ΤΗΕ ΗΙδΤΟΚΙΟΑΕ ΑΝϋ ΑΕδΤΗΕΤΙΟ ΚΕΗΑΒΙΕΙΤΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ
ΑΊΉΙΝΑδ δΤΑΧΙδ

Ο. Ρουΐίιηεηοδ, ΕΓεΗίΐεεί 3η(] εη^ίηεεΓ
Μ. ϋΗπίίΙ, ΒΓεΗίΐεεί ππά εη§ίηεεΓ
Μ. Ρ γοϊο3, ΕΓεΗίΙεοΙ ηγκΙ εη^ίηεετ
Μυηίείρβίίΐγ ο ί ΑίΗεηδ

ΑΗδίΓηεί
ΑΐΗίηΕδ δΐ ϊ$ οηε ο ί (Ηε Ι^αβϊεβΐ από πιοδί Πνεΐγ ιτιειπ δίΓεείδ ίη ίΗε εεηίΓε οΓ ΑιΗεηδ,
από οεΓΐαίπΙγ 3ΐηοη§ ίΐ$ πιοδί ΐΓΕάίιίοη&Ι.
Ιί ηιί§Ηΐ 6ε <1ε3επ6ε(1 33 ΐΗε ρεφεη(ϋευΐ3Γ ο ί ίΗε ΐπαη§1ε ι ΗεΙ εοηδίίΐυίεδ ίΗε
Ηίδίοηε εεηίΓε ο ί ΑιΗεηδ, 38 «Ιεδί^ηεό ίη ίΗε ίίΓδί ρΐ3η ο ί (Ηε είΐγ, ρΓερηΓεά 6γ ΟβΕηίΗεδ
3η(1 δεΗ3ΐι6ειΐ ίη 1833 3η<3 ιηο<3ίίίε<3 6ν Κίεηζε ίη 1834, ν/ΗίεΚ Ιοο1< 33 ίΐδ πιοάεΐ ίΗε
ίο\νη ρΐ3Π8 ίοΓ ίΗε ΐ3Γ§ε είιίεδ ο ί \\'ε5επι ΕυΓορε.
Αΐ1ιίη35 δί 3ΐ$ο πι3γΙ<5 ίΗε ροίηί 3ί \νΗίεΗ ίΗε ηε\ν ηεο-€ΐ3δδίε3ΐ είΐγ ρεηείΓ3ΐε<Ι
ίηΐο ίΗε ο1<1 Οποηΐ3η ΐο\νη, ννίίΗ ίίδ ιηε(ϋεν3ΐ δίΓεβί ρΐβη 3η(1 εοπιρίεχ Ιηγουί.
Ιη ίΗε οπβίηΕΐ ιο\νη ρΐ3η, ΑΐΗίηβδ δ ί \ν38 Ιο 6ε 3 ηΐ3£ηίβεεηΐ 6ου1εν3Γ(1 \νίΐ6 3
\νί(1ΐΗ ο ί 38 ηιείΓεδ Ιΐ \ν3δ Ιο 1ΐ3νε βΕπΙεηδ, δςυΕΓεδ 3η<1 ορεη 3ρ3εε3 β3ηΗεά 6γ
ίιηροΓίΕηΙ 6υί1άίηί>δ Αΐ οηε εηά ο ί ίΐ - οη ίΗε δϊίε ηο\ν οεειιρίεβ 6γ Οηιοηί3 δςιίΕΓε λνΕδ ίο δΐ3η(1 ίΗε ρΕίβοε ο ί Κίη§ ΟίΗοη, ννΗίΙε 3ί ίΗε οίΗεΓ, ηο\ν Μοη33ίίΓ3ΐιίου δςυ3Γε,
ίΗε 3ΓθΗ3εο1ο§ίε3ΐ \ν3ΐΗ υρ ίΗε ΙοννεΓ δίορεδ ο ί ίΗε ΑεΓοροΙίδ \νοα1<16ε§ίη,
Ιη ίΗε τενίδεά ίο\νη ρΐβη ρΓοάυεεά 6γ Κίεηζε ]ιΐ3ί 3 γε3Γ ΐ3ίεΓ, Ηο\νενεΓ, ίΗε
οπ§ίη3ΐ ίοπη ο ί ίΗε δίΓεεί οΙίΕπ^εά δί§ηίίιε3ηΐ1γ. ΤΗε βπιοαηί ο ί ορεη δρ3εε \ν33
Γε<3υεε<1, 3η<1 ίΗε ρηίβεε ν/33 πιονεά ίο ίΗε ίορ ο ί ΡΗεοδ δί, ηε3Γ ίΗε Εηείεηί εεπιεΙεΓγ
03ΐ1ε<1 ίΗε ΚεΓΕίηείΗοδ. ΝοηείΗεΙεδδ, ΑΐΗίη33 τεπίΕίηεά 3η ίπιροΓίΕηΙ δίΓεεί, 3ηά
6υί1<ϋη§3 ο ί 3ΓθΗίΐεείϋΓ3ΐ ίηίεΓεδί 3η<1 δί§ηίίιε3ηί ίίιηεΐίοηδ - ίΗε Μυηίείρβΐ ΤΗεΕίΓε ο ί
1880, ίΗε Οίίγ Η εΙΙ ο ί 1872, ίΗε ΜυηίείρΕί Μ εγΗοΙ, είε. - δοοη τοδε 3ΐοη§ ίί.
ΡυιΐΗεπηοΓε, δΐιεΗ ορεη δρβεεδ 38 Η3(1 ΓεπίΕΐηεά (ΕοικΙονίΗου δςιίΕΓε, ηο\ν
Κ οΙζιε δςιίΕΓε, 3η<1 ίΗε νΕΓνΕίείο ΜΕΓίεεί δςιίΕΓε) \νεΓε ροϊηίδ ο ί τείεΓεηεε ίοΓ ίΗε
ΑίΗεηίΕηδ. Ατουηά ίΗεπι δίοο<1 ίπιροΠ3ηί 6υΜ η§δ ίηίΐυεηεεά 6γ ΕιηορεΕη ιιγ6 επ
ΕΓοΗϊΙεείιίΓε Εηά ίΗε Εηείεηί ΟΓεεΗ ΐΓΕάίίίόη, ίηε1ικϋη§ ίΗε Ν εΙ ιοπεΙ Β επΗ 6υί1<3ίη§ 3ηά
ίΗε Ροδί ΟίΚεε.
ΤΗε ίηίΓοιΙυεΙίοη ο ί 3 Ιγεπι Ιίηε ίη ίΗε ε3τ1γ ίννεηΐίεΐΗ εεηίιΐΓγ 3ηά ίΗε ρΓοχίπιίΐγ
ο ί ίΗε δίΓεεί ίο οΜ-δίγΙε ηεί§Η6οιΐΓΗοο<ΐ3 δΐιεΗ 33 ΡΙεΗε, Ρδγπΐ Εηά Μοη35ίίΓ3Ηί, ννίίΗ
ίΗεΐΓ ηιιιηεΓοιίδ 8πΐ3ΐ1-δε3ΐε ηΐ3ηυί3εΐυπη§ εδίαΗΙίδΗπιεηίδ 3η<1 δΗορδ, δοοη 03ΐΐδε(1
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ΑΐΗίη2δ δΐ ΗδεΙΓ Ιο Ηεεοιηε &η ίιτιροΓΐ3ηΙ οοηιιηβΓοίίΙ δίΓεεΙ. Ιη ΓεεεηΙ γε3Γδ, (Ηε δΗορδ
οη Α(Ηίη3δ δί Η2νε Ιεηίΐεά Ιο δείΐ (οοΐδ 2ΐκ1 ο(ΗεΓ ίίεπίδ οΓ ίΓοηιηοη§εΓγ.
ΤΗε δίίικιΐίοη (ο<Ι;ιν
Αιηοη§ (Ηε πιοδί 5ίπ1αη§ εΗ3Γ3ε(8Π5ΐίεδ οί' Α(Ηίη35 δΐ ίοΗβγ ίδ (Ηε §Γ83( ν3πείγ 3ΐκ1
εχίεηΐ οΓ ί(δ υδεδ 3ΐκ1 ίυηείίοηδ, \νΗίεΗ ιη3^ε ίΐ 3 ροίηΐ οί' ΓείεΓεηεε ηοΐ οηΐγ Γογ
ΑΐΗεηΐ3η$ Ηυί 3ΐδθ Γογ νίδίίΟΓδ Γγογπ οΙΗθγ ρβΓίδ οΓ ΟΓεεεε 3ηΗ 3Ηγ03<1, \νΗο ννβΐΐτ 3ΐοη§
ίί οη ιΗειτ \ν3γ Ιο ΐΗε ίουπδί-οήεηΙεΓΐ ΡΙ3Η3 άίδίπεί 3η<Τ (Ηε §εηεΓ3ΐ 3Γε3 οΓ (Ηε
ΑεΓορο1Ϊ5 3Γε1ΐ3εο1ο§ίε3ΐ δίΐε.
Α(Ηίη35 δΐ 15 Ιο<ΐ3γ οη (Ηε ε«Ι§ε οΓ (Ηε 1εοπΐΓηεΓεί3ΐ (Π3η§1ε’, εοπιίη§ ιιηάεΓ
ρΓε55υΓε Γγοπι ίί 3η<1 Γγογπ ιΓιε -Πεςυεηΐΐγ εοηί1ίείίη§ - ννΗίεΗ ίΐ2νε ίΐενείορεά 3ΐοη§ Ιίιε
3χΐ5 οΓ ιίιε 5ΐΓεεΐ ίΐδεΙΓ.
II 03η 6ε (ΗνίίΙεΗ ίηΐο Γννο 5εεΙίοη5, ΗοίΗ ίυηο(ίοη3ΐ1γ 3η<1 ηιοφΗο1ο§ίθ3ΐ1γ: (Ηε
ίΪΓ5ΐ δεείίοη εοηδίδίδ οΓ (Ηε δΙτεΐεΗ Γγογπ Οπιοηί3 δ ςιΐ 2Γε Ιο δοΓοΜεουδ δΐ, 3η<1 (Ηε
δεεοηΗ οΓ (Ηε ΓεπίϋΐηίίεΓ οΓ (Ηε 5ΐΓεεΙ Ιο ίΐ5 ίηίεΓδεεόοη ννίίΗ ΕΓΓηου δΐ.
Ιη (Ηε Γιγ51 δεείίοη, (Ηε ΗυίΙΟίη^δ 3Γε ΐ3Γ§εΙγ ίΐενοΐεά ίο οίΤιεε ιΐδεδ,
3<ΐΓηίηί5ΐΓ3ΐίοη, ίουπδΐη 3η<1 δεΓνίεεδ, ν,Ηϋε (Ηε 5εεοη(1 δεείίοη 15 ρπιη3π1γ εοπιπιεΓεί2ΐ.
Ιη (Ηε ίΐΓ5ΐ δεείίοη, Ιίιε υδεΓδ 3Γε άίδίπΗυΙεί! ίοοίΗ νειΐίε2ΐ1γ 2ηά Ιιοπζοηΐ2ΐ1γ οη ηΐΐ ίΓιε
Ποογ5 οΓ (Ηε Ηυί1<1ίη§5, \νΙιεΓε35 ίη (Ηε δβεοηΠ δεείίοη υδεδ 3Γε εοηΐίηειΐ Ιδπζεΐγ (ο (Ηε
§τουη<Ι Ποογ 3η(1 (Ηε υρρεΓ δίΟΓεγδ 3Γε, Γογ 3.11 ρΓ3εΙίε3ΐ ριίΓροδεδ, ηε§1εε!ε(Ι.
Ιη τεεεηί γε3Γ5, ΐΗε (1ε(εποΓ3ΐίοη οΓ ΐΗε ΗίδΙοπε εεηίΓε οΓ ΑΐΗεηδ Η35 Ηεεη, Ιο
53γ (Ηε 1ε35ΐ, οΗνίοαδ. ΤΓβίΤιε εοη^εδίίοη, (Ηε 2Π3ΓεΗίε (Ιενείορηιεηί οΓ ίυηείίοηδ, 2η<1
ΐΗβ β^είη^ οΓ ΐΗε Ηυί1<Ιίη§ δΙοεΗ Η3νε Ιεά Ιο 3 Γ311 ίη Πιηά ρπεεδ 2ηε1 Η3νε Γεάυεεά
Ηιΐδίηεδδ ίηίεΓεδΐ ίη ΐΗε 3Γ83.
ΤΗε Μυηίείρβίίίγ οΓ ΑΐΗεηδ ί0εη(ίίίε(1 ιΗίδ ρΓοΗΙεηι ίη 1988 3η(1 εΐεείοΐεεί Ιο
ίηΙεΓνεηε ίη (Ηε εηΐΗε εοπιπΐ6Γεί3ΐ 1π2η§1ε 50 35 Ιο εηΗβηεε ίί, 35 ΗβΗ ε 2ΓΐίεΓ Ηεεη άοηε
ννίίΗ δαεεεδδ ίη ΡΙ3Η2 Ρ ογ ΙΗίδ ραιροδε, (Ηε Μυηίείρ3ΐίίγ εοΓηΓηίδδϊοηεΗ 3 Ιο\νη
ρΐ3ηηίη§ τεδεβΓοΗ ρΓθ)εε( 3η<1 3 ρΓ0§Γ3πιπιε Γογ (Ηε υρ§Γ3<Ιίη§ οΓ (Ηε εοπιπιεΓείβΙ
ίΓΪ3η§1ε Γγοπι ίΗε Τοννη Ρΐ2ηηίη§ Κ.εδ83ΓεΗ ΙΙηίΙ οΓ ίΗε Ν3ΐίοη2ΐ ΤεεΗηίε2ΐ ϋηίνεΓδίΙγ
(ΡΓοΓεδδΟΓ Α. Ατ3ν2ηΐίηο5).
ΤΗε τεδε3ΓεΗ ρΓθ]εεΐ Η35 §οηε (ΗΓου§Η 3 ηυηιΗεΓ οΓ ρΗ35ε5 3ηιΙ ίδ δΐίΐΐ
εοη!ίηυίη§. Ιη ρ2Γ3ΐ1ε1, ΐ3η<1 υδβ δίυάίεδ Η3νε Ηεεη εοπφίείεά Γογ (Ηε Ηίδίήείδ 3ΓοαηΗ
ΙΗε ΗίδΙοπε εεηίΓε (ΡδγΓπ 1990, Με(3χουΓ§είο 1990, Οιηοηί3 1992).
ΤΗε ίτυίίδ οΓ ιΗίδ ε3πιρ3ί§η Ιο υρ§πιάε (Ηε ΗίδΙοπε εεηίΓε Ηβνε ίηεΙυΗοΗ ΙΗε
ρε(1ε5ΐΓί3ηίδ3ΐίοη οΓ ΙΗε ΐ2Γ§ε ρ3Γίδ οΓ (Ηε εοπιπιεΓείπΙ (Π3η§1ε, δρεεί2ΐ ΐΓ3ίΤιε
3ΓΓ2η§εηιεηΐ5, ΙΗε ίηΦοΗυείίοη οΓ ηιίηίΗαδεδ, ΙΗε Γεάυείίοη οΓ ίΗε ρβΓτηίΐίεεΙ ρΐο! Γ3ΐίθδ,
2ηά εοηίΓοΙ οΓ Ι2ηε1 υδεδ.
Ιη ρ2Γ3ΐ1ε1, ΙΗε ρΓοεεδδ οΓ τεπιο(1ε11ίη§ (Ηε δςυ 2Γεδ, ορεη δρβεεδ 3η(1 ρυΗΙίε
Ηυί1(1ίη§5 Η35 Ηε§υη. Ατηοη§ (Ηε ρΓθ)εεΙδ ε 2Γπε<Ι ουί 3ΐοη§ ΙΗε ΑΐΗίη3δ δΐ 3χίδ, (Ηε
τεπΐ0£ΐε11ίη§ οΓ (Ηε ν3Γν3Ηείο Μ3γΙχ Ι (ίηε1υ<ϋη§ 3η υηάεφΓουηίΙ ε3Γ ρ3ΓΗ), Γεηοναίϊοη
οΓ ΙΗε Μυηίείρ3ΐ ΜαΛεΙ Ηυίΐάίηβ, 3εεεηΙυ3ΐίοη οΓ ΙΗε ε1εν3ΐίοηδ οΓ (Ηε Οίΐγ Η311, 3ηά
εοπιρίεΐίοη οΓ ΙΗε ε3ΓΗ ρ3ΓΗ Ηεηε3ΐΗ Κοίζίβ δ ςυ 2Γ8 (Γογ πΐ3ηγ γε 2Γδ ε §3ρίη§ Ηοίε ίη
ΙΗε Ηε3Π οΓ ΑΐΗεηδ) Η2νε Ιαίεΐ (Ηε Γουη(ΐ2ΐίοη5 Γογ τενεΓδβΙ οΓ ΙΗε ρΓοεεδδ οΓ
<1εΙεπθΓ3ΐίοη ννΗίεΗ Η35 Ηεεη ΐ3Ηίη§ ρΐ3εβ Ιο εΐ3ΐε.
ΥεΙ (ΙεδρίΙβ ΐΗεδε ίηίΙΪ3ΐίνεδ, ΑΐΗίη35 δΐ ίδ Γ2γ ίτοπι Η3νίη§ Γε§3ίηε<1 ΙΗε ρΓεδΐί§ε
οΓ ΙΗε ρ3δΙ. ΤΗίδ ίδ Ηβε3υδε ΙΗε είΤοιΐδ Η2νε ΙαΙίεη ρΐ3εε ίη ϊδοΐ3ΐίοη ίτοηι οηε 3ηοΐΗεΓ,
■ννϊΐΗουΙ ΐ3Ηίη§ ίηΐο εοηδϊ(1εΓ3ΐϊοη ΙΗε δρεείίιε ίυηεΐίοη3ΐ εοηΗίΐίοηδ οΓ ιΗε δυΓΓθυηάίη§
3τε3 ογ Η3η(11ίη§ ΙΗε ρΓοΗΙεπίδ ΐΗτου§Η 3 δ(Γ3(ε§γ οΓ ϊηΙε§Γ3ΐε(1 ίηΙβΓνεηΙίοη. δυεΗ 2
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3ίΓ3ίε§γ \νουΜ εοηδίδί οΓ δρεείίίε ρΓΟβΓαπιπιεδ Γογ αοίίοη ίη ΙΗε δΗοη εγκ! ΓηεΗίυπι
ίεπη. ΤΗε ρΓ0§Γ3Γητηεδ επη Γιε ΗίνίάεΗ ίηΐο Γοιιγ Γοδίε ε3ίε§οπεδ:
Α. Ρίο]εεΐδ Ιο Ι2ηϋ8εαρε αηά εςυίρ ορεη δρ3εεδ
Β. ΡΓοίεείδ ίο τεδΙΟΓε ΙΗε εΐεν&ΐίοηδ οΓΗίδίοπε ΗυίΙ(ϋηί>δ
0. δΐ3ΐυίθΓγ 3ΓΓ3η§επΐ8ηΐ3
ϋ Τ γεΓΓιο Γε§υΐ3ΐίοη.
ΤΙιε ίΪΓδΙ 03ΐε§θΓγ εοηδίδίδ οΓ ρΓο]εεΙδ οΓ ΐΗε Γο11ο\νίη§ Ιγρεδ:
Α
1 Ρβνεπιεηΐ 1αη(ΐ3ε3ρϊη§ 3ηό εςυίρπιεηΐ
2 ΚεΓϋΓΗίδΗιηεηΐ 3Π(1 Γ3ΐίοη3ΐ Ιοεβίίοη οΓ ΗίοδΕδ
3 0Γη3Γηεηΐ3ΐ 1ί§Ηίίη§
4 Τ3Π(1δε3ρίη§ 3η<1 Γειηο(1ε1Ιίη§ οΓ δςυβΓεδ
5 δί}>η3
Β

