(ΉΝδΕΚνΑΤΙΟΝ ΟΓ ΗΙδΤΟΚΙΟ ΜΕΤΑΕ ΒΚΙϋΟΕδ ΙΝ
ΙΤΑΕΥ
ΚοΗεΛο Οογϊ (1) 3η<1 Εηζο δίνίεΓΟ (2)
(1) ϋίραΓίίιηεηΐο (ϋ Οοδίηιζίοηί ο ΤΓ3δροΠί, υηίνεΓδίίίί άί Ρ3<1ον3, Ιί3ΐγ

(2) Ιδίίίιιίο υηίνεΓδίίηηο (3ί ΑτεΗίίείίιΐΓ3 <ϋ νεηεζΐ3, Ιί3ΐγ
ΑΗδίΓβΟί

ΒοίΗ ίΗοδε \νΗο δίικίγ βηά ίΗοδε \νΗο ννοΛ ίη ίΗε δεείοΓ Ιεη<1 Ιο εοηδίάεΓ
Ηίδίοπεαΐ Ηπ(Ι§εδ, ενεη ςυίίε Γεεεηί οηεδ, Ιο Ηε ρΓεείοιίδ Ηίδίοπεαΐ Γεεοπίδ
ννοιίΗγ ο ί δίιιάγ Γγοπι ΙΗε ροίηί ο ί νίε\ν ο ί ίηάιΐδίπηΐ 3ΓεΗ3εο1ο§γ. Ιηάεεά,
Ηεεαιίδε οί" ΗοίΗ ίΗε Ηί§Η Ιενεί οί" δείεηίίΓιε 3ηά ΙεεΗηοΙοβίεαΙ 1αιο\ν1ε<1§ε &ηά
ίΗε ν3πε1γ ο ί δΙηιοίιΐΓ3ΐ εοηεερίδ 3ηά (1εΐ3ί1δ ίΗεγ εοηίηίη, Ηπάβεδ άο οίΤεΓ 3η
ίπιροΓΐ3ηΐ δγηίΗεδίδ ο ί ίΗε ρΓεν3ΐ1ίη§ ίτεηάδ ίη ίΗε είνίΐ εη§ίηεεπη§ ο ί ΐΗιείτ
ρεποά.
Ιη 3 ηιιτηΗετ ο ί εουηίηεδ, ίοΓ ίδί3ηεε ίη ίΗε υηίίεά 8ί3ίεδ, ίτ3ηδροΓί
(ΙεραΛηιεηΙδ Ηηνε δεί ηρ δγδίεηΐδ ίοΓ ε3ί3ΐο§ιιίη§ Ηίδίοπεηΐ Ηπά§εδ [1,2,3],
ννΗίεΗ 3Γε 3ΐδθ ο ί ΐ3Γ§ε ίηίεΓεδί Ηεε3υδε ο ί ίΗε εοηίπΗιιίίοη ίΗεγ πιηΕε ίο ίΗε
Ι8η(1δε3ρε [4] (Ρί§. 1).
Ιη Ιίβΐγ ίοο, ίη ίΗε 303<1εΓηίε Γιείά, ίΗειε ίδ §το\νίη§ ίηίεΓεδί ίη ίΗε Ηίδίοπεηΐ
3η3ΐγδίδ ο ί ίΗεοπεδ 3ηά ΙεεΗηίςιιεδ ο ί εοηδίηιείίοη [5,6,7,8,9], ννίίΗ ρ3Γΐίευΐ3Γ
3ίίεηίίοη ρηίά ίο ριιίίίη§ ίηίυίίίοηδ 3η<1 ίΗεοπεδ ο ί εοηδίηιείίοη δείεηεε ίηίο
ρΓβείίεε, 3δ ννίίηεδδ ίΗε Γεεεηί ίηΐΓοεΙυεΙίοη ο ί 3 εοιίΓδε οη ίΗε Ηίδίοπο3ΐ
άενείορτηεηΐ ο ί εοηδίηιείίοη ίΗεοπεδ 3η<1 ίεεΗηίςυεδ, ννίίΗίη ίΗε ΗίδίΟΓγ 3η<1
€οηδεΓν3ίίοη ο ί ίΗε ΑΓεΗίΙεείιίΓηΙ Ηεπί3£ε ϋεβτεε (ΤοιίΓδε ίη Ιχΐιΐιιίο
ΙΜ νεπηΙαπο ώ ΑτεΗιΙβΙΙιιπι άι Υβηβζία (ΐυ Α ν). Κεεεηί ριιΗΙίεηίίοηδ, ίοο,
οίίεΓ ίιιτίΗεΓ ρΓοοί ο ί ΙΗε τεπεννεά ίηίεΓεδί ίη ΙΗε Ηίδίοιγ ο ί εοηδίηιείίοη: II
ροηΐβ β ί'ατο/ιιΐΰΐΐιίΓα (ΤΗε Βπ<3§ε 3ηι1 ΤΗε ΑΓεΗίίεεΙιίΓε), II Ρτοξβΐΐο άβΐ Ροηΐβ
(Ρΐ3ηηίη§ Βπι3§ε), Ξίιΐίΐίο ε ΓβαιιρεΓο άεΐ ροηίε (δίικίγ 3ηά ΓεΗ3Ηί1ίί3ίίοη οί
Ηπίίβεδ), Ροηΐί άεΙΙε Υεηεζίε: ηη ρ ε κ ο η ο χίοηνο (Βπ<1§εδ ο ί νεηείο: 3
Ηίδίοπο3ΐ 30εοιιηί), ίο ννΗίεΗ ίΗε ΑιιίΗοΓδ ο ί ίΗίδ 3ΐίίε1ε Η3νε πιηιΐε δοιηε
εοηίηΗιιίίοηδ Γ6§3π3ίη§ ίΗε τεΙηίίοηδΗίρ Ηείννεεη Ηη<1§6δ αηά 3ΓθΗίίεείϋΓ3ΐ
ίΓεηάδ [10], δΐΐδρεηδίοη Ηπ(1§εδ [11], Μαίΐΐηιΐ ίΗε ΗεηηεΗίςυε [12] τείηίοΓοείΙ
εοηεΓείε Ηπά§εδ, ιγοπ 3ηά δίεεί Ηπά§εδ ίη Ιί3ΐγ αηά ίη ίΗε νεηείο Κ.ε§ίοη [13,
14]. Ε3Γΐγ πιείηΐ Ηηά§εδ, πιαίπΐγ Ηιιίΐί ίη ΕιίΓορε ίη ίΗε δεεοηά Ηηΐί ο ί ίΗε
ηίηείεεηίΗ εεηίυΓγ ζ,ηά ίη ίΗε ΓίΓδί άεεηάεδ ο ί ΙννεηίίεΐΗ εεηίυΓγ, 3Γε ο ί δρεείηΐ
ίηίεΓεδί Ηεεηιίδε ο ί ίΗεΪΓ εΐοδε ΙίηΗδ ννίίΗ ίΗε ννοΗά ο ί δείεηεε 3ηά εοηδίηιείίοη
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Ρΐβ. 1. δοπιε 1)φ65 οΠήϊΙοπε&Ι ιηείαΐ βήοίβεϊ οΓυδΑ [4],
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ΙεεΗηοΙο^γ ϊη 3 ρειίοά οΓ ΓΕρϊά ϊηηονΕίϊοη 3ΐκ1 ΐΗεοΓείϊεΕί άενείορηιεηΐ
(Ρϊ§§.2,3). \ν ε Κάνε εοηεεηίΓΕίεά οη ίΗϊδ ρεποά, ννϊίΗ ρηΠίευίΕΓ ΓείεΓεηεε Ιο ίΗε
νεηείο Κε§ϊοη, ννΗετε ϊηηονΕίϊη§ ρΓοίεδδοΓδ [15] εη<1 εη§ϊηεεΓδ [16] ννεΓε
ννοάάηβ εΙ ίΗε Ιΐιηε (Ρϊ§§.4,5,6).
