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ΤΗΕ ΟΑδΕ ΟΡ ΤΗΕ ΗΟΕΥ δΗΚΟυϋ ΟΗΑΡΕΡ ΙΝ Τ11ΚΙΝ (1657 1694).
νίηεεηζο ΒοΓΕδί, Ραοίο Ριαηίαηκίη
ΡοΙίίεεηίεο άί Τοπηο

ΑΗδΐΓ3εί
ΤΗε Ηοΐγ 5Ηγοικ1 ΟΗαρεΙ ίη Ταπη ίδ εϋδίίη^υίδΗεά ίϊοτη ίΐΐΐ ίΗε Γε1εν3ηί Γηοηυιηεηΐδ Γηεηίίοηει} Ηγ ΐΗε ΜαππεηδΙ &ηά Β&Γοςυε ΐΓεβίίεδ, Ηγ 3 εοπιρίεχ αικί
ίοί3ΐ ηιαΛΙε Γπειηβ ο ί Ηι^Η ίΗΐεΤηεδδ ίΗηι ΓηηΗεδ ίί υηιςαε ίη ίΗε ννοΗά Ιαηά503ρε 3πε1 ριιίδ Ιοίδ οΓ ςυεδίίοηδ 3Ηοιιί ίίδ τεχίοίαΐίοη.
ΤΗε ΓεδίοΓηίίοη'δ Ηηδίο ειίπι ίδ ίΗε εοηδεΓνηίίοη οΓ ίΗε ΟΗηρεΙ 3Π(1 ΐΗίδ ίδ ροδδίΗΐε Ηγ ηδδϋπηβ α εοηίίηιιοιίδ δηίείγ ιίδε οΓ ίΗε 1?υίΜίη§ 3ί 3 Γε350Π3Η1ε εοδί. ΤΗε
ΓεχΙοΓαΙιοη ίδ ίηΐ0Γ65(ε<1 Ην ρ1ιεηοηιεη3 £ΐ3Γΐε<1 ίη ίΗε ρ3δί 3η<1 ίΗετείοΓε \νίίΗ
νίδίΗΙε είίεείδ, Ηυί ίί’δ ηΐδο νεΓγ ίηιροΛηηΙ Ιο άίδεονεΓ ίΗε ροδδίΗΙε ροίηίδ οΓ
ηενν 0Γ3ε1<5 Ιο ρΓενεηί ίιΐΓίΗετ ίηϋιίΓεδ.
1. Ιηίπχΐυείίοη
Τονεπηβ δοηιε πΐ3ΐεπ3ΐ5 ννίΐΗ οίΗεΓδ ίδ νεΓγ- οΓίεη ιηΐεη<3ε<1 ίο ίηιρΓονε ίΗε <3αΓ3Ηί1ίΙ\' 3η(1 ίο ίηεΓε35ε ίΗε 3εδίΗείίε 3£τεειηεηΙ ηΗουί 3 ΗυίΜίη^. Α νεΓγ ΐ3Γ§ε
εΐιοίεε ο ί ηΐ3ΐεπ3ΐ5 ίδ 3ν3ΐΐ3Η1ε ίο ηιεεί ίΗε ΐ35ίε ο ί ίΗε 3ΓθΗίίεεί ηηά ο ί ίΗε
ο\νηεΓ, Ηυί 3 δίοπε ί3είη£ 15 ΙΗε ιηοδί τείειτίη^ οηε ίοΓ ΐΓ3<1ίΐίοη3ΐ, ρΓεδίί§ίθϋδ
3πε11οη§-1ίίε ΗυιΙΠιηβδ, Ιί’δ ηοί 0351131 ΐΗηί Ιοίδ ο ί εχίεπιηΐ 3ΓεΗίίεείατ3ΐ ί3είη§
ίη δ3νοί3’5 Κιη§άοπι, ενεη ίί ηΐ3άε οίρΐ35ΐεΓ, 3Γε οίίεη ίίηίδΗεά ίο ρο5ΐηΐ3ίε 3
ηιοΓε ναΙυαΗΙε ιηαίεπαΐ, ίΗε πΐ3ΓΗ1ε ογ ηηοίΠεΓ 3ίοηε (δεε Οΐ3Π3 Ρ3ΐ3εε, ίη νεη3Π3 Κεηΐε, ΓΟ, Ιίηΐγ).
Αηγν»3γ, ίί 15 ηοί νεΓγ Ιπιε ΙΗηΙ 3 δίοπε ί3είη§ Γηε3ηδ 3 ΗείίεΓ άυΓαΗΠΗγ:
ίΗε Ηεδί 1<ηο\νη εχηιηρίε ίδ ίΗε ί3ΐ1ίη§ άο\νη ο ί ίΗε ίΗίη δΙηΗδ εονεπη§ ίΗε εχΙεπΐ3ΐ ίΓοηί ο ί δοηιε Κηίίοηηΐίδΐ 3ΓεΗίίεεΐαΓε.
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ΤΗε Ηοΐγ δΗΓΟιιΗ ΟΗπρεΙ ίη Ταπη ίδ ΗίδίίηβΐιίδΗείΙ, ίη δρίίε ο ί 311 Πΐ3ί
εΗεεΗεΗ Ην Πιε Μ3ηηεηδΙ 3ηΠ Β3Γοςυε ίΓ63ΐίδ65, Ην 3 εοπιρίεχ αηΗ ίοίαΐ πι3γΗ16
Γαείηβ ο ί νεΓγ 5ίΓοη§ Ηπείαιεδδ (ενεη ηιιιοΗ ιτιΟΓε ίΗ&η οηε ιτιεΙεΓ, ννίίΗ 3η 3νεΓ3§ε ο ί 3Ηοιιί 40 εεηίίηιείΓεδ Γογ υρρεΓ Ηοηιε εΐεηιεηΐδ) ΐΗαί 0131(65 ίί υηίςυε ίη
Πιε \νοΓΐά Ι3η(ΐ5ε3ρε 3Π(1 ρυίδ Ιοί5 οΓρυεδίίοηδ αΗουί ίίχ ΓεδίοΓαίίοη.
