηζΗ αί Βεηϊ Ουίΐιιταΐΐ 3η <1 απΑίεπίαΙί ο ί Α§ιϊ§εηίο

ΑΗδίΓΕεί
ΤΗε οοηδεπ/Εΐίοη πηά Α ε ίηιϊΐϊοη οί δοΐηεεη \να11ίη§ είτειΑ ΐδ 3 ρπΑΙεπι ννΗίεΗ
635 Ηεεη ίεεεά Ι3ΐαη§ ίηΐο εοη5Ϊ(1εΓ3ΐΐοη Α ε ΗοιΑΙε 3$ρεεί ο ί ΐΚΪ5 ννοιΉ οί ατΙ,
Αε ευ1ίιΐΓ3ΐ οηε αηά Α ε ηΐ3ΐεπ3ΐ οηε.
Τννο Ηίηάδ ο ί 1αιο\ν1ε<1§ε5 Η3νε Ηεεη ηχείοΐ ίοΓ Ληί: Α ε Γηδί ίδ ηεδΑείΐε 3ηά
δίοπε (Γεεοβηίίίοη οί Α ε ευΐυτηΐ ναΐυε ο ί Α ε λυοΑ 3ΐκ1 άείιηίΐίοη οί Αε
ιηεΑοάδ υχεά), Α ε δεεοηά 18 ίεεΗηοΙοβίε (Γεεο§ηίίίοη ο ί Α ε ιηηίεπηίδ Ιο 6ε
τεδΙΟΓεά, ΑεΪΓ ρπΑΙεπίδ αηά ϊηΑνίΑιηίϊοη ο ί Α ε πιοάεπι εοηδεΓνηίίοη 3ηά
τεδΐΟΓαΐίοη ΙεεΗηίςυεδ).

Το 355εΠ Α ε ϊπιροΓίηηοε ο ί Α ε ίηιίΐΐοη ο ί 3 ρ3Γΐ ο ί Α ε \ν3ΐ1ϊη§ εΪΓευϊί Η35 Ηεεη
βίπηοδί 3η οΗ1ϊ§3ίϊοη, ηΐ3(1ε εαδίεΓ Ηγ ΐΐδ δίιηρίε 3ηά 3υ1ΐε οΗ3Γ3οΙεπ5ΐίθ5 3ηά Ηγ
Αε η3ΐυΓ3ΐ ίηεΐίηηΐϊοη ο ί Α ε ννοιΊε ΐίδείί: αΐΐ Α 3ί 635 6εεη 5ΐΐ5ΐ3ίηε<1 6γ Αε
(ϋοηιιιηε ο ί δεΪ3003 3ηά δορπηίεηεΐεηζη Β.Ο.Α. ο ί Α§ΓΪ§εηΙο, 50 Α3ί Αε
ΓεδΐθΓ3ΐίοη ο ί Α ε ν/3ΐ1ίη§ εΗοΑί εοηΜ εοίηείάε \νϊΑ Α ε εοηδεΓνηΙίοη ο ί Αε
δίοπε ηιεηιοΓγ ο ί ίίδ εοιηιηιιηίΐγ 3ηά 3ί Α ε 83ΐηε ίίηιε 38 3 \ν3γ ίο τεΑιιηοΗ Αε
ευ1ίυΓ3ΐ 3ηά Α ε 5θοίο-εεοηοηιίε3ΐ 38ρεεί5 ο ί Α ε ίο\νη.
ΤΗε (ϋίίεΓεηί ρΚ38ε5 ο ί ίΗε Γε5ΐθΓ3ίϊοη 3η<1 ο ί «ηιϊδε εη ν3ΐειιτ» Η3νε 1τ3ηδΐ3ΐεά
Αε η3ίυΓ3ΐ «ϊηΑεηίίοη» §ίνεη 6γ Α ε ννοιΗ \νΗίεΗ Ατου§Η ηε\ν 5ίερ5, ϊηδϊίΐε Αε
νν3ΐ1ίη§ εΪΓουίί, ΙηΗεη ΗηεΗ 3§3ΐη Α ε οπ§ίη3ΐ ιηεηηϊηβ ο ί Αηί αηίίςυε Ηυί1Αη§.

ΙηίΓθ(1αείΐοη
ΤΗε Ηί8ίοπο3ΐ 8ουΓοε8 οοηδίάεΓ δεΪ3003 35 3 ρΐηεε \νΗεΓε ρεορίε Ιίνεά δίηεε Αε
ρΓεΗίδίοπε 3§ε: Α ε Ηϊδίοηηη Μ3 γϊο Ο α εείο §οεδ ίυπΗεΓ 3ηά Ηε 3ίίίπηδ Α3ί Αε
οπβΐηδ ο ί ίΗίδ ίο\νη 3τε οΐίΐετ ίΠ3η Α ε ίϊηιε \νΗεη δίεηηϊ 3ΐτίνεά Ηεκ.
δοηιε δίεηηε ηεοΓοροϋδ 3ηά δοηιε Ιεδίϊιηοηϊηΐδ ο ί 3 εϊνϊ1ίζ3ίίοη ν,ΗίεΗ ρΓεεεάεά
ΟΓεεΙε είνϊ1ϊζ3ίίοη Ηηά Ηεεη ίουηά ίη Α ε ίίΓδί γε3Γ5 ο ί Α ε XX Α εεηίητγ. Ιη Αε
οΐάεδί δίεϋί3η 5ίοηο§Γ3ρΗγ, ννπίίεη Ηγ Ρ3ζε11ο 3ηά Αηιϊεο, Αεδε νείγ ο 1(1
ρΗ38εδ εοηεεπιίη§ 8013003 3τε ηοί ηιεηίίοηεεί 3ηά ίί ΐδ οηΐγ ηο\ν ΑηηΗδ ίο 3
τεηελνεά ίηίεΓεδί ίοΓ 3πΑ3ε1ο§γ Γε5ε3τεΗε5 Α 3ί εεΓ3πιίο ν35ε5 3τε ίοιιηά, ΐη Αε
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ναροΓοαδ άερΛδ ο ί Λ ε ΜοηΙε Κτοηΐο, ννίΛ άεοοΓηίίοη ίπιρηηίεεί οη Λ ε είειγ,
Εείοτε οοοΚίη§ Λ έπι, ννίΛ Λ ε ρτεδδυτε ο ί η δΕεΙΙ οη Λ ε 53τηε εΐηγ.
ΤΙιεδε νηδεδ §ο ΕηοΕ Ιο 7500 Ε.€. (οΜ ηεοΐίίίο).
ΤΕίδ ΙίίηΟ ο ί ΙεοΕηίςυε Εηδ Εεεη ίοτ Λ ε ίιτδΐ ίίηιε ΟοεαπιεηΙεά ίη Λ ε οηνε οί
"Ρίεο" ηηά ίί ίδ οηΐΐεά "Κτοηίοη δίγΐε".
ΤΕίδ ΙαΙεδΙ Εηδ Εεεη Ιηίετ τεοοβηίζεά 3δ Λ ε ννηγ ο ί τηηίαηβ ηηά άεεοΓ3ίίη§
εεΓ3πιΐε ννΕίεΕ εηη Εε αΐδο ηοίίοεά 311 Λτου^Ε ννεδί δ ίείΐγ ηηά Μαΐίη ίειτίίοτγ,
ννΕΠε ίη Λ ε εηδί ρητί, ηεατ δίτηουδη, α Ιαηϋ ο ί οοΓηηιίο άενείορδ ηηά ίί ίδ εαΐΐεά
"δίεηίίηεΐΐο" ίΓοηι 3 νίΐΐηβε ίουηά Εγ Ρ 30 Ι0 ΟΓδί ηί Λ ε εηά ο ί Λ ε ΐ3δί εεηΙυΓγ.
Είνίη§ ίη Λ ε Κτοηίοη εηνεδ άοετεηδεΟ δίηεε Λ ε πιεΛο-ηεοΙΕίοο ηηά, ίί ννηδ
ονεΓ 31 Λ ε εηά ο ί Λ ε Εηεοΐίΐίο η§ε ηΕουί 3800 γεητδ 3§ο.
ΤΕίδ ενεηί, ννηδ οοηηεείεΕ ννίΛ Λ ε Λητηηίίο νηροτοιίδ ίηοί, ννΕίεΕ ιηηάο Λίδ
ρΐηεε ηοί νεΓγ οοΓηίοιίηΕΙε ηηά δο Ο γοοΕ ρεορίε Εε§ηη 3ίίεηΛη§ Ληί ρΐηεε ίοΓ
τεΐίβίουδ τεηδοηδ ηη(Ι Λ εη ίοΓ ΛεΓ3ρεηΙίε τεηδοηδ Ιοο, 3δ δοπιε ννοΛδ
εοηοεπιίηβ δίπαεΛτεδ 3ηι1 Ευί1Λη§δ Ευίΐί ]ιΐδί Ιο εοηνεγ νβροϋΓ ίη οηΐγ οηε
Λτεοίίοη Ιεδίίίγ: ίοΓ εχηιηρίε 'ΌοάηΙο'δ ηηίτο" .
ϋίοάοΓΟ δίευίο ίτοηι Αβίτη ηίίίπηδ Λ ηί Λ γ ίϊτδΐ ίίηιε ϋεάηΐο Είπίδοΐί υδοά Λίδ
"ΑπΙγο" 3δ 3 ΛεΓηρευΙίο ρΛεε.