ΒείοΓε ρΓοεεεάϊη§ ννϊίΗ δγδίεπίΕΐϊε άΕίΕ §3ΐΗεπη§, ϊί ννΕ8 ηεεεδδΕΓγ Ιο εΗοοδε ε
ροννειίιιΐ αικί νεΓδΕίϊΙε τηβώοά/ ογ ααΐαίοχιηηχ ίΗβ άαία. δυεΗ ε ηιείΗοά Ηαά ίο
Ηε εΗΪ8 Ι ο ίΕεΐΙϊΐΕίε ΗοίΗ ε §εηεΓΕΐ Εηά ε ιτιογο άείηϊΐεά εχΕίπίπΕίίοη οί" ίΗε
ρΕποΓΕπίΕ ο ί ίΗε ρΓοάυείϊοη ο ί ϊγοπ Ηπά§εδ Εηά Ηε ΕΗΙε ίο ϊάεηΐϊίγ επ(1 άεδεηΗε
ίΗε ηιοΓε ίπιροΓίΕηί δίπαεΙΟΓΕί Εδρεείδ. ΤΗυδ, ϊί εουΐά ηοί Ηε δϊιηρίγ ε εοΐΐεείίοη
οί ΐηίοιτηΕΐΐοη εΗοοΙ ίΗεδε δΙηιείυΓεδ, ΓΕίΗεΓ ϊί δΗουΙά οίϊεΓ ε δγδίεηι ο ί
ϊηίεΓεοηηεείεά (ΙεΙ ε ννΗίοΗ εουΐά Ηε ίηίειτεΐΕΐεθ Εηά, ϊιηροΓίΕηΐΙγ, \νΗίεΗ \νΕδ
ΕίδΟ 8Εδγ ΙΟ 1ΏΕΠ3§ε.
Ιη ΓεΕίίίγ, ίΗε ΗΕδΐε ρΓοροδίίΐοη ίοΓ δυεΗ επ ϊηνεηίοΓγ ο ί ΗΐδίοποΕί Ηπά§εδ Ηε8
ίννο Εΐηΐδ: οη ίΗε οηε Παπά ι ΗεΙ ο ί άείιηϊη§ επ ονεΓΕίΙ ρϊείυεε ο ί ίΗε ΕεδίΗείΐε Εηά
δίπιεΙοΓΕί νΕίεηεε ο ί ίΗεδε δίΓυείυΓεδ Εηά, οη ίΗε οίΗεΓ, ο ί εηεουΓΕ£Ϊη§ ρΓο]εείδ
Γογ ίΗε εοηδεΓνΕίϊοη ο ί ΗίδίοπεΕίΙγ ϊηίεΓ8δίϊη§ Ηηά§εδ. ΤΗε ίο11οννϊη§ ίεΕίυΓεδ
επιεΓβεά Εδ Ηεϊη§ εηιεΪΕΐ ίοΓ άεδϊ§ηϊη§ Εηά πΐΕηΕ§ϊη§ ίΗε άΕίΕ ίη ίΗίδ ϊηνεηίοΓγ:
ε) ίί Ηε(1 ίο Ηε ίΕδί Εηά εΙεΕΓ ννΗεη εΕίΕΐο§υϊη§; Η) ϊί δΗουΙά, ννΗεηενεΓ ροδδίΗΙε,
ρεπηίΐ ΕϋίοηίΕΐϊε ϊηρυίίϊη§ ο ί ϊηίοπηΕΐίοη; ε) ίτοιη ίΗε ορεΓΕίΐη§ ροίηί ο ί νϊενν,
ίί ηιιΐδΐ Ηε δϊιηρίε, Εηά είΤιοΕοϊουδ, ίο ηΐΕηΕ§ε; (1) ΐΕδίΙγ, ίί Γηιιδί Ηε ίΙεχΐΗΙε ννΗεη
ΕΠΕίγδίη^. ΤΗε εΗοϊεε ίεΐΐ οη ίΗε δοΒννΕτε \νΗίεΗ, ννΕδ ίΗε Ηεδί ΕΗΙε ίο δΕίϊδίγ
ίΗεδε ΓεςυΪΓεπιεηίδ επ(1 ννΗϊεΗ Ηε(1 ίΗε §ΓεΕίεδί ροίεηίΪΕΐ.
ΤΗε ΜείΗοάο1ο§γ Εάορίεά Γογ εαία1ο£υΐη§
ΡίΓδίΙγ, ιΐδΐη§ ίΗε ϊηίοπηΕίΐεδ δγδίεηι Ρογ 0 ΕίΕΐο§υίη§ άεδεπΗεά Ηεεε [13], επ
ϊηνεηίοΓγ ο ί πιείΕΐ Ηπά§εδ ϊη ίΗε ν ε η ε ίο Κ.ε§ϊοη \νΕδ άΓΕννη υρ ννΗϊεΗ \νΕδ
Γεδίπείεά ίο ίΗοδε Ηπά§εδ ννΗϊεΗ ΗεγΙ Ηεεη Ηυϊΐί ΗείοΓε ίΗε ΡΪΓδί λΥοάά λΥΕΓ Εηά
ννΗϊεΗ ΕΓε δίϊΐΐ ϊη εχϊδίεηεε. Βείονν, ίοΓ ίΗε τεΕάείδ εοηνεηϊεηεε, ννε οίϊεΓ ε Ηπεί
άεδεπρίϊοη ο ί ίΗϊδ ϊηδίΓυπιεηΙ.