ΤΗε ε1ΐ3ρε1 ίχ ρΗεεΗ 3ί Πιε εη(1 οΓ ίΗε 03ΐΗεάΓ3ΐ η3νε, ίηδίΗε ίΗε Κογαΐ
Ρ3ΐ3εε δίΟε δίεενε. Ιί’δ ορεηεά ονετ ΙΗε ΟπίΗεΟΓηΙ, Ηυί ίί ίδ δίίιΐ3ίε(1 3ί Πιε 53ηιε
Ιενεί οΓ ίΗε Κογαΐ Λρ3Πιηεηί5 (7 ΓηείεΓδ Ηί§ΗεΓ Ιΐΐ3η Πιε εΗαηεεΙ Ποογ), δο ίί
Γηηγ Ηε εοηδίΠεΓεΠ 3 ρΓ65ΐί§ίοιΐ8 ρ3ΐ3ίίηε εΗαρεΙ [3]; ΙΗε εηίΓ3ηεεδ ίτοηι ίΗε
03ΐΗε(ΐΓ3ΐ (ίννο 5ί3ΐΓ8 οΓ ΗΙαεΗ ΐΜΓΗΙε, 31 63θΗ δί<3ε οΓ ίΗε Ηί§Η 3ΐί3Γ, ννίίΗ ίννο
ροΡαΙδ 3Ι50 οΓ ΗΙαεΗ ηιαΠΗο) 3Γε ρΓεεεΠεά Ηγ ίννο είΓουΐ3Γ ΙοΗΗίεδ (οΓ Η1αε1(
ΓΠ3Γί)1ε ίοο) ννίίΗ 3 χ 3 εοΐυπιηχ ε3θΗ (Ουε ίο 0ιΐ3πηί’δ ρΓθ)εεί). Βυίΐί οη 3
εΐΓουΐ3Γ ρΐηη οΓ εΗουί 20 πιείεΓδ οΓ ΠίετηείεΓ, ίί 1ΐ35 3η ίηηεΓ Ηί§Ηηεδδ οΓ 44,3
πιεΙεΓδ 3ΐκ1 ίΐδ ίηηεΓ ί3θίη§ ι$ εοπιρίείεΐγ Ηιιε ίο 3 ΗΙαεΗ δίοπε εονεπη§: ίΗε
δίοηε ιΐ56(1 ίδ Πιε ΗΙ30Η πΐ3ΓΗ1ε οΓ Ργ3Ηο53 (3 δοιιίΗ ΡιεάηιοηΙ νί1ΐ3§ε, Ιί3ΐγ),
νεΓγ εοηίΓηοη ίη δ3νοΐ3’δ 3ΓθΗίίεεΙιΐΓ6 ο ί 17ίΗ αη<1 18ίΗ εεηίιΐΓγ (ί. ε. δαηίιιαπο
ο ί νίεοίοΓίε). Ιη Γ30ί ίΗε εοίοιιτ οΓ Ργ3Ηο53 τηοΓΗΙε ίδ §Γεγ ογ ΙίβΗί Η1ϋε-§τεγ
ννίίΗ ννΡιίίε 3η<3γείΐονν νείηδ, Ηεεοπιίηβ 1ίί>ΗΐεΓ ννίίΗ ίΓιε ηιίηίη§ εοηίίηιΐ3ίίοη: ίη
οκΙεΓ ίο πΐ3ΐ(6 ίί ΗΙηεΗ αηΟ ίο 1ο\νεΓ Πιε οοΙοιιγ ΗίΓΓεΓεηεεδ 3ΐηοη§ ΗίΠεΓεηΙ
ρίεεεδ, ίΗε δίοηε ιΐδεΗ ίη ίΐιίδ εΗηρεΙ \ν3δ ρείηίοά ννίίΡι νεΓγ Π3γ1< ννηχεδ. ΕβεΙι
εοΐαπιη οΓ ΗΙεοΗ πιαΠιΙε ννουΙΗ 1ΐ3νε Η3<3 3 Ηγοπζο 03ρίί3ΐ, Ηυί ηο\ν οηΐγ ίΗε
οηεδ οί Πιε ΡίΓδί ογΠογ 3Γ6 ρΓεδεηί.
ΤΗε ΙοννεΓ Ιενεί οΓ ίΗε ΗυίΙώ'η§ ίδ (Ιυε ίο Βεπΐ3Γ(1ίηο Οα3<3π (οί Ειι§3ηο,
ΟΗ): Ηε δΐιΗδίίΙυΙεΗ Πιε ρτενίοιίδ Ηί§ ον3ΐ εΗιηεΗ οΓ03 γ1ο 3Π(1 Αηιείΐεο 03δίε1ΐ3Γηοηίε, 3 ρ3Γί οΓννΗίεΗ \ν3δ 3ΐΓ03<3γ Ηυίΐί ίηΙεΓίεπη§ ννίίΗ ίΗε εουΠ γ3Γ(1 οΓίΗε
Κοναΐ Ρ3ΐ3οε ίη ίΗοδε ίίπιεδ ιαηΟεΓ εοηδίηιοίίοη, ννίίΗ 3 δηιαΙΙεΓ οίτευΙαΓ ΟΗαρεΙ
ηοί ιηνοΙνίηβ 3ηγ ρ3ΐ1 οΓ ίΗε εουιΐ. δοπιε ΗοιιΗίδ ηΗοιιί Ηΐδ ΓοιιηίΗΐίοη νναΐΐδ,
Ιΐΐ3ΐ 3 Ηο3γΗ οΓ εηςίηεεΓδ ΓοιιηΟ ίοο \νε3ΐ( ίο ΗοΙΗ ιιρ 3 Οοιτιε Ηί§ΗεΓ ίΗοη ίΗε
ηεχί Ποηιε οΓ ίΗε ΟαίΡεΟΓαΙ, Ιεά ίο Πιε δυΡδίίίυίίοη (ίη 1667) οΓ 0υ3άτί ννίΐΐι
Ου3Γίηο 0ιΐ3πηί.
2. ΕχΗΐηρΙεδ οί ΙΗϊη ιπητΙΠε εοΗίΐη^δ ΐη εΠατεΙιεδ οίΤυΓίη
2.1. νϊδϊίβίϊοη ΟΗυΓεΙι (οη ίΗε οοΓηεΓ οί νΐβ XX δείίεηιΙίΓε βηΠ νϊβ ΑγεΐνεδεονβΠο)
ΑίίπΗιιίεΠ ίο ΡΓ3ηεεδεο Ρ3ηίί3ηε1ιί, ίι 1ΐ38 3 Ηι^Η ιηαΓΡΙε εο3ίίη§ (πι3γΗ16 Ηΐαείε,
τεεί, §τεγ, γείΐονν) ί1ΐ3ΐ ηΐ3γ 1ΐ3νε Ηεεη Ηυιΐΐ ίη 1657^60. δοηιε §τεγ ηιηΛΙε
εΠ§65 3Γ6 πΐ3(1ε ίη ΗΙοεί: ο ί 3βουΙ 10 εεηίίηιείΓεδ ο ί δίΠε, Ηυί ίΗε δΙαΗδ 3Γε 8+18
ηιίΙΙίηιείΓεδ ΐΗίεΙν 3ηΠ ίΗε ίΗίεΙαιεδδ ο ί πΐΗΓΠΙε ρ3ηε1δ ίδ 3Ηοαί ο ί 2 εεηίίηιείΓεδ.
ΑΙδο ίΗε εοΐυιηηδ (35 επί ο ί (Ιίαοιείετ) ο ί ίΗε Ηί§Η 3ΐί3Γ (Ηγ Ρίΐίρρο ίιινηιτα) 3Γ6
ΓΠ3(ΐ6 οΓΗποΗ εο3ίεά οΓειπνεΠ ηΐ3ΓΗ1ε δΐ3Ηδ (25+200 εεηίίηιείΓεδ 63εΗ).
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2.2. 81. ΚοεΗ ΟοηΓΓΕίεπιΐΙγ ΟΗυτεΗ (νΐβ δ. ΡΓΕηεεδεο «Ι’Αβδΐβΐ, 1)
Βυίΐί Γτοιη Μ εγοΗ 1667 Ιο ίΗε εηά οΓ 1670 (ρΐαη Βγ ίΗε ΕτεΗίίεεί ΡΓΕηεεδεο
ΐΕηΓΓΕηεΗί οΓΤαπη) Γογ ε ΙοίΕΐ εχρεηδε ο ί εΒοπΙ 0. 85.000. Ιί ΗΕδ ε Ηί§Η ιηίετηαΐ Γοοί ο ί ηΐΕΓΒΙε (§τεγ, τεά, ΒΙεοΡ, γείΐονν) ννίίΗ εά§ε8 ο ί ΕΒουί 12 εεηΐίπιεΙΓ65 ΐΗίεΙί Εηά εΕΓνεά δΙηΒδ Γγοπι 75 τηιη Ιο 28 ιηηι ίΗίεΡ; ΐΓιε Γγειποχ εγο οΓ

ΕΐΒουί 80 τητη ο ί ΐΗίο1<ηε55.
2.3. Ηοΐγ ΜβΓίγΓδ ΟΗυτοΗ (οη ΙΗε εοΓηβΓ οί νϊ« Ο ηγϊΒηΙτΙϊ &η(1 νΐπ Βοίετο)
ΤΗε Βυί1άίη§ ρΐΕη ο ί ίΗίδ εΗυτεΗ ίδ άυε Ιο ίΗε ΕτεΗίίεεί Ρε11ε§πηο Τ ιΒεΙοΒ οΓ
ΒοΙο^ πε (23.04.1577). Ιηχίάε ίΡιεΓε ίδ ε νΕίυΕΒΙε πίεγΡΙο εοΕίίη§ οΓ νΕίιοϋδ
οοίοιιτδ (ΒΙεοΡ, τεά, ννΗίίε, γε11ο\ν εικΙ §τεγ), ίπίΓηεάΐΕίεΙγ ΓεΒυίΙί εΓΙογ ίΗε
ΒοιηΒίηβ άυπη§ ίΗε δίε§ε οΓ 1706; ίί ΕρρεΕΓδ Εδ ε ιτιεΛΙ ο νεηεεΓ οΓ δηίΕΐΙ $1αΒδ
οί νετγ ίΗίη ίΗίεΡηοδδ (Ιεδδ ΙΗεπ 10 ΓηίΙΙίηιείΓΟδ). ΤΗε εΙίΕηεεΙ εοΐυιοηδ Εηά ίΗε
οηεδ οΓ ίΗε δί(1ε εΙίΕρεΙδ Ετε πΐΕ(3ε οΓ Βτίεΐί επι! εοΕίεά ννίίΗ τεά ηΐΕΓΒΙε δίτίρδ ο ί
αΒουί 30 τηΓη οΓ ίΗίεΙεηεδδ ηηά εΒοπΙ 2 ΓηεΙετδ οΓ Ηεί§Ηί: ίΗεγ ΕΓε δΙίΕρεά Ιο
δώΐε ίΗε ειιτνε οΓ ΙΗε εγΙίηάεΓ: ίΗε )ιιηεΙίοηδ Ετε νετγ ίΗίη Εηά δοτηείίιηεδ ίηνίδίΒΙε.

2.4. δί. ΐΛ\νΓεηεε ΟΗπτεΠ (οη ίΗε εοτηεΓ οί υϊε Ρ ε ' εζζο ιΐϊ Γ ϊι Ιε ηηά ρϊηζζΕ
ΟβδίεΙΙο)
ΤΗίδ εΗυτεΗ ίδ άυε Ιο Ουοπηο ΟυΕτίηί (1624-1683) αηά ίί ννΕδ Βυίΐί Γγοπι 1670
Ιο 1681, ννίίΗ ε ΙοΙε Ι εχρεηδε οΓ ΕΒουί Γ. 74.000 (ίηε1υάίη§ ίΗε εΐοίδίετ, Βυί
εχείυάίη^ ίΗε ρυτεΗΕδε οΓ ρτορετίγ Εηά ίΗε άεεοτΕίίοη οΓ ίΗε εΗυΓεΗ). ΤΗε ίηΙεηοΓ ίδ εοΕίεά \νίίΗ ΓηΕτΗΙε οΓ ν&πουδ εοίουτδ υρ ίο ίΗε εοιηίεε. ΤΗε εονεπη§
ίδ ΓηΕάε οΓ τηΕτΒΙε δίΕΗδ, Γγογπ οπβίηΕΐ ρίεεεδ οΓ νΕτίουδ ίΗίεΚηεδδ (53 ηττη,
68-^72 τητη, 107-Η12τηΓη), ΓίηίδΗοά ίΗεη Βγ εΕτνίηβ (ίΐηαΐ ίΗίεΙαιεδδ οΓ ηΒουί
20^48 τητη). Οη ίΗε εοηίΓΕτγ ίΗε εοΐυιηηδ Ετε οΓ ιτίΕδδίνε τεεί ιηΕτΗΙε, \νίίΗ Γοοί
αηά ίοτε οΓ α υηίςυε ρίεεε οΓ §τεγ δίοηε.

3.

ΤΗε εηδε ο ί Ηοΐγ δΗτουιΙ ΟΗηρεΙ ΐη Τ υ π η

Ιη 1992, ΙΗε ΓεΙΠπ^ οΓ ίΗε Ηοονν δρίίηίετ ΙΗεΙ Ηε8 Εάνίδεά ίΗε ε1θδίη§ οΓ ίΗε
Ηοΐγ δΗτουά ΟΗορεΙ, Ηε8 τεπεενεά ίΗε Εΐίεηίίοη ίο ίΗε ίηδίάε ΓηΕτΗΙε ΓΕείη§ (Γι§.
2 ).
3.1. ΤΗε ^εοιηείπεΒΐ τεΐΐεί ο ί πιβτΗΙε άΐδροδΐίϊοη
1η οτιΙεΓ ίο ηΐ3ΐ<ε ίΗε εηςυιΐΛ' εΕδίετ, ίΗε είΓουΙατ ρΐαηί οΓ ίΗε ΟΗΕρεΙ Ηηδ Ηεεη
(ϋνίάείΐ εΙοεΡννίδε ίηίο 12 είτευίΕΓ δεείοτδ (^οίη^ Γγοπι οηε εουηίετΓοΠ ίο αηοίΗετ, 30 άεβτεεδ ννκΙίΗ) δίΕΓίίη§ Γγοπι ίΗε ΟεΙΗοΟγεΙ Εχε (ΙοοΗ εΙ ίτ§. 4 ίο Ηηο\\'
ίΗε υδεά ίεπηδ αΗουί ίΗε άίΓΓετεηί εΐεηιεηΐδ οΓ ίΗε ίηηετ Γεοο οΓ ίΗε ΟΗΕρεΙ).
ΤΗε ίννεΙνε-δεείοΓ άεηοΓηίηΕΐίοη (ΑΉ+Β’+Ε’+Ρ) Εάορίεά άυπη^ ίΗε ρΗοίο§ΓΕρΗίε εεηδϋδ οίΊΗε Γεοιπ^ ίδ δ1ί§Ηί1γ άίίΐεΓεηί Γγογπ ίΗε οηε (Κ+Ρ+Ζ) υδεά ίη
ίΗε ετΕεΙί-Γηαρδ: ίΗε ρΗοίοδ Ηανε ίο Ηε οπεηίαΐεά ίηίΓηεάίΕίεΙγ ννίίΗ ίΗε τείετεηεεδ ρτεδεηί οη ΙΗε δΟΕίΤοΙάιηβ — υηΓοτίυηΕίεΙγ ΗΕδεά υροη ε ηίηε δεείοτδ
άίνίδίοη (Α^Ι), ννίιΗουί Γεδρεείίη§ ίΗε νεΠίεΕί εοηιροηεηΐ Ιίηεδ ίη ίΗε υρρετ
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ΠβΐΐΓβ 2
Οίΐοΐί ρΗεηοιτιοηοη (ιιρρεΓ άοηιε)

ουαΜ α

Γιςυτε 3
οίΓουΙατ δεεΙοΓδ άεηοιηίη&Ιίοη:
— 5ε&ίϊο1ίίη§ (Α^-Ι)
— ρΗοίοδ (Α+Ι + Β βίδ, Ε Ε>Ϊ5,1 βίδ)
— ΟΓ&εΕ-ηίΕίρδ (Κ+Ρ-^Ζ)
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οΓ ώ ε Μοίγ 8Ητοαά ΟΗαρεΙ ίη Τιιτΐη

ρ2Γί ο ί Ιΐιβ ΟΚερεΙ — ίηδίεεά ο ί ίΚε πιερδ ΐΚεί Κενε ηοί ίο πιείτε εηγ εοηίυδίοη
ννίίΚ δεείοΓδ ο ί (ΙίίΥεΓεηί \νίϋίΗ (ίϊ§. 3).
\Υε Κάνε είδο άεείάεά ίο τεΐγ οη ίΗε 1ε$ί ενεϋεΚΙε τεΐΐεί Κγ Ο.Ι.Κ.Τ.
(ΟεηίΓο Ιίεΐίεηο Κίΐενεζίοηί ΤειτεδΙπ): ίί ίδ ε ρΚοίο§τειηηιεΙηε τεΙίεΓ, Γηεείε,
ΚείοΓε ΙΚε ΓεδίοτεΙίοη βίίε ορεηίη§, υδίη§ ε ΙεπροΓεΓγ δεείίο1(ϋη§ (ιτιυεΚ ΙοννεΓ
ίΚεη ίΚε ίοίεΐ Κεί§Κί) εηά Γηεηε^εεί αχίηβ ηιείΚοάδ άταν/η ίΓοηι ίΚε §εο<1ε5γ εηά
εάερίεά ίο ίΚε εΓοΚίίεείυΓε, \νίίΚ Μτ. ΟυεπιεΓΟ 35 εοηδυΙίεηί-εηβίηεεΓ. ΤΚε
τεδίιΐΐ Κ35 ΙΚε §τεεί εάνεηίεβε ίο πιεΚε ενεϋεΚΙε 3 ^ΓερΚίε άοευιηεηΐ ίο εεοουηΐίηβ ΓείεΓεηεεδ εηά ίο δΚο\ν ίΚε ΟΚερεΙ δυτίεεε “άενείορεά” (ηο νίδίΚΙε
ρ3Γί5 δεεη ίοΓεδΚοιάεηεά): ίοΓ ίΚίδ τεεχοη ίί \ν35 ρΓείειτεά ίο ίΚε ννεΙΙ-Κηοννη
Μεπο Ρ3853ηίί’5 [2]; οη ίΚε οίΚεΓ δίάε ίΚε ρΓοΚΙειη ίδ ίΚε ίπιροδδίΚίΙίΙγ οί" βεοηιείπεεί δυΓίεεε πιεε5υπη@ (ενεη ί ί ίΚετε ίδ ίΚε ορροιίυηίίγ ίο .(οίη ΙΚε δυιΐεεεδ
ευίοπιείίε Γηεεδυπη§ Κγ υ$ίη§ 3 εοηιρυΙεΓ).
Ιί’δ εάνίδεΚΙε ίο υηάεΓίϊηε δοιηε ρεφίεχίίίεδ εΚουί ίΚε άΓε\νίη§ νείίάίίγ,
31 ίίΓδί άενείορεά υδίη§ 3 δεείε ίοο δπιείΐ εηά Γείειτίη§ οηΐγ ίο ε ςυειίεΓ ο ί ίΚε
\νΚο1ε ΟΚερεΙ (ΙΚε ρΚοίο^τεπυτιείΓγ Κ35 οηΐγ δυπ/εγεά ε δεείοΓ ο ί 90° ννιάΐΗ,
ίΚεη Γερεείεά 4 ίίιηεδ οη ίΚε εοηιρυΙεΓ ίο εονεΓ ίΚε ννΚοΙε ΟΚερεΙ), εηά ίΚεη
ρΚοίο§τερΚίεε11γ εηίεφεά. ΤΚε τεδυΐί ίδ εη εχοεδδίνε Κυδ1αη§ ο ί δοπιε Ιίηεδ
εη(1 3 Ιοδδ ο ί οίΚεΓδ, ννίιΚ ίΐηεΐ ροοτ εεειΐΓ3εγ ο ί ίΚε Γείυπιίη§, ρεΓίίειιΐ3Γΐγ ίη
ίΚε υρρεΓ ζοηε ο ί ίΚε (ΓΚερεΙ. δίηεε ίΚε δυΗεεεδ άενείορηιεηΐ \νεδ Γηεάε εεεοΓάίη§ ίο βεοάείίε εηίεηε (ο ί εοιίΓδε νειγ άίίΤεΓοηΙ ίτοτη ίΚε ΐΓεάύίοηεΙ ρΓοίεείίνε §εοηιεΐΓγ) ίί \νεδ ίπιροδδίΚΙε ίο άείιηε 3 υηίνοο3ΐ δ03ΐε εηά ίο ηιεεδυΓε
(ΙίΓεείΙγ άίδίεηεεδ, είδο ίοε ίΚε άείοπηείίοηδ είίεεΐίη§ δοηιε εΓεΚίΙεεΙιίΓεΙ εΐεπιεηίδ (ί. ε. ίΚε Κί§ \νίηάο\νδ υηάεΓ ίΚε άοηιε). ΒείίεΓ τεδυΐίδ υδίη§ ίΚίδ τεΐίεί
\νου!(1 Κ3νε Κεεη ροδδίΚΙε ί ί ίΚεΓε Κε<1 Κεεη 3 ννίεΙοΓ άίίίυδίοη ο ί ίΚε Ο.Α.ϋ.
δγδίεπίδ, ίο Καί1(1 3 3 0 ρείίεηι ίη 0Γ(1εΓ ίο “ννεΙΚ” ίηδίάε 3 “νίΓίυεΙ” (ΓΚερεΙ,
υδίη§ (ΙίίίεΓεηΙ ροίηίδ ο ί νίε\ν εηά δεείεδ ο ί νίδααΐίδείίοη, 3Π(1 ίο γπ2γ1( ίη ίΚε
ρΓορεΓ ρΐαεε εΐΐ ίΚε εΓεεΙί ρΚεηοιηεηοηδ.

3.2. ΤΚε τεΚεί οί ίΚε ετεεΚδ
ΤΚε εοηιρίεχ εοηιροδίΐίοη ο ί ίΚε ίηίεποΓ Κεδ ίηνίίεά, εί ίίΓδί, ίο ΙεΚε ε άύεοί
εεηδαδ (ηιεΛεά ννίιΚ \νΚίίε εΚεΙΚ) ο ί ΙΚε δίοπε εοαίίη§ εΓεεΚδ 3η(1 ο ί ίΚε ιηίηεΓεΙο^ίεεΙ άεεοΚεδίοη ρΚεηοτηεηοηδ; ίί \νεδ, ίη ίεεί, ίπιροδδίΚΙε ίο οΚίείη α
εοΓηρΙείε Κί-άίπιεηδίοηεΐ άΓε\νίη§ ο ί ίΚε εοείίη^ ίοΓ ίΚε νεπεΚίΙίίγ ο ί ίΚε δυΓ
ίεεεδ οπεηίείίοη. ΤΚεΓείοΓε ίί Κεδ Κεεη ροδδίΚΙε ίο εΚεεΤ ΓηοΓε εΐοδείγ, ίΚεηΚδ
Ιο ίΚε ρΓεδεηί δεείίοΐάίηβ, εΐΐ ίΚε δίοηε εονεπη§ ίΓοηι ίΚε “Ιηιηεείεά” άοιηε αρ
ίο ίΚε δίεΓ εηάίηβ ίΚε υρρεΓ άοηιε.
ΑίΐεΓ τεεεΚίη§ α δυίίϊείεηΐ δεευπίγ ίη ετεεΚ 1οεείίη§, ίΚε ίδδυε %νεδ Κο\ν
ίο οφεηίδε δυεΚ α ηιεδδ ο ί άείε: ίΚε 5εαίίο1(1ίη§ ρΓενεηίδ α \νΚο1ε νιενν ο ί ίΚε
ρΚεηοηιεηοη ίΚεί ίδ, οη ίΚε εοηίΓαΓγ, νετγ ηεεεδδεΓγ ίο δεί ίίδ δίυάγ. Ιί ννεδ
άεεί(1ε(1 ίο εε π γ οη α ννΚοΙε ρΚοίο§τερΚίε τεΐίεί ο ί εΐΐ εΓεεΚδ εηά ο ί ίΚε ΓηεεΚεηίεεΙ υηδείίΐεηιεηΐ ρΚεηοιηεηε: ενεΓγ δεείοΓ Κεδ Κεεη ρΚοίο§τερΚε(1 ίη οπΙεΓ

531

Ιο εΙε3Γ ενετγ 8ϋΓί3068, ΒοίΗ Ηοπζοπίαΐ 3ηά νειίίεβΐ, Γε3εΒίη£ ίοιίΓ ροίηίδ οί
νίενν ίοΓ ευοΒ δεοίΟΓ, ίοΓ 3 10Ι3Ι ο ί ιοοΓΰ ίΗηη 600 Β/νν ρΒοίοδ.

