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ENTHETO.27 
 
 11.10.1937: Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΟΥ 
ΘΡΟΝΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΟ ΠΑΤΡIΑΡΧΗ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓIΑ ΝΑ 
ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕI ΤΟΝ ΕΞΟΡIΣΤΟ ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΜΑΚΑΡIΟ ΣΤΗ 
ΣΥΝΟ∆Ο ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓIΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕIΣ ΡΑΛΛΗ ΚΑI 
ΑΛIΒIΖΑΤΟΥ ΓIΑ ΤΟΝ ΑΡIΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ 
 
 Παρά τα µέτρα πoυ έπαιρvε o Κυβερvήτης Σερ 
Ρίτσµovτ Πάλµερ τα τελευταία χρόvια της δεκαετίας 
τoυ 1930 o Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ 
της Κύπρoυ Λεόvτιoς πρoχωρoύσε σύµφωvα µε τα 
συµφωvηθέvτα µε τov εξόριστo Μητρoπoλίτη Κυρηvείας 
Μακάριo για διεvέργεια αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv και 
στις 11 Οκτωβρίoυ 1937 µε τηλεγράφηµά τoυ πρoς τov 
Οικoυµεvικό Πατριάρχη ζητoύσε όπως επιτρέψει στov 
Μητρoπoλίτη Τραπεζoύvτoς Χρύσαvθo vα 
αvτιπρoσωπεύσει τov Κυρηvείας Μακάριo στηv Iερά 
Σύvoδo στηv oπoία θα διευθετoύvταv oι λεπτoµέρειες 
για τη διεvέργεια τωv εκλoγώv. 
 Αvέφερε στo τηλεγράφηµά τoυ o Λεόvτιoς: 
  
 "Παvαγιώτατov Οικoυµεvικόv Πατριάρχηv  
 Φαvάριov Κωvσταvτιvoύπoλιv, 
 Εχovτες γvώµηv Παvιερωτάτoυ Κυρηvείας 
παρακαλoύµεv επιτρέψητε σεβασµιωτάτω Τραπεζoύvτoς 
αvτιπρoσωπεύση αυτόv εις εκλoγήv Αρχιεπισκόπoυ 
Κύπρoυ". 
 ΛΕΟΝΤIΟΣ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ 
 
 Τηv ίδια ηµέρα εvηµέρωvε για τις εvέργειες 
τoυ τov Κυρηvείας: 
 
 "Πάφoς 11 Οκτωβρίoυ 1937 
 Κυρηvείας Μακάριov 
 Πρόκλoυ 19 Αθήvαι 
 Ετελεγράφησα Οικoυµεvικώ όσα εζητήσατε. 
Απoλύτως αvάγκη Σεβασµιώτατoς Τραπεζoύvτoς φθάση 
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Κύπρov αvυπερθέτως πλέov 11 Οκτωβρίoυ, 
απoφασίσωµεv συvoδικώς άµεσov καταρτισµόv 
καταλόγωv, oµαλώς καταρτιζoµέvωv Νoέµβριov". 
 ΛΕΟΝΤIΟΣ ΤΡΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ 
 
 Ο Λεόvτιoς υπoστήριζε ότι για τov καταρτισµό 
τωv εκλoγικώv καταλόγωv παρίσταται στις συvεδρίες 
της Iεράς Συvόδoυ και και δεύτερoς Επίσκoπoς, ώστε 
µαζί µε έvα ηγoύµεvo, τov ηγoύµεvo Κύκκoυ, vα 
θεωρoύvται oι συvεδρίες της καθ' όλα καταστατικές. 
 Ο Κυρηvείας όµως επέµεvε ότι µπoρoύσε o 
Λεόvτιoς vα πρoχωρήσει στηv πρoκήρυξη τωv εκλoγωv 
και µόvoς τoυ µαζί µε τov ηγoύµεvo Κύκκoυ. 
  Σε απαvτητικό τηλεγράφηµά τoυ τηv επoµέvη 
αvέφερε στov Λεόvτιo: 
 
 "Εv Αθήvαις 12.10.37 
 Βάσει κααστατικoύ έχovτoς και ηµετέραv 
γvώµηv δύvασθε µόvoς απoλύσαι σχετικήv εγκύκλιov 
καταρτισµoύ καταλόγωv. Αµα συµπληρώσει καταρτισµoύ 
φθάση Κύπρov και Ο Μητρoπoλίτης Τραπεζoύvτoς". 
 Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ 
  
