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ΑΗδίΓΕεΙ
ΤΗβ τεηίΕΐηδ οΓ ίΗε "Τεηιρΐο άί Οΐονε ΤοηΕπίε" ΕΓε Ετηοη§ ΐΗε ηιοδί
Γβπΐ3τ1ί3.1)1β ΕΓεΗΐίεείιίΓΕί είετηεηίδ ΐη ίΗε Ρ ογο Κοηι&ηο.

ΤΗε τεηίΕΐηδ εοηδίδΐ οΓ ΐΡιτεε εοΐυπιηδ ΗΕδεά οη ΗΙοεΗδ οΓ ΐΓΕνεΛίηο,
8ΐιρροΓίΐη§ επ ΕΓεΗΐίΓΕνε ννΐίΗ ίτΐεζε.
ΤΗϊδ ρΕρεΓ ΕηΕίγδεδ ίΗε (ΙΐίΓεΓεηΙ ρΗΕδεδ οΓ ίΗε ρΓθ]εεί ΙΗεΙ, ίη 1811-12, Ιεά ίο
ίΗε Γεάΐδεονειγ οΓ ίΗε ίεητρίε ι ΗεΙ Ηε<1 Ηεεη εονετεά Ηγ εΕΓίΗ άυπη§ ίΗε
εεηίυπεδ.

\νε Ανετε εΗΙε ίο Γοΐΐονν ίΗε εοηιρίεχ αυογΗ οΓ ίΗε ΕΓεΗϊίεείδ ΟαιηροΓεδί Εηά
ν&ΙαίΙϊεΓ ίΗτου§Η ίΗε δίυάγ οΓ ίΗεΐτ ρΓθ]εείδ εικΙ ο ί ΐΗεϊτ ννήίΐη§8. Βγ
εοηιρΕπη§ ίΗε άεδΐ§η ηΐΕ<1ε εΙ ίΗε ίΐηιε οΓ ΓεδίοΓΕίΐοη ννϊΐΗ ίΗε ρΓεδεηί νΐδίΐΕΐ.
ΕΠΕίγδϊδ \νε οεπ δρεειιίΕίε οη ίΗε ηιεεΗΕηΐδηι οΓ άΕπΐΕ§ε Εηά εΕΐΐδεδ οΓ
άε§ΓΕ<ΐΕΐίοη Εηά ο ί ίΗε Ιεδίοηδ ΐη ίΗε ΕΓεΗίΐεείοηΐε εΐεηιεηίδ.

ΤΗε ΓεηίΕΪηδ οΓ ίΗε Τεπιρίε οΓ Οΐονε ΤοηΕηίε, ογ Τειηρίε οί
νεβρΕδΪΕηο, ΕΓε Εΐηοη§ ίΗε πιοδί τεπίΕΓ^ΕΠΙε ΕΓεΗΐίεεΙυΓΕί ΗεΕυίΐεδ ΙΗεΙ οεπ Εί
ρΓεδεηί Ηε νΐδΐίεεί ΐη ίΗε Ρογο Κοπαεπο Ιη ρΕΠΐευίΕΓ ίΗΐδ ΐδ Γοπηείΐ Ηγ ίΗΓεε
επ§ιι1εγ εοΐυπιηδ ϊΗεΙ ΕΓε εονετεά Ηγ επ ΕΓεΗΐίΓΕνε ννΐίΗ ίτΐεζε. ΤΗε εοΐαηιηδ
ΕΓε ΗΕβεά οη ίΓΕνεΠΐηο ΗΙοεΗδ.
ΤΗΐδ δΐυάγ ΕΠΕίγδεδ ίΗε (ΡίΤετεπί ρΓθ]εείυΕΐ ρΗΕδεδ \νΐΐΗ ννΗΐεΗ, ΐη 1811-1812
ίΗε ίεπιρίε, ΙΗεΙ Ηε(1 Ηεεη ΐπίειτεά Γογ εεηίυήεδ, ννΕδ τοεονετεά.

