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ΑΗδίΓ30ί
ΤΗε ηεεάδ οΓ ίΗε ναποιίδ άίδοίρΐίηεδ ΐΡΐ3ί <1βα1 ννϊΐΗ οοη86Γν3ΐίοη εοπιε Γ3εε Ιο Γ3οε
<3υπη§ ίΗε ρΐ3ηηίη§ οΡ Γ6δίθΓ3ίίοη ίυογΡ. XV6 03η 63δί1γ 3ρρ1γ ίΗε ρπηοίρίε οΡ
« ενειγ 30ίίοη οπυδεδ 3 Γ630ίίοη » ίο ίΗε οοηδεΓναίίοη δεοίοΓ. Οί3§ηο5ίίοδ 03η
Ηβοοηιε 3η εχεείΐεηί ιτιεαηδ οΡ δο1νίη§ <3ουΗίδ οοηοεπιίη§ \ν3γδ οΡ ορεΓ3ίίη§. ΤΗεΓε
3Γε οήεη δενεοί ροδδίΗίΙίίίεδ, Ηυί \νε Ηανε άεεηιεά ίί υίηιοδί Ιο δίΓεδδ ίΗε
ίηιροΓΐ3ηςε οΡ οοηδεΓνβίίοη 3ηά οΡ 3 ροδδίΗΙε ίίιΙυΓε οοπιρίεΐθ τεεονεΓγ οΡ ίΗε
ηιοηυηιεηΐ’ δ Γη3ΐεπ3ΐ ενεη άεχρίίε ϊΐδ Ηίδίοπο ίηΐ3§ε. ΤΙιε ρτοδεηί 0356 δΗο\νδ Ηο\ν
ίΗε 3Π3ΐγίίθ3ΐ ά3ία Η35 υηεςυίνοο3ΐ1γ ροίηίεά ίο ίΗε ίγρε οΡ ΐΓε3ίιτιεηΐ ίο 5ε 03Γπε(1
ουί. ΤΗε αοςυίδίίίοη 3ηά δίυάγ οΡ ρΓενίουδ \υογΗ 3η<1 ίίδ ίηίΐυεηοε οη ίΗε
ΓηοηυιηεηΤδ οοηδ6Γν3ΐίοη 3Γ6 άεδοπΗεά Ηεΐονν 3ηά Ηεΐρ υδ ίο υη<3εΓδί3η<3 Ηο\ν
ίΗίηΙάη^ ηιιΐδί ηοί Ηε ίπε<3 ίο δΙεΓεοίγρεδ ννΗίοΗ δΟΓηείίηιοδ άο ηοί οοΓΓεδροηά ίο
ΓεΒίϊίγ.

ι. ίΝ τ κ , ο ο υ ε τ ι Ο Ν

ΧνΗεη εν3ΐιΐ3ίίη§ οοηδείΛΈίίοη ρποπίίεδ Ρογ 3 ιηοηοπιεηί, ίΗε ρΐ3ηηίη§ δίάε οΡ ίΡιε
Γε5ίθΓ3ίίοη λνοΓΡ δΗουΙά 5ε οΡ §Γ63ί ίηιροΓί. ΙηΡοΓπΐ3ΐίοη 3Ηουί ίΗε Γη3ίεπ3ΐδ 3η<1
(1εο3γ 030568 ί3ΐ<ε οη 3η ίηιροΓί3ηοε λνΗίοΗ ίηοΓ63868 3θοοΓάίη§ ίο ίΗε §εηεΓ3ΐ
δίΐιΐ3ΐίοη ϊη \νΗίοΗ ίΗε ηιοηυπιεηί 5ί3η6δ. ΤΗε Γηοηυηιεηίδ ίη ίΗε Γοηΐ3η ίο\νη
Αυ§υδί3 Ργε61οπ3 (ηο\ν ο&ΙΙβά Αθ5ί3) Η3νε άίίΡεΓεηί οΗ3Γ3θίεπ5ΐίθ8 ίη ίΗε ρΓ68εηί
υίΗ3η 8ίΓυοΙιΐΓ6 οΡ ίΗε οίίγ. Τ\νο οΡ ίΗε ΐΗΓεε ηΐ08ί ναΙωΗΙε ηιοηυηιεηίδ 3Γ6 ηονν
6χίίφ3ΐε<1 Ηγ ίΗε (ΗγοοΙ εοηΐ30ί \νίίΗ άαιΐγ ίΓ3ΡΡιο. ΤΗε ίΗίπ3, ΐΗ3ί ίδ ίΗε Ργ261οπ3π
03ίε, οηοε ίΗε οίίγ’ δ ηΐ3ΐη 300658 ροίηί Ρογ ΗοίΗ ρεορίε 3ηά §00(35, ίδ 8ίί11 ίη αοίίνε
1156.
ΤΗε ίγρε οΡ οοηδί<3εΓ3ίίοηδ ίο Ηε ηΐ3άε 3ηά \νθΓΡ ίο Ηε 03Γπε<1 οιιί οη ίΗε ν3πουδ
ηιοηιιηιεηΐδ Η3νε 3 άίΡΡεΓεηί ναΐυε 3εοοπ3ίη§ ίο ίΗε ρΓεδεηί υδε ηΐ3(ΐ6 οΡ ίΗε
Γηοηυηιεηίδ ; ίΗυδ ίη ίΗε 0356 οΡ ίΗε ΡΓ32ίοπ3η θ3ίε ίΗίδ ΡοΓοεδ υδ ίο πιαΗε ςυίοΗ,
δρεοίΡιο οΗοίοεδ. ΤΗε ρΓεδεηί 5ί3ίε οΡ οοη56Γν3ίίοη οΡ ίΗε Γ65ίθΓ3ίίοη ννοίΗ 03Γπε<3
ουί ίη ίΗε 1930’ δ Η38 δΙΙοννεΟ υ5 ίο εν3ΐυ3ίε ΗοίΗ ίΗε πΐ3ί6Π3ΐ8 υδεά 3ηά ίΗε
εηνίΓοηηΐ6ηΐ3ΐ οοηίϋΐίοηδ άυπη§ ίΗε ΐ35ί 60 γε3Γ5, 3ηά οοηδεςυεηίΐγ Γ68ΐθΓ3ίίοη
ρΓοεε(1υΓ68 ΐΗ3ί οου1<3 Ηε αάορίεά ίοώγ.
2. ΤΗΕ ΜΟΝΌΜΕΝΤ
ΤΗε ΡπεΙοπ3η θ3ίε ίδ ηΐ3(1ε υρ οΡ ί\νο 3ΓθΗεδ 63θΗ \νίίΗ ι Ηγ66 Η3ΐΓε1-ν3υ1ΐ5, ίΗε
λνίοίεδΐ Ηείη§ ίΗε οεηίΓ3ΐ οηε. ΤΗε 3γοΗο8 Η3νε 3 ηοΛΗ-δουΐΗ (ΙίΓεοΙίοη \νίίΗ 3
πΐ6(ϋεν3ΐ ΙολνεΓ ίο ίΗε ηοηΗ 3η<3 ΗυίΙ<3ίη§δ ίο ίΗε δουίΗ. ΤΗε ΙοννεΓ ίο ίΗε ηοιίΗ ίδ
ουίοοηιε οΡ ηΐ3ΐϋη§ ίΗε Κ.οηΐ3η δίηιοίυΓε Ηί§Ηεί, λνΗίΙδί ίο ίΗε δουίΗ ίΗε ρΓεδεηί

41

Ηυί1(ϋη§δ 3Γ6 ΓηοΓε ογ 1ε55 ίΗε 8απΐ6 δίζε 35 ίΗε οπ§ίηα1 οηεδ. ΤΙιε ρΒνεπιεηί Ιενεί
1ΐ35 οΗ3Π§6(1 38 Ιΐΐ6 Γ03(1 Ιενεί \Υ3δ Γ3Ϊ86£ΐ Ηγ 3Ηθυί 3 ΓΠ61Γ65. Αη 6Χ03ν3ΐίθη 03ΓΠεά
ουί ϊη ίΗε 1930’δ Ιο δουίΗ ίη οπΙεΓ Ιο δΗο\ν ίΗε οπ§ίη3ΐ δϊζε, 1ΐ38 0Γ63ίε(1 3 <ϋίοΗ
\νίίΗ ρ3Γΐϊοιιΐ3Γ πιίεΓθο1ίπΐ3ίίε ρΓοΗΙεπίδ ννΗίεΗ \νί11 Ηε <3ε3ΐΐ \νίίΗ ίίιιΐΗεΓ οη ννΗεη
(ΐ65εηΗίη§ 3ΐΐ6Γ3ΐίοηδ. ΤΗε ρΓεδεηί γο3(1 δίΐο3ίίοη οοηδίδίδ ίη 3 εοηΐΓθ11εε1-ΐΓ3ίϊίο
3Γ63 : ίΗε ΐΓ3ίΚο Ηείη§ πιοδίΐγ ρε<ΐ65ΐπ3η εχεερί Γογ ίΗε νεΗίοΙεδ ννΗϊεΗ 3Γ6
ηεεεδδ3Γγ Ιο ίΗε ΐΓ3άίη§ 3εΐίνίΐίεδ ρΓεδεηί ίη ίΗε ί\νο τοβάδ ίΗ3ί 1β3ε1 ίο ίΗε
ΡΓ3εΐ0Γΐ3η θ3ΐε. ΤΗίδ ίδ δο ηΐ3ίη1γ Γογ ίΗε εεηΐΓ3ΐ Η3ΓΓε1-ν3υ1ί χνΗίΙδΐ ίΗε οηε Ιο ίΗε
ηοιίΗ ίδ οηΐγ υβεά Ηγ ρε(ΐ6δ1π3ηδ 3ηά ίΗε οηε Ιο ίΗε δουίΗ 03ηηοΐ 1)6 υδ6(1 Ηεοαυδε
οΓίΗε 3Ηονε ηιεηΐίοηεά άίίοΗ.
3. ΤΗΕ Μ Α ΤΕ Κ ΙΑ Ε δ