1 Κ,εεοηδίηιείίοη 3Πί1 ΓεδίθΓ3ίίοη οΓ ηεο-Π33δίε3ΐ εΐενβίίοηδ

Ο

1 Τ3Π(1 ιίδε εοηίΓοΙ
2 Γ ογιΙγοΙ οΓ6ηεΓ03εΗπιεη( οη ορεη 3ρ3εεδ
3 ΡΓοΗίΗίίίοη οΓ ΙΗε 3εευηιιιΐ3ΐίοη οΓ εοπηηεΓεί3ΐ 3ηά ΐηεΙαδίΓΪ&Ι υδεδ ίη
ηεο-€ΐ3δδίε3ΐ ΗιιίΜίηβδ
4 (ΤοηίΓοΙ οΓΗυί1(ϋη§ ρεπηίΐδ ίη Ιεπτηδ οΓυδε
5 ϋεήηίΐίοη οΓ ίάεβΐ δοΐίό πΐ335 δίαη<ΐ3Γ<1δ Γογ ηενν ΗιιΜηβδ, ρεΓ ΗΙοεΕ

Ό

1 ΤΗε §Γ3(Τυ3ΐ Γεάαείίοη οΓ νεΗίεΙε ΐΓηίΉε, ννίΐΗ ΐΗε ρε<3εδΐΓί3ηίδ3ΐίοη, ίη ΐΗε
ίηίΐί3ΐ ρΗ338, οΓΐΗε δεείίοη οΓ ΑΐΗίηβδ δί Γγοπι δοΓοΗΙεοιίδ δΐ Ιο ΕγΗοιΐΓ§ου