Βγ ΕΠΕΐγδΐη§ ίΗε ρΕρετδ Εηά ίΗε <1ε8Ϊ§ηδ οΓ ίΗε ΕτεΗΐίεείδ ΟΕΐηροΓεδΐ Εηά
ν&ΐΕάΐεΓ, ΙΗεΙ άΐτεείειΐ ίΗε ΓεδίοΓΕίΐοη, ΐί ΐδ ροδδΐΗΙε ίο ΗΕνε επ ΐάεΕ οΓ ίΗε
εοηιρίεχΐίγ οΓ ΐΗεΐτ ννοτΗ.
Βεδΐιίεβ ίΗε <3ΐ§§ΐη§, ΐί \νΕδ ηεεεδδΕτγ ίο ρετίοπη ε εοηιρίεχ ΓεΐηΤοΓεεηιεηί οί
ίΗε εοΐυτηηδ Εηά οΓ ίΗε ΕΓεΗΐίΓΕνε.
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ΤΙιο άΓα\νίη§$ οί Ιβε δατνεγ πΐ2άε 21 ϋιε Ιίτηε ννβεη οοΓηρ^τεό ννΐϋι ώε (Ιεδΐβΐ
ϋΐ2ΐ Ηεχ 20ΐυ2ΐ1γ 5εεη ριαί ίηίο ρηοΐίοε, \ν5ίεβ ί$ 5ΐϋ1 εΐεπτίγ Γε2ά2β1ε
2ΐ1ο\νε<3 2π ε 5ΐίιτΐ2ΐίοη οί Ιβε πιεοΗ2ηίδπΐδ οί Ιίιε <32πΐ2§ε 2ΐκ1 πιογο ^εηεηΐΐγ
ΐΗε 0211805 Ιΐΐ2ΐ βΐΌυ^βΐ 2βουΙ Λε "άε§Γ2άο" 2ηά ΰιε Ιεδίοηδ οί ώε
ΕτοΐΉΐεοΐυΐ'αΙ εΐεηιεηΐχ.
Βγ Γοαάιηπ ιΗε άοουπιεηΐδ ϊη Λε 2τοΗίνε5 ννε Ιτϊεά Ιο ριιΐ ϊη τεΐίεί Λε εήΐεπϊ
ϋΐ2ΐ Ιεά ϋιε ίηίεΓνεηάοη οί ϋΐ2ΐ ρεποά 2Ι50 οη Λε 52518 οί Λε ρΓεβεηΙ δΐ2ΐιΐδ
οί ιίιε ΐεπιρίε.
Τΐιϊχ δΐιι<3γ νν25 ίη ρ2Γΐ ρεΓίοππεοΙ ίθΓ ϋιείΓ ουπϊοιιΙιίΓη ίη οοηδθ1ϊά2ΐϊοη 2η<3
2<32ρΐ2ΐίοη οί 5αί1άίη§8 βγ Εηιΐ1ί2 Β2Πε11ϊ 2Π(1 Βυάονίοο Βΐδϊ.
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Ηίδίοηεαΐ ΝοΙεδ
Πιε ιειηρίε ννηχ Ηυϊΐΐ ϊη 81-85 3.0. Ηγ ΙΗε ειηρεΓΟΓ Οοηιίζίηηο ηεητ ΙΗε
εηΐΓΐηεε ο ί ΙΗε 8131Γ8 1ε3ήίη§ Ι γοιπ ιΗε Ρ ογο 1.0 ΙΗε ΤηΗυΙηήυηι. II \ναχ Ηυίΐΐ
οη ά Ηϊ§Η ΗηχεηιεηΙ, εοηχίχήηβ ο ί 3η ηΰιυιη ννίΐΗ 6 Ιϊηεχ ο ί ΟοήηΐΗίηη
ςοΐαηιηχ \ν1ιϊε1ι Ιεή Ιο 3 εεϋα. ΤΗε Ιειηρίε \ν38 τεχίΟΓεά Ρ>γ δείήιηίο δενεΓΟ
3ηά Ριγ Οητηεηΐΐη 31 ιΗε Ηε§ίηηίη§ ο ί ιΗε ΐΗΐπΙ εεηΐυτγ. ϋ υ π η β ιΗε Μίάάΐε
Α§εχ ϊΐ νν35 υχεή 35 3 ε3νε ο ί ηΐ3ΐΊ>1ε, ΙΗε 83ΐηε άεχάηγ ο ί ιτιαηγ ηηοίεηΐ
Γηοηυπιεηΐθ. Οηΐγ ήίΓεε 3Π§αΐ3τ εοΐιιιηηδ, 15 ηιείτεχ Ηί§Η, αηά 3 ίΓ3§ιηεηΙ οί
Λε ίήεζε, 1ΐ3νε εχοηρεά ήεχίηιεήοη. ΡηΙεΓ ΐΗε Ιειηρίε νν35 εονεΓεά Ηγ ε3ΠΗ,
Γεχιιΐήηβ ίΓοπι εχε3ν3ΐίοη8 ρΓοάυεεά Ηγ Ηιιίΐήίηβ χίΐεχ 30ΐίνε ίη ΐΗε 3τε3
άιιήηβ ιΗε Κεη3ΐ883ηεε 3ηή ιΗε ΒηΓοςυε ρεποάχ, 3 ί30ΐ ννΚϊεΚ 83νεή ίΐ ίτοπι
ίυήΚεΓ ήίχΐηιεήοη.
ΤΗε \νίί1ε5ρΓε3(1 ίηίεΓεχΙ ίοΓ 3τεΗ3εο1ο§γ ννΗίεΗ Ηε§3η 31 ιΗε εηά ο ί ιΗε 18ΐΗ
εεηηΐΓγ ΙΤ3η8ίοπηε(1 ιΗε Ρ ογο Κ,οηιηηο ϊη 3 Ηυ§ε Ηαί1ήίη§ χΐΐε: ρ3« ο ί ιΗε
Γηοηυηιεηΐχ \ν35 Ηγοιι§Ηι Ρ)3θΡ; Ιο ΙΗε ΙίβΗΐ, 3ηά ιΗίχ Ιειηρίε \ν35 οηε ο ί ΐΗεχε.
Βεήνεεη 1809 3ηά 1814, ήιιήη§ ιΗε ΡΓεηεΙι οεεηρ3ΐϊοη, 3 εοηιρίεχ
ρΓ0§Γ3τηηιε ο ί ννοήτχ 3ίτηίη§ 31 ϋιε εοη8εΓν3ίίοη αηή ΓεχΙοΓηήοη οί
ηιοηαιηεηΐχ \ν38 ύηρίειηεηίεά ί>γ ιΗε δρεείαΐ Οοππηίδχίοη "ροιίΓ 1ε8 Ε1315
Κοπΐ3Ϊη8". Ατηοη§ ΙΗε ννοήίδ ΙΗε Ιειηρίε ο ί Οΐονε Τοηηηΐε νν35 αίχο
ιηεηΐίοηεή.
Πιε 3τε1ιίΐεοΐ5 ν3ΐ3(1ΐεΓ 3ηή ΟηιηροΓεχί, ννίΐΗ ιΗε ίιείρ ο ί Αννοε3ΐο Ρε3, \νεΓε
ίη ε1ΐ3τ§ε ίοΓ ΰιε ΓεχίΟΓηήοη. ΤΗε ννοήίχ ννεΓε αηήεΓ Λ ε εοηΐτοί ο ί ιΗε
Αεε3(1εηιί3 ήί δηη Ευο3 ΐΗτου§Η ίΐχ ρΓεχίάεηΙ €3ν3ΐϊεΓ ΑηΙοηϊο θ3ηον3.

ΡΓεΙΪΓηΐηαΓγ χίυάϊεχ Ηγ Α γοΗ. Οΐιΐδβρρβ ΟαηιροΓεδΐ
Ιη ΙΗε ΡΐΓ8ΐ ηιοηΐΗδ ο ί 1811, ί.ε.. 31 ιΗε Ηε§ίηηίη£.οί ΙΗε ΓεχΐοΓ3ΐίοη, ιΗε
Γεηιηίηχ ο ί Λ ε Ιεπιρίε ο ί Οΐονε Τοηηηΐε εοηχίχίεά ο ί ήίΓεε 3η§ηΐ3Γ εοΐυιηηχ
3η(13 ρ3Γΐ ο ί ιΗε 3τεΗϊΐΓ3νε ννίΐΗ ίήεζε. ΤΗε ηιοηυηηεηΐ \ν35 εονεΓεή Ηγ ε3ΠΗ
ιιρ Ιο ΙΗε 03ρίΐ3ΐ8, ιΗε εοΐιπηηχ ννεΓε ενίήεηίΐγ ήΐΐεή Ιθλν3τάχ ιΗε Ρογο, ιΗε
ίήεζε ονεΓ ιΗε εοΐυηιηχ νν38 ΗΓοΕεη 3ηά οΗίηΗεή ίη χενεΓ3ΐ ροϊηΐχ. Ιη ιΗε
ΓεροΠ ο ί ία ίγ 12ίΗ, 1811 ννήΙΙεη Ηγ ητεΗ. ΟητηροΓεχί, ιΗε ίηίεΓεχΙ ίοΓ
0Γ§3ηΪ8Ϊη§ ΙΗε τεδίΟΓηήοη χυογΗ ίχ ενίάεηΐ. ΑίΙεΓ 3 ήτχΐ ίηνεχΐί§3ΐίνε ήί§§ίη§,
ιΗε 3τεΗίΐεοΐ5 ννεΓε ίηεεή ννίΐΗ ΐΗΓεε ηιηίη ρΓοΗΙεηιχ. ΤΗε ίΓ3§Γηεηΐ3θοη ο ί ΙΗε
3τεΗίΐΓ3νε, ΙΗε 1ί1ήη§ ο ί εοίηηιηχ 3ηή ιΗε ίΓ3§ί1ίΐγ ο ί ΙΗε §Γουηή.
1. ΤΗε ίΓ3§Γηεηΐ3ήοη ο ί ιΗε 3τεΗίΐΓ3νε: ΐΗίχ 3ρρε3τεή Ιο Ηε ίοιτηεή Ηγ 3
ΗΙοεΗχ, 3πή ϊΐ \ν38 ηεεε853τγ Ιο τειηονε ΐΗεηι ΗείοΓε 8ΐ3Γΐίη§ Ιο ι!ί§. ΤΗίχ
ρΓοεεήοΓε \ν35 εχχεηήηΐ Ιο ίΓεε ιΗε εοΐιιπιηχ ίΓοηι ΙΗε ννεί^Ηί ο ί ΙΗε ίήεζε 3ηή
Ιο πιηΗε ΐΗεηι ίηάερεηήεηΐ.
2. ΤΗε Η1ήη§ ο ί ιΗε εοΐυηηηχ: αίΓεηήγ ΗείοΓε ήί§§ίη§ ιΗε ή1ήη§ νν38 εΐεητίγ
ένίήεηΐ: ιΗε εοΐυηιηχ ννεΓε ονεΓΗ3η§ίη§. ΤΗίχ \ν3δ ήυε Ιο ιΗε 3εήοη ο ί ιΗε
ε3ΠΗ 3ηή ίο ΙΗε ίηήΐΐτηήοη ο ί ννηίεΓ ννΗίεΗ οηιηε ίΓοηι 3 ηε3τ1γ ίουηΐ3ίη.
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3. ΡΓα^ίΙίΐγ οί ύιε §Γουη<1: ίΗε εαΠΗ \νΜε!ι εονεΓεά ϋιε ιτιοηαηιεηΐ \να$
ίοιτηεά 1>γ "Ιειτεηο ίη§ί1ε <3ί δεπφΐίεε χεατίεο" ΐη ϋιε \νοΓάδ οί ΟαηιροΓεδί
(ίπιΐΐ §Γοαη(1 Γεδΐι1ΐϊη§ ίΓΟίη Γείιίδε).
ΤΗιΙ Η35 ρυΐ οβδ&εΐεδ Ιο Λε θΓ£3ηίδΕΐίοη οί Λε τεείΟΓ^ΐΐοη δίΐε, ίη
ραιΐίευί&τ οί Λε "ε&χίεΐΐο" (επδΐΐε), α ρατίίευίατ δεαίίο1άίη§ ννΐΐΗ \νΗίεΗ ϋιε
3τεΗίΐεεΐ εοιιΐά
"οαΐατε ΐ Ιτε εοηδΐάεΓ&βϋϊ πιαεΐ§ηί εΗε ίοππαναηο
Γ&τεΗϊΙτανε, ίΓε§ί ε εοΓηίεε, εοη δεπιρίϊεϊδδίιτιο εδΐΐο, δεηζα εΐιε ςιιεδίί