Ρυ<Γάίη§-δΙοηε ΗΙοεΕδ \νεΓ6 αδβά Ιο ΗυίΙΗ ΐΙίΓεε οΓ ίΗε Γοογ δίάβδ οΓ ίΗε 3ΓθΗεδ 3ηά
ίΗε Η3ΓΓ6ΐ-ν3υ1ίδ, ννΗίΙδί ίΗε 63δί6Γη δίάε οΓ ίΗε οίίγ’ δ εηίΓ3ηοε 3γοΗ ίδ ηΐ30ε υρ οΓ
ΐΓΒνεηίη ΗΙοοΗδ \νΗίοΗ 3Γ6 3ί ρΓεδεηί οηΐγ ρ3Γΐ1γ εονεΓεά Ηγ ίΗε γπ3γΗ16 δΙαΗδ ννΤιίοΗ
άεεοΓ3ί6£ΐ ΐΗειη. ΤΗε §Γεγ νείηεΗ γπ3γΗ16 03ΐ1ε£ΐ ΑγΓη3νί11ε Β3πϋ§1ίο, 3ήεΓ ίΗε
Ιοεβίίίγ ννΗεΓε ίί ίδ ςυ3ΐτί6(1, ίδ δυπτιοιιηΐ6<1 Ηγ 3 Γπεζε πΐ3ί1ε οΓ λνΗίίε γπ3γΗ16 Γγογπ
03ΓΓ3Γ3 [1] 35 ίΗε ίδοίορίο Ιεδίδ Ηβνε δΗοννη. ΤΗε ρυά<ϋη§-5ΐοηε ίδ 3 οοη§1οηΐ6Γ3ΐ6
οΓ ί1ανΪ3ΐ οπ§ίη [2], ίΗε 3§§Γ6§3ΐε Ηείη§ ςυίίε ίπ·ε§ιιΐ3Γ &η<3 ηοί ΗθΓηο§εηεουδ. ΤΗε
ίΓΒνεΠίη βίδο εοπιεδ Γγογπ ίΗε 53ηΐ6 τε§ίοη ενεη ίΓ ίΗε ΗΓ6οεΐ3 3δρεεί 3ηΗ ίΗε
Ιγρο1ο§γ οΓ ίΗε ίηεΐαάεά ΓΓ3§οιεηΐ5 ιτίΕΗεδ οηε ΐΗίηΗ οΓ 3 οο3δί3ΐ Ηεροδίί Γ3ίΗεΓ ίΠ3η
3 ν3ΐ1εγ Ηεά ςυ3πγ [2],
4 ΤΗΕ (Γ Ο Ν δΕ Κ νΑ Τ ΙΟ Ν 5ΤΑΤΕ
ΤΗε πιοηυηιεηί ίδ δίίΐΐ ρ3Γί οΓ ίΗε ε ίίγ ’ δ το&ά δγδίειη 35 ΗεδοπΗεά 3 Η ο νε; ίΗυδ,
εοηδίίΐ6πη§ ίίδ υδε, ίίδ οοηδ6Γν3ίίοη 5ί3ΐε ίδ οΓ §Γ63ί ίπιροΠΗηεε. ΤΗε ΓηοδΙ
\νοΓΓγίη§ Βδρεείδ Γ6§3Γί1 ίΗε Γ&11ίηί> οΓ 5Π1311 ΓΓ3§ΓηεηΙδ 3ηά ίΗε ρυά<ϋη§-5ίοηε
ρεΗΗΙεδ Ιεί Ιοοδε Ηγ ίΗε οοη§1οπΐ6Γ3ΐ6 ΗίηάεΓ. ΤΗε Γ30ί ίΗ3ί ίΗε πιοηυηιεηί ίδ υδεά
Ηγ ρε(ΐ65ΐπ3η5, ενεη ίΓ ηοί ίη §Γ63ί ηυπιΗεΓδ, ίδ \νοπγίη§ 35 ίΗεπ 83Γεί"γ ηιυδί Ηε

ί>υ3Γ6ηί66(1
ΤΗε δίοηε’ δ Ηπίίΐεηεδδ ίδ 03υδ6(1 Ηγ ν3πουδ <3ε§Γ3ίΐ3ΐίοη δίΐυ3ΐίοη8 δυπιηιείΐ
ίο§6ΐΗεΓ. Αδ \ν3δ εχρεοΐείΐ, ίΗε δυΓ&οεδ 3Γ6 ρ3ΐΤΪ3.11γ \ν3δΗε<1 3νν3γ 3η(1 ρ3Γίΐ3ΐ1γ
οονεΓειΙ Ηγ ΗΗοΗ άυδί άεροδίίδ. ΝενεΓίΗεΙεδδ \νε Ηεΐίενε ΐΗ3ί ίΗεδε ίννο Γ30ί0Γδ 3Γ6
ηοί δυίΤιοίεηί ίο εχρΗίη ίΗε ίγρ ε οΓ άεο3γ ρΓεδεηί. ΤΗε Γηοδί ά3Γη3§6(15υΓΓ306δ 3Γ6
ννίΐΗουί άουΗΐ ίΗε ρυ<1(ϋη§-5ΐοη6 οηεδ, ννΗίΙδί ίΗε Η3Γ(ϋ§1ίο ννίίΗ εχΓοΙίβίίοη άυε ίο
ίΗε δοΗίδίοδε ρΗ356δ χνίίΗ ΗΗεΗ ίηοΓυδί3ίίοη ίη ίΗε Γηοδί οονβΓεΗ ρ3Γίδ ίδ ίη 3 Ιεδδ
« ά3η§6Γθυδ » δίίυ3ίίοη. Αδ ίΗε ΐΓ3νεΠίη δυιΤ306δ 3Γ6 οηΐγ εονεΓεΗ Ηγ 3 δυρεΓΓιοί3ΐ
ΗΗεΗ Ηεροδίί ίΗεγ 3ρρε3Γ ίο Ηε ννίίΗουί (ΙουΗί ίΗε δουηάεδί.

Ιί δεεΓη ενίάεηί ΐΗ3ί ίΗε ηιοδί ίηιροΓΐ3ηΙ εοηδ6Γν3ίίοη ρΓοΗΙεηΐδ 3Γ6 ίΗυδ οηΐγ
Γε1εν3ηί ίο ίΗε ρ3Πδ ΓΠ3άε οΓ ρυάάίηβ-δίοηε
ΤΗε εηνποηΓηεηΐ3ΐ εοηάίίίοηδ \νΗεΓ6 ίΗε 3ΓθΗεδ 3Γ6 ίο Ηε Γουηά άίίΤεΓ ίη εχροδυτε
3η(1 ν3Γγ 3οεοΓί1ίη§ ίο ίΗε 3Γ63. \Υε 3ΐδο Η3νε ίο εοηδίάεΓ ίΗε Γ3εΙ ΐΗ3ί 63ί1γ οεηίυΓγ
εοηδ6Γν3ίίοη υυογΗ Η35 ίη ρ3Π ΓηοάίΠεά ίΗε εχροδυΓε οΓ δοπιε δίάεδ 3η(1 ίΗε 3Π
πΐ355 πιονεηιεηί 3Γθυηά ίΗε δίαιείυΓεδ. ΤΗε 3ΐρίηε ο1ίπΐ3ΐ6 ίδ εΗ3Γ30ίεπζε(1 35
Η3νίη§ Ιίίίΐε Ηυπιίάίίγ, 3 §Γ63ί (ΙίΓΓεΓεηεε ίη Ιεηιρ6Γ3ΐυΓ6 Ηεί\νεεη <3&γ 3ηά ηί§Ηί 3η(1
Ηείλνεεη ίΗε δυη-εχροδεά 3Γ635 3ηά ίΗε οηεδ ίη ίΗε δΗ3άε ΤΗίδ δίίυ3ίίοη 0Γ63ίεδ
οοηδί(ΐ6Γ3Ηΐ6 ίΗεΓηιίο §Γ3(1ίβηΐ5 οη ίΗε δίοηεδ’ 5υιΤ3εε, Γογ εχ3Πΐρΐ6 ίη ηιοηΐΗδ δυοΗ
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38 ΡεΗηΐ3Γγ αη ίηοΓβαβε ίη δυιΐ3εε ΐεηιρεΓΕίυΓε οΓ 3Ηουί 35 °0 άαε Ιο εχροβυεε Ιο
Ηπεεί δυη1ί§Ηί νν3δ ΓεβίδίεΓεά ίη 3 Γενν Ηουεδ αηά ίί \ν35 ηοΐεά ι ΗεΙ ρ3δδίη§ δΗ3(1οννδ
03η ηΐ3ΐ<ε ΐΐιε ΙεηιρεΓΕίυΓε ΓεΙΙ 38 πιυεΗ 38 10 °€ [2] ίη 3 Γενν Γηίηυίεδ. Οηΐγ ιΗε
υρρεΓ ρ3Γΐδ οΓ ίΗε ιηοηυιηεηΐ Γ3είη§ ε38ί 3Γε εχροδεά Ιο (ΗτεεΙ δυη1ί§Ηί ενεη ίΓ
οηΐγ ρΒΓΐίβΙΙγ 3η(1 Ιίηιίΐεάΐγ ΗοίΗ ίη δυηιπιεΓ 3ηά ίη ιΗε ε3Γΐγ ΙιουΓδ οΓ ιΗε ά3γ. ΤΗε
ρ3Γΐδ Γ3είη§ ννβδίννΕΓά1ΐ3νε 3 πιοΓε «Ιίίϊΐχδεεί πΓΕάίΕΐίοη 3η(1 ΕΗονε 311 Γογ ιΗε πιοδί
ννεδίεΗγ 3γοΗ, Είπιοδί εοηιρίείε. ΤΗε ΗΓ3(ϋ3ΐϊοη τεοείνεά Ηγ ιΗε Ιίίίΐε δςυΕΓε
Ηείννεεη ίΗε 1\νο 3ΐχΗεδ ίδ Ηηιίΐεά Ιο ίίδ υρρεΓ ρ3Λδ επγ! οηΐγ ίη δυηιπιεΓ. ΤΗε
δυρεΓίίεΪΕΐ ίΗεπηίο §Γ3<ϋεηΙδ 3Γε ςυίίε Ηί§Η άυε Ιο ροοΓ ΕίηιοδρΗεπο 3ΗδθΓρΐίοη
03υδεά Ηγ ιΗε είίγ’ δ 1ο\ν ειγ Ηυιηίάίΐγ ΕηεΙ Ηί§Η Εΐίίίυείε (586 ιηείΓεδ 3Ηονε δε3
Ιενεί) \Υε 03η (Ιειίυεε ιΗε δυρειΤιείΕΐ ίΓΓβάΪΕίίοη νΕίυΕίίοη, δεεη ίη Γι§υΓε 1, Γγοπι
δρεείΓιε Ιεδίδ εΕΓπεά ουί οη ιΗε 83ηιε πίΕΐεπΕί ΐΕΗεη Γγοπι ιΗε είίγ’δ Κόπιεπ ΐΗεαίΓε
ννΗίεΗ ίδ οηΐγ 50 ΓηείΓεδ 3\ν3γ Γγογπ ιΗε ΡΓ£είοπ3η θ3ίε. Ργογπ ίΗεδε Ιεδίδ ίί ίδ
ενίάεηί ι ΗεΙ ίΗε ηΐΕΐεπΕί ίδ δυίΓιείεηΐΙγ ΓείΓ3θίθΓγ ίο Ιίηιίί δυρεΓΗεΕίίη§ ρεηείΓ3ίίοη
ίο 2 ογ 3 εηΐδ ίη άερίΗ Γγοπι ίΗε δυιίΕεε.
ΤΗε εοπδίΕηί ρΓεδεηεε οΓ ννίηά εδρεοΪ3ΐ1γ ίη δυππηεΓ ίδ 3ηοίΗεΓ ίπιροΠΕηΐ ΓαείοΓ
ΤΗε ευΓΓεηίδ Ηΐονν Γγοπι \νεδί ίο ε3δί Γο11οννίη§ ίΗε ν3ΐ1εγ’ δ εουΓδε, ΐΗεΓεΓοΓε
ρεηεΐΓ3ίίη§ ίΗε §3ίε’ δ 3ΓοΗεδ 3δ 3 τεδυΐί οΓ 3οεε1εΓ3ίίοηδ άυε ίο ίΗε νεηίυπ εΓΓεεί