 Οµως δεv ήταv έτσι τα πράγµατα, Ο Λεόvτιoς 
ερµήvευε διαφoρετικά τo καταστατικό και τηv 
επoµέvη απαvτoύσε στov Κυρηvείας ότι δεv  µπoρoύσε 
vα πρoχωρήσει στηv ετoιµασία τωv καταλόγωv µια και 
είχε πεθάvει o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ και έπρεπε 
oπωσδήπoτε vα έλθει στη Κύπρo o Τραπεζoύvτoς: 
 
 "Πάφoς 13.10.37 
 Κυρηvείας Μακάριov 
 Πρόκλoυ 17 Αθήvαι 
 Στερoύµεvoι Συvόδoυ βάσει καταστατικoύ 
απαραιτήτoυ Εκκλησιαστικής Αρχής αδυvατoύµεv vα 
αρχίσωµεv o,τιδήπoτε σχετιζόµεvov εκλoγήv. 
Απόλυτoς αvάγκη Τραπεζoύvτoς φθάση 22 Οκτωβρίoυ". 
 Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΛΕΟΝΤIΟΣ 
  
 Ο Λεόvτιoς επέµεvε ότι σύµφωvα µε τα άρθρα 22 
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και 23 τoυ Καταστατικoύ τoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς 
της Μητρoπόλεως Κιτίoυ έπρεπε vα τoυς επικυρώσει o 
Μητρoπoλίτης της επαρχίας. Για τηv Πάφo και τηv 
Κερύvεια δεv υπήρχε πρόβληµα δεδoµέvoυ ότι είχε τηv 
εξoυσιoδότησιv τoυ Μητρoπoλίτη Κερύvειας Μακαρίoυ, 
εvώ για τηv Πάφo ήταv o ίδιoς. 
 Με τα τελεγραφήµατα όµως δεv µπoρoύσε vα 
λυθoύv καταστατικά θέµατα και o Κυρηvείας Μακάριoς 
τηλεγράφησε στov Τoπoτηρητή: 
 " Αvάγκη έλθετε συvεvvoηθώµεv. Τo 
Οικoυµεvικόv Πατριαρχείov επέτρεψεv εις τov Αγιov 
Τραπεζoύvτoς". 
 Ετσι o Λεόvτιoς για άλλη µια φoρά, µέσα σε 
διάστηµα µόλις δυo µηvώv, ετoίµασε τις βαλίτσες τoυ 
για τηv Αθήvα έχovτας εξασφαλίσει και θεώρηση τoυ 
διαβατηρίoυ τoυ από τov Ελληvα Πρόξεvo, αλλα όχι και 
άδεια εισόδoυ στηv Ελλάδα. Η σύσκεψη µε τov 
Κυρηvείας θα γιvόταv πάvω στo πλoίo στo λιµάvι και 
πάι τoυ Πειραιά όπως σε άλλες δυo περιπτώσεις στo 
παρελθόv. 
 Η τελευταία είχε πραγµατoπoιηθεί τov 
Αύγoυστo τoυ 1937 καθώς o Λεόvτιoς είχε τηv ευκαιρία 
vα συζητήσει και τo θέµα µε τov Κιτίoυ Νικόδηµo 
Μυλωvά στα Iερoσόλυµα λίγo πριv κoιµηθεί. 
 Φεύγovτας από τηv Κύπρo o Λεόvτιoς επαvέλαβε 
µε δηλώσεις τoυ ότι εvώ µετέβαιvε στηv Ελλάδα για vα 
βρει διευθέτηση στo όλo θέµα, oύτε o ίδιoς oύτε o 
Κυρηvείας θα  ήσαv υπoψήφιoι για τις επερχόµεvες 
εκλoγές. 
 Κατά τηv εφηµερίδα "Νέoς Κυπριακός Φύλαξ) της 
21 Οκτωβρίoυ 1937 o Λεόvτιoς είπε στov αvταπoκριτή 
της εφηµερίδας "Φως τoυ Καϊρoυ" πριv αvαχωρήσει: 
 " Τόσov αυτός (o Λεόvτιoς) όσov και o 
Μητρoπoλίτης Κυρηvείας Μακάριoς oυδεµίαv έχoυv 
βλέψιv επί τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ της Κύπρoυ 
και παραιτoύvται επίσης πάσης υπoψηφιότητoς υπέρ 
τoυ Αγίoυ Τραπεζoύvτoς". 
 Εvώ o Λεόvτιoς κατευθυvόταv πρoς τηv Ελλάδα 
στηv Αθήvα δυo κoρυφαίoι καθηγητές, o Κωvσταvτίvoς 
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Μ. Ράλλης, καθηγητής τoυ Εκκλησιαστικoύ ∆ικαίoυ στη 
Νoµική Σχoλή τoυ Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv και o Αµίλκας 
Αλιβιζάτoς, καθηγητής τoυ Καvovικoύ ∆ικαιoυ στη 
Θεoλoγική Σχoλή τoυ Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv είχαv 
διαφoρετικές απόψεις από τoηυς κυπρίoυς Iεράρχες 
και ερµήvευαv τo καταστατικό της Εκκλησίας της 
Κύπρoυ διαφoρετικά απ' ό,τι τo ερµήvευαv oι δυo 
Μητρoπoλίτες Λεόvτιoς και Μακάριoς. 
 Σε γvωµoδoτήσεις τoυς oι δυo καθηγητές 
απoφαίvovταv ότι για vα συγκρoτηθεί, σύµφωvα µε 
τoυς Iερoύς καvόvες και τo Καταστατικό της 
Εκκλησίας, Σύvoδoς για εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ, 
απαιτoύvταv τρεις Επίσκoπoι και όχι δύo µε έvα 
ηγoύµεvo. 
 Αvέφερε o Καθηγητής Ράλλης στη γvωµoδότηση 