α^/ι-ο α/ίτηΟ.
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ρΓΟζίοδί ηιαπηί, αναηζί ϋεΐΐα βΓοηϋεζζα Γοηιαηα, χεββεηε ηιαΙίΓαϋΕϋ
Μ'ίηβίυτία ϋεΐ Ιεηιρο, ίοδχεΓΟ ΓΪϋοΐϋ ϊη υη απιπιαχχο ϋί ίΓοπιπιεηϋ" ( 1);
(Ι)πηβ ϋοννη ϋιε ϋίΓεε βί§ ΟουΙϋεΓδ ϋιαί ίοπηεϋ ϋιε ατεΐιϊΐκινε, Μεζε αηϋ
5θΓ(1εΓ, εαδΐΐγ οβΐηίηίη§ α §οοϋ τεχαΐΐ ννίϋιουί πιαίίϊηβ, οί Λεχε ρΓεείουχ
πιατΜεχ, Γεχίχ οί ϋιε τοπαοη βΓεαίηεχχ, α1ϋιου§1ι ϋατηαΐ’εϋ 6γ Ιίπιε, α γποχχ οί
ίΓίβΐηεηΐδ). (ΤαηιροΓεχί 6ε§ίηχ Ηίχ ννοΛ 1αιο\νΐη£ νειγ \νε11 ΛαΙ ϋιε Γεπιαίηχ
ννεΓε ραπίουΐατίγ ίταίΐ “χί ρΓεζίοχο πιοηυιηεηΐο, ρεΓ ευί νεϋαχί χεαίεηηΐο ηεΐΐε
ρ&τΐϊ, χειεροΐαίο ίη ρινί 1υο§Ηί ίηεΐίηαίο ςυα ε Ια εϋ οββΐί^αίο α εεάεεε ίη
ηιοίΐο, εΗε ατϋυα ίιηρΓΟδα, νεηίνη ηϋ εχχεΓε ΐΐ ηϋοηαΓ§1ί εςυίΐίβπο ε
ίΐαβίίπιεηΐε ίίχχατίο” (χυείι α ρΓεεϊοιιχ πιοηυηιεηΐ, ννίϋι ϊχ ρα« βείη§ ενίάεηΐΐγ
(ϋχεοηηεείεά ηηϋ εΓηεΙίεϋ ϊη χενεηΐ ροϊηΐχ, Ιίΐίεά ίη ηηαηγ ϋίΓεοϋοηχ ηηϋ οη
ϋιε ροίηΐ οί ίαΐΐίη^ άο\νη χο Οιαΐ ή \ναχ η άίίίιευίΐ ΐηχίί Ιο ρυΐ ή ίϊαείε ίηΐο
ί)α1αηεε αηϋ ίο ίίχ ίί ρεπηαηεηϋγ).
Ιη ΙΙιείΓ τεροΠ οί ΟοΙοβεΓ 31, 1811 ΟηηιροΓεχί αηϋ ναΙηϋίεΓ Ηί§Κ1ί§Ηΐεϋ ϋιαί
Ιο χυεεεεϋ "αΙΤορεΓηζίοηε ϋί ππιεΙΙεΓε ηΐ χαο ρίοηώο 1ε ϋυε εοΐοηηε ϋί
ρΓΟχρείΐο εοΐ χυο ίηίανοΐαίο" (ϊη ϋιε Ιαχίε οί ρυΐϋη§ βαείί ίηίο βηίαηεε ϋιε
1\νο εοΐυηιηχ οί ϋιε ίαοηϋε \νίϋι ίίχ ρανεπιεηΐ) ώεγ οβίαίηεϋ "υη ίεΐϊεχχχίπιο
χικχεχχο βίαεείιέ ίΐ Ιογο ρίαηίαίο χί έ Ιτοναίο βαχίαιηεηΐε χοΐίϋο ρεΓ εχε§υίτε
οοη χϊευΓεζζη ςυεχία ορεΓυζίοηε άεΐΐα πια§£ίθΓ ρΓεπιυπι" (η εοπιρίείε
χηοεεχχ χίηεε Λείε βαχεπιεηΐ \ναχ χυίίϊείεηϋγ χΐηβίε Ιο οαττγ ουί ύιίχ Οαχίε
ορεΓαήοη).

ϋεχοηρίΐοη ο ί ΐΗε ϋεςΓυϋεϋ χίηίβ ο ί Ιΐιε ίειηρίε (χεε ΠςιίΓε)
1. ΤΙιε εοΐυηηηχ αηϋ ϋιε βαχεπιεηΐ \νεΓε αίπιοχΐ εοηιρίεΐεΐγ οονεΓοϋ ννίϋι
υηενεη ηΐΗίεή^Ιχ.
2. ΤΗε εοΐυχηηχ \νεΓε ϋΐΐεϋ.
3. ΤΙιε εοΙυτηηχ-ατεΙιίίΓανε-ίΓίεζε \ναχ ϋίχεοηηεείεϋ. Α Ιεχίοη οη ϋιε
ητεΙιϊίΓανε ηεατ ϋιε]υηεϋοη \νίϋι εοΐυηιη Β.
4. (ϋοΐυιηη Α ννηχ ΙχΓοΙεεη ]υχΙ Ηε1ο\ν ϋιε ευρίΐυΐ. Μ ϊπογ ϋαπιυβεχ ννεΓε ρΓεχεηΙ
οη ϋιε οϋιεΓ εοΐυπιηχ.
5. Πιε ηχητίιΐε Ιχίοείεχ βεϋνεεη ϋιε ΙοηχεπιεηΙχ οί εοΐυπιηχ Α ηηϋ Β ννεΓε

αΐηιοχΐ οοπιρίεΐεΐγ ηΐχχεηΐ.
6. ΤΙιε ίουηϋηϋοη οί εοΐυηιη Α ννηχ ίηχυίΓιεϊεηΐ.
7. Πιε ίουηϋηϋοη οί εοΐυπιη Β ννηχ ίηχυίίίεϊεηΐ ηηϋ ουί οί η1ί§ηηιεηΐ.
8. ΚείηίοΓεεπιεηΐ "η ΐηνοΐοζζη" αχ α χυρροη ηεατ ϋιε ίουηϋαϋοη ο ί εοΐυπιη Β
9. Ρουηϋαϋοη ραηίαΐΐγ αΐχχεηΐ ίη ΐΗε Ιταεί Ιχείννεεη εοΐυπιη Β αηϋ Ο. Ιη ϋιίχ
ατεα ΐΚεΓε ννεΓε χϋΐΐ χί§ηχ ο ί Λε αηείεηί χίερχ ίη ϋιε πιατίιΐε βίοείί ηεατ
εοΐυηιη € .

10. ΤΗε ίουηϋαϋοη οί εοΐυηιη Ο \ναχ ίη §οοϋ χίαΐε.
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Π ιε \νοιΛ Ηε§Εη Ηγ τεπιονϊηβ Λ ε ίΓΕίηε αηά Λ ε ίή ε ζ ε Εηά Λ ε ρΕ« ο ί Λε
ΕτεΗϊΐτΕνε ΗεΡνεεη εοΐυιηηδ Α Εηά Β. ΟΕπιροΓεδί άίτεοΐεά Λ ε άί§§Λ§ ο ί Λε
Ιετηρίε Ηε§ίηηΐη§ ΗεΡνεεη Λ ε ΐ\νο εοίαιπηχ ν/ίΛ Λ ε ίηίεηύοη ο ί Λ εη ρυηίη§
Λέπι ΗεοΙι ίηΐο βΕίΕηοε. Β υ ΐ "εοδί άϊδΙοεΕίο ε δΟΕτηίΐο ΐτονΕδδϊ ϊΐ ΗΕδΕίηεηΐο"
(Λ ε ΗΕδεηιεηΙ ο ί Λ ε εοΐαπιηδ ν/Εδ δο άίδρίΕεεά Εηά εοπΌάεά) Λ εΙ ΑηΙοηίο
ΟΕηονΕ ηΕΐηεά Λ τεε Ετεΐιίΐεείδ ν/Ηο, εΛ ογ νειιίγίη § Λ ε δίΕίε ο ί Λ ε εοΐατηιυ
δΗουΙά άεεϊάε ννίι&ΐ πιεΕηδ ηιιΐδΐ βε υδεά Λ ΟΓάεΓ Ιο δυεεεεά.

ΤΗε Ετεΐιϊΐεείδ δείεοΐεά \νεΓε ΑηάΓεΕ νΛ εϊ, ΤοπιπίΕδο ΖΕρρΕίΐ Εηά ΡΕδςιίΕίε
Βείΐί. Π ιε τεροΠ οί Λε$ε Ετεΐιίΐεείδ ίδ νεΓγ εΐεατ. ΤΗεγ εοηίϊπηεά Λε
ρΓοβΙεηΐδ ΕίτεΕάγ πιοηΐϊοηεά Ηγ Ο^τηροΓεδί Εηά Είδο ϊηάίεΕίε επ ίπιροΠπηΐ
δίΕΐϊε ρΓοβΙεπι άιιε Ιο εοΐιιπιη Β "ηΐΕηεΕηάο 1ε πιεάεδίιηΕ άεΙΓΛιεΓΟ ε βίυδίο
ροδΕηιεηΙο, εοηιε Εηεΐιε Λ Λ γζε άεΙΛ δρϊηΐΕ εοηΐΐηιίΕίΕ άε' χονπιρροδίί
ΟΕτίεΙη έ δίΕίΕ οΙΛΙίβΕίΕ Εά ιΐδείΓε Λ ρίοπΛο εά ε ΙτΕδΟίηΕΓδί 8εεο 1ε δαε
εοιηρΕ§ηε ΐηδΐεπιε ΕίΤίηίΕνοΐΕίο" (Οοΐαπιη Β ΐΕ<±εά ε δοίπώΐε βΕδεπιεηΐ βικ!
λν38 εΙίΕΓ^εά ν/ίΛ ΗεΕνγ ΙοΕάδ 80 Λ εΙ ίΐ \νΕδ Ιίΐΐεά Εηά ΛεΓείοΓε ρηΐΐεά Λε
οΛεΓ εοΐιιπιηδ Εηά Λε ΗΕδΕίηεηΙ οαΐ οί ΗΕΐΕπεε). ΤΗε ΐεεΙιηίεΐΕηδ οβδεΓνεά
Λ εΙ Λε εηΛε δΙηιείιίΓε \νΕδ δίΛδίάίηβ, δο Λ εΙ "ί Ιτ&νεπίηί άεΐ ρίΕηίΕίο δοΐΐο
1ε οοΙοππε <3'επ§ ο1ο Ηεππο δεεοηάΕίο 1'ίηεΙίηΕζίοηε άεΙίΕ ιηεάεδίπΐΕ, ρεΓ εαί ά
νεάοηο ηεΙίΕ ρΕΠε ϊηΙεπίΕ εΙ^ πεπΙο δοΙΙενΕίί", (Λε ΐΏΕτΗΙε οί Λε βΕδΕίηεηΐ
Ηεΐονν Λε επ§π1εγ εοΐιιπιη ίοΐΐον/εά Λε ΐϋΛΐβ οί Λε εοΐιιπιη δο Λ εΙ Λ Λε
ίηίεπίΕΐ ρΕίΐ Λεγ ΕρρεΕΓ ςυίΐε Ιίίΐεά). Ργοιπ Λεδε οβδεη/Εΐίοη ΐΐ ίδ ενίάεηΐ
Λ εΙ Λε ΛΛι§ οί Λε εοΐιιιηηδ ν/Εδ άιιε ίο Λε §ίνΛ§ ννΕγ οί Λε ίοαηάΕΐίοη
Ηε1ο\ν Λε επ^ πΙεγ εοίνιπιη Β Εηά Λ εΙ Λ ϊΐδ ιηοπιεηΐ ΐΐ ΙΐΕά άΓΕ§§εά Λε οπΙεΓ
ΐ\νο Λ γοιι§Η Λε ΕτεΙιϊίΓΕνε. ΤΙιε τεδίΟΓΕίίοη ν/Εδ ΓΠΕΪηΙγ ΙίΕδεά οη Λε
δΐΓεη§Λεηϊη§ οί Λε ίουηάΕΐίοηδ Εηά Λε ροΛη§ ΗεοΗ ϊηΐο βΕίΕηεε οί Λε
εοίηπιηδ. ΤΙιε εοηδοΙίάΕΐίοη οί Λε ίουηάΕΐίοη ν/Εδ εΕτπεά ουί Ηγ ίϊ11ιη£ Λε
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δραεε ήείννεεη ήιε ί\νο ήαχεδ \νίήι ίτανειΐίηο πιατήΐε "εοηιε ρΓοήαήίΙπιεηΙε Ιο
ία ίη αηήεο" (αχ ίί ρΓοήαήΙγ ήαά ήεεη ΐη ήιε ροδί) αηά ήγ ίήε υχε ο ί ”δρΓαη§ήε
1«η εοηηεδδε” (\νε11 εοηηεείεά ήατδ) ϊη οιάεΓ Ιο ίηίεΐίηΐί ήιε ήαδεδ αηά ίο
"ίοππατε ίυ ίίο υη πιαδδο, οηάε δί ίηείΐίή νίερρίυϋ 1'ορεΓαζίοηε άί ΓΪιηεΙΙεΓε α
ρϊθΓπΙ>ο Ια ναεϊΐΐαηΐε εοΐοηηα ά'αηβοίο" (ίοπη α δίη§1ε ήΐοείί ΐη ΟΓάεΓ ίο ηααΐίε
ώε ορεΓαΐΐοη ο ί ρυίήη§ ίηίο ήαΐαηεε ήιε υηδίαήΐε αη§υ1ατ εοΐυηιη εαδίεΓ).
ΑίΐεΓ εοηιρ1εήη§ ήιε εοηδοΐίάαήοη ο ί ήιε ίουηάαήοη ήιε ατεΐήΐεοΐδ άεείάεά
Ιο εονεΓ \νίΐίι ίτανειΐίηο ήιε \νΚο1ε ήοδεπιεηΐ, ρπηείραΐΐγ ίοΓ αεδήιεήεαΐ
τεαδοη ήυί 1ίεερΐη§ ίήε ίηίετνεηήοηδ άίίίετεηΐ ίτοιη ήιε οπβΐηαΐ. ΤΗε εοΐιαηηδ
ννετε ήιεη ήτου§ίιί ίιαοΐί ίηίο Ιιαίαηεε αηά Ιίιε "τοεεήί" (ήΐοείίδ), ννήίεΐι
ρτεδεηίεά δενεταΙ ίταείυτεδ αηά Ιεδΐοηδ, \νεΓε τεδίοτεά ννίήι ϊγοπ ήατδ.