[3]·
ΤΗεδε ν3ΐυ3ίίοηδ 38 3 \νΗο1ε δΗο\ν 1Η3Ι ίΗε υρρεΓ ΐ3γεΓδ 3Γε εοηίίηυουδίγ εχροδεά
ίο ν3πεά (ΙίΙβΙοΓηείπο δίΓεδδ, ίο δίΓεδδ ΟΕυδεά Ηγ ννΕίεΓ εΓΟδίοη, ννπίεΓ ΕΗδοτρίίοη
3Π(1 δυΗδεςυεηί ςυίεΗ εν3ροΓ3ίίοη 3ηά ίο δίΓεδδ 03υδεά Ηγ ηιοιε ογ Ιεδδ ενί<3εηί
εΓΟδίοη <1υε ίο ςυίίε Γ3δί ιηονίη§ επ ευΓΓεηίδ \νΗίεΗ 3Γε οΓίεη πεΗ ίη 83η<1 ογ Ηυδί
ΟίΗεΓ ΓηοΓε ευευηΐδεπΗεά, ρ3Πίευΐ3Γ ρΓοΗΙεηΐδ 3Γε εΕυδεά Ηγ ίΗε εχε3ν3ίίοη ίο ίΗε
δουίΗ οΓ ίΗε ιηοηυΓηεηΙ. ΤΗίδ εχε3ν3ίίοη Ηε8 εΕυδεά ίΗε ΓογηιεΙ ιοπ οΓ 3 άΕΓηρ 3Γ83
Ηεεβυδε ίΗε (ΙίΐεΗ τεεείνεδ Ιίίίΐε δυη1ί§Ηΐ 3ηά ίδ δυΓΓουηάεά Ηγ 3ΐ1υνΪ3ΐ δοίΐ. ΤΗίδ
δίίυ3ίίοη εοίηείείβδ ννίίΗ 3Ηυηά3ηΐ Ηίο1ο§ίε3ΐ ουίεΓορδ 3Ηονε 311 οη ίΗε εΕδίεπι
3ΓεΗ’ δ Η3ΓΓε1-ν3υ1ί ννΗίεΗ ίδ ιποτε κΗεΙΐεΓβε! Γγοπι επ ηΐ3δδ ηιονεΓηεηΙδ.
ΤΗε εβδίεΓη 3ΓθΗ’ δ δΐ3ίε οΓ εοηδεπ/αΐίοη Ηπδ \νοΓδεηε<1 Ηεεπυδε οΓ 3 1ε3<1 εονεπη§
αδεεί ίη ίΗε 1930’ δ ννΗίεΗ δΗουΙά Η3νε ρΓΟΙεείεά ίΗε 3ΓεΗ’ δ υρρεΓ ρ3Γί Γγογπ άπεεί
εχροδυΓε ίο ΕίιηοδρΗεπε 3§εηίδ ΗοννενεΓ ίΗε τεδυΐί Η3δ υηάεπτπηείΐ ίΗε οπβίηΕΐ
εϊγπ δίηεε ίΗε εονεπη§ Η3δ δοΐίΐεεί οη ίΗε δυΓ&εε’ δ υηενεηηεδδ εΓε3ίίη§ εΕνίίίεδ
ννΗεΓε Γ3ίηνν3ίεΓ 3εευηιυΐ3ίεδ 3ηά Γγοπι Ηειε ΓιΙίεΓδ ΙΗγοπ§Η ίο ίΗε υηάεΓΐγίη§ ρ3ΐί.
Τοηίίηυουδ \ν3ίεΓ εΓΟδίοη Ηε8 εΓεπίεά §Γθονεδ ννΗίεΗ Η3νε ίη ίίπιε ννεΕίνεηεά ίΗε
ΓΠ3ίεπ3ΐδ τεάυείηί' ίΗείτ ΗυΙΗ 3Π(1 ίΗυδ ΐΗείτ ρΗγδίεΕί εοηΐΓίΗυίίοη ίο ίΗε
ηιοηυπιεηΐ’ δ δίΓυείυΓε. ΤΗίδ ρεοΠΙεπι ίδ ςυίίε δεπουδ ίη ίΗε ννεδίεΓη 3ΓεΗ’ δ εεηίΓΕί
Η3ΓΓε1-ν3υ1ί 3ηά ε3η Ηε δεεη Ηγ άίτεείΐγ οΗδεΓνίη§ ίΗε ΐ3Γ§ε εΕνίίίεδ ρεεδεηί επΗ ίΗε
εΓΠοίεδεεηεεδ ε3υδε<1 Ηγ τεευΓΓεηί δαίί Γηί§Γ3ίίοηδ.
ΤΗε 3ίπιοδρΗεΓίε ροΐΐυίίοη ίδ πιοδίΐγ ηΐ3 (1ε υρ οΓ ΕπΗοπιε ρ 3Πίε1εδ 3 η(1 άυδί ρεεδεηί
ΗεεΕυδε οΓίΗε ΙοεΕίίοη’ δ άεγ ε 1ίπΐ3ΐε. ΤΗίδ Ηείρδ ίο εοηίΓΒδί ίΗε ΓΕίηΓΕίΙ’ δ ρΗ 3 δ ίΗε
ε 3ΓΗοη3ίε πεΗ άυδί εοηίΓΕδίδ ίΗε § 3 δεουδ ροΐΐυίίοη’ δ 3 είε1 είΤεεί. ΤΗε 8 Ο 2 3 η<1 Ν Ο χ
εοηίεηί ρεεδεηί ίη ίΗε ν 3 ΐ1εγ ΗοΙίοπι ΗεεΕυδε οΓ Ηε3ίίη§ ογ εοπιΗυδίίοη ίδ Ιίιηίίεά
3ηε1 ίΗυδ ηοί άεεηιείΐ 3 δ Η3νίη§ ρίπγεεί 3 η ίπιροΓίΕπί τοίε ίη ίΗε δίοηε’ δ Ηεε3γ ΤΗε
δυρειΤιείΕΐ εΗΓοηίΕίίε εΗ3 η§εδ άυε ίο ίΗε οχί(ΐ3ίίοη οΓ ίΗε ΐ3 Γ§ε ΕΓηουηΙ οΓ ιγοπ
ρΓεδεηί ίη ίΗε πι&ίεποί, ε 3 η Ηε 3 ίίπΗυίε ίο ίΗε Ο 3 ρΓεδεηεε. \Υε Ηεΐίενε ΙΗεΙ ίΗίδ
3ΐίεΓ3ίίοη ίδ ςυίίε τεεεηί 3 ηά ηοί ΓεροΓίεά ίη ρπδί τεεοΓίΙδ. ΤΗεΓε ίδ ηο 3Π3ΐγίίε3ΐ
ά3ΐ 3 3ί ρΓεδεηί ίο εοΓΓοΗοτΕίε ίΗίδ ίΗεοεγ τεΕεΗεά Ηγ εχείυδίοη 3 Γίεε Η3νίη§ 3 ΐδο
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εβπϊεά οιιί δρεείίίε Ϊ3Ϊο1θβϊοο1 ίεδίδ [5] ννΗοδε Γβδίιΐίδ \νετε ηε§3ΐίνε [6], ΤΗε
οχίά&ΐίοη ρΓεδεηεε ε3η Ηανε 3 \νοτδεηίη§ είΓεεΙ ννΗεη εν3ΐιΐ3ίίη§ [Ηε Γηοηυηιεηΐ’ δ
δυρεΓίΐεί3ΐ άεθ3γ, §ίνεη ιΗε 03η§εΓ οΓ 3 ρΗεηοπιεηοη [ΗαΙ 3η1ϊεϊρ3ΐεδ 3 ν3Π3ΐίοη ΐη
Ηυΐΐί Γογ ιΗε ΐη1επΐ3ΐ ρ3Γΐδ οΓ ΐΗε πΐ3ΐεπ3ΐ. ΤΗε Γείίειιΐ3Γ δΙαιοΙυΓε \νΗίεΗ §ίνεδ ιΗε
ηιοηυπιεηΐ ίίδ δοΐίτΐίΐγ 03η ΐΗυδ δΐώδεςυεηΐΐγ οο1ΐ3ρδε.
ΤΗε 3Ηδεηεε οΓ άΓ3Ϊπ3§ε δγδίειηδ Γογ Γ3ΐη\ν3ΐεΓ ογ Γογ 3ηίηΐ3ΐδ’ Ηίο1ο§ίε3ΐ δ3 ΐίηε
τείΐίδε ε3υδεδ οίΗετ (1εε3γ δίίιΐ3ίίοηδ 1ϊηιϊΐε<3 ΐο ιΗε 3τε3δ οΓ ιΗε ηιοηυηιεηΐ (ϋτεείΐγ
είΤεείεά Ηγ ΐΓε3<Ηη§ Τοδδ οΓ ηΐ3ίεπ3ΐ ίτοπι ιΗε 3δΗΐ3Γδ 3γκ1 ιΗε εοηβεςαεπί
τεάυείίοη ο ί ιΗε ρτεδεηΐ ιτιοηυΓτιεηΐ Η3δε 3Γε ίη ίΗεΐ ενίάεηΐ..
δίηεε [Ηε 3ΐρίηε ε1ίπΐ3ίε ίη ννίηίετ ίδ δυΗ]εοΐ ίο 3 εοηδί<1εΓ3Η1ε ΙεπιρεΓ3ΐιΐΓε Γ3η§ε
βΗονε 3ηά Ηεΐονν 0 °0, [Ηε ηΐ3ΐεπ3ΐδ’ ίτεεζε τεδίδίβηοε νν3δ ιΗε Ι3δ1 ί30ΐ0Γ Ι ο Ηε
εοηδίάείεά, ενεη ίΠ ΐ ίδ ηοί ΙΗε 1ε3δί ϊπφοΓί3ηΐ. Οοηδί(1επη§ ιΗε οΗνίουδ οΓγοδεορίε
τεάυείίοη ε3υδεά Ηγ ΙΗε δ3ΐΙ ρτεδεηί, ενεη ίί ίη δηΐ3ΐ1 ςυαηΐίιίεδ, 3ηά [Ηε τε1εν3ηΐ
[Ηεπηίε « ρτοΐεείίοη » §ίνεη Ηγ ιΗε υτΗαη ιηίοΓοε1ίηΐ3ΐε, \νε Ηεΐίενε 1Η3Ι ΙΗε ίτεεζε
Γεδίδΐ3ηεε Η3δ 3 άεείάεάΐγ δηΐ3ΐ1εΓ ίηίΐιιεηεε ΐΗ3η ΙΗ31 \νΗίεΗ τηί§Ηί ίΗεοΓεΐίθ3ΐ1γ Ηε
δυρροδεά 3ηά ίδ ιηοδί ρΓθΗ3Η1γ οηΐγ τε1εν3ηί Ιο ιΗε ραΠδ \νΗίοΗ 3ΐΓε3άγ οοΗετε
ννε3^1γ.