δι.
ΤΗε Μυηίείρ3ΐίΐγ ίδ 3ΐΓ83ί1γ Γη3Ηίη§ Γ3ρί(1 ρΓο§Γ8δδ ίη ίπψ1ειηεηίίη§ ρΓθ]εεΐ5 ίη
ΐΗε ΤίΓδΙ ε3ΐε§0Γγ, \νΗίεΗ 3Γε νίεννεά 38 δΗοη-ΐεΓπι 3εΐίοη ρΐ3ηδ. ΤΗε ρΓοεεάυΓεδ Γογ
ίηίεΓνεηΐίοη ίη 311 ΐΗε οίΗεΓ ε3ΐε§οπεδ Η3νε Ηε§υη.
ΤΗε ίηίεΓνεηΙίοηδ οΓ 03ίε§θΓγ Β 3Γε Γε§3Γάε<1 3δ Ηείη§ ρ3ΐΐίειιΐ3Γΐγ ίπιροιΤ3ηί ίη
Ιεπηδ ΗοίΗ οΓ ΐΗεΪΓ ητιεΐΗο(1ο1ο§γ 3ηΗ οΓ ΐΗε οπ§ίη3ΐίίγ οΓ ιΗε υη<1ειΐ3ΐάη§ ΐΗεγ
τερΓεδεηί, δίηεε ΙΗε δηεεεδδ οΓ ΙΗε ρΓ0§Γ3Γηπιε τεςιπτεδ Η3ΓΓηοηίουδ εο-ορεΓ3ΐίοη
Ηεί\νεεη ΓηυηίείρβΙ Ηερ3ΠΓηεηΐδ, ιΗε ρπν3ίε δεείοΓ 3ηά 3η εεβίίειτιίε ίηδίίΐυΐίοη (ΙΗε
ΑίΗεηδ ΙηδΙίίυΙίοη οΓΤεεΗηοΙοβίεα! Ε<Γυε3ίίοη). ΗοννενεΓ, ουτ εοΙ1ε3§υεδ \νί11 Ηε £θίη§
ίηΐο ΐΗίδ ςυεδίίοη 3ί "ΓεαίεΓ 1εη§ίΗ.
ΤΗε Ηΐδίοήε ;πκ1 αεδΙΗεΐϊε ΓεΙκιΠίΙίΐΗΐίοη οΓ ΗιιΐΙ<ϋη£δ
Ιΐ ίδ ρΓοροδεά, 3δ ρ3ΐΐ οΓ ΙΗε §εηεΓ3ΐ ρο1ίεγ οΓ ΐΗε Μυηίείρ3ΐίΐγ οΓ ΑίΗεηδ Γογ ΐΗε
υρ§Γ3<ϋη§ οΓ ΙΗε εί(γ 3η<1 οΓ ίΐδ ΗίδΙοπε εεηίΓε ίη ρ3ΐΐίευΐ3Γ, ίΗ3ί 3 άεδίβη ρΓθ]εεΙ Ηε
ρΓερ3Γε4 Γογ ίηίεΓνεηίίοη ίο τεΗβΙοίΙίΐ&ίε ΙΗε Γ303Ηεδ οΓ Ηυϋίϋη§δ 3ΐοη§ ΙΗε είίγ’δ ηΐ3ΐη
δίΓεείδ, \νίίΗ ρποπίγ Ηείη§ §ίνεη ίο ΑΐΗίη3δ δί. ΤΗίδ Ηεείδίοη ίδ εοηηεείεά ννίΐΗ ιΗε
εεηίΓ3ΐ δρ3ίΪ3ΐ ροδίίίοη οΓ ΑίΗίη3δ δί ίη ΙΗε ίοννη ρΐ3ηηίη§ ήΗήε οΓ ΙΗε ΗίδΙοπε εεηίΓε
οΓ ιΗε εί1γ 3η<1 ννίΐΗ ΙΗε ΐ3Γ§ε ηυηιΗεΓ οΓ δεΗε<1ϋ1ε<1 ΗυίΙΗίη^δ ννΗίεΗ δί3Π(1 3ΐοη§ ίί.
ΤΗε ρτοροδεΗ ίηίεΓνεηίίοη ννίΐΐ ίηιρΓονε ΙΗε 3εδΐΗείίε 3ρρε3Γ3ηεε 3ηά ιΗε
εΗ3Γ3είεΓ οΓ ιΗε δίΓεεί, Ηε3πη§ ίη ητίηά ίίδ ροδίίίοη 3η(1 ΓίιηεΙίοη ίη ΙΗε εεηίΓε οΓ ΙΗε
ΟΓεεΙε ε3ρίί3ΐ. ΑίΗίη3δ δί ννίΐΐ 3εςυΪΓε ΙΗε ηιείΓορο1ίΐ3η εΗ3Γ3είεΓ 3ρρΓορπ3ίε ηοί οη1γ
ίο ίίδ ίίιηεΐίοηδ Ηυί 3ΐδο ίο ίίδ δγπιΗο1ίε τοίε ίη ΙΗε εί1γ 3η<1 3πιίΗ ιΗε ίίηιείεδδ
πιοηιίΓηεηίδ ννΗίεΗ οπΐ3ΓηεηΙ ΑίΗεηδ.
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Ιη ί6εδε οΪΓοαηΐ5ΐαηο68, ί6ε 6ίδίοπο3ΐ 3ηά 3εδΐΗεΙίε Γε636ί1ίΐ3ίίοη οΓ ΑίΗϊηαδ δί
ννίΐΐ, 6γ Οτεείε 8ί3η(ΐ3Γ<1δ, 6ε 3 ρϊΐοΐ ρΓθ]εοί Γογ ί6ε εηΐίτε είίγ οΓ ΑΐΗεηβ, ίηνο1νίη§ ί6ε
εηΓιαηεεπιεηΙ οΓ α 6υ$γ πΐ3ίη δίΓεεΙ \ν6ίε6 Ϊ8 ΐΗε ΙοεαΙϊοη οΓ ί6ε € ίίγ Η&11 3ηβ ΟεηίΓΕί
Μ3Γ6εΙ οΓ Αί6εηδ.
δϊηεε [Ιιε ρΓθ]εεί -ννϊΐΐ ίπ§§εΓ 3 εΠαίη Γε3εΙίοη ίη ίεπηδ οΓ ίΐδ ρΗγδίε3ΐ ρίβηηίηβ
3Π(1 3εδΐΚεΐίε ίηιρ3εΙ οη ί6ε 3υΓΓουικ1ίη§ 3Γε3, ίΐ ννίΐΐ τεδυΐΐ ίη 16ε υρ8Γ3<ϋη§ οΓ [6ε
εηίίΓε Κίδίοπε εοηιιηεΓεί3ΐ εεηίΓε οΓ ΑΐΗεηδ, οη 16ε ννεδίεΓη εά§ε οΓ \ν6ίε6 ίΐ ϊδ 1οε3ίε<1
Τ6ε ρΓο]εεί ίδ 63δεά οη ε3ΓΐίεΓ ίοννη ρΐ3ηηίη§ δΐυάίεδ νν6ίε6 ί6ε Μυηίείρ3ΐϊ1γ <Εενν αρ
Γογ [6ε εεηίΓε οΓ Αί6εηδ.
Το §ίνε 3η ονεΓβΙΙ ρίείυΓε, ίηιρ1επιεηΐ3ΐίοη οΓ (6ε ρΓθ]εεί 03η 6ε (ϋνίάεά ίηίο
ΐΗΓεε 6 γο3<1 ιιηίίδ:
3) ΡΚΕΕΙΜΙΝΑΚΎ ΑΟΤΙΟΝ
6) ΜΑΙΝ ΑΟΤΙΟΝ
ε) δϋΡΡΕΕΜ ΕΝΤΑΚΎ ΑΕΊ'ΙΟΝ
εχίεηβίηβ 30Γθδδ ν3πουδ ρΐ3ηεδ οΓ ίηίετνεηίίοη (δΐ3ΐυί0Γγ ρΓονίδίοηδ, θΓ§3ηίδ3ίίοη οΓ
ρυ61ίε 8ρ3εεδ 3η<1 ίΐιηεΐίοηδ, ίηΙεΓνεηΙίοηδ ίη 6αί1<ϋη§δ, ε ί ε ) 3ηά 3οεοπφ3ηίε(1, 38 3
ΓΠ3ΐΙεΓ οΓ ηεεεδδίΐγ, 6γ 3 δεπεδ οΓ Γιη3ηεί3ΐ δείίίειηεηΐδ 3η<1 ίαείΐίΐίβδ.
Ιη νίενν οΓ ί6ε ηαΙιίΓε οΓ 16ε ίηΙεΓνεηΙίοηδ, Ι6ε 6ίδίοπο3ΐ 3ηά 3ε8ί6είίε
Γε636ί1ίΐ3ΐίοη οΓ Αΐ6ίη38 δΐ ίδ 3 εοηιρίεχ υηάεη3ΐ<ίη§. II 03ΐ1δ Γογ ί6ε οοιτεοί εοοπϋη3[ίοη οΓ 3 ΐ3Γ§ε ηυπΛεε οΓ ίηίεΓΐοε1άη§ 3εΐίοη ρΐ3ηδ, 16ε ίηιρ1επιεηί3ΐίοη οΓ \ν6ίε6
τεςυίΓεδ εο-ορεΓ3ίίοη 6είννεεη 3 ννίάε Γ3η§ε οΓ ρΓοΓεδδίοηδ, ί6ε εο1ΐ36θΓ3ίίοη οΓ 31116ε
νβπουδ είνίΐ δεΓνίεε 3§εηείεδ ίηνοίνεά, 3η<1 16ε ίηνοίνεηιεηΐ οΓ δείεηίίβε 6θ(ϋεδ ίτοπι
ουίδίάε ΐ6ε Μυηίείρ36ίγ.
Τ6ε δί3§ε ίη \ν6ίε6 16ε ρΓε1ίηιίη3Γγ ννοείί ίδ 6είη§ 03Γπε<1 ουί (ίηνο1νίη§
δϋΓνεγίη^, ί6ε δυρρ1γίη§ οΓ ίηΓοπτΐ3ΐίοη Ιο οννηεΓδ &η<:1 16ε ριώΐίε, ί6ε δείίΐεπιεηΐ οΓ
1ε§3ΐ ςυεδίίοηδ 3ηά, ροδδί61γ, 1ε§3ΐ 3εΙίοη) ννίΐΐ τεςαίτε ρ3Γίίευΐ3Γΐγ ννίιΐε δοεΪ3ΐ εοηδεηί
3ηά 1ε§3ΐ δυρροΠ.
Τ6ε ρΓο§Γ3Γηηιε 638 6εεη εν3ΐο3ΐε(1 3η(1 ]υ(1§ε<1 Γε3δί61ε. Τ6ε ΜυηίείρηΗίγ 638
3δεεΓΐ3ίηε<1ί63ΐ ίΐ ίδ ίη 3 ροδίίίοη Ιο ε3ΐτγ ουί ί6ε 3είίοη ΓεςυίΓεά, 3η(1 ννε 6ε1ίενε 1631
ί6ίδ \νί11 6ε 3η ίπιρθΓί3ηΙ δΐ3Γίίη§-ροίηί Γογ Οτεεεε, δεΓνίη§ 38 3 ηιοάεΐ Γογ 16ε εοιτεεί
\ν3γ ίη \ν6ίε6 ΕΟΑδ ε3η ίηίεΓνεηε ίη ί6εΪΓ 6ίδίοπε είίγ εεηίΓεδ. Ιπιρ1επιεηΐ3ΐίοη οΓ ί6ε
ρΓ0§Γ3ηιιηε 638 ηονν 6ε§υη.
Τ6ε ρ3ρεΓ εοηβίδίδ οΓ 3 6πεΓ 3Π3ΐγδίδ οΓ ί6ε 3Γε6ίίεείυΓ3ΐ ρΓθ61εηΐ8 ηοίβά,
ίηνεδίί§3ίίοη 3η6 ίάεηίίΓιε3ίίοη οΓ ί6ε δεορε ρΓονίάε<1 6γ ευιτεηΐ 1ε§ίδΐ3ίίοη, 16ε ηΐ3ηηεΓ
ίη \ν6ίε6 ί6ε δοΐυίίοηδ 3ΐτίνεά 3ί \νεΓε δείεείεεί, 3ηά ί6ε ρΐβη υ6ίπΐ3ΐε(γ εοιηρίΐεά \ν6ίε6 ί6ε Μυηίείρ3ΐίΐγ 6ε1ίενε8 ίο 6ε ί6ε ηιοδί 8είεηίίβε3ΐ1γ βοευπιεηίεεί, 8οεΪ3ΐ1γ
3εεερί361ε 3η<1 Γιη3ηοί3ΐ1γ 3ηβ 1εε6ηίε3ΐ1γ Γε3δί61ε δοΐυίίοη. \¥ ε ηονν ηιονε οη ίο 3
ρΓεδεηί3ίίοη οΓ ί6ε ρΓοεεδδ ίο 6ε Γο11ο\νε<Ι, \ν6ίε6 εοηδίδίδ οΓ 3 δεςυεηεε οΓ 30ίίοη
ρΐ3Π8 \ν6οδε ίΓηρ1εΓηεηΐ3ΐίοη 638 3ΐΓε3(1γ 6ε§αη.
Α. ΡΓβΙίπιίηΗΓγ αείϊοη
Α2. ΙηνεηίοΓγ ννοΗί - ΐηΓοπηίη§ ί6β ρυ61ΐε - δΐπ·νεγίη§
Α2.1. Αηαίγδϊδ ο ί 6ιιϊ1<1ϊη§8 ΚεεοΓάίη§ οΓ 311 ί6ε 6αί1άίη§δ 3ΐοη§ ί6ε δίεεεί 3ηά οΓ ί6ε
6αί1(1ίη88 νν6ίε6 3ίΤεοΙ ί6ε 3ρρε3Γ3ηεε οΓ ί6ε δίΓεεί, \νίί6 ί<1εη1ίβθ3ΐίοη οΓ ί6ε
6υί1<1ίη§8 8θ6εάυ1ε<1 Γογ ρΓεδεΓν3ίίοη 6γ ΡΓεδίάεηίΪ3ΐ ϋεοΓεεδ (ί6οδε \ν6ϊε6 βγο ίη ί6ε