Ιη Λεη- Ιείίετ οί Ματεΐι 31δί, 1812 ήιε ατεΐήΐεείδ ϊηίοπη "ΐη ςυεδίο ηιοπιεηΐο
έ δίαίο τίεοΐΐοεαίο αΐ δυο ροδίο ΐΐ §ταηάε χοδδο άί πιαπηο εήε ίοπηα
Γατείπίτανε ε ϊΐ ίτε§ίο άεΐ τηα§ηίίίεο Τεηιρΐο άϊ Οίονε Τοηαηίε". (Ιη ήήδ
ηιοιηεηΐ \νε ήανε ρυί ήαΐί Ιο ίίδ ρΐαεε ήιε 1>ϊ§ πιατήΐε ήΐοείί ήιαί ίοπηδ ήιε
ΕτεΐιίίΓανε αηά ήιε ίτίεζε οί ήιε ννοηάετίυΐ Ιβηιρίε οί Οίονε Τοηαηίε).
Αείυαίΐγ ίυτήιετ άί§§ίη§ νναδ εαιτίεά ουί αί α ΙαίεΓ ήπιε, ήυί ήιε δίαήε
ρίοήΐεηΐδ οί ήιε ννήοίε Ηαά αΐτεαάγ ήεεη χοίνεά.
δίαήε δοΗεπιε
Ηγροήιεδίδ αήουί ήιε' δίαήε ήεήανίουτ αηά αήουί ήιε ροδδίήΐε εαυχεδ ήιαί
Ιιανε αίίεείεά ήιε Ιεπιρίε οί Οίονε Τοηαηίε, ΓερΓεδεηίαήοη οί )οίηίδ. Ήιε
δίπιείυτε αρρεατδ ίο ήε ίοπηεά ήγ ήΐοε^δ ρΐαεεά οηε οη ήιε οήιετ, αείυαίΐγ
Λε ήΐοείίδ ατε Ιίη^εά ήγ πιείαΐ ήταε^είδ αηά ίί ίδ ροδδίήΐε ίο εοηδίάεΓ ήιεχε
οοηηεεήοηδ αδ Ηίη§εδ (δεε Π§υτε 2).

ΟείοΓπιαίϊοη ο ί ίουηάαήοη ο ί ίΗε αηςυΐατ εοΐυηιη άυε ίο εεεεηίηε
5ίτεδδ.
"Αήήίαιηο οδδετναίο εΗε ί ίτανεΓήηί άεΐ ρίαηίαίο δοίίο Ια εοΐοηηα ά'αη^οίο
Ιιαηηο δεεοηάαίο Γίηεΐίηαζίοηε άεΐΐα ιηεάεδίηια, ρεΓ ευί δί νεάοηο ηεήε ρατή
ίηίεπιε αίςυαηίο δοΐΐεναή, εήε αηζί ςυείϋ άεΐΐα ρΐαίεα ίηίεπια δί τίεοηοδεοηο
οΙΜ^αή α δε§υίτε Γίδίεδδο ευΓνατηεηίο ..." (ΛΥε οήδετνεά ήιαί ήιε ρίεεεδ οί
ΙίανεΠίηο οί ήιε ήαδεπιεηΐ ήεΐον/ ϋιε ήιε αη^υΐατ εοΐυιηη ίοΐΐοννεά ήιε ή1ήη§
οί ήιε εοΐυτηη ίίδείί, δο ήιαί ίη ήιε ίηίειηαΐ ρατίδ ήιεγ ατε ςιήίε Ιίίίεά αηά ήιε
ρίεεεδ οί ίτανετήηο ήιε ίηίεπιαΐ ραπ \νεΓε ίοΓεεά ίο αδδυπιε ήιε δαηιε
ίηεΐίηαήοη) [Ατείι. δ. ίυεα νοί. 169 ίαχε. 125 19/7/1811], Βεεαυχε οί ήιε
ίοίαΐ αήδεηεε οί ιηοΠατ ογ ιηεΐαΐΐίε ήταείτείδ, ήιε ίουηάαήοη εαηηοί οίίεΓ αηγ
ίεδίδίαηεε ίο ίταεήοη.
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ΜβΙίΙΙιίΙ** ^ &|0*
1"3 ^^ΛΙΙ*** V*** ^«»*Α©ρ-ρ*/.
*£. Α^λ,ί Ί ν^^ϊ*.**.·* αϊ« «*>ϋβ

ί,εχϊοη οί Λ ε αι·εΗΐίτ3νε ονεΓ ίΐιε 03ρΐΐ3ΐ οί οοΐιιπηη Β
Ή ιε ίΓΕΟΙιίΓε ο ί Λ ε αΐΐΗίΙτ&νε χεεπιχ Ιο Γεχιιΐΐ ίιτ>ηι άϊίίεΓεηΙ εαιιχεχ:
εΐιίείΐγ Λ ε Ιταείϊοη άαε Ιο Λ ε Γοΐαίίοη ο ί εοΐοηιη Β. \Υε ηιιιχΐ αίχο εοηχίάεΓ
ώ ε άγηοτηίε αοιίοηχ ίο ννίιϊεΗ Βίε Ιειηρίε \ναχ χυ^εείεά άυπη§ ϊΐχ εΙπιοχΙ Ιο&1
άειτιοΐίΐΐοη Εηά ώ ε είίεεί ο ί Βιεπηοΐ άϋ&ΐΕΐίοη, ιτιοίηΐγ αί Βίε πιείΕΐΙΐε βηεΐίεΐ
Λ ιΐ ]οϊηεε! Βίε ε&ρϊΐπΐ ο ί Βίε εοΐιιηιη 3ηά Ιΐιε ΕτεΜίτανε. ΊΤιε τοίαΐίοη οί
εοΐιιπιη Β Βείεπηϊηεχ οη Βίε &τείπΐΓ&νε α ίοΓεε Ρ αηά ο τε^εΐίοη Κ. εοιιχεά &γ
εοΐιιηιη Α.
—^2-ΙΟΛΐ <^ίν^νΗι β
—Ο^ν·ίθ3 <άς( α?τν\\οΛθ*\£.

ΤΚε οτείιίίΓΕνε ϊχ χα^εείεά Ιο ά. [Γοείίοη
χίτεχχ ο ί Ιτ&νεπίηο Γηοτβίε.
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χιγοπ^ ογ

Βιοη πιαχίτηοιη Ιο1εΐ3ΐε(1

Βεδΐοη ο ί οοΐυιηη Α
ΠιεΓε 3τε δενεΓΕί 030505 ο ί ϋιε Ιεδίοη ο ί ϋιίδ εοΐυπιη ϋΐ3ΐ ίδ ϋεδεήβεϋ ίη ϋιε
ίΐβΐίΓε, 3ηά 35 ϊΐ ί$ 3ΐδθ ενίάεηΐ ιο 3η οβχεΓνεΓ. ϋ α ε ίο ϋιε Ιαείί ο ί ρΓεείχε
ΗΐχίΟΓΪεαΙ ϋοειιιηεηΐδ εοηεεπύηβ ϋιε ά3ΐΏ3§ε ίο ϋιίδ εοΐυιηη, \νε χυρροχε ϋΐ3ΐ
ϋιε ίΓ30ΠΐΓε \ν35 άυε ίο ίΐεχϊοη 3ηά Ιο Ηογϊζοπιη Ι δϋεδδ.
ΤΗε οοΐϋτπη, 3ΐπΐ05ΐ οοπιρίεΐεΐγ εονεΓεά ννίύι ε3τϋι, βεΗπνεϋ 35 3 εοιΐ>ε1
υηάεΓ ϋιε αείϊοη οί ίοΓεε Ρ ϋΐ3ΐ \ν35 ε3ΐΐ5εά βγ εοΐυηιη Β 3ηά ΐτ3ηδΓηίηε(1 βγ
ϋιε 3τεΗίΐτ3νε. Το ϋιίδ 03ΐΐ5ε ννε ιηιΐδΐ 3(1(1 ϋιε 3εΐίοη οί ίΓεεζίη§, εατϋιςυαίίεδ,
ϋγη3ΐηίε δίτεδδεδ άυε Ιο ϋιε ϋεπιοΐίϋοη οί ϋιε Ιεπιρίε. \¥ε ϋύηΐί, ϋο\νενει\
ϋΐ3ΐ ϋιε ν3που5 δίοπε είειηεηΐδ: 3τε1ιίΐΓ3νε, 03ρϊΐ3ΐ5, τοε1(5 ϋΐ3ί ίοπηεϋ ϋιε
εοΐίίπιηδ, λνεΓε ϊηίεΓεοηηεείεϋ \νϊϋι 6 γ3ο1(615 ογ ίηίεπΐ3ΐ Ηίη§εδ.

Βε§εηϋ (ο Ιΐιε δΐιηιιηηΓγ οί ΐΗε ΓβδΙΟΓΗΐΐοηδ
1. ΟΪ5355επιΜίη§ οί ϋιε ηΐ3]οηίγ οί β1οο1(5 3ηά οί ϋιε ΐΓ3νεΠιηο ίΓ3£πιεηΐ5 οί
δγδίειη 3ΓθϋίΐΓ3νε-ίπεζε-ίΓ3Γπε.
2. Βε§ίηηίη§ οί ϋιε ϋί§§ίη§ 3τοιιη(1 εοΐιπηη Α 3ηϋ ίη ϋιε 5ρ3εε 6ε(\νεεη
εοΐαηιη Α 3ηϋ Β ννίϋι ρΓθ§Γεδδίνε ροδίίίοηιη§ οί “$1)3ϋ3εεί3ϋιΐΓε” (ρΓορδ) Ιο