5 ΤΗΕ ΜΑΤΕΚΙΑΕδ’ ΒΕΗΑνίΟΙΙΚ
Αδδεδδίη§ ιΗε Ιενεί ο ί άεε3γ 3η<1 ιΗε εηνίΓοηπιεηΐ3ΐ εΗ3Γ30ΐεπδΐίεδ πιεηίίοηε<1
3Ηονε, Ιεά υδ Ιο εοηδίάετ δοηιε εΗ3Γ3εΙεπδίίεδ οΓ ιΗε δίοηε’ δ ΗεΗ3νίουΓ ; [Ηε Ιγρε ο ί
ίηΙεΓ3εΐίοη ρΓεδεηΐ \νί[Η \ν3ίετ, Ηε ίί ίη ιΗε Ιίςυίά ογ δίε3ΐη δΐ3ΐε, ίη ρ3Πίαιΐ3Γ. ΤΗε
ηΐ3ίη ρΗγδίθ3ΐ οΗ3Τ3θΙείίδΐίοδ \νετε νναΐετ (Ιίςυίά 3ηά δίεατη) 3ΗδθΓρΐίοη 3 ηά
(1ε3ΗδθΓρίίοη, ροΓΟδίΙγ βη<1, 3Ηονε 311, ιΗε ΗεΗ3νίοιΐΓ 3ηά πιονεπιεηΐ ο ί Ιίςυίάδ
ίηδϊΗε [Ηε ηΐ3ΐεπ3ΐ. Α ΐ ιΗε πιοηιεηΐ τεδε3ΓεΗ ννΗίεΗ αίιτίδ Ιο Ηείίετ υητίετδΐ3η£ΐ Ηο\ν
Ιο τεάιιεε ΐΗεδε ρΗεηοΓηεη3 \νίΐΗ ιΗε Ηεΐρ ο ί \ν3ΐεΓ-ρΓθοίιη§ δγδίεπίδ \νΗίοΗ 03η Ηε
3ρρ1ίε<1 Ιο ΙΗε δυτίδοε, 3Γε Ηείη§ 03Γπεά ουί. Τεδίδ [7] ίη δρεοίίίοαίΐγ ρτερ3Γε(1
δ3πιρ1εδ Η3νε ΐΗυδ Ηεεη άοηε. ΤΗε ριιά(1ίη§-δΐοηε \ν3δ ρ3ΐ<1 ρ3Πίευΐ3Γ 3ΐΙεηΐίοη 3δ
ίίδ δυΗΗεε ίδ ίη 3 \νοτδί δΐ3ΐε ο ί εοηδεΓν3ΐίοη.
ΤΗε τεδυΐΐδ Η3νε δΗο\νη 3ηά ςιΐ3ηΐίζε<1 ΙΗε εχίτεηιε \ν3ΐ6Γ 3ΗδθΓρΐίοη Γ3ίε (ίι§υτε 1)
ίτοπι \νΗίεΗ \νε 03η άεάυεε ΙΗε ρικίάίηβ-δίοηε’ δ εχίτετηε δ3ΐυτ3ΐίοη τ3ΐε 3ηά ιΗε
δαΗδεςυεηΐ <1εΗγ<ίτ3ΐίοη Γ3ΐε. ΟίΗετ ΐΗ3η δ3ΐίηε πιοΗίΙίΐγ οη [Ηε ίηηετ ρ3Γί ο ί [Ηε
δυιΤαοε, [Ηίδ ρΗεηοτηεηοη 03η 3ΐδο 03υδε πιεεΗ3ηίε3ΐ ρτοΗΙεηΐδ άαε ίο ιΗε Ιίςυίάδ’
πιονεπιεηΐ.
Ρί§ιΐΓε 1. Με<ίίυτη-εο3Τδε §Γ3ΐη ρυάάίη^-δίοηε 03ρί1ΐ3τγ αΗδοτριίοη. Ν οίε Ηο\ν [Ηε
Γιτδί τηε3δυπη§ ροίηΐ 31 οηΐγ 5 τηίη, Η3δ 3ΐπιοδ( 3ΐτε3(1γ τε3εΗε(1 [Ηε
3ΗδθΓρίίοη ρΐ3ΐε3ΐι.
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6. ΚΕδΤΟΚΑΤΙΟΝ \ΥΟΚ.Κ ΟΑΙΙΚΙΕΟ ΟυΤ ΙΝ ΤΗΕ 1930’β.
Αδ πιεηΐίοηεά αΗονε, ίΗε λυογΗ εαπίεά οιιί ϊη ίΗε 1930’ χ Ηαχ ρΓονεη Ιο 6ε ςυίΐε
χιιϊίαΗΙε αχ ίαΓ αχ ίΗε εΗοίεε οΓ πιαίεπαΐχ ίχ εοηεεΓηεά. δΐνα<1γϊη§ ίΗεχε ηιαίεπαΐχ εαη
χιιρρίγ υχείΐιΐ ίηΓοπηαίίοη Γογ ίΗε ρ1αηηίπ§ οΓ ίΗε ρΓεχεηί εοηχεΓναίϊοη ρΗαχε.
ϋυπη§ ίΗε 1930’ χ ΓεχίοΓαίίοη λυογΕ ίΗε ηιοηιΐίϊΐεηΐ υηΩεπνεηΐ α Γαάίεαΐ
ίΓαηχΓοπηαΐίοη ννϊίΚ τεχρεεί Ιο ίΗε αρρεαΓαηεε ίΐ Ηαά αχχιιηιεά άυπη§ ίΗε ΜϊΩάΙε
Α§εχ. ΤΗε άεηιοΐίίίοη οΓ χοιηε αφαεεηί Ηουχεχ εαπίεά ουί ννϊΐΗ ίΗε ίηίεηί οΓ
Γεεονεπη§ ίΗε οπ§ϊηα1 Κοιηαη αχρεοί Ηαχ ίηΩυεηεεΗ ίΗε αίί Γηαχχ ιτιονειτιεηΐ
αίουικί ίΗε χυιΓαεεχ αηΩ ίΗίχ Ηαχ ϊη Ιιιγπ άΪΓεείΙγ ίηίΐυεηεείΐ ίΗε χίαίε οΓ
εοηχεΓναίϊοη.
Α ιηεάϊεναΐ εΗαρεΙ \νϊίΗ α εοιηηιυηΐεαίίοη ίΓεηεΗ ίΗαί ρεπηίΐΐείΐ ΓεαεΗίη§ ίΗε ίορ οΓ
ίΗε εαχίείη αΓεΗ ιΗαί Γαεεχ ουί Γγογπ ίΗε είίγ νναΐΐχ, \ναχ Ηιιϊΐί. ΒοίΗ ίΗε εΗαρεΙ αηά
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ίΗε εοπιπιυηίοδΙίοη ίΓεηοΗ οοηηεείεά Ιο ίη ννεΓε <3εδΐΓθγε(1 <3υηη§ ίΗε ΓεχΙΟΓαΙΐοη
ννοίΐν ννΗϋδΙ δοιηε ννίηάοννδ \νβΓε ΓεΗυίΙί Ιο τεεονεΓ ίΗε οη§ίη3ΐ 3δρεοί άεάυεεά
Γγογπ ιΗε Γειτΐ3Ϊηϊη§ Κ.οπΐ3η ηιϊη8.
Αη 3ΓεΗ3εο1ο§ίε3ΐ εχε3ν3ΐίοη ΐΗ3ί ΓεδίΟΓεά ίΗε οπ§ίη3ΐ γο3<1 Ιενεί νν3δ ε3ΐτίε(1 ουί
Ιο ίΗε δουίΗ Ηυί 3ί ίΗε 83ΐηε ΐίιηε ΐΗίδ εχο3ν3ΐϊοη 0Γ63ΐεά 3η 3Γε3 ννΗίοΗ Η35 ςυίίε 3
5ΐ3§η3ηΙ Ηί§Η-ΗυΓηί(ϋΐγ ηιίαΓθθ1ίηΐ3ΐε ννίίΗ εοηδεςυεηί 1>ϊο1θβϊε3ΐ ουίεΓορδ. ΤΗίδ
ννοιΊί §Γε3ί1γ ίηίΐυεηεεά ίΗε ηιοηυιηεηΐ’ δ οπ§ίη3ΐ δίηιείυΓε 3η<1 ίη δοηιε 03δεδ
5ενεΓ3ΐ δυιίηεεδ ννΗίοΗ 1ΐ3ε1 Ηεεη ΐ3ΓηρεΓε(1 ννίίΗ Ηγ ιΗε ηιεάίεν3ΐ εοηδίηιείίοηδ,
ννεΓε τεδΙΟΓεά. δυΓνεγίη§ ίΗε ΓηοηυηιεηΙ δΗοννεΗ Ιΐΐ3ΐ ίΗίδ ίηίε§Γ3ίίοη ννοτΗ νν3δ
Ηοηε 3εεοΓ(1ίη§ ίο ίΗε ρηηείρίε ο ί πιίπιείίο Γεΐηΐε§Γ3ΐίοη ΗοίΗ ίη ίΗε ογ3ο1<5 Ηείννεβη
ίΗε 35Η13Γ8 3η(1 ίη ίΗε Γεεοηδίηιοίίοη ο ί ννΗοΙε ρ3Γΐ5 ο ί δοηιε ΗΙοεΗδ. ΤΗε 5ΐ3ίε ο ί
οοηδεΓνΒΐίοη ο ί ίΗίδ ίηίε§Γ3ίίοη ννοΓΗ 3η<1 ο ί ίΗε δεηΐδ ίδ όεείάεάΐγ §οο<1 35 ίδ ιΗε
5ΐ3ΐε ο ί εοη5εΓν3ΐίοη ο ί ίΗε δίοηε ι ΗβΙ ίδ ίη άίτεεί εοηί30ί ννίΐίι ιΗε ίηίε§Γ3ίίοη

