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Α \νοΛ ο ί εοηφίείε δΐίΓνεγ, δυίί3Η1ε ίο άείίηε & ^εοπιείπε ιτιοάεΐ ο ί α
Ηυί1(1ίη£, Ηεεοηιεδ 3Ηδο1υίε1ν υηανοίάαΒΙε ννΗεη \νε Η3νε ίο ί3εε ίΗε ρΓθ]εεί ο ί
Γ6δΐθΓ3ίΐοπ ο ί 3 Γηοηιιτηεηί. Αδ 3 πΐ3ΐΙεΓ ο ί ί3εί, ίΗε δΐιτνεγ ρεττηίίδ ίο ροίηί οαί
4 ε ^εοηιεΙπε3ΐ εΗ3Γ3είεΓδ ο ί ίΗε Ηιιί1(ϋη§ 35 γώιιοΗ 35 ίί5 ενοΐυίίοη ίη ίίιτιε. Ιη
ίΗίδ \ν3γ ίί 15 ροδδίΗΙε ίο ίηνε5ίί§3ίε ίΗε οπ^ίηαΙ ηιοιρΗο1ο§γ ο ί ίΗε Ηαι1άιη§,
άεδεηΗίη^ 31 ίΗε 53ΐηε ίίιηε ίί5 ρΓεδεηί εοη<1ίΙίοη.
Ιη ΟΓάεΓ ίο αεΗίενε ίΗεχε ί3Γ§είδ, ίΗε δΐίΓνεγ Η35 ίο §ο ίυιίΗεΓ ίΗε ηιεΓε
(Ηιιί ίη<1ί5ρεη53Η1ε) 355ε55ηιεηί ο ί ίΗε νίδίΗΙε δυιΤοεε 3ηά πηΐδΐ εονεΓ 3 Γ3ηβε ο ί
ίηδρεείίοηδ ίΓοηι ίΗε εχ3Γηίη3ίίοη ο ί Ηίδίοπεηΐ άοειιιηεηΐδ ίο ίΗε 3η3ΐγδίδ ο ί

οοηηεείίοηδ Ηείννεεη άιίίεΓεηΙ εΙοΓπεηίδ.
1. Ιηίπκΐυοίΐοη

ΤΗε ροΐεηίίαΐΐγ ιΐδείαΐ άοειπηεηΐδ 3Γε ίΗοδε 3Ηοιιί ίΗε εχ3ΐηίηε<3 Ηιιίΐίϋηβ:
ρΓθ)εεί5, ΗοοΗ-Ηεερίηβ 3η(1 δΐηνεγδ. Ιί ϊδ ροδδίΗΙε, ίί ίΗεβε άοευηιεηΐδ 3Γε
ηιί55ίη§ ογ ίηοοίπρίείε, ίο ίηΐίε ίηίο 3οεοιιηί ίΗοδε οηεδ εοηεεπιίη§ οίΗεΓ Ηιιίΐάίη§5 χνίίΗ δίπιίΙαΓ εΗ3Γ3είεΓ5, εδρεείαΐΐγ ί ί Ηε1οη§ίη§ ίο ίΗε 53ηιε 3υίΗοι\ ΤΗε
Γ8δε3ΓθΗ ο ί ίΗίδ ηΐ3ίεπ3ΐ 03η Ηε άήεείεά ίο\ν3π3δ Ηίδίοπο3ΐ 3η(1 ιηοάετη Ηυϋάίη§ 3ΓθΗίνεδ ο ί Οίίίεδ 3η<1 οίΗεΓ ίηδίίίυίίοηδ. Ιί ίδ ροδδίΗΙε, ίΗΐΌΐι§Η ίΗε 3ηα1γ5ί5
οί Ηοο1(- Ι(εερίη§ ο ί \νοι1ί5, ίο 3εςυίΓε ίΗε ςιΐ3ηίίίγ, ςιΐ3ΐίίγ 3ηά οπ§ίη ο ί ίΗε
ηιαίεπΕίδ εηιρίογεεί ίη ίΗε Ηυί1άίη@, ίΗε δυεεεδδίοη ο ί 1αγίη§ ορεΓ3ίίοηδ 3η<1 ίΗε
ρΓθίεδ5ίοπ3ΐ5 ίηνοίνεοΐ. Ιί ίδ ίαΠΗεπηοΓε ροδδίΗΙε ίο §εί ίΗε εΗτοηοΙο^γ ο ί αΐΐ
ίΗε ενεηίδ εοηεεπιίηβ ίΗε εοηδίηιείίοη (ίηΙεΓαιρίίοηδ, ν3Π3ίίοηδ, είε.).
ΤΗε εοηιρηπδοη ΗεΠνεεη ίΗίδ ηΐ3ΐεή3ΐ 3ηά ίΗε 3ν3ίΐ3Η1ε §Γ3ρΗίο άοευιηεηίδ (ρπ5)εεί άΓ3\νίη£δ, δΙίεΐεΗεδ, ΐ3γίηβ δεΗεηιεδ) εηη §ίνε νεηί3Η1ε ίηίοπτΐ3ίίοη 3Ηουί ΙΗε ηΐ3ΐαη§ ο ί ίΗε ηιοηυηιεηΐ 3ηά ίΗε ηηίιίΓε ο ί ίίδ εοηδίίΐιιίίνε εΐειηεηΐδ.
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Α ηγ οίΗεΓ άοευπιεηί εοηεεπιίη§ ίΗε ίο11ο\νΐη§ ρειϊοά ΐδ υδείίιΐ Ιο άείεεί
ίΗε οεευιτεηεεδ λνΗΐεΗ Πάνε Ηαρρεηεά υρ Ιο ίΗε ρΓεβεηί Ε§ε: εηίΕΓβειηεηΙδ, τβεοηδίηιείΐοη, άεηιοΐΐΐΐοη Εηά ΕηγίΗΐηβ ίΗΕί Ηανε αΙίεΓεά ίΗε ηιοηυπιεηΐ’ δ οπ^ίηϊΐ
ε1ΐ3Γ3εΙεΓ8, Εδ ίΗε πεΠιγεΙ άεεΕγ οΓ πίΕΐεπΕίδ άυε Ιο ΛνεΕίΗεΓ, υβε Εηά ίΐηιε. Ιη
ΡεγΙ ϊοιιΙεγ, ΐί Ϊ8 ΐηάΐδρεηδΕ61ε Ιο ΐάεηίΐίγ ρΓενίουδ ΓεδΙοΓΕίϊοηδ ογ εοηδοϋάΕίίοηδ.
Ι ί ΐηΙεΓνεηΙϊοηδ ο ί ίΗΐδ Ιάηά Ετε άΐδεονεΓεά, ίΗε οπ ^ ιπεΙ ρΓθ]εοΙδ ιηυδί 1>ε ίουηά,
Ιο§εΐΚεΓ ν/ΐίΗ ίΗε δρεεϊίΐεΕίϊοηδ ο ί ίΗε επιρίογεά πίΕΐεηΕΐδ, ϊη ΟΓάεΓ ίο ενΕΐιίΕίβ
ίΗε ίυΐΐ εοηιρΕίΐΗΐΙΐΙγ \νΐίΗ ηε\ν άεδΐβηεά \νθΓΐςδ.
ΤΗε 1αιονν1εά§ε οΓ ίΗε δίγΐϊδίϊε Εηά Ηυίΐάΐη^ εΙίΕΓΕεΙεΓδ οΓ ίΗε εχΕΓπΐηεά
ηιοηυηιεηΐ ΓΠΕγ 6ε ΐηψΓονεά 6γ ίΗε ΐηΓοπτίΕΐΐοη εοηιίη^ ίτοπι ΕηοίΗεΓ δοιίΓΟβ:
ίΗε ΐΓεΕίΐδεδ Εηά ίΗε ΗηηάΗοοΙίδ ο ί ΙΗεΙ Ε§ε. ΤΗτου§Η ίΗε ΐΓεΕίΐδεδ, ιηοδί οί
ννΗΐοΗ εοπιε Γγογπ 174 εγκΙ 181*1 εεηίιΐΓγ, ίί ΐδ ρο$$ΐ61ε ίο ΐάεηίΐίγ, 6γ ηιεΕηδ οί
άίΓεεί τείεΓεηεεδ ίο ίΗε ηιοηυιηεηΐ ογ 6γ ΕΠΕίοβΐεδ, ίΗε ΕΓεΗΐίεεΙοηΐε ρπηεϊρίεδ
ΙΗεΙ ϊη8ρΪΓε<1 ίΗε άεδΐ§ηεΓ Εηά ίΗε δΙηαείαΓΕί ίγροΙο§ίεδ ι ΗεΙ ΙΐΕνε Ηεεη εΗο$εη; ΐη
ίΗε ΗΕηάΗοοΗδ, ννΗΐοΗ ΗεβΕη ίο δρΓεΕά άυπη§ 19Λ εεηίυΓγ, ίΗε ΙεεΗηΐςυεδ οί
ΐΕγΐηβ, ϊ ΗεΙ ΗείοΓε ννεΓε ΐΓΕΠδΓηϊΙΙεεΙ ογεΙΙυ , Ετε εοάΐίιεά Εηά εχρίΕΪηεά ϊη άεΐΕΐΙ.
ΤΗε ηιείΗοάδ ο ί §εοιηεΙπε δυΓνεγ, Ε8 \νε11 Ε8 ίΗοδε ο ί ϊί8 §Γ&ρΗΐο Γεηάείΐη§, άερεηά οη δενεΓΕί ίΕεΙΟΓδ. Ιη ίίΓδί ρΐΕεε, ίΗε ο6]εείΐνεδ: ϊί ίΗε δίυάγ \υογΙ(5
Εδ ε ΗΕδΐδ ίο ε ρΓθ]εεί ο ί ΓΠΕΐηί'εηΕηεε, ΓεδίοΓΕίΐοη ογ οοηδοϋάΕίΐοη ίΗε Γεςυεδίεά
ϊηίοπηΕΐΐοη οεπ 6ε άίίΤεΓεηί, Εδ ννεΐΐ Εδ ί6εΪΓ άείΕΪΙ δΟΕίε. ΤΗε ΕοεεδδίΗίΙΐίγ ο ί ίΗε
νΕίΐουδ ρΕΓίδ ο ί ίΗε 6υΐ1άΐη§ ΐδ ΕηοίΗεΓ άεΙειτηΐηΐη§ ίΕείοΓ Εηά ηΐΕγ 6ε ΐπιρτονεά
ϊί ηΐΕΪηΙεηΕηεε ρΕδδΕ§εδ ογ δΟΕίίοΙάδ εχΐδί. Ιη ίΗε εηά, ίΗε ΓηειΗοάδ άερεηά οη
ίΗε ΕΓηουηί ο ί Ηοπιεπ, ίηδίαιπιεηίΕΐ Εηά εεοηοηιΐε τεδουΓεεδ ΙΗεΙ ΗΕνε Ηεεη
βΓΕηίεά ίοΓ ίΗε δΐίΓνεγ.
ΟεηεΓΕίΙγ, ίΗε πιεΕδυΓεηιεηΙδ οεπ 6ε Ιορο§ΓΕρΗΐε ογ ρΗοΙοβΓΕΓηιηείπο. Αη
ΕεευΓΕίε δυΓνεγ Ηε8 ίο εχρίοϊί ίΗε ΕάνΕηίΕ§εδ ο ί ίΗε άίίΤεΓεηί ΙεεΗηΐςυεδ Εηά
ΐηίεβΓΕίε ίΗεηι ΐη οΓάεΓ ίο ΕεΗΐενε ίΗε τεςυεχίεά ρΓεεΐδΐοη \νΐιΗ ίΗε ΙεΕδί εχρεηδε
ο ί ΓεδοιίΓεεδ. ΜοΓεονεΓ, ίΗε υδε ο ί ηοη-άεδίηιείΐνε ΐηνεδίΐ§Είΐοηδ ηΐΕγ 6ε ηεοεδδΕΓγ ίο §εί ΐηίοΓηίΕΐΐοη ε6οιιΙ ίΗε ΐηίεΓηΕΐ εοηιροδΐΐΐοη ο ί ηίΕδδΐνε ογ ΐηΕεεεδδΐΜε
δΙηιείυΓεδ.
Ιη ΟΓάεΓ ίο εοιηρίείε ίΗε ίΓΕΐηε\νοΓΐε ΙΗεΙ οεπ 6ε ο6ίΕΪηεά ννΐίΗ βεοπιείπο
ηιεΕδίίΓεδ Εηά ΗΐδίοποΕί άοευπιεηΐδ, ΐί ΐδ υδείυΐ ίο ηΐΕΐεε δΐίΓνεγδ ο ί οίΗεΓ οΗεγεο
ΙεΓΪδίΐεδ ο ί ίΗε πιοηυιηεηΐ, \νΗΐεΗ εγο ίΗε άΐδροδίίΐοη Εηά εοηίΐηυΐίγ ο ί δΙηιοΙυΓΕί
εΐεπιεηΐδ, ίΗε εΗεπιΐεΕί Εηά ρΗγδΐεΕί εοηιροδΐίΐοη ο ί επιρίογεά πίΕίεπΕίδ, ίΗε
άΐδΙπ6ΐ)Ιΐοη Εηά υδε ο ί ίΗε 1ΐ§Ηί (δΗδάεβ, ρΕίΐηΕδ, Γείΐεείΐοηδ), ίΗε δίΕίε ο ί άεεπγ
Εηά ίΗε δρεεά ο ί Ε§εΐη§ ο ί ίΗε άΐίΤεΓεηί ρΕΓίδ.
ΤΗε Γεηάεπη§, 1ΐΗε\νΐ$ε, ΐδ ε ίυηείΐοη ο ί ίΗε ΐΕΓ^είδ ο ί ίΗε ρΓθ]εοί. Ιί εαη
6ε άοηε ι Ηγοο^Η §ΓΕρΗΐε ΓερΓεδεηίΕΐΐοηδ ο ί ρΐΕηίδ, δεείΐοηδ Εηά εΙενΕίΐοηδ ογ
ίΗτουβΗ ε νΪΓίυΕί Γεοοηδίηιείΐοη ΙΗεΙ οεπ 6ε ητΕΠΕ^εά χνΐίΗ ίΗτεε-άΐηιεηδΐοη
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Ρϊ§. 1 - δεείϊοη οΓ Λε Ηοΐγ δΗτοικ! ΟΗαρεΙ

πιοίΐεΐΐΐηβ 3θίΐ\νΕΓ6, Ε5 ννεΐΐ Ε3 Εηγ οίΚεΓ Ιάηά οΓ §ΓΕρΗϊς, άεδοπρίϊνε ογ ρΗοΙοβΓ&ρΗϊο ϊηίοπτίΕΐίοη ι ΗεΙ ρεππίίχ ΐΗε ίΐιΐΐ υηάεΓ8ΐΕη^ϊη§ οΓ ΐΗε ΒυίΜίηβ.
ΤΗε πΐΕΐαη§ οΓ ε ΓεΙΪΕβΙε βεοηιείηο τηοάεΐ ΙεΕίΙδ Ιο οβίΕΐη ϊηίοπτίΕΐϊοη
Ε&ουΙ Λε οπβίηΕΐ ρΓθ]εεΙ οί ίΗε ηιοηυηιεηΐ ροϊηΐίη§ ουί ΐΗε ΐΕΐεηΙ βεοιηεΐΓγ, ΐΗε
ρΓοροΠϊοηΐηβ επΙεπΕ εικ! ίΚε δίγΐϊδίϊε οΗοϊεεδ. Α πιοάεΐ οί" ΐΚί$ 1άη<1, βεδΐάεδ, ϊδ
ηεεεδδΕΓγ \νΗεη \νε ίΓγ Ιο υηάεΓδίΕΐκΙ ΐΗε ιτιεεΙίΕηΐοΕί βεΗΕνίουΓ οΓ ΐΗε 6υί1(ϋη§,
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είίΒεΓ ίΒτουβΒ χΐπηρίε δίΓυείυΓΕί δοΒεπιεδ ογ ίΒτουβΒ β ΓηοΓε ΓεΓιηεά εοπφυίεΓδυρροΛεά ΕΠΕίγδϊδ. Β γ ιηεΒηδ ο ί ίΒε ρΓοροΓίϊοηδ ο ί ίΒε δίΓυείυΓεδ βπ<1 Βδδυπιίηΐ}
β δυΒδίΒηΙΪΒΐ Βοιηοβεηείΐγ ο ί πΐΒίεπΒίδ ( ογ, βΙ ΙεΒδί, ο ί ίΒε ίυηείίοη Βηροδεά Βγ
ίΒε (ΙεδΐβηεΓ), ϊΐ ϊδ ροδδίΒΙε Ιο άείεπηίηε ίΒε ροδίίίοη οί-ίΗε Γεδυΐίίη# ίοΓοεδ. Ιη
ΐΗΐδ \νΕγ, ΙΒγοο^Β εοηδϊάεΓΕίΐοπδ ο ί εςυϋίΒηυηι, \νε οεπ Γεεο§ηίδε ίΒε ΙϊβΙίΕνϊοιχΓ
ο ί ίΒε δΙηαεΙυΓεδ, Βηά (ϋδεπιηίηΒίε Βείννεεη άοιηεδ, ΓείίευίΒΓ νΒυΙίδ, ΒυίίΓεδδθδ,
εΐε. ΑεεοΓ(ϋη§ ίο ίΒε Γεβυΐίδ ο ί ιΒίδ ΕΠΕίγδϊδ, \νε οεπ ΐΒεΓείοΓε ττίΕΐίε βυρροδίίίοηδ ΕΒουί ίΒε ΐΒγίη^ ΙεεΒηίςυεδ: ίί ΐδ ροδδίΒΙε Ιο νεπ ίγ χνΒείΒεΓ ίΒε εοηδίηιείίοη ηεεάοά εεπίεπη^δ επ<1 ρΓορδ ογ ίί ρΓοεεεάεά Βγ ΙίβΒί, δεΙί-δυρροΓίίη^ δυεεεδδϊνε ΐΕγεΓδ.
ΤΒε δυΓνεγ ορεΓΕίϊοηδ, ΕπγλνΕγ, δΒουΙά Βε ΒίννΒγδ Βε 1ε&<3ε<3, ί ί ηοί άΪΓεείΙγ
άοηε, Βγ ΙΗε δυΒ]εείδ τεχροηδίΒΙε ο ί ΐΒε τεδΙΟΓΕίίοη ρΓθ]εεί. Αδδυιηεά ι ΒβΙ ίΗε
ςιίΕηίίΐγ ο ί ηιεΕδυΓειηεηΙδ ΐδ δίΓοη§1γ ΙΪΓΤΐίΐεεΙ Βγ ίΒε ΒπιουηΙ ο ί §ΓΒηίε(1 τεδοιίΓεεδ, ίί Λνίΐΐ Βε ηεεεδδΕΓγ ίο άίδεηηιίηΒίε \νΐΐΗ § γοεΙ οεγο ίΗε ίπάίδρεηδαΒΙε,
υδείυΐ ογ ]υδί ίηΐεΓεδίίη§ ΐηίοππΕίίοη ίΓοηι ίΒε υδείεδδ ογ οίΒεπνίδε οΒίΕΪηΕΒΙε
οηε.