Ροηιροηίο Μ εΛ (40 Ε.Ο.) βίνεδ ιΐδ ίηίοιτηηΐίοη ηΕουί Λ ε ρΓεδεηεε ο ί δίεηηί
ρορυΛίίοη ίη δείηεοη. Ιη Είδ ΕοοΕ 'Ό ε άεδοπρίίοηε δίοίΐίηε", Εε νντίίεδ : "Ιηίετ
ΡαοΗίηηηι εί ΙίΙώ εηητ ρο$8ΐάετε Ξίεαηϊ ε Αξταεατη εί ΗεταεΙεαηχ εί ΤΗεηηαηι"
(Ξεϊαεεα).
δίηεε Λ ε άενε1ορίη§ ο ί Λ ε Οτεείί εοΐοηίεδ, δείίηυηίε Εηά τε3θΕε<Ι Λ ε ΙίιηίΙδ οί
ίίδ ΙειτίΐΟΓγ ννίΛ Μ3Ζ3Γ3 ίη Λ ε \ν εδ ί ρητί ηηά ννίΛ ΤΕειτηοε δε1ίηυηίίη36
(δείηοοη) ίη Λ ε Εηδί ρητί.
Αηιΐ ίί ίδ δοπιε οεηίυηεδ Ιηίετ Ληί Λίδ οΐά νί1ΐ3§ε ρορυΐ3ΐε<Ι Εγ ητίίδηηδ, ννΕο
ηΐ3(1ε εεΓ3ΐηίε ν3δεδ, \νηδ ηΐδο ίηΕοΕίεΟ Εγ 3 ρ3Γΐ ο ί δείεηυηίίηε ρορυΐηίίοη ννΗο
Ε3(1 δυπ/ίνεά ΑηηίΕ3ΐε'δ άεδίηιοίίοη (408 Ε.Ο.).
Ε3ΐεΓ, ηίίοΓ Λ ε ΓίβΕί Εείννεεη ΟητΛβίηε 3ηά Κοπιε ννΕίεΕ εηάεά ννίΛ Λε
νίεΙΟΓγ ο ί Λ ε ΛίεδΙ 210 Ε.Ο.), δοΪ3θθ3 Εεεοιηεδ 3 ροδιοί ρΐηεε: ίί ίδ ηηάεΓδΙοοά
Εγ Λ ε "Ρ εηίϊη^εήαηα εαΠ " , 3 νεΓγ οΜ §εοβΓ3ρΕίε ηΐ3ρ, ννΕίεΕ ά3ίεδ ΕαεΚ Ιο
Λ ε XIII Λ εεηΙιΐΓγ, νντίίΐεη οη Λ ε Εηδίδ ο ί δοπιε ΟοευπιεηΙδ (ννΕίεΕ §ο Ε30Ε Ιο
Λ ε 3§ε ο ί ΟοδΙηηίίηο 3ηά Αυ§ιΐδΙο), ννΕεΓε ίί ίδ ροδδίΕΙε Ιο Γιηεΐ 3 ρΛεε οηΐΐεεί
Αςηαζ Ρεώοάεχ, 03ΐ1ε<1 Εγ Κοηΐ3ηδ "ΤΕειτη3ε δείεηυηΐίηηε", Ιο(ΐ3γ
εαΐΐεί
δεΪ3 00 3 .

Ιη Λίδ 3Γ03 ίί ίδ ροδδίΕΙε Ιο ίϊη<3 Λ ε ΑτηΕίηη §Γθυρ (840 3.0.), ννίΛ 3 1αη<1 οί
ίηάίρεηάεηί ητΕ3ηίδ(ίε ΐίροΐο^γ, ίη 3 εοηο3νε δρ3οε δαιτοηΟεοΙ Εγ τοεΚδ
άίδροάεά 3δ 3η 3ηίϊΛε3ΐΓε ννΕίεΕ τερΓεδεηίεά 3η εΐεπιεηΐ ο ί άείεηεε ί3είη§ Λε
δε3.
δο, Λίδ η3ίιΐΓ3ΐ εΐεηιεηί, 3ΐΛου§Ε ίί νν3δ ηενεΓ εοηδίάεΓεά 3δ 3 τε3ΐ εηεΐοδίνε
νν3ΐ1, 03η Εε δεεη 3δ 3 ίηδΐ (Ιείεηδίνε Ευί1(1ίη§.
Ιί ίδ ίπιροΓΐ3ηί, Λ εη, ίο ροίηί οηί Ληί Λ ε δΐιεεεδδίνε (Ιείεηδίνε δίπιείατεδ ννίΐΐ
ίοΐΐονν Λ ε ίΓ3εε πνητΕεά Εγ Λ ε ηηίιίΓηΙ ΟΓΟβΓορΕγ ο ί δεΪ3003. ϋιιπηβ Λε
ΑτοΕίηη (Ιοηιίηηίίοη δείηοοη Εηά ηΕεηάγ τεηοΕεά 3 §οοά ητΕηηίδΙίε
ΟΓβηηίζηΙίοη ννΕίεΕ ννεηί, ηΐδο, ίΕτου§Εοηί Λ ε οουηίΓγ. δοπιε εχηηιρίεδ ο ί Λίδ
θΓ§ηηίζ3ίίοη ητε Λ ε ίννο ητεηδ ο ί "Εί§υ1ίηί" ηηά 'ΌηάεΙη", εηοΕ ο ί Λεηι ίδ
εΕ3Γ3είεπζε<3 Εγ 3 ρεοιιΐίητ εΐΕηίο-οοΓροΓηίίνε ηδρεοί. ΕηίεΓ, Λ ε ΑΓηΕίηη, ννίΛ
Λ ε (1ενε1ορίη§ ο ί Λ ε ΡηΕηίο ρΐηεεό ίη Λ ε υρρεΓ ρηΠ ο ί ίΕε οίίγ ννίΛ 3η
υΛηπίδΙίο ΟΓβηηίζηίίοη άίνίάεά ίη νεΓγ 1οη§ τοννδ εοηίηίηίη§ 1οη§ οοιηηιιιηε
ητεηδ (Λ ε εουΠγητάδ), δίητίείΐ οοίηίη§ ηιοηεγ ννίίΕ ίΕε ΕηιίΓο Ζγηεΐηί ΑΙΙηΕ (835
3.Ο.).
\νΕεη Λ ε οουηί Κυ^^ετο ΟΆΙίηνίΙΙη ννίΐΐ εηοΐοδε Λ ε οίίγ (1090),
ίοπηίη§ Λ ε Νοπηηη οίίγ ίη Ληί ητεη ηητηεά "Κυοοετη", Λ ε ρεπηιείετ οί Λε
ννηΐΐδ ννίΐΐ εηά ίη Λ ε δουΛ ρητί ννίΛ Λ ε ροίηίδ ννΕετε Λ ε ευτνεδ ο ί Ιενεί §τονν
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(ΙεερεΓ ηηά άεερεΓ , Ιο ιτίΕΐτΙε 3 άεδεεηί ίοννβτάδ ίΒε δε3, αηά ΐη ίΒε ΝοιΐΒ ρ3ΐί
\νΐ11 εοηδίδΐ ο ί ]υδΙ ίΒε τοείί ννΒεΓε \νί11 Βε Βιιΐΐί ίΒε "Οΐά Ο&δΐΐε" 3ί ίΒε Βοίίοιη
οί ίΒε Κ,ε Β&ϊο .
Πιε Γεεοδίηιείΐοη ο ί ίΒε ρεππιεΙεΓ ο ί ίΒε Νοπηηη ννηΐΐδ, αΙώου^Β ίΒε
ίιηροΓίαηΙ ΐηίεΓεδί ΐη ίΒε ΐ3ίεδί γεητδ, ϊδ Γενεηίεά ηεΐίΒεΓ ίΒτου§Β
άοειιιηεηίαΐίοηδ πογ ίΒτου§Β τεηΐ, εοηεΓείε εΐεηιεηΐδ, ίΒΐδ ίδ Βεο3θδε ίΒε είίγ Β3δ
Βηά άιιπη§ ίΒεδε γε3Γδ 3 άΓ3πΐ3ΐΐε Πΐΐεΐί, ννΒΐεΒ Βηδ άεδίΓογεά ενεη ΐίδ ΑταΒίβη
αηά δραηϊδΗ τοαίεδ 3ηά δίΓεείδ . II ίδ Ιο Βε ίοΐά ίΒηΙ ΐη ίΒε ίΪΓδΐ γεητδ οί ίΒε X X
Λ εεηίατγ Βηνε Βεεη ίοιιηά ΙοπιΒδ ννΐίΒ ΑταΒίηη ερΐ§Γ3ρΒΐεδ ΐη ρΐηεεδ ννΒΐεΒ
5υ§§εδΙ ηδ ΛαΙ ίΒε Α γ&Βϊ &π ρορυΐηίίοη Βηά εοοηοπιΐε ΓεΙηίΐοηδΒίρδ ννΐίΒ ίΒε
Νοπηηη ρορυΐ3ίΐοη.
Μεπιοπαΐ ΙοπιΒδ ΐη ίουτ Ι3η§ιΐ3§εδ (Βαίΐη, ΟΓεεΒ, ίεννεδ, αηά ΑτηΒ) δυ§§εδί υδ
ίΒε ΐιηροΓίαηί πιοΙΐί-Γ&εΐ&Ι τεΙαΙΐοηδΗΐρ αηιοηβ ΐΒε άίίίεΓεηΐ εΐνΐΐΐζαίΐοηδ Ιΐνΐηρ
ΐη ίΒΐδ ΐδίβηά άυτΐηβ ΙΗε X I ίΒ αηά X II ΙΗ εεηίιιπεδ. ΤΒε άενείορΐηβ ο ί ίΒε
Νοιτηαη άοΓπίηαΙίοη Ιεά Ιο α άΐίίοΓοηΙ Είηά ο ί αάηιΐηΐδίΓαίίοη ννΒΐεΒ ίεηάεά Ιο
1>ε (Ιείεηδΐνε, ΐΗεη, ίΒε Βυΐ1άΐη§ οί ΐΒε. ηενν εηεΐοδΐνε νναΐΐδ αηά οί ΐΒε
'ΊΙοεεα". Α 11 ΐΒαί §ανε Ιο ΐΒε είίγ ΐΒε αδρεεί ο ί αη ΐηδυΐεΐΓ ρΐαεε. Ιη 1200
δοΐαεεα Βαά Βεεη Γεεο§ηΐζεά Βγ Ρεάεπεο II ϊγο π ι δνενΐα α δίαίε ρΓορειΐγ, δο
δοΐαεεα \νΐ11Βανε ΓερΓεδεηΙαίΐνεα ΐη ΐΒε ρατίίαπιεηΐδ.
Ιί νναδ ΐη ίΒαί ιηοιηεηί ίΒαί Νοπηαη λναΐΐδ ννεΓε εοηδοΐίάαίεά αηά δοηιε ατοαδ
\νεΓε ννίάεηεά δο αδ ίο ΐηιρΓονε ΐΒε (Ιείεηεεδ οί ΐΒε ίοννη.
Ιη 1335 αηά 1336 ΐΒε ηενν άείεηδΐνε νναΐΐδ ννεΓε Βυΐΐί, ΟΓάεΓεά Βγ Ρεάεπεο II
ΟΆτα^οηα, ίΒΐδ ννΐάοΓ εΪΓεηΐί νναδ εοηηεείεά ννΐίΒ ίΒοδε ρΐαεεδ αηά ατεαδ ΐη ΐΒε
ΝοιΐΒ αηά δουΐΒ ρατί ννΐίΒ ΐΒε ορροΓίηηίΐγ ίο ορεη ηε\ν εηίταηεεδ: "Ρ ογϊ3 (Β
Μ3τε, Ρ ογϊ3 83η δαΙναίΟΓε, ΡοΓίη Ραΐεπηο, Ρ ογϊ3 Βα§ηί, Ροιΐ3 δαη ΟαΙο^εΓο".
ΤΒε άείεηδΐνε ρπηεΐρίε οί ίΒοδε νναΐΐδ νν3δ ίΒαί ο ί 3η εηε1θδΐη§ §Γουρ οί νν3ΐ1δ
ηΐ3άε δΐΓοη§εΓ Βγ ΐΒε Βυΐ1άΐη§ οί ΙοννεΓδ.
Ιη 1380 \ν3δ Βυΐΐί, ΐη α' άοηιΐηαηί ροδΐίΐοη, ΐΒε Οηδίεΐΐο Ρυηη, ννΒοδε
ατεΒΐίεοΐοηΐε δΐηιεΐυτε Βηά ΐίδ ΐπιροΓίηηί εεηίΓε ΐη ΐΒε δίΓοη§ ςηη<3Γ3η§1ε ίο\νεΓ
ίτοηι ννΒΐεΒ ΐί \ν3δ ροδδΐΒΙε ίο §3ίΒεΓ ΐΒε ννηνγ εοηδί οί "Οηρο Βΐηηοο" 3δ ίητ 3δ
ΐΒε οΐά ΕΓ3ε1ε3 Μΐηο3.

Ιη ΐΒε XVI ίΒ οεηίηΓγ ΐΒε άείεηεε ο ί ΐΒε είίγ Βηά ΐ\νο εηεΐοδΐνε ν.'ηΐΐδ, ΐΒε
\νΐάεδί, ΐΒε οηε Βηΐΐί Βγ Ρεάεπεο, ^αΐΒετεά ΐΒε οίΒετ οηε Βυΐΐί Βγ Κη§§εΓ0
ΟΆΙίηνΐΠη.
Βυΐ ΐί ΐδ ΐη ίΒε X V I ίΒ εεηίιΐΓγ ίΒηί ίΒΐδ άείεηδΐνε δίηιείιίΓε Βηά 3 τεηΐ ηιΐΐΐίητγ
ιηεηηΐηβ 3ηά ΐί νν3δ 0Γ§3ηΐζεά ίΒτοιι§Β βεΓητεΒΐεδ 3ηά Γείηίΐοηδ 3τηοη§ ίΒε
ά3ίιιηι ροΐηίδ οί ίΒε εΒειιΐΙ ννΒΐεΒ ηοννηάηγδ εηη Βε δίΐΐΐ Γεεο§ηΐζεά.

Ιη 1534 Οητίο V0 ίπεά ίο τεΒυίΙά ίΒε νναΐΐδ ο ί ίΒε είίγ. ΤΒΐδ ννοΛ, δίηΠεά άηπη§
ίΒε 3§ε ο ί ίΒε νΐεεΓοΐ Οοηζ.3§3 ηηά ίΒε εηβεηεετ Ρεπ·3ηιο1ΐηο ίτοπι ΒεΓ§3Γηο,
εηάεά ΐη 1554-55 ννΐίΒ ΐΒε ν ΐε ε κ η ϋ ε νε§3, ΐί εοηδΐδίεά ο ί δοηιε Βηδίΐοηδ ΐη
ίΒε ΒΐβΒεδί ρηιί ο ί ίΒε ροΐγβοη ο ί ίΒε ννηΐΐδ Βυΐΐί ΐη ίΒε XIV ίΒ εεηίυιγ.
ΤΒε ηενν εοηδίπιείΐοη ιπαΛεά ίΒε οΐά εΪΓεηΐί ο ί ίΒε ννηΐΐδ ηονν ηάηρίεά ίο ίΒε
ηε\ν άείεηδΐνε τεηδοηδ. ΑεεοΓάΐη§ ίο ίΒε ΙοεηΙ δουκεδ ίΒε Βηδίΐοηδ ννεΓε ίΒε
"Β3ρηΐ", ίΒε "Α ΐίιεή", δ.Αβηίη", "δηη δηΙνηίοΓε", ηηά 'Ό ε νε§ 3".
ΤΒείΓ Γεηΐΐζηίΐοη ίοΐΐοννδ ίΒε ηεεάδ ηηά ίΒε ιηΐ1ΐΐ3Γγ ΙεεΒηΐςυεδ οί ΐΒηί 3§ε: ίΒε
δΒοιίηεδδ ο ί ίΒε ννηΐΐ, §ΓεηίεΓ ΐΒΐεΒηεδδ, ΐηεΐΐηεά Γηηδοητγ 3ηά άΐίίεΓεηεε οί
ίΒεΪΓ ίοπηδ ννΒΐεΒ, ΐη ΐίδ ρΐηηί, ΐδ νειγ ρΓθίηιάΐη§ ννΐίΒ τεδρεεί ίο ίΒε ίηΐίεδί ρητί
ννΒΐεΒ Βηδ 3 Βε3ΓίΒ-δΒ3ρε 3ηά ΐί ΐδ ηΐ3άε υρ Βγ ίηεεδ, Βί§ ε3Γδ 3ηά δΐάεδ ίοΓ ίΒε
άείεηεε οί ίΒε ΒοΙΙοιη ρ3Γί ο ί ίΒε εηε1θδΐη§ νν3ΐ1δ. Ιη χοιπε ρητίδ ο ί ίΒε ννηΐΐ οί
Ρογ13 83η ΟηΙο^εΓΟ ννε εηη ηοίΐεε 3 δεΓίεδ ο ί Βηΐίίειηεηΐδ ννΒΐεΒ άεηοίε 3 Βΐηά
οί άείεηεε τεηΐΐζεά ΒοίΒ ννΐίΒ ίΪΓε-3ΐτηδ ηηά δΒοοίΐη§ 3πηδ.
Αηά, 3ΐννηγδ 3ΐοη§ ίΒεδε ρ3Γίδ ΐί ΐδ ροδδΐΒΙε ίο ηοίε ίοιίΓ εοΛεΙδ ννΐίΒ 3 άουΒΙε

νοίηίε ρΓοΡιΙε ννΒΐεΒ ρΓθΐ)3Β1γ δυρροΓίεά 3 Ιΐίίΐε ΙοννεΓ ίο §ιΐ3τά οηίδΐάε, ΐί νν3δ
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ε εΒΕΤΕείετΐδΙΐε ο ί α Ηείεηδΐνε ΙεεΒηΐςυε ηοί γ εί ΓερΙυεεΠ Βγ ίΒε υδε ο ί ίΒε §ιιηροννάετ.
Ιη δΐπίΕηεΕδ, ίη δρΕίη, ίννο §Γ3ρΒΐε ΓερτεδεπίΕΐΐοηδ δΒονν 3 ρΐ3η ο ί εχίεηδΐοη οί
ίΒε ννΕΐΙδ. "Πιε ΡίΓδί, Βγ Ο εΒγϊο δετΒεΙΙοηΐ, ΐηΙεηίεΠ ίΒε Γε5ΐ3ΐΐΓ3ΐϊοη επΠ ίΒε
ΓεοΓ§3ηϊζ3ΐϊοη ο ί ίΒε οΐά εηεΐοδΐνε ννηΐΐδ ννΕηίεΠ Βγ Ρεάεπεο.