ΤΒε (ΒΓίεΓεηΙ δΒηρεδ ο ί ίΒε οΓυεΙνδ αηά ο ί ΙΒε δυρεΓίϊείυΙ ΟεεοΗεχιοη ΐΒαί
03η Βε ίουηνί οη ΙΒε δίη§1ε πΐ3ΓΒ1ε δίοπε Β3νε §ίνεη δοιηε ίΓουΒΙε ίη ίΒε τεΐίεί
οί ίΗε ρΒεηοπιεη3. ΤΒε Ηοΐγ δΒΓουά ΟΒυρεΙ Βγ Ουηπηο Ουηπηί ίδη’ί &ίΒκε
άίιηεηδίοηηΐ εοηδίηιείίοη ο ί 3 Βί-<1ίΓηεηδίοη3Ηγ εοηεείνεά ρπ>]εεί ίο ννΒίοΒ ίΒε
ίΒίπΙ Βίηιεηδίοη ίδ δοηιείΒίη§ “3(10ε0” ννΗϋε ΒυίΙΟιπβ, οη ίΒε εοηίΓ3Γγ ίί’δ ίΒε
εχεευίίοη ο ί 3 δρηίίαΐ 3ηά άεεοΓ3ΐίνε άενίδίη§ ίΒ3ί Β3δ Βεεη §υεδδεά 3ηά
δΒΐϋρε(1 ίη ΐΗΓεε-ιϋηιεηδίοηδ (ίη ίηεί 3 ΙείίεΓ ίΓοπι ΜηΟυητη Κεαίε ίεΐΐδ ιΐδ ΐΗαί
Ουυπηί’δ ρΓεδεηεε ννυδ εοηδίάεΓεά “ίη<1ίδρεηδ3Β1ε” ίο εοηίίηυε Βίδ ννοτίο).
ν /ε’Ο Γ3ίΒεΓ τείιίδε ΓερΓεδεηίίη§ ίΗε ρΒεηοΓηεη3 “ίη δεαίε” 3η<1 δίπείΐγ
\νίίΒ ρΒοΐοδ, είίΒεΓ Βεο3υδε ίί νν3δ ιϋίΓιευΙΙ ίο δει ίΒεπι εχηείΐγ (ο\νίη§ ίο ίΒε
(ΙίδΙΟΓίίοη δυίίεΓεΟ Βγ 3ηγ ΓερΓεδεηί3ίίοη οη ΙΗε ρΐυηε ο ί δυΓίηεεδ ννίίΒ (ΙουΒΙε
Βεηά) ογ ηοί ίο (ΙουΒΙε υδείεδδΐγ ίΒε ίηίοπηηίίοη §ίνεη Βγ ίΒε ρΒοίοδ, ογ Βεευυδε ννε’ά πδΒ ίο 1οο$ε ίΒε ορροΓίυηίίγ ίο τεΐίεί ίΒε άυιηαβεδ οη ίΒε Ηίάθεη
δίάεδ (οίΐεη Βοηζοηίυΐ) ο ί ίΒε Βε\νη δίοηεδ (νεΓγ ίιηροιίυηΐ ά3πΐ3§εδ ίο §ίνε α
εοιτιρίείε ουίΒηε ο ί ίΒε δίίυηίίοη 3η0 ο ί ίΒε πδΒ). Ρογ ίΒίδ τε3δοη ίί Βυδ Βεεη
ηεεεδδ3Γγ ίο εοάε ίΒε Οηηιη^εδ ννίίΒ 3ΐρΒ3Βεΐίε ΙείίεΓδ 3ηά δγηιΒοΙδ ίΒηί δΒουΙά
ηοίε ίΒε δίάεδ ίηνοίνεά Βγ 3 άηηιηβε τεΐ3ίίη§ ίΒεπι ννίίΒ ίΒε ίΐΌηί3ΐ οηε οη ίΒε
0Γ3\νίη§ (ίΐ§. 1).
3.3. Οαηΐ9£6δ Γείϊεί
Εγοιώ ΙΒε ΙυΒΙεδ ννίίΒ ΙΒε τεΐίεί ο ί ετυείίδ \νε Βυνε άτ&ννη οίΒεΓδ ίΒυί Ιεί 3 ιηοίε
ίπυηεάίηίε τε3(1ίη§ ο ί ίΒε άυπιηβεδ ο ί ίΒε Βεννη δίοηεδ ίοΓ 3 ίυίυΓε ίηΙεΓνεηίίοη.
Ιη ίυεί ίΒε τεΐίεί ο ί ίΒε ετυεΒδ ίδ υδείυΐ Βυί ίί ίδη’ί ίπυηεάίυΐεΐγ ροδδίΒΙε ίο
Βηονν ίΒε δί3ίε ο ί ρΓεδεΓνυίίοη ο ί ίΒε ηιηΓΒΙε ηηά δο ίί ίδη’ί εηδγ ίο υη(1εΓδΙαη(1
ίΒε Γ63ΐ ά3ηΐ3^ε ο ί ΙΒε εο3ίίη£ ίη οτάετ ίο εχρίεδδ δοιηε ΒγροίΒεδίδ ηΒουί ΒιγίΒεΓ (ΙεΙυεΒηιεηίδ.
Ρογ ίΒίδ τε3δοη ννε Βηνε εΒοδεη ίο εοάίίγ οη οίΒεΓ ίηΒΙεδ (ίι§. 5) ίΒε δίαίε
ο ί ρΓεδεπ/ηίίοη ο ί ευεΒ Βεννη δίοπε, δυ£§εδίίη§ ίουΓ Ιενεΐδ ο ί άε§Γ3(ΐ3ίίοη
ηΐ3ί1(ε(1 ννίίΒ (ΙίίίεΓεηί δΒυάεδ ο ί £Γεγ, ίΥοηι ννΒίίε (ίηίηεί 3δΒΐ3Γ) ίο <ΐ3Γΐί ιηεν
(Βεννη δίοηε ννίίΒ 3 ροδδίΒΙε άείηεΒτηεηί).
3.4. ΑΒουί ίΒε ηιίηεΓηΙο^ίεη! ηηίυτε οί ίΒε ηΐΗΓΒΙε
ΤΒεγ υδεά ΙΒε πΐ3ΓΒ1ε ο ί Ργ3Βο83 (ηε3Γ Τυπη, Ιίηΐγ), (Ιεηδίίγ ο ί 2650 Β§/ηί,
03ΐ1ε(1 “ΒΙηοΒ” ογ “03γ1<§τεγ”. Ιη ίΒε ΟΒυρεΙ ίί δΒοννδ Ιοίδ ο ί δηΐίγ Β1οοιηίη§δ,
§εηεπι11γ §γρδυτη αηά ευΐοίυτη 0δδ3ΐ3ίε (δεε ΙΒε Κεροιί οίΜ η ΟΒίυπ [1], ρΓοίεδδΟΓ 3ί Τυπη ΙΙηίνεΓδίίγ, ΕυιίΒ δείεηεεδ ϋερυιίηιεηΐ): ίΒίδ ίυεί δΒοννδ ηιαπγ
ννηίΟΓ ίηΤι1ίΓ3ίίοηδ ίηχίΟε ίΒε Οιηρεί ηηά ίΒίδ ιηηγ Βε ίΒε Γεαδοη ο ί ίΒε ύοηδ
οχίάυίίοη; ννε ευη οίΒεπνίδε εχείυάε 3ηγ (1ίίίυδε(1 εοη(1εηδ3ίίοη ρΒεηοιηεηα
ίηδίίΐε ίΒε ννυΐΐδ, Βεευυδε ίΒε δεςυεηεε ο ί ίΒε ΙυγεΓδ (ννίίΒ ηΐ3ΓΒ1ε, πιοΓε ίηιρεπουδ, ρ!306(1 ίηδίΟε) ρΓενεηίδ δυεΒ ρΒεηοπιεηη, 3δ οΒεοΒεά Βγ ρΓοί Ργ3038ϊογο οί
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Π§ιΐΓε 5
8ΐ&ίε οΓ ρΓ656Γναίίοη ο ί ιώοιΒΙο εοαΙίη§
(\ν!ιϊΙε: ίηίαοί; ε1εΐΓΐ< §Γεγ: νοτγ ά3ΐηα§εά)
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Τιιπη ΡοΙγίεοΗηίο. Ιη ίΗε ρΓοί. ΟΗίηπ’δ τεροιΐ ννε εαη τεαά ίΠεΓε’δ αΐδο δοηιε
ιγοπ δυΐρΗαίε <1υε Ιο ίΗε οχίάηίίοη ο ί δοηιε ιγοπ ρίνοί.