ΤΒε ρΓΟβΓΕΓη Εηά ίΒε ρπ^εεί ο ί ίΒε δυΓνεγ δΒουΜ ίΒ^ε ΐη Εεεουηί ίΗεδε
ίΕΟίΟΓδ:
1.
2.
3.
4.
5.

Τίηιε ηεεεδδΕΓγ ίοΓ δίίε δυΓνεγ (ΒουΓδ ρεΓ ρεΓδοη);
Τίηιε ηεεεδδΕΓγ ίοΓ ίηίοιτηΕΐίοη Γεηάεπη§ (ΒουΓδ ρεΓ ρεΓδοη);
Οοδί οί ηεεεδδΕΓγ δυινεγ εςυίρηιεηί;
Οοδί οί ηεεεδδΕΓγ Γεηάεπηβ εςυίρηιεηί;
(ΓοιηρΕίίΒίΙίΐγ ννίίΒ δίίε \νοΓΐί επγ) ηεεεδδΕΓγ ΙεεΒηίεΕί ΕδδίδίΕηεε (δ0Βίίο1άίη§,
1ί§Βίίη§ είε.).

Ιη 0Γ(1εΓ ίο ενΕΐυΕίε ίΒε ίηιροΓίΕηεε οί ίΗεδε εΐεπιεηΐδ, ίΒε ρΓθ]εεί Εηά ίΒε
ρΓΟ^ΓΕΓη οί ίΒε δυινεγ δΒουΜ ίοΐίολν ε ρΓεϋηιίηΕΓγ ρΓθ]εεί, ίη ννΒίεΒ δοηιε εοηδίάεΓΕίίοηδ ΕΓε εοηιρυΙδΟΓγ:
1. Ιη(ϋνί(ίυΒΐίη§ ίΒε ΕΪηι οί ίΒε δυινεγ: ΒίδίοηοΕί Εηά δίγΐίδίίε ΕΠΕίγδϊδ οί ίΗε
ΓηοηυηιεηΙ, δΙηιοίυΓΕί νεπίιεΕίίοη, ρΓθ]εεί οί ΓεδίοΓΕίίοη ννοΓίίδ, Βοοίτ1εεερίη§ οί ννοΛδ, πιοηίΐοπη§);
2. ΕνΕΐυΕΐίη§ ίΒε εχίδίεηεε βπγΙ ίΒε ΓεΙίΕΒίΙίίγ ο ί ρΓενίουδ ηιεΕδυΓεηιεηΙδ (ρΓθ]εεΙ
(ΐΓΕ\νίη§δ, Εδ Βυίΐί (ΐΓΕ\νίη§δ, δυινεγδ). Το ΕοεοπιρΙίδΒ ιΒίδ ίί ηΐΕγ Βε υδείίιΐ ίο
ίηνεδίί§Είε Εί Βυί1ε1ίη§ Εηά ΒίδίοποΕί ΕΓεΒίνεδ ο ί Οίίίεδ Εη(1 ΙηδΙίΙυίίοηδ.
ΑΒεηνΕΓίΙδ, ίί ννίΐΐ Βε ροδδίΒΙε ίο άεδί§η Εηά ίο Ιεί ουί οη εοηίΓΕΟί ίΗε
δθΕίϊοΜίη§ λνοΓΐ<δ ηεεεδδΕΓγ ίο εχεευίε ε 11ίΒε ηιεΕδυΓεδ επγΙ ίΒε δίίε (ΙίΒβηοδίίε
ίεδίδ. ΤΒε Βεδί ορεΓΒίίοη δυεεεδδίοη, ίη ίΒε εΕδε ο ί ε Γηοηυηιεηΐ’δ τεδΙΟΓΕίίοη
ννοΓ^δ, ίδ άεδεπΒείΙ ΒεΓεΕΩεΓ.
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Τ5ε §εοπιεΙπε δυΓνεγ πιυδί 5ε άοηε ΐ5του§5 δυεεεδδίνε 3ρρΓθχΐηΐ3ΐΐοη8,
οοηνεΓ§ίη§ Ιο 15ε ίυΐΐ εοπιρΓεΗεηδϊοη οΓ Λ ε πιοηυπιεηΐ. ΤΚε ηεεεδδΕΓγ δΐ3 §εδ
δΗοιαΙά 5ε:
• υΓ53η δ03ΐε βιίΓνεγ (αεεοΓάίη^ Ιο Ιίαΐΐαπ παίε υΝ Ι 7310);
• ΕΓεΚίΐεεΙυΓαΙ δυπ/εγ (ίτοηι δεαίε 1:500 Ιο δ03ΐε 1:1, ϊΓηεοεδδΕΓγ).
Τ5ε §εοηιε1πο δυπ/εγ, 5εδϊ(1εδ ϊιτιρΓονΐηβ 15ε ίΐ§υΓ3ΐϊνε, δίγΐϊδίΐε, άεεοΓΕΙίνε εικΙ Ιεε5ηΐθ3ΐ 1εηο\ν1ε(1§ε οΓ 15ε 5υί1<ϋη§, πιυδί 5ε Εΐηιεά 31 3ΐ1ο\νΐη§ 15ε
5ΐΓυοΙυΓ3ΐ δυΓνεγ οΓ (Ηε 5υϊ1<ϋη§ δίεείείοη εγκΙ ίΐδ <3εοοΓ3ΐίνε εΐεπιεηΐδ.
Τ5ε δΙπιεΙυΓΕί δυΓνεγ δΗουΙά εοηδίδΐ, 311ε3δΙ, ϊη ηιεΕδυΓεδ οί:
• (Ιεηδϊΐγ;
• είΕδίΐε ιτιοάυΐε;

• νΐδεοδϊΐγ δ(3ΐε;
• τεδίδίΕπεε Ιο εοπιρΓεδδΐοη;
• τεδΐδίΕπεε Ιο Ι γεοΙ ϊοπ ;
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ηΐΕΐεηΕΐδ ίοιτηίη§ ίΗε δίεείείοη (ΗηεΗδ, ιώογΙ εγ, δίοπο, ϊγοπ, ε ίε ).

Οηΐγ ε δυΓνεγ οΓΗυί1άΐη§ άείΕΪΙδ, ΗοννενεΓ, ρειτηίΐδ ίΗε εαίευίαΐίοη οΓίεηδΐοηδ. ΤΗΐδ δυΓνεγ δΗουΙά ίεηά ίο\νΕΓ(ΐ8 ίΗε υηίνοεαΐ εοηιρΓεΗεηδίοη οΓ:
• εοηίΕΟί δυιΤαοεδ ΓιηίδΗϊη^;
•
•

ΐΕγΐη^ πιείΗοίΙδ;
άεΓεείδ οΓ ηΐΕίεπΕίδ (άείεείΕΗΙε Ηγ εΗεπϋεΕί, ρΗγδΐεΕί Εηεΐ πϋηεΓΕΐο§ΐείΐ1
ΕΠΕίγδΐδ).