ΤΗϊδ εοπφυΙεΓΪζεά ϊηνεηίοΓγ εοηδϊδίδ ο ί ε ΓβΙαΙίοηαΙ άαίαύαζε δεί υρ υδϊη§
Μ κγο5ο/ ( Α ο ο ε 2. 0 ίοΓ \νϊηάοννδ δοίίννΕΓε ννΗϊεΗ εοηίΕΪηδ νΕΓΪουδ ίΐΐεδ Εηά
ίΕΗΙεδ ννΗϊεΗ εΕη Ηε νϊδυΕίϊζεά υδϊη§ νϊάεο Ηυίίοηδ Εηά ννΗϊεΗ Εΐΐονν ε11 ίΗε άΕίΕ
Γεΐ3ίϊη§ ίο οεοΗ Ηπά§ε ίο Ηε ϊηδεΠεά Εηά ίΗεη, δυΗδεςυεηΐΙγ, εΕίΕΐο§υεά,
εΐΕΗοΓΕίεά Εηά νϊδυΕίϊζεά ϊη άϊίϊεΓεηί ννΕγδ Εηά ίοπηδ.
ΤΗϊδ ηιεΕηδ ο ί θΕίΕΐο§υϊη§, ννΗϊεΗ ϊηεΐυάεδ επ εΕδγ-ίο-υδε οη-ΐϊηε §υϊάε, Ηε5
Ηεεη άεβϊβηεά ίοΓ υδε Ηγ Ιεδδ εχρεΠ ορεΓΕίοΓδ.
ΟίΓξΕηϊδΕίΐοη ο ί ίΗε ϊηνεηίοΓγ
ΤΗε πιοδί ϊηιροΓίΕηί ρΕΠ ο ί ίΗε άΕίΕΗΕδε ϊδ ίΗε ϊηνεηίοΓγ βίε, ννΗϊεΗ ϊδ άεδϊβηεά
ίο ϊηεΐυάε, Εδ εΙεΕΓίγ Εηά εοηεϊδείγ Εδ ροδδίΗΙε, ε11 ίΗε ϊηίοΓηίΕΐϊοη τεςυΪΓεά ϊη
ΟΓάεΓ ίο εοηιρϊΐε επ ϊηνεηίοΓγ ννΗϊεΗ ειηρΗΕδϊζεδ ίΗε Ηϊδίοπε-ίεεΗηο1ο§ϊεΕΐ
Εδρεεί. ΤΗεβ ίβ ϊδ άϊνϊάεά ϊηίο ηϊηε αβαίίοηχ. 1) ιπεντιηοατιον , 2) ΗΐδΤΟΚίΟΑί.
ΟΑΤΑ, 3) ΤΕΟΗΝΟΕΟΟΙΟΑΕ 0ΗΑΚΑ0ΤΕΗ.Ι8ΤΙ08, 4) δί'ΚΙΧ'ΤυΚΑΙ. ΟΗΑΚΑΟΤΕΚΙ8ΤΙ08, 5) ΡΚΕ8ΕΝΤ 8ΤΑΤΕ ΟΡ ΚΕΡΑΙΚ, 6) ΗΙ8ΤΟΚΙΟΆΕ ΡΑΟΤ8, 7) ΚΕΡΕΚΕΝΕΈ8, 8)
8θυΚΟΕ8, 9) ΟΙΑΟΚΑΜ8.
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Ρί§. 2. δΐηιοΙιίΓαΙ Ιγρβδ οΓιηεΐΕΐ βήά§ε3 ΙίδΙεά ϊπ ε §επτΐ3η Ηεικ16οο1<
οΓίΗε 6ε§ίηηίη§ οΓΧΧ εεηΐιιιγ [17],
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-ΒΒΒΗ
Ρί§. 3. Ο θ 5 δ 560 ίίοηδ οΓ ΓΕΪ1 γπ61ε1 1?π<1§β8 οΓΐΗε 6ε§ΐηηίη§ οΓΧΧ ςεηίυίγ [17],
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Ρί§. 4. Μείαΐ 3 γο1ι Ρπ(1§ε8 ΐη 3 ΐΐ3ΐΪ3η βοοίί οίΊ881 [15]
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Ε&οΗ αβείίοη ίδ ιτΐ3<1ε υρ οΓ ε (ϋίΤεΓεηί ηυηώεΓδ οΓ εηίπεδ, οεοΗ οΓ \νΗίεΗ
Γερπεδεηίδ ίΗε ρ3ΐΐίευΐ3Γ ςυεπεδ &η<1 ρΓοΗΙεπίδ ννΗϊεΗ οεπ 5ε Εηδννεεεά ννίίΗ
5πεΓ, ογ άεδεπρίίνε, Εηδννείδ.
ΤΗίδ ΕρρΓΟΕεΗ \ν3δ 3(1ορΙε(1 ϊη οπΙεΓ Ιο δΕίίδίγ 1\νο ΓεςυΪΓεπιεηίδ: ΓίΓδίΙγ, ίΗε
ηεεό Γογ εαδγ 3Π(1 Γαδί 3εεεδδ Γογ εοηδυΐΙΕίίοη \νΗίεΗ, 5γ εοη$ϊ(1επη§ δοιτιε
ίΰη(ΐ3Γηεηΐ3ΐ οΗΕΓΕοΙεηδίίοδ, 3ΐ1ο\νδ ίΗε Ιγρο1ο§γ οΓ ίΗε 5π<1§ε ίο 5ε ϊάεηΙϊΓιείΙ
ςυίεΗΙγ 3π5, δεεοηάΐγ, ρΓονίάεδ ί5ε ιηοδί εχΗαυδίϊνε αηά <1εΐ3Ϊ1ε<1 άεδΟΓΪρίίοη
ροδδί51ε οΓ δοπιε 3βρεείδ οΓ 15ε 5π5§ε 3ΐδθ Γγογπ ί5ε ΗίδίοήεΕί ροΐηί οΓ νίε\ν, Γογ
εχ&ιηρίε, §ίνίη§ ί5ε ϊη<1ϊνϊ<1υα1 Ηίδίοιγ οΓ ίΗε 5π(1§ε ίτοηι ΐίδ εοηδίηιείίοη ίο 15ε
ρΓεδεηί είαγ.