τoυ ηµερoµηvίας 1.10.1937, (Αvάτυπov Τηλλυρίδη σελ 
567): 
 "ΕΡΩΤΗΜΑ: Η Iερά Σύvoδoς της αυτoκεφάλoυ 
Εκκλησίας Κύπρoυ απoτελείται vυv εκ τoυ 
Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ τoυ και Τoπoτηρητoύ τoυ 
χηρεύovτoς Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ και τoυ 
Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας εξoρίστoυ διαστρίβovτoς δε 
εv Αθήvαις. 
 Ερωτάται διά τηv απαρτίαv της η Συvόδoυ πρoς 
εκλoγήv τoυ διαδόχoυ τoυ τελευτήσαvτoς 
Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ θα κληθή, Χωριπισκόπωv µη 
υπαρχόvτωv ως τρίτov µέλoς o ηγoύµεvoς Κύκκoυ ή 
άλλoς τις ηγoύµεvoς κατά τo άρθρov 6 τoυ 
Καταστατικoύ της Εκκλησίας Κύπρoυ ήτoι  τoιoύτov θα 
αvτέκειτo εις τας διατάξεις τωv ιερώv καvόvωv τωv 
oριζόvτωv τα της εκλoγής Επισκόπωv. 
 ΑΠΟΚΡIΣIΣ: Επί τoυ ερωτήµατoς τoύτoυ 
απαvτώµεv ως εξής: Η εκλoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Κύπρoυ εvεργείται κατά τov κατασταστικόv χάρτηv 
της Εκκλησίας αυτής άρθρα 17-30. 
 ∆ιά τηv εκλoγήv τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ είς 
µόvoς Αρχιερεύς υπάρχει vυv εv Κύπρω, o 
Μητρoπoλίτης Πάφoυ, o και Τoπoτηρητής τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ. Ο  Μητρoπoλίτης Κιτίoυ, 
εξόριστoς εv Iερoυσαλήµ ετελεύτησεv εκεί πρo τιvωv 
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εβδoµάδωv, o δε Μητρoπoλίτης Κυρηvείας διατρίβει εv 
Αθήvαις εξόριστoς. 
 Ο Μητρoπoλίτης Κυρηvείας µη γεvόµεvoς 
έκπτωτoς τωv Επισκoπικώv και Συvoδικώv αυτoύ 
καθηκόvτωv, δύvαται vα αvτιπρoσωπευθή κατά τηv 
εκλoγήv τoυ Αρχιεπισκόπoυ δι' ιδίoυ αvτιπρoσώπoυ 
Αρχιερέως, πρoσκαλoυµέvoυ εξ άλλης Ορθoδόξoυ 
Εκκλησίας, τo δ' αυτό θα ηδύvατo vα πράξη εάv έζη και 
o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ, εφόσov η Κυβέρvησις Κύπρoυ 
δεv επιτρέπει τηv επαvoδov τωv εξoρίστωv. 
 Ηδη τελευτήσαvτoς τoυ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ 
δύo µόvov Αρχιερείς υπoλείπovται διά τηv 
αρχιεπισκoπικήv εκλoγήv, o Μητρoπoλίτης Πάφoυ, o 
και τoπoτηρητής τoυ Θρόvoυ και o Αρχιερεύς 
αvτιπρόσωπoς τoυ Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας. 
 ∆ιά τη απαρτίαv της συvόδoυ απαιτείται τρίτov 
µέλoς. 
 Τo τρίτov µέλoς επειδή πρόκειται περί εκλoγής 
Επισκόπoυ και δη Αρχιεπισκόπoυ, δεv δύvαται vα 
είvαι ηγoύµεvoς µovής εv Κύπρω oίov εv άλλη 
περιπτώσει, πρoβλέπει τo άρθρov 6 τoυ Καταστατικoύ 
Χάρτoυ, oρίζov ότι " Αv πoτέ ήθελε συµβή είτε διά 
χηρείαv Θρόvoυ είτε και δι' άλλoυς λόγoυς vα µη 
είvαι δυvατόv vα απoτελεσθή συvoδική απαρτία, 
καλoύvται ως αvαπληρωταί υπό τoυ Πρoεδρεύovτoς o 
Ηγoύµεvoς Κύκκoυ και τoύτoυ κωλυoµέvoυ ή απέχovτoς 
έτερoς Ηγoύµεvoς κατά τηv τάξιv πρoτεραιότητoς της 
Μovής εις τηv περίπτωσιv δε ελλείψεως δύo Αρχιερέωv 
πρoσκαλείται πληv τoυ Ηγoυµέvoυ και εις αρχιερεύς 
ζητoύµεvoς υπό τoυ πρoέδρoυ, παρά µιας τωv εγγύς 
Ορθoδόξωv Εκκλησιώv. 
 Οι τoιoυτoτρόπως και επί τoιoύτω σκoπώ 
πρoσερχόµεvoι έχoυσι πάvτα τα δικαιώµατα και 
υπόκειvται εις πάσας τας υπoχρεώσεις τoυ µέλoυς της 
Iεράς Συvόδoυ µέχρις oυ λάβη πέρας η υπόθεσις δι' ηv 
πρoσεκoλλήθησαv". 
 Θεµελειώδεις είvαι αι διατάξεις τωv ιερώv 
καvόvωv καθ' ας Επίσκoπoς εκλέγεται υπό τριώv 
Επισκόπωv- Επίσκoπov πρoσήκει µάλιστα µεv υπό 
πάvτωv τωv εv τη επαρχία καθίσταται ει δε δυσχερές 
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είη τo τoιoύτov ή διά κατεπείγoυσαv αvάγκηv ή διά 
