δΤϋϋΥ ΟΡ δΤΚυΟΤΙΙΚΑΕ ΙΝΤΕΚΥΕΝΤΌΝδ ΑΝϋ ΟΗΑΝΟΕδ
ΑΓΡΕΟΤΕϋ ΛΕΤΑΜυΚΑ ΟΑΤΗΕΟΚΛΕ (XIII ΕΕΝΤΙ ΚΥ) ΒΥ ΜΕΑΝδ
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ΙηχΐϊίυΙε Ρογ Κεδίάεηεε αηά ^ ε ίο ΐ ΙηίτΕδίηιεΙιίΓεδ, ΙΚΙ5 - €Ν Κ , Β εγι
ΡΗ.Ο. δίιιάεηί ίη ΒυιΊ<ϋη§ Βη§!ηεεπη§ - Β& δαρίεηζα υηίνεΓδίίγ - Κοιηε

ΑΗδίΓβεί
ΤΗε ραρεΓ <3ε3ΐδ \νίίΗ ίΗε ιίδε ο ί δΐίΓνεγ ΙεεΗηίςιιεδ 3ρρ1ίε<3 οη Γηοηιπτιεηίβΐ
ΗυίΜίη§δ, Ηηδεοί οη ίΗε ώ§ιΐα1 εΙηΗοΓΕίίοη ο ί ίηΐ3§εδ. ΤΗε δίτηρ1ίίϊε3ίίοη ο ί
δΐίΓνεγ ρΐΌοεάιίΓεδ αηά ο ί ΐΗε §Γ3ρΗίε Γεδίίίυίίοη ννίάεηδ ΙΗε 3ρρ1ίε3ίίοη δεείοΓ
οη Τιε1<1 ίη ννΗίεΗ ίΗε ΐΓΕάίΙιοηοΙ §Γ3ρΗίο δΐίΓνεγ 3ηά ίΗε εΐ3δδίθ3ΐ
ρΗοΙθ£Γ3ηΐϊηεΙιγ ιίδείί, Η3νε Ηεεη δΗοννίηβ, δίηεε 3 Ιοη§ Ιίηιε, ίΗειτ Ιΐηιΐίδ ίη
οοηηεείίοη \νιΐΗ ίΗε ηε\ν άοοιπηεηί3ίίοη (1εηΐ3η<1δ 3η<1 \νίίΗ ίΗε ηεεείδ ο ί
δΐιτνεγ τεςαιτεά, Ηγ Ιίιε άενείορηιεηΐδ ο ί ίΗε (ΗεοΓγ 3Π(1 ρΓ3εΙίεε ο ί
ΓείϋΐΉίδΗιτιεηΙ. Ιη ί3εί, δυεΗ δΐίΓνεγ ΙεεΗηίςιιε οίΤεΓδ Ιο Ιίιε ΙεεΗηίείοηχ ίΗε
ρο58ΪΡ>ί1ίΙγ Ιο 03πγ’ ουί ίΗε εοΓηρΙείε ηηηίγδίδ ο ί ΙΗε Ηυί1άίη§ Ρ>γ υδίη§ ίΗε
δίΓβίβΗίεηεά ίηΐ3£ε ογ ίί 38 3 ννοιΉ δυρροΠ.
Αη ίηΙεΓεδΙίη§ αρρίιεαίιοη ίδ ίΗε οηε \νε ίίη<1 ίη ίΗε ίίείά ο ί Ηυιΐάίη^δ δίΓυεΙυταΙ
βηβΙγδίδ, ννίιεΓΟ ίί ίδ ροδδΐΗΙε Ιο τε3(Ι ίΗε ηυηιοΓουδ ΐΓ3εε$ ννΗίεΡι εγο ρΓεδεηί οη
ΙΗε πΐ3δοηΓ>' δίηιείιίΓεδ 3η<3 ννΗίεΗ τείεΓ ίο ΙΗε ΐΓ3ηδίοπη3ΐίοηδ ίΗε Ηυίΐϋιηβ
ιιηάεηνεηί άυπη§ ίΐδ ΗίδίοΓγ, Ηγ τηεαηδ ο ί ίΗε εΐίτεεί δίυάγ ο ί ίΗε ίηΐ3§ε.
