ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α.
Εθνικόν Κομιτάτον
β.
Ροπαλοφόροι
γ.
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α. Με το Σύνταγμα του 1844 προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και
Γερουσίας.
β. Ο Πρίγκιπας Γεώργιος με αυστηρή προειδοποίηση έδινε στους
επαναστάτες του Θέρισου προθεσμία 36 ωρών, για να καταθέσουν τα
όπλα.
γ. Το 1920 η Ελλάδα είχε 20% μη Έλληνες ορθόδοξους, ενώ το 1928 μόλις
6%.
δ. Στις 10 Μαρτίου 1921 ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος
πρότεινε στον Υπουργό Εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία με τους
Κούρδους και τους Αρμένιους εναντίον του κινήματος του Κεμάλ.
ε.
Η ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1928.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Να αναφερθείτε στο έργο της κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας, κατά τα
δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Να αναφερθείτε στην εκλογική αναμέτρηση του Αυγούστου του 1910 στην
Ελλάδα και συγκεκριμένα στις πολιτικές δυνάμεις που αναμετρήθηκαν, τις
επιδιώξεις τους και το εκλογικό αποτέλεσμα.
Μονάδες 13
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
παρακάτω κείμενα, να παρουσιάσετε:
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α)
β)

τους παράγοντες, οι οποίοι έδωσαν ώθηση στο ελληνικό εργατικό
κίνημα, από την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα έως και
την ίδρυση του ΣΕΚΕ (μονάδες 15) και
τις αρχές και το πρόγραμμα του ΣΕΚΕ (μονάδες 10).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Οἱ βαλκανικοὶ πόλεμοι μὲ τὴν ἐπιστράτευσιν εἶχον νεκρώσει πᾶσαν
σοσιαλιστικὴν ζύμωσιν εἰς τὴν Παλαιὰν Ἑλλάδα. Ἡ ἐπιστράτευσις, ὁ
στρατιωτικὸς νόμος καὶ αἱ ἐθνικαὶ νίκαι μετέβαλον τὴν κατάστασιν.
Ἀλλὰ συγχρόνως οἱ πόλεμοι ἤνοιξαν νέους καὶ ἀνελπίστους ὁρίζοντας
καπιταλιστικῆς ἀναπτύξεως διὰ τὴν μικρὰν ἄλλοτε Ἑλλάδα. Καὶ μαζὶ μὲ
τὴν ἀνάπτυξιν τῆς βιομηχανίας, τῆς ναυτιλίας καὶ τοῦ ἐμπορίου, τῆς
μεταφορᾶς καὶ τῆς συγκοινωνίας, ἀναπτύσσεται καὶ ἡ ἐργατικὴ τάξις. Ἡ
σοσιαλιστικὴ ἰδέα ἐπανευρίσκει τὴν ἐκδήλωσίν της. Ἡ ἀπήχησις τῆς
Φεντερασιὸν ἔχει καὶ αὐτὴ εὐνοϊκὴν ἐπίδρασιν. [...] Τὸ 1918 εἰς 700 καὶ
πλέον μεγάλας ἐπιχειρήσεις ἠσχολοῦντο περὶ τοὺς 70.000 ἐργάτας
βιομηχανίας. Ἄλλοι 60-70.000 τοὐλάχιστον ἐργάται βιοτεχνίας καὶ
ἐμπορίου δέον νὰ προστεθοῦν εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν βιομηχανικῶν
ἐργατῶν. Ἡ συντεχνιακή μορφὴ τῆς οἰκονομίας παρεχώρησε τὴν θέσιν
της εἰς τὴν καθαρῶς κεφαλαιοκρατικήν.
Α . Μπεναρ όγ ιας , Ἡ π ρ ώ τη σταδι οδρομία τ οῦ
Ἐλ εφάντ η , Αθήνα : «Κομμ ούνα » , 198 6, σσ . 86, 110 .

ἑλλ η νικοῦ

προ λε τα ριά το υ ,

ἐπ ιμ .

