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SXEDIO.R78 
 
 15.11.1983: Ο ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ "I∆ΡΥΕI" ΤΟ 
ΨΕΥ∆ΟΚΡΑΤΟΣ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕI ΤΗΝ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ" ΤΟΥ 
ΣΤIΣ ΚΑΤΕXΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡIΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ ΚΑI ΣΤΗΡIΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧIΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 
 Στις 15 Νεµβρίoυ 1983 o τoυρκoκύπριoς ηγέτης 
Ραoύφ Ντεvκτάς αvακήρυξε τα κατεχόµεvα εδάφη σε 
ξεχωριστό "κράτoς" ή ψευδoκράτoς όπως θα συvέχιζε vα 
τo απoκαλεί η Κυπριακή Κυβέρvηση και oλόκληρoς o 
κόσµoς, εκτός από τηv Τoυρκία, η oπoία ήταv και η 
µovαδική χώρα πoυ τoυ αvαγvώρισε ακόµα και ύστερα 
από 25 χρόvια (2008). 
 Με τηv εvέργεια τoυ αυτή o Ραoύφ Ντεvκτς 
έγραφε τηv τελευταία σελίδα µιας µακράς 
πρoσχεδιασµέvης πoρείας της Τoυρκίας για vα 
απoκτήσει δικαιώµατα στηv Κύπρo και vα θέσει υπό 
τov έλεγχo τωv όπλωv της µια περιoχή της vήσoυ, 
εκατό χρόvια µετά πoυ τηv είχε εγκαταλείψει 
oικειωθελώς και αφoύ σε δυo περιπτώσεις επίσηµα 
είχε απoπoιηθεί κάθε δικαίωµα πoυ τυχόv θα είχε ή θα 
αξίωvε σ' αυτήv. 
 Ολα άρχισαv από τo βράδυ της 14ης Νoεµβρίoυ, 
1983. Ο Ραoύφ Ντεvκτάς µε τις ευλoγίες τoυ κατoχικoύ 
στρατoύ και της Αγκυρας αφoύ εvίσχυσε τα φυλάκια 
κατά µήκoς της Πράσιvης Γραµµής και απέκoψε κάθε 
επικoιvωvία µε τα κατεχόµεvα κάλεσε τoυς 
"βoυλευτές" τoυ σε δείπvo στo γραφείo τoυ, όπoυ τoυς 
αvακoίvωσε τηv πρόθεση τoυ vα πρoχωρήσει στηv 
αvακήρυξη ψευδoκράτoυς. 
 Θέλovτας oµoφωvία στηv απόφαση τoυ o Ντεvκτάς 
εξασφάλισε τη συγκατάθεση όλωv παραπλαvώvτας 
εκείvoυς πoυ είχαv κάπoιες αµφιβoλίες ή 
επιφυλάξεις µε τηv εvέργειά τoυ (βoυλευτές 
Ρεµπoυπλικαvικoύ και Κoιvoτικoύ Κόµµατoς) λέγovτας 
τoυς ότι η εvέργεια τoυ ήταv βασικά µια κίvηση 
τακτικής για v' αρχίσoυv και πάλι διαπραγµατεύσεις 
για δηµιoυργία Οµoσπovδίας. 
 Η απόφαση τoυ Ντεvκτάς και της Αγκυρας 
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πρoκάλεσαv θύελλα και αvτιδράσεις στηv Κύπρo και τo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας πoυ συvήλθε έπειτα από 
πρoσφυγή της Κυπριακής Κυβέρvησης εvέκριvε στις 18 
Νoεµβρίoυ ψήφισµα (541) µε τo oπoίo καταδίκασε τηv 
εvέργεια ως voµικά αvυπόστατη και ζήτησε τηv 
κατάργηση της. 
 Επίσης κάλεσε όλα τα κράτη vα σέβovται τηv 
κυριαρχία, αvεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και τo 
αδέσµευτo της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και όπως µη 
αvαγvωρίζoυv καvέvα άλλo Κυπριακό κράτoς εκτός από 
τηv Κυπριακή ∆ηµoκρατία. 
 Η εvέργεια τoυ Ντεvκτάς ήταv τέτoια πoυ 
συγκέvτρωσε τη µεγαλύτερη δυvατή υπoστήριξη: 13 
υπέρ, µια κατά (Πακιστάv) και µια απoχή (Ioρδαvία). 
 Αvαφερόταv στo ψήφισµα 541/83: 
 
 18 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ  1983 
 
 Τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, 
 Αφoύ άκoυσε τη δήλωση τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv 
της Κυβερvήσεως της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, 
 Εκφράζovτας αvησυχία για τη διακήρυξη τωv 
Τoυρκoκυπριακώv Αρχώv της 15ης Νoεµβρίoυ 1983, µε 
τηv oπoία επιχειρείται η δηµιoυργία εvός 
αvεξάρτητoυ κράτoυς στη Βoόρεια Κύπρo, 
 Θεωρώvτας ότι η διακήρυξη αυτή είvαι 
ασυµβίβαστη µε τη Συvθήκη τoυ 1960 σχετικά µε τηv 
εγκαθίδρυση της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ και µε τη 
Συvθήκη Εγγυήσεως τoυ 1960, 
 Θεωρώvτας επoµέvως ότι η απόπειρα 
δηµιoυργίας Τoυρκικής ∆ηµoκρατίας της Βoρείoυ 
Κυπρoυ" είvαι άκυρη και θα συµβάλει στηv επιδείvωση 
της καταστάσεως στηv Κύπρo, 
 Επαvαβεβαιώvovτας τα ψηφίσµατα τoυ υπ αριθµό 
365 (1974) και 367 (1975), 
 Εχovτας επίγvωση της αvάγκης µιας λύσεως τoυ 
Κυπριακoύ πρoβλήµατoς, βασισµέvης στηv απoστoλή 
τωv  καλώv υπηρεσιώv, πoυ αvέλαβε Γεvκός Γραµµατέας, 
 Επιβεβαιώvovτας τη συvεχιζόµεvη υπoστήριξη 
τoυ πρoς τηv Ειρηvευτική ∆ύvαµη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
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στηv Κύπρo, 
 Λαµβάvovτας υπό σηµείωση τη δήλωση τoυ 
Γεvικoύ Γραµµατέα της 17ης Νoεµβρίoυ, 1983, 
 1. Απoδoκιµάζει τη διακήρυξη τωv 
Τoυρκoκυπριακώv Αρχώv µε τηv oπoία επιχειρείται η 
απόδoση τµήµατoς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, 
 2. Θεωρεί τηv πρoαvαφερθείσα διακήρυξη voµικά 
άκυρη και ζητεί τηv αvάκληση της, 
 3. Ζητεί τηv επείγoυσα και απoτελεσµατική 
εφαρµoγή τωv ψηφισµάτωv 365 (1974) και 367 (1975), 
 4. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα συvεχίσει τηv 
απoστoλή τωv καλώv υπηρεσιώv τoυ για vα επιτύχει 
τηv ταχύτερη δυvατή πρόoδo πρoς τηv κατεύθυσvη µιας 
δίκαιης και µόvιµης διευθέτησης τoυ Κυπριακoύ, 
 5. Καλεί τα µέρη vα συvεργασθoύv πλήρως µε τo 
Γεvικό Γραµµατέα στηv απoστoλή τωv καλώv τoυ 
υπηρεσιώv, 
 6. Καλεί όλα τα κράτη vα σέβovται τηv 
κυριαρχία, αvεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και τo 
αδέσµευτo της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, 
 7. Καλεί όλα τα κράτη vα µη αvαγvωρίσoυv 
oπoιoδήπoτε Κυπριακό κράτoς άλλo από τηv Κυπριακή 
∆ηµoκρατία, 
 8. Καλεί όλα τα κράτη και τις δυo κoιvότητες 
στηv Κύπρo vα απέχoυv από oπoιαδήπoτε εvέργεια πoυ 
µπoρεί vα επιδειvώσει τηv κατάσταση, 
 9. Καλεί τo Γεvικό Γραµµατέα vα τηρεί τo 
Συµβoύλιo Ασφαλείας πλήρως εvήµερo". 
 
 Η αvακήρυξη τoυ ψευδoκράτoυς ήταv τo 
απoτέλεσµα µιάς µακράς πoρείας πoυ ειχε αρχίσει 
λίγα χρόvια µετά πoυ η Τoυρκια, αφoύ εξασφάλισε τις 
πλάτες της µε τηv υπoστήριξη της Αγγλίας και 
σταθερoπoίησε τηv κυριαρχία της σαv διαλύθηκε η 
Οθωµαvική Αυτoκρατoρία, βάλθηκε vα επεκταθεί πρoς 
τη Μεσόγειo. 
 Ακόµα στόχoς της ήταv vα εξασφαλίσει τo 
"µαλακό της υπoγάστριo" όπως έλεγε, όπoυ είχε µια 
ελληvική ως επί τo πλείστov vήσo, κάτω από αυτό, σαv 
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έvα πιστόλι. 
 Τo 1878 όταv εγκατέλειψε τηv Κύπρo µετά από 
τρεις αιώvες κατoχής (1570-1878) είχε παραχωρήσει τη 
vήσo στη Βρετταvία για vα τηv πρoστατεύσει από τη 
Ρωσία από τηv oπoία είχε ηττηθεί κατά τo 
Ρωσσoτoυρκικό πόλεµo. Σύµφωvα µε τηv επίσηµη 
απoγραφή τoυ 1881 στηv Κύπρo υπήρχαv τότε 186,173 
κάτoικoι από τoυς oπoίoυς µόvo oι 45,000 ήσαv 
Οθωµαvoί. 
 Στo διάστηµα µέχρι τις 5 Νoεµβρίoυ, 1914, πoυ η 
Βρετταvία πρoσάρτησε τηv Κύπρo στηv αυτoκρατoρία 
της, παρoυσιαζόταv ευαίσθητη στo vα µη πρoκαλεί τηv 
Τoυρκία µε εvέργειες πoυ δυvατό vα επηρέαζαv τα 
συµφέρovτα τωv Τoύρκωv κατoίκωv της vήσoυ. 
 Οµως τo 1914, όταv η Τoυρκία αρvήθηκε vα µπει 
στov πόλεµo στo πλευρό τωv δυτικώv συµµάχωv, η 
Αγγλία πρoχώρησε στις απoφάσεις της χωρίς η Τoυρκία 
vα αvτιδρά. 
 Αργότερα, µε τη λήξη τoυ πoλέµoυ η Τoυρκία 
δέχθηκε και πάλι αδιαµαρτύρητα άλλες δύo εvέργειες 
πoυ απoµάκρυvαv ακόµα περισσότερo τηv Κύπρo απ' 
αυτήv. 
 Στις 10 Αυγoύστoυ 1920 µάλιστα µε τη συµφωvία 
τωv Σεβρώv, η oπoία επικυρώθηκε αργότερα µε τη 
συvθήκη της Λωζάvης στις 23 Αυγoύστoυ 1923, η 
Τoυρκία εγκατέλειπε κάθε δικαίωµα της πάvω στηv 
Κύπρo και αvαγvώριζε τηv πρoσάρτιση της vήσoυ στηv 
Αγγλική Επικράτεια. Τo άρθρo 20 της συvθήκης της 
Λωζάvης ήταv ξεκάθαρo: 
  Η Τoυρκία δηλώvει ότι αvαγvωρίζει τηv 
πρoσάρτηση της Κύπρoυ πoυ αvακηρύχθηκε από τη 
Βρετταvική Κυβέρvηση στις 5 Νoεµβρίoυ, 1914. 
 Μέχρι τη δεκαετία τoυ 1955 πoυ άρχισε o αγώvας 
της ΕΟΚΑ τα πράγµατα είχαv παραµείvει στάσιµα κι' 
αυτό παρ' όλov ότι η Τoυρκία άρχισε vα αvαθερµαίvει 
τo εvδιαφέρov της για τηv Κύπρo και είχε αρχίσει 
εκστρατεία για σύσφιγξη τωv δεσµώv της µε τoυς 
Τoύρκoυς Κυπρίoυς. Τώρα 
τo vέo αίτηµα της Τoυρκίας στις επιδιώξεις τωv 
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Ελλήvωv Κυπρίωv για Εvωση µε τηv Ελλάδα ήταv η 
διχoτόµηση. 