ΤΒε δεεοηά οηε, Βγ ΤίΒατζίο δραηηοεοΒΐ (1558) βαίΒετεά, ννΐίΒ ίΒε τεχΐ ο ί ίΒε
είίγ, ίΒε "Β ογ§ ο Πει Ρί§υ1ΐ", ννΒΐεΒ ννΕδ νεΓγ ίηιροΓίΕηί ίοΓ ΐίδ εετΕηιΐεδ. ΤΒΐδ
ΐΕδί ρΐ3η, ΒεΗ ίο ΒεΗ 3 ηιετε εΒ3Γ3εΙεΓ ο ί ΒίδΙοήοΕί ΓεευρετΕίΐοη ο ί ίΒε Ρί§υ1ί
3τε3, εαυδεΠ πΐ3γΒε Βγ ΠΐίίεΓεηΙ ΕτεΒΐίεείοηΐε ετηεφεηείεδ ο ί ΙΒεΙ 3τε3 ΓΕίΒετ
ι Ηεπ Βγ ηιί1ΐΐ3Γγ τεοδοηδ.
ΑείυΕΠγ, ίΒε δραηίδΒ ΠοηΊίηΕίΐοη, ίοΓ ίΒε ΡίΓδί ίίηιε ΗαΠ 3 τευΐ εοιηρίείε εοηίτοί
ονεΓ ίΒε ΙειτίίΟΓγ επΗ ίί ννΕδ ροδδίΒΙε ΐΒΕηΒδ ίο ίΒε ρΓεείδε άεδοπρίίοηδ ο ί 311
ίΒε §εο§Γ3ρΒϊε πΠΗίΕτγ 3τε3δ ο ί ίΒε δΐεΐΙΪΕη εο3δίδ §ΐνεη Βγ 8ρ3ηηοεεΒί Εηϋ
ΟΕτηϊΙΙΪΕηϊ δΐηεε 1584.
8ο, \νε 03η δ3γ ίΒ3ί ίΒε ΙοοΕίίοη ο ί ίΒε ΡίΓδί Α γεΒϊεπ επΗ Ν οππεπ δείίΐεπιεηΐδ
τερΓεδεηίείΙ 3 ΙνίηΗ ο ί ΐηΠΐεΕίΐοη ίοΓ δΐιεεεδδίνε Ηενε1ορΐη§ ρΒ3δεδ ο ί ίΒε είίγ.
Αηά, 3ΐδο, ίΒε 1οο3ίΐοη ο ί ίΒε Ηοοτδ ΐη ίΒε άεδεπρίίοη ο ί ίΒε ί\νο νν3ΐ1-εΪΓειιΐΐ5
δεεηΐδ ίο υηάεΓίΐηε 3η υηίςυε, εοιηιηοη ΠΐτεεΙΐοη: Ροιΐ3 83η 83ΐν3ί0Γε 3ΐκ1
Ροιΐ3 (1ΐ Μ3τε τερίΕοε Ρ ογΙε Μ εζεγε επ(1 Ρ ογΙε δαπίΕΙπιο.
ν /ε 03η Βείϊενε ίΒ3ί ΐη ίΒε ρΐηη ο ί ίΒε εχίεηδϊοη ο ί ίΒε νναΐΐδ, ίΒε §εοπιοφΒοΙοβίε δίίιΐ3ΐίοη Βε8 ηοί ΓερτεδεηίεΠ ίΒε οηΐγ τεοδοη ίοΓ ίΒε δΙίΕρε ο ί ίΒε
οϊγοιιϊΙ, Βυί ννε ΐΒϊηΒ ίΒηί ΕηίΓοροπιοΓρΒΐε είειηεηίδ εαη Βε ΐπιροΓίΕηΙ τεΕδοηδ
ίθΓ ΙΒεΙ, ίοο.
Μοάετη δίυάΐεδ οη ίοΛίΓιΟΕίΐοη Βηνε δΒο\νη ίΒηί ίο ιίϊίγ ΐδ εοηηεείεΗ (υηίίΐ ίΒε
ΐ3ίε ΚεηΕίδδΕηεε) ίο ίΒε ηεεεδδϊίγ ίο Βυΐΐά ε "δΕετε-Ηπιεδ".
ΡοιίΐίιοΕίίοη ΐδ οίίεη ΕεεοιηρΕηΐεά Βγ ρΓορΐίΐΕίοΓγ πίεδ. Α11 ΙΒεΙ Βε8 Ιεά ίο αη
3ΐ1ε§οι·γ ο ί ίΒε δΒΕρε ο ί ίΒε εΐΓουΐί ννΒΐεΒ οεπ Βε τεδυηιεΗ ννΐίΒ ίΒε "δίΕτ ίΒεηιε"
\νΒΐεΒ ΐδ ε εοιηιηοη δΐιΒ)εεί ο ί ίΒε XVI ίΒ εεηίυτγ 1ΐΙεΓ3ίιΐΓε.
ΤΒεη, ίΒετε 3τε ηοί τεΕδοηδ εοηηεείεΗ ννΐίΒ πήΙΐίΕτγ ηεεεδδΐίΐεδ. ΤΒε
εοηίΐβΐίΓΕίΐοη ο ί ίΒε ιηοδί ΐιηροιίΕηΙ ροΐηίδ ο ί ίΒε οΐΓευΐί, ΙΒεϊ ΐΕίεΓ ννΐΐΐ
«Ιείεπηΐηε ίΒε Βυί1άΐη§ ο ί ΒΕδίΐοηδ ΐη ίΒε XIV ίΒ εεηίυτγ, Ηενείορδ Ιο§είΒετ
ννΐίΒ ΙΒε είίγ .Αδ ίοτ δεΐηεεη, ίΒε εηε1θδΐη§ εΐτευΐί ννΕδ οΒνΐουδΙγ εοηηεείεά
ννΐίΒ ίΒε τεδΐάεηίΐΕΐ οφΕηΐζΕΐΐοη επΗ ννΐίΒ ίΒε άενε1ορΐη§ ο ί ηενν δετνΐεεδ.

ΤΒε Ε3δί-\νεδί άΐτεείΐοη ΐδ ίΒε ιηοδί ΐτηροιΤΕηΙ οηε, ΐί ννΕδ ΒεεΕϋδε δείΕοεΕ
ννΕδ ίο Βε εοηδΐάετεά Εδ ε ννΕγ εοηηεείΐηβ άΐίίετεηΐ τηοτε ΐτηροτίΕηί ΕτεΕδ: ίΒε
Αβπβεηίο-ΜΕΖΕΓΕ Εχΐδ, ννΒΐεΒ Βε8 §ΐνεη ΒΐτίΒ ίο 1οη§ ΕτεΕδ, ΠίνΐΠεΠ Βγ ΐΕΓ§ε
Εηά ΙοηβΐίυάΐηΕΐ δίτεείδ επΗ δηίΕΐΙ ΐτΕδνετδΕί δίτεείδ. ΤΒΐδ Εχΐδ ΓιηΗδ ΐίδ πιοδί επ
ενοεΕίΐνε τηεΕηίηβ ΐη ίΒε ιιγΒεπ άοοτδ; ΡογΙε Β&§ηΐ ννΒΐεΒ ννΕδ ίΒε εηίτγ Ηοογ ΐη
ίΒε Εε81 ρΕτί ννΕδ άετηοΙίδΒεά ΐη 1861. Αδ ίοτ "ΡογΙε <Β Μ εγο" ννε ΒΕνε οηΐγ ίΒε
ίΓΕεεδ ο ί ίΒε δΒΕτρ ΕτεΒεδ δίΐΐΐ ενΐΗεηί οη ίΒε δυτίοεε ο ί "δΕηί'Αηίοηΐο ΑΒΕίε"
εΒυτεΒ, ννΒΠε, Εδ ίοτ "ΡοτίΕ 8 επ δοΙνΕΐοΓε", ρΐΕεεά ΐη ίΒε \νεδί ρΕτί Εηά άΕίΐη§
ΒεοΒ Ιο 1580 (Κ,εηΕΐδδΕηεε), ΐί ΐδ ροδδίΒΙε ίο ηοίΐεε ίΒε ΕτεΒ Εη<1 ίΒε ίννο εοΐυηΐδ
δυρροΛεά Βγ ίννο δίγΙΐζεΟ είερΒΕηίδ.
ΤΒε ουίδΐάε ο ί ίΒε Ποογ ΐδ ήοΒΙγ ΠεεοΓΕίεΠ ννΐίΒ ΕΓΕΒεδςυεδ αηΠ νοίυίεδ
ΕεεοΓ(1ΐη§ ίο ίΒε δρΕηΐδΒ Α γεΒϊεπ ίΕδίε.