Ρο11ο\νίη§ ίΗε Εάορίΐοη οΓ δυεΗ εοβηίίίνε πιεΕδυΓεδ, ίΗε δυΓνεγ οεπ Ηε
εοπιρίεΐείΐ \νΐίΗ ε δεηεδ οΓ ηοη-άεδίΓυείΐνε ογ ςυΕδΐ-άεδίηιείΐνε ΐηνεδίΐ^Εΐΐοηδ.
2. ΤΙιε επδε οΓ ίΗε Ηοΐγ δΗπ>υ<1 ΟίΕρεΙ ϊη Τυηη
ΤΗβ ΓεδίΟΓΕίΐοη λνοΓίίδ ΐη ίΗε Ηοΐγ δΗτουά ΟΗΕρεΙ ϊη Τυηη (1657-1694) Πίνε
οίΓεΓεά ίΗε υηΐςυε ροδδίΗίΙίίγ ίο δίυάγ Ουαπηο ΟυΕπηϊ’ δ πίΕδίειρΐεοε ίτοηι 3
εΙοδεΓ ροϊηί ο ί νίε\ν. ΤΗεδε ννοΛδ εουΐίΐ ηοί ΙΐΕνε Ηεεη ροδίροηεά εΛογ δοηιε
ίτΕβίηεηΙδ οΓ ίΐιε ηΐΕΓΗΙε εονεπη§, ΓεΙΠπ^ Γγοπι επ Ηεί§Ηί ο ί ονεΓ ίΗΐιΙγ ιηβΙεΓδ,
ίΗτεΕίεηεά ίΗε δΕΓείγ οΓ εηιρίογεεδ Εηά νϊδϊίΟΓδ. ΤΗε υτβεηεγ οΓ ίΗεδε λνοίΐίδ
ΙΐΕδ Ηεεη ηΐΕάε ενεη §ΓεΕίετ Ηγ ίΗε ΕρρΓ0ΕεΗΐη§ οΓ ηεχί Οδίεπδΐοη οΓ ίΗε δΗτουά
ΐη 1988.
2.1. Ουπηηο Ουαπηί: ηΐΕίΙιεπίΕίΐοΐΕη, §εοηιείεΓ ειιγΙ ηιτΗΐίεοΙ
ΤΙιε Μοάεηεδε ΕΓοΗΐίεεΙ Ουαηηο ΟυΕηηΐ, Ηΐεε πίΕηγ ΐηίεΙΙεείυΕίδ οΓ ίΗε 16Λ επ<1
Π "1 εεηίιΐΓγ, Ηε(1 ε πι&ηγ-δΐεΐεεί γεπ§6 οΓ ΐηίεΓεδίδ, ννΗίοΗ ΐηεΐυιίειΐ ΡΗΐΙοδορΙιγ,
ΜΕίΗεηίΕΐΐεδ, ΤΗεο1ο§γ, ΑδίΓοηοπιγ, ΟεοιηεΐΓγ Εηά ΑτεΗίΙεεΙυΓε.
ΑΑ ογ 1ΐΕνΐη§ ΐΕυ§Ηί ΡΗΠοδορΗγ ΐη ΜοάεηΕ (1650) Εηά ΜεδδΐηΕ (1660), Ηε
δρεηί ίΗε γεΕΓδ Γγοπι 1662 ίο 1666 ΐη ΡΕΠδ, \νΗερε Ηε ρυΗΙΐδΗεά ίΗε ΡΙαάΙα
ΡΗΠοχορΗίεα. Μοδί οΓ Ηΐδ ννοΛδ, ΗοννενεΓ, \νεΓε ρπηίεά ΐη Τυηη, \νΗετε
ΟυΕπηΐ \νθΓΐ<ε<1 Εδ ίΗε ΟυΗε’ δ ΑτεΗΐίεεί Γογ ί\νεηίγ γεΕΓδ. ΟνεΗοοΙαηβ ίΗε ΙΓ8ΕΙϊδΟδ οη ΤΗεο1ο§γ Εηά ΑδίΓοηοπιγ, \νε οεπ Γηεηίΐοη ΕηεΙίάβχ ΑάαυεΙυς (1676),
ίΗε Τταίίαίο άίβοτίίβιεαζίοηε (1676), ίΗε Μοάο άί τηίχαταΐε Ιε /αύύήεΗε (1674),
ίΗε ΟίΞερηί άί ΑτεΗίίείίΜΓα είνίΐε εά εεείεαίαχίίεα (1686-ροδΐΗυηιουδ), ίΗε ΑγεΗίίείίυτα είνίΐε (1737-ροδίΗυηιουδ).
Ιη ΕυεΙίάεχ Αάαιιείιιχ (Ευείίάεδ εηΐΕΓ§εά), ΐη ρΕΓίΐευίΕΓ, ΟυΕΓΪηΐ δείδ ίΗε
ΐΗεοΓείΐεΕί ΗΕδΐδ Γογ Ηΐδ Γο11ο\νίη§ ΐΓεΕίΐδεδ, ΗΕδΐδ ΙΗεϊ \νΐ11 ρεηηΐί Ηΐηι ίο (ΙεηιοηδίΓΕίε ΐη Ηΐδ \νοΓΗδ επ ΕΗδοΙυίε ηίΕδΙεπ/ οΓ δίεΓεοίοηιγ. ΤΗε εοηιρίεχ ^εοηιείηε
εοηδίηιείΐοηδ ηεεεδδΕΓγ ίο ΐηεΙΐνΐεΙυΕίε (ΙουΗΙε-ευΓνΕίυΓε δυιΤΕεεδ Εηά ΐηίεΓδεείΐοηδ οΓ δοΐΐεΐδ ΐη δρ&εε εγο ίΗε δΕπιε ι ΗεΙ Ηε υδεά ίο άεδΐ§η Ηυΐ1<1ίη§δ, Γγογπ ίΗε
βεηεΓΕί ουίΐΐηε οΓ ίΗε εάΐΓιεε ίο ίΗε δΗαρε οΓ δΐη§1ε δίοηε ΕδΗίΕΓδ. Αδ ε ηΐΕίίεΓ οί
ΓεοΙ, ΐη ίΗε Τταίίαίο άί /'οτίίβεαζίοηε Ηε ννηίεδ ΙΗεϊ ΑτεΗΐΙεείυΓε ΐδ εΐοδείγ ίΐερεηάΐη§ οη “ Ευείΐίίεδ’ εΐεηιεηίδ, Εδ ηεεεδδΕΓγ ίο ενεΓγ ηΐΕίΗεηίΕίΐεΕί δεΐεηεε”.
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ΤΗβ Γιτχί εΗΕΓ§ε οΓ ( λιεγηιϊ ϊη Τυπη \υεχ, ϊη 1666, ίΗβ ηε\ν ρΓθ]εεί Γογ ίΗβ
ΟΗαρβΙ οΓ ίΗβ Η οΐγ δΗτουά. ΤΗβ οοηδίηιείϊοη οΓ ίΗϊχ πιοηιιπιβηΐ, Ηε§υη ϊη 1657
υη(1βΓ ίΗβ (Ρτεείίοη ο ί ΕΓοΗϊίβεΙ ΒετηΕπϋηο ΟυΕίΙη, Ηε<1 Ηεβη δυδρβηάεά, ΗβΟΕυχε οΓ §Γ0 \νϊη§ άοιιΗίδ εΗοιιΙ ίΗε δίηιείιΐΓβ’ δ δίΕΗϋϊίγ. ΤΗβ ΓιγχΙ εοηεεπι οΓ
ΟιίΕηηϊ \ναχ ίο τεΐηΓοτεβ εχίεηχϊνεΐγ ίΗβ βχΐδίϊπβ ΓουηάΕΐϊοηδ. Ηανίηβ ϊη ίΗίχ ννεγ
οΗίΕΪηβ(1 ε ίϊπη ΗΕδβ, Ηε εοηίίηυείΐ ίΗβ εβϊΓιεΕίϊοη (1668-1682), ΓΕΪδϊη§, ίτοιη ίΗβ
Ιενεί Ιεή Ηγ Ο ιιεγΙ π , ε ηίΕδίετρϊεεβ οΓ ΕτεΗϊίβοΙοηϊε άαπη§, ϊη ννΗϊεΗ Ηε χΗοννεά
ΐΗβ\νΗο1β οΓΗϊχ 1αιο\ν1β(1§ε.

2.2. ΤΗβ αρρατεπί ^εοπιείτγ οΓ(Ηε ΟΗίψεΙ
ΤΗβ ΟΗΕρεΙ ϊδ ρΐΕεεά Ηείννεεη (Ηε ϋοτηβ (154 εεηίυτγ) ετμΙ (Ηε Κ ογεί Ραΐαςβ
(ΗυϊΗ 3 Γε\ν γβΕΤδ ΗεΓοΓβ) δο (Ηαί ϊΐ τερτεδβηίδ επ ϊάβΕί Ιϊηΐί Ηε(\νεεη (Ηβδβ ίννο
ροΐβδ οΓ ΕΐίΓΕΟίΐοη ( ογ Γβρυΐδϊοη). Ρ γοιώ (Ηε ϋοηιβ Η ϊδ ροδδϊΗΙβ, ε1ϊηιΗϊη§ (ννο
1οη§ εικΙ (ΙΐδίτίΕΐ δίΕΪπνΕγδ, (ο ΓβΕοΗ (Ηε ΙΙοογ οΓ (Ηε ΟΗΕρεΙ, ννΗϊεΗ ϊδ ε( (Ηε δΕίηε
Ιβνβΐ Εδ (Ηε ΓίΓδΙ δΙοΓγ οΓ(Ηε ΚογΕί Ρ εΙεοθ (Γι§. 1).
Οοϊη§ υρ\νΕΓ(1δ Γτοηι (Ηε ίΐοοτ ( ο (Ηε δυππηϊΐ οΓ (Ηε «Ιοιηβ, (Ηε δίηιείυτΕί
§εοΓΉ6ΐΓγ οΓ (Ηε ΟΗΕρεΙ χεεπίδ Ιο §ο ιιηάβτ ε εοηίίηυουχ εΗΕη§ε, ννϊίΗ ε δυεεβδδίοη οΓ <ϋίΤετεηΐ (Ιϊνϊδΐοηδ οΓ νβτίϊεΕί χυιΤΕεεχ, Εΐ\νΕγδ ΗΕδβά οη (Ηε ηιυΐΐϊρίεδ οΓ
ΐΗτββ. Α ΐ (Ηε Ποογ Ιενεί, (Ηε ρετϊηιείετ ϊδ <3ϊνΐ<1β<1 Ηγ εοΐυηιηχ ϊη ηϊηβ εςαΕί ρΕΓίδ;
ΐΗτββ οΓ ΐΗειη εοττεδροπά (ο (Ηε εηίΓΕηεβδ (οηβ ίτοηι (Ηε Ρ ε1εο8 εικΙ (ννο ίτοπι
ΐΗε δίΕΪηνΕγδ), Γουτ Ετε οεευρϊβίΐ Ηγ ηίεΗβδ \νΗϊ1ε (Ηε ΐΕδί (ννο οηεβ §ϊνβ ρΐΕεβ (ο
(Ηε §ΓεΕΐ ννϊηάολν (1826) (ΗεΙ δβρΕΓΕίβδ (Ηε ΟΗΕρεΙ ίτοιη (Ηε ϋοηιε.
Α ΐ (Ηε (ο ρ οΓ (Ηΐδ Ιενεί, ννΗϊεΗ ΐχ (Ηε ΙϊτηϊΙ οΓ ΟυΕάπ’ δ εοηδίηιείϊοη,
ΟιίΕπηϊ δρπη§δ ε ΗεηιίχρΗεπεΕί (Ιοτηε, εατίγ ΙτυπεΕίεοΙ ίο §ϊνβ ννΕγ ίο ε Ι εΙΙ ίΕηιΗοιιτ. ΤΗε άοπιε ϊδ ηΐΕΓ^εοΙ Ηγ ίΗτεβ § γοεΙ ΕτεΗβδ ΙΗεΙ ετοδδ ίΗβ δρΕεε Ηε1ο\ν ίο
δΐΐδίΕΪη ίΗβ Ι ειπΗοιιτ . Ενεη ΪΓ ίΗβγ ΕΓβ ρετΓεείΙγ νετίίοΕί, ίΗεγ δβεηι ίο Ιοοπι ρτεΟΕΓΪουδΙγ οη ίΗβ οΗδβτνετ. \¥ίίΗ ίΗε (1εδϊ§η οΓ ίΗβδβ ΕτεΗβδ, ΟυΕτϊηϊ εΕη εΗΕη§ε
ίΗβ άΐνϊδϊοη ϊη ηϊηβ ρΕΓίδ οΓ ίΗβ ΗΕδβ, ϊηΗεπΙβά ίτοπι ΟυΕάτϊ, ίο ΕηοίΠετ ϊη δϊχ
ρΕΓίδ οΓ ίΗβ Ι ειώΗοιιτ ΕΗονβ. Αδ ε πίΕΐΙετ οΓ ΓΕεί, ίΗε ΕτεΗβδ, δ1αρρϊη§ εν ετγ ίϊηιβ
ε εοΐυηαη, (ϋνϊάε ίΗε (Ιοτηε ϊη δϊχ ρΕΓίδ: ίΗτεε οΓ ίΗεπι 1γίη§ υη^ετ ίΗβ ΕτεΗβδ Εηά
ίΗτεβ ρεηάεηίϊνεχ δρτϊη§ϊη§ Ηείννεβη ίΗβηι. ΤΗβ χεεηϊε Γβδυΐί ϊδ ΙΗεΙ ο Γ ε δϊη§υΐΕΓ
νΕυΙί ννΐίΗ οηΐγ ίΗτεε (ίηχίεΕά οΓ Γουτ) ρεηάεηίϊνεχ δυδίΕΪηίη§ ίΗβ ΐΕηιΗουτ,
\νΗΐεΗ Γβδί οη ίΗε (Ιοηιβ Ιϊΐςε ε Ηυ§ε ΐΕπίετη.
ΤΗε εΕΓΪεηεε οΓ χοΐϊά Εηά εηιρίγ ρΕΓίδ οΓ ίΗϊδ νΕυΙί, (Ιυε ίο ίΗε ρτεδεηεβ οΓ
δϊχ §ΓβΕί εϊτευίΕΓ ννϊη(1ο\νδ ρΐΕοεά ϊη ίΗε οεηίτβδ οΓ ρεηάεηίίνεχ επ(1 ΕτεΗεδ, ϊδ
τερηχεά ϊη ίΗε ίΕπιΗουΓ, ννΗβτβ \νε Γιηά δϊχ Ι εΙΙ \νϊη(1ο\νδ ϊη ίΗε δΕΓηε ροδΐίϊοη Εδ
ίΗοδβ Ηεΐονν. ΤΗβ (ϋνϊδϊοη ϊη δϊχ ρΕΓίδ Ηεεοηιεδ, ΗετεΕίίετ, (ΙεΓιηϊίϊνε, επ(1 ννϊΐΐ Ηε
Εΐ\νΕγδ τερβΕίβά ϊη ίΗε χυρετϊοτ ρΕΓί οΓ ίΗε άοτηε. ΤΗϊδ ρΕτίϊίίοη, ΕηγννΕγ, τβχρεείδ ίΗε ϊηΐίΪΕΐ οηβ, ίΗτου§Η ίΗβ ρΕδδΕββ ίτοπι ηϊηβ ρΕίίδ ίο βΐβΗΐββη επγ! ίΗεη
ίο δϊχ. Ρ γοπι ίΗε ΙεεγδΙοηεχ οΓ ίΗε δϊχ ΕτοΗβίΙ ννϊηάοννδ οΓ ίΗε ΐΕΓηΠοατ, δρπη§δ
ίΗβ ίτΕπιεννοΓίε οΓ χπίεΙΙ ΕτεΗβδ ΙΗεΙ εοηδίϊΐυίβδ ίΗε υρρετ ρΕΓί οΓ ίΗε άοητε: δϊχ
ΟΓίΙβΓδ οΓ δϊχ ΕτεΗβδ εχεΗ, ϊ ΗεΙ §το\ν ΠΕίίετ Εδ ίΗβγ ΕρρτοΕεΗ ίΗβ δυηιηιϊΐ, ϊη ογάβτ ίο Εΐίβτ ίΗβ ρβΓδρεείϊνβ είΤεεί επ<1 Ι ο ετβΕίβ ίΗε ίΐΐυδίοη οΓ ε Ηί§Η χρίτε εηι-

511

ΗΓοΐάεΓεά Ηγ (ΙαγΙίβΗΐ. ίο οίά π ^ υρ \νε Ηανε ίΗε ΓιπεΙ είίεοί οΓ ε (ΙίδίΕηΙ αηά
δΗίηίηβ ΐΗτεε-άίπιεηδίοη&Ι ΓΟδε, δυδρεη(1ε<1 ονεΓ ίΗτεε Ηυ§ε ΕτεΗεδ ννΗοδε οπ^ίηδ
Γαείβ ίη ίΗε (1εγ1< χρ&εε Ηεγοηά ίΗε ίϊε1<3 οΓ νΐδϊοη.