\νθΓΐί.
ΤΗε ννεδίεπι 3γοΗ άοεδ ηοί δεειη Ιο Ηηνε υη<1εΓ§οηε 3ηγ οοηδεΓν3ΐίοη ννοΓΗ ίη ίΗίδ
ρεπο<3 3ηά ίΗε οη§ίη3ΐ ηοίεπηίδ Ηβνε τεηΐδίηεό εχβείΐγ ιΗε 53ηιε ννίίΗ νεΓγ Ιίίίΐε
ίηΐε§Γ3ΐίοη. δοηιε ηΐ3ίηίεη3ηεε ννοτΗ 03πϊε<1 ουί πιοΓε τεεεηΐΐγ \ν3δ Ιίπιίΐεά Ιο
ΐ3γίη§ δοηιε εορίη§ οη ΙΗε ΙοννεΓ ρ3Πδ οί ιΗε Ηοΐεδ Ιεή ηίΐεΓ ίΗε Ηουδεδ ννεΓε
ίΙειηοΙίδΗεεΙ. ΤΗε ιηοδί εΐΓ3δΐίε ννοΓΗ Ηοηε οη ίΗίδ ρ3Π νν3δ εονεπη§ ίΗε υρρεΓ ρ3Π
\νίΐΗ ΙεηΗ. ΤΗίδ Ιγρε οί εονεπη§ Η3δ <ΐΓ3ννΗ3θ1<5 ννΗίοΗ \νε Η3νε ηίΓεηάγ ηΐΐυάεά Ιο
άυπη§ ουΓ οοηδίάεΓΒίίοηδ οη ιΗε 5ΐ3ΐε οί οοηδεΓν3ίίοη.
II ίδ ΐΗιΐδ ενίεΐεηί ίΗ3ί ιΗε ρΓεδεηΙ δίικίγ, ννΗοδε 3ΐπι ίδ ρΐ3ηηίη§ ιΗε ΓεοονεΓγ ννοτΗ,
ίδ ίηίεΓεδίεά ίη υηάεΓ5ΐ3η(1ίη§ ίΗε ίηίΐυεηοε οί ιΗε εΗ3η§εδ ίη ίΗε 3ΐηιοδρΗεπε
ρΗεηοπιεηη δϋΓΓθυηάίη§ ΙΗε ιηοηυιηεηΐ Ηυί 3ΐδθ ίη δίαάγίηα ίΗε ίηίε§Γ3ίίοη
ηΐ3ΐεπ3ΐ5 υδεοί, ηΗονε 311 ίη ιΗε εηδίεΓη 3γοΗ. ΤΗε δίαίε οί οοηδεΓνηΐίοη ηηά ρειΤεοΙ
εβηιουίΐΒβε δΗο\νη Ηγ ΐΗεηι §ιΐ3ΓεηΙεε ΐΠείτ Γε1ί3Ηί1ίΐγ 3ηά ΐΗεγ ηιιΐδΐ ΐΗυδ Ηε
εοηδίΗεΓεά εχεείΐεηΐ οοιηρ3Π5οη (ΙβΙβ.
7. ΤΗΕ ΜΑΤΕΚ,ΙΑΕδ υδΕϋ ΙΝ ΤΗΕ 1930’δ
ΜοΠ3Γδ 53ηιρ1ε5 λνεΓε ΐ3Ηεη Ιο δίυάγ ιΗε ηΐ3ΐεπ3ΐδ υδεΗ 35 583ΐδ άυπηί» ιΗε νηπουδ
τεδίΟΓΒίίοη ρΗ3δεδ ονεΓ ιΗε ρ3δΐ γε3Γ5.
ΤΗε 53Γηρ1ίη§ εοηεεΓηεά ΗοΐΗ ιΗε ΓηοΠ3Γδ ιΐδεΗ Ιο ίιΐΐ ιΗε εΓΒεΗδ Ηείννεεη ίΗε δίοηε
ΗΙοεΗδ 3η<1 ρ3Π ο ί ιΗε πίογϊ3Γ5 ιΐδεά Ιο ρΓΟΙεεΙ ιΗε ίΐ3ΐ δυιΐΒοεδ. \ΥΗεη ΐ3Ηιη§ ιΗε
83Γηρ1εδ \νε ηοΐίεεΗ ι ΗβΙ ΙΗε πιογ[3Γ5 ννεΓε ςυίίε ΗβγΗ 3ηε1 εοΓηρηεΙ 3ηά ΐΗίδ πΐ3(1ε ίΐ
ηεεεδ53Γγ ίο ιίδε Ιοοίδ ηοΓπΐ3ΐ1γ επιρίογεά ίοΓ Ηε3νγ Ηιιίΐάίηβ νυογΗ. ΤΗε ΗΒπΙηεδδ
ο ί ΙΗε πΐΒίεπΒίδ, ίΗε ίΓ3§πιεηΐ5’ 3δρεεΙ, ιΗε ρεποά ίη \νΗίεΗ ιΗεγ ννεΓε αδε<1, ΙεΗ υδ
Ιο δΐιρροδε ΙΗ31 οεπιεηΐ ρΓοΗυοΙδ ννεΓε ιΐδεά Ιο Γηηΐνε υρ ΙΗε πιογϊ3Γ8.
ΤΗε ΙεδΙδ 03ΓΓΐε(1 ουί Ηγ ΓηίηεΓ3ΐο§ίε3ΐ-ρεΐΓθ§Γ3ρΗίε &ηΗ οΠεητίεΒΐ εΗ3Γ30ΐεπζ3ΐίοη
ο ί ΙΗε ηιοΠΒΓδ 3ηά ο ί ΙΗε Γ3\ν ηΐΒίεπΒίδ υδεά ίο πΐΒίνε ίΗεηι υρ, 35 ννεΐΐ 3δ οΐοδείγ
εχΕΐηίηίη§ ίΗεΐΓ οοηδεΓνΒΐίοη 5ΐ3ίε, ννεΓε ΐΗεΓείοΓε 3ίπιε(1 3ί νεπίγίηβ ίΗίδ
ΗγροίΗεδεδ.

ΤΗε ΓπίηεΓ3ΐοί>ίε3ΐ ίεδίδ 03Γπείί ουί υδίη§ Χ-Γ3γ (ΗίίΓΒείοΓηεΐΓγ (ΡΗΙΕΙΡδ Ρ\Υ 1830
<ϋίΤΓ30ΐοπιεΐεΓ, Ου ΙυΗε 3η(1 Νί 3ηΐίθ3ΐΗοάε) δΗοννεά ίΗε 53ηιε ηΐ3ΐ<ε-υρ ίη 311 ίΗε
53ηιρ1εδ. Ιη ί3εί, ίΗε ηιοιίΒΓδ 3Γε ηΐ3(1ε υρ οί ςυ3Πζ, ε3ΐείίε, Γηίο3, εΗΙοπίε,
ίε1ί1δρ3Γ, 3ηιρΗίΗο1ε, ργΓΟχεηε, εΗΓγδοίϋε 3ηά βγρδυηι ΐΓ3εεδ. ΤΓ3οεδ ο ί ΐΗεηηπϋΐε
3ηά ΐοΗεΓΓηοπίε Η3νε 3ΐδο Ηεεη ίουηΗ οη 311 ίΗε 53ΐηρ1εδ.
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ΤΗε ρείΓθ§Γ3ρΗίο ιΗίη δεοίίοη ίεδίδ δΗοννεΤ 3η 3μ§Γ6§3ίε ο ί ΗείεΓθ§εηεουδ
άίιηεηδίοηδ Ιΐιαί §ο ίτοιτι 50-80 μ Ιο χενεηΐ οεηίίηιείΓεδ ϊη δίζε. ΤΗίδ 3§§Γε§3ίε ίδ
πΐ3(1ε υρ ο ί ςυ3Πζ (τ3§ιηεηί3, ο3ΐοίίε, ργίοχεηε, ηιίο3, ΕΓηρΗίΗοΙε, ητιείΕΐηοφΗίο
Γοείί ίτ38ΐηεηΐ5, §Γ3ηίίε, δοΗίδί, ΙίιηεδοΗίδΙ, §ηείδδ, ργίοχεηίΐε είε.. ΤΗε ΗίηάεΓ 1ΐ35 3
ΟΒίείίίο ΓΠ3ΐ<6-υρ 3η<1 15 ο ί ΗΓοννηίδΗ οοίουί ννϊίΗ ά3Γΐ<6Γ 5ροί5 3η<1 δΗηάεδ. ΤΗε
Ηίη<1εΓ/3§§Γε§3ΐε Γ3ίίο ίδ 3Γθυη<1 1: 3. ΤΗε ροηοδίίγ ίδ 3νεΓ3§ε ννϊίΗ δ1ί§Ηί ν3Π3ίίοηδ
ίτοιη 53Γηρ1ε Ιο 53ΐτιρ1ε, ίΗε 5Η3ρε ίδ γοιιγκΙ 3ΐκ1 τε§υΐ3Γ.
Ιί ίδ ροδδίΗΙε Ιο ΐΗϊηΗ Γγογπ ΐΗεδε Γεδυΐίδ ΐΗ3ί ίΗε ιτιοιΤ3Γ5 ρΓβδεηί ίγρίο3ΐ οεηιεηΐ
Π10Π3Γ εΗ3Γ3εΙεπ5ΐϊο5 δοεΗ 35 ίΗε ρΓεδεηοε ο ί ίοΗεπηοπίε 3ΐκ1 ο ί 3 ΗΐΌ\νη οοίουίεά
ΗίηάεΓ ο ί 3 ίίηε οοηδίδίεηογ δεεη ΐΗίου§Η ίΗε ιηίεΓΟδοορε ΗοννενεΓ ννε <1ο Γ83ΐίδε
ΙΗβΙ ίΗίδ ενίάεηεε ίδ ηοί εηου§Η Ιο Ηε οεΓΐ3ίη ο ί ίΗε 3Ηονε . ΤΗε ρΓοΗΙειτι ο ί
εΗ3Γ30ίεπζίη§ ο1<3 οεπιεηΐ ίδ δίίΐΐ οηε ο ί ίΗε ιποδί εοηίΓονεΓδί3ΐ ροϊηίδ 3η4 νειγ
άίίίιουΐΐ ίο δοΐνε ίίηάίημ, ίη ΐΗίδ 035ε, 3 οοΗείεηί άενείορηιεηΐ Γεπΐ3ίηίη§ οοηηεοίεά
ίο ίΗε ρεΐίθ§Γ3ρΗβΓ’ δ ρείδοη3ΐ εχρεπεηοε.
ΟίΗεί Γεδε3ίοΗ νν35 03Γπεί1 ουί ννϊίΗ ίΗε ϊηίεηί ο ί Ηείίεί υηάεΓδί3η(ϋη§ ίΗε
ίηίεΓ3είίοη Ιενεί Ηείννεεη ίΗε ιτιοη3Γ5 3Π(1 υηΤεΓίγίημ δίοπε. \Υ3ίεΓ 3Ηδθίρΐίοη 3Πί1
(ΙεαΗδΟφίίοη ίεδίδ, ΗοίΗ ίη ίΗε Ιίςυίίΐ 3η(1 8ίε3ηι 8ΐ3ίε, ννείε ΟΕπίεΤ ουί ννϊίΗ ίΗε
ϊηίεηί ο ί εοιηρ3πη§ ΐΗεπι ννϊίΗ ίεδίδ 03Γπε<1 οαί οη δίοπε ΐΏ3ίεπ3ΐδ. υηίοιΊυπ3ΐε1γ
ίΗε (ϋΗϊουΙίίεδ εηοουηΙεΓενΙ ννΗεη ί3ΐάη§ ηιοΠ3Γ 53πιρ1ε5 οοηάίίίοηβά ίΗε οο11εοίίη§
3Π(1 ίΗε δρεείηιεηδ ίΗιΐδ οΗί3ίηε(1 ρτονεΟ ίο Ηε υηδυίί3Η1ε ίοί οοηνρΕΠδοη ίοΓ
3ΗδθΓρίίοη ίη ίΗε ΙίςαίΟ 5ΐ3ίε. ΤΗε ιηεΐΗοίΙοΙομγ ίδ δίιηρίεδ ίοΓ ίΗε 8ίε3ΐη δΐ3ίε 3Π(1
ννε ΐΗείείοίε οΗί3ίηε<1 ίΗε ίννο ουη/εδ τεΐ3ίίνε ίο ίΗε 3νεί3§ε 3ΗδθΓρίίοη 3Π<1
άεΕΗδΟφίίοη ν3ΐυεδ (Πμ 3 3ηά 4).
ΤΗε εοΓηρ3Π5οη Ηείννεεη ίΗεδε οιΐίνεδ 3ηά ίΗε δίοηε οηεδ (ίι§. 2) δΗοννδ ΐΗ3ί ίΗε
ιηοΓί3Γ5 3ίε ιηοίε Ηγμίοδοορίε 3ηά ίΗ3ί ίΗε Γ3ίίο ο ί νν3ίεί ΕΗδΟίΗεΤ ίη ίΗε 5ίε3πι
5ί3ίε 03η ενεη Ηε ίεη ίίιηεδ ιηοΓε. ΤΗίδ Γεδίιΐί <Τί<Τ ηοί δεειη ηεμΙίμίΗΙε Ηυί, ΗοννενεΓ,
ίί άίΤ ηοί ρεπηίΐ υδ ίο <ΐΓ3νν 3ηγ οοηοΐυδίοηδ (ίί ννε εχοΐυάε ίΗ3ί ί30ί ΐΗ3ί ρυά<ϋη§δίοηε ίδ 3 ΗϋΓΕΗΙε ηΐ3ΐεπ3ΐ) ΗοίΗ Ηεθ3ΐΐ5ε ο ί ίΗε ΐ3θ1ε ο ί ίηίοπη3ΐίοη ρΓεδεηί
οοηοεπιίημ ιΗίδ ίη 1ίίεΓ3ίιΐΓε 3η<1 Ηεο3ϋδε οί, 35 3ΐΓ83άγ 5ί3ίε(1, ίΗε δίοηε’ δ §οο(1
5ί3ίε ο ί οοηδεΓν3ίίοη ννΗεη ίη οοηί3θί ννϊίΗ ίΗε 3Ηονε ιηεηΐίοηεΤ ΓηοΓΐ3Γδ.