Ιη ίΒε υρρετ ρΕίΐ ο ί ίΒε εοΐυηΐδ ννε εΕη ηοίΐεε ευρΐίΕΐδ ΐη ίΒε Ιοηΐε δίγΐε ννΒΐεΒ
ΤιηΐδΒ ννΐίΒ τοδεδ επΟ Ιΐοη Βευάδ, ννΒΠε ΐη ίΒε υρρετ ρυτΐ ο ί ίΒε Ποογ, οη ίΒτεε
δίοηγ ρΓθ)εείΐοηδ, ίΒετε Ετε ίΒε ΑυδίτΪΕη εοαί ο ί Επηδ, δεΪΕεοΕ εοΕί ο ί εγπι αηΠ
8 οΙοπιε) ογ εοΕί ο ί εγπι, ννΒο ννΕδ ίΒε εΕρΐΐΕη ο ί ίΒε είίγ.
"Ρ ογΙε Ρ ε Ιοππο" τεεεηίΐγ τεδίοτεά ΐδ, ίηδίεΕίΙ, ε ΓεπΐΕΒΐη§ ο ί 1753 (υηΠετ ΟεγΙο
III ΒοτΒοήε'δ τεΐ§η). ΤΒε τείΓΟδρεεί ΐδ νετγ ΐηιροΓίΕηί ίοτ ίΒε ρτεδεηεε ο ί ίΒε
Εηίΐςυε ννοοάγ ννΐη§δ ΓεΐηίοτεεΠ Βγ ΐτοη ΒΕηΠδ, ννΒΠε ίΒε Βυτο^υε ουίδΐΠε, νετγ
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δίππίητ Ιο 3 ΙπυηιρΗ 3τε, ϊδ ηιυάε υρ Ηγ ίουτ άοήε 3δΗΐ3τ δειηϊ-εοΐυπίδ
δΐιιτηοηίεά Ηγ ίΗε ίτυΗευίϊοη ννΗϊεΗ 3υδΐ3Ϊηδ ίΗε ρΐυδίετεά υρρετ ρυτί. Ιη ίΗε
ιιρρεΓ ρυιΐ, ίννο υδΗΙυτ ρίΐοδίετ δίπρχ Ηυιηε ίΗε Γηειηοπυΐ Ηαηά, ίΗεγ 3τε δϊάεά
Ηγ νοίυίεδ ννΗϊεΗ εοηηεεί ίΗειη Ιο ίννο ρεάεδίυίδ οη ννΗϊεΗ ίΗετε υτε εοηε
δίΐ3ρεά ΟΓηατηεηΙαΙίοηδ. Α Ηϊ§ δίοηγ ε3£ΐε, ίΗε ΒοτΗοηϊε εουί οί 3πη, ϊδ ρΐυεεά
ίη ίΗε υρρετ ρυτί οί" ίΗε άοοτ ννϊίΗ δοτηε §εοηιεΐΓΪο άεδϊβηδ. Ιη ίΗε ΝοτίΗ-λνεδί
ρ3τί, ά3ίϊη§ ΗυεΗ ίο ίΗε X V I ίΐι εεηίυτγ, ίΙιεΓε ϊδ ίΗε ΐ3δί άοοτ: " δηη Ουίο^ετο
«Ιοογ" ίυεϊη§ Μουηί Κτοηίο 3ηά ίΗε Αίτίεβη εουδί. δϊηεε ϊί Ηυά η πιεΓεΙγ
ίύηείϊοηυΐ τοίε, ϊί νν3δ 3η υτΗηη εηίτγ, ίΗε άοοτ Ηηδ 3 δενεΓε 35ρεεί 3ηά ΐί ϊδ
ηιαάε υρ Ηγ δενεηίεεη ΗΙοεΗδ οί" ΙΐηιεδΙοηε, ννίίΗουί ΐΗ3ί Ηϊηά οί" άεοοΓΗίίνε
αΐΙπΗυίεδ ννΗίεΗ οΗ3Τ3είεΓΪζε ίΗε ρΐ35ΐΐε-3ΓθΗϊίεείοηΐε τεδευτεΗ ο ί ίΗε οίΗεΓ ίννο
<
1οοΓ5. ΟνεΓ ίΗε Ηϊ§ Ηεγδίοηε οί ίΗε 3γοΗ 3 Ηοΐΐονν ϊηάϊευίεδ ίΗε ρτεδεηεε ο ί 3η
ατ3ΐ(ϋε εοηί ο ί 3πη.

ΤΗΕ δΤυϋΙΕδ ΑΝϋ ΤΗΕ ΚΕδΤΟΚΑΤΙΟΝ
ΤΗε ρΐηη ο ί ίΗε ΓεδΙοτηίϊοη ο ί δεϊηεεη ννηΐΐ Η35 Ηεεη υηάετδίοοά, δϊηεε ίΗε
Ηε§ίηηϊη§, 33 3η οτ§3ηϊε 3ηά εοπυηοη ηείϊοη οί ρΓεδεη/3ΐίοη, εοηδοΐϊάηίϊοη 3η(1
εοηδεΐΎ3ίίοη 3εεοτάϊη§ ίο ίΗε άϊίίετεηΐ ρ3ΐίδ 3ηά ρΗηδεδ ο ί ίΗε ρΐηη.
ΤΗϊδ ϊδ Ηεεηυδε οί ίΗε εεοηοιηίεηΐ ρτοΗΙεηΐδ ο ί ίΗε δορπηίεηάεηζ3 Βεηϊ
ΰυΙίυΓηΙί 3ηά ΑηιΗϊεηΙηΙϊ ΐη Α§ή§εηίο ννΗϊεΗ Η3δ πιηδΙεΓεά ίΗε ννοΑ. ΤΗεη,
\νε Ηυνε ίΗου§Ηί ϊί ΗείίεΓ ίο ννοτΗ οη ίΗηί ρητί ο ί ίΗε ννηΐΐ ννΗϊεΗ ίτοηι "Βηδίίοηε
δ3η Ουίοβετο" ηττϊνεδ 33 ί3Γ 3δ "Οαδίεΐΐο Τιιηυ". ΤΗϊδ 3τε3, \νΗϊεΗ ϊδ 500 ηιείΓεδ
1οη§ 3ηά Η3δ Ηοπιο§εηεουδ ννυΐΐϊηρ δΐηιείυτε αηά Ηυϊ1άϊη§δ είειηοηΐδ 311
ίΗτουβΗ ϊίδ εΪΓευΐί, ηεεάεά, πιοΓε ίΗηη ίΗε οίΗεΓδ, νειγ Ηηροιί3ηί αηά υτ§εηί
οοηδοΐϊάαίϊοη ννοΛδ, δο 3δ ίο δίορ ίΗε άεδίηιείϊνε εΓΟδϊνε ρΗεηοιηεηηη οί ίΗε
είειηεηίδ. ΤΗε Γεδίοτηίϊοη ο ί ίΗε νν3ΐ1ϊη§-επευϊΙ Η3δ τερτεδεηίεά 3η οτ§3ηϊε3ΐ
ρΓοροδηΙ ννΗϊεΗ Ηηδ τεηεΗεά ϊίδ εοηετείε ρΗηδε υίίετ η δεπεδ ο ί ηηυίγδϊδ,
Γεδε3τεΗεδ 3ηά δίυάϊεδ, ίοΓ 3 ΗείίεΓ 3ηά άεερεΓ Ηηονν1εά§ιηεηΙ ο ί ίΗε Ηυϊΐάϊηρ.
ΤΗε εοορεΓ3ίϊοη \νϊίΗ άϊίίεΓεηΙ ρτοίεδδϊοηηΐδ Ηηδ ιτιηάε ϊί ροδδϊΗΙε ίο τεηεΗ 3
ρΐβη ίοΓ ίΗε ΓεδΙθΓ3ίϊοη ννΗϊεΗ, ννϊίΗ 3 εοπυηοη, §εηετ3ΐ 3ηά ηεεεδδβτγ
ίηΐυϊίϊοη, Η33 ίοπηυΐηΐε 0Γ§3ηϊε ρτοροδηΐδ 3ηά εοιτεεί πιείΗοάο1ο§ϊεδ,
ίθΓ§είίϊη§ 311 Ηϊηά οί επιρϊπδπι. ΤΗε ΓηδΙ ρΗυδε ο ί ίΗε τεδεητεΗ Ηηδ ροϊηίεά ουί
ίΗε βεοΐοβϊε δυτνεγ, πιηάε 311 3ΐοη§ ίΗε εΪΓευΐί, τενεηΐϊηβ ίΗε ρΓεδεηεε ο ί 3δΗΐ3Γ
εΐεπιεηίδ οίΐεη ρΐηεεά 33 ρΐ3Ϊη οί Ιυηάυΐϊοη οί ίΗε Ηοίίοπι ρ3Γί ο ί ίΗε \ν3ΐί ΤΗε
νετίϊεηΐ ίεδδυτεδ δίορρεά ίΗε οπ§ϊη3Ϊ οοηΐϊηυϊίγ ο ί ίΗε δίοηε, εΓε3ίϊη§ τοεΗγ
νοίυπιεδ ίο Ηε εοηδο1ϊά3ίεά ογ ρΐ3ίεά. Α 11 ίΗε ίεδδυτεδ ίη ίΗε ννυΐΐ Ηηνε,
Ηοννενετ, εχείυάεά ννΗυίενετ Ηϊηά ο ί τεκροηδυΗϊΙίίγ ο ί ίΗε ίυηάυίϊοη δγδίεητ 3δ
ί'άτ 3δ ίΗε ιηοηυιηεηΐυΐ δίτυείητε ϊδ εοηεετηεά; 3είυ3ΐ1γ, ίη δοηιε 03δεδ, Ηεε3υδε
οί ίΗε ρτεδεηεε οί δοηιο ίταΠυτεδ ϊη ίΗε τοεΗδ, \νε Η3νε ίοτεεεεη 3η ϊηίοΓνεηίϊοη
ίη ίΗε εηνϊίγ ννϊίΗ ηο ρυδΗϊη§ εεηιεηΐ ΓηοΓίητδ ϊη]εείεά ννϊίΗ 3 Ιονν ρτεδδυτε.