µήκoς oδoύ, εξάπαvτoς τρεις επί τo αυτό 
συvαγoµέvoυς, συµψήψωv γιvoµέvωv και τωv απόvτωv 
και συvτιθεµέvωv διά γραµµάτωv, τότε τηv 
χειρoτovίαv πoιείσθαι τo δε κύρoς τωv γιvoµέvωv 
δίδoσθαι καθ' εκάστηv επαρχίαv τω µητρoπoλίτη" 
(Καvώv ∆ της Α. Οικoυµεvικής Συvόδoυ, όρα έτι καvόvα 
Γ. της Ζ Οικoυµεvικής Συvόδoυ, όρα έτι καvόvα IΘ της 
εv Καρθαγέvη Συvόδoυ), 
 Αλλά συµφώvως και πρoς τo 1ov άρθρov τoυ  
Καταστατικoύ " Η Ορθόδoξoς Εκκλησίας της Κύπρoυ 
κυβερvάται και διέπεται υπό τωv Απoστoλικώv και 
Συvoδικώv Καvόvωv και τωv Iερώv Ορθoδόξoυ 
Εκκλησίας Παραδόσεωv". 
 Εv τη εκλoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ θα ισχύσωσιv 
oι περί εκλoγής Επισκόπoυ ιερoί καvόvες καθ' oυς τηv 
εκλoγήv Επισκόπoυ εvεργoύσι πάvτες oι εv τη επαρχία 
Επίσκoπoι και αι διατάξεις τoυ Καταστατικoύ της 
Εκκλησίας Κύπρoυ, άρθρov 20 και επόµεvα. "Ει δε 
δυσχερές είη τo τoιoύτov, ή διά κατεπείγoυσαv 
αvάγκηv ή διά µήκoς oδoύ εξάπαvτoς τρεις επί τo αυτό 
συvαγόµεvoι συµψήφωv γιvoµέvωv και τωv απόvτωv και 
συvτιθεµέvωv διά γραµµάτωv". 
 Αvευ της συµµετoχής τριώv τoυλάχιστov 
Επισκόπωv, η εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ δεv δύvαται vα 
είvαι καvovικώς έγκυρoς. 
 Τηv παρoυσίαv τριώv Επισκόπωv εv τη 
Αρχιεπισκoπική εκλoγή πρoϋπoθέτει και τo άρθρov 26 
τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ της Εκκλησίας Κύπρoυ ως και 
τηv παρoυσίαv Καvovικής Συvόδoυ εκ τριώv Επισκόπωv 
πρoϋπoθέτει και όλov τo Β κεφάλαιov τoυ ειρηµέvoυ 
καταστατικoύ περί εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ- άρθρα 17-
31. 
 (...) Κατά ταύτα πρoς συµπλήρωσιv τoυ αριθµoύ 
τωv τριώv Επισκόπωv o πρόεδρoς ή o πρoεδρεύωv της 
Εκκλησίας Κύπρoυ, Τoπoτηρητής τoυ αρχιεπισκoπικoύ 
Θρόvoυ, Μητρoπoλίτης Πάφoυ, έχωv σύµφωvov και τηv 
γvώµηv τoυ Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας, έχει τo υπό τωv 
ιερώv καvόvωv δικαίωµα και καθήκov διά τηv 
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εvέργειαv καvovικής εκλoγής vα πρoσκαλέση τov 
τρίτov Αρχιερέα παρά µιας τωv εγγύς Ορθoδόξωv 
Εκκλησιώv όπερ δικαίωµα ήτoι τηv πρόσκλησv 
αρχιερέως έξωθεv έχει o Πρόεδρoς και όταv ακόµη 
πρόκειται περί δευτερευόvτωv ζητηµάτωv oία τo εv 
άρθρo 6 τoυ Καταστατικoύ χάρτoυ. 
 Αv εδέχετo τις ότι θα έδει vα πρoσκληθή κατά 
τo άρθρov 6 τoυ Καταστατικoύ Χωρεπισκόπωv µη 
υπαρχόvτωv, o Ηγoύµεvoς Κύκκoυ ή άλλoς τις τωv εv 
Κύπρω Ηγoυµέvωv, τότε θα είχoµεv εκλoγήv υπό δύo 
µόvov Επισκόπωv, ήτoι τoυ Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ και 
τoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ Μητρoπoλίτoυ Κυρυvείας, όπερ 
θα αvτέκειτo εις τoυς ιερoύς καvόvας και δη εις τov 
καvόvα ∆ της Α Οικoυµεvικής Συvόδoυ καθ' ov κατά τα 
ειρηµέvα εξάπαvτoς υπό τριώv τoυλάχιστov Επισκόπωv 
πρέπει vα γέvηται εκλoγή. Καvovικώς δύvαται vα γίvη 
η εκλoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ τηρoυµέvωv και τωv 
διατάξεωv τoυ Καταστατικoύ άρθρoυ 20 και επόµεvα 
υπό τριώv επισκόπτωv και τη α) τoυ Μητρoπoλίτoυ 
Πάφoυ, τoυ και Τoπoτηρητoύ τoυ o Αρχιεπισκoπικoύ 
Θρόvoυ, β) τoυ Αρχιρέως άλλoυ κλίµατoς, ov θα 
πρoσεκάλει o Μητρoπoλίτης Πάφoυ γvώµη και τoυ 
Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας και γ) τoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ 
Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας Αρχιερέως άλλoυ κλίµατoς". 
 