ρΓοεεδδ οΓ6είη§ 8θ6εάυ1ε(1 3η<1 ί6ο8ε \ν6ίε6 3Γε οΓ πι3]ογ ϊηίεΓεδί).
Α2.2 Ο ν η β π ίιίρ Μεηίίβθ3ίίοη οΓ ί6ε οννηεΓδ οΓ 311 ί6ε 6υίΙ<1ίη§δ α1οη§ ί6ε δίΓβεί
(δε6ε<1υ1ε<1 ογ οί6εηνϊδε) 3η<1 εΐ3δδίβε3ίίοη οΓ ί6επι 38 η3ΐυΓ3ΐ ρεΓδοηδ ογ 1ε§3ΐ
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ρβΓδοηϊ υηάβΓ ραΒΙΐο Ιανν, $ο 33 Ιο 3ΐ1ονν ίΗε οΗ1ί§3ίίοη5 ο ί 63θΗ οννηεΓ Ιο 1)6
εαίευίαίεϋ οη ίΗε 1)3513 ο ί ευιτεηΐ Ιε^ίδίβίίοη 3Π(1 Ιο ρεπηίΐ ενβΐυβίίοη ο ί Ιΐιε
ρ εΓ ο εη ^ε εοηίπΗυίίοη ο ί 63θΗ οννηεΓ.
Ιχ§3ΐ ϊηνε5ΐί§3ΐίοη ο ί ίΗε 5εορε Γογ ίηΙεΓνεηΙϊοη Ιο εαιτγ οαΐ ίΗε ννοΓΗδ.
Βίδίίηβ ο ί 311 ίΗε ο\νηεΓ5 ο ί εβεΗ 1)αί1(1ϊη§, Ηγ ρεΓεεηΟβε ο ί ο\νηβΓ5ΐιίρ, ίο βΐΐονν ίΗε
Γιηβΐ 03ΐευΐ3ΐϊοη ο ί ίΗε εοβι ο ί ίΗε ννοΛδ.
Α2.3. ΙηΓοηηϊηξ ίΗε ο\νηεΓ3 «) Ιηίοιτη3ΐίοη ο ί ίΗε ρυΗΙίε 3Π(1 3ηηουηεεπΐ6ηΙ ο ί ίΗε
ρΓθ]εεΙ νΐ3 ίΗε ιηε(1ί3 ί>οΐΗ 31 ίΗε 8ΐ3Γί ο ί ίΗε ρΓοίεεί 3Π(1 άυπη^ ίΐ5 εουΓβε (ρΓ0§Γ655
ΓεροΠδ).
Η)ΤΗε ρΓονίδίοη ο ί ίηίοππΒΐίοη ίΪΓδί Ιο οννηεΓδ 3η<3 δεεοηάΐγ Ιο ίεηβηίδ εΗοιιΙ ίΗε
Μυηίείρβίίίγ’δ ρΐ3η Ιο υρ§Γ3(ΐ6 ίΗε ννΗοΙε ο ί ΑίΗίηβδ 51 1)γ υ86Γ-εΗ3Γ§6 ήη3ηείη§,
5ΐΓ655ίη§ ίΗε 3άν3πΐ3§65 ο ί ίΗε ρΓοίεεΙ (βαείι 35 ίΗε ίηεΓ6356<1 γπ3γ1<:61 ν3ΐυε ο ί ίΗε
ρΓορεΓίίεβ 3Π(13 § γ631ογ νοίαιηε οΓΗυδίηεδδ).
ε) Α11 ίΗε Γε1εν3ηΐ είνίΐ 56Γνίεε 3§εηεϊε5 3ΐκ1 3.11 ίΗε οΓ§3ηΪ53ΐίοη5 ίηνοίνεά ίη ίΗε
ρΓθ]εεΙ βΗοαΙίΙ 1)6 ίηίοπηεά 8ίπιυ1ΐ3η6θυ5ΐγ, 35 δΗουΙΗ ίΗε ν3που8 ευ11αΓ3ΐ 3η<1 οίΗβΓ
3§εηείε5 ο ί ίΗε 3Γ63, βο 35 Ιο ο1)ΐ3Ϊη ίΗεϊτ 3είίνε δυρροπ.
Ι ί ίηίοπηεά ίη 3η 3ρρΓθρπ3ΐε ηΐ3ηη6Γ, 3§εηείε5 5αεΗ 35 ίΗε Αδδοείβίίοη ο ί ΟννηεΓδ
ο ί δοΗεάυΙεά Βαί1<ϋη§5 3η(1 ίΗε Ιοεβΐ ευ1ίαΓ3ΐ 3§εηείε5 ίηνοίνεά ίη ίΗε υρ§Γ3<ϋη§ ο ί
ίΗε ιεοη)πΐ6Γθί3ΐ Ιι^ηβΙε’ Γηβγ Ηε βΗΙε ίο ηιβΗε 3 5υΗ5ΐ3ηΐίνε εοηίπΗυίίοη ίο ίΗε
ρΓθ]εεί
Α2.4 Οοευπιεηίηίίοη οΓΗυΐΙύϊηξδ
η) Ιηνε5ίί§3ίϊοη ο ί (Ηε ΙιΙβΓΗίατε βηά οίΐιετ νουτεεν, ίύεηΙϊΓιεαΙϊοη ο ί εχί8ίίη§
άΓ8ννϊη§5 ΙηίοπηβΙίοη \νί11 Ηε εοΐΐεείεά 3Ηοαί ίΗε <ΐ3ΐ6 ο ί εοηδίπιείίοη ο ί εβεΗ
Ηυί1<1ίη§, ίί5 3ΓοΗίΐεοΐ 3ηϋ ίί5 υ565, 3η(1 Γ6563Γ0Η \νί11 Ηε εοηάυείείΐ ίη ρπν3ίε 3ΓθΗίνε5
3ηά είνίΐ 56Γνίεε τεοοπίβ ίοΓ 3ηγ <ΐΓ3ννίη§8, Ηυίΐώηβ ρεπηίΐδ, εη§Γ3νίη§5 ογ ρήηίδ,
είε., ννΗίεΗ Π)3γ εχίδί. ΤΗίδ Γ6563Γ0Η \νί11 ιτίΕΗε 3η ίιηροΠαηί εοηίπΗυίίοη ίο ίΗε
οοιτεείηεδδ ο ί ίΗε άεείδίοηβ ΙαΗεη 3ΗουΙ ίΗε βυίάεΐίηεδ ίοΓ ίΗε ίηίεΓνεηίίοη, 3ηά ννίΠ
Ηβνε 3 ΓανουΓαΗΙε είίεοί οη ίΗε εοδί ο ί ίΗε ρΐ3Π8.
Η) ΡΗοίο§Γ3ρΗϊε ύοαιπιεηΐηίίοη 01(1 ρΗοίο§Γ3ρΗδ ΙβΗεη 3ί ν3ποα5 ίίιτιεδ ννίΐΐ Ηε
εοΐΐεείείΐ, 3η<1 ίΗε ΗυίΙάίηβδ \νί11 Ηε ρΗοίο§Γ3ρΗε<1 ίη ίΗεϊτ ευιτεηΐ 8ί3ΐε.
ιΡΗοίο§Γ3ρΗίε Πΐθ53ίθ5’ ηΐ3γ Ηε ΟΓεαίεά Ηγ Γ6(1υείίοη, υδίη§ ίΗε εοηιρυΙεΓ ΙβεΗηίςυεδ
3ί ίΗε (Ιίδροδβΐ ο ί ίΗε ΑτεΗίνε ο ί ΑίΗεηί3η ΜοηαπιεηΙδ.
ε) θΓ3\νϊη§8 ϋοουπιεηίίη§ ίΗε εΐενβίίοηδ ΤΗε εΐενβίίοηδ ο ί ίΗε Ηυί1<1ίη§8 ννίΐΐ Ηε
άοευιηεηίεά ίη ίΗε ίοπη ο ί <ΐΓ3\νίη§5 οη 3 §εηεΓ3ΐ 503ΐε ο ί 1:200 3η(1 3 §εηεΓ3ΐ
Ιορο§Γ3ρΗίε ρΐ3η ννίΠ Ηε ρΓοάυεεά. ΤΗε νίδίΗΙβ εοηδίηιείίοη ιτΐ3ΐ6Π3ΐδ ο ί ίΗε
Ηαί1(1ίη§8 3η<1 ίΗε ννο3Γ 3η<1 ά3πΐ3§6 ίΗεγ Η3νε 8υίί6Γ6(1 \νί11 Ηε ηοίεά οη ίΗε
άΓ3\νίη§5. ΤΗίδ δαΓνεγ ννίΠ Ηε υβεΗ 35 3 Η3δίδ ίοΓ (Ιεείδίοηδ Γ6§3Γ(1ίη§ ίΗε βρεείίιε
30ίίοη ΓεςυίΓ6(1 (Γ6Γηον3ΐ ο ί δί§η5, 3ίΓ-εοη<Τίίίοηίη§ υηίίδ, ί11ε§3ΐ 5ίηιεΙυΓ65, είε ).
ΑΙ. ΤΗε ΙεβϊδίΗίϊνε ίΓ3πιεννοΓΗ Γογ ίηίεΓνεηίίοη
Α ΙΙβ ΙηνΐΙβίίοηδ ίο ΓεΙιηΗίΙίΐΒίε εΙενβίίοηδ Νοίίεεδ \νί11 Ηε βεηί ίο ίΗε οννηεΓδ ογ
Ιεη3ηί8 ίηνίίίη§ ίΗεηι ίο ΓεΗ3Ηί1ίΐ3ΐε ίΗε εΐενβίίοηβ ο ί ίΗε δεΗεάυΙείΙ ΗαίΜϊηβδ οη ίΗε
Η3518 ο ί ίΗεΪΓ οΗ1ί§3ίίοηδ υηάεΓ ίΗε ΐ3\ν (ΡΓ6δί(ΐ6ηΐί3ΐ ϋεεΓεε 317/0/1988,
ιεοηεεΓηίη§ ίΗε ρΓ686Γν3ίίοη, τερβίΓ 3η<1 Γεοοηδίπιείίοη ο ί ίΗε 3ΓθΗίΐεεΐαΓ3ΐ 3η<1
ΗΓίίδΙϊε εΐεπιεηίδ ο ί δεΗεάυΙεά ΗυίΜίη^δ’, Αηίείε 4, ρ3Γ3. 1 ο ί ννΗίεΗ 8ΐ3ί65 ΐΗ3ί:
“ΤΗε οννηεΓδ ογ οεευρ3ηΐ8 ο ί ίΗε δεΗεάυΙεά ΗυίΙΗίηβδ ννίΐΐ Ηεβτ ίΗε εοβί ο ί Γερ3Ϊπη8
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ογ ΓεεοηδΙηιεΙίη§ 16ε δΐ3ίίε, 3Γε6ίίεεΐιΐΓ3ΐ 3η(1 3ΠΪ8ΐίο είειηεηΐδ ο ί δυεΗ 6υί1άίη£8 3ηά
ννίΐΐ 6ε ο61ίβε<1, υ$ίη§ ΐΗεΪΓ οννη Γηεβηδ, Ιο ε3πγ ουί 16ε ηεεεδδ3Γγ τερ3ΐΓ \νοΓΐε”).
Α12 δβηεΐίοηδ υικΙεΓ ΑηίεΙε 5, ρ3Γ3. 1 ο ί 16ε ΡΓεδίάεηΙίβΙ ϋεεΓεε, “ίη 16ε ενεηΐ ο ί
\νθΓΐε 6είη§ ε3ΐτίεά οιιΐ ίη 6 γ83ο6 ο ί 16ε ΐ3\ν ίη ίοΓεε, Γιηεχ οΓ Βείννεεη 100,000 3η<1
5,000,000 (ΐΓ3ε1ιπΐ35, <1ερεη(1ίη§ οη ΐΗε εχίεηΐ ο ί ΐΗε ίηίετνεηΐίοη 3ηά διώδεςυεηΐ Ιο
3 τε35θηε(1 ϊικίβεηιεηΐ ίτοπι ΐΗε ΐο\νη ρΐ3ηηίη§ 3υΐ6οπίίεδ, ννίΐΐ 6ε ίπφοδεά οη 16ε
ο\νηετδ ο ί 16ε ρΐΌρειίγ ίοτ 63νίη§ «ΙεβίΓογεεΙ 3Γε6ίΐεεΙϋΓ3ΐ ΓεηΙυπεδ ε63Τ3εΙετίδίίε ο ί
16ε 6αί1(1ίη§”.
Α13 ννοτίί εβΓπείΙ οαί 6γ (Ηε ΜυηίοίραΙίΙγ ϋπάετ ΑηίεΙε 4, ρ3Γ3 2 ο ί Ρτεδί<1εηΙί3ΐ
ϋεετεε 317/0/1988, “ίη 16ε ενεηΐ ο ί 16ε ρεηοηδ ο61ί§ε(Ι ίηίΐίηβ Ιο Ι3^ε βείίοη,
<1εΐ3γίη§ ογ 6είη§ υπ361ε Ιο ρΓοεεεί! ννίΐΗ 16ε τεΙεναηι τεραίτ ννοΓίζ, ΐΗίδ \νοτΙ: πΐ3γ 6ε
εβιτίείΐ ουί 6γ 16ε δΐ3ΐε ογ 6γ 16ε 3ρρτορπ3ΐε Ιοεβΐ §ονεΓητηεηί 3υΐ6οπΙγ, 16ε εοδί
ίηνοίνεά 6είη§ ε63τ§εά Ιο 16ε ρετδοηδ τεδροηδί61ε”.