Μ3η&£ΐη§ ίΗε άαίαΗαδε
ΤΗίδ εοΓπρυίεπζεά πιεΐΗο<1 οΓ 03ί3ΐο§υίη§ ηοί οηΐγ δρεεάδ υρ ίΗε ρΓοεεδδ οΓ
εοπφί1ίη§ 15ε ΓεοΙ δΗεείδ οΓ επ ίηνεηίοΓγ, 5υί αΐδο οίΤεΓδ οίΗεε Ε<1νΕηΐΕ§εδ
(1υπη§ 15ε νΕΓΪουδ δίΕ§εδ οΓ ΕτεΗίνε ηΐ3ηΕ§επιεηΙ. Οηεε ί5ε ϊηΓοππΕίίοη 35ουί
8305 5π5βε 53δ 5εεη ίηρυίίε<1, 3 ΓείΕΙίοηΕΐ 5313538ε 3ΐ1ο\νδ ίί ίο 5ε εΐ35θΓ3ίε(1
3ΐκ1 νϊδυ3ΐϊζε(1 ϊη ηιαπγ (ΙίίΤεΓεηί \ν3γδ, Ηί§Η1ί§Ηίίη§ οηΐγ ΐΗαί ίηΓοππΕίίοη \νΗίεΗ
ίδ πιοδί ίιηροΠ3ηΐ Γογ εβεΗ δίηιοίυΓε Γεςυεδίεά 5γ 15ε υδεπ
δί3Γΐίη§ ίτοιτι ίΗε ΜΛΓΝ ΜΕΝυ οηε 03η εηίεΓ ί5ε ΠΑΤΑ εραβοκατιον μκνπι.
Ργοπι ΗεΓε ίί ίδ ροδδϊ51ε ίο νίδυ3ΐίζε, 5οί5 3δ §ΓΕρΗίεδ 3Π<1 3δ ΐβαοη/χ, ε11 ί5ε
5π5§εδ ϊη ίΗε ίηνεηίοΓγ. ΤΗεΓε 3Γε δυΗίϋνίάείΙ 3ΐκ1 Γε§Γουρε5 οη ίΗε 53δίδ οΓ
δρεεΐΓιε εηίεπΕ ννΗίεΗ εοιτεδροηό ίο ίΗε ΗπεΓ εηίπεδ.
Ιη ίΗε τεδεαΓοΗ 4εδεπ5εε1 ΗεΓε \ν3δ οη ηιεΐ3ΐ 5η<1§εδ Ηυίΐί ϊη ίΗε νεη είο Κ.ε§ίοη
5εί\νεεη 1850 Εηά 1915. Α ηΐΕρ οΓίΗε ηιοδί Εηο\νη οΓίΗεηι ίδ §ίνεη ίη Ρί§ 7 Αδ
τε§3Γ(1δ ίΗε 5πί1§εδ ννΗίεΗ 3Γε δίίΠ ίη εχίδίεηεε, ίΗεγ ννεεε §Γθυρε(1 οη ίΗε 53δίδ
οΓ ίΗε ηιοδί ίπιροΓί3ηί εηίπεδ, 5υί ίΗε 5Εί35Εδε ηΐΕΠΕ^εηνεπί ρΓΟ^ΓΕίηπιε ννίΐΐ
ρεπηίί πΐ3ηγ οίΗεΓ εοηιΗίηΕΐίοηδ οΓ ίΗείοΓδ ίο 5ε εχρίοιοά ίΗτου^Η οίΗεΓ δίιηρίε
ορεΓ3ίίοηδ.

ϋίδΙπΗυίίοη οί ίΗε Ηηά^εδ δίικϋεύ ϊη ίΗε νεηείο Κεςΐοη
Α ΙοΙεΙ οΓ 52 5π5§εδ ννεΓε ίεΐεηΐίίΐεεί ίη ίΗε νεη είο Κε§ίοη. ΤΗεγ ΕΓε 5ίδΙπ5υίε(3
38 Γοΐΐοννδ: 32 ίη ίΗε ΡΓονίηεε οΓ νεη ίεε (οΓ ννΗίεΗ 23 ΕΓε ίη ίΗε οΐά είίγ εεηίΓε),
8 ϊη ίΗε ΡΓονίηεε οΓ ΡεγΙοε, 5 ϊη ίΗε ΡΓονίηεε οΓ νϊεεηζΕ, 4 ίη ίΗε ΡΓονίηεε οΓ
Τίενίδο, 2 ϊη ίΗε ΡΓονίηεε οΓνεΓοηΕ, οηε ίη ίΗε ΡΓονίηεε οΓΒεΙΙυηο Εηά ηοηε
ίη ίΗε ΡΓονίηεε οΓΚ.ονί§ο.
ΤΗίδ τεβεΕΓεΗ εΕΓπεά ουί ίη ίΗε νεη είο, δεεΗδ ίο πιεΠο ε εοηίπΗυίίοη ΐο\νΕπ1δ
ίΗε εΕίΕΐο^υίηί» οΓ ε11 εχίδίίη§ εοηδίηιείίοηδ. ΜΕηγ εϋίΤεΓεηί ΕΓεΗίνεδ ννεεε
οοηδυΐΐεεί ίη οηΙεΓ ίο άΓΕνν υρ ΐΗίδ ίηνεηίοΓγ: ίΗοδε οΓίΗε ΡΓονίηείΕΐ §ονεΓηηιεηΙ
3(1ηιίηίδΐΓΕίίοηδ, οΓ ίΗε νΕπουδ ΓΕίΙννΕγ ΕυΐΗοπίίεδ ίη ίΗε εγοε, οΓ ίΗε ΓΟΕάδ επΗ
Ηί§Η\νΕγδ ΕίΙηιίηίδίΓΕίίοη, επΗ οΓίΗε ΓηοΓε ίπιροΠΕΠί ΙοοεΙ ΕυΐΗοπίίεδ.