Κεδυΐίδ ο ί ίΗε Ερρίίεηίίοη ο ί ίΗε ηΗονε ηιεηΐίοηεά ΙεεΗηίςιιεδ ίο ίΗε 03δε ο ί ίΗε
ΟβίΗεάΓΕί ο ί Α1ί3πιιΐΓ3 (X III εεηίυΓγ) ατε ΗεΓε εχρίΕΐηεά. ΤΗε Ηυί1(1ιη§ ννΗίεΗ
νν3δ δεί αρ δίηεε 1232, ίοΓ Ρεηάεπεο’ δ II ο ί δνενίβ \νί11, Η3δ υηάεΓβοηε
1)Γε3ί(1ο\νηδ, άειηοΐίίίοηδ 3η<1 ννκίεηιη^δ, <1υηη§ ίίδ εχίδΐεηεε, ΐΗοί Ηηνε άεερίγ
ιηο(ΙίΓιε<1 ίίδ ηαίίνε δΗηρε, ΤΗε δίιιάγ ο ί ΙΗε ΠΊΕδοητγ \ν3ΐ1δ Ηγ ηιεοηδ ο ί
5ίΓ3ίΙεηε(1 ιϋ§ίΐ3ΐ ίπΐ3§εδ, ίοίηί ίο ίΗε (1313 ρβίΗεΓεεΙ Ηγ ηοη-άεδίηιείίνε δΐίΓνεγδ
Η35 ρειτηίΐΐείΐ ίο ννίιίεη ίΗε Ηηο\νΙεά§ε ο ί ίΗε Ηιιί1<ϋη§ Εηά ίο ρυί 3 η υηΗίΕδεεΙ
Γείειτίη§ ροίηί Ηείννεεη ίΗε εοηίτΕδίίη§ ίΗεδίδ εΗοιιϊ ίίδ ίηίίΪΕΐ δραίίηΐ
ςοηίι§υΓ3{ίοη.
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1. ΙηίπκΙυεΙίοη
ΤΗε Ο&ΐΗβίΐΓ&Ι ο ί Α11&ΙΤΊ11Γ&, ννΗοδε εοηδίηιείίοη δΙαΛεά ϊη 1232, οη ΡΓεάειΜ
II ίτοιη 8νενί3 ννίΐΐ, Ηαδ Ηεεη ίΗε οΗίεεί ο ί δενεΓ3ΐ δίικϋεδ 3ίτηίη§ 3ί άεΓιηίηβ
ίίδ οπ§ιη3Γγ εΐιαρε.
ΤΗε Ηιιί1άίη§, 3δ ίί ίβ Ιοά3γ, δεειτίδ ίο Ηε οοιυροδεά οί" 1\νο ηΐΕΪη ρ3Γίδ: ΙΙίΓεε
Γηεεϋεναΐ ηανεβ &η<3 ίΗε Κεη3ίδδ3ηεε οΗοιγ (ίΓαπδερΙ).
Α1$ο ίΗε ΓεδεαΓεΙιεΓδ \νΗο Ηανε Γεεεηίΐγ δίυάίεά 8. Μαπα ΟαίΗεάΓαΙ ίη
Α113πιογ3, Ιΐ3νε ΙαΡεη δκίεδ ννϊίΗ ί\νο πΐ3ίη ΗγροίΗεδίδ, ννΗίεΗ 3Γε ΗοίΗ
δΐιρροΓίεά Ηγ §οοά 3Γ§ιπηεηΙδ.
ΤΗε ίοιτηεΓ 3ηά ίΗε τηοδί 3ηείεηΐ οηε νν3δ ίηΐπχΐιιεεά Ηγ 1οε3ΐ Γεδε3ΓθΗεΓδ αί
ίΗε εηά οΓ ίΗε ΐ3δί εεηίυΓγ. Ιί ίδ Η3δεά οη ίΗε ίάεη ΐΗ3ί ίΗε οπ§ίη3Γγ ί3ς3(1ε οί
ίΗε 03ίΗεάΓ3ΐ \ν3δ οΓίεηίεά ίον/αηΐδ ίΗε \Υεδί 3ηά ΐΗ3ί ίίδ ονεήυΓηίη^, ίο§είΗεΓ
ννίίΗ ΙΗε δΗιίΐίη§ ο ί ίΗε τοδε \νίηάο\ν 3ηά ίΗε ηΐ3δδίνε ροιΐ3ΐ, ΙοοΡ ρΐ3εε ίη ίΗε
Κ.εη3ΐδδ3ηεε ρεποά ίη οηΙεΓ ίο 3ΐ1ο\ν ίΗε εοηδίηιείίοη ο ί ίΗε ρΓεδεηΐ οΗοιγ.
ΤΗε ΐ3ίίεΓ ΗγροίΗεδίδ ίδ Η3δει1 οη ίΗε 3ΓβυηιεηΙ ίΗ3ί ίΗε εαίΗεάΓαΙ Η3νε Η3(1 ίΗε
ρΓεδεηί οπεηί3ίίοη, ννίίΗ ίΗε ίηςηείε ίοννβηΐδ Ε3δί, δίηεε ίί νν3δ ίουηοΐεά. Ιη ίΗε
Κ.εη3ΐδδ3ηεε ρεποά 3 ηε\ν οΗοιγ \ναδ 3<1ε1εί1 ίο ίΗε ΗυίΜίηβ ίη ρΐ3οε οί ίΗε
ιηείϋενηΐ οηε Ηεεηιίδε ίί ΗαεΙ Ηεεοηιε ίοο Ιίίίΐε ίοΓ ίΗε ίιιηείίοηδ ο ί "ΟίεδΙ
Οοΐΐε^ίβίε" ΟΗυτεΗ ίο ννΗίεΗ ίί \ν3δ ε1εν3ίε(1 Ηγ Ρορε Ιηηοοεηζο VIII ίη 1485.
Βπείΐγ, ίΗεδε 3Γ0 ίΗε ί\νο ΗγροίΗεδίδ \νΗίοΗ, 3ΐίΗοιι§Η Η3δεά οη ννπίίεη
Ηίδίοπε3ΐ (Ιοουηιεηίδ 3ηά οΐιτεοί νεΓίίιε3ΐίοηδ οη ίΗε Ηυί1(Ιίη§, 3Γε ηοί ίοίαΐΐγ
δ3ίίδί3θίθΓγ Ηεε3ΐΐδε οί δοηιε ρΓοΗΙεηΐδ 3η<3 ίηεοΗεΓεηεεδ ννΗίεΗ ΗοίΗ οί ίΗεηι
άο ηοί δοΐνε.
ΤΗε ρΓεδεηί ραρει εοεδ ίΗτοιι§Η 311 ίΗε ρτενίουδ δίικϋεδ, δίΓεδδίη§ αΐΐ ίΗε
ρΓΟοίδ ρΓονίάείΙ Ηγ ίΗε Γεδε3ΓεΗεΓδ ιιηίίΐ ηο\ν, 3η<1 §ίνίη§ ίΗεηι 3 άιίίεΓεηΙ αικί
ΓηοΓε οοΗεΓεηί θΓ§3ηίδ3ίίοη. ΜοΓεονεΓ, ίί ίΓ3οεδ 3 ίΗίηΙ, ρεΓΗ3ρδ ηιοΓε
εοηνίηείη§ ΗγροίΗεδίδ δαρροιίεά Ηγ ΙΗε 3Π3ΐγδίδ ο ί ίΗε Γη3δοηιγ δίηιοίιίΓε οί
ίΗε Ηηί1(1ίη§, \νΗίεΗ Η3δ Ηεεη πΐ3<1ε Ηγ πιε3ηδ ο ί 3 (1ί§ίΐ3ΐ ρΗοίο§Γ3ππηεΙηο
δΐιτνεγ ο ί ίΗε Ε3δίεπι ί3ς3(1ε. Ιη ί3εί, ίΗίδ ίδ ΙΗε δίίΐε οη ννΗίεΗ ίΗε ίηίεΓνεηίίοηδ
3ηά ΐΓ3ηδίθΓηΐ3ΐίοηδ οεειητεά ίη ίΗε ΐ3δί εεηίιιηεδ 3τε ΓηοΓε ενίεΐεηί.
2. ΤΗε 03ίΗε<!Γ3ΐ οί ΡΓεάεπεΗ II
ΤΗε εοηδίηιείίοη ο ί ίΗε Ηυί1<3ίη§ δί3Γίε(1 ίη 1232 (3δ ίί Η3δ αΐτεαιΐγ Ηεεη δαίά)
ίηδίάε ίΗε νν3ΐ1δ ο ί ίΗε ίοννη ο ί Α1ΐ3Γηιιτ3 ίΗηί ίΗε ειηρεΓΟΓ ΡΓεάεπεΡ II \Υ3ηίεά
ίο ίοιιη<13η(Ι ροριιΐ3ίε 3§3ΐη.
Ιί ν/3δ ρΓεδυηΐ3Η1γ ίίηίδΗεά Ηείννεεη 1269 3η<1 1274 (Β οζζοηί1), \νΗεη ίΗε
03ίΗε<ΐΓ3ΐ \ν3δ (1ε(1ίθ3ίε<3 Ηγ ίΗε 3ΓθΗρπεδί Νίεοΐ3 ίτοτη €3ί3τη3ΓΤ3.
ν/ΓΪΐΐεη άοοιιπιεηίδ 3Ηουί ννοΓΠδ ίη ίΗε 03ίΗε(ΐΓ3ΐ τείεΓ ίο γε3Γδ 1301, 1302,
1304 3ηά 1308.

Βιιί ίί ίδ ίπιροΓΐ3ηΙ ίο άννεΐΐ ιιροη Ι3ηα3ΐγ 29Λ 1316, 3δ 3 Γε1εν3ηί ώΐε
Ηεο3ΐΐδε, οη ίΗε Ηηδίδ ο ί ίΗε ίο11οννίη§ εοηδίάεΓ3ΐίοηδ, ίί πιιΐδί Ηε ί3ΐνεη 3δ 3
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τείετπη§ ροίηί Ιο αρρτεΗεη<3 ίΗε εοηίί§υταΐίοη ίΗαί ίΗε εαίΗεάταΙ αδδυηιεά ίη
ίΗε Αηβίοίη ρετίοά (X IV εεηίυτγ).
Ιη ίΗαί γεατ & δετίουδ <1Ϊ5&5ΐεΓ Ηαρρεηε<1, ίΗίδ ενεηί ίδ Γειηίικίεεί οη αη ίηδεπΗεεΙ
δίοπε ίαΗΙεί ρυί αΗονε ίΗε Ιαίεταί ΝοτίΗ ροιίαΐ ννΗίεΗ νναδ τεεοηδίτυείεεί Ηγ
0οηδί§1ίο'δ 50Π5 ίτοτη Βίίοηίο. ΤΗίδ ΙαΗΙεί τεεαίΐδ ίΗε εοΐίαρδε ο ί ίΗε εαίΗεάταΙ,
ρτοΗαΗΙγ ά&Γη&βείΙ Ηγ α νίοΐεηί εατίΗςυαΗε.
ΤΗε (Ιαιηαβεδ ΐΗειΙ ίΗε Ηυί1ί1ίη§ τεαίΐγ υηάετννεηί, εαη 6ε εαδίΐγ ίουηΗ ίη ίΗε
άεδεπρίίοηδ εοηίαϊηεά ίη ΙΗε ραγτηεηί (ΙοευηιεηΙδ, δίοτεά ίη ίΗε εαρίίυΐατ
ατεΗίνε. ΤΗεδε (ΙοευηιεηΙδ τείετ ίο ΙΗε τείυτΗίδΗτηεηί ίηίετνεηΐίοηδ πιαάε οη
ίΗε εΗυτεΗ ννΗίεΗ Ηε§αη ίη 1851, υηάετ ίΗε <3εδΐ§η Ηγ Ρεάεπεο Ττανα§1ίηί, αη
ατεΗίίεεί ίτοπι Νεαρίεδ.
Οοηδίάετίη§ ίΗεδε νντίίίεη (Ιοευτηεηίδ "ίί εαη Ηε ατςυεά η δρτεαά αηά βεηεταί
εηίδΗ οίΗοίΗ ίΗε ε]εναίίη§ δγδίετηδ ίο§είΗετ \νίίΗ 3 τοί3ίίοη ίτεπά" (Οίνίία2).
Ιη ίαεί ίΗε τηαδοητγ δίτυείυτεδ αΗονε ίΗε Ηαηεΐ ναυίίδ \νΗίείι αΐΐοννεά ίΗε
εηίταηεε ίηίο ίΗε Κ,εηαίδδαηεε εΗοίτ ννετε §εηετα11γ άαπια§ε(1 3η<3 ίΗε ρίΐΐατ
δίΐυαίείΐ οη ίΗε ΙεΛ δκΐε δυρροτίίηβ οηε ο ί ίΗε ίννο ατεΗεδ, (1ε1ίτηίίίη§ ίΗε
ρτεδΗγίετγ, νναδ ίη α δετίουδ δίαίίε εηίδΗ "οη ίΗε ηιοδί ο ί Ηίδ ΗεϊβΗί' (Οίνίία3).
ΤΗίδ νναδ ίΗε τεαδοη \νΗγ ίί \ναδ αΐτηοδί ίοίαΐΐγ τεεοηδίτυοίεά.
Μοτεονετ, αίίετ ίΗε £είίίη§ ο ίί ο ί ίΗε ρΐαδίετ εονετίη§ ίΗε ναυίίδ ίη ίΗε δίάε
ηανεδ, δενεταί τηαδοητγ Ηατηα§εδ Ηεεατηε νίδίΗΙε \νίίΗ αΐΐ ίΗείτ εχίεηδίοη αηά
(ΙερίΗ. \νΗετεαδ, ίΗε ατεΗεδ <Τε1ίτηίίίη§ ίΗε δραηδ ννετε αΐΐ άατηα§ε(1 ίη ίΗε ατεα
ατουπτί ίΗε Ηεγδίοηεδ, δο ίΗαί ίί \ναδ ηεεεδδατγ ΙΗε ιίδε ο ί ίτοη ννε(!§εδ ίη οτάετ
ίο τεδεί ίΗε δίοηεδ. Μοτεονετ, ίΗετε \ναδ α δρτεαεί (ϋδεοηηεείίοη ατηοη§ ίΗε
]οίηίδ ο ί ίΗε εχίετηαΐ \να11δ.
ΤΗε δίαίίε εςυίΗΗτίυτη ο ί ίΗε δίηιείιιτεδ ννΗίεΗ §οί \νοτδε αδ ίΗε εεηίιιτίεδ ννεηί
Ηγ, ηεεϋεεί, αδ αη ίηίετνεηίίοη ο ί δίτεη§ίΗεηίη§, ίΗε εοηιρίεΐίοη ο ί ίΗε Ιαίεταί
ννίηά Ηταείη§. Ιί νναδ εαιτίεοί οιιί Ηγ εοηδίτυείίη§ ΙΗε τηκΙΟΙε ατεΗ αηά Ηγ
τεοοηδΙτυοίίη§ ίΗε οηε ρΐαεεά αί ίΗε εηίταηεε ο ί ίΗε ρτεδΗγίετγ, ννΗοδε Ηεί§Ηί
νναδ εΐεναίεά υρ ίο τεαεΗ ίΗε οίΗετ ί\νο.
ΤΗίδ ίηίετνεηίίοη ίδ ΙεδίίΓιε<1 Ηγ α §ταρΗίεα1 δυτνεγ τηαάε Ηγ \ν. δεΗυΙζ ίη
1830, Ηείοτε ίΗε ίταηδίοττηαίίοηδ ίΗαί οεουττεά ίη ίΗε δεεοηά Ηαΐί ο ί XVIII
εεηίυτγ, αρατί ίτοτη ίΗε νντίίίεη (Ιοευτηεηίδ.
ΤΗετείοτε ίη 1316 ίΗε Ηυίΐάίηβ υηάεηνεηί νετγ δετίουδ (1ατηα§εδ, αηά ίη οτάετ
ίο ίιηά α τεηιεείγ ίί \ναδ εχεευίεεί α τηαδδίνε ίηίετνεηίίοη ο ί εοηδοΐίάαίίοη οη
ίΗαί ρατί ο ί ίΗε Ηυιίεΐίηβ ννΗίεΗ νναδ δίίΐΐ τεεονεταΗΙε.
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ΤΗε 1<ηο\ν1εά§ε ο ί ίΗεκε εοοιχϋηαίεκ α11ο\νε<3 ίΗε "§εο-Γείειτίη§" ο ί ίΗε ίπια^εκ,
50 ίΗ&ΐ αί ίΗε εηά ο ί άαΐα εΙαΗοΓαίίοη ίΗεγ Ηεεαηιε κίΓαίβΗίεηεά αηά ίη ΙΗε π§Ηί
§ΓαρΗίε κεαίε.
ΤαίεΓ ίί Ηακ Ηεεη ιτιαάε ΙΗε νεείοπαϋκαίίοη ο ί ίΗε ίπια^εκ ιικίη§ α κείεείίνε
ιτιείΗοεΙ, ίΗαί ίκ Ιο καν οηΐγ ίΗε \να11 ραιΐκ κυ^εεί ίο άαιηα^εκ, 5ε\ν5, αΐίεταΐΐοηκ
αηά Γεαιταη§εηιεηΐ5 \νεΓε (Εαννη ίη άείαίΐ. ΤΗε §ταρΗίε ΓεκΙίΙυίίοη οί
άεεοΓαίίοηκ, κευΙρΐιίΓεκ αηύ \να11 ραηκ \νίίΗ αη ΗοηΊο§εηεοιΐ5 ΙεχίιίΓε \νακ
ΙίηιίΙεά ίο ΙΗε εκκεηίίαΐ κίςηκ.

4. ΑηαΙνκίκ οί γοκιιΙΙκ
ΤΗε αηαίγκΐκ ο ί ίΗε ίαςαάε, εαιτίείΐ οαί Ηγ ηιεαηκ ο ί α ρΗοίοβταπιηιεΙπο κυΓνεγ,
Ηακ αΐΐοννεά α βΙοΗαΙ αηά αί ίΗε καηιε ίίηιε άείαίΐεεί τεαάίηβ ο ί ίΗε νναΐΐ
κίηιείυΓε. ν/ΗεΓεακ ίί \νουΜ ηοί Ηε ροκκιΗΙε ίο §εί ίο ίΗε καηιε Γεκυΐί Ηγ α
(ϋΓεοί οΗκεΓναίίοη ο ί ίΗε ΗυίΜίη§ Ηεεαυκε ο ί ίίκ άίΓηεηκίοηκ (ίί§.3).
ΤΗίκ ίαςαάε κεεηικ ίο Ηε ίΗε Γεκυΐί ο ί κενεταί ίταηκίοππαΐίοηκ αηά
τείιίΓΗίκΗηιεηΙ ίηίεΓνεηίίοηκ εχεευίεά Ηγ ηιεαηκ ο ί ίΗε εοηιΗίηαίίοη οί
(ΙίίίεΓεηί νναΐΐ ίεχίαΓεκ αη<1 εΗαη^εκ ίη ΓηαΙεπαΙκ Ηείννεεη εαΙεαΓεουκ κίοηεκ
αηά Ιιιία.
ΤΗε ΙοννεΓ ραπ ο ί ίΗε ίαςαάε, ηιαάε ο ί Ηΐοείςκ ο ί εαΐεατεουκ κίοηεκ, ίκ
Ηοηιο§εηεοιΐ5 ιιρ ίο 9,50 ηιΐ. ίη ΗείβΗί κίαΛίη§ ίίοπι ίΗε τοαά Ιενεΐ. ΜοΓεονεί
ίη ίΗε ΗακεηιεηΙ ραιΐ ίί ίκ ροκκιΗΙε ίο ηοίίεε α ΓεεγεΙεΟ πιου1άίη§ άεεοΓαίίοη, α
ρϋακίεΓ κίΐυαΙεΟ ίη ίΗε ΝοΠΗ-Εακί εοπιεΓ αηΟ ίΓα§τηεηίκ ο ί Ηακεκ ο ί κιιεΗ
ρϋακίεΓΚ (ίϊβ. 3α). ΑΙ1 ίΗεκε είειηεηΐκ \νεΓε ραιίκ ο ί α \να11 ΟεεοΓαίίοη ννΗίεΗ ίκ
ηο\ν αίπιοκί ίοίαΐΐγ Ιοκί.5 Τοϋαν ίΗίκ αΓεα ίκ αΐΐ ίΗαί τειτιαίηκ ο ί ίΗε ίαςαϋε
τεΗϋίΙί αίίεΓ 1316.
ΤΗε νναΐΐ ροπίοηκ ρΐαεεά οη ίΗε Ιείΐ, οη ίΗε π§Ηί αη<3 αΗονε ίΗε X IV εεηίιΐΓγ
ροΓίαΙ αΓε ίΗε οηΐγ είειηεηΐκ ο ί άίκεοηίίηυίίν ίη ίΗίκ 1ο\νεΓ ραΛ. ΤΗεγ εΐεαίΐγ
κΗο\ν ίΗε κί§ηκ ο ί α κεννιη§ υρ ο ί ίΗε νναΐΐ κίηιείυΓε, ρτοΗαΗΙγ εαυκεά Ηγ ίΗε
κυΗκεςυεηί ίηκεΓίίοη ο ί ίΗε ρΓεκεηί ροΛαΙ. (ΟΈΠα6). ΤΗίκ <Τίκεοηίίηυίΐγ ίη ίΗε
\να11 κίηιείυΓε εαη Ηε κο εχρΙαιηεΟ: ίί \νακ εαυκεό Ηγ ίΗε ηεεΟ ο ί ίηκεΠίη§ α
ροΠαΙ \νίίΗ ίοπη αηά άίηιεηκίοηκ ννΗίεΗ Ηαά ηοί Ηεεη ρΐαηηεά ίη ΙΗε ρτενίουκ
άεκί^η ο ί ίΗε ΟαίΗεΟΓαΙ τεΗιιίΜίη§.
ΡυΠΗειτηοΓε, ίΗε κυη/εγ Ηακ κΗοννη ίΗαί ίΗε ιφρεΓ ραπ ο ί ίΗε ίαςαάε ηιοκίΐγ
Ηε1οη§κ ίο ίΗε X V I εεηίιΐΓγ, \νΗεη ίί \νακ ΗεοίΟεά ίο εηπεΗ ίΗε Ηυί1άίη§ ννίίΗ
ί\νο Ηεΐΐκ ΙοννεΓΚ αηεΐ α Γθκε-\νίη<1ο\ν.