ΤΗτουρΗ 3 δοτϊεδ ο ί δΐ3ίϊε νεΓΪίϊευίϊοηδ, ηΐ3άε οη ίΗε Ηηδϊδ ο ί ίΗε ηενν ηαΐεδ
οοηεεππη§ ίΗε Ηυϊ1άϊη§ ίη δϊδηιϊο ζοηεδ, δοηιε ρετίοΓηίϊοηδ Ηηνε Ηεεη ηιυάο
3ΐοη§ "δαη Οηίορετο Ηηδίϊοηε", υδϊη§ ρνε ρΐηδίϊε ίυΗεδ 12 επί 1υτ§ε, Ηεηί δο 3δ
ίο τεηεΗ ίΗε ίουηάηίϊοη 3χϊδ ννϊίΗ ίΗεϊτ εηάδ ρΐηεεά οη ίΗε δίΓοη§εδί Ηηδε ννϊίΗ 3
δαίείγ-ν3ΐνε ενετγ 33 ειη. Ρ γοπι 3 ΙεεΗηϊε3ΐ ροϊηί ο ί νϊενν ίΗε ηιείΗοά Η3δ §ϊνεη
ίΗε ορροΓίυηϊίγ ίο Γιί ρτεδδυτεδ 3ηά νοίυπιεδ ο ί ϊη)εο1ϊοη ίο ίΗε ίειτίΐοτγ, ννΗϊεΗ,
ίη ϊίδ ίννο δΐΓ3ίυηΐδ Ηυδ άενείορρεά ίη 3 νετγ δίΓοη§ εοη§1οπιεΓ3ΐε ϊηιρΓονϊη§
ίΗε εΗ3Γ3είεπδίϊεδ ο ί ίΗε ίυηά3ίϊοπδ 3ηά, 3νοϊάίη§ ίΗε νετγ εχρεηδϊνε ννοτΗδ οί
ρΓορρϊηρ. Το τεδίοτε ίΗε νετγ ετοάεά 3ηά άείυεΗεά 3Γ03δ δο 33 ίο τεδΙυΗΙϊδΗ
ίΗε οπ§ϊη3ΐ Γεδϊδί3πεε οί ίΗε πΐ3ΐεπ3ΐ, 3ηά, ίο ίι§Ηί 3§3Ϊηδί ίΗε Ιεηδϊνε-δίτεδδεδ
ε3υδεά Ηγ Ηεηάϊηρ, ίΗε νν3ΐ1δ Η3νε Ηεεη τεΗυϊΙί ννϊίΗ ννη11ϊη§ ίηΗεη ίτοτη ρΐυεεδ
ννΗετε ΗτεηΗϊη^δ Ηηά ΙηΗεη ρΐηεε.
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ΤΒε εοηδοΐίεΐηίίοη ρΗαδεδ ο ί ίΒε ουίδίίΐε δίηιοίιιτεδ Η33 ί3Ηεη ρΐ3εε 3ήεΓ αη
αεεατΗΐε ηηηίγδίδ ο ί ίΒε ΙίΐΒίε πΐ3ίεπ3ΐ ηηά ο ί ίΒε Βε<3 πιογ13γ . Α11 ίΚαΐ Βηδ §ίνεη
ίΒε ορροΠιιηίίγ ίο ηιαίςε Γεεΐ3ηΐ3ΐίοη3 ννΒεΓε ηεοε533τγ. \νίίΗ ίΒε εχεερίϊοη οί
ίΒε δίηιίδ , ηιαάε ννϊίΒ Ιίηιεδίοηε, ίΒε δίοπε υχεά Βηδ Βεεη ηίννηγδ ίΒε 53ΐηε: 3
γείΐονν ίθ35Ϊ1ίίεΓοη3 Ιίηιεδίοηε αίίεείεΟ Βγ (ΒδίηΙε§Γ3ίίοη ρΒεηοηιεηοηδ ννϊίΒ 3
ηβίαταί ί3ΐ1ίη§ ο ί (Ιιΐδίγ πΐ3ΐεΓί3ΐ.
δοηιείίηιεδ, ίΒε δυτίηεε ο ί ίΒε δίοπε νν3 δ εονεΓεά Βγ εηίείιιηι 03τΒοη3ίε
εοηοΓείίοηδ ννΗίεΒ §3νε ίΒε 3νιτί3οε ο ί ίΒε δίοηε 3 τειΜϊδΗ εοίουτ, ννΒϋε ίΒε
ηΐ0Γΐ3Γ \ν35 εοΓηροδεά Βγ 03ΐείίε ννϊίΒ 3 ςυ ίίε ιιηίίοπη δΐηιοίιιτε οήεη
(Ηδίηίε§Γ3ίε(1 Βεο3υδε ο ί ίΒε ηιεε1ΐ3ηϊο3ΐ 3είίοη οβυδείΐ Βγ ίΒε γοοΙ δγδίειη οί
ίΒε ΙίεΗ νε§εί3ίίοη.
Ιη 30Γηε εχοπιρίεδ ίΐ35 Βεεη ηοΐίοεά §γρδυηι, ογ ΟΓγδΐηΠίδεά §γρδΐιιη, α1οη§
ηΒεηάγ ρΐοοείΐ ίε55ΐΐΓ03 3 γκ1 ΙουοΒίη§ Π10ΓΪ3Γ 3ΐκ1 §Γ3ηυ1εδ.\νίίΒ 3 δεπεδ οί
3η3ΐγ5Ϊ3 ιτΐ3(1ο ννϊίΒ άίίίΓ3εΐίοη χ-Γ3γ3 3γκ1 εΙεείΓοη ΓηίοΓΟδεορε, ίί Β35 Βεεη
ροδδίΒΙε Ιο ίιηά ίΒε εΗεηιίεοΙ πιοίπχ ο ί ίΒε ο ί ίΒε γπογϊογ ννΒίεΒ \ν33 εοιηροδεά
Βγ 3ΪΓ-Β3π1εηίη§ Ηπιε ίηεή Βηδεά 03ΓΒοη3(ε-δί1ί03ίε; ΓηοΓεονεΓ, ίΒε πιογ13γ Η&ά
3 νεΓγ Ιονν ηΐ3§ηε5ΪυΓη ννίίΒοιιί §Γ3ηυ1εδ 03050(1 Βγ 3 Βο<1 ίυτηίη§ οίί: 311 ίΒηί
Η33 ροίηίεΟ ουί ίΒ3ί, Ηπιε 1ΐ3<1 Βεεη εχΐΓ30ίεά Βγ ίΒε εοοΗίη§ ο ί Ιίηιεδίοηε ννίώ
3 §οο(1 Γεδίιΐί ο ί ννεΐΐ 5ε35οηε(1 ΗπιεριιΙίγ. ΤΒε Βε(1 πιοΛ3Γ ο ί ΙΒε δςυητεά
35Β13Γ8 050(1 ϊη ίΒε δίΓοίδ, Β35 δΒοννεά ίΒε 53ηιο δΙηιοίιίΓηΙ οοηιροδίΐνε
οΒ3Γ3θΙεπ5ίΐςυε5 ο ί ίΒε ηιοιίοτδ οδεά ίη ίΒοδε δίοηγ, ίοπηίεδδ ροτίδ ο ί ίΒε χν3ΐ1.
ΤΒε οηΐγ (ΗίίεΓεηεε ΐδ ίΒε πιοΓε οηίίοπηε §Γ3ηο1οιηείΓγ ο ί ίΒε ίτοηιε, δΐηοε, ίί ίδ
άερπνεΒ ο ί ίίδ γοο§Β οΐεηιεηί.
ΑΒογ δοηιε οηοίγδίδ ηηά οΐίεηΐίνε §εοπιε1πο αηά ρΒοίο§Γ3ρΒίο δίοάγ, ίί Β3δ
Βεεη ροδδίΒΙε ίο οΒοίοε ηάεςυαίε 3η(1 δοίΙοΒ πιείΒοάδ, πιαίεπηίδ ίοΓ Λε
οοηδο1ί(ΐ3ΐίοη 3η(1 ίΒε ΓεδΙθΓ3ΐίοη ο ί ίΒε \ν3ΐ1ίη§ δΙηιείιίΓε, 3νοϊ(1ΐη§ ροδδίΒΙε
είίεείδ ννΒίεΒ οοη 3ρρεοτ \νΒεη δΐιητγ ϊη]εοίϊοη ογ είΒοχγΙεηε τεδίη ϊη]εοΐίοηδ
3τε οδείΐ.