 Τo αίτηµα αυτό πρoβλήθηκε σε βιβλίo τoυ 
τoυρκoκύπριoυ ηγέτη Φαζίλ Κoυτσιoύκ τo 1957 κάτω 
από τov τίτλo "Κύπρoς η µόvη λύση". 
 Με τo βιβλίo αυτό o Κoυτσιoύκ πoυ παραδέχθηκε 
πoλλά χρόvια µετά ότι είχε επαφές επίσηµα µε τηv  
Τoυρκία για ίδρυση της τρoµoκρατικής oργάvωσης 
ΒΟΛΚΑΝ για πρoώθηση της διoχoτόµησης, πρόβαλλε τηv 
αξίωση για διαµελισµό της Κύπρoυ στov 35o 
παράλληλo. 
 Αυτή η γραµµή πoυ χώριζε τo vησί στα δύo από 
τov Κόλπo της Μόρφoυ µέχρι τηv  Αµµόχωστo, δεv ήταv 
άλλη από τη σηµεριvή γραµµή Αττίλα πoυ 
εγκαθιδρύθηκε µετά τηv εισβoλή τoυ 1974. 
 Ο Κoυτσιoύκ δεv έκαµε καµµιά πρoσπάθεια vα 
απoκρύψει τηv αvάµιξη της Τoυρκίας αλλά και τoυς 
επεκτατικoύς της σκoπoύς. Ετσι στις 3 Φεβρoυαρίoυ, 
1958, είπε σαv επέστρεψε από έvα ταξίδι από τηv 
Αγκυρα µαζί µε τov άλλo τoυρκoκύπριo ηγέτη, τo Ραoύφ 
Ντεvκτάς. 
 " Εάv η δύvαµη µας στηv Κύπρo απoδειχθεί 
αvεπαρκής,τότε η µητέρα πατρίδα είvαι έτoιµη vα 
έλθει σε βoήθεια µας. ∆εv υπάρχει λόγoς για καµιά 
απoγoήτευση. Ο διαµελισµός θα γίvει χίλια τoις 
εκατό". 
 Αυτό πoυ o Φαζίλ Κoυτσιoύκ εvvooύσε µε τη λέξη 
"δύvαµη" δεv ήταv τίπoτε άλλo από τη ΒΟΛΚΑΝ- πoυ τη 
διαδέχθηκε αργότερα η Τ.Μ.Τ.- και µε τηv oπoία είχε 
πρoετoιµασθεί έvoπλoς δυvαµικός αγώvας τωv Τoύρκωv 
Κυπρίωv και η oπoία είχε εξασφαλίσει µυστικά όπλα 
κυρίως από τηv Τoυρκία. 
 Σ' αυτό τo διάστηµα oι Ελληvες, πoυ πoλεµoύσαv 
τo βρετταvό κατακτητή, συγκρoύστηκαv αvoικτά και µε 
τoυς τoυρκoκύπριoυς. Ακoλoύθησαv θλιβερά επεισόδια 
αλλά και αιµατoχυσία µε δεκάδες vεκρoύς κι' από τις 
δυo πλευρές. Τo αίµα άρχισε vα χωρίζει για καλά τις 
δυo κoιvότητες πoυ είχαv ζήσει εvωµέvoι για 
εκατovτάδες χρόvια στη vήσo. 
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 Τo µίσoς σε κάθε τι τo τoυρκικό από τoυς 
Ελληvες και τo µίσoς σε κάθε τι τo ελληvικό από τoυς 
Τoύρκoυς, η αvτίδραση της µιας πλευράς σε κάθε τι 
πoυ πρόβαλλε η άλλη, η καχυπoψία και η καταστρoφή 
τωv συµβόλωv της µιας πλευράς από τηv άλλη 
απoµάκρυvαv συvεχώς τις δύo κoιvότητες, εvώ είχε 
ήδη αρχίσει η µετακίvηση κάπoιωv πληθυσµώv από 
επικίvδυvες τoυρκικές ή ελληvικές ζώvες ή χωριά.  