ΤΗε ρΓοΗΙειτιχ ο ί εΠιτηίίοη ο ί $αεΗ 3 οο^ίίηβ εοιηε Γγογπ ίΗε δείίίηβ ΙεοΗηίςυε (οχΐεΐαΐίοη ίηοΓεηδεδ ίΗε ρίνοί νοίυιτιε) αηνί ίτοιη ίΗε εΗοίεε ο ί ίΗε ιχιατΗΐε, ννίίΗ Ιοίδ ο ί νείηδ ννεαΗεηίηβ ίΗε χίοηεχ. ΡειΉΗρδ ίΗεγ \νοΛε<3 3ηά1αϊ<1 ίΗε
35Η1ατ5 ννιίΗοιιί αηγ αεεουηί ο ί ίΗεδε δοΗίδίοδίίίεδ αηά ο ί ίΗε ίο11οννιη§ ρωΗΙεηΐδ, δΐιεΗ 35 ίΗε τεΐΕίίνε ννεηΗηεδδ ννΗετε Ηε3νίεΓ 3Γε ίΗε 5ίΓε55ε5. ΤΗε ία11ίη§
ο ί 3 Ηί§ ίΓ3§ιηεηί ίη 1992 Η35 3 ρεοα1Ϊ3Γ ίηιροΓΐ3ηεε: ίί ίαΐΐδ ίΓοηι 3 ρίεεε ίΗβί
Η3ά 3ΐΓε3(1γ 03α5ε(1 3 5ίπιίΐ3Γ άείηοΗπιεηί, ρεΓΗ3ρ5 ίΗε 53ΐηε ίΗ3ί 03ΐΐ5ε(1 ίΗε
Γ05ίθΓ3ίίοη5 ίη 1924 [4] (Γι§. 2). Ιηδίείε ίΗε ογποΗ ο ί ίΗε δίοπε ννε οεπ 5οε ίννο
3τε35 ίηδί<Ιε ίΗε 5ίοηε: ίΗε «ΙεγΗογ οπε Ηεΐοη^δ ίο ίΗε ρίεοε ί3ΐ1εη ίη ίΗε οΐίΐ
ίίηιεδ ννΗϋε ίΗε οΙοηγογ Ηε1οη§δ ίο ίΗε ρίεεε τεοεηίΐγ ί3ΐ1εη. ΤΗε ά3πΐ3§ε ίΗεΓΟίοΓε εηΐ3Γ§ε(13η(1 ηο\ν ίίδ ηεοε553ΐγ ίο 5ίΓεη§ίΗεη ίΗε ννΗοΙε Ηεννη 5ίοηε.
3.5. δοΗεπιεδ οί αείίοηε 3ΐκ1 ^εοπιείπεδ. ΤΗε Γείηίίοη Ηείννεεη ίΗε εοβϋης
ιηβΓΗΙεβ βηά ίΗε οιιίδΐύε ΗπεΚ νν»1Ι
ΤΗε Ηεί§Ηί ο ί ΙΗε Ηιιί1(1ίη§ ίδη’ί άιχε ίο ίΗε εη<1 άοηιε, Ηί§Η οηΐγ ίΗε ίοιιιίΗ ρ&ιΤ
ο ί ίΗε ννΗοΙε ΟΗηρεΙ, Ηυί ίο ΙΗε Ηί§ ΙηιηΗοιίΓ ονεΓ5ΐ3η<ϋη§ ίΗε Ιηιηο3ίε(1 <3οιτιβ:
ΗοϊΗ ίΠε5ε εΐεηιεηίδ ρΓονοΗε δίΓεδδεδ χνίίΗ είίΗεΓ νεΓίίεηΙ οοηιροηεηί (ί3ΐηΗουΓ
3η(1 εοιχηΙεΓίοΓίδ) ογ ννίίΗ Ηοπζοηίηΐ οοπιροηεηΐ εηδίΐγ οοηίΓ3δίίη§ Ηεο3Π5ε ίΗε
ηεοε553ΐγ \ν3ΐ1 εΐεπιεηΐδ Η3νε Γ3ΐΗεΓ 5Π1311 άίιηεηδίοηδ. ΤΗε υρρεν <3οπιε
(1οο5ηΤ ίΓ3Π5Γηίί ρεευϋαΓ Ηοηζοηίηΐ οοπιροηεηίδ ίο ίΗε δίηιοΙιίΓε ΐΗΐ3η1ί5 3η
οπ^ίηηΐ ίάε3: ίΗε ιηηηγ ΪΓοη-ίοΓ^εά οΗηίηδ, ηΗονε ίΗε ννίηοΐονν-δίΐΐδ, πη§ 3 χίάε
ο ί ενοΓγ Ηεχ3§οη 3η(ί 3Η501Η ίΗε Ηοπζοηίηΐ ίΗηΐ5ί5 50 0Γε3ίίη§ 3 Ηοπζοηίαΐ τεΙίουΐ3Γ δίηιοΙιίΓε 1θ3ηί οη ίΗε 5ηΐ3ΐ1 3ΓθΗεδ ο ί υηάειίγίηβ Ιενεΐ. ΤΗε Γ85ΐι1ίίη§
1θ3(ΐ5 03η Ηε δυρροΓίεά Ηγ 3 (ϋδοοηίίηυοιίδ δίηιοΙιίΓε ννίίΗ οουπίειΐοΓίδ (6+6).
ΤΗε ΤΐΓ5ί ννοΓΗίηβ ο ί 5ίηιίΐ3Γ Ηεννη 5ίοηε5 ίοοίν ρΓοΗ3Η1γ ρΐαεε ίη ίΗε
ςυοιτγ ννΗϋε ίΗε ΓιηίχΗίη^ Ιοοίί ρΐηοε ίη ίΗε οουΠγ3Γ(1 ο ί ίΗε Κ,ογηΐ Ρ3ΐ3εε οη
ννοονίεη δίηιοίιίΓεδ ρΐαηηεά Ηγ Οιχηπηί Ηίηΐδείί, 50 οηΐγ “(ΙεΓιηίίίνε” 35Η13Γ5
ννεΓε ρυί ίη ρΐηοε. Ρηγίη” ενεΓγ ρίεοε ίΗεγ ιΐ5ε ίο ίηίειροδε ννοονίεη \νεά§ε5 3Π(1
ιηείηΐ 5Ηεεί5 ίο Ιεί ίΗε ρίεοε ί3ΐ<ε ΙΗε η§Ηί ροδίίίοη; Ηί§ πιείηΐ 0Γ3ηιρ5 Ηχεά
ίΗεηι ίο ίΗε ΗποΗ ννηΐΐ ιΐδίη§ 035ί Ιεηνί. ΤΗε οοηδίάεΓηΗΙε ννεί§Ηί ο ί ίΗε πΐ3ΓΗ1ε
ρΓενεηίδ ίο ίΗίηΙν ίί ίδ “Ηηη^εά υρ” οη ίΗε ΗεοΗ ννηΐΐ: ίί ίδ ΐΗεΓείοΓε 3 50ΐ1 οί
ρ3ΐίί3ΐ1γ 5ε1ί-5υρροΓίίη§ χΗεΙΙ.