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Ιη ίαεί ίΗε εοηδίηιείίοη ο ί ίΗε Ηεΐΐδ ΙοννεΓ ίη Κοιηαηεδςοε δίγΐε, δίΐααίείΐ ίη ίΗε
ΝοιίΗ-Ψεδί εοπιεΓ, ίδ άοευηιεηίειΐ ίη ίΗε X V I εεηίυΓγ (δαηίοΓΟ7). ΤΗε ΙοννεΓ
αικίεηνεηΐ δενεταΙ ΓεδΐοΓαίίοη ίηίεΓνεηίίοηδ Ηεεαυδε ο ί δίαίίε ρπΛΙειτίδ, ιιηΐίΐ ίί
Γείΐ (Ιοννη οη Μαγ 17ιΗ 15238. ΤΙιε ΓεΗυίΙεϋηβ ννοΗίδ ίιηίδΗεά οη Αο§οδί 30Λ
15249 (ρΗοίο η°2, ίί§. 3Η).
ΤΙιε Γεηιαίηδ ο ί ίΗίδ Ηεΐΐδ
ΙοννεΓ 3Γ6 δίίΐΐ νίδίΗΙε ίη ίΐιε
ί^ςαάβ ίοΓ 19,50 γπΙ. ίη ΗείβΗί
δΐ3Πίη§ ίΓΟΓη ίΗε τοανί Ιενεΐ.
ΤΙιε εοπιεΓ ΗΙοεΗδ αηεΐ ίΗε
άίβοΗαΓβίηβ 3γοΗ αΓε ρεΓίεείΙγ
Γ63(Μ>1ε. ΤΗε ηγοΗ νναδ Ηυίΐί
ίη 0Γ(1εΓ Ιο ορίίηιίδε ίΗε
(ΙίδΙπΗοΙίοη ο ί ίΗε 1οα<1δ οη
ίΗε νναΐΐ υηθεπιεαίΗ αηά Ιο
πιονε ίΗε Ιοανίδ ανναγ ίΓΟΓη
ίΗε εεηίΓαΙ ραΛ ννΗίοΗ ίδ
ννεαΚεΓ ίΗαη ίΗε
οίΗεΓδ
1)ες335ε ο ί ίΗε ρΓεδεηοε ο ί
ΓηυΙΙίοηεά ννίηάοννδ ννίίΗ οηε
1ί§Ηί.
δυΗδεςυεηίΙγ ίί νν3δ <1εοί<3ε<3
Ιο ΓεδΗαρε ίΗε ίαςανίε αηά
όενίδενΐ 3 δοΐυίίοη ννΗίεΗ
αΐΐοννεά ίο ροίηί ουί ίίδ
πιοηυηιεηίαΐίίγ.
ΤΙιεΓείοΓε ίννο ίννίη ί>ε11δ
ΙοννεΓδ 3η(1 3 Γοδε-ννίηίΐονν
ννεΓε Ιιοίΐΐ. Νεννδ 3ΐ)03ί ίΗε
(Ιεδίβη ο ί ίΗε ρΓεδεηί ΙοννεΓδ
ρΗοίο 2
Ηγ ΜαχίχΙβΓ Ηοχεηο 3Γ6
εοηίαίηεά ίη 3 νντίίΐεη άοειίΓηεηΙ «ΙαΙενΙ: Μ3γ 3181 1554. ΤΗε ΗεΙΙ ΙοννεΓ οη ίΗε
πβΗί, ίαείηβ ίΗε δςοαΓε, ίδ Ηυίΐί οη ίΗε Γεδίάυαΐ ρ3Γίδ ο ί ίΗε ρΓενίοοδ οηε. Βγ
ίΗε δϋΓνεγ ίί Η35 Ηεεη ροδδίΗΙε ίο ηοίίεε ίΗε ρΓΟδεηεε ο ί ίΓεςοεηί Ι3Ι 6Γ3 Ι δίοηεδ
3ά(3ε(1 ίη ογ(16γ ίο εηΙηΓβε ίΗε δεοίίοη ννΗίεΗ ίηίεπ-ορί ίΗε Ιίηε ο ί εοπιεΓ ΗΙοεΗδ
οί ίΗε ρΓενίοοδ δίηιείυΓε. ΜοΓεονεΓ ίί Η3δ Ηεεη ηοίίεεά ίΗε ηΐ3δοηΓγ νν3ΐ1
δαρεππιροδεά υροη ίΗε υρρεΓ ρ3Π ο ί ίΗε εχίδίίηβ δίαΐΓδ Ιίίΐΐε ΙοννεΓ.
ΤΗε εεηίΓ3ΐ 3ηο1 ίΗε Ιείί ρ3Γί ο ί ίΗε ίαςαάε ννεΓε πιοδίΐγ τεΗαίΙΙ 3δίη§ ιαία
ΗΙοεΗδ.
Ιη ίΗε αρρετ 3Γ63 ο ί ίΗε ίαςαάε ίΗε τεδίάυηΐ ίΓαεεδ ο ί ίΗε Μίάάΐε Αβε ννεΓε
οοΓηρΙοίεΙγ υρδεί ννίίΗ ίΗε τηονίηβ ο ί 3 εεηίΓ3ΐ πιοΐΐίοηεά ννίηάονν ννίίΗ ίννο
ΙίβΗίδ ίο ίΗε Ιείί ρ3Γί, ννΗίεΗ ίδ ίίδ ρΓΟδεηί ροδίίίοη. ΤΗίδ εΗαηβε νναδ ηιαάε ίη
ίΗε X V I εεηίυτγ ίη οπΙογ Ιο ροί ίη ίΗαί εεηίΓαΙ ροδίίίοη ίΗε βτεαί τοδε-ννίηάονν
(ίϊβ.3ε).
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\νΗεΓε&5 οη ίΗε Ιείΐ ρ&Λ ίΗε δεεοικί Βείΐβ Ιο\νεΓ \ν35 Ηαίΐί, αη(1 α (1ί3εΗ3π»ίη§
3γοΗ \ν&5 ιηαάε, 5εε&ϋδε ο ί ΙΗε χαιπε χίαΐϊε Γεαδοηδ ο ί ίΗε ρΓενΐουδ οηε.
Ιη 1729 81. ΜΕΓν δΗπηε αηά ίΗε 8ίθΓεγ5 ΗαϊΗ οη ίΗε ίννο Ηεΐΐχ ίοννεί ίο11ο\νε<1
ίΗε X V I εεηΐυιγ ίηίεΓνεηΐίοη, 35 ίΗε κίγΐε 3ηά ίΗε άίίίοΓεηί §τεγ δίοηεχ ιιχεά
εΙε&Γΐγ δΗονν. ΤΗε ονεΓεΗαΓ^εκ αάάεά Η&νε Γη3(1ε ίΗε εχίδίίηβ υηάεΓΐγίη§
δΙηιείιίΓε υηάεΓ§ο αηρίαηηεά ρΓεδδίοηδ, ννΗίεΗ εαυδεά ΙΗε εταοΗδ 3Γουηά ΙΗε
Γθ8ε-\νίη<1ο\ν αηά αη ίηίεΓνεηΐίοη ο ί αηδε\ν-8ε\ν ο ί ίΗε \να11 υηάεπιεαίΗ ίΗε Ιείί
Ηεΐΐδ ΙοννεΓ. Ιη ίΗε Ιαία νναΐΐ 3Γε ίηχεΠεΤ εαΙεαΓεοιίδ δίοηεχ ΗΙοεΗδ \νΗθδε
νεΡιεαΙ αιτ3η§εηιεηΙ ΙαΗεδ 3§3ίη ίΗε θΓ3θ1<5 άενείορπιεηΐ, ννΗίεΗ \ν38 53ηε(1 Ηγ
ίΗίδ ίηίεΓνεηΐίοη (ίι§. 3ά).

5. (οηοΐϋδίοηδ
ϋίβίίΗΐ ρΗοΙοβΓ^ΓηπιεΐΓγ Ηαδ ρΓονεά ίο Ηε 3 εοηδί(1εΓ3ΗΙε ίοοί ίοΓ ίΗε
άοοαηιεηΐ3ΐίοη αηά ίΗε αππίγδίδ ο ί ίΗε εχίδίίη§ ΗαίΙ<3ίη§ Ηεπΐ3£ε οηεε ΓηοΓε.
ΤΗε υδε ο ί ΙεεΗηο1ο§ίεδ ΓηοάεπΊ Ηαί δίηιρίε ίο υ.χε ΙοβείΗεΓ \νίίΗ ίΗε οΗ]εείίνε
αηαίγδίδ ο ί ίΗε ΗυίΜίη^ 3ηά ίΗε Ηίδίοποαΐ (ΙηΙη Ηαδ Ιεί αχ α(Μ 3 Ηαδίε (ρεΓΗπρχ
(Ιεείδίνε) Ιοοχε ρίεοε ίο ίΗε Ηηο\ν1εά” ε ο ί ίΗε εοηδίΓυείίνε ρΗαχεχ ο ί ίΗε
03ίΗεάΓ3ΐ ο ί Α1ί3ΓηυΓ3.
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