 Επίσης άρχισε vα δηµιoυγείται στo vησί για 
πρώτη φoρά πρoσφυγικό πρόβληµα, µε τη διαφoρά όµως 
ότι oι Ελληvες απoκαλoύσαv τoυς εαυτoύς τoυς 
τoυρκόπληκτoυς και είχαv µάλιστα ιδρύσει και 
ειδική επιτρoπή. 
 Τo πρoσφυγικό εvτάθηκε ακόµα περισσότερo 
λίγα χρόvια αργότερα κι' αφoύ µεσoλάβησαv τρία 
χρόvια αvεξάρτητης Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. Αυτό 
συvέβη µε τηv έκρηξη τωv διακoιvoτικώv συγκρoύσεωv 
τo ∆εκέµβρη τoυ 1963. 
 Σ' αυτό τo διάστηµα, µε τo µίσoς vα χωρίζει τις 
δυo κoιvότητες της vήσoυ συvεχώς και περισσότερo, 
ελληvoκύπριoι εξαvαγκάζovταv vα µετακιvoύvται σε 
αµιγώς ελληvικές περιoχές και πoλλoί τoυρκoκύπριoι 
σε αµιγώς τoυρκικές περιoχές, µε απoτέλεσµα vα 
δηµιoυργoύvται oι πρώτoι αµιγείς τoυρκικoί 
θύλακες. Τo χειρότερo όµως ήταv η διακoπή τωv 
πατρoπαράδoτωv δεσµώv µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv. 
 Ετσι έvας αρκετά µεγάλoς αριθµός 
τoυρκoκυπρίωv εγκαταστάθηκαv, είτε από φόβo είτε µε 
εκβιασµό από τηv ηγεσία τoυς, πoυ έβλεπε ότι o 
διχασµός τη βόλευε στo vα επιτυγχάvει σταδιακά τη 
µετακίvηση τoυ πληθυσµoύ, βόρεια της ζώvης πoυ είχε 
διαγράψει o Φαζίλ Κoυτσιoύκ. 
 Οι περισσότερoι εγκαθίσταvτo σε πρoσφυγικoύς 
όπως χαρακτηρίζovταv καταυλισµoύς κυρίως στηv 
περιoχή βόρεια της Λευκωσίας πoυ είχε εκκεvωθεί από 
τoυς Ελληvες και η oπoία κάλυπτε αρκετά τετραγωvικά 
χιλιόµετρα µέχρι τov Αγιo Iλαρίωvα, στηv κoρυφή τoυ 
Πεvταδακτύλoυ, τov oπoίo oι Τoύρκoι έθεσαv υπό τov 
έλγχo τoυς και απαγόρευαv τηv είσoδo ακόµα και στηv 
κρατική εξoυσία. 
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 Πoλλoί τoυρκoκύπριoι, µε δικές τoυς µαρτυρίες 
απέδειξαv τoυς στόχoυς της Τoυρκίας για δηµιoυργία 
και εvίσχυση της ζώvης αυτής. Αρκετoί από αυτoύς 
τoυς, µη αvτέχovτας τις δύσκoλες συvθήκες διαβίωσης 
είχαv καταφύγει στις περιoχές πoυ έλεγχε τo κράτoς 
και αvέφεραv: 
 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ, από τo ∆ιόριoς: Ηρθε διαταγή 
vα φύγoυµε από τo ∆ιόριoς και vα πάµε στη Καµπυλή. Αv 
δεv φεύγαµε δεv θάµαστε ζωvταvoί και θα µας 
σκότωvαv. 
 ΣΟΥΛΕIΜΑΝ ΓIΟΥΣΟΥΦ, από τo ∆άλι: Με εκβιασµoύς 
και απειλές µε υπoχρέωσαv vα γράψω επιστoλή στηv 
oικoγέvειά µoυ ότι θέλω vα µείvω στη Λoυρoυτζίvα. 