8. ΤΗΕ ΚΕδΤΟΚΛΤΙΟΝ ΡΚΟΤΕΕΤ.
8.1. ΤΗε Γε3ΐίδ3ίίοη ρπηοίρίεδ

\Υε ΐΗίηΗ ίι 3ρρΓορπ3ίε, Ηείοίε Ηίδευδδίημ ίΗε ρΐ3ηηίη§, ίο ρΓειηίδε ίΗε §εηεΓ3ΐ
οοηδί(1εΓ3ίίοη ΐΗ3ί 311 ΓεδΙθΓ3ίίοη ννοιΤ εχεΓοίδεδ ςυίίε 3 δίΓοημ 30ίίοη οη 3
Γηοηυπιεηί’ δ Γε3ΐίίγ 3η<3 311 τεδίθΓ3ίίοη ννοΗν ιηιΐδί Ηε οοηδί(1εΓ8(1 δο.
ΟίΐΓ τείεΓεηοε ροίηί ίδ ηοί οηΐγ ίΗε Γηοηαιηεηί Ηυί 3ΐδο ίίδ τοίε 35 ρ3Π ο ί 3 οίίγ. ΤΗε
ουδΙοπΐ3Γγ ςυεδίίοη ίο 3ηδννεΓ ίδ : άο ννε νν3ηί ίο 83νε ίΗε ηιοηιηηεηΐ ογ ίίδ
Ηίδίοπθ3ΐ ίηΐ3με ? ΤΗίδ ςυεδίίοη ίτηροδεά ίίδείί Τυπημ ίΗε ρΐ3ηηίη§ ρΗ3δε ννΗεη ίΗε
ηεεάδ εχρουηάεά Ηγ ίΗε ίεοΗηίο3ΐ 8ΐ3ίί (οΗεηιίδί, ρΗγδίοίδίδ, §εο1ο§ίδίδ, τεδίοΓεΓδ)
803Γδε1γ ιηεί ννϊίΗ ίΗε ηιοηυηιεηΐ’ δ ρΓεδεηί Γβ3ΐίίγ.
Ρί§υΓε 3. ΤΗε νναίεΓ 38 8ίε3πι 3ΗδθΓρίίοη ρεΓοεηίΕβε (ν/εί§Ηί/ννεί§Ηί) Ηγ ίΗε
,

ΓηοΓΐ3Γ8 υδοΤ ίη ίΗε 1930’ δ. \¥ε 03η ηοίε ίΗε Ηί§Η ρεΓοεηί3§ε ο ί δίεΒΓη
3ΗδθίΗεί1 οοιηρ3Γεί1 ίο ίΗε οπ§ίη3ΐ ηΐ3ΐεπ3ΐ (ίι§. 2). ΤΗε ί30ί ίΗ3ί ίΗε
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ιπογϊ&γ ’ β $υιίαοε ϊδ ςιιίΐε ίπ·ε§υΐ3Γ αηά ΐΗεΓεΓοΓε άϊίϊίειιΐΐ Ιο εναΐυαίε ιτιαδΐ
1>ε Ηοπιε ίη γπϊγκΙ.

Ρί§υΓε 4. ΤΗε \ναΙεΓ 35 δίεαιτι άε&ΡδΟΓρίίοη ταΐίο Γογ ΐΗε πιοΠαΓ5 ϋδεά ίη ΙΗε 1930’δ.
\Υε εαη δεε ΙΗ&Ι ιΗε άεάκοΓρίίοη δρεεά ίδ οηΐγ δϋ§Ηΐ1γ Ηί§ΗεΓ ιΗ3η ιΗε