δΐιρροη ϋιε ννοΛδ.
3. Ιπιρ1εΓηεηΐ3ϋοη οί 3 5ρεεΪ3ΐ ίΓ3ΐηε\νοΓΐί Ιο δυρροη ϋιε εοΐυηιηδ
4. ΤεηιροΓ3Γγ 3ΐί§ηπιεηΐ ο ί ϋιε Ιεδίοη ο ί εοίηιηη Α βγ Γηε3ηδ ο ί ίτοη βΓ3ε1ίεΐ5
5. Κεεοηδίηαεϋοη ο ί ϋιε ίοιιηϋ3ίίοη οηάεΓ ϋιε 5ρ3εε Α-Β ννίϋι ΙΤ3νεΓϋηο
Μοείίδ δ1ΐ3ρε(1 3ηϋ ϊηίεΓεοηηεείεϋ ϋεϋνεεη ύιεηΐδείνεδ 3ηϋ ίο ϋιε ίουηϋαϋοη
Βγ ηιεΐ3ΐ βηεΐίεΐδ.
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6. (Γοηαρίεΐίοη οί Λ ε Λ§§Λβ ΗτοιιηΟ εοΐαηιη Β ζηά 5ε§ίηηίη§ οί Λ ε άί§£ίηε
Ετοιιηά εοΐιιιτιη ^ αηά ρΐΌ§Γεδδίνε ροδίΐίοηίη§ ο ί “δβαάαοοΛαίΓε” (ρκαρδ) Ιο
δνιρροη Λ ε χνοΓίίδ.
7. ΑδδεπΛ1ίη§ ο ί & ίΓΐτηε\νοι1ί Ιο διαρροή εοίοιπη Ο &ηά Λ ε ρ&Π οί Λε
^τοΗΐΐΓ^νε Β -0 δάΐΐ οη δΐΐε.
8. Κερί&οεπηεηΐ ο ί Λ ε διαρροή “&ΙπνοΙοζζΗ” βείον/ Λ ε ίοαηιΛίίοη ο ί οοΐιαπαη
Β οη Λε δίάε ο ί Λ ε τοπιπη ίοπιηι αηά Γεβιηΐάιηβ ο ί Λ ε ίουηά&άοη ίη Λε
δρΕοε βεϊννεεη οοΐυηιηδ Β -0 ννίΛ ιη νεη ίη ο Ιοίοείνδ εχρΓεδδΙγ ε&τνεά &ηά
Γιχείΐ.
9. Κ.εβΛ1Λη§ οί 5 εχϊδίϊη§ δίερδ ϊη Λ ε δρ&εε 5εΐ\νεεη οοΐιιηιηδ Β-Ο.
10. ΙιηρΙείϊΐεηΐΗΐίοη οί &εονεήη§ ϊη ΐτ&νεΛίηο δΗεεΙδ ίοΓ Λ ε β&δ&τηεηΐ.
11. Ραηϊ&Ι Γι11ϊη§ ο ί Λε Λ §§Λ § Λ Λε Λίειτι^Ι ραπ ο ί Λε Ιειηρίε ΟπδεπιεηΙ.
12. “ΒΛρρϊοπΛο” (Γε&ΐίβητηεηΐ) ο ί Λ ε εοΐιαηιηδ.
13 ΡίχΛϊοη ο ί Λε Ιεδϊοηδ \νίΛ ϊγοπ βΓ&(±εΐδ “δί)Γ£ΐηο1ιε” .
14. Κε]οΛΛ§ ο ί Λ ε πιατΜε Μοείίδ ο ί Λ ε δγδίεηα ΕτεΛΛ&νε-ίπεζε-ίΓϋηε αηά
εοηδοΙίΟπιάοη \νϊΛ ϊγοπ &Γ&ο1ςεΐδ.
15. Ο οπφίείε Λ§§ίη§ ο ί Λ ε οοΐιαηιηδ.

(?%
>

δυαηπιαΓγ ο ί Λ ε άϊίΤεΓεηΙ ρΗαδεε ο ί Λ ε \νοΓΐίδ.
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Πιε χίικίγ ο ί ΐΗίχ Ηίχίοηεαΐ \νοτ1αη£ δϊΐε Ηαχ τηαάε ίΐ ροδδΐΐϊΐε Ιο άεΐεπηίηε ιΗε
αεεαταεγ \νίΐΗ \νΗίεΗ ΐΗεχε τεχίοταΐίοηχ \νεΓε οτ§£ΐηί8εϋ αΙτεαΟγ αΐ ιΗε
Ηε§ίηηίη§ ο ί ΙαχΙ εεηΐιιτγ. Ιΐ ίχ ενίάεηΐ ΐΗαΙ α εατείιιΐ αηαΐγχίχ ο ί ΙΗε εαυχεχ
ΐΗαΙ ρτοάυεειΐ ιΗε Οαπια§ο Ηαχ Ηεεη εχεειιίειί. ΤΗε αηαΐγχίχ νναχ Ηοννενετ
αχχοείαΐεά \νίΐΗ α χίπιρΗχίίε ίηίετρτεΐαΐίοη ο ί ΙΗε Ιεχίοη: ΙΗε αεευταίε άτα\νίη§χ
χΗονν ιΗε χίη1άη§ ο ί ιΗε ίοιιηΟαίίοη, \νΗίεΗ πιιαχΐ Ηε εοηχίΟετεΟ αχ ΙΗε τηα]θΓ
οαιιχε ίοΓ αΐΐ ΙΗε Ιεχίοηχ. ΤΗε Ιάηοΐ ο ί χίτεχχ ρτοάαοεά \νίίΗίη ιΗε ηιαίεπαΐχ ίχ
ηοΐ αηαΐγχεά. ΤΗε Ιταείίοη αηιΐ χΗεαπη§ χΐτεχχεχ ατε εοηχκίετείΐ εςιιίναΐεηΐ
ννΗϋε ιΗε Ηεηάίης χίτεχχ είίεεί ίχ ηε§1εεΐε(1.
ΤΗε εοηηεείίοη Ηεηνεεη ιΗε ΗεΗανίουτ ο ί ιΗε Ιεχίοηχ αη<3 εαιιχεχ ο ί ιΗε
άαπια§ε Ηαχ Ηεεη χίικϋεά ίη ίΙεριΗ Ηγ ναΙαΟίετ ίη Ηίχ πιαηυαΐ “Ε ’ΑτοΗίΐεΐΙυτα
ρταιίεα” (ΡΓαείίεαΙ ατεΗίΐεείυτε) ρυΗΙίχΗεά ίη 1824. Ιΐ ίχ ίηΐετεχΙίη§ Ιο ηοίε
Ηο\ν ίη ιΗε \νπΐίη§χ ο ί ναΐαάίετ οηε εαη Γιηά ρΓαείίεαΙ §υίι1ε1ίηεχ ννΗίεΗ ατε
χρεείΓιεαΙΙγ εοηηεείεΟ ννίΐΗ ιΗε τεχίοταΐίοη ο ί ΐΗίχ Ιεπιρίε.
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