2.3. ΤΗε ίΐιΐΎφ ηΐΕΐϊε ΐη ίΗε (ΖΗαρεΙ
ΤΗε οηΐγ δυΓνεγ, ι ΗεΙ Ηε(1 Ηεεη πίΕίΙε ΗείοΓε ρΓεβεηί ΓεδίΟΓΕίϊοη ννοΗίδ, \νΕδ ι ΗεΙ
άοηε Ηγ Μ εγϊο ΡΕδδΕπίΐ ϊη ίΗε ’ 30δ ο ί ίΚϊδ εεηίυΓγ. Ενεη ννϊίΗουί δΟΕίΓοΜδ, Ηε
ιηΕΠΕβεό Ιο (1γε\υ ε ΓεΕδοηΕΗΙγ ρΓεεϊδε βεοηιείηε δυΓνεγ ο ί ίΗε ϊηίεποΓ ο ί ίΗε
ΟΗΕρεΙ, ΓενεΕίίη^ ίΗε εχίΓΕΟΓίϋηΕΓγ ορίϊοβ.1 είίεείδ (ΙΐδρίΕγείΙ Ηγ ΟυΕπηϊ.
Ιη οεοΕδϊοη οί" ίΗε ευιτεπί ρΓθ]εεί ο ί ΓεδίΟΓΕίϊοη, ε ρΓεϋπϋηΕΓγ ρΗοίο§ΓΕΠΐΓηεΙπε δυΓνεγ ο ί ίΗε ϊηίεπίΕΐ δυιίΕοε ΗΕδ Ηεεη ηΐΕΐΙε, ϊη ογ^ογ ίο § γεπΙ ε
ΗΕδΐδ ίοΓ ΙΗε Ηοο1ε-1ίεερίη§ ο ί \νοιΊ<δ. Ρ ογ ίΗϊδ ρυψοδε, ίΗε τεηάεπηβ ΗΕδ Ηεεη
πΐΕ(1ε άενείορίηβ ίΗε Ηΐδεδ ο ί ΙΗε άοπιε οη ε ρΐΕη, ϊη ογ^ ογ ίο Κεερ ίΗε εγ6ε$
υηΕΐΐεΓεά. Υ εί, Εδ ίΗίδ δυΓνεγ ϊδ ηοί δυίΐίοΐεηΐ Ιο ΕοΗΐενε ε άείΕΪΙεά ίΗτεε«ΙΐηιεηδϊοηΕΐ ηιο<1ε1 ο ί ίΗε Ηυί1ί1ϊη§, ε δγδίεηίΕΐϊε δεπεδ ο ί ρΗοίο§ΓΕρΗδ, ίΕΐίεη
ίτοπι ίννο (ΗίίεΓεηΙ ροίηίδ, ϊδ Ηεΐη§ ηΐΕάε, ννϊίΗ ίΗε ρυφΟδε ο ί οΗίΕΪηίη§ ίΗε δρΕΙ ϊεΙ ροδϊίίοη ο ί ίΗε ΐηίεπίΕΐ δυιίΕεε ο ί ίΗε ΟΗΕρεΙ.
Βεδϊίΐε ίΗϊδ Ηΐηά ο ί δυΓνεγδ, \νΗΐοΗ ρεΓΓηΐΐ ίο άεδοπΗε ίΗε §εηεΓΕΐ §εοηιεΐΓγ
ο ί ίΗε ΟΗΕρεΙ, ΙοοεΙ ΓηεΕδυΓεηιεηΙδ ΗΕνε Ηεεη ηΐΕ(1ε ΐη οπΙεΓ ίο δΐυάγ ίΗε ΗυΐΜΐη§ άείΕΪΙδ ο ί ίΗε δίαιοίυΓε. Ιη ρΕΓίΐουΐΕΓ, ϊί ΗΕδ Ηεεη ΐηνεδίϊβΕίεά ίΗε εοηηεείίοη
Ηείννεεη ίΗε ΓΠΕΓΗΙε οονεπη§ Εηά ίΗε ηίΕδοηΓγ, ΕΪΓηΐη§ ίο υηοΙεΓδίΕπά ϊίδ ηιεοΠεπϊοεΙ ΗεΗΕνΐουΓ (ίΐβ.2). ΤΗε δγιηπιείΓγ ο ί ίΗε άοπιε ΗΕδ Ηεεη οΠεε^εά, Ιοοίείη§ ίοΓ δΐ§ηδ ο ί ροδδΐΗΙε δείίΐεηιεηΐδ. ΤΗε ιυεΕδυΓεπιεηΙ ο ί ίΗε εχίεπίΕΐ δυιίΕεε,
υρ ίο ηο\ν γειΗογ ηεβίεοΐεά, §ίνεδ § γοεΙ Ηεΐρ ίο ΐη<ϋνΐ£ΐυΕίε ίΗε ΗεΕπη§ δίηιεΙυΓεδ ο ί ίΗε ΟΗΕρεΙ.

ΡΪ£. 2 - Ιυηείΐοη Ηείννεεη Ιίεγδίοηε επ(1 ΗυίΦεδδ
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ΡΐηΕΐΙγ, ΐη οκΙεΓ Ιο ροϊηΐ ουί ίΗε ρΓεδεηεε Εηά ίΗε ροδΐίΐοη οΓΗΓεΕίίδ ΐη ίΗε
εοηίΐηυΐίγ οΓ πίΕΐεηΕΐδ ΐηδΐάε ίΗε νναΐΐ πίΕδδεδ (Ιΐΐεε ίΗε εοηίΕεί Ηείννεεη πίΕΓΗΙε
Εηά ΐΏΕδοητγ, ϊγοπ ΟΓΕίτιρκ, Ηοΐΐοννδ), ποη (ΙεδΙηιείΐνε ΐηνεδίΐβΕίΐοη ΙεεΗηΐςυεδ
Ηϊνε Ηεεη υχεά, Ιΐΐεε ηιείΕΐ (ΙεΙεείοΓ, γεγΙεγ, ΙεπτιοβΓΕρΗγ.
2.4. ΤΗε Ιηίεηί $>εοηιεΙι-γ αη(1 ΙΗε δίι*υείυΓΕΐ δοΐυίΐοηδ

ΤΗβ ρεευΙΪΕΓ ςυΕίΐίγ οΓ ΟυΕΓΪηο Ουεπηί ΐδ, ννΐίΗ ηο εΙουΗί, ίΗε ΕΗίΙίίγ ϊη ΙεΕνΐηβ
ίΗε οΗδεινεΓ ρυζζίεά εγκ! όεννϊΜεΓεεΙ ΐη ήοηί οΓίΗε δίηιείυΓΕί ρΕΓΕίΙοχεδ ΙΗεΙ Ετε
ίουηά οήεη ΐη Κΐδ ννοΓίίδ: ννΗΐεΗ εΐεηιεηΐδ ΕΓε ΗεΕηη§, Εηά ννΗΐεΗ Ετε ΗθΓηε? ΤΗε
ϊηδχνεΓ Ιο ίΗΐδ ςυεδίΐοη ΐδ δοπιείΐηιεδ δΐιηρίε Εηά οΗνΐουδ, Ηυί ΟυΕΓΪηΐ οήεη
ηιαΙίεδ ιίδε οΓ ε11 Ηΐδ εγΙ Ιο άεεείνε ίΗε οηΙοοΗεΓ. Ιη ίΗΐδ ΟΕδε, εδρεείΕΠγ, ίΗε
δΙηαεΙαΓε ΐδ ενεη γπογθ ΗΐεΜεη, ΗεεΕυδε ίΗε ΐΗΐεΗ εονεηη§ οΓ ΗΐΕεΙε πιεγΗΙο εοηεεαίδ ΙΗε \νΗο1ε ΟΠαρεΙ, ήοηι ΙΗε ΗΕδε Ιο ΙΗε πεϊΙ εΓοννη ρΐηεεά εΙ ΓοΠγ πιείεΓδ
οΓΗεί§Ηί.
Ιη ΟΓάεΓ Ιο εΙεΕΓ ΙΗε ηιεεΗΕηΐοΕί ΗεΗΕνΐουΓ οΓ ίΗε Ηυί1(1ίη§ ΐί ΐδ ΐΗεΓεΓοκ
ηεοεδδΕΓγ Ιο ΐ§ηοΓε ΙΗε ΕΓίΐήεεδ ρυί οη Ηγ ΙΗε άεδΐ§ηεΓ επ<1 Ιο Γοΐΐονν δίερ Ηγ
δίερ ίΗε ήονν οΓ Γοιχεδ, ήοηι ΙΗε νεΛεχ οΓΙΗε άοηιε Ιο ΙΗε ΓουηάΕίίοηδ.
ΤΗε υρρεΓ (Ιοηιε, Γεγ ήοηι ΗεΗΕνΐη§ ΗΗε ε ρΓορεΓ (Ιοηιε, ΐδ ΕείυΕίΙγ ηιοΓε
δΐιηΐΐΕΓ Ιο ε δρΕεε ήΕΐηε, ΐη ννΗΐεΗ ίοιχεδ ΕΓε ΐΓΕηδΓηΐΙΙείΙ Εΐοη§ 1οη§ίίυάίηΕΐ εΐειηεηίδ. Ιη ίΗΐδ ΟΕδε ΐΗεΓε ΕΓε δΐχ οπΙεΓδ οΓ ΕΓεΗεδ Εηά, ΐη ενεΓγ ΟΓάεΓ, εΕοΗ εγοΗ
Βρπηβδ ήοηι ίΗε Ηεγδίοηε οΓ ΐΗοδε οΓ ΙΗε ΙοννεΓ Ιενεΐ. ΤΗΐδ δεΗεπιε ΐδ Γερεηίεά
ΕδΓεγ Εδ ίΗε ΙοννεΓ ΟΓάεΓ, ννΗεΓε ΙΗε ΕΓεΗεδ ΐπφοδί υροη ίΗε Ηεγδίοηεβ οΓ ΙΗε
ΕΓεΗε<3 \νΐη<1ο\ν8 οΓ ΙΗε ΙειγιΗοιιγ. Ιη ΓεοΙ ενεΓγ Ηεγδίοηε τεδίδ υροη ε εΕηίΐΙενεΓ
ΐηδεΠεά ΐη ε ΗυίίΓεδδ, \νΗΐεΗ ΐδ ΕΗΙε, ΐη ίΗΐδ \νΕγ, Ιο Ηοεγ ίΗε νεηΐοΕί ννεΐ§Ηί
ΐΓΕηδιηίΐΙεά ήοηι ΙΗε ΐπιροδί οΓ ίΗε ονεΓΗΕη§ΐη§ ΕΓεΗεδ. ΕνεΓγ εγοΗ Ηε8 οηΐγ Ιο
Ηε&Γ ίΗε ννεΐ§Ηί οΓ ΐΐδ οννη ΕδΗίΕΓδ Εηά οΓ ίΗε 1οΕάΐη§ εονεπη§. ΤΗε ΗογϊζοπΙεΙ
οοηιροηεηΐδ ρΓοάυεεά Ηγ ίΗε ΕΓεΗεδ ΕΓε ΕΗδΟΓΗεά Ηγ ίΗε πΗδ, \νΗΐεΗ ννοτΙε Εδ ίΗε
ΗυίΐΓεδδεδ οΓ ΟοίΗΐε ΕΓεΗϊΐεείυΓε. ΤΗε ρΓεδεηεε οΓ ε δεηεδ οΓ ϊγοπ εΗΕΐηδ, οηε ογ
ί\νο ρεΓ Ιενεί, εοηήπηδ ΙΗε ηεεεδδΐΐγ, ΐη ρΗΕδε οΓ εοηδίηιείΐοη, ίο Ηοεγ ίΗοβε
ίοΓοεδ Εί δίΕ§ε ΐη ννΗΐεΗ ίΗε ννεί§Ηί οΓ ίΗε ΗυίΐΓεδδεδ ννΕδ ηοί εηου§Η ίο εοηίΓΕδί
Λέπι. ΤΗε δεΗεπιε οΓ ίΗε πίΕΓΗΙε ΕΓεΗεδ ΐη ίΗε ΐηίεπίΕΐ εονεπη§ τερεΕίδ ΐίδεΙΓ ΐη
ίΗε δΕηιε ννηγ οη ίΗε ουίδΐάε, ρΓθάυεΐη§ εοΓτεδροηάεηΐ πίΕδοητγ ΕΓεΗεδ. ΤΗε
]οΐηΐη§ εΐεηνεηίδ Ηείννεεη ίΗε ίννο δίηιείυΓεδ ΕΓε ίΗε πίΕΓΗΙε εΕηίΐΙενεΓδ ρΐΕεεεΙ
Ηεΐονν ίΗε ΐεεγδίοηεδ οΓ ίΗε ΕΓεΗεδ, ννΗΐεΗ ΐηδεΛ ίΗεηΐδεΙνεδ άεερίγ ΐηίο ίΗε ΗυίίΓεδδεδ.
ΤΗε ΐΓΕηδπιΐδδΐοη οΓ 1θΕ(1δ ίο ίΗε ΐΕηιΗουΓ Ηεΐονν οεευΓδ ίΗΓου§Η ε δγδίεπι
οΓΕΓεΗεδ, ρΕΓίΪΕΠγ Ηΐάάεη. \ΥΗΐ1ε ίΗε πίΕΓΗΙε ΕΓεΗεδ Ιοαεί εΙΪΓεεΙΙγ ίΗε δΐχ ΐηίεπίΕΐ
ρΐίΕδίεΓδ, ίΗε ννεΐ§Ηί οΓ δΐχ οΓ ίΗε ίννεΐνε ΗυίΐΓεδδεδ ΐδ δΗΕΓεά Ηείννεεη ίΗε ΐηίεΓηαΐ Εηά ίΗε εχίεπίΕΐ ρΐίΕδίεΓδ, ίΠπηΙεδ ίο ηίΕδοηΓγ ΕΓεΗεδ ΙΗεΙ εϋηιΗ ίΗε δρΕεε
Ηείννεεη ίΗεηι, εοηηεείΐη§ ΕΐίεπνΕΐΐνεΙγ ίΗε ΐηίεπίΕΐ ρϋΐΕΓδ ίο ίΠεΪΓ εοΓΓεδροηάεηΙ
οηίΗε ουίδΐάε. δο, ε εεΓίΕΪη ρΕΓί οΓίΗε ννεΐβΗί ΐδ εΐηνεη ΕννΕγ ήοηι ίΗε εεηίΓε οΓ
ίΗβ άοπιε, Γε1ΐενΐη§ ίΗε ρΓεδδυΓε υροη ίΗε πη§ ΙΗεΙ εΐοδεδ ίΗε ίΓυηοΕίεεΙ νΕυΙί
Ηεΐονν.
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Ρΐ§. 3 - Αρρ&ΓεηΙ §εοηιεΐΓγ (Ιεή) 3ηά δίηιοίιΐΓ3ΐ §εοΓηεΐΓγ (π§Ηί) οί ίΗε ΟΗαρεΙ
ΤΗε ί3εί ΐΗαί 3 §Γε3ί ρ3Γί οΓ ίΗε \νείβΗί ο ί ίΗε 13πιΗοιιγ ΐδ δίίΐΐ εηευηιΐιεπη^
οη ίΗε Ηο11ο\ν, Ηαδ ΙυΓηεά Ιο 5ε 3 υηΐςυε 03δε ΐη ίΗε δεεηε ο ί 3ηεΐεηί Ηυΐ1(ϋη§8.
ΑεΙυ3ΐ1γ, ίΗε Η3δε πη§ οΓ ίΗε 13ιπΗοιιγ, ννΗΐεΗ δεεπίδ ίο Ηε δυρροΠεί! Ηγ ίΗε
§Γε3ί ηΐ3ΓΗ1ε 3ΓεΗεδ 3η<1 ρεη<3εηίΐνεδ, ίεδίδ υροη δΐχ Ηυ§ε ΓΠ350ΠΓγ 3ΓεΗεδ, 38 ίί
ΐδ ε1ε3Γ Γγοιώ ίΗε δΐίΓνεγ ο ίίΗ ε εχίεπΐ3ΐ δΙηιείυΓεδ (Γι§.3). ΤΗεδε 3ΓεΗεδ, Ηεερίη§
ίΗειτίδεΙνεδ Ι3η§εη1 ίο ίΗε ϊηίεπΐ3ΐ πη§, ΐΓ3ηδΓεί ίΗε 1θ3<1δ ίο ίΗε ιηοίε εχΐεπιβΐ
3Γε33 ο ί ίΗε \ν3ΐ1δ (ίΐβ.4), εΐ3ΓπΗεπη§ ονεΓ ίΗε δϊχ εΪΓευΐ3Γ λνϊηάολνβ ΐΗ3ί ρΐείοε
ίΗε δυιίαεε ο ί ίΗε ν3υ1ί. ϋ α ε ίο ΐΗείί εχεερίίοη3ΐ δρ3η (ιηοΓε ΐΗ3η ίεη ηοείβίδ),
ίΗε 3ΓεΗεδ εΓΟδδ ηεχί ίο ίΗε δυρροΓίδ, τερΓ0ί1υείη§ 3 ιηοίΐί ΐΗ3ί Οιΐ3ηηΐ Η&θ εΙτε3(1γ υδεά ϊη δ3Ϊηίε Αηηε Ρ3 Κ,ογβίε ρΓθ)εεί (1662) ΐη Ρ3Πδ 3η(1 ΐΗ&ί Ηε ρίοροδειΐ 3§3ΐη 3ήεΓ\ν3Γ(1δ ΐη ίΗε δ3η ΡοΓεηζο άοπιε. Ιη ίΗε ΐ3ίίεΓ ΗιιϊΜΐηβ, Ηε Ιεή
ίΗΐδ Γηοΐΐί \νΐίΗΐη δίβΗί ο ί 311, ίΙΐΓΐΗεΓηιοΓε υηάεΓΐΐηϊη§ ΐίδ δίηιείυΓ3ΐ ηιεεΗ3ηΪ8ηι.
Η3νΐη§ δοΐνεά ΐη ίΗΐδ \ν3γ ίΗε (Ιΐίϊΐευίί ρΓοΗΙεηι ο ί ίΗε Ιηιηε3ίε(1 άοπιε,
0υ3πηΐ 1ε3νεδ ίΗε ίοΓεεδ ηιηηΐη§ άο\νη νεΓίΐθ3ΐ1γ 3ΐοη§ ίΗε ιν3ΐ1δ 38 ί3Γ 38 ίΗε
ίουη^3ίΐοηδ, ΐΗ3ί Ηε Η3(1 ρίενΐουδίγ Γείηίοιτε<1
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Ρϊ§. 4 - δεΗεπιε οί ίΗε πΐΕ$οηι·γ ΕΓεΗεδ 5υρροΠίη§ ίΗε 1ηιηεαΐε<1<1οπιε
Αδ ε εοηδεςυεηεε οΓ ίΗε υχε οΓ δίοπε επ(1 πίΕδοηΓγ δίΓυεΙιίΓΟδ, ΟιίΕπηί
Ηίνε οίΐεη Ηεεη εοΓηρΕΓεά Ιο ίΗε ΗυίΙοΙεΓδ οΓ ίΗε ΟοίΗίε ρεηοά. Αχ ε πιεΙΙ ογ ο ί
ίδοί, Ηε άείεηάείΐ ίΗε ΟοίΗίε ΕΓεΗϊίεεΙιίΓε ο ί \νΗίεΗ “ ηοΗοίΙγ Ηε8 ενεΓ §ϊνεη
ρπηείρίεδ αηά ρΓοροΠίοηδ, Ηυί, Ηογπ ννϊίΗουί ΜαχίεΓ, ϊη ΐΗϊδ \νΕγ ϊΐ Ηεε δρΓεΕίΙ” .
Ενεη &ήεΓ δοηιε άεοΕίΙεδ (1736), ΡίεζίεΓ, ϊη Ηϊδ ίΕΐηουδ ΐΓεΕίγ εΗοιιΙ δίεΓεοίοηιγ,
ινΗίεΗ δΐβηεά ίΗε Ερεχ ( επ<1 ίΗε 6ε§ίηηίη§ οΓ ίΗε άεείίηε) ο ί ΐΗίδ δεϊεηεε 80 άεΕΓ
Ιο ΟυΕπηΐ, δίΕΐεδ ϊ ΗεΙ ΟοίΗίε δίγΐε, ΕίΓεΕάγ ΕΗοΙίδΗεά ΗεεΕϋδε ο ί ίίδ υηρΙεΕδΕπί
Γοπηδ, δΗου16 6ε εοηδίίΙεΓεά ΗείίεΓ ι Ηεπ ίΗε πιοίΐεπι ινΕγ ο ί Βυίΐάίηβ Εδ ε τεδίιΐΐ
οίϊΐδ ΙίβΗίεΓ εγκΙ οΗεΕρεΓ δίηιείιίΓεδ. ΟυΕηηί’ δ δίαΐΐ ίδ )υδΙ ίΗε δΕίηε, ΕίΙπΗυΙεοΙ Ιο
ΟοίΗίε ΕΓεΗϊίεεΙιίΓε Ηγ ΙΗε Εη§1ίδΗ ννηίεΓ δΕηιυεΙ \¥εγο (1809): “ Γε<1υείη§ οεοΗ
ίοΓεε, ΗοίΗ ΙεΙ ογεΙ ογ νεηίεΕί, Ιο εεΠΕίη ρπηείρΕί δυρροΛδ, εγκΙ Γε(1υείη§ 3.11 ίΗε
νΕαΙΐδ, ΙΗεΙ πκκίεπι ΕΓεΗίίεεί \νου1(1 Ηυίΐά εγΙίηιΙπεΕί, Ιο άοιηεδ” .
3. ΟοηεΙυχϊοηδ
ΤΗε Ηιιί1(1ίη§ ο ί ε νϊΠυΕί Γηοείεΐ \νΗίεΗ εηΕΗΙεδ Ιο υηάεΓδίΕΓκΙ εγκΙ ίοΓεδεε ίΗε
ΗεΗΕνΐουΓ ο ί ε ΐίΐοηυιηεηΐ ΐδ επ υπΕνοίάοΠΙε ορεΓΕίίοη ΐη ε εΕδε δίηιΐΐΕΓ Ι ο ίΗε
Ηοΐγ δΗτοικ! ΟΠαρεΙ. Αδ ε ττίΕΐΙεΓ ο ί ίΕεί, ίί ίδ ηοί ροδδίΗΙε Ιο τεΕδοη υροη ίΗε
δΐηιεΐατΕί δεΗεπιε ο ί ίΗε Ηυί1<ϋη§ λνίΐΗουί ρΓενίουδΙγ δΐυάγίηβ ίίδ ηιθφΗο1θ£γ
ϊικ Ι Ηιιί1(1ίη§ πεΙογο.
ΜεΕηινΗίΙε, ννΗοενεΓ Ηε8 ΙΗε εΗΕηεε Ιο δίικίγ (Ηϊδ ηιοηυηιεηΐ ιηιΐδί &εε
Ηΐηΐδείί ίΓοιη ρΓενίοιίδ 1ο§ίεΕΐ δεΗεπιεδ επ(1 ίηΐδί ΙοίΕΐΙγ ΟυΕηηί’ δ §εηίιΐδ εγκΙ
§εοηιεΙπεΕΐ δίείΐΐ, Εδ ΙΗε ΗυίΙάεΓδ ο ί ίΗε ΟΗΕρεΙ (ϋά ίοΓ ίιίΐεεη γεΕΓδ. ό εδρ ίίε ίΗε
ΗεΗΕνίουΓ ο ί ίΗε ηιΐΙϊΐΕΓγ εη§ίηεεΓ$ ο ί Ηϊδ ίίιηε, ίΗε Μ οάεηεδε ΕΓεΗίίεεί δοΐνεά
ΙΗε δίηιείιίΓΕί εγκΙ άεδίβπ ρΓοΗΙεηι Ιηΐδίίη§ εχείυδίνεΐγ Ηϊδ £εηίυδ, ηοί παίικΗπ^
ΙΗε ηιίεδ εδίΕΗΙίδΗεά Ηγ ίΓΕίϋΐίοη επ<1ΐΓεΕίίδεδ. \¥ε οεπ ίηΐΕ§ίηε ΙΗεΙ ΐΗίδ ίτεεάοηι
αεΕίεά τεΙενΕπί εΐϊίϊΐευίΐίεδ ϊη ίΗε εχεευίίοη ο ί ίΗε Ηυίΐάίηβ ννοίΐτδ, Εδ ΟυΕπηΐ
Ηε(1 Ι ο εχρίΕΪη Ιο ίΗε εΓΕΑδιηεη, ενεη δίαΐΐεά, ΕΗδοΙυίεΙγ ρΕΓίϊευίΕΓ Ηυΐΐίΐίηβ δοΐυίϊοηδ. Ιί δΗουΙά Ηε δΕίϊδίΕεΙΟΓγ ίο τεπιίηά ίΗε εχΕηιρΙε ο ί ίΗε ηιεγΗΙο εονεπη^, βο
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ΐΗΐοΙς Ιο 1)0 οοηδΐίοΓβά ίΐ \υε 11 ΐίδεΙΓ, ννΗοδε ΕδΗίΕΓδ Ηε(1 Ιο 1)6 ηΐΕηιιΓΕ0ΐυΓ6(1 80
ρΓβοϊδβΙγ Ιο 3ΐ1ο\ν ίΗε ίΚτβε-ίΙΐηιεηδΐοηΕΐ ίτΕΐτιεν/οΓΐ: ϊη δΐ§1η Ιοάαγ.
ΤΗε ΐΕδ1< οΓ άίΓεείίηβ δυοΗ ε (ΙϊίΓιευΙΙ ννοιΊί οουΙά Ηανε βεεη §ΐνεη οηΐγ Ιο
Ου&πηΐ Κίτη^εΙΓ, ννΗο, ΐΗαηΙίχ Ιο Ηΐδ πίΕδΙεΓγ οΓ §εοηΐ6ΐΓγ, ννεδ Εβίε β ο Λ ϊη ΟΓβαΙΐη§ Γοπηδ ϊη ίΗε δραεε οΓΗίδ πιϊηεΐ Εηά ΐη άεδοη1)ϊη§ Κονν Ιο τεΕίίδε ΐΗεηι.