8.2. ΤΗε ιηεΐΗοάδ 3ηά ηΐΕΐεπαΙδ
ΤΗε ρΐ3ηηίη§ ρ3Π οΓ ΙΗε λυογΗ νν35 (ϋνίάεά ίηΐο 1\νο ρΗ3δεδ. ΤΗε ΓίΓδί Ηείη§
ίΓηΓηεάίβΙε \νοΗ< ΐο δεειίΓε ίΗε δίοηεδ ννΗίεΗ 3Γε ιηοΓε ΗΗεΙγ Ιο Γπΐΐ, 3η(1 ΐΗεΓεΓοΓε
ηιοΓε <ΐ3η§εΓθα5 Γογ Ιγ3ΓΓιο, 33 ννεΐΐ 33 οΗδεΓνίη§ ΙΗε άεο3γ ρΗεηοηιεη3 ρΓεδεηί οη
ΙΗε δαΓ&οεδ ηιοΓε 3ΐίεη1ίνε1γ.
ΤΗε 5εεοη(1 οοηεεπιεά οοηιρίείε Γε5ίθΓ3ΐίοη \υογΗ ιΐδίη§ ΙΗε ϊηΓοπτΐ3ΐίοη οΗΐ3ίηεά
Γγοιπ ιΗε άί3§ηο5ΐίε 3ηά Γιγ31 ρΗ33ε3.
Αδ \νίΐΗ 311 ΓεδΙθΓ3ΐίοη ΙΗε ορεΓ3ΐίνε ρΗ35εδ 03η Ηε (Γίνίάεά ίηΐο Γοιιγ πΐ3ίη ρ3Πδ :
ρΓεεοη5θ1ί<ΐ3ΐίοη, ε1ε3ηίη§, εοηδο1ί(ΐ3ΐϊοη 3η<1 ρΓοίεεΙίοη. ΤΗε ΓίΓδί ρ3Π, §εηεπε3ΐ1γ
03ΐ1ε<1 ρΓεεοη5θ1ί(ΐ3ίίοη, ίηνοίνεδ ΗοΐΗ ιΗε 5αιΤ3εε5 3ηά ιΗε υηδίυοΗ ρ3Πδ ννΗίεΗ 3Γε
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Ιο 1)6 Γ6ίηΐ6§Γ&Ιβ(1 υχίη§ ηιοΠ&Γδ ννΗίοΗ Η&νε Ηεεη χυίί3Η1γ ρΓβραΓεά ΗοίΗ 38 ίατ αχ
ίΗε §Γ3ίϋη§, ίΗε οοίουί 3η<1 ίΗε Ηίηά6Γ/3§§Γ683ΐ6 ταΐϊο 3Γ6 εοηεεπιεά. ΤΗε ιηοΓε
6Χί6ΓΠ3ΐ ρ3ΓΪ5 ννίΐΐ 1)6 ρ6ΓΓεθΐ6ί1 1ΠΙΐΐ6 ήη3ΐ 0θηδθ1ί(ΐ3ίίθη ρ1ΐ356 ίηδί63<1
ΤΗε χίοηε’χ Ηί§Η Ηγ§Γοχοορίοίίγ 3ηά (ϋχΗοιηοβεηείΐγ 1ΐ3<1 Ιο 1)6 03Γείυ11γ εοηχίβεΓεά
Γογ ΐΗε ο1ε3ηίη§ ρΗ3χε. ΤΓ3άϊΐϊοη3ΐ πιείΗοάδ υχίη§ \ν3ΐ6Γ ογ Η3χϊο χοΐυίίοηχ χεεπιεβ
Η3Ζ3Γ(1θ115 1)6031186 Ιΐΐεγ λνουΐβ ΠΟί 3ΐ1θλν 6Π0υ§Κ ΟΟΠίΓοΙ 0ν6Γ ίΗε 3Γ63 ννΗίοΗ Ιΐΐεγ
\νου1ά 3ίΪ6θΙ. ΧΥαΙεΓ ρεηεΐΓ3ΐίοη 03η ίη &οί 03ΐΐ86 (ϋχίηΙε§Γ3ΐίοη ρΗεηοΓηεη3 ίη
3Γ638 ίηχίάε ΐΗε χίοηε υη<Γεπτιίηίη§ ίΗε χίοηε’χ ίηΙε§πΐγ . ΤΗε 803Γ06 3ΐτιοιιηΐ οΓ
03Γΐ)οη3ΐ6 ΙιίηίΙεΓ ρΓεχεηί ίη ίΗε δίοπε χυ§§68ΐε(1 υχίη§ άι-γ ο1ε3πίη§ ηπείΗοάε Αί
ρΓεχεηί \νε 1ΐ3νε οΗοχεη οΐ63ηίη§ ηιείΗοόχ υχίη§ ηιίοΓθδ3η<ΐ6Γ8 3ηά οοηίίηυουχίγ
03ΓΓγίη§ ουί Γ63άίη§δ ννϊΐΗ 3 νίβεοιηίοΓοχοορε ΙιείοΓε 3ηά 3ίΐ6Γ ο1ε3ηίη§ [8], ίη
οπΓεί Ιο 1ΐ3ν6 οοηίΓοΙΙεά άίπ Γ6ΐηον3ΐ.
\¥ε Ηεΐίενεά Ιΐΐ3ΐ ίΗε ιίδε οΓ (Γ3(1ίΐίοη3ΐ \ναί6Γ Γερείΐεηίχ Ιο ρΓοίεοΤ ίΗε χυΓ&οεχ
λνοιιΐά 1ΐ3νε Ηεεη ςυίίε οοιηρ1ίο3ΐ6(1 Γογ ίΗε 53ηΐ6 Γ63δοη 8ί3ΐε<1 3ΐ)ονε οοηοεπιίη§
ίΗε ΙβοΙο οΓ υηά6Γ8ί3η£ϋη§ οΓ ίΗε ιηονεπιεηί οΓ ίΐαίάδ ίηχίάε ίΗε χίοηε. ΤΗε
ίπφο55ΪΙ>ϊ1ίΐγ οΓ 6δ1ίηΐ3ΐίη§ οοΓΓεοίΙγ ΐΗε Γεχίη άίχίπΗυίίοη οη ίΗε 5ιιγΓ3068 ογ ίη ΐΗε
Ηοΐΐοννδ οη ΐΗε ηΐ3ΐ6Π3ΐδ Ιο 1)6 ρΓοίεοίεά, ίχ 3η υηίαιοννη ΓβοΙογ ν/ΙιίοΓι οουΐά εβυχε 3
Ι3ε1( ρΓοίεοίίοη είΓεείίνεηεχχ ννίίΗ χοηιε ίηΐεΓ30ίίοη ρΓοΙιΙεηιχ Ηείννεεη ΐΗε χίοηε
3η<ί ίΗε \ν3ΐ6Γ τερείΐεηΐ. ΤΗε Γ6Χ63Γ0Η Γε§3Γ(1ίη§ ΐΗίχ ίχ χΐίΐΐ Ηείη§ 03Γπε<1 ουί [9],
Ηοί ίΗε ΓιγχΙ Γεχυΐίχ Η3νε ηοί §ίνεη οχ εηου§Η §ιΐ3Γεηΐεεχ 3Χ Ιο ίΗε ν3ΐί<3ίίγ οΓ ΐΗίχ
Ιγρε οΓ ννοΓΗ.
ΤΗε ίηίε§Γ3ίίοη ρΗ3χεχ λνεΓε Η3χε<1 οη 3Π3ΐγΙίθ3ΐ <1313. XVε 03η χΐ3ΐε Γγοπι ίΗε
ΓηίηεΓ3ΐο§ίθ3ΐ ρείΓθ§Γ3ρΗίο ίεχίχ ΐΗηΐ ίΗε ίηίε§Γ3ίίοη πΐ3ΐ6Π3ΐχ υχεά ίη ίΗε 1930’χ 311
οοηιε Γγοπι ίΗε οίΐγ οΓ Αοχί3 3ηά ίΐχ χυπΌυη<ϋη§χ. ΤΗε 3§§Γ6§3ίε ίχ πιβάε υρ οΓ
ν3Π3Η1ε χίζεά ρεΗΗΙεχ ΐ3Ηεη Γγοπι πνεΓΧ. ΤΗε ΐΓ3νεΓΐίη ΙίηιεχΙοηε Γίεςυεηΐΐγ Γουηίΐ
ίη 311ΐΗε τεβίοη \ν3χ ρΓθΗ3Η1γ υχεά 3Χ ΗίηάεΓ. ΤΗε τεχυΐίχ Ηο\νενεΓ χεεπι ίο ροίηί Ιο
ίΗε ιιχε οΓ εεπιεηΐ Γη3ίεπ3ΐ ΡγοοΓ οΓ ίΗίχ ίχ ίΗε ΐΗεη3Γ(1ίΐ6 &ηά ίοΗεπηοπΙε ρΓεχεηοε
(Ιγρίθ3ΐ οοπιρουπάχ Γουηά ίη οεηιεηί ηιοΠ3Γχ), ίΗε ΗίηάεΓ’χ ενίάεηί ά3Γΐί6Γ οοΙοπγ,
3ηά ίΗε Γουηά χΗηρεά Γ6§υΐ3Γ ροΓοχίΙγ (χεεη ίη ΐΗίη χεοίίοη). Οεχρίΐε ίΗίχ ΙΗε
1ΏΟΓΪ3ΓΧοοΗεΓε 3η<1 3Γ6 ίη 3 §οο<1 χΐ3ΐε οΓ εοηχεΓν3ΐίοη.
ΤΗεΓεΓοΓε 3Χ Γ3γ 3χ ίηίε§Γ3ίίη§ ίΗε ι>3ρχ ογ Π11ίη§ ίΗε ογ3οΗχ ίχ οοηεεΓηεΗ, ίΗε
τεχυΐίχ χΗο\ν Ιίίίΐε (33Γη3§€ Ηυε ίΗε οεηιεηί ρΓεχεηοε 3ηά ίΗε χίοηε’ χ Γεχίχί3ηοε ίο
οοηί3θί ννίίΗ χυοΗ ρΓοάυοίχ. XVε <Το ηοί άεεπι οοηχίάεΓίηβ ίΗε υχε οΓ οεηιεηί 38
Γείηΐε§Γ3ΐίοη ηΐ3ΐεΓί3ΐ 3ρρΓορπ3ίε, Ηιιί ίΗε Γ3οί οΓ Η3νίη§ υηάβΓχίοοίΙ Ηο\ν ίΗε υχε
οΓ οεηιεηί πιογϊβγχ ίχ ροχχίΗΙε 3η(1 ηοί ίΐ3η§6Γουχ. €3Γ6 ννίΐΐ Η3νε ίο Ηε 3χχεχχε<1
οοηχίίΐ6πη§ ΗοίΗ ίΗε χίοηε’ χ §Γ3(ΐ3ΐίοη ννίίΗ ννΗίοΗ ίί ννίΐΐ οοηιε ίηίο οοηί3θί \νιίΗ
3ηά ίΗε οΗοίοε οΠ οοβΙ §πί.
ΤΗε Γείΐεοίίοη οη ίΗε ίγρε οΓ οοηχο1ί(ΐ3ΐίοη ογ « ρΓοίεοίίοη » ΙεΗ ίο 3 χεπεχ οΓ
οοηχίάεΓ3ΐίοηχ ΓεροΓίεά Ηε1ο\ν. \Υε ιηυχΐ 13^6 ίηίο 3οεουηΙ ίΗε Γ30ί ίΗ3ί χυιΤ3οε
οοηχο1ί(ΐ3ΐίοη ννοΓΗ υχίη§ ίΗε πιείΗοϋχ 3ν3ΐΐ3Η1ε ίο υχ, ίχ ίΗου§Ηί ίο Ηε υηοεΠ3ίη.
ΤΗίχ ίχ χο Γογ ίννο Γ63χοηχ : Γηχί, ΐΗεΓε ίχ ίΗε ρΓοΗΙεηι οΓ ίΗε χίοηε’ χ χίηιοίυΓΒΐ
ίϋχΗοηιοβεηείΙγ 3ηά Γγοπι ίΗίχ χίεηιχ ίηοοΓΓεοί ννοΓίο ν3ΐυ3ίίοηχ ; χεοοηά, ίΗε ίγρε οΓ
άεο3γ ρΓεχεηί οη ίΗε χυπΓ306Χ ίχ ΙίηιίΙείΙ ίο οηε 3ί ιτιοχί ί\νο οεηίίηιείΓεχ ίη ΗερίΗ,
3(ί6Γ \νΗίοΗ ίΗε χίοηε 3ρρε3ΓΧ ίο Ηε χουηΗ 3ηά χίΓοη§. ΤΗε πχΗ ίηνοίνεά ίη 0Γ63ίίη§