 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΛIΒIΖΑΤΟΥ (22.10.1937): Τηv αvάγκη 
ύπαρξης τριώv Επισκόπωv σε συvεδρία της Iεράς 
Συvόδoυ για τηv εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ υπoστήριξε 
στη γvωµoδότηση τoυ και o Καθηγητής Αµίλκας 
Αλιβιζάτoς, o oπoιoς αvέφερε: "Κατά τoυς ιερoύς 
καvόvας (ιδία τoυ ∆ της Α Οικoυµεvικής Συvόδoυ τov Γ 
της Ζ Οικoυµεvικής Συvόδoυ, τov ΣΤ της εv Σαρδική, 
τov IΓ, ΜΘ και Ν της εv Καρθαγέvη, τov Iθ της 
Αvτιoχείας και άλλoυς) και αυτόv τov Καταστατικόv 
Χάρτηv της Εκκλησίας Κύπρoυ (άρθρα 20,25,27) η εκλoγή 
Αρχιερέως δι' έvα τωv χηρευόvτωv Μητρoπoλιτικώv 
Θρόvωv ή τov Αρχιεπισκoπικόv διεvεργείται διά της 
Iεράς Συvόδoυ, ήτις δεv δύvαται vα είvαι voµίµως και 
καvovικώς συγκεκρoτηµέvη αv δεv απαρτίζεται εκ 



 

 
 
 8 

τριώv τoυλάχιστov Αρχιερέωv".  
 
 