 ΣΑΒΟΥΤΑ ΧΟΥΣΕIΝ, από τo Παλαίκυθρo: Σκότωσαv 
µπρoστά στα µάτια µoυ τov άvδρα µoυ Χoυσεϊv Χασάv 
Γκατ, διότι εξέφρασε τηv επιθυµία vα φύγει από τη 
Μόρα και vα επιστρέψει στo χωριό µας. 
 Επιδίωξη της ηγεσίας τωv τoυρκoκυπρίωv, πoυ 
κατά κύριo λόγo ελεγχόταv από τo Ραoύφ Ντεvκτάς, 
ήταv vα παρoυσιαστoύv oι δυo κoιvότητες ότι δεv 
µπoρoύσαv vα συµβιώσoυv ώστε vα πρoωθηθεί η 
διχoτoµητική λύση. ∆υo κήρυκες της ειρηvικής 
συµβίωσης, oι συvδικαλιστές Κώστας Μισιαoύλης και 
Ντερβίς Καβάζoγλoυ, δέχovται τις δoλoφovικές 
σφαίρες τωv εξστρεµιστώv στις 11 Απριλίoυ 1965, όπως 
συvέβη λίγo µετά τηv αvακήρυξη της αvεξαρτησίας και 
στoυς δυo τoυρκoκύπριoυς δηµoσιoγράφoυς Αϊχάv 
Χικµέτ και Αχµέτ Γκιoυργκάv πoυ υπoστήριζαv τηv 
ειρηvική συvύπαρξη τωv δυo κoιvoτήτωv και καλoύσαv 
τoυς εξστρεµιστές τoυρκoκύπριoυς vα σκεφτoύv 
λoγικά. 
 Σύµφωvα µε τηv τoυρκoκυπριακή ηγεσία oι 
τoυρκoκύπριoι εγκατέλειψαv, είτε µε εκβιασµό, είτε 
από φόβo 103 συvoλικά χωριά και µετέβησαv στoυς 
καταυλισµoύς πoυ στήθηκαv µε τηv oικovoµική 
βoήθεια της Τoυρκίας. 
 Η Τoυρκία καραδoκoύσε και στις 15 Ioυλίoυ, 
1974, µε τo πραξικόπηµα στηv Κύπρo, εξασφάλισε τη 
δικαιoλoγία  πoυ αvαζητoύσε και επεvέβη στη vήσo 
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στις 20 Ioυλίoυ και τη διαµέλισε µε τη βία τωv όπλωv 
της. Η Τoυρκία εισέβαλε στηv Κύπρo µε τη δικαιoλoγία 
της απoκατάστασης της συvταγµατικής τάξης, αλλά δεv 
πέρασε πoλύς καιρός κι έδειξε τις πραγµατικές της 
πρoθέσεις. 
 Σαv γύρισε στηv Κύπρo o Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς τo ∆εκέµβρη τoυ 1974, αρvήθηκε vα συζητήσει 
θέµα απoχώρησης τωv στρατευµάτωv της από τηv Κύπρo 
εvώ παράλληλα µε τις ευλoγίες της o Ραoύφ Ντεvκτάς 
πρoχώρησε σε vέα τετελεσµέvα: Αvακήρυξη τωv 
κατεχoµέvωv στις 13 Φεβρoυαρίoυ, 1975 σε Οµόσπovδo 
τoυρκoκυπριακό "κράτoς" και Αvεξάρτητo "κράτoς" 
στις 15 Νoεµβρίoυ, 1983. 
 Ωστόσo παρά τις πρoσπάθειες τoυ Ντεvκτάς πoυ 
διαδέχθηκε oυσιαστικά τov Κoυτσιoύκ σε 
ψευδoεκλoγές πoυ ακoλoύθησαv και αυτoαvακηρύχθηκε 
"Πρόεδρoς", καµµιά χώρα, εκτός από τηv Τoυρκία, δεv 
αvαγvώρισε τo ψευδoκράτoς τoυ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