3.6. Νοη-(1ε8ίπιοίΐνε ιΙίΗβηονίίε ίεκίκ. Τε«ί ηηϋ πιεβδυτε δγκίεπίδ
ΤΗε Κηοννίεάβε ο ί ίΗε ρΓεδεΓνηίίοη 3η(1 δεοιιηίγ 5ί3ίε ο ί ίΗε ηΐ3ΓΗ1ε οο3ίίη§ ίδ
Ηηδίο ίο 355ΐΐΓε ίΗε ιΐδεΓδ’ 53ίείγ. διηοε 5ίοηε 5ρ1ίηίεΓ5 ηΐ3γ ίαΐΐ (Ιοννη ενειγννΗεΓε ίί’5 ηεοε553Γγ ίο εηςυίίγ 35 πίογο 35 ροδδίΗΙε ίο ε8ΐ3Η1ί8Η 5υοΗ 3 δεοιιπίγ.
Ι ί 8 3ΐδο ηεοεδ53Γγ ίο ΙοοΗ ίοΓ 3 ίεδί δγδίεπι ηοί (Ιεδίηιοίίνε Ηεο3ϋδε ο ί ίΗε ηιίίδίίο 3ηά Ηίδίοποαΐ ν3ΐιιε ο ί ίΗε ίηηεΓ οο3ίίη§. ΤΗε ιΐ5ε<1 πιείΗοά ννίΐΐ Ηε ογείίε
ίηίεΓ30ίίνε-ίίεΓ3ίίνε, 3η<1 ηοί δίηιρίγ ΗιεοΗγοπιο, 35 ίί ίδη’ί ροδδίΗΙε ίο οοηιρ3Γε
ννίίΗ οΙΗογ ΓηοηηηιοηΙδ ϋΐ3ΐ ηεε<13 ίεδί δγδίεπι ο ί ΐΗεή οννη.
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Ιη ΝονειτιΗεΓ 1995 Μ. Οοτηεζ (εη§ίηεεΓ ο ί Τυπη ΡοΙγίεεΗηίε) ΙηεΗ οιιί
δοιηε ιι1ΐΓ2-8θΐιη(1 ίεδίδ Ιο εδίηΗΙίδΗ ίΗε άεερηεβδ ο ί ίΗε ΟΓπεΙίδ. ΤΗε Ηίββεδί
ρίοΗΙειη \ν3δ ΙΗε δγδίετη εηΙίΗΓΕίίοη ΐΗαί Καά Ιο 6ε τερε&Ιεά ηεαΓίγ ίοΓ ενετγ
δίοπε, ίη ίηεί ίΗε Ιαηιΐ ο ί εο3ίίη§ άίοΙη’Ι ηιπίίε ίΗε ηηίεηηηε δείίίηβ δθ ε3δγ, ενεη
ίί ΙΗε δπιαίίεδΐ οηεδ ννετε ιΐδεά.
Τεδίδ ννίίΗ ΓηεΐΗΐ-(1εΙεείθΓ5 πηά §εο-Γ3<ΐ3Γ8 \νετε ηΐ3<1ε ίη οπΙεΓ Ιο εδίηΗΙίδΗ ίΗε εΓΕΓηρδ ροδίίίοη, ΗεΗίηά ίΗε ίΗίοΗ πιαΛΙε εο3ΐίη§, ετκΙ Ιο εδίίπίΕίε ίΗε
ρΓεδεΓνΕίίοη εοηάίίίοηδ. ΜεΐΕΐ-άεΙεείοΓδ υδΐιαίΐγ 3Γε Ηυίΐί Ιο Γιηά οιιί ρίρείίηεδ
ογ εΐεοίτίε \νΐΓεδ ιιηάεΓ ίΗίη εο3ίίη§δ, ηοί ιιηάετ ε ίΗίοΗ οηε; ηιοΓεονετ ίΗε πιοτε
ίίδ δεηδίΗΙε ίΗε ηιοΓε ίδ άεεείνειΐ Ηγ ίΗε δ03ίίο1ιϋη§ Ηί§ πιείΕΐ ηίΕδδ αηά ίί οεπηοί ροίηί οιιί ίΗε πιείΕΐ εοηιροηεηίδ εοηδίδίεηεγ. ΤΗε §εο-Γ3άΕΓ εηςυίτγ ΐοοΗ
ρΐαεε ίη ΟείοΗεΓ 1995, ννίίΗ δΙΚ-10 (900 ΜΗζ) εςιιίριηεηΐ, Ηγ Μγ. Ζ3ΐηΗπηί
(Ιί3ΐ§3δ εη§ίηεει·) 3ηι1 ννίίΗ δΙΚ-2 (Ηγ ρΓοί. Α ππεπΗο, Τυπη Ροΐγίεείιηίε, ϋερ3Γίηιεηί ο ί “ΟεοπδΟΓδε ε Τειτίίοπο”) ίΓγίη§ ίο ΓείΕΐε ΙΗε τεδϋΐίδ ίο ίΗε εΓΕίηρ
(ΙερίΗ. ΤΗε ςυεδίίοη ίδ ιηοηεγ: ίΗε εηςιιΐΓγ ίδ νεΓγ δίονν 3ηι1 εχρεηδίνε (ίη ίΗίδ
ΟΗΕρεΙ ίί’δ ροδδίΗΙε ίεδίίη§ οηΐγ 2^3 ίη2 ρεΓ Ηοιιγ).

\νβ ίβδίεά 3ΐδθ ίΗεπηο§Γ3ργ, Ηυί \νε ΠεΗηο ίηίβΓβδΙίη§ Γβδϋΐΐδ, Ηεεαυδε οί
ίΗε νεΓγ Ιονν ΙεΓηρεΓΕίυτε ίη ίΗε ΟΗηρεΙ <1υπη£ ίΗε εηςαίιγ αηά ρεΛηρδ ΗεεΕυδε
οί ίΗε ίοο 1οη§ Ηε3ίίη§ ίίηιε: ίΗε ΗηπΙννΕΓε τεροηδε \νΕδ ίοο ν3§υε ίο Ηε υηίνοεαΐΐγ υηΟεΓδίοοά, 3η<3 ίοο τποάίίΊεά Ηγ δθΕίΤο1(ϋη§ 3η<1 ρεορίε’δ γειΚεΙιοπ.
3.7. ΟϊΓΠειιΙΙγ ΐη εδίϊπιηΐίοη ο ί ΙΗε πΐΒΐΉΙεδ ΓεδίάυηΙ πιεεΠαπΐοΗΐ δ»ίείγ
ΤΗε ρΗγδίε αηά ΓηεεΗβηίε (1ε£Γ3<ΐ3ΐίοη ο ί ίΗε ίηδίοίε εο3ίίη§ ίδ ηοί δίτηρίγ άαε ίο
ίΗε πιεεΗ3ηίε3ΐ δίΓΟδδ οη πιπΛΙε ρίεεεδ, ΗεεΕυδε ίΗε οΓΕεΙίδ ΕΓε ηοί δεαΙΙεΓεεΙ
Εοεοπ1ίη§ ίο ίΗε νεΠϊοΕί ροδίίίοη ο ί ίΗε Ηε\νη δίοηεδ Ηιιί ίΗεγ δεειη ίο Ηε ρ3ΓίίευίΕΓίγ §τοιιρε<1 ίη δοηιε νεΠϊοΕί δεείοΓδ (ί. ε. Ρ, ζ), V, \ν , Ζ, Κ). Βεδίιΐε
0Γ3εΗδ ο ί ΐΗίεΚ Ηε\νη δίοηεδ \νε ηοίίεεά Ιοίδ ο ί δηίΕΐΙ ηΐΕΓΗΙε δρΙίηίεΓ <1εΐ3εΗιηεηΐδ, ΟΕυδΟίΙ Ηγ ιγοπ οχιάΕίίοη. \Υε οεπ 3ΐδθ ίΗίηΗ ίΗε ηιοδί ίπιροΛπηί (Ιεπι3§εδ Η3νε Ηεεη επαχεΟ Ηγ ίΗε ΗγοεΠιπ" ο ί δοηιε ιγοπ εΗΕΐηδ (3δ 5ΐ3ίε<1 ίη 1924
ΚβροΓί [4]).