ΤΗεΓε ΕΓε ε 1εγ§8 ηυηώεΓ οΓ πιείΕΐ ρεάεδίπΕη 5πά§εδ ίη νεηίεε, ννΗεεε, Εδ ίδ
\νε11 Ιεηοννη, ηιοδί 5π5§εδ ΕΓε ΕΓεΗεά. ΟνεΓ ίΗε γεΕΓδ, υηΙίΗε ίΗε δίίυΕίίοη Γογ
γοεγΙ επΗ γειΙ 5πί1§εδ, ίΗεδε 5π(1§εδ ΗΕνε ηοί Ηε<1 Ιο 5 οεγ ρΓθ§Γεδδίνε1γ
ίηοΓεΕδίη§ ΙοΕεΙδ επ(1 ΗΕνε δυπ/ίνεό Βυί ΕηοίΗεΓ τεΕδοη \νΗγ ίΗε νεη ίεε 5π5§εδ
τεηίΕίη ΐΕΓ^εΙγ υηΕΐίεΓειΙ, ίδ ι ΗεΙ ίΗε είίγ εεηίΓε ΗΕδ ηοί δυίΤεΓεεΙ ίΗε άεδίηιείίνε
είΤεείδ οΓ ννΕΓ \νΗίεΗ ΗΕνε εΙεδίΓογεεΙ πίΕηγ εοηδίηιείίοηδ οη ίΗε ηιειπΙεποΙ
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96

Ρί§. 6. ΜεΙ&Ι ρο1γ§οηα1Ιηΐδδ1>π(1§68 ΐη ά ίί&ΐϊαη βοοΡ ο ί 1881 [15]
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Ρί§. 7. δΙηιείιίΓεΙ ίγρεδ οί ίΗε πιεΐ&Ι Ηπά§εδ Ηυϊΐί ϊη ίΗε νεηείο Κε§ίοη
Ηεί\νεεη 1850 εηά 1915 [18]

Μεηγ Ηπ(1§ε8 ννΗίεΗ δρεηηεά ίΗε ηιείη ιϊνεΓδ ίη ίΗε νεη είο \νεΓε είεδίτογεεί
άυπη§ ννεΓδ, εΗονε εΐΐ, (1υπη§ ίΗε ΡΪΓδί \Υ ογ1(1 \ΥεΓ.
Αδ Γε§εΓ(ΐ8 Γεϊίννεγ Ηηάββδ, Ηεεειίδε ο ί ίΗε ίηοΓεεδεά δρεεά εηά §ΓεείεΓ \νεϊ§Ηί
οΓ ίΓείηδ, ΐΗοδε \νϊΐΗ δρεηδ Ηί§ΗεΓ ίΗεη 15 γπ \νεΓε εΐιτιοδί 3.11 Γερίεεεά ϊη ίΗε ροδί
δεεοικί \νοΗ<3 ννεΓ ρεποά. ΤΗε οηΐγ Ηή<1§εδ ΛνΗϊεΗ Ηενε τεπιείηεά ορεΓείίοηεΙ εΓε
ΐΗοδε οη ίΗε ΗΓεηοΗ Ιίηε ίτοιη Ρίονε άί δεεεο Ιο Αάπε, ε δίη§1ε ΐΓεοΗ τεί1\νεγ
ΛνΗϊεΗ Ηεε ηοί Ηεεη εΙεεΙπΓιεά, ΐΗεδε βπ<1§εδ δρεη ίΗε ΚϊνεΓ ΟοΓζοηε, ίΗε Ουοπ
Οεηεΐ εη<1 ίΗε ΚϊνεΓ ΒεεεΗΐ§1ΐοηε. ΤΗεΓε ϊδ οηε ΗΐΓϋΗεΓ ρΓε-1915 Ηπε)§ε ονεΓ ίΗε
Τε§θΓζο ΐη ίΗε ΡΓονϊηεε οί" Βείΐιιηο. Α11 ίΗεβε δίηιείιίΓεδ ννϊΐΐ Ηε άεηιο1ίδΗε(1 ίη
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ίΗβ ηεχί Ρενν γεΕΓδ. ΤΗεΓε ΕΓε δενετΕί Ηπά^εδ χνΐΐΗ ίννΐη ΗοΕίηδ, 3.11 ννΐίΗ δρΕηδ
Ιοννετ ι Ηεπ 15ιη, ΐη ίΗε Ρτονΐηεεδ οΡ νεη ΐεε, Ττενΐδο Εηά ΡαάυΕ.
ΤΗε ιτιοδί ΐηΙεΓεκΙΐηβ τοΕά Ητΐά^εδ ΕΓε ϊη ίΗε υτΗΕη άΐδίπείδ οΡ Ρ ε(1ιιε εικΙ
νΐεεηζΕ. Ιη ίΗε οίΗετ ρΓονΐηεΪΕΐ εηρΐίΕΐδ ίΗετε ΕΓε πίΕηγ ϊγοπ Ηήά§εδ ννΗΐεΗ 8ρΕη
ίΗε ΛΥΕίεπνΕγδ ι ΗεΙ παη ίΗτου§Η ίΗε εΐίΐεδ. ΡυτίΠεπηΟΓε, ϊη ίΗε ΡΓονϊηεε οΡ
νεηΐεε οη ίΗε 1ο\νεΓ τεΕοΗεδ οΡ ίΗε Κΐνετ ΡΐΕνε, επ εγ8ε ννΗετε ε §τεΕί ηΐΕηγ
Ιαηά ΐηιρΓονειηεηΙδ ννετε ΟΕΐτίεά ουί ΐη ίΗε 1920δ, ίΗετε ΕΓε πίΕηγ νεΓγ
ΐηΙεΓεδίΐη§ ιηοΗΐΙε Ηηά§εδ οΡ ε11 ΐγρεδ. ΟΗνΐοιίδΙγ, ίΗεδε ΗΕνε ηοί Ηεεη ΐηεΐυάεά
ίη ίΗΐδ ΐηνεηίοΓγ ΗεεΕϋδε ίΗεγ \νεΓε ε11Ηυΐΐί Εήετ ίΗε Ρΐτβί λΥοτΙά ΧΥεγ.

ΤΗε ιποδί εοηιηιοη ίγρε οΡΗηά§ε ΐδ ίΗε ΟΕδί ϊγοπ εγοΗ (Ρϊ§.8ε). ΤΗεΓε Ετε 15 οΡ
ίΗΐδ ίγρε (28% οΡ ίΗε ΙοΙεΙ) ε11 ΐη ίΗε εεηίΓε οΡ νεηΐεε. ΤΗεΓε ΕΓε 28 δίΓΕΪβΗί
ΗεΕίη Ηπά§εδ Εηά 24 ΕτεΗεά ΤΗε 20 ίηΐδδ Ηπά§εδ, 6 οΡ \νΗΐεΗ ΕΓε ΐΕίίΐεε ΗΗά§εδ
ηΐΕΐίβ ιιρ 38% οΡ ίΗε ίοίΕΐ επ<1 ΕΓε ίΗε ιηοδί εοηιηιοη δΙαιοίυΓε Εάορίεά Ρογ γοε4
επ(1 γεϊΙ Ηηά§εδ. ΤΗε ονεΓΕίΙ Ιεη^ίΗ οΡ 80% οΡ ίΗε Ηήά§εδ δίυάΐεά ΡΕίΙδ Ηείννεεη
5 Εηά 30 ΐη. Ηεηεε, ίΗεγ ε11 Ηηνε 8πιε11 ογ πιεάΐυιη δρΕΠδ. Οηΐγ ίννο Ηηά§εδ ΕΓε
1οη§ετ ι Ηεπ 60 πι, οηε ΐδ ε γοεγΙ Ηπά§ε ονεΓ ίΗε ΚοηεΕΪείίε ΟεπεΙ εΙ δ. Νΐεοΐό,
ΐη ΡεΗιιε, ίΗε οίΗεΓ ΐδ ε γεϊΙ Ηπά^ε, οη ίΗε Ρΐονε <ϋ δηεεο - ΑάπΕ Ιΐηε ονεΓ ίΗε
ΚάνεΓ ΒΕεεΗΐβΙΐοηε. Αδ τε§ΕΓάδ ίΗε εοηδίηιείΐοη άΕίεδ οΡ ίΗε Ηπά§εδ ίηεΐυάεά ΐη
ίΗΐδ εεηβϋδ, (Ρΐ§.8Η) Ηΐ§Η1ΐ§Ηίδ ίΗε υηΐΡοπηίΙγ οΡ ίΗε άίδίπΗυίίοη οΡ δυεΗ Ηυΐ1άΐη§
Εεΐίνΐίγ ΐη ίΗε νΕπουδ άεεΕάεδ ΐηίο \νΗΐεΗ ίΗε ρειίοά 1850-1915 Ηε8 Ηεεη
άΐνΐάεεί. ΤΗε ρετΐοά οΡ §τεΕΐεδί Ηπά§ε-Ηυΐ1άΐη§ Εοΐΐνΐίγ ννΕδ ίτοπι 1910 ίο 1915,
ιηοδί οΡίΗεδε Ητΐά§εδ \νεΓε Ηαΐΐί Ρογ ίΗε ΓΕΪ1\νΕγδ. ΤΗε οΐάεδί Ηπά§ε ΐδ ΐη νεηΐεε,
οη ίΗε Κίο άεΐ Κ,εηιεάΐο. ΤΗΐδ Ηπάίξε ννΕδ Ηυΐΐί ΐη 1851 Ηγ ίΗε Οάοατάο ΓυΙΙαΙΐυ
Ρουηάιγ ΐη ΜεδίΓε, Εηά ννΕδ ίΗε ίπδί οΡ ε 1οη§ δειίεδ οΡ εΕδί ϊγοπ Ητΐά§εδ ηΐΕ(1ε
ΐη ίΗε νεηΐεε εγοε ίΗε ηιοδί ΡΕηιουδ οΡ ννΗίοΗ ΕΓε ίΗε Αββαάβηιία Βήά%β επ<1 ίΗε
8βαΙζί Βήάξβ, ΗοίΗ οΡ ίΗεδε ννετε ηΐΕ(1ε δοοη Είίετ Ηγ Νενΐΐΐε επ<4 ίΗεη
άΐδπίΕηίΙεά. Μοδί οΡ ίΗε Ηπά§εδ (61%) ΕΓε ΓοοΐΗπά§εδ, 23 οΡ \νΗΐεΗ ΕΓε ΐη ίΗε
εΐίγ οΡ νεηΐεε. δοηιε Ηπά§εδ ννετε οπ^ΐηΕΐΙγ άεδΐ§ηεά Εηά Ηυΐΐί ίο εΕΐτγ
ννΗεεΙεά ίΓΕίϊϊε, Ηοί ΗΕνε δΐηεε Ηεεη ε1ε-εΐΕ55Ϊίΐεε1 Εηά Ιυτηεά ΐηίο ρεάεδίΓΪΕη
οηΐγ Ητΐά§εδ Ρογ τεΕδοηδ οΡ δΕΡείγ, ΗεεΕϋδε ίΗε 1θΕ<1δ ίΗεγ ννουΐά ΗΕνε Ηε(1 Ιο
Ηοεγ ηοννΕάΕγδ ννουΐά ΗΕνε Ηεεη ^τεΕίετ ΙΗεπ ίΗοδε ίΗεγ ννετε άεδίί>ηεά Ρογ.