ΚείεΓεηεεδ
0ΕΝΤΟΟ., ΚίΙίενο εάίΐίζίο αΓεΗίίείίοηίεο, ΟεηονΕ, 1959.
(2) Οοοοί Μ., ΜΑΕδΤΚΐ Ό., ΜαηυαΙε ώ ήΐεναηιεηίο αταΜίεΙΙοηίεο ε υτΗαηο,
Βεπ, 1994.
(3) ΡΚΕΖΙΕΚ1., Ιμ ίΗεοήε εί Ια ρΓαίίςυε άε Ια εοιψε άε ρίειτεχ εί άε$ ΗοίχροιίΓ
Ιε εοηχίηιείίοη άε$ νουίεχ, Ρεπ8, 1737.
(1 )

(4 )
(5)
(6)
(7 )

ΟυΑΚΙΝΙ Ο., Α κΗ ίίείίυΓα ανίΐβ, Τοπηο, 1734.
ΟυΑΚΙΝΙ Ο., ΕυεΙίάε$ Αάαυείυ^, Τοπηο, 1676.
ΟυΑΚΙΝΙ Ο., Μοάο άί τηΕυτατε Ιε/αΗΗήεΗε, Τοπηο, 1674.
ΟυΑΚΙΝΙ Ο., Τταίίαίο άί/οήίβοαζίοηε, Τοπηο, 1676.
(8) Ιδτιτυτο Οεντκαιε ε>εε ΚΕδΤΑυκο, Οαήα άεΐ Κεήαυτο 1972 ΐη Βκανοι
0., Τεοτία άεΐ τεχίαιιτο, Τοπηο, 1977.
(9) ΜεεκΗ.Α., Ουαήηο Ουαήηί, Υ εΙο, 1988.
(10) ΡΑδδΑΝΤί Μ., ΝεΙ τηοηάο ηχαξίεο άί Ουαήηο Ουαήηί, Τοπηο, 1963

( 11) ΚΟΒΙδΟΝ Ε.Ο., Ορίίαΐ αηά ΜαίΗετηαΙίοΞ ίη ίΗε Οοηιεά ΟΗυτεΗεχ ο/Οηατίηο Ουαήηί, ΐη 15ΑΗ Τ:384-401, ΟεεεηιβεΓ 1991.

516