ΤΒεη ννε Βηνε ίπ εά ίο ρΓορ ηηά οοηδο1ί(ΐ3ΐο ννϊίΒ ηΐ0Γί3Γδ Βοδεά οη δΙαΒεά Ηπιε
3ηά Βΐ(ΐΓ3ΐεά Ηπιε, νεΓγ Γιηε ΓηοτΒΙε άϋδί 3η<1 ρ οΐνεπ ζεά δίοηγ εΐεηιεηίδ. Οη ίΒε
δυτίηοε, ίΒε §3ρδ Β3νε Βεεη ίϊΐΐείΐ ννϊίΒ Ο3ΐθ3τεοδ δίοηε ο ί ίΒε 3τε3 ο ί άίίίεΓεηΙ
δίζεδ, ίηίείΓορΙεά Βγ 3 τοννδ ο ί Βϊΐηίοΐ οΐ3γ, ίο11οννίη§ ίΒε ο1(1 ίεοΒϊηίςοε ο ί ίΒε
ρ3Γ3ΐ1ε1 τεοοοΓδε, ΒοννενεΓ Οείΐεοίεά ννϊίΒ τεδρεεί ίο ίΒε οπ§ίη3ΐ οηεδ.
Α11 ίΒ3ί Β3δ ροΐηίείΐ οοί ίΒε ηενν ίηΙεΓνεηίϊοη, 3νοϊ(1ϊη§ ννΒηίενεΓ ΐηιίΐ3ίίνε
Ιεπιρΐ3ΐϊοη.
Α ίοη<ΐ3ηιεηΐ3ΐ εοπιηιοη ρτοΒΙεπι ο ί ίΒε ίΒτεε (ΙοοΓδ Β3δ Βεεη Γενεηίεά ίη ίΒε
Βοίίοπι ρ3ΐί ο ί ίΒεηι, ννΒεΓε ίΒε Βγ§Γθδθορίε Γε3δεε3η(1ίη§ ο ί ίΒε ννηίεΓ \ν3δ
ηιοΓε ίπιροΓί3ηί τενε3Πη§ 3 Ιοδδ ο ί ΙίίΒίε πΐ3ΐεπ3ΐ 3η(1 \νί(1ε ΐ3θΗίη§ ο ί ηιίηεΓ3ΐ
53ΐί.
Οη ίΒε 5θΐΪ3εε ο ί ίΒε δίοηε, ’Βί§ ΒΙβεΒ εηΐδίδ ν ε ιγ πεΒ ίη δυ1ρΒ3ΐε εηίείοπι,
Βίο1ο§ίθ3ΐ 0Γ§3ηίδπΐ5 ΗΒε §Γεεη 3ΐ§35, ρε§εοη §ο3ηο, Β3νε ρΓονοΒεά 3 δειίοηδ
(1ε§Γ3(ΐ3ΐίοη ο ί ίΒε δΙηιοίοΓεδ.
8ο, 3ίίεΓ 3 δεπεδ ο ί Γεδε3ΓθΒεδ οη ίΒε ε1ε3ηίη§ ΙεεΒηίςυεδ \νε Β3νε ρΓείεπεά
ΒοίΒ άΓγ 3η (1 Βυηιίά εΐεηηίηβδ.
ννΒεΓε ίΒε εηΐδίδ ννεΓε ννεΐΐ εεπιεηίείΐ \νε Β3νε εΒοδεη ίΒε (Ιγυ ΙεεΒηίίΐυε \νίΐΒ
3εΓ03ΒΓ3δίνε ίΓε3ίπιεηΙ ρεΓίοπηεά ννϊίΒ 53η(1Βΐ35ΐίη§ ηοζζΐε 0,8-1,2 γπγπ
(ϋηηιείΓεδ, ιΐδίη§ 3ΒΓ3δίνε άυδΐδ ο ί (ΙίίίεΓεηΙ §Γ3ηυ1οηιεΐΓγ. Οη ίΒοδε 3τε3δ
ρΓΟίεείεά Βγ ίΓ3πιεδ 3η(1 οη ΙΒε (1εεοΓ3ίίνε εΐεηιεηΐδ \νΒεΓε ίΒε ΒΙβοΒ εηΐδίδ
\νεΓε Β3Γ(1εΓ, ίΒε άιγ ίΓε3ίηιεηΙ Β3δ Βεεη ρΓεεεεάεά Βγ 3ΒδθΓΒίη§ εηιοΐΐίεηΐ
εοπιρΓεδδ ο ί εΐβγ (δερίοΐίίε) 3ηά ρυΐρ ο ί εεΐΐαίοδε ννϊίΒ 3ηιηιοηίυΓη θ3τΒοη3ίε,
ννΒϋε ίΒε ρΐ3δίεΓε(1 3ΐη·ί3εεδ Β3νε Βεεη ίΪΓδί (ΗδίηίεδΙεά Βγ §Γεεη 3ΐ§3 ννϊίΒ 3
1οη§-ίεπη Βίοείάε (ΡΓενεηίοΙ 20% ννηίετ δοΐιιίίοη) 3η<1 ίΒεη, ίΒεγ Ββνε Βεεη
ίηίε§Γ3ΐε<1 ννϊίΒ ννοοά-ίιΒΓε ο ί ρΐ3δίεΓ (ρο1ίίι1ΐ3) ννϊίΒ 3<1(1ίΙίοη ο ί 30Γγ1ίε τεδίη ίη
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\ν3ΐειγ ειηυΐδίοη (Ρπηιοί Αε 33), δείεείεά ίηειίδ οηά ηοίατοί ρίβΐηεηΐδ. δοπιε
δίοηγ ροτίδ Ηονε Ηεεη ίυτηίδΗεά \νίΐΗ Ιίίίΐε ν.Τ.Κ.. Ηοηάδ 3,6 ππη. άίοιηεΐεΓ,
Γιχεά \νίίΗ ρΓε-ροΙγτηεπζοίεά ί\νο ροτίδ εροχίάε (Ευτοδίοε 2001 Ιο 20% ίη
δοΐνοδίοε δοΐυίίοη Οεκ 2004), ννΐιΐΐε ίΗε §ορδ Ηονε Ηεεη ίηίε§Γθίεά ΐα1χϊη§ εοτε
οί ίΗε "Ιίρδ" ο ί ίΗε ΙίΐΗίε οπ^ίηοΐ ιηοΐεποί οηά, ίΗεη, εΗίδεΙΙεά ννίίΗ ο ίΗτεε
ΙεείΗ ννίάίο ΙίβΗίΙγ δςιιοτεά ίηδίηιτηεηί.
Πιε 1&51 τεδίοτοΐίοη ρΗοδε χνοδ εοηεεπιείΐ ννίίΗ ίΗε δυρεΓίϊείοΙ ρτοΐεοΐίοη ο ί
εοίεβτεοιίδ εΐεπιεηΐδ, ΐΗτου§Η ίΗε ιιηίίοπη οηά δυΗίΙε ορρίίεοίίοη ο ί δίΐίεοΐε-εΐγΐ,
50 38, Ιο τερΓεδεηί οη ίηιροΓίοηί οηά §οοά τεδίδίοηεε ίο ίΗε ννοίετ ρεηείταίίοη
3ηά ο ί ίΗε ρο11υίίη§ §οδ. Α βτεοί ίηίετεδί ίη ίΗε ίννο ννοοάγ ροτίδ ο ί Ροιίο
Ρ3ΐεπηο, άοίίη§ Ηοείε ίο 1753 (Οοτίο III ΒοτΗοηε'δ τεί§η), ίίιεΓε Ηοδ Ηεεη
Ι3ίε1γ.
ΒείοΓε δΐ3Γίίη§ ννΗοίενετ Ηίηά ο ί τεδίΟΓΟίίνο ίηΙεΓνεηίΐοη δοπιε δοιηρίεδ, ΙοΕεη
6ν 3η εηίοιηο1ο§ίδΙ, Ηονε Ηεεη οΗδεπ/εά οηά ΐί Ηοδ Ηεεη ηοίίεεά ίΗοΐ ίΗε
άε^Γοάοίίοη ο ί ίΗε ννοοά ννετε εοιίδεά Ηγ ίΗε ρΓεδεηεε ο ί δοιηε ΑηοΗίυηιίηδεείδ. ΤΙιε εοηΐίηυουδ εχροδϊίίοη ο ί ίΗε οηίοδ ίο ίΗε εΐίτηοίε 3η(1 ίΐιε Ιηεΐί ο ί
ρΓΟίεείίνε ιτιεοδυτεδ 636 ρτονοΗεά ίΗε ρΓεδεηεε ο ί χίΐοίοβί-ίυη^υδ ννίιϊεΐι Ηοά
εαυδεά ΐΗε δο-εοΙΙεά "εητίε Ηίοηεο" οηά ίΗεη ίΐιε άεχίηιείίοη ο ί ίΗε 3ηί 3 δ. Το
άίδίηίεδί ίΗε 3ηί3 δ 3 δειίοδ ο ί ρτοάυεΐδ \νίίΗ "ρεπηείπηο" οηά εΙοΓοίεηε §οδεδ
3§3ΐηδί ίιιη§υδ οηά Ηοείεπεδ Ηονε Ηεεη υχεά, οη ίΗε εοηίΓ3τγ, ίοΓ ίΗε
εοηδοΐίάοίίοη Η3νε Ηεεη ιΐδεά 3 δεπεδ ο ί Ιονν-άεηδίίγ τεδίηε ρτοάυείδ ίο Ηε
ίη]εοίεά ίη ίΗε ννοοά.