Μ βιπ 30(ίοη
ΤΗίδ εοηδίδΐδ ο ί {6ε ρυΓεΙγ 3Γε6ίΐεείυτ3ΐ 38ρεεΙ οΓ 16ε υη<1εη3ΐ<ίηί> -1631 ίδ, ιΚε
Γε1ΐ3.6ί1ίΐ3ΐίοη ο ί 16ε 6ιιί1<1ίη§δ, ρηνειηεηΐδ, ρα61ίε δρ3εεδ 3η<1 δΐτεεΐ-1ί§6ΐίη§.
Τ6ε ρΓθ]εεΐ ννίΐΐ 6ε υηόεηηίεεη 6γ 3 δρεείβΐ ΐεπηι ίτοπι 16ε ϋερηηιτιεηΐ οί
ΤΓ3(1ίΙίοη3ΐ Βυί1<1ίη§δ ο ί 16ε ΟίτεεΐθΓ3ΐε ο ί ΑτεΗίίεεΙυΓε (Μυηίείρ3ΐίΐγ ο ί ΑίΗεηδ).
Αίίειηρίδ ννίΐΐ 6ε πΐ3(1ε Ιο υίίΐίδε 16ε 3Γε6ίΐεεΙυΓ3ΐ 63ε1ί§Γθυη<1 ννοτίί ρτοάιιεε<1 6γ
νβπουδ 3§εηείεδ.
Β. Μαϊη βοΐίοη
ΒΙ. Αηβίγδϊδ ο ί ιηηίεπβΐ - §εηεΓ»Ι ρτοροδβίδ
Β11. Αηβίγδίδ ο ί πΐ3ΐ6Π3ΐδ β) ΑηβΙγδϊδ ο ί 3ΐΐΗί(εε(ιΐΓ3ΐ ιιΐΗίεηηΙδ - εναίιιαίΐοη
Τ6ε (1οευΓηεηΐ3ΐίοη 3η<1 16ε δυτνεγδ ννίΐΐ 6ε αδεά Ιο ρτοιίυεε 3 6ίδΙοπε3ΐ εν3ΐιΐ3ΐίοη
ο ί ί6ε πιοδί ίπιροη3ηΙ ρ63δε ίη 16ε ΗίδΙοτγ ο ί 16ε 6ιπ1<ϋη§ 3η<ί ο ί ίίδ ιηοδί
3εδΐ6είίε3ΐ1γ 83ίίδί3εΐθΓγ ίοπτι (ηίίεΓ τεηιον3ΐ ο ί 16ε νβτίοιίδ 3<1(1ίΙίοηδ \ν6ίε6 δροϋε<1
ίΐ), δο 3δ Ιο 3ΐ1ο\ν 3η ονεΓ3ΐ1 άεείδίοη Ιο 6ε Ιβίεεη οη 16ε ίοπη Ιο 6ε §ίνεη Ιο 16ε
6υί1άίη§.
6) Αηβίγδϊδ ο ί 6ιιΐΙ<1ίη§ πιβίεπηίδ - \νε3Γ 3 ιη1 ιΐ3ηΐ3§ε Ρίείά τεδεητεΗ (Γεπιον3ΐ οί
ρΐ3δΐεΓ, ΙΠ31 δεείίοηδ) ννίΐΐ ρηχίυεε 3 τεεοπΐ ο ί ί6ε εοηδΐηιείίοη ηΐ3ΐεπ3ΐδ, ΐΗεΪΓ
εοηάίίίοη, 3ηά 16ε \νε<ΐΓ 3ηΟ 43πι&ί>ε ί6εγ 63νε δαίΤετεά. II ννίΐΐ ΐΗυδ 6ε ροδδί61ε ίο
(Ιεείάε:
1) \ν63ΐ ηενν ΓΠ3ΐεπ3ΐδ (ννΙιίεΗ πΐϋδΐ 6ε εοπιρ3ΐί61ε \νίΐΗ Ιΐιοδε 3ΐΓε3(1γ ίη ρίβεε) Ιο
ιίδε (1υπη§ ΓεΗ36ί1ίΐ3ίίοη
2) Ηονν ίΗεβε ηΐ3ΐετί3ΐδ ννίΐΐ 6ε υδε<1.
Β12 ΟεηεΓαΙ ρτοροδβίδ
ΟεηετβΙ 3ΐτ6ϊΙεείιΐΓ3ΐ δΐυάγ (δεαίε ο ί 1:200) 3) Τ6ε 1:200 δυτνεγ \νί11 6ε υδ8(1 3δ
16ε 63δίδ ίοτ 3 δΐυάγ ο ί 16ε §εηετ3ΐ Γε636ί1ίΐ3ΐίοη ο ί 16ε ίτοηΐ3§εδ 3ΐοη§ 16ε δίΓεεΙ δο
3δ Ιο ίπιρΓονε ίίδ 3εδΐ6είίε 3ρρε3Γ3ηεε, δίγΐε 3η(1 ε63Τ3ε!εΓ ίη 63πηοηγ \νίί6 ίίδ
ροδίΐίοη ίη 16ε εοπτιηεΓεί3ΐ 3η<1 ΗίδΙοπε εεηίΓε ο ί 16ε είΐγ.
Τ6ε ηιείΓοροΙίΙηη ο63Τ3είεΓ \ν6ίε6 Αΐ6ίη3δ δΐ δΗοιαΙεΙ Γε§3ΐη ρΓεδυρροδεδ 1631 ίίδ
ηιοδί ίπιροηβηΐ 6αί1(ϋη§δ δΗουΙά 6ε υρ§Γ3(1ε£ΐ 3ηά 3εεεηΐιΐ3ΐε(1, 3η<1 1631 ί6ε
εοηΐίηυίίγ ο ί Λ ε ατ63η ί36ηε δΗουΙά 6ε Γείηδΐ3ΐε<1.
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5) 8εΗε(1ιιΙε(1 ΗιιίΙίΙίη^δ Α 3ΐυ<1γ ννίΙΙ 1)6 ιηαίΐε οΓ [Γιε 8ρ3[ΐ2ΐ ΙοοΕίίοη οΓ ΐΗε 5ΐ§η5 Ιο
ρΓενεηΙ ΐΓιεηι Γγοιτι 3<1υ1ΐ6Γ3ΐίη8 ΐΗε 3εδίΓιε(ίε 3ρρε3Γ3ηεε οΓ [Γιε 6ιιί1(ϋη§8 3ηά (τόπι
εοηε63ΐίη§ ίπιροΠΕηΐ πιοφΗοΙοβίεαΙ εΐεηιεηίδ ΤΓιε δίβηδ ννίΙΙ 6ε ΙοεβΙεεΙ 3ίΤεΓ Ιΐιε
Γιυί1<1ίη85 Κάνε Γιεεη §εηεΓ2ΐΙγ Γ65ί0Γ6(1 Ιο ΐΗεΐΓ οπςίηαΐ Γοπτι 3η<1 εΓΓογ 3 άεείδίοη Γΐ35
1)εεη ΐ3Εεη 38 Ιο ΙΗε ηιοδί ΓερΓ686ηΐ3ΐϊνε ρ1ΐ386 ίη (Γιε Γ>υίΜίη§’5 ΓιίδίοΓγ. ΤΗε δί§η3
\νί111)6 ρίβηηεά 80 33 Ιο 1)6 δυίΐβϋΐε Γογ ίη5ΐ3ΐΐ3ΐϊοη ίη ΑΐΗίη38 δΐ.
ε) Μο<1βΓη ΓηιίΙιΙίΐφδ ΤΗ686 βυίΐιΐίηβδ \νί11 Γιε ΓεδΙΟΓεά Ιο ΐΗείτ οπ§ίη3ΐ Γοπηδ 3ηά 311
ϊ11ε§3ΐ 3ίηιεΙυΓ68 3η(1 3<1(1ίΐίοη3 ννϊΐΐ Γιε τειηονείΐ. Α11 δί§ηδ 3η(1 3ΐΓ-εοη(1ίΙίοηϊη§
εςυίρπιεηΐ \νί11 Γιε Γείοεβίείΐ, δίηεε ϊη8ΐ3ΐΐ3ΐίοη οΓ ΐΓιεπι ννίίΓιουί ρΐ3ηηίη§ 1ΐ3δ
<1301386(1 ΐΓιε ίηίεηΐίοηδ οΓ ΙΗε 0Π8ΐη3ΐ <ΐ6δί8η6Γ 3η(1 [Γιε 8βηεΓ3ΐ 365ΐΗεΙίθ3 οΓ ΐΓιε
δίΓεεΙ.
(1) Α δΐιηΐγ ννίΙΙ Γ)ε πΐ3<1ε οΓ 3 υηίΓοπη εοΙουΓ δεΓιεηηε Γογ (Γιε εηΠΓε δίΓεεΙ, [3ΐάη§ [Γιε
ρ3Γίϊευΐ3Γ Γε3ΐυΓ63 οΓ ββεΓι δερ3Γ3ΐε Γιυίΐεΐϊηβ ίηίο εοηδίιΙεΓΕίίοη.
Β13 ΟεηεΓβΙ εεοηοιηΐο »η(1 ίεεΓιηίοιΙ δΐυίΐν ΤΗε εοδί οΓ (Γιε ρΓθ]εεΐ Ηγ Γιυί1<Ιίη8,
8Γθυρ οΓ Γ>αί1άίη8 3 γκ1 33 3 ννΓιοΙε ννίΙΙ Γιε 63ΐίηΐ3ΐ6(1 οη ΙΗε Γ)35Ϊ3 οΓ (Ηε εεοηοηιίε 3ηά
ΐεεΓιηίοΕί 5ΐ3ΐί5ΐίθ5 ίη ΐΓιε ροδδβδδίοη οΓ [Γιε ϋερΕΠΓηεηΐ 3η<1 οΓ ά3ΐ3 ίτοηι Οτεείτ 3η<1
ίηΐ6Γη3ΐίοη3ΐ εχρεπεηεε. ΤΗε ρΓοεεδδ οΓ (Ιείβίΐεά εοδίίη§ οΓ ΙΗε ννοΓίτ Γΐ35 &ΐΓ03<1γ
Γ)68υη 3η(1 ίδ Γιβίη§ εΙβδδίΓιεά Γιγ [γρε οΓΓινιίΙόίηβ:
3) εοηιροδίΐε
Γι) δίιηρίε
ε) πιυΙΐί-εοΓηροδίΙε
Β14 ΡΓοροδβΙδ Γογ ηβνν 5οΓιε(1ιιΙίη§ Ο&ΓβΠιΙ Γ6563ΓεΓι πΐ3γ ρΓΟίΙυεε ίηδΟηεβδ οΓ
Γιυίΐιΐίηβδ ννΓιίεΓι Γιηνε ηοΐ Γιεεη δείιεείαΐεεί Ηυί ννΓιίεΓι 3Γ6 εν3ΐυ3ΐε(1 Γιγ ΐΓιε βΐυάγ 33
5αί(3Γ>1ε Γογ 5εΓιε<1υ1ίη8. Ιη δυεΓι ε3363, ΐΓιε ΜυηίείρΕίίίγ ννίΙΙ - οη ΙΗε Γ>35Ϊ5 οΓ [Γιε
(ΙοεαπιεηΙβίίοη επγΙ 3 ΓεΕδοηεά τεροΓΐ - ίηίΐίβίε ΙΗε δοΓιειΙαΙίηβ ρΓοεεδδ νΪ3 ΙΗε
ΜίηίδίΓγ οΓ [Γιε ΕηνΪΓοηηιεηΐ, ΡΓιγδίεβΙ Ρΐ3ηηίη§ 3η(1 ΡυΓιΙίε \ΥοΓΐί5.
Β15 δρεείπΙ ΙιυϊΙ{ϋη£ δρεεϊΓιεαΙϊοηδ Ιη εοηδυΐΐβΐίοη ννίΐΐι [Γιε ΜίηίδίΓγ οΓ [Γιε
ΕηνίΓοηπιεηΐ, ΡΓιγδίεβΙ Ρΐ3ηηίη8 3η<1 ΡυΓιΙίε λΥοΓίτδ, δρεείβΐ 5ρβείΠε3(ίοη5 ννίΙΙ Γιε
ρΓοροδείΙ Γογ ηε\ν Γιιαί1(1ίη§δ, ννίΐΓι 3 ροδδίΓιΙε Γεάυείίοη ίη (Ηε ηυπιΓιεΓ οΓ ΠοοΓδ 3η<1/θΓ
εοΓτεεΙίοη οΓ ίΓιβίτ ουίΐίηε 3η(1 νοίυηιε. ΤΗε ρυιροδε οΓ ΐΓιεδε δρεοίϋοβίίοηδ ννίΙΙ Γιε
Ιο ρΓενεηΙ οΓΐδίΓυείίοη οΓ νίδΐ35 ίο ΓηοηυηιεηΙδ δυεΓι 35 [Γιε ΑεΓοροΙίδ 3η<1 1οε3ΐ ογ
πιείΓοροΙίΐΕη ροίηΐδ οΓ τεΓεΓεηεε. ΤΓι6Γ6 ννίΙΙ 3ΐδο Γιε ίηιρΓονεΓηεηί οΓ [Γιε ΕεδίΓιεΙίε
3ρρε3Γ3ηεε οΓ (Γιε δί(1ε 3η(1 Γ63Γ εΐενβΐίοηδ οΓ ηιο(ΐ6Γη Γιυίΐίΐίηβδ ννΓιίεΓι 3τε νίδίΓιΙε
ίτοΓη ΑίΓιίηβδ 5ί. ΡεπηίΙδ ηογ Γιε βΓΕηΙεά Ιο (Γιε οννηεΓδ οΓ ωοάειτι Γ>υί1<1ίη85 Ιο
ηΐΕΕε ννίηίΐοννδ ίη ρ3Γΐγ νν3ΐΙδ δΓίΕΓεά ννίΐΓι 5εΓιβ<1υ1β<1 1>υί1(1ίη§5, ίη ΓεΙυπι Γογ ΙΗε
3εΙίοη (Γιεγ Γΐ3νε (Εΐεεη Ιο ΓβΓΐ3Γιί1ίΐ3ΐβ (Γιε εΐενβΐίοηδ οΓ [Γιε πκκΙεΓη δΙπιεΙυΓεδ. ΤΓιε
βΓιονε ροίηίδ ννίΙΙ Γιε Γοπηυΐ3ί6(1 35 Κε§υΐ3ΐθΓγ ΡΓονίδίοηδ οΓ [Γιε ϋίίγ Οουηείΐ 3ηά
ρυΐ ίηίο είΤεεΙ.
Β2 δρεεϊηΐ δΐιιιϋεδ
Β21 ΒυϊΙ(1ϊη§ δΐιηΐίεδ
») 1:50 δεβίε δϋΓνεγδ ΤΓιε §εηεΓ3ΐ δυπ/εγδ ννίΙΙ Γιε υδεά 33 3 Γ)38ίδ Γογ ΙΗε ρΓερ3Γ3ΐίοη οΓ
άείΒΪΙεύ δυενεγδ οΓ εβείι ίηεΙίνίεΙα3ΐ δοΓιειΙυΙβΗ Γ>υΜη§, δΐιοννίη® 311 [Γιε
πιοφΙιο1θ8ίε3ΐ άεΐΕίΙδ ννΓιίεΓι ννίΙΙ Γιε ηεεάείΐ Γογ Γεεοηδίπιείίοη οΓίΓιεηι.
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5)

ΤΗεδε δίικίίεδ \νί11 5ε 5358(1 οη ίΗε 5υΓνεγ5, οη ίΗε άοευηιεηίαΐΐοη \ν5ΐε5 \νί11 Ηβνε
5εεη ρΓερατεό, αη<1 οη 15ε ευιτεηί ιίδε ο ί 15ε 5υίΙ(ϋη§. Τ5ε 5υί1(ϋη§8 \νί11 5ε τεδίοτειΐ
Ιο ίΗείτ ηιοδί ίιηροηαηΐ Γοπτι (ίη Ηίδίοπθ3ΐ αηά τηοιρΗοΙοβίεαΙ Ιεπηδ) 3ήετ 311
ίηδί§ηίίίο3ηΐ Ι&ΐβΓ 3(Μίίίοηδ 5ανε 5εεη τεπιονεά. ΤΗεδε δίικίίεδ ννίΐΐ 5ε οοιτιρίείβίΐ
<1ο\νη Ιο ΐΗε δί3§ε ο ί \νοΓίάη§ άΓ3\νίη§5, ίΗιΐδ 3ΐ1οννίη§ ΪΓπηιειΙίΕίε ίτηρίεπιεηίεΐίοη
3ηά Λε ίδδΐιίηβ ο ί 15ε ηεεεδδ3Γγ ρεπηίΐδ.
ε) δίπιοΙιΐΓπΙ δυρροιΊ δίικίίεδ δίηεε 15ε ρτο§τ3ΐηΓηε εονετδ οηΐγ ιΗε τεΗ35ί1ίΐ3ίίοη οί
εΐεναΐίοηδ, δίείίε δίικϋεδ ννϊΐΐ 5ε ηΐ3(1ε ο ί ίΗε 5ΐηιοΙυτ3ΐ τεδευε ινοτΗ ηεεεδδ3τγ ίη ΙΗε
ίηΙεποΓ ο ί ΙΗε 5ιιί1<1ίη§ αηό Ιο δυρροτί ΙΗε τοοί ννΗεη ΐΗίδ ίδ εδδεηίίαΐ ίθΓ εοπιρίεΐίοη
ο ί ιΗε εχίετηαΐ ϊηίεΓνεηίίοη 3η<1 Ιο ρτοίεεί ίΗε τεπιαίηοΙεΓ ο ί ίΗε 5ιιί1(1ίη§.
ά) Εί§Ηίϊη§ οΓ§3ηΐδ3ίϊοη ο ί εΐενβίϊοηδ Α δείεείίοη ννίΐΐ 5ε πιβάε ο ί ΙΗε ΓηοδΙ
ίηιροΓΐαηΙ 5υί1<ϋη§δ ινΗίεΗ δΗοιιΜ 5ε ίΐοοάΐίΐ δο 35 Ιο ίπφΓονε ΙΗε 3ρρε3Γ3ηεε ο ί ίΗε
3Γ03 31 ηί§Ηί. δρεείεΐ δίικίίεδ \νί11 5ε ηΐ3(1ε ο ί ΙΗε 1ί§Ηίίη§ ίεεΗηίςυεδ τεςιπτεά Ιο
3(χεηΐιΐ3ΐε ΙΗε πΐ35δεδ 3η<1 πιοφΗοΙοβίοαΙ ίεείυτεδ ο ί ίΗεβε 5υί1<ϋη§δ.
Β22 ΟίΗβΓ δίικίίεδ
3) ΕΙεείποαΙ βη§ίηεεπη§ 1ί§Ηίίη§ δίικίίεδ ΤΗε ε1εοΙπε3ΐ εη§ίηεεπη§ δίικίίεδ ηεεεδ83τγ
Ιο ε3πγ ουί ΙΗε λυογΗ ννίΐΐ 5ε ρΓερ3Γε(1 ίη βεεοΓάβηεε \νίίΗ ίΗε 3τεΗίΐεείιΐΓ3ΐ δίικίγ ίοτ
ίΗε 1ί§Ηίίη§ θΓ§3ηίδ3(ίοη ο ί ίΗε ε1εν3ΐίοηδ.
5) ιϋΓ53η ίιιπιΐίιίΓε’ δίικίγ Α δίικίγ ννίΐΐ 5ε ρτερετεά ίθΓ δίΓεεί 1ί§Ηίδ, ΙίίίεΓ 5ίηδ, Ηυδδίορ δΗεΙΙεΓδ, είε., ίη 3 δίγΐε 3ρρΓθρπ3ίε ίο ίΗε εΗ3Γ30ΐεΓ ο ί ί5ε δίΓεεί 3ηά ηΐ3ΐοΗίη§
ε3θΗ οίΗεΓ.
Ο Οοπψίείΐοη ο ί ρι οοειίκτεδ
011 ΡΓοοεδ$ϊη§ ο ί δρεεϊβΙ εοηδίηιείίοη δρεεϊΩεηίϊοηδ - ϊδδΐιϊηξ οί άεετεεδ ιιικΙ/ ογ
δρεοΐπΙ Γε§υΐ3ίθΓγ ρτονϊδϊοηδ
012 δοΗεάυΙΐη^ ρι-οεεύυΓε
013 Ρΐππηοΐβΐ ρΓοεεϋυεεδ 3) Εοβηδ
5) Ε υ ρΓΟ§Γ3ΙΤ1ΙΤΙ65
ε) 5γ ίΗε (1οη3ΐίοη ίο ίΗε Μιιηίοίρείίΐγ ο ί ΑίΗεηδ ο ί ίΗε 53ΐαηεε ο ί ίΗε ρΐοί τ3ίίο οη
ίΗε δοΗεάϋΙειΙ 5υί1(1ίη§, 3ήετ ίΗε δεΓνίεεδ ο ί ίΗε Μυηίείρ3ΐίΐγ 53νε εοπιρίεΐείΐ ίΗε
ρΓοεεδδ ο ί 3οςυίπη§ ίΗε Ιίίΐε άεεά
(1) ιΐδβ ο ί ίΗε ρΓορεΓίγ 5γ ίΗε Μιιηίείρ3ΐίίγ ο ί ΑίΗεηδ 3ήετ ίΗε ίιη3ηείη§ ο ί ίΗε
ΓεΗ35ί1ίί3ίίοη \νοιΉ 5γ ίΗε Μαηίείρ3ΐίίγ.
014 Ρίη3ηεΐ3ΐ τεροΓίδ 3)ΑίίθΓ 63εΗ ρΓθ]βεΐ ίδ οοηιρίεΐεά, 3 τεροΠ \νί11 5ε δΐώιηίηεά
οη 63θΗ ρΓορειίγ δο 3δ ίο 3ΐ1ο\ν ίΗε ίιη3ηεί3ΐ ο51ί§3ίίοηδ οί εεεΗ οί ίΗε ]οίηί οινηετδ
ίο 5ε 03ΐεαΐ3ί6(1.
5) ΤΗε ί351εδ ο ί εεΙειιΗΐίοη ο ί εοδίδ ίθΓ ίΗε ρπ^εείδ ννίΐΐ 5ε <ΐΓ3\νη υρ ίη εεεοπίεηοε
\νίίΗ ίΗε δοΗεάυΙεδ ο ί οννηετδ ο ί 63θΗ ρεορεΠγ. ΤΗε εοδί ηιεγ 5ε εχρτεδδεά ίη
πιοηίΗΙγ Ϊηδΐ3ΐπΐ6η1δ, ίη 3οεοΓ(ΐ3ηο6 ννίίΗ Ατίίείε 4, ρ3Γ3. 5 ο ί ίΗε ΡΓ6δί<ΐ6ηΐί3ΐ
ϋεετεε.
ο) Αεεοπ1ίη§ ίο Ρτεδίάεηίίεΐ ϋεετεε 317/0/88, Ατίίείε 4, ρ3Γ3. 7, “ίΗε εοδί
εΗ3Γ§ε35ΐ6 ίο ίΗε ο\νηετ ο ί ίΗε ρτορετίγ 3ηά ρ3ΐ<1 οη Ηίδ βεεοιιηΐ 5γ ίΗε Μυηίείρβίίίγ
ννϊΐΐ 5ε εοΗεείειΙ 5γ δίπιρίε 5ί3ίεπιεη1δ ο ί (ΙεΗίί, ίη 3οεοτ(ΐ3ηοε ινίίΗ ίΗε ρτονίδίοηδ
εοηεετηίη§ ίΗε οοΐΐεείίοη ο ί ρυΗΙίε τενεηυε.
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ΤηΒεη &5 α. ννΒοΙε, ίΒε ίηίετνεηίίοη Ιο τεΒ3Βί1ίΐ3ίε ΑίΒϊη3δ 5ί ϊη ίετπΐδ ο ί ίίδ
3εδίΒείίε 3ρρε3Τ3ηεε ίδ 3 ΗίβΗΙγ εοηιρίεχ υηάετίαΐαης; ν/ΗίεΗ \νί11 τεςυίτε ΐΗε ρτορετ εοθΓ(1ίη3ΐϊοη ο ί 3 ναπείν ο ί ίηίετ1οε1αη§ 3είίοη ρΐαηδ ννΒοδε ίιηρ1εηιεηΐ3ΐίοη εηΐΐδ ίοτ
εοΙΙαΒοτΕίίοη 3πιοη§ 3 νητίείγ ο ί ρτοίεδδίοη3ΐδ ϊη ίΒε δΐηιοίυτε οΓΜυηίείρβΙ δετνίεεδ.
"Πιε ρτοεεδδίη§ ο ί ίΗε ρτεΙίΓηίηατγ βείίοη, εοηδίδίίη§ ο ί δυτνεγίη^ ννοτΒ, ίΒε
δΐιρρίγ ο ί ίηίοπτΐ3ΐίοη ίο οννηετδ 3ηά ίΗε ριώΐίε, 3ηά ίΒε δείί1ίη§ ο ί 1ε§3ΐ ίδδυεδ, \νί11 Βε
ρ3Γΐίευΐ3Γΐγ Ιίιηε-οοηδίιηιίηβ, 3Π(1 ίΒοδε \νΒο Βείίενε ίΒείτ ίηίετεδίδ 3Γ8 Βείη§ 3άνετδε1γ
3ίΤεεΐε<1 πΐ3γ 3ρρε3ΐ ίο ίΒε εουτίδ ίο Ββνε ίΒε ρτοεεάητε δυδρεηάείΐ ογ δίορρεά.
\Υε Βείίενε ίΒ3ί 3 ρετίοά ο ί 3ί 1ε3δί 12-18 ιηοηίΐΐδ ννϊΐΐ Βε τεςυίτεά ίοΓ
εοπιρίεΐίοη ο ί ίΒε ρΓε1ϊπιϊη3Γγ ννοτΒ δί3§ε, ρΓερ3Γ3ίίοη ο ί ίΒε ηεεεδδ3Γγ δίικΒεβ, 3ηά
3ρρίον3ΐ ο ί ίΒειη δο ίΒ3ί ίπιρ1ετηεηΐ3ΐϊοη ο ί ίΒε ρτο§τ3ππη8 03η Βε§ίη.
Ηοννενετ, ίι ννίΐΐ Βε ροδδϊΒΙε ίο ίτηρίετηεηί ΙΗε ρτο§τ3ΐητηε ϊί ίΒε Μιιηίείρ3ΐίίγ ϊδ
3Β1ε ίο ρίοεεδδ ίΒε ηεεεδδ3Γγ 3είϊοη. λΥε Βείϊενε ΐΒϊδ ρτο§τ3ΐηιηε \νί11 Βε 3Π ϊιηροη3ηΙ
δΐ3Γίϊη§-ροϊηί ίοΓ Οτεεεε οη ίΒε Ιενεί ο ί ρίορεί 1οε3ΐ §ονετητηεηί ίηΙεΓνεηίίοη ίη ίΒε
Βίδίοπε εεηΐίεδ ο ί είίϊεδ.

δρεείαΙ βρρίκ'.χίίοη
Ροτ ίΒε ρυίροδβδ ο ί ρΓεδεηΐ3ίίοη ο ί 3 δρεείϋε 3ρρ1ίε3ίίοη, \νε Β3νε εΒοδεη ίΒε
δοΒεάυΙεά Βυί1(1ίη§ αί 44 ΑίΒίηηδ δί οη ίΒε οοΓηεΓ ο ί Ρίίορίηιεηοδ δί, ννΒοδε οννηετ
άίδρίβγεά 3η ίπιπιεάί3ΐε ϊηίείεδΐ ίη ]οίηίη£ξ ίΒε ρτο§τ3πιπιε. ΤΒε τεδίοτηίίοη ρτο]εοί νν3δ
ρτερητεά Βγ ίΒε ϋερηιίπιεηΐ ο ί ΤΓ3(ϋΙϊοη3ΐ Βυί1<3ίη§δ 3η<1 Μοηυπιεηίδ ο ί ίΒε
Οίτεείοτ3ΐε ο ί ΑχοΒίΙεεΙιιτε, \νΒϊεΒ ννίΐΐ ΐδδαε ίΒε ρεπηϊΐ ίοΓ Βυί1(ϋη§ ννοτΒ (§τ3ηίεά ίτεε
ο ί εΒ3Γ§ε Ιο ίΒε οννηετ Βγ ίΒε Μυηίείρηΐίΐγ).
Ιί \ν3δ <1εεί(1ε(1 ίΒ3ί ίΒε Μυηίείρ3ΐίίγ ννοιιΐά δΐώδίάίδβ 30% ο ί ίΒε ΒιιάβεΙ ίοΓ ίΒε
δρεοίεϊβε ννοτΒ, 3 δΐιηι εοιτεδροη(1ίη§ ίο ίΒε ίηίεΓεδί οη ίΒε 1θ3η ίοΓ ίΒε Βυ4§εΐ ίη
ςυεδίίοη. δίπιίΙαΓ δίαΒδίεΙίεδ \νί11 Βε §τ3ηίε<1 οη ίΒε οίΒετ δεΒεάιιΙεά ΒυίΙ<ϋη§δ ίη ΑΐΒίη3δ

δί.

Ηϊδίοήεαΐ ρΗΓίίαιίΗτδ
ΤΒε εχ30ί <ΐ3ΐε 3ί \νΒϊεΒ ίΒε Βυί1<ϋη§ \ν3δ οοηδίηιείεά ίδ ηοί Βηοννη. Ηο\νενεΓ, ίί 03η Βε
ά3ΐε<1 ίτοπι οΐά ρΒοίο§τ3ρΒδ 3η(1 δοπιε ο ί ίίδ ΓηοτρΒο1ο§ίθ3ΐ ίεηίιιτεδ ίο ίΒε ρετίοά
1850-1870. ΤΒε §Γουη(1 ίΐοοτ Βηδ ηίννηγδ Βεεη υδεά ίοΓ οοτητηετοί3ΐ ριΐίροδεδ, \νΒί1ε ίΒε
ιιρρετ ΠοοΓ 3η(1 ίΒε 'ρεηίΒουδε’ Βανε Βεεη υδεά ίοΓ τεδίάεηΐίαΐ ρυτροδεδ ίτοπι Ιίπιε ίο
ίίηιε

ΡτοροδηΙ
ΤΒε ίηίετνεηίίοη Βείη§ πιαείε Ιοάαγ ίδ ίηίεηίΐεεί ίο τεδίοτε ίΒε τηηίη 3τοΒίίεοίυΓ3ΐ
είειηεηΐδ ο ί ίΒε Βυί1<1ίη§, τείιιτηίη§ ιηοδί ο ί ίΒετη ίο ίΒείτ οτί§ίηα1 ροδίίίοη 3ηά ίοττη.
διιεΒ ηενν εΐεηιεηίδ 3δ \νί11 Βε 3<1(1ε<1 ννίΐΐ ηοί νίοΐ3ίε ίΒε Βηδίε εοηιροδίΙίοη3ΐ 3ηά
τηοτρΒο1ο§ίθ3ΐ ρπηείρίεδ ο ί ίΒε ΒιιίΜίη§ Βιιί, ννίίΒίη ίίδ §εηετ3ΐ δρίτίί, 3τε ίηίεηεΐεεί
εχείυδίνεΐγ ίο ί3θί1ίί3ΐε ίΒε ίίιηεΐχοηαΐίΐγ ο ί ίΒε δΒορδ οη ίΒε §τοιιη<1 ίΐοοτ.
Οη ίΒε βτοιιηά ίΐοοτ, ίΒε οτί§ίη3ΐ δγδίετη ο ί ρίετδ 3ηά ίΒε 3Τ03άε, ννΒίεΒ Ββνε
Βεεη βενετεΐγ δροίΐεά Βγ Ιηίετ ίηίετνεηίίοη οη ίΒε Απηοίΐίοιι δί ε1εν3ίίοη, \νίίΒ τειηον3ΐ
ο ί ίΒε πιητΒΙε ί3θίη§ 3η(1 311 οίΒετ εΐ3ά(1ίη§, δΒορ \νίηάο\νδ 3ηά ηιεί3ΐ δίτϋοΐιιτεδ. Ψ β
ρτοροδε ίο ίηδί3ΐ ηενν ννοοάεη (Ιοοτ 3ηά \νίη<1ο\ν ορεηίηβδ, ο ί ννΒίεΒ ίΒε εεηίΤ3ΐ
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ΕρεΠιΐΓβ \νί!Ι ορεη επ(1 \νΐ1Ι Η&νβ 3 δρεείΕΐ 3Γε3 Γογ 6Εη§ίη§ $Ηορ δϊ§ηδ εγκΙ πιεΐ3ΐ (ηεδ6
δ6υ(ΙεΓδ.
Α ηε\ν εαηοργ οη Ιΐιβ Α(6ίηΕδ δί δίάε, 8Ϊηιίΐ3Γ Ιο (6ε οπ§ίαΕΐ οηε, \νί11 6ε
ίηδ(Εΐ1ε<1. Οη (6ε ΑπτκχΙϊου δί εΙενΕίϊοη, (6ε 83τηε ΟΕηοργ ννίΐΐ εχίεηά οηΐγ Ιο (6ε ίΪΓδΙ
ί\νο ΕρεΓίϋΓεδ, δϊηεε (6ε ηε\ν ΟΕηοργ οΓ (6ε Μυηίείρδί Μ εγ1<81 ννίΐΐ εονεΓ ε11 ο ί
Απηο<ϋοιι δΐ, Ρίίορίηιεηοδ δ ί 3η(1 Ατϊδίο§ΐ(οηοδ δΐ. 01(1 πιείΕΐ εοΛεΙδ ίτοπι (6ε
3<1)3εεηΐ Μυηίοίρ&1 Μ3τ1(εΙ 6ιιί1<ϋη§ \νί11 6ε ρΓονϊάείΙ 6γ (6ε Μυηϊείρβίίΐγ Εηά υδεά Ιο
δυρροΓί (6ε 03ηοργ.

Οη 16ε υρρεΓ Ποογ, (6ε εοπιίοεδ, (6ε \νίη<1ο\ν (ταπιεδ 3η(116ε πιοιι1<ϋη§δ ννϊΐΐ 6ε
Γερΐ3δ(βΓε(1, (6ε 63ΐεοηγ ΓΕί1ίη§ \νί11 6ε ΓερΕίΓεά, 3η<1(6ε πΐ3Γ61ε εοΓ6ε1δ 3ηά Ποογ οΓ 16ε
63ΐεοηγ \νϊ11 6ε εΙεΕηεά 3η(1 ρο1ϊδ6ε(1. Α11 (6ε \νίηάο\ν ΓΓΕίηεδ 3η(1 δ6η(ΙεΓδ \νί11 6ε
Γερίβεείΐ ίη 3οεοπΐ3ηεε \νί(6 (6ε εχίδ(ίη§ <3εδϊ§η.
Ιη (6ε ρεη(6ουδε, \νβ ρΓοροδε (ο τε-ορεη 3η ο1<1 ννίηάονν ΕρεΠαπε Εη<1 §ίνε (6ε
εχίδ(ίη§ ΡΓεηε6 \νίηε1ο\ν ηε\ν Γ3Ϊ1ίη§δ. Νε\ν ρΕηεΙ (ΙοοΓδ ννϊΐΐ 6ε ίηδ(3ΐ1ε<1, 3η(1 εΙΙ (6ε
(ΐΕΓηΕβείΙ γοοΓ εοπιροηεηΐδ \νϊ11 6ε τερίΕεεά. Τ6ε ρΕΓΕρεί ννϊΐΐ 6ε εη6Εηεε<3 ννί(6
6ΕΐυδΐΓΕ(1εδ, Εδ ίΐ οπ§ίηΕΐ1γ ννΕδ
Τ6ε §εηεΓΕΐ οοΙοιιγ δε6εηιε \νί11 6ε οο6γ8, ννί(6 (6ε ρΓοίιυ(ϋη§ οπίΕΐηεηίΕΐ
είειηεηίδ (εοπιίεεδ, ρϋΐΕΓδ, \νίη(1ο\ν δυιτουηάδ) ϊη \ν6ί(ε Εηά (6ε (Ιοογ Εη<1 \νίη(1ο\ν
ίτΕπιεδ ίη (ΙεγΙγ §Γεεη.
Α11 (6ε πιείΕΐ εοπιροηεηίδ \νί11 6ε ρΕίηίεά <1εγ1( §Γεγ.
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