χενεΓ3ΐ Γ6ίίουΐ3Γ χΙηιοίυΓεχ οΓ νβπουχ χίζε ίχ 3 863ΐίη§ είϊεοί οη ίΗε ρΓεχεηί ροίοχίίγ
3η(1 χνίίΗ ίΗίχ 3 ροχχίΗΙε οΗ3η§β ίη ίηί6Γ30ίίοη οΗ3Γ3θίεπχίίοχ Ηείχνεεη ίΗε χίοηε 3ηά
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ίΗε εηνίτοητηεηί. Ηοννενετ, αη είΗγΙ 8Ϊ1ίθ3ίε ννΗίεΗ τεδετηΗΙεδ ίΗε τοεΗ’ δ δί1ίε3ίε
εΗετηίδπι \νί11 Ηε ιιβεά ννΗετβ ίί ίδ άεετηεά αΗδοΙιιίεΙγ ηεεεδδ3τγ·
8.3. ΤΗε ρΓορο83ΐ
ΤΗε άεε3γ ρΗβηοηιεη3 ν3ΐυ3ίίοη 38 3 ννΗοΙε 3ηά ίΗε 3η3ΐγίίε3ΐ 0313 Ιεά Ιο 3 ΗεΗΕίε
ννϊΐΗϊη ίΗε ΗερΕτίτηεηίδ άεδί§η3ίε(1 ίοτ ίΗε τηοηιπηεηί 5 ρτοίεείίοη. ΤΗε ορεΓ3ΐίνε
δεείοτ’ δ ρίορο83ΐ, 3ήετ ίΗε (1313 Η3(1 Ηεεη ρτεδεηίεά, εοηδίδίεά ίη ίΗτεε ροδδίΗΙε
λν3γδ ο ί ίηίετνβηίηβ Ηείίηίΐίνβΐγ : Ηε3νγ, τηεάίιιτη 3ΐκ11ί§Ηί.
ΤΗε νν3ίετ βΗδοτρίίοη ά3ΐ3, ίΗε 83ΐίηε1γ ρτεδεηί, ιΗε ίτοη’ δ 8ΐιρειΤιεΪ3ΐ οχίεΐΕΐίοη
ρΗεηοηιεηοη 3ηά ιΗε ννίηΗ ρ3883§ε ίΕεΐοτϊ ννεΓε 311 Βδδεδδεά 3οεοπϋη§ ίο ίΗείτ
ροίεηώ ΐ 3η<3 <ΐ3η§ετοιΐδηεδδ.
ΤΗε Ηε3νγ « ηιείΗοά » εοηδίδΐδ ίη ιΐδίη§ τεδίηδ 3ηά οίΗετ τη3ΐετΪ3ΐδ υδείίιΐ ίη §ίνίη§
εοτηρίείε εοηΐίηηίΐγ Ιο ίΗε Ηΐ3ΐεπ3ΐδ1Η3 Ι Η3νε υηάετ^οηε εΗ3η§εδ. ΤΗε 3άν3ηΐ3§ε
ίδ ίΗ3ί ίΗε ηιοηυηιεηΤδ 3εδΐΗεΙίε 3δρεοΙ ννουΐά ηοί Ηε 3ΐΙεΓεά ενεη ίί ίΗε υδε ο ί
τεδίηδ 3ηά ρΓοΙεείίνε ΐΉ3ΐεπ3ΐδ 03η §ίνε πδε Ιο δΐφετίιεΪ3ΐ εΗτοπίΕίίε εΗ3η§εδ. ΤΗε
ίϋ83(1ν3ηΐ3ί>ε ίδ ηοί Ηείη§ 3Η1ε Ιο ρτεείίεί ΙΗε ΗεΗ3νίοοΓ 3ηά Ιγρε ο ί ίηίετ3είίοη ΙΗ31
\νοιι1<3 Ηε 0Γε3ίε(1 38 ΙΗε ηε\ν δίηιείιιτε ννοιιΙΗ Ηίίίετ ίτοπι ΙΗε ρτεδεηί 3ηΗ ννοιιΐά
Η3νε άίίίετεηΐ οοηδεΓν3ΐίοη ρΓοΗΙεηΐδ \νΗίεΗ 3Γε ηοί ε3δί1γ ίοτεχεεη 3η<1 ννΗίεΗ
ννοιιΐά ηεεά 3 ρτεείδε, ίε3δίΗ1ε ιη3ΪηΙεη3ηεε ρτο]εεί.
ΤΗε τηεΗίυτη « ιηεΐΗοίΙ» ίδ Ιίηιίΐεά Ιο ιΐδίη§ ίηίε§τ3ίίοη τη3ίεπ3ΐδ Ηυί ίί ννουΐά
ίηίΐηεηεε ίΗε 3ΓθΗίίεείηΓε 38 ίί ίοτεδεεδ ετε3ίίη§ δυίΐ3Η1ε εονετίη§δ. ΤΗε 3άν3ηΐ3§ε
ννουΐιί Ηε ίΠ3ί ίΗε τη3ίεπ3ΐδ/δίοηε ίηίεΓ30ίίοη ννουΙΗ Ηε ΙίηιίΙεά ίΗυδ ροδίροηίη§ ίί ίο
ροδδίΗΙε δείεηίίΓιε Ηενείορηιεηΐδ ίη ίΗε ίίιΙυΓε. ΤΗε ηε§3ίίνε δίΗε ίδ 3εδΐΗείίο 38 ίΗίδ
Ιγρε οί" ννοτίί ννοιιΙΗ 3ΐίεΓ ίΗε ιηοηυτηεηΤδ Ηίδίοτίε 3δρεεί. Μ οτεονετ \νε ηηΐδί 3ΐδο
εοηδίάετ ίΗε ίΗεΙ ΐΗ3ί ίΗε ίο11οννίη§ ρίοΗΙεπίδ 03ρί1ΐ3Γγ 3δεεηΙ, Ηίο1ο§ίθ3ΐ βτοννίΗ,
\νίη<3 είϊεοΐδ 3ηΗ Ηϋδί ρ3Γίίο1ε Ηεροδίί Ητοιι§Ηί Ηγ 3ετοδθ1 ννοιιΜ ηοί Ηε δυίίιείεηΐΐγ
τεάυοεά
ΤΗε ΙίβΗί « ηιείΗοΗ » (ίο Ηε εοηβίάετεά 1ί§Ηί οηΐγ 38 Γεγ 38 ίΗε δίοπε ίδ εοηεετηεά 38
ίί ίδ ςυίίε άτ3δίίε ίοτ ίΗε δίίε) ίδ ίΗε οηε \νΗίοΗ ΐ3Ηεδ ίΗε ΙεεΗηίεΕί δεείοτδ’
ρετρίεχίίίεδ ίηίο 3εεουηί Γηοδί. ΡεΓρΙεχίίίεδ ννΗίεΗ Η3νε 3ΐτε3<1γ Ηεεη ρ3Πΐγ
εχρτεδδεά ίη ίΗε ΗεδετίρΙίοηδ ίη ρΓεεεεάίη§ οΗ3ρίείδ.
\νε Ηε§3η ίοπηυΐ3ίίη§ ίΗε ννοτΗ ηιείΗοά δί3Πίη§ ίτοπι ίΗε ίο11οννίη§ Ηεΐίεί ίΗ3ί
τε5ΐοτ3ίίοη ννοτΗ 03η οηΐγ Ηε εοηδί<3ετε<3 « ρειΐεοί » ίί ίΗε ί3είοτδ ννΗίεΗ 3τε 03υδεδ
ο ί άεε3γ 3τε 311 εΙίτηίηβίεΗ. Ιη ίΗίδ δρεείίιε 03δε ίΗίδ ννουΙά τηε3η ε1ίτηίη3ίίη§ άίτεεί
εοηί30ί χνίίΗ τηίη, ννίηά, 03ρί1ΐ3τγ 3δεεηΙ 3η<1 ίΗε οχί<3ίζίη§ εηνίτοητηεηί \νΗίεΗ
δΐιττουηΗδ ίΗε ηιοηιιτηεηί. ΤΗε άίτεεί εοηΐ30ί ννίΐΗ νν3ίετ ίδ, 3εεοπϋη§ ίο υδ, ίΗε
τη3ΐη Ηεεηγ ίϊε ίο τ ίο Ηε τεΗυεεΗ. Ιί ίδ ίη ί30ί \ν3ίετ ννΗίεΗ εαττίεδ ίΗε ρο11υίίη§
εΐεπιεηίδ, ννΗίεΗ ετεηίεδ ίηίετη3ΐ Γηί§τ3ΐοτγ ίΐαχ Ηαε ίο ίΗε εν3ροτ3ίίοη δρεεά
ί3νοητε(1 Ηγ \νίη<3, ννΗίεΗ ίη ίητη ί3νοητδ ίΗε οχίά3ίίοη τε3είίοηδ. ΤΗε οηΐγ νν3γ ο ί
3νοίί1ίη§ 311 ο ί ίΗίδ ίδ ίο εονετ ίΗε 3τε3 εχίεηδίνεΐγ.
ΤΗε ρΐ3ηηίη§ ρΗ3δε ίΗετείοτε ΙηΗεδ οη 3 ί3Ϊτ1γ ί3δείη3ΐίη§ 3δρεεί 3δ ί3Γ 3δ ίΗε
3τεΗίΙεείυτ3ΐ δίείε ο ί ίΗε ννοτΗ ίδ εοηεετηεά. ΤΗίδ ίγρε ο ί εΗοίεε \νου1Η 3ΐδο 3ΐ1ονν 3
εοτηρίείε εχε3ν3ίίοη 3τοιιηά ίΗε §3ίε ετε3ίίη§ 3η 30ίίνε 3τεΗ3εο1ο§ίε3ΐ 3τε3 ννίίΗίη
ίΗε υτΗ3η Ιτ3ίΗο. \¥ε εουΙΗ ίΗετείοτε 3εΗίενε 3 δτη3ΐ1 υτΗ3η 3τεΗ3εο1ο§ίθ3ΐ δ3ΐοη
ννίίΗ δυδρεηΗεΗ ρ3δδ3§εδ. ΤΗε εχίεηδίνε εονετίη§ ννουΐά 3ΐ1ο\ν 3 §τε3ίετ εοηίτοί
ονετ ίΗε 3ΐτ ίΐονν. Εηΐ3τ§εηίη§ ίΗε ορεη εχε3ν3ίίοη 3τε3 ννουΙΗ τεάυεε ίΗε
Ηίο1ο§ίε3ΐ §το\νΐΗ ρΗεηοηιεηοη ίο Ηε ίουηά 3ί ρτεδεηί.
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II ίδ οβνίουδ ΐΗαΙ Ιΐιΐί ίβ ηοΐ ε 5γ5ΐειη Ιο βε ρΓοροβεά Γογ 3.11 Λε ννοΓΜ’ 5 ιηοηυιτιεηίδ
βυΐ ίΐ οεπ βίνβ ηε\ν δΐίιηαΐυί Ιο ρΐ3ηηίη§ ίη ΐΗε ιΐΓΐ)Εη-ΕΓε1ΐΕεο1ο§ίθΕΐ ΒεεΙοΓ.
ΟοηβεΓνΕίίοη οεπ Εε ε Γ635οη Γογ άεΕΕίε Ειη ε1$ο Γογ ρτορο5ίη§ &ηε\ν ενοΙαίίοηΕΓγ
1)0ΐιη<ΐ3Γγ 50 ι ΗεΙ οιιγ α§ε άοεδ ηοί Ιίιηίί ϊΐδεΙΓ ΐο εοη5εΓνΕΐίοη Ειη οεπ ε1$ο ρΓοροβε
Επά Ειιίΐά Γογ ΐΗε ίίιΙιίΓε.
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