Αδ 3 εοηεΐϋδίοη, \νε 03η 83γ ίΗ3ί ίΗε εοηδεΓν3ίίοη οηά ίΗε ίηιϊΐϊοη ο ί δείοεεο
νν3ΐ1ϊη§ εΪΓουίί ίδ 3 ρΓοΗΙεηι ννΗίεΗ Ηοδ Ηεεη ίοεεά ΙοΕίη§ ίηίο εοηδίάετοίίοη ίΗε
(ΙοιιΗΙε 3δρεεί ο ί ίΗϊδ ννοτίν ο ί 3τί, ίΗε ευΐίυτοί οηε οηά ίΗε ηιοίεποί οηε.
Τ\νο Ηίηάδ ο ί Ηηο\ν1εά§θδ Ηονε Ηεεη Οδείιά ίοΓ ΐΗοί: ίΗε ίΪΓδί ίδ οεδίΗείίε 3ηά
δίοπε ( Γεεο^ηίίίοη ο ί ίΗε ευΙίιίΓοΙ νοίυε ο ί ίΗε ννοτΗ 3ηά άείϊηίΐίοη ο ί ίΗε
ιηεΐΗοάδ υδεά), ίΗε δεεοηά ίδ ίεεΗηο1ο§ίε ( Γεεο§ηίίίοη ο ί ίΗε ηιηίεΓίηΙδ ίο Ηε
τεδίΟΓεά, ίΗεΪΓ ρτοΗΙεπίδ οηά ίηάίνίάυοίίοη ο ί ίΗε πιοάεπι εοηδεΓνοίίοη οηά
ίεδίοτοΐίοη ΙεοΗίηίςηεδ).
Το ΟδδεΓί ίΗε ίπιροΓίοηοε ο ί ίΗε ίηιίίίοη ο ί ο ροιί ο ί ίΗε ννο11ίη§ εΪΓουίί Ηοδ Ηεεη
3ΐηιοδΙ οη οΗΙίβοίίοη, ιηοάε εοδίεΓ Ηγ ίίδ δίιηρίε 3ηά 3υ 1ίε εΗοΓοείεπδίίεδ 3ηά Ηγ
ώε ηοίατοί ίηεΐίηοίίοη ο ί ίΗε ννοτίν ίίδείί: οΐΐ ίΗοΐ Ηοδ Ηεεη δυδίοίηεά Ηγ ίΗε
ΟοΓηυηε ο ί δείοεεο οηά δορπηίεηάεηζο οί Βεηί Ειαίΐατοΐί οηά ΑτηΗίεηί3ΐί ο ί
Α§π§εηίο, δο ίΗοΐ ίΗε τεδίοΓοίίοη ο ί ίΗε \να11ίη§ είτειιίί εοιιΐά εοίηείάε ννίίΗ ίΗε
εοηδεΓνοίίοη ο ί ίΗε δίοπε ηιεπιοΓγ ο ί ίίδ εοιηιηυηίΐγ οηά οί ίΗε δ3Γηε ίίπιε 3δ ο
\νογ ίο τεΙοαηεΗ ίΗε ευΙίιίΓοΙ 3ηά ίΗε δοείο-εεοηοηιίοοί οδρεείδ ο ί ίΗε ίο\νη.
ΤΗε άίίίεΓεηΙ ρΗηδεδ ο ί ίΗε ΓεδίοΓοίίοη οηά ο ί "πήδε εη νοίεητ" Ηονε ίΓοηδΙοίεά
ίΗε ηοίιίΓοΙ "ίηάίοοίίοη" §ίνεη Ηγ ίΗε \υογΗ ννΗίεΗ ίΗτοιι§Η ηενν δίερδ, ίηδίάε ίΗε
\νο11ίη§ είΓευίί, οηά ννογδ ο§οίη ίΓονεΙΙεά Ηγ ννοοά οηά ϊγοπ ηιηλνογδ Ηονε
ίοΐεεη ΗοεΗ ο§οίη ίΗε οπ§ίηο1 ιηεοηίη§ ο ί ίΗοΐ οηίίςυε Ηηί1άίη§.
δρεείοΐ ΐΗοηΗδ ίο:
ΑΓεΗ.Μ.Εε§§ίο, ΑΓεΗ.Τ.Οίοεεοηε, ΑΓεΗ. ν.Μ οίίο, ΑΓεΗ. Ρ.Μοηηυεείο, Α γοΗ.
Ν. Ρίοζζο, ΑτεΠ. Ο. Κεηάα, Ιη§. Α.Ρ. Οΐίνεπ, Μ γ . Μ.ΕοίοΙοηο, ΡΓοί.Ο.ΤίοΙΙο
Ηοπι Ροΐεπηο ΙΙηίνεΓδίίγ, Ρ γοΤ Κ.. Αίοίηιο ίΓοηι Ροΐεπηο υηίνεΓδίίγ, ϋοίί. Ο.
Τείο ΒοΓοηε εηίοηιο1ο§ίδΙ, ϋοίί. Α.Βεηίοτί
ΒυίΙάεΓ: ΕπίΓηο Κεδίουπ, δοη Εοίοΐάο (Ο Ι)
Μοτείοηίε ΚεδίοηΓΐ - δείοεεο (Α §)
Ε Ίδ Ο Ε Α - Ε οΗογοΙ ογϊ άί Κ,εδίουΓΟ, Βοτεείΐοηο (Μ ε)
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Βίβϋθ§Γ3ρΗ}
Ηΐ$(οπεα1 ΒίΙ)Ιϊο§Γ3ρΙιγ
Ε. Α§ιιΐ1εΓ3
Μ. Α ηΐ3π
ϋ. Αιηϊοο
ΒεΙΙδΓιΟΓΟ
8. Οαηίοηε
Τ. Ρβζεΐΐο
Ιάιΐδϊ
Ρ. Α. ΡΪ3ΖΖ3
Ρ. §3ν35ΐ3
I. 8ε3ίιιιτο
Μ. Υίΐαίε

ΡΓονίηείπε δΐειιίαε
Ρατΐε Ι-Ρ& 1740 Μ .δ .
Βί61ίοίεο3 3Γ3ΐ»ο-5Ϊευΐ3
Τ ο π η ο 1880-81
Ο ΐζΐοηατΐο ίορο^ΓαΠεο Οεΐΐα δίεΐ1Ϊ3
Ρ α ΐεπ η ο, 1885
Βα εϊνϋΐΗ 3ηΙΐθ3 άε1ΐ3 δϊεΐ1Ϊ3
ΡΪΓεηζε, 1963
δεΪ3εε3 ε ϊ 5υοί π ιο η ο π ιεη ΐϊ
Τ ΐρ Ρ3ζε11ο, δεΪ3 εε3 1974
ϋ ε Κ,εΡιίδ δϊειιΐϊδ
Ρ 3 ΐεπ η ο 1568
11 ΗΡγο <ϋ Κυ§§εΓ0
Αΐΐ3η1ε <ϋ 5ϊο γΪ3 οΛ>3ηΪ5ίϊθ3 5ίεί1Ϊ3η3
Εά. Ρ ΐ3 εεο νϊο , Ρ 3 ΐεπ η ο 1983
11 Ρ3Π1030 ε350 <ϋ δεΪ3εε3
Ρ 3 ΐεπ η ο , 1843
δί0ΓΪ3 (1ϊ δΐεΐ1Ϊ3
Κ.0Π13,1950
Τ. Ρ β ζεΐΐο, 13 3ΐΐ3 νϊί3 , ΐΐ 3ϋο Ιεηιρο, 1ε 5υε ορεΓε
Ρ 3 ΐεπ η ο , 1971

ΤεεΗηϊε ΒΠ3ΐΐο§ΓαρΗγ
Ο. Α11>3ηε5ε, Ο. Κ.εη(ΐ3
Μ. Βεηίατί
Μ. Β εη ί3η
Ε. θ3ΐεο3
δ. Μ35ίΓ0(1Ϊ0333
Ρ. Κ,οεεΙιϊ
Ε3ΖΖ3ΠΙ3, Τ3Ϊ)3850
ΟΓουρ ρείΓ0£Γ3ρ1ιίε
ο ί ΐΗε 5ίοηε

V 0 εοη§Γε33θ 5υ11’ 3ΐΐεΓ3ζϊοηε άε1ΐ3 ρΐείΓ3
Εθ83ηη3 1985
Α ΐίί άεΐ εο η νε§ η ο 33 ίη1οη3θΐ ε ε ο ΐο π ίϋ τε
3Γθ1ιΐΙεΙίοηϊο1ιε-νΐΐεΓΐ)ο , 1993
“I Ρεηί 03ΐί3Γ3ΐί” , δεΐ3εο3 οίίί3’ ΐϊΐ3Γ3ΐ3 Εά.
Β εΐ3§3ΐη3, ν ί ΐε Λ ο , 1995
Τ εεη ο ΐο β ίε άΐ εοη3θ1ίχΐ3ΐτιεηΙο (Ιεΐΐε 5ίηιίίθΓε
ηΐ3Γ3ΓΪε-Ρ3ΐεπηο, 1983
ΟΪ35ε3ΐϊ 8ΐ3ΐίεί ά εΐΐε 5ΐηιΙΐ3Γε εά ϊΐίζίε, Μ ΐΐ3ηο
1983
11 Γε3ΐ33το ά εΐΐε εο3ίη ιζίοη ΐ ΐη ηΐ3Γ3ΐθΓ3, Κ.οπΐ3
1980
11 Γε5ΐ3θτο άε1ΐ3 ρϊεΐΓ3, Ραάονα 1986
Ο οη νε^η ο ΙΟ Ο Μ Ο δ
Ρ3νΪ3, 1986
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