ΟΗεεΗίη^ ίΗε (ΐΕΐτίΕ^εί 3εεο«1ίη§ ίο ίΗε ΗοπζοπΙεΙ Ιβνεΐδ, \νε εηη γοπιβγΗ
ΙΗε Ιεδδ δ3ίε είειηεηίδ εγο ίΕΐΐΗεδί 3δΗΐ3Γδ ίΓοηι ΙΗε Ηεγδίοηε ο ί 3ηγ άερΓεδδεά
εγοΗ (αρρεΓ εΐοηιο), \νΗιΊε ίΗε εοΛεΙδ υηΟεΓ ίΗε Ηεγδίοηεδ 3Γε ίΗε “δ3ίεδί”
εο3ίίη§ ροΓίίοηδ. δοηιε οίΗεΓ εΓηεΙίδ ίηνοίνεά ίΗε ιιρρεί εοπιεΓδ ο ί ίΗε εο3ίίη§
\νίίΗ ρεηί3§οηδ, ρΓοΗπΗΙγ ιΐυε ίο ίΗε ροοΓ ΓΠ3ίεπ3ΐ ΐΗίεΗηεδδ. \Υε εηηηοί ΓιηεΙ
ίΗε δ3Γηε αρκεί 3ΐ ενεΓγ ιιρρεΓ (Ιοηιε Ιενεί: ίΗε ΐορ οηε ίδ νεκγ “δ3ίε”, ννΗϋε ίΗε
δεεοη<1 ίίοιη ίΗε Ηοίίοπι ίδ ίΗε πιοδί <ΐ3Γη3§ε<1 οηε. Αηγχνηγ ίΗε εΠεοιίεπΙ
δΙηιείιίΓε ο ί οεοΗ πίΕΓΗΙε δίοηε ίδ ίΗε ρΗεηοΓηεηη εοηάυείη§ ίΗε εο3ίίη§ ΓηεεΗαηίεηΙ ρειΤοπηΕηεε, ενεη ίί ίΗε τεδίάιίΕΐ δηίείγ ίδ (Ιυε 3ΐδο ίο ίΗε ΓηεεΗ3ηίε3ΐ
δίτεδδ οη ίΗε δίοηεδ.
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4. Οοηεΐιΐδΐοπδ
ΤΗε ρΓθ§τεδδίνε ηηίιίΓε ο ί ίΗε (Ι3ΐτΐ3§εδ αηά ίΗε 5ιιί1(1ίη§ ΗίδίοΓγ οίίεΓ δοπιε ίδδΐιεδ Ιο εοηείικίε ΙΗε ΓεδίοΓπίίοη δίίε: ΪΓ11 5ε ηεοεδδ3Γγ Ιο ΙοοΙε 03Γείυ11γ αί ηε\ν
εΓαεΙίϊ αη<1 αί ίΗε οΐά οηεδ, Ηεεααδε ο ί ίΗε ρόιτηηηεηΐ (ΙείαεΗίη^ ο ί ίΓ3§πιεηΙδ
ίτοιη ίΗε πιαΛΙε ο ί ίΗίδ Οΐ3ρε1. Ιη ίηείδ ίί ίδ ροδδίΗΙε Ιο εΗεεΙς ίΗεδε ρΗεηοπιεηη οηΐγ 3ί οίοχε ταη^ε 3ηά ΐΗεΓείοΓε ίί ίδ ηεεεδδ3Γγ ίτοηι ίίιηε ίο ίίηιε 3 ηε\ν
δε3ίίο1<ϋη§ (ννίίΗ Ηί§Η εοδίδ 3ηά ίΗε υηρορυΙαΓ άεείδίοη ίο ίειηροΓ3Γγ εΐοδε ίΗε
ΟΗαρεΙ) ογ ιΐδίη§ δοπιε τεπιοίε εοηίΓοΙΙεά Τ ν εαηιεΓηδ, Ηυη§ ίΓοηι ίΗε ίορ
(ΙοΓηε, οίΗεηνίδε ίί ίδη’ί ροδδίΗΙε ίο 3δδΐΐΓε νίδίίθΓδ’δ3ίείγ.
ΤΗε ΓεδΙοΓαίίοη Ηαδίε 3ίηι ίδ ίΗε εοηδεΓναίίοη ο ί ΙΗε ΟΗαρεΙ αηά ίΗίδ ίδ
ροδδίΗΙε ίίΓδί ο ί 311 3δδυπη§ 3 εοηΐίηιιοιίδ δαίείγ ιίδε ο ί ίΗε 5ιιί1(ϋη§ 3ί 3 τε3δοη351ε εοδί. \ν ε ΓηυδΙ επΓείυΙΙγ ΙοοΡ 3ί ίΗοδε εο3ίίη§ είειπεπίδ ννε Ιεηοννη ίο 5ε
δε1ίδΐ3η<ϋη§: ίη ί3εί 3 ίεηίιίΓε ο ί Ι5ίδ ΟΗπρεΙ ίδ ί5ε πΐ3Γ51ε εο3ίίη§ Ηί§Η ίΗίεΙίηεδδ εονεπη§ ίΗε \ν3ΐ1δ, ν/Ηείε ί5ε Γηεΐ3ΐ εΓ3Γηρδ εηη 5ε οηΐγ εοηδίάεΓεά ιΐδείιιΐ
άυηηβ ί5ε Ιαγίηβ. ΤΗε ΓεδίθΓ3ίίοη ίδ ίηίεΓεδίε<1 5γ ρΗεηοηιεη3 δί3ΐίε(1 ίη 15ε
ρ3δί 3Π<1 ίΗεΓείοΓε \νίίΗ νίδί51ε είίεείδ, 5υί ίί’δ 3ΐδο νεΓγ ίπιροΛπηί ίο (ΙίδεονεΓ
ίΗε ροδδί51ε ροίηίδ ο ί ηε\ν εΓηεΙίδ ίο ρΓενεηί ηε\ν ΓηΙΙίη^δ.
ΤΗε δίοηε εο3ίίη§, οννηίη§ ίο ίΗε 1<ίηι1 ο ί πΐ3Γ51ε, ννουΐά ηεεά 3 εοπιρίείε
3η<3 εοηίίηαουδ εΗοεΡίη^, 5υί ίΗίδ ίδ 3§3Ϊηδί 1ο\νεπη§ εοδίδ. ΙΤδ ΙΗογοΓογο ιΐδείιιΐ
3(1ορίίηβ δοπιε ρτορεΓ (Ιενίεεδ ίο ρΓενεηί 3εεί<1εη1δ. Οη ίΗε εοηίΓ3Γγ, εηη \νε
3άορΙ δοηιε οΗίηΐδίνε δοΐυίίοηδ δΐιεΗ 3δ ίΗε ΐ3γίη§ ο ί ρΓοίεείίνε ηείδ (ί. ε. αη
εΐηδίίε Ηοπζοηίηΐ <1ου51ε ηεί δεί 3ί ίΗε Ιενεί ο ί ίΗε \νίη<3οννδ ίτηΗεηίίοη ίο εοΐΙεεί ροδδίΗΙε ί3ΐ1ίη§δ ίίοηι ίΗε ιιρρεΓ άοιηε 3ηά 3 ηεί δεί 3§3ίηδί ίΗε άεεοΓαίίοηδ
ο ί ίΗε ίηιηο3ΐε(1 είοιηε, Γεηιον351ε ί ί εαεΗ νίδίίοΓ \νε3Γ 3 δ3ίείγ Ηεΐιηεί 3η<1 α
δΗου1<1εΓ-ρΓοΙεοΙίοη)? ΟΗνίοιίδΙγ ηοί 3Π(1 δο \νε Ηηνε ίο εοηδίίΙεΓ οίΗεΓ δοΐυίίοηδ, δηοΗ 3δ ρΓοίεείείΙ 3Γε3δ ογ ΙΤ3ηδρ3Γεηί δΗεΙίεΓδ, εαεΗ οηε \νίίΗ δοπιε ηο!ε$
3§3ίηδί ίΗε εοπιρίείε ίΤιχίίίοη ο ί ίΗε ιηοηυιηεηΐ.*123
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