Α.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[ ΤΟ Π ΡΟ ΓΡ ΑΜ ΜΑ ΤΟ Υ ΣΕΚΕ ]

«Τὸ συνέδριο τοῦ Κόμματος δέχεται: τὴν κατάργησιν τοῦ
βασιλικοῦ θεσμοῦ καὶ τὴν ἐκδημοκράτησιν τῆς νομοθετικῆς,
ἐκτελεστικῆς καὶ δικαστικῆς ἐξουσίας, δηλαδὴ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς
Λαϊκῆς
∆ημοκρατίας
ὡς
μεταβατικῆς
περιόδου
διὰ
τὴν
πραγματοποίησιν τῆς σοσιαλιστικῆς πολιτείας».
Γ . Κο ρδάτ ος, Ἱσ τορία τ οῦ
Μπ ου κου μάν ης, 7 1972, σ . 315 .

Ἑλληνικοῦ

Ἐργατικοῦ

Κι νή μα το ς ,

Ἀ θή ν α:

Ἐκδό σει ς

Τὸ σχέδιο πάνω στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ποὺ υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὸ
Σοσιαλιστικὸ Ἐργατικὸ Κόμμα Ἑλλάδος (ΣΕΚΕ), ἦταν τὸ ἀκόλουθο:
[...]
– Καταγγελία ὅλων τῶν μυστικῶν συνθηκῶν καὶ κατάργησις τῆς
μυστικῆς διπλωματίας.
– Ἄμεσος ἀποστράτευσις καὶ γενικὸς ἀφοπλισμὸς καὶ κατεδάφισις
ὅλων τῶν φρουρίων καὶ ὀχυρώσεων.
– Ἀποκατάστασις ὅλων τῶν Ἐθνῶν μικρῶν καὶ μεγάλων μὲ πλῆρες
δικαίωμα ν’ ἀποφασίζουν περὶ τοῦ συστήματος τῆς διοικήσεώς των.
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– Κατάρτισις τῶν τωρινῶν συμμαχιῶν καὶ ἄμεσος σχηματισμὸς τῆς
Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς ἀνεξαρτησίας
ἁπάντων.
Πρὸς πραγματοποίησιν τῶν ἀνωτέρω ὅρων τὸ Σοσιαλιστικὸν
Ἐργατικὸν Κόμμα τῆς Ἑλλάδος κρίνει ἀναγκαίαν καὶ ἐπείγουσαν τὴν
σύγκλησιν διεθνοῦς σοσιαλιστικοῦ συνεδρίου οὗ αἱ ἀποφάσεις νὰ
εἶναι ὑποχρεωτικαὶ δι’ ὅλα τὰ ἐργατικὰ κόμματα.
Γ . Β . Λε οντα ρίτης ,
Τ ὸ Ἑλληνικὸ Σοσιαλισ τι κὸ Κίνη μα κα τὰ τ ὸ ν Π ρῶ το Π α γκ όσ μιο
Π όλ ε μο , μετ . Σ . Ἀν τί οχ ος, Ἀθήνα: Ἑ ξά ντας , 197 8, σ. 270

ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα
παρακάτω κείμενα, να αναφέρετε τις αντιδράσεις των προσφύγων:
α)
β)

στην υπογραφή της Σύμβασης της Ανταλλαγής (Ιανουάριος 1923)
(μονάδες 15) και
στην υπογραφή της Συμφωνίας της Άγκυρας (Ιούνιος 1930) (μονάδες
10).
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[ ΤΟ Π ΡΟ ΣΦΥ Γ Ι Κ Ο ΨΗ ΦΙΣ Μ Α (21 -1-1 923 )]

«Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του
Εύξεινου Πόντου [...] θεωρούν ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών
της Τουρκίας που ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες
απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες μουσουλμάνους της Ελλάδας [...] πλήττει
καίρια την παγκόσμια συνείδηση και την παγκόσμια ηθική· [...] ότι είναι
αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας και της
ιδιοκτησίας· ότι το σύστημα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και κεκαλυμμένη
μορφή αναγκαστικού εκπατρισμού και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που
κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή παρά τη θέληση
των πληθυσμών του. Ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας, αυτόχθονες
από πανάρχαιους χρόνους στη γη που κατοικούσαν και πάνω στην οποία τα
δικαιώματά τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα δεν μετανάστευσαν
με τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιμετωπίζοντας
το φάσμα της σφαγής [...]. Οι αλύτρωτοι Έλληνες συναγμένοι εδώ και σε
άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν ομόφωνα να
αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στις πατρίδες τους κάτω από
ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα καταστήσουν αυτήν την
παλιννόστηση πραγματοποιήσιμη [...]. Σε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν
την αδικία που τους γίνεται, σαν μία προσβολή δίχως προηγούμενο κατά της
ανθρωπότητας και του πολιτισμού».
Θέματα Ν εοελλην ικής Ιστορίας Γ΄ Γ ε νι κ ο ύ Λ υ κ εί ο υ , Θ εω ρ ητι κ ή Κα τεύθυνση , Α θ ή να : ΙΤΥΕ ,
“Δ ι ό φ α ντ ο ς” , 2 01 3, σ σ. 1 51- 152 .
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β
ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΟ Σ ΥΜ ΦΩ Ν Ο ΚΑ Ι Π ΡΟ Σ ΦΥ Γ Ι Κ Ε Σ ΑΠΟΖΗ ΜΙΩΣΕΙΣ

Ἡ συζήτηση στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν ἐπικύρωση τοῦ οἰκονομικοῦ
συμφώνου τῆς 10 η ς Ἰουνίου γρήγορα θὰ στραφεῖ γύρω ἀπὸ τὴν ἀδικία
ποὺ γινόταν σὲ βάρος τοῦ προσφυγικοῦ κόσμου καὶ τὶς ἀποζημιώσεις
ποὺ θὰ ἔπρεπε ἤ ὄχι νὰ τοῦ δοθοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλλὰδα μετὰ τὸν
ἀποσβεστικὸ συμψηφισμὸ τῶν λογαριασμῶν μὲ τὴν Τουρκία.
Ἡ συζήτηση δὲν κρατήθηκε πάντα σὲ ἐπίπεδα ἀξιοπρέπειας [...]. Ἡ
ἀτμόσφαιρα παρέμεινε ἠλεκτρισμένη ὄχι μόνο ἐξαιτίας τῆς παρουσίας
ἀλλὰ καὶ τῆς ἀσταμάτητης παρέμβασης τῶν προσφύγων βουλευτῶν, οἱ
ὁποῖοι ἔχοντας ἀφήσει καὶ οἱ ἴδιοι μεγάλες περιουσίες στὴ Μ. Ἀσία
εἶχαν κάθε συμφέρον νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἄποψη ὅτι τὸ ἑλληνικὸ
κράτος ἔπρεπε νὰ ὑποκαταστήσει τὸ τουρκικὸ στὶς ὑποχρεώσεις ποὺ
δημιούργησε ἡ σύμβαση ἀνταλλαγῆς ὣς πρὸς τὴν ἀνταλλάξιμη
περιουσία. [...]
Οἱ πρόσφυγες βουλευτὲς τῆς Ἕνωσης Φιλελευθέρων, ἀνεξάρτητα ἢ
κατὰ ὁμάδες, θὰ ὑψώσουν βέβαια φωνὴ διαμαρτυρίας ἐναντίον τῆς
θυσίας ποὺ θὰ ὑποστοῦν οἱ συμπατριῶτες τους. Θὰ δοῦν στὶς συμφωνίες
αὐτὲς τὴν ἐπισφράγιση τῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς.[...]
Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι γενικὰ ἐπικράτησαν τρεῖς τάσεις: 1) Ἡ
ἀδιάλλακτη, ποὺ τὴν ἐκπροσωποῦσαν οἱ ὀργανωτὲς τοῦ προσφυγικοῦ
συλλαλητηρίου. Γι’ αὐτοὺς τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ἦταν ὑποχρεωμένο νὰ
καταβάλει στοὺς πρόσφυγες ὁλοκληρωτικὴ ἀποζημίωση. 2) Ἡ
διαλλακτική τάση, ποὺ ἀναγνώριζε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος δὲν ἦταν
ὑποχρεωμένο νὰ ἀποζημιώσει ὁλοκληρωτικά τοὺς πρόσφυγες ἀλλὰ ὅτι
εἶχε τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ ἀποπερατώσει τὴν προσφυγικὴ
ἀποκατάσταση, πράγμα ποὺ δὲν ἀπεῖχε πολὺ απὸ τὶς θέσεις καὶ τὶς
ὑποσχέσεις τοῦ Βενιζέλου. 3) Ὁ μέσος ὅρος, ποὺ θέλησε νὰ κατοχυρώσει
τὴν ἐπιφύλαξη τῶν δικαιωμάτων ποὺ εἶχαν οἱ πρόσφυγες.
Ι φ . Αναστασ ιάδου , Ο Βενι ζέ λος και το Ελληνοτουρκι κό Σύμφ ων ο Φιλία ς 193 0, στ ο:
Μ ελ ετ ή μα τα γύ ρω ἀ πὸ τ ὸ ν Βε νιζέλ ο καὶ τὴ ν ἐποχ ή τ ο υ, ἐπ οπτεί α Θ . Βερέμ η καὶ Οδ .
∆ ημ ητρα κόπ ουλου , Ἀ θή ν α: Φιλ ιππ ότης , 1 980, σσ . 326 -328 .
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ο ΔΗ Γ ΙΕΣ (γ ια τ ο υς εξεταζ ομέ νο υς )
Σ τ ο εξ ώφυλλο να γ ράψ ετ ε το εξεταζόμενο μ ά θ η μα. Σ τ ο εσ ώφυλλο πά νω-π ά νω να
σ υ μ πλ η ρ ώσ ε τ ε τα ατομικά σ το ι χ εί α μαθη τή . Σ τ η ν αρχή των απα ντήσεών σ α ς να
γρά ψ ετ ε π ά νω -πά νω τ η ν η με ρ ομ η νί α και τ ο εξετα ζόμενο μάθημα . Να μη ν
α ντι γράψ ετε τ α θ έμα τα στ ο τ ετ ρά δι ο και να μ η γ ρά ψε τ ε π ο υθε ν ά στι ς α π α ντ ή σ ει ς
σ α ς το ό νομ ά σα ς .
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως
μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κ α τ ά τ η ν αποχ ώρ ησή σα ς να παραδ ώσ ε τ ε μαζί
μ ε το τ ετ ρά δι ο και τα φωτοα ντί γρα φα .
Να α πα ντήσ ετ ε στο τετ ράδιό σας σ ε ό λ α τ α θ έ ματα μ ό νο μ ε μ π λ ε ή μ ό νο μ ε μα ύρο
σ τ υλό μ ε μελά νι που δ ε ν σβ ή νει .
Κ ά θ ε α πά ντ ησ η τ εκ μηρι ωμ έ νη εί ναι α π ο δ εκτ ή .
Διάρκ εια εξέτα ση ς : τρ ει ς (3) ώρες μετά τη δι α νο μή τ ω ν φωτοα ντι γρά φων .
Χ ρ ό νο ς δ υν α τή ς αποχώρ ηση ς : 18.15.
KΑ ΛΗ ΕΠ ΙΤ ΥΧΙΑ
Τ Ε ΛΟ Σ ΜΗΝ ΥΜΑ ΤΟ Σ
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤETAΡΤΗ 12 IOYNIΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α. Εθνικόν Κομιτάτον: «Το Εθνικόν Κομιτάτον … Οθωμανική
Αυτοκρατορία», σχολικό βιβλίο, σ. 77.
β. Ροπαλοφόροι: «Η κρητική Βουλή … ροπαλοφόρους», σχολικό
βιβλίο, σ. 212, 213.
γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: «Το Φροντιστήριο της
Τραπεζούντας … συνείδησης», σχολικό βιβλίο, σ. 248.
ΘΕΜΑ Α2
α. Σωστό, β. Σωστό, γ. Σωστό, δ. Λάθος, ε. Λάθος.

ΘΕΜΑ Β1
«Η πρώτη κυβέρνηση … εγκατάστασής του», σχολικό βιβλίο,
σ. 208 (ΕΝΟΤΗΤΑ 2)
ΘΕΜΑ Β2
«Πριν από τις εκλογές … εκσυγχρονιστές», σχολικό βιβλίο, σ. 89
(ΕΝΟΤΗΤΑ 1)

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Από το σχολικό βιβλίο:
α) «Η κατάσταση αυτή κράτησε … Κομμουνιστικό Κόμμα
Ελλάδος», σ. 46, 47, (ΕΝΟΤΗΤΑ 2)
β) «Οι υψηλοί δείκτες ανεργίας … (Κ.Κ.Ε.).» σ. 97, 98, (ΕΝΟΤΗΤΑ 5)
 Από το κείμενο Α να αναφερθεί η γενικότερη ανάπτυξη της
οικονομίας μετά το τέλος των βαλκανικών πολέμων
(βιομηχανία, ναυτιλία, εμπόριο, μεταφορές, συγκοινωνίες)
 Επίσης, να δοθεί έμφαση στην εντυπωσιακή αύξηση των
επιχειρήσεων, καθώς και των απασχολούμενων εργατών
που οδήγησαν στην αλλαγή του χαρακτήρα της οικονομίας,
χαρακτήρας ο οποίος είναι πλέον αμιγώς κεφαλαιοκρατικός.
 Από το κείμενο Β να τονιστεί η αναγκαιότητα αντικατάστασης
του καθεστώτος της βασιλευόμενης δημοκρατίας από ένα
λαϊκό δημοκρατικό πολίτευμα (αβασίλευτη δημοκρατία), το
οποίο θα αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο για τη δημιουργία
ενός σοσιαλιστικού κράτους.
 Ειδικότερα, σχετικά με την εξωτερική πολιτική να
αναφερθούν τα εξής:
-κατάργηση της μυστικής διπλωματίας,
-κατοχύρωση της ειρήνης και του δικαιώματος των λαών να
αποφασίζουν για τις τύχες τους,
-σχηματισμός διεθνούς οργανισμού παρέμβασης, της
Κοινωνίας των Εθνών, με στόχο την εξασφάλιση της
ανεξαρτησίας όλων των κρατών.
 Τέλος,
να
υπογραμμιστεί
η
ανάγκη
άμεσης
πραγματοποίησης διεθνούς σοσιαλιστικού συνεδρίου για να
υλοποιηθούν οι παραπάνω αρχές.

ΘΕΜΑ Δ1
Από το σχολικό βιβλίο:
α) «Όταν έγινε γνωστή … του ελληνικού κράτους», σ. 151.
β) «Οι μεταγενέστερες εξελίξεις … και του 1933», σ. 161, 162.
α+β) «Κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος … δικαιώματά τους», σ.
163, (το συγκεκριμένο χωρίο θα μπορούσε να αναφερθεί και
για τα δύο ερωτήματα)
Από το κείμενο Α να επισημανθούν τα εξής:
 ο κατά πολύ μεγαλύτερος αριθμός των Ελλήνων προσφύγων
 η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία
και η ιδιοκτησία
 ο αναγκαστικός εκπατρισμός και οι υποχρεωτικές
απαλλοτριώσεις των ελληνικών ιδιοκτησιών
 η μακραίωνη παρουσία των Ελλήνων τους εξασφάλιζε
δικαιώματα αυτοχθόνων
 το αίτημα ασφαλούς παλιννόστησης στις εστίες τους
Από το κείμενο Β να τονιστούν τα παρακάτω:
 οι δυναμικές αντιδράσεις – παρεμβάσεις των προσφύγων
βουλευτών και η επικράτηση τριών τάσεων σχετικά με τις
αποζημιώσεις των Ελλήνων προσφύγων

