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ΑΗδίΓΕεΙ

Α δρεείίίε §Γοαρ ο ί πιοηυιηεηΐχ 3τε ρΓοάυεΙχ ο ί εο-εχίδίεηεε Εηά άιίχ Ϊ8 ΐΗε
Γηοδΐ ίηιροΛ&ηΙ ΕίΙχίβιιΐε ο ί ΙίιεΪΓ ναΐυε εχ οοΙϊογεΙ ρΓορειίγ. ΤΗε χΟΈΐίίιεΕίίοη
Εηά εχίάεηεε ο ί νΕπουχ ρεποάδ, ευΙίιίΓεχ, επ(1 τεΐίβίοηχ Ράνε Ιιηηεά ΐΗειη ΐηΐο
οοηφοχίΐε ηιοηυηιεηΐχ, Οηίςυε ϊη ηΕΐιηε, ηοί Εην ηιοηυηιεηΐ ννίΐΗ Εάάίΐίοηχ επ(1
ΕΐίεΓΕίίοηχ ννίΐΗίη ίΐχ ίίίεΐίιηε. Α Ηπεί χυτνεγ ο ί νΕπουχ Ιγρεχ ο ί χυεΗ
ηιοηυιηεηΐχ ο ί εο-εχίδίεηεε ίχ ίοίίοννεά Ηγ ίΗε χρεεϊίϊε εχΕτηρΙε ο ί ΐΗε Τειηρίε
οί Αυ§υδίυδ Εηά άιε Ηηεί Β ευγειπ Μοχςυε ίη Α πΕεγε, ΤιιτΡεγ. ΟοηχίάεΓΕίίοηχ
ίθΓ ΙΗε ρΓεδεΓΥΕίίοη ο ί ΐΗεη υηίςιιε ηΕΐιηε ϊδ άίδειίδδεά.

ΙηίΓοάυεΙϊοη

ΤΗε ίοειίδ ο ί άιίχ ρ&ρεΓ ϊδ ηοί Εηγ εαΙΐυτΕί ρΓορειίγ άΐΕί ΟΕΐτίεδ ΐΗε πιεγΗ ο ί
ίίηιε, Εηά ενίάεηεε ο ί άίίίεΓεηΙ ρεποάδ ΙίΗε Εάάίίίοηχ, ΕίίεΓΕίίοηδ, Εηά τεπιονΕΐδ
Ηυί ε ιηοΓε δρεεϊίιε βΓοαρ ο ί οιιΙΙιιγεΙ ρΓορεΠγ ννΗίεΗ ίδ ηοί ίη ίΗε εοηίεχί ίί \υεχ
ΟΓεοΙεά, ίΓοηι Γείίβίουχ Εηά είΗηίε νίεννροίηίδ, ΙΙιεΓείοΓε ιηοΓε νιιίηεΓΕΗΙε ι Ηεπ
ίΗε ευίίυΓΕί ρΓορειίγ ννΗίεΗ ϊδ εχίχίίη§ ίη ίίδ ευίίυΓΕί πιίΐίευ. ΤΗίδ δρεείίϊε §Γ0ΐιρ
οί ιηοηυιηεηΐδ άίδρίΕγ ε οεΓίΕΪη εο-εχίδίεηεε ίη ΐΗείτ υδε ίΗτου§Ηουί Ιίηιε Εηά
Πόνε ΓεοεΗεά Ιο οννη άηγ ΓεΙ&ίηίη§ ίΗίδ ςηοΠίγ.
Α ΓηγπΕά ο ί τεΕδοηδ, εχειίδεδ ογ δΕηείίοηδ εαη Ηε ΓεχροηχίΗΙε ίθΓ ίΗε
άεδίηιείίοη ΓΕίΗεΓ ΙΗεπ ίΗε εοηίίηυΕίίοη ο ί ίΗε ενίάεηεεδ οπηεΓ ρεποάδ
ευίίυτεχ. ΤΗίχ οεπ Ηε, ηεεά ίθΓ Γεηάγ Ηυίίάίη§ ηΐΕΐεπΕί, υΓ§ε ίθΓ ΓΕρίά
άενείορπιεηί ννΗίεΗ εοηδίάεΓδ ίΗε ΕτίίίΕείδ ο ί εοτίίεί ρεποάδ Εδ οΗδίΕείεδ Ιο
άενείορπιοηί, τεΐί^ίοηδ, εΐίιηίε, ογ πεΠοπεΙ ίεΓνοΓ,. δεΗοίΕτίγ ρΓείεΓοηεεχ ογ
ΗΪΕδεδ, ηοί Ιο ΓηεηΙίοη ροΙίΐίοΕί εοηχίάοΓΕίίοηχ. Ιη §εηοΓΕί ίΗεχε ΓεΕχοηχ Ετε
ιηίχεά Εηά ίηίεηνονεη ίη ε νεΓγ εοηιρίεχ ηΐΕηηεΓ. ΤΗε ευίίυΓΕί ρΓορειίγ ννίιίείι
Ηείοη§ Ιο εοτίίεΓ ρεποάδ ννίΐίι άίίίεΓεηΙ είΗηίε, τεΐί^ίουδ, Εηά ροίίίίοΕί
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Η3θΕ£τουη(ΐ8 Ηαχ &1\ναγ8 δΐιίίεΓεά πιοτε ίτοιη ίηχεηδίΐίνίίγ
άεδίηιοίίοη.

ογ

ίτοιη ίηίεηίίοη3ΐ

Η ίδίοιγ ΗοοΗδ 3τε ίΐιΐΐ ο ί ηεεοηηίδ οί' εοηςυεχίχ, ννΗετε ίΗε νίεΐοήοιίδ
ηιΙεΓ, 1ίίη§, Ιοτά, δυ1ΐ3η, επιΪΓ, ννΗηίενετ Ηίδ ηηπιε ογ ίίίΐε τηηγ 1?ε, ηηά \νΗίεΗενεΓ
ίΗε εουηίτγ ίί Ϊ8,Ηηδ εοτηρίείεΐγ εΓηάίεηίεά ίΗε ρορυΐηίίοη 3Π(Ι/ογ Η38 τηίζεά ίΗε
ιηοηαηιεηίχ οί'ίΗεΪΓ ευΙΠίΓε, εδρεεΪ3ΐ1γ ίΗε τεΐί^ίοηδ Ηυί1εϋη§δ, 38 3 Ιεδδοη Ιο ίΗε
ίηίϊάεΐδ ογ 38 3 νίείο ιγ ο ί Ηίδ οννη τε1ί§ίοη ογ δεεί.
ΤΗε ιηοδί εητίουδ εχ3ηιρ1ε ίο ίΗε ύεδίηιείίοη ο ί ίΗε τεεεηί ρ38ί ο ί ίΗε
ηιοηυηιεηί ίδ \νίίηεδδε<3 ίη ίΗε Ε§γρίί3π Κίη§άοηΐ8. ΤΗε ρΗ3Γ03Η ο ί ίΗε ηε\ν
<1γη38ίγ \νεΓε νεΓγ ϊηίεηΐ ϊη άεδΐΓθγίη§ ίΗε §Γ3νεδ ο ί ίΗε ρΗ3Γ03Ηδ ο ί ίΗε ίοπηεΓ
(1γη3δίγ 80 ΐΗηί ΐΗεΗ δουίδ \νοιι1(1 ηοί Η3νε ίΗε εΗ3πεε ίο βυη/ίνε. ΤΗίδ \νε Ιεατη
ίτοιη ίΗε 3τεΗεο1ο§ϊε3ΐ εχεηνηίίοηδ, ϊη ρΐηεεδ ΗΗε ίΗε Κίη§δ ν3ΐ1εγ ίη ΤΗεΗεδ,
ννΗετε ν ε ιγ ίε\ν §Γ3νεδ 3τε ίοιιηά ίηΐηεί; ίΗε ηΐ3]οπΙγ ο ί ίΗεηι ορεηεά ηηά
(ΙεδίΓογεά 3 νετγ χΗοΠ ίίτηε ηίίεΓ ίΗε Ηυπηί. ΤΗε 1αιο\ν1ε<1§ε ο ί ΙΗΐδ πιηΐίείουδ
Η3ΗΗ ΓηηδΙ Ηε ΙΗε τεηδοη ΐΗ3ί ρΓοηιρίεά τη3ηγ ρΗητοηΗδ ίο Ηηνε δενεΓ3ΐ Ηυπαΐ
εΗ3πιΗεΓ8 ίη ίΗε 83τηε §Γ3νε ογ ργΓηηιίεΙ ννίίΗ ΗίΗΗεη (Ιοοτδ, ηγκ! ίο Η3νε
άίίίετεηΐ §Γ3νεδ ίη άίίίεΓεηί ίοννηδ ο ί ΤΓρρετ 3η(1 Το\νετ Ε§γρί.
Ιτοηίεηΐΐγ, οο-εχίδίεηεε 8ΐ3τί8 \νίίΗ δροί1ίη§ ΗηίΜίη§8 ο ί ίΗείτ εοπιροηεηΐδ
ίο Ηε ιΐδεά 38 ΗυίΜίη§ ηΐ3ΐεπ3ΐ ίη ΙΗε οηεδ ίο Ηε εοηδίηιείεά. ΤΗε πΐ08ΐ
ρΓεδίίβίουδ αηά Ηί§§εδί δίοηε ςυ η π γ ο ί Ευτορε Η38 Ηεεη ίΗε είίγ ο ί Κοιηε \νίίΗ
Ηετ τίεΗ Γοητηη πιοηυπιεηΐδ. Εδρεείηΐΐγ ίη ίΗε 16ώ οεηΐυτγ, ίΗετε \νετε δενετηΐ
3ίίεηιρΐ8 ίοτ ίΗε ρτεδεΓν3ίίοη ο ί ίΗε γοπίεπ αηίίςυίίγ 3ΐοη§ \νίίΗ υδίη§ ίΗεηι 38
δίοηε ςιιηττίεδ. Ρορε Ρηηΐ III, οη οηε Ηηηύ ηρροίηίεά Μ 3ηείίί 38 Ηίδ άε1ε§3ίε ίοτ
ίΗε εοηδετνηίίοη ο ί ίΗε Γ0ΐη3η 3ηίίςιιίΙγ, ηηά 3ί ίΗε δητηε ίίητε, ίη 1540, Ηγ 3η
οπίετ, Η38 ρεπηίΐίεά εχοηνηίίοηδ ίη ηηΗ ητουηά Κοπιε ίο εοΐΐεεί Ηυί1άίη§
πΐ3ΐεπ3ΐ8 ίοτ ίΗε ηε\ν 81. Ρ είετ’δ (ΕπΙετ, 1986, 76). δίππίητ ηΐίίΐηάε ίδ οΗδεη/είΙ
άιιτίη§ ίΗε ίίιηεδ ο ί οίΗετ Ρορεδ 3ηά ίη ίΗε ίο11ο\νίη§ εεηίυΓίε.8, ν/ΗίεΗ ίο χοιηε
εχίεηί, εουΐά Ηε εοηίΓοΙΙεά Ηγ ίΗε ηι1ίη§δ ο ί ίΗε Οίίγ Οουηείΐ (Επίετ, 1986, 82).
Μ3ηγ οίΗετ εοιιηίπεδ δεεπι ίο Ηηνε ίΗείτ εοπηίετρητίδ ο ί υδίη§ ρα$ί
3ΓεΗίίεοΙπΓε 38 δίοηε ςυηττίεδ, ίη δρεείίΐε τε§ίοηδ ηηά/οΓ ρεήοάδ, εκρεεί&ΙΙγ
εοΓτεδροηάίηβ ίο ρεποάδ ο ί ηείίνε εοηδίηιοίίοη. Ιη 8ε1)ηΗ Αηηίοΐία, ίΗε 03ρίί3ΐ
Κοηγη, Ιεοηίιχπι ο ί ίΗε ίοπηεΓ ρεποΟχ, ητκΐ ίΗε 3Γ83 ητοιιηά ίί, Η38 Ηεεη δηεΗ &
ροεΗεί. Α11 ίΗε ηε\ν Ηυί1άίη§δ, Ηε ίΗεηι ιηοχςυεδ, πι3(1γ3838 πηιί εητηνηηδεΓαίδ,
(Ιίδρίηγ 3 νετγ ίηίεηδε 3Π(1 Ιηδίείηΐ τε-υδε ο ί Ηυί1(1ίη§ ΓηηΙεπηΙδ ο ί το τη3η αη<1
Ηγζηηίίηέ οπ§ίη. Ιη δοπιε ο ί ίΗεδε πιοηηπιεηΐδ ίΗε ηπίπτε ο ί τε-ιίδε Ηηδ Ηεεοιηε
δΐιΗ)εεΙ ίο δενετηΐ βτίίεΐεδ Ηγ Ηίδίοπηηδ ο ί 3Γί, Ηε ίί ίΗε ρητίίουΐητ ηδε ο ί ίΗε
δρεείΤιε άεεοΓ3ίεά ρίεεεδ 38 3 §ίνεη ίη ΙΗε ονεΓ3ΐ1 άεδί§η ογ ίΗε ίηίοπηηίίοη
εοΐΐεείειΐ ίτοιη ίΗεδε ρίεεεδ ίο ίηίεφΓεί ίΗε Ηηί1άίη§δ 3ηά ίΗε ρεποάδ ίΗεγ
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Ηε1οη§ε<1 Ιο. ΤΗε 1ίΗεΓ3ΐ ιχ§ε οίΗιιιηηη 3ηά 3ηίπΐ3ΐ ΓορΓεδεηίηίίοηδ δΗονν ίΗηί ίΗε
&58αιτιεά Γείίβίοιίδ Γεδίπείίοηδ οη ΓερΓεδεηίηίίοη νν3δ ηοί 3 ιτι3.]ογ εοηεεπι.
Ιη Ιηάίη, ίΗε ε3τ1γ ίδΐ&τηίε Ηυί1άίη§δ Γηοάε εχίεηδίνε ιίδε ο ί ίΗε ίοπηεΓ
Γε1ί§ίουδ ΗυίΜίη§δ 3δ δοιποεδ ο ί Ηυί1νϋη§ ΓηηΙεπηΙ. ΤΗε Ουννννηί &1 Ιδίατη
Μοδςυε ίη ϋεΙΗί, ίδ 3 νει-γ §οοά 3ηά εητίγ εχηηιρίε (Ρίιριτε 1). ΤΗε §3ΐ1εΓγ
3τοιιη<1 ίΗε οοιιΛγ&τά ο ί ίΗε Γηοδςαε, ννΗίεΗ ννηδ δΐ3Γίε(1 ίη 1193, ίδ δηίά ίο Ηε
Ηυίΐί Ηγ δίοηεδ ίτοιη ίννεηίγ δενεη ογ 80 Ηίηάυ ηηά Ιαίηη Ιειηρίεδ. ΜηγΗε, 3
Ηΐονν ίο Ηίηάαίδΐη νν3δ ίΐΐδο ίηίεηάεά Ηγ ίΗε (ΙεδΙηιείίοη ο ί δο πιηηγ Ιειηρίεδ
(ΟΓονεΓ, 1981, 6).
\Υε δΗουΜ αΐδο ηοίε ίΗε ε&δεδ ννΗεΓε ρητΐδ ογ ρίεεεδ ο ί πιοηιιπιεηΐδ ο ί ίΗε
ίοπηεΓ ρεποάδ ννεΓε τε-υδοεί ηοί ίοΓ εοοηοηιίεηΐ ογ ρΓ&είίεηΙ τε&δοηδ Ηυί ίοΓ
τενεη§ε ογ 3δ 3 δγηιΗοΙ νίείΟΓγ. ΤΗε ε§γρίίηη οΗεΙίδΗδ ιϋδρεΓδεά ίΗτου§Ηοιιί
ΕιίΓορε δεΓνεά δυεΗ ρυφοκεδ ιηοΓε ίΗοη ηηγίΗίη§ είδε.
Α 1ητ§ε §Γοηρ ο ί ηιοηυΓηεηΙδ ννίίΗ 3 δΗΟΓΟίΙ ίίιηεΐίοη ΙίΗε 3 ίεπιρίε, 3
3 Γηοδςιιε, εοηίίηαεά ίο εχίδί, δεΓνίη§ ίΗε ρΓεν3ΐεηί Γε1ί§ίοη. Ιη ίΗε
ηΐ3]οπΙγ ο ί ίΗε 03808, ίΗε 3(ΐ3ρί3ίίοη ίο ίΗε ηενν ίίιηεΐίοη \ν3δ ηοί ΗητδΗ 3ηά πογ
(Ιεδίηιείίνε. ΤΗίδ ηιηγ Ηε άυε ίο ίΗε §εηεΓ3ΐ1γ τεδρεεΐίταί ηίίίίυάε ο ί ρεορίε ίο
δ30Γεά δίίεδ, Γε§3Γ(11εδδ ο ί ίΗε Ηεΐίεί ίί δεΓνεεΙ, ννΗίεΗ ίδ 3ΐδθ οΗδεΓνεά ίη ίΗε
εοηδίδίεηί εΗοίεε ο ί ίΗε δητηε δίίεδ ίοΓ ίΗε Ηυί1(3ίη§δ ο ί (ΙίίίεΓεηΙ ευΐίδ 3η<1
τεΐί^ίοηδ. ΤΗε δΗίΤί β-οιη οηε τεΐί^ίοη ίο ίΗε οΙΗογ ίδ πιοΓε ίτεςιιεηΐΐγ οΗδεΓνεεΙ
άιιπη§ ίΗε ίίτδί γε3Γδ ο ί 3 ηεννίγ ί3ΐεεη 3τε3δ 3ηά ίοννηδ, ΗείοΓε 3ηγ Ηιιί1(ϋη§δ
ίοΓ ρΓ3γεΓ ριιιροδεδ ννεΓε εοηδίΓυείεά. ϋ υ π η § ίΗε δε1)υΤ ρετίοεί, ίη 3 ηεννίγ
εοηςιιεΓεά ίοννη, 3 εΗιηεΗ \ν3δ εοηνεΗεά ίο ίΗε Ρ π ώ γ ηιοδςυε 3ηά ίΗεη ηενν
ιηοδςιιεδ ννεΓε οοηδίπαείενΐ ίοΓ ΙΗ&Ι ριπροδε. Μηηγ εητίγ πιοδςυεδ ο ί ΙδίηηΗαΙ
ννεΓε εοηνεΠεν! Βγζηηίίηε εΗυΓοΗεδ, Η3§ΐ3 δορΗίη, ΡείΗίγε Μ οδςιιε, 3τε)υδί 3
ίενν. δΪΓηίΐ3Γ εχηιηρίεδ 03η Ηε Γηεηίίοηεεί ίη ίΗε οΗπδίίαη εοηςυεδί ο ί ΓΟΓηηη
ΐ3η<1δ, ννΗίεΗ τεδοΐΐενΐ ίη ίΗε οοηνεΓδίοη ο ί Ιειηρίεδ ίηίο εΗιίΓεΗεδ, Πίνε ίΗε
Ρ3ηίΗεοη, 3η(1 δενεΓ3ΐ οίΗεΓδ ίη Κοπιε αηά οίΗεΓ ίοννηδ. Τονίηγ ίη Κοηιε, ίΗεΓε
ννουΐά Ηε ηιηην ΓηοΓε ίεηιρίεδ εοηνειίεά ίο εΗιίΓεΗεδ ί ί δενεΓ3ΐ ο ί ΐΗειη Η&ά ηοί
Ηεεη Γεάηεείΐ ίο 3 Γοηΐ3η-οη1γ-8ΐ3§ε, ννίίΗ ΓεδίθΓ3ίίοηδ ο ί ίΗε 19ιΗ εεηΐιΐΓγ, Ηυί
εδρεεί3ΐ1γ Ηγ ίΗοδε άοηε 3τουη(Ι 1930’δ.
οΗιιγοΗ,

Αηιοη§ ίΗεδε, 3§3ΐη Ρ3ηίΗεοη 03η Ηε πιεηΐίοηειΐ Ρ3ηίΗεοη, οπ§ίη3ΐ1γ 3
Ιειηρίε ί1εάίθ3ΐ€(1 ίο 311 §ο<1δ, νν3δ εοηνεΠεε! ίηίο 3 οΗιπτΗ άε(1ίο3ίε(1 ίο δί. Μ 3τγ
3ηά ίΗε ηΐ3ΓΐγΓδ, 3ίίεΓ 3 ίενν ΐΓουΗΙεά εεηίιιπεδ. ϋεδροί1ε<3 ο ί ίί ΗΓοηζε ίίΐεδ 3ηά
άεεοΓ3ίίοη, ίη ίΗε 17ιΗ εεηίυΓγ ίί τεοείνεά ίννίη Ηεΐίτίεδ εοηδίηιείε<3 Ηγ Βεπιίηί,
ννΗίεΗ Ηεεητηε ίο Ηε τείειτεά 3δ “άοηΐνεγ’δ εητδ” ηηά τεπιονεά ίη 1893. Αδ Ο.
ΟεδεΗί ]υδί1γ εοηίΓηεηΙδ, ί ί ίΗεγ Ηηά τεηεΗεά οογ άαγ, ίΗεη ηΠίδίίε 3η<1
άοευπιεηΐ3Γγ νηΐυεδ ννουΐά Ηε (ϋδευδδεά ηηνί ίΗε υδε ο ί ΡηηίΗεοη 3δ 3 εηΐί
Ηυίΐάίηβ ννουΐά Ηε ]ΐΐδΙίίιε(1 3η<1 εοηίίηυεά (ΟεδεΗί, 1970, 104).
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ΤΗε δοηυίο Ηουδε, 0 υ π 3 δεηυίεδ ϊη ίΗε Γοηΐ3η ίοηιπι, νναδ οοηνεΠεΗ Ιο 3
άεάίοηίεεί Ιο 81. Αάπηηο ϊη ίΗε 7Λ οεηίυτγ. Ιη ίΗε 13ιΗ οεηίυΓγ ίΗε
ίηίεποΓ ν/3δ δυΗεϋνίΗεά ίηίο ίΗτεε αϊδίεκ υηά ίΗο ρυνειηεηΐ \ν3δ ταίδεά Ηγ ίΗτεε
πιεΙεΓδ. Ιη ίΗε 16111 υηά 17ιΗ οεηίυήεδ, ίΗε ΙΙοογ \ν3δ 3§3ΐη Γηίδεά 3ηοίΗθΓ ίΗτεε
ηιείΟΓδ, ίο Ιενεί ννϊίΗ ίΗε πδίη§ §Γουηά Ιενεί ο ί ίΗε ίοηηη, ηηά ίΐιε οΗογοΗ \ν35
ίΓυηβίοπηεά ίηίο 3 Ηυτοφίε οηε, ίηε1υ(1ίη§ ίΗε ίηδεΠίοη ο ί 3 ρΓθ)εοίίη§ αρδο οη
ίΗε Γε3Γ \ν3ΐ1. Βείννεεη 1931-1937, ίΗε Ηυί1<Ηη§ υηάεηνεηΐ ηια]θΓ ίηίεινεηΐίοηδ
ννϊίΗ ίΗε ίηίεηίίοη οί" §ίνίη§ ίί ΗυοΕ ίΗε ίηΙε§πίγ ο ί ίΗε §1οπουδ Κοπιυη δί3ίε.
ΤΗίδ ηιε3ηΙ εοπιρίείε Γεηιονυΐ ο ί ίΗε οΗιπόΗ, Γθάυοίη§ ίΗε ΙΙοογ Ιενεί δίχ πιείεΓδ,
ννΗίοΗ Γεδυΐΐεά ϊη 3 Γ3ίΗεΓ οοΙΗ 3ηά Ηγυ ΓεεοηδΙηιοίίοη (ΟεδοΗί, 1970, 122). Αδ
ΟεδεΗί Γηί1(11γ ρυίδ ίί, ίΗε ΓεδίθΓ3ίίοη ο ί ίΗε τοηΐ3η πιοηαηιεηΐδ ϊη Ιία1γ ίη ίΗε
1930’δ Η3νε οοηίπΗυίεά ίο εοιτεεί ίηίεΓρΓεΐ3ίίοη 3ηά δοίεηίίίιε εχεευίίοη,
3ΐίΗοιι§Η ίη δοπιε εηδεδ ΙΗε οΗυττη ο ί ίΗε τοηιηη ΗίδίθΓγ Η3δ δΐίΓρηδδεά ίΗε
ρΓεδεΓνηίϊοη ο ί νηΙυηΗΙε Γεπιυίηδ ο ί ΙΗε ίο11ο\νίη§ ρεποάδ (ΟεδοΗί, 1970, 119).

οΗογοΗ

ΤΗε Τεπιρίε ο ί Αηίοηίηυδ 3η<1 Ρ3ΐΐδί3 ίδ οηε ο ί ίΗε ίε\ν πιοηυηιεηΐ ννΗίεΗ
δίίΐΐ εηιτϊεδ ίΗε δίηηιρδ ο ί ίΗε ρεποάδ ίί Η3δ §οηε ίΗτου§Η (Ρί§υτε 2). Ιί ν/3$
εοηδίηιείεά ίη 141 Α ϋ Ηυ ΕηιρεΓΟΓ Αηίοηίηυδ Ρίυδ ίοΓ Ηίδ \νίίε Ρ3υδί3 \νΗο
\ν3δ τηίδεά ίο ΙΗε Γ3ηΕδ ο ί §0(1(1εδδεδ Ηυ Ηίπι. \¥Ηεη Αηίοηίηυδ Ηίηΐδείί εϋεά ίη
161 Α ϋ , ΙΗε δεη3ίε Ηεείιίεά ίο Οεεϋευίε ίΗε ίεηιρίε ίο ΗοίΗ. ΤΗε ΟΗυΓοΗ οίδί.
ΤοΓεηζο ίη ΜίΓυηάυ \νυδ εοηδίΓυοΙεΗ ίη ίΗε ηιηδ ίη ίΗε 11“ εεηίυιγ. ΨΗεη
ΟΗητΙεδ V νίδίίεά Κοηιε ίη 1536, ΙΗε ίυςηάε ο ί ίΗε οΗυπ;Η νν3δ δεί Ηηείε ίο
τενεηΐ ΙΗε οοΐοηηυάε. ΤΗε Ηητοςυε ίυςυάε \νε δεε ηονν άυίεδ ίτοηι ίΗε 1602
ΓεοοηδίΓυείίοη ο ί ίΗε οΗυΓεΗ.
ΤΗε ΒηίΗδ ο ί Οίοΐείίυη άίδρΐ3γ υηοίΠεΓ ΐηΙεΓεδίίη§ εο-εχίδίεηεε. Βυίΐί ίη
295-305, ίί \ν3δ ΙΗε ΐ3τ§εδί υηά ΓηοδΙ ίηιρΓεδδίνε ΗυίΗ ίη Κοηιε, 3εεοιηοά3ΐίη§
ίΗτεε ΐΗουδηηΗ ρεορίε. Ιί ίεΐΐ ουί ο ί υδε ίη ίΗε 6Λ οεηίυΓγ \νΗεη ίΗε 3ςυ3ί1υεΐ5
ννεΓε άεδίΓογε<3 Ηγ ίΗε ΟδΐΓθ§οίΗδ 3ηΗ δΗ3τε<1 ίΗε δυτηε ηε§1εοί υηεΐ υδε 3δ δίοηε
ςυ 3 π γ ννϊίΗ ηΐ3ηγ οίΗεΓ Γοιηυη πιοηυηιεηΐδ. Ιη ίΗε 16Λ οεηίυΓγ, Ρορε Ρίυδ IV
Η3δ οοπυηίδδίοηεά ΜίοΗεΐ3η§ε1ο ίο οοηνειί ίΗε ηαίηδ ίηίο 3 οΗυίοΗ. ΤΗε οΗυκΗ
ο ί δ3ηί3 Μ3Π3 άε§1ί Αη§ε1ί \ν3δ ΟΓευίεύ ίη ίΗε ΙερίίΙυπυιη ο ί ίΗε ΗαίΗ.
ΜίοΗεΐ3η§ε1ο Ηυδ οεΓί3Ϊη1γ τεοηρίυΓεεΙ ίΗε ηΐ3§ηίίιοεηοε 3η(1 ίΗε ςυυΐίίγ οί
δρ3οεδ ο ί ίΗε οπ§ίη&1 Ηυί1ε1ίη§ (ΟεδοΗί, 1981, 17). ΤΗε ΗυίΠϋη§ ν/3δ οοηίίηυεά
ίο Ηε υδεά 3δ 3 δίοηε ςυ υ η γ, ενεη 3ίίεΓ ίΗε οοηδίιυοίίοη ο ίΗε οΗυίοΗ, Ηγ Ρορε
δίχίυδ V ίοΓ Ηίδ ηε\ν οοηδίηιοίίοηδ. ΤΗε Νηίίοηυΐ Κοηιηη Μυδευηι, ννΗίοΗ \ν3δ
ορεηεά ίη 1889 ΙυΗεδ ρΐηοε ρητίίηΐΐγ ίη 3 ηενν δΙηαοίυΓε ίηδειίεεί ίη ΙΗε Ιό*
οεηίυΓγ 3η(1 ίί υΐδο υίίΐίζεδ δοηιε ο ί ίΗε οπ^ίηηΐ δρυοεδ ο ί ΙΗε Β3ίΗ (ΜίοΗεΙεη,
1985, 117) (Ρί§υΓ6 4). ΤΗε δουίΗ \νίη§ ο ί ίΗε ΒυίΗ ν/3δ οΐεητεεί ο ί ίίδ αΜίίοηδ
ίη ΙΗε 1930’δ Ηγ Τυί§ί ΟΓεηιη (ΟεδοΗί, 1981, 119).
ΤΗε ΤΗεηίΓε ο ί Μ3τοε11υδ \ν3δ ηοί §ίνεη 3 Γε1ί§ίουδ ίυηοίίοη ΐ3ίεΓ ίη ίίδ
Ιίίε (Ρί§υΓε 4). Ιί \ν3δ Ηε§υη Ηγ ΟεηδεΓ ηηά ίιηίδΗεεΙ Ηγ Αυ§υδίυδ. Ιί \ν3δ ΙΗε
δεοοηά Ιητ^εδί ΐΗεηίΓε ίη Κοηιε ννϊίΗ & 13500 ρεΓδοη οηρηοίίγ. Ιί ν/3δ ίηδΐ
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Ι3ΐιΐ3§6(1 Βγ ίη ε ίη 64 ΑΧ), 3ηά οηοε πιοΓε άυπη§ ίΒε 8ΐηι§§1ε Βείννεεη
νεδρ38ί3η 3ΐκ1 νίίεΐΐιΐδ, Ιο Βε ΗΡοηάοηεεΙ ϊη ΐΒε ε3τ1γ 4* οεηίιίΓγ. Ιί \ν3δ δοοη
Ιιιπιεά ίηίο 3 δίοπε ςιιοιτγ 3η(1 Βοαβεδ ννεΓε Βυίΐί 3§3ίηδί ίίδ νν&ΙΙδ. Ιίδ
ΐΓ3ηδίοπη3ΐίοη ίηίο 3 ίοΓΒεδδ ίη 1150 83νε<1 ίί &οιη ίατίΒεΓ ά3Πΐ3§ε. Ιί νν3δ
(ιιτηεά ίηίο 3 ρηΐηοε Βγ ίΒε 3τοΒίΙεοί Ρεηιζί Ρογ ΙΒε δηνεΐΐί ίΒτηϋγ πηά ίί ΙηίεΓ
ρ3δ56(1 Ιο ίΒε ΟΓδίηί ΙΒιηίΙγ. ΤΒε εχεανηίίοηδ ίη ίΗε ίΒε3ίΓε 8ί3τΙε(Ι ίη 1926 3ηά
οοηΐίηιιεά ΙίΠ 1929. δεποιίδ 3η(1 οοηδίάεΓηΒΙε οοηδοΐίάηίίοη ο ί ίΒε δΙηιοίυΓε
ννΒο ηεεε883τγ ΒείοΓε ΙΗε ννηΐΐεά ίη 3Γ03(1ε8 ο ί ίΒε ίΐΓ8ί ίννο 11οογ8 ννεΓε ορεηεά
ννίίΐιοιαί άειηοΙίδΒίηβ ίΒε ΟΓδίηί ρ3ΐηεε (ΟεδεΒί, 1970, 119). ΤΒε ΓεδίθΓ3ίίοη
ινΒίοΗ νν3δ ΓιηίδΒεά ίη 1932 Γείηίηεά ίΒε ν3τίοιΐδ ρεήοίΐδ ο ί ίΒε ηιοηυιηεηΐ
ινΙιίεΒ ννε εαΐΐ εο-εχίδίεηεε ίη ίΒε εοηίεχί ο ί ΙΒίδ ρ3ρεΓ.
Α Γεηΐ3Γΐί3Β1ε εχητηρίε ο ί εο-εχίδίεηεε ίδ ίη ΑηΕητη. Ιί ίδ 3 §τοηρ ο ί
ιηοηιιηιεηΐδ οοηδίδίίη§, ο ί ίΒε 80 03ΐ1ε(1 ίεηιρίε ο ί Αιι§υδίιΐ8 3ηά §θ(ί(ίεδδ Κοηιε,
ίΒε Μοβρυε ο ί Ηηεγ Β3γΓ3τη, ίΒε ιηηιΐδοΐυευιη (ΙϋΓΒε) ο ί Ηηεγ Β3γΓ3ηι 3Π(1
3ηοΐΒεΓ 3ηοηγπιοιΐδ πιοηδοίειπη, οη ίορ ο ί 3 Βίΐΐ ννΒϊεΒ ρΓθΒ3Β1γ νν3δ ίΒε
βοΓοροΒδ ίη ρΒγπβίηη ίίηιεδ. Εχοηνηίίοη άοηε ίη &οηί ο ί ίΒε ίειηρίε τενε3ΐε(1
ίΒε εχίδίεηεε ο ί 3η ε3τ1ίεΓ Βαί1(1ίη§ 3οεοηιρ3ηίε(1 Βγ δΒητάδ ο ί ίΒε ρΒγπ§ΐ3η
ρεπού. Ιί ίδ ροδδίΒΙε ίΒηί ίί ίδ ίΒε τειηηίη ο ί 3η ηΐίητ <1ε(1ίθ3ΐε(1 ίο ίΒε πιοίΒεΓ
§0(1(1εδ3 ΟγΒεΙε (ΐ3ίίη§ ίτοηι ίΒε 7ιΗογ ίΒε 6Λ εεηίιΐΓγ Β.Ο.
ΤΒετε 3τε ί\νο ΒγρίΒεδεδ οη ίΒε (Ιηίε ο ί ίΒε ίειηρίε (Ρί§ιΐΓε 5). Οηε ίδ ΐΒ3ί
ίί ίδ 3 Βείΐεηίδίίε ίειηρίε ίτοιη ίΒε 2η<1 εεηίιΐΓγ Β.Ο., <1ε(1ίθ3ΐε(1 ίο ίΒε ΡΒγπ^ίαη
§οά Μεη 3η<1 §ο<3<1ε85 ΟγΒεΙε ννΒο ννεΓε Γορίηοεύ Βγ Αη§ιΐδίηδ 3ηά Κοηιε 3ί 3
ΙβΙεΓ ά3ΐε (Κχφηγ, 1956, 9). Α Γηο(1ίίϊε(1 νεΓδίοη ο ί ίΒίδ ηρρΓοηεΒ ίδ ίΒε
εχίδίεηεε ο ί 3 Βείΐεηίδίίε ίειηρίε υπ(1εΓηε3ίΒ ίΒίδ οηε (Βαίυς, 1991, 20). ΤΒε
δεοοηίΐ ΒγροίΒεδίδ ηοοερίδ ίί 38 Γοηΐ3η ίεηιρίε δίητίείΐ οΒογ ΑηεγΓ3 Βεεοτηε 3
Γοηΐ3η ρΓονίηεε 3η<1 3 εεηίεΓ ο ί ίΒε επιρεποΓ εηΐί, ίΒηί ίδ ητουηύ 25 ΒΟ 3ηά νν3δ
ίιηίδΒε(1 ίοννηκίδ ίΒε εηΟ ο ί ίΒε τεί§η ο ί Αυ§υδίαδ (Κο{)3γ, 1956, 10).
ΤΒε ίηιροιΐηηοε ο ί ίΒε ίειηρίε ίδ ίΒε ίηδοπρίίοη 03ΐ1ε(1 “ΜοηυηιεηΙιιπι
ΑηεγΓ3ηυπι” ΒοίΒ ίη Χηίίη οηά ΟΓεεΧ, 8ΐ3Γίίη§ ννίίΒ “Κεηιηι Οεδίηηιηι ϋ ίν ί
Αιΐβΐΐδίί”, ΐΒηί ίδ τεΐ3ΐίη§ ίΒε (Ιεεάδ ο ί ΑιΐβΐΐδΙυδ ίτοιη Βίδ πιουΐΒ. ΤΒε οπ§ίη3ΐ
ίεχί ο ί ίΒε ίηδοπρίίοη νν3δ 3ΐηοη§ ίΒε ίοιίΓ (ΙοεηιηεηΙδ ΐΒηί Αη§ιΐδίυδ (27ΒΟ-14
Αϋ) Βη<3 Ιηπιείΐ ίο ίΒε νοδίηΐ ρπεδίεδδεδ δίχίεεη ιηοηίΒδ ΒείοΓε Βίδ (1ε3ίΒ
(ΑΒιΐΓ§3ΐ, 1990). ΤΒε οπ§ίη3ΐ ίηδοπρίίοη ννΒϊεΒ \ν3δ ρΐηοεύ ίη ίτοηί ο ί Βίδ
ΓΜΐΐδοΙειιιη ίη Κοηιε, ίδ Ιοδί. ΤΒίδ ίδ ίΒε οηΐγ οοπιρίείε οοργ, Βεδίύοδ &3§πιεηΐ8
οί ί\νο οίΒεΓδ, 3§3Ϊη ίη Αηηίοΐίη. ΤΒε Ιηίίη ίηδοπρίίοη, ίδ 03τνε(1 οηίο ίΒε ίννο
ίηηεΓ ί3οεδ ο ί ίΒε 3ηίε χνηΐΐ ννΒετεηδ ίΒε §ΓοεΒ οηε ίδ οη ίΒε δουίΒ ε3δί ννηΐΐ ο ί
ίΒε ίεηιρίε. ΤΒεΓε 3τε ίννο οίΒεΓ ίηδοπρίίοηδ οη ίΒε Βιη1<ϋη§. ΤΒε οηε οη ίΒε
η3Γτο\ν δί(1ε ο ί ΙΒε οπίεννοΐΐ ίδ οΒουί ΙΒε ρηΒΙίο ίεδίίνίίίεδ 3η(1 §3τηεδ.
ΤΒε ίεηιρίε ίδ ίΓ3ηδίοπηε(1 ίηίο 3 Βγζοηίίηε οΒητοΒ 3ί 3η ιιηεεΠοίη άοίε, 3ί
1ε3δΙ 3ίΐεΓ ίΒε οτ£3ηίζ3ίίοη ο ί ίΒε ΐ3δί §3ΐηε8 ίη ίΒε 5* οεηίυΓγ (Ρί§ιΐΓε 6). ΤΒε
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ίηδοπρίίοη οη ίΗε Ιεή ο ί ίΗε εηίΓοηεε Ιο ίΗε ΟΓγρί ίδ εΐοΐεεί Ιο ίΗε 9ιΗ ογ ίΗε 10ιΗ
εεηίυΓγ, δο ίΗε οΗογοΗ ιηυδί Ηονε Ηεεη οοηδίΓυοίεεΙ οί ο ίίιηε Ηείννεεη ώοδε
εΐοίεδ.
ϋ υ π η § ίΗε Ιπιηδίοπτιηίίοη Ιο ΙΗε Ηοδίΐίοο, ίΗε οεΐΐο ννοΐΐ \νοδ τειτιονεά Ιο
οΗίοίη οη υηάίνίάεά δροοε, οη ορδε \νοδ υάεΐείΐ Ιο ίΗε τεοτ \νο11 \νίίΗ ο ειγρΐ
υηάεπιεοΐΗ, οη<3 ίΚτεε ννίηάοννδ \νεΓε ορεηεά οη ίΗε δουίΗεοδί \νο11. ΤΗε ορδε
εχίεηάδ Ηεγοηεΐ ίΗε ρεπδίγΐε ΐΗεΓοίοΓε ίί ίδ ροδδίΗΙε Ιο οδδυιηε ίΗοί ώε
εοΐοηηοάε ο ί ίΗε ρδευώχϋρίεΓΟδ ίειηρίε \νοδ ηοί ίηΐοοί οΐ ίΗίδ ρεποά.
ΤΗε οΗιιγοΗ \νοδ ίυπιεά ίηΐο ο Γε1ί§ίουδ δοΗοοΙ οίϊεΓ ΑηΗοτο ροδδεά Ιο
8ε1)υΗδ ίη 1127. Ιη 1427/28, ίΗε ίουηεΙεΓ ο ί ΙΗε ΒογΓοηιί δεεί, Ηοεγ ΒογΓΟίη
Υεΐϊ, Ηοά Ηϊδ ηιοδςυε οοηδίηιοίοά οΐ οη οη§1ε Ιο ΙΗε ηοΓίΗννεδί \νο11 ο ί ώε
Ιεηιρίε, Ηοτεΐγ ΙουοΗίη§ εοεΗ οίΚεΓ οί ΙΗε δουΐΗ\νοδΙ εοπιεΓ (Ρί§υΓ0 7). ΤΗίδ οίδο
δΗοννδ ώοΐ ΙΗε ρεήδίγΐε ννοδ ηοί εχίοηΐ οΐ ΙΗε Ιίιηε ο ί ίΗε οοηδίπιοΐίοη οί ώε
πιοδςυε. Αη οά]οίηίη§ ηιοαδοίευηι οηά πιίηοτεί ννεΓΟ οάάεά Ιο ΙΗε δοιιΐΗ οί ώε
ηιοδςυε ννΗεη Ηοεγ ΒογΓοτη ν ε ίϊ <ϋε<4 ίη 1429. Το(1ογ ΙΗε ιηοδςυε ώδρίογδ
οτοΗίΙεεΙιίΓοΙ οΗηΓοοίεπδΙίοδ ο ί ΙΗε 18ιΗ εεηίυΓγ (Οηεγ, 1971, 67). ΤΗε
οηοηγπιοαδ πιοηδοίευπι, Ιοοοίεεί ίυπΗοΓ δουώ, οίδο δεεηΐδ ίο Ηε εοηδίηιείείΐ οί
ίΗϊδ εεηίιιιγ.

ΤΗε Ιεηιρίε ΤίΓδί οοιηε ίο ίΗε οίίεηίίοη ο ί ΕυΓορε ίΗτου§Η ίΗε οεεουηίδ οί
ΒυδΗεοΕ \νΗο \νοδ δεηί Οδ οη οπιΗοδδοάοΓ ίο δϋΐεγιηοη ίΗε Μο§ηίίϊοεηί Ηγ
ΕηιρεΓΟΓ Ρεπϋηοηίΐ I ίη 1553-1555. Ιί \νοδ ηιεηΐίοηοίΐ ίη ηιοηγ ίΓονεΙ οεεουηίδ
οηά ίΗε ίηδοπρίίοη \νοδ δίικϋεεί Ηγ δενεΓοΙ δοΗοΙοτδ, ίηε1υ(ϋη§ Εοίδηε,
Τουπιείοιΐ, Ευεοδ, ΡοεοεΗε, Μεάοηοΐά ΚίηηεΐΓ, Τεχίεε, Ηοηιίΐίοη, Βοώ,
Μοπίηιοηη, Ουίΐίουιηε, Ρειτοί, ΡΙυηιοηη, οηά Μοηηηζεη (Κχφογ, ΑΗοΗ, 1956,
4).
ϋυπη§ ίΗε ΤίΓδί γεοτδ ο ί ΙΗε ΤιυΊάδΗ ΚερηΗΙίε, ίΗε ιηοηυηιεηΐ \νοδ
δυηουηάεεί Ηγ Ηουδεδ οη<1 ίΗε ηιοάΓΟδο, ννΗίεΗ \νοδ ηιεηίίοηε<3 Ηγ δενεΓοΙ
δουΓοεδ υηίίΐ ίΗε 19ιΗ εεηίυΓγ, \νοδ ηο ηιοΓε ίΠεΓε. Ιη 1926-28 ΚτεηεΗεΓ οη<1
δεΗεεΙε υηά ίη 1936-38 ίΗε ΤυΓΗίδΗ Ηίδίοήε δοοίείγ Ηονε εχεονοίεά ίη οη6
οτουηά ίΗε Ιεηιρίε. ΤΗε ροδίίίοη ο ί ίΗε ρετίδίγΐε, ίΗε ηυηιΗεΓ ο ί εοΐυηιηδ, οη(1
δοηιε ίουηεΐοΐίοηδ άοίίη§ ίτοηι ίΗε δε1)υΗ ρεποίΐ ννεΓΟ ίουη<3 οηά άοευπιεπΙεΤ
ΤΗε Ηουδεδ \νΗίοΗ δυιτουηεΐεά ίΗε ννοΐΐδ ο ί ίΗε Ιεηιρίε ΓοπιονεεΙ ίη 1934-40,
Γενεο1ίη§ ίΗε ννΗοΙε ο ί ίΗε §Γεε1ί ίηδοπρίίοη.
ΤΗε Ιεηιρίε άοεδ ηοί δεεηι ίο Ηονε δυίίεΓεά &οπι ίίδ οο-εχίδίεηοε \νίίΗ ώε
Ηοεγ Βογτοπι Μοδφίε. ΤΗε οηΐγ Ιεηοννη ηε§οίίνε ίηδίοηοε ννοδ ίΗε οίίεηιρί οί
τεηιονίηβ ίΗε δίοηεδ ο ί ροτί ο ί ίΗε \νο11, \νΗίοΗ \νοδ δίορρεά, ίη 1834.
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Τ1ιε εγοε Ηε5 Ηεεη ίΗε ιηοδί ίπιροΓίΕηί Γε1ί§ίοηδ εεηίεΓ ο ί Α πλετε ίοΓ
οεηίηπεδ Εηά ίί δίίΐΐ ίδ. Α ρΐΕηηίη§ εοΓηρείίίίοη ίη 1986 Γηηάε ροδδίΗΙε ίΗε
ΓενίΐΕΐίζΕίίοη Εηά ΓεΗΕΗΠίΐΕίίοη ο ί ίΗίδ ΕΓ6Ε (ΒΕάεηιΙί, ϋΐΗεηΙί, 1992) (Ρί§ηΓε
8). ΤΗε δςηΕτε ίδ Γε-ΕΓΓΕη§οά Ηοί ίΗε Ιειηρίε 8ίί111ΐΕ8 γπε] ογ ρΓοΗΙεηΐδ Γείηίεά Ιο
ίΐδ πίεγΗΙο, άηε Ιο εϊγ ροΐΐηίίοη. ΤΗεΓε Ετε πεΙιοπεΙ Εηά ίηίεπίΕΐίοηΕΐ ΕίΙειηρΙδ
\νΗίεΗ Ετε δΐίΐΐ Εΐ ε ρΓθ]εοΙ δίΕ§ε.
ΤΗε εηδδειηΗΙε δΗοννδ ε ςυΕίίίγ Εηά Ιο^είΗεπιεδδ ννΗίεΗ ίδ άίίίιευίί Ιο
άείιηε. Ιί ϊδ ηοί ε §τοορ ο ί Ηηί1άίη§, εοηδίηιείεά Εί άίίίεΓεηΙ ρεποάδ, εχίδίίη§
Ιο§είΗεΓ. ΤΗεγ ε11 Ιο§είΠεΓ εοηδίίίιιίε ε ιηοηηΓηεηΙ ίη ίΐδείί. ΤΗε δΕτηε ίδ ίπιε ίοΓ
ίΗε ϋίοΙεΐίΕηδ ΒηίΗδ ννΗίεΗ ίδ ηο ιηοΓε ε γοιτιεπ ΗεϊΗ \νίίΗ Εάάίίίοηδ Εηά
ίηδειίίοηδ. II ίδ ε ννΗοΙε ννίίΗ ίΗε οΗιιγοΗ Εηά ίΗε ηιαδευητ.. ΤΗε δΕίηε εοηηίδ ίοΓ
ΙΗε Τεηιρίε ο ί Αηίοηίηυδ Εηά ΡηηδίΕ Εηά ίΗε ΟΗηπεΗ ο ί 81. ΤοΓεηζο ίη ΜπΕηάΕ.
ΤΗε Γεδΐι1ίίη§ εο-εχίδίεηεε ο ί ίΗεΪΓ ρΕτίδ, 1ί§Ηί1γ ννονεη ογ Ιοοδε Ιο§εΐΗεηΐ8δδ,
Ηε8 τεδίιΐΐεά ίη επ ίηίε§πίγ ΙΗεΙ ίδ ΕΐιίΗεηίίε ίη ε νειγ δρεείΕΐ εοηίεχί.
ΜοηηηιεηΙδ ο ί εο-εχίδίεηεε Ετε ηιοΓε ορεη Εηά νηΙηεΓΕΗΙε ίο ροδίίίνε Εηά
ηε§Είίνε Εΐίεηίίοη Εηά ίηίεηδίοηδ. Ρ ογ εχΕηιρΙε, ίί ίδ ηοί ροδδίΗΙε ίο Εδδΐηηε ΙΗεΙ
ίΗε ρεποά τεδΙΟΓΕίίοηδ ο ί ίΗε 1930’δ ννί 11 ηοί τερεΕί, Ηεεηυδε ίΗεγ Ετε. ΤΗεΓε ίδ
ηιοΓε Γεεοηδίηιείίοη §οίη§ Όη ίη ΕτεΗεο1ο§ίθΕΐ δίίεδ, ππιεΗ ηιοΓε ΙΗεΙ ΐννεηίγ
γεΕΓδ ε§ο. ΤΗε Ετηοηηί ο ί Γεεοηδίηιείίοη ηηάεΓ ίΗε ρΓείεχί ο ί ΕΠΕδίγΙοδίδ Ηε8
δεποιίδΐγ ίηεΓεΕδεά. Ιη ίΗε είΕδδίε δίίεδ ίη ίΗε Αε§εΕη Εηά ΜεάίίεΓτεηεΕη
τεβίοηδ ίη ΤιπΤεγ ίί δίΕΓίεά \νίίΗ ίΗε ίθΓεί§η ΙεΕίηδ ΙΗεΙ Ηηά ΓηοΓε εχρεΓίίδε Εηά
άείιηίίεΐγ ηιοΓε ηιοηεγ. ΤΗε ίίΓδί ν.Έδ ίΗε ίατηοηδ ρΕίεδίΓΕ ίη δητάίδ Εδ \νε11 Εδ
ίΗε εοηιρίείεΐγ Γεεοηδίηαείεά δγηΕ§ο§υε. ΤΗε ίΓεηά εοηίίηηεά ννίίΗ ΕρΗεδυδ,
ΑίτοάίδίΕδ, Εηά δίάε.
ΑηοίΗεΓ δεηΐε ννΗεΓε Γεεοηδίηιείίοη ίδ ΓηοΓε ογ Ιεδδ Εοεερίεά Εδ ε πεΙιιγεΙ
ρΓοεεδδ ίδ ίΗε ΐΓΕάίίίοηΕΐ ιιγΗεπ ίίδδηε ννΗεΓε ίΗε ΕΐηΗίεηίΕΐ νΕίηε Ηε8 δΐίφΕδδεά
ίΗε νΕίηε ο ί ίίδ ίηάίνίάυΕί Ηηί1άίη§δ, Ηοηδεδ. Ιη ίΗε ΐΉΕ)οπΙγ ο ί ΟΕδεδ ίΗεΓε ίδ ε
Ηί§Η άε§Γεε ο ί Γεεοηδίηιείίοη ηηάεΓ ίΗε ρΓείεχί ο ί ΕυΐΗεηΙίείίγ ννίίΗοηί ηιηεΗ
ρηΗ1ίδΗίη§ ογ ΐΕΐΗίη§ ηΗοηί ίί.
ΤΗε ροΙίίίοΕί Εηά δοείηΐ δίίηΕίίοη ίη ιηηηγ εοηηίπεδ ίδ ΓηοΓε ορεη ίο
είΗηίε, Γε1ί§ίοηδ, ογ πεΙιοπεΙ εΗΕηνίηίδπι, Γείΐεείίηβ ίο ίΗε ίϊείά ο ί εοηδεΓνΕΐίοη,
Εί ε ηιηεΗ 1εγ§ ογ δεηΐε ΙΗεπ 1950’δ ογ 1970’δ. ΤΗεΓείοΓε, Ηεδίάεδ ίΗε
ΓεδροηδίΗίΙίίγ ο ί ρΓεδεΓνίη§ ννοάά εηΙίηΓΕί ρΓορειΤγ, εηδηπη§ ίΗεή ΗεΕίίΗγ
ρΓεδεηεε, Εηά ΕηίΗεηΙίείίγ δΗοηΙά Γετηίηά ηδ εχρεΛδ ίΗε ίιηροΓΐΕηεε ο ί δείεηίίίιε
οΗ)εείίνεηεδδ Εηά δΗοηΙά τεηιίηά ίΗε οίΗεΓδ ίΗε ηεεά ο ί εο-εχίδίεηεε. ΤΗε Ιείηά
οί εο-εχίδίεηεε ννε οΗδεΓνε ίη ιηοηυιηεηΐδ.
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