ΙΡ οηε εχΕΓηΐηεδ ίΗε άίδίπΗυίίοη οΡ ίΗεδε Ηπά§εδ ΐη ίεπηδ οΡ ίΗε Ριπηδ \νΗο Ηυΐΐί
ίΗεηι (Ρϊ§.9 ε), οηε Ριηάδ ι ΗεΙ 26% οΡ ίΗε Ηπά§εδ δίυάΐεά ννετε εοηδίηιείεά Ηγ
ίΗε 8οβίβίά Υβηβία ρβΓ ΙιηρΓβχβ β ( 'οχίηιζίοηΐ ΡιώύΙίβΗβ, ΐη ίΗε γεΕΓδ Ηεί\νεεη
1883 Εηά 1915. ΤΗΐδ Ριγγπ, Ρουηάεά ΐη 1872, δρεεΪΕΐΐζεεΙ ΐη ρυΗΙΐε ννοτΗδ Εηά
ορετΕίεά ΐΗτου^Ηουί ΙίΕΐγ Εηά \νΕδ ίΗε οηΐγ τεηΐΐγ 1εγ§ ο εοηδίηαείΐοη Ριπή ΐη ίΗε
νεηείο. ΟίΗεΓ ΐηιροΠΕηΐ Ριπηδ, ΕρΕΠ ίτοπι ίΗοδε \νΗΐεΗ ννοτΗεά εΙ ίΗε πεΙϊοπεΙ
Ιενεί δυεΗ Εδ ίΗε Ρΐεάπιοηί ΗΕδεά ίϊπη ΞανίβΙίαηο ογ Ραηηί ά ΝαίΗαη οΡ ΜϊΙεπ,
ννετε ίΗε ΝβνίΙΙβ Ροιοιώγ ΐη νεηΐεε, ίΗε ΒΰηΰαΗ-ΒοααΗνίίι Ροιιηάτγ ΐη ΡΕάιΐΕ,
χνΗΐεΗ \νΕ8 ΐΕΗεη ονετ Ηγ ίΗε Υβηβία Ριγγπ, ίΗε Βοβίβίά Υβηβία ο/ ΜββΗαηίβαΙ
Υοηχίηιβίίοηχ αηά Ροηηάνίβα οΡΤτενΐδο, ίΗε Τσδία & ϋβίαΐβτ οΡ νΐεεηζΕ, Εηά
ίΗε Ζαηξίτοΐαηιί οΡ Ρονΐ§ο ΤΗεβε ΐΕίίετ \νετε δηίΕΐΙ, ΙοεΕίΙγ Εείΐνε Ριπηδ, ννΐίΗ
Ηΐ§Η1γ άΐνετδΐίΐεά ρτοάυείΐοη Βυΐ1άΐη§ πιείΕΐ Ηπά§εδ ννΕδ οηΐγ ρΕίί οΡ ίΗεΐτ
ονεΓΕίΙ Εείΐνΐίΐεδ Είδο ΗεεΕϋδε, ϊηΐίΐΕΐΙγ, Εΐηιοδί ε11 ίηιροΓΐΕηί πιεΐΕΐ εοηδίπαείΐοηδ
ννετε εοιηπιΐδδΐοηεά Ργογπ Ροτεΐ§η ίίπηδ.
ΤΗε δίΕίε οΡ τερΕΪτ οΡ ίΗε γπεϊπ δίηιείϋΓΕί εΐεπιεηίδ ΐδ Ηπείΐγ δυπιηιεά υρ ΐη
Ρΐ§.9Η. ΡϋΓίΗετ, πιοτε άείΕΪΙεά εοηδΐάεΓΕίΐοηδ, ΕΓε §ΐνεη ΐη τεΡετεηεε [13],
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Ρϊ§. 8. ΜβΙαΙ βηά^εκ δΐίΐΐ εχΪ8ΐΐη§ ϊη ΐΗε νεηείο Κε§ίοη (1850-1915) [13]:
α) δΙηιοΙιΐΓ&Ι Ιγρεχ; β) ϋαίε οΓοοηχίηιοΐίοη

Ρϊ§. 9. ΜεΙ&1 βήάββδ δίϊΐΐ εχΪΒίΐη^ ϊη ίΗε νεη είο Κεβϊοη (1850-1915) [13]:
α) ΟοηδΙηιοίϊοη εοπιρΕηίεχ; 1)) δίαίε οΓτεραίΓ οΓπιαίη δίιυεΙιίΓε
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ΗοννενεΓ, υδυ3ΐ1γ, Λε δυρροΠίη§ δίηιείυΓεδ 3Γε Λε ηνοδί (Λπΐ3§εΛ ΟΓ 311 Λε
ί?ΓΪ(3§ε5 δίυΛεά, γο3<1 Ηπε1§εδ Ηβνε Ηεεη 3ά3ρ1εά ηιοδί ίη οηίεε Ιο δίΓεη§Λεη
Λέπι 3Π(1 πιεεί Λε ΓεςυίΓεηιεηίδ Γογ Ηε3πη§ ίοιΛγ'δ §εε3ίεΓ 1θ3<Ιδ. Ιη δοπιε ε3δεδ
Λεδε 3(ΐ3ρΐ3ΐϊοη8 Η3νε Γεβρεείείΐ Λε οπ§ϊη3ΐ δίηιείυΓε ηηά Ιίηεδ ννΗΠε ϊη οΛεεδ
Λε δίηιείυΓε 3Π<1 δΗ3ρε Ιΐ3δ Ηεεη Γ3<1ϊθ3ΐ1γ ΕΐΐεΓεά. ΓνΛηγ Ηπ(1§εδ οη 1οε3ΐ ογ
ρΓονίηεΪ3ΐ Γουίεδ 3Γε ΐη 3 ροοΓ δ(3ΐε οΓ τερ3ΪΓ, ηιαίηΐγ Ηεο3υδε οΓ ίηδυίΐίείεηί
ηΐ3ίηΙεη3ηεε ννοΛ, ΗοννενεΓ, Γ3ΐ1 Ηπ<1§εδ Η3νε §εηεΓ3ΐ1γ Ηεεη Γουηά ίο Ηε ίη 3
ΗείίεΓ δΐ3ίε.
ΟοηεΙιΐδίοηδ

ΤΗίδ ηιείΗοβ ο ί 03ί3ΐο§υίη§ (Ι3ί3 ηοΗεδ ίί ροδδίΗΙε ίο εοηδίηιεί 3η ε3δί1γ
πΐ3η3§ε£ΐ 3ΓεΗϊνε, ννΗίεΗ οίΤεΓδ 3η Ηγο3(1 ονεΓ3ΐ1 ρίείυΓε. δυεΗ 3η 3ηΛίνε ΐδ
ίηόίδρεηδβΗΙε ννΗεη εχ3ηιίηίη§ ίΗε Ηίδίοπε3ΐ άενείορπνεηΐ οΓ εοηδίΓυείίοη
ΙεεΗηίςυεδ 3Π(1 οΓ ίΗεοΓείίθ3ΐ 3ρρΓθ3θΗεδ ίο ίΗε δΙηιείυΓ3ΐ 3Π3ΐγδίδ οΓ ηιεΐ3ΐ
Ηπά§εδ ίη 3 δρεείΓιε §εο§Γ3ρΗίε3ΐ 3τε3. ΤΗίδ ίγρε οΓ ίηνεηίοΓγ ε3η ρΓονί<1ε 3
Η3δίε ροίηί ο ί τε&Γεηεε Γογ 3ρρΓθ3θΗίη§ ΓεδΙθΓ3ίίοη ννοΛδ αηά Γογ ηΐ3ΐίίη§
εΗοίεεδ 3Ηουί Ηονν ίο εχρίοίί ίΗε Ηίδίοπε3ΐ1γ πιοΓε ίηΙεΓεδΐίη§ δίηιείυΓεδ.
Ιη ίΗε (ϋίυΓε, Λίδ ρΓο§Γ3πιπιε ίηίεηάδ ίο εχρ3ηε! ίΗε ρΗ3δεδ οΓ ίηρυΙίίη§ 3ηά
εΐ3ΗθΓ3ίίοη οΓ (Ι3ί3, ίηίειΤαείη^ Λ ε νΛΛΗηδε ννίίΗ §Γ3ρΗίεδ ρΓ0§Γ3πνιηεδ ίη οπΙεΓ
ίο ίηεΓε3δε ίΗε ροδδίΗίΙίίίεδ Γογ ΓερΓεδεηί3ίίοη 3ηά, 3ΐδθ, ννίίΗ ρΓ0§Γ3ΐηηιεδ Γογ
δΙηιείυΓ3ΐ 03ΐευΐ3ΐίοηδ ννΗίεΗ ννίΐΐ ρεΓΓηίί ΗοίΗ δΐ3ΐίε 3ηά (1γη3ΐηίε 3Π3ΐγδεδ ννΗίεΗ
03η, τε3δοη3Η1γ 3εευΓ3ίε1γ, εδίίηΐ3ΐε ίΗε ΗεΗ3νίουΓ οΓ 3 δίηιείυΓε ννΗεη Ηε3ΐϊη§
1ο3(1δ ννΗίεΗ εοιτεδροηνί ίο εοηίεηιροΓ3Γγ ίΓ3®ε οοηΛίίοηδ.
Ιί ίδ 3ΐδο ίηίεηάεά ίο ίυιΛεΓ άενεΐορ ίΗε ίηνεηίοΓγ βίε, αείεΐίηβ ίΗε ροδδίΗίΙίίγ οΓ
ίηδεΛη§ ίηΓοπηηΐίοη τεΐ3ίίη§ ίο Λε δΐ3ίίε 3η(1 βγηηηιίε ρεΓΓοιτη3ηοε οΓ Λε
δίηιείυΓε πιεβδυΓεε! 31 νηήουδ ηιοηιεηίδ ίη ίίδ ΗΓε. ΜοΓε δρεείΓιεβΠγ, ίΗίδ 3<1(1ε<1
(1313 ννίΐΐ Ηε: 3) ίηΤοπη3ίίοη ηΗουί Λε ρΗηδεδ οΓ δί3ίίε ίεδίίη§, ίΓ3οεά ίΗτου§Η ίΗε
3ΓθΗίνε άοευηιεηΐδ τεΐ3ΐίη§ ίο ίΗε είΓεείίνε ίεδίδ Γογ 1ο3ά Ηε3πη§ ε3ΐτίεά ουΐ οη
Λε εοπφίείείΐ δίηιείυΓε; Η) ίηΤοπη3ίίοη Γε§3η1ίη§ <ϋ3§ηοδίίε ίηνεδίί§3ίίοη
εαπίεΗ ουί δυΗδεςυεηίΙγ; ε) ά3ί3 Γεΐ3ίίη§ ίο ηιοηίΐοπη§ <1εΓοπιΐ3ΐίοη 3ηά δίΓεδδ.
Ιί ίδ ίηίεηεϊεεί, ίη ίΗίδ ΐ3ίίεΓ δεείίοη, ίο ρ3γ ρ3Πίευΐ3Γ 3ΐίεηίίοη ίο δΙηιείυΓ3ΐ
(1ί3§ηοδεδ ε3ΐτίε(1 ουί ννίίΗ ηοη-άεδίηιείίνε ίεεΗηίςυεδ οη Λοβε Ηπε1§εδ ννΗεΓε
ερίδοΛε ογ ρεηοάίε εΗεεΗδ οη ίΗε δί3ίε οΓ δίΓεδδ ογ άεΓοπη3ίίοη δΗουΛ Ηε
άοηε. Ηεηεε, ννε ρΓοροβε ίο ίηρυί 311 ίΗε τεδυΐίδ οΓ ηοη-άεδίηιείίνε ίεδίδ ννΗίεΗ
3Γε, ίη Λε Ηη3ΐ 3Π3ΐγδίδ, 3Η1ε ίο οίΤεΓ ίηΓοπηηίίοη βΗουΐ ίΗε δί3ΐε οΓ τερ3ΪΓ οΓίΗε
εοηδίΓυείίοη 3ηά οΓ ίίδ εοπφοηεηί ρ3ΐΊδ, δυεΗ 3δ δοηίε, υ1ίΓ3δοηίε, Χ-Γ3γ ίεδίδ
3η(1 ί1γη3ηιίε ίεδίδ ννίίΗ ΗοίΗ ίτεε, εηνίΓοηηιεηί3ΐ 3ηά ΓοΓεεεΙ νϊΗΓ3ίίοηδ.
ΡυΠΗεΓ ροδδίΗΙε ίηιρΓονειηεηίδ, ννΗίεΗ ννε 3Γε 3Ηε3άγ ννοΛίη§ οη, εοηεεπι: 3)
ίΗε ίπιροΓΐ3ηοε οΓ ρίείοπ3ΐ ΓερΓεδεηΐ3ίίοηδ (3ΓθΗίνε άοευιηεηΐδ, ρηηίδ 3ηε1
ρΗοίο§Γ3ρΗδ), Η) ίΗε ίπιροΓΛηεε οΓ 3υίοπΐ3ΐίε ρΗοίο§Γ3ΐηηιεΙηε ίηνεδΐί§3ίίοη; ο)
ίηΙειΪ3είη§ ννίίΗ 3υίοηΐ3ΐίε δίηιοίυΓ3ΐ 3Π3ΐγδίδ ρΓ0§Γ3Γηηιεδ; <1) ονεΓβΙΙ εν3ΐυ3ίίοη
οΓΛε 3ί3ίε οΓ δίΓεδδ 3η(1 <1εΓοπη3ΐίοη ννΗίεΗ τεδυΐί Γγογπ τε3ΐ 1θ3<1δ 3η(1 ΓεδίπεΙεά
1θ3(1δ; ε) 3ΓεΗίνίη§ 0313 οη εά-Γοηΐδ, ί) εχίεηΛη§ ίΗε 3ΓθΗίνε ίο εονεΓ οίΗεΓ
ίγρεδ οΓ δίηιείυΓεδ, δυεΗ 3δ Ηπ(1§εδ ίη ΓείηΓοΓοεά εοηεΓείε, δίοπε ογ ννοοΗ Ηγ
0Γ§3ηίζίη§ 3ηιί εοηιρί1ίη§ ηενν βίεδ.
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