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6 Γεθεκβξίνπ Παξάθιεζε Αγίνπ Νηθνιάνπ 

 Δηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Ακήλ. 

Φαικόο 142 

Κύξηε εηζάθνπζνλ ηήο πξνζεπρήο κνπ….Καη επζύο ην, Θεόο Κύξηνο : 

Θεόο Κύξηνο θαη επέθαλελ εκίλ…(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Δίηα ηα παξόληα ηξνπάξηα. 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ… 

Σνπ Ιεξάξρνπ ηε παλζέπησ Δηθόλη, πηζηνί πξνζπέζσκελ απηώ εθβνώληεο, 

νη ακαξηίαηο πνιιαίο εγθπιηλδνύκελνη, ζπεύζνλ ώ Νηθόιαε, Ιεξάξρα 

Κπξίνπ, ζαηο πξνο ηνλ Φηιάλζξσπνλ, ηεξαίο ηθεζίαηο, παληόο θηλδύλνπ, 

ιύπεο θαη θζνξάο, θαη δεηλώλ λόζσλ, απάιιαμνλ άπαληαο. 

Γόμα… Καη λπλ…Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζσκέλ πνηε, Θενηόθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη, εηκή 

γάξ ζύ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο εκάο εξξύζαην εθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ, 

ηίο δέ δηεθύιαμελ έσο λπλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηώκελ, Γέζπνηλα, εθ ζνύ, 

ζνύο γάξ δνύινπο ζώδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλώλ. 

Ο Φαικόο Ν’ (50) 

Διέεζόλ κε, ν Θεόο, θαηά ηό κέγα ειεόο ζνπ … 

Καη ν Καλώλ ηνπ Αγίνπ. 

Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Σαηο πξνζεπραίο ζνπ Ιεξέ Νηθόιαε, εθδπζσπώλ ηνλ Θεόλ, ην ζθνηεηλόλ 

λέθνο, ην ηεο αζπκίαο κνπ, Πακκάθαξ δηαζθέδαζνλ, ζπκεδίαο ππάξρσλ, 

θαη επζπκίαο αλάπιεσο, ησ Πακβαζηιεί παξηζηάκελνο. 

 

Σαηο ησλ παζώλ κε ηξηθπκίαηο πάληνζελ, πεξηθπθινύκελνλ, θαη ινγηζκώλ 

ζάισ, ηελ ςπρήλ δνλνύκελνλ, επί ιηκέλα εύδηνλ, ησλ Υξηζηνύ ζειεκάησλ, 

ηαηο πξνζεπραίο ζνπ θπβέξλεζνλ, όπσο ζε δνμάδσ, Νηθόιαε. 
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Σσλ Απνζηόισλ θαη Οζίσλ ζύζθελνο, απνδεηθλύκελνο, θαη Θετθήο αίγιεο, 

πάληνηε πιεξνύκελνο, ηνπο ηελ ζεπηήλ ζνπ ζήκεξνλ, πξνζθπλνύληαο 

Δηθόλα, θσηόο κεηόρνπο αλάδεημνλ, επραίο ζνπ Πακκάθαξ Νηθόιαε. 

Θενηνθίνλ. 

ε ηελ ελ ζπιάγρλνηο δεμακέλελ Άρξαληε, ην ππξ ην άζηεθηνλ, εθδπζσπώ 

πίζηεη, ηεο γεέλλεο ξύζαη κε, θαη ηεο απνθεηκέλεο κνη, δηα πιήζνο 

πηαηζκάησλ, θνιάζεσο ειεπζέξσζνλ, ζνπ ηαηο εππξνζδέθηνηο δεήζεζη. 

 

Ωδή γ’. Σπ εη ην ζηεξέσκα. 

Ίλα ζε δνμάδσκελ, θαη ζε πξεπόλησο γεξαίξσκελ, δίδνπ εκίλ, Νηθόιαε 

Μάθαξ, ηελ εηξήλελ πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Κόπαζνλ, Νηθόιαε, ηαηο ζαηο ζεξκαίο παξαθιήζεζη, ηαο θαζ’ εκώλ, 

επαληζηακέλαο, αζζελείαο δεόκεζα. 

 

Ρύζαί κε Νηθόιαε, πεξηθπθινύκελνλ πάζεζη, θαη πεηξαζκνίο, θαη θηλδύλνηο 

πιείζηνηο, ηαηο ιηηαίο ζνπ θαη ζώζνλ κε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Έρσ ζε Παλάζπηιε, βίνπ πξνζηάηηλ θαη ηείρνο άξξεθηνλ δηό δεηλώλ, ηνπ 

καηαίνπ βίνπ, νύ πηννύκαη ηελ έθνδνλ. 

 

Ωδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Νόζνηο πιείζηνηο Νηθόιαε, θαη πνιινίο ηνηο πηαίζκαζη πεξηπέπησθα, 

πξόθζαζαλ κε ξύζαη Πάλζεπηε, ηαηο πξνο ηνλ Γεζπόηελ ηθεζίαηο ζνπ. 
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Ο αζώνπο ηπγράλνληαο, λένπο ηξεηο ζαλάηνπ απαιιαμάκελνο, ζπεύζνλ 

ξύζαη κε Νηθόιαε, ηεο αησληδνύζεο θαηαθξίζεσο. 

 

Καηαθξίζεσο άμηνο, δσλ ελ ακειεία εηκί ν άζιηνο, ηαηο ιηηαίο ζνπ άγηε 

Νηθόιαε, κεηαλνίαο όξκσ κε νδήγεζνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ρππσζέληα κε θάζαξνλ, θαη λελεθξσκέλνλ κε ζπ αλάζηεζνλ, Θενηόθε 

αεηπάξζελε, ηνλ λεθξνύο δσώζαληα θπήζαζα. 

 

Ωδή ε’. Ίλα ηη κε απώζσ. 

Αθιηλεί δηαλνία, πξνο ηνλ Δπνπξάληνλ αλήιζεο Κύξηνλ, παξ’ νπ θαη ηελ 

ράξηλ, ησλ κεγίζησλ ζαπκάησλ απείιεθαο, Νηθόιαε Μάθαξ δηό εκάο ηνπο 

ζνπο νηθέηαο, ησλ δεηλώλ θαη ησλ λόζσλ απάιιαμνλ. 

 

Δλ ηε ζεία ζνπ Μλήκε, Ιεξέσλ Νηθόιαε ζύιινγνο ηέξπεηαη, θαη Πηζηώλ 

ρνξείαη, ησλ ζαπκάησλ ησλ ζσλ απνιαύνπζαη, ελ ραξά ηξπθώζη, θαη σο 

εηθόο ζε αλπκλνύζη, θαη πξνζηάηελ θαινύζη ζε κέγηζηνλ. 

 

Λακπξπλζείο ζεία αίγιε, ώθζε ε θαξδία ζνπ όλησο Παξάδεηζνο, ηεο δσήο 

ην μύινλ, θεθηεκέλε ελ κέζσ ηνλ Κύξηνλ νλ δπζώπεη Πάηεξ, ηνπ 

Παξαδείζνπ απόιαπζαη, ηεο ηξπθήο θαη ηεο δόμεο ηνπο δνύινπο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Αλαηίζεκη, Κόξε, πάζαο επί νη ηαο ειπίδαο ηεο ζσηεξίαο κνπ δηό δπζσπώ 

ε, κε παξίδεο δεηλώο κε πνληνύκελνλ, ζπκθνξώλ πειάγεη, αιιά ηελ ζελ 

δίδνπ κνη ρείξα, σο ησ Πέηξσ ν Τηόο ζνπ, θαη ζώζόλ κε. 
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Ωδή ζη’. Τελ δέεζηλ εθρεώ. 

Υεηκάδεη κελ ησλ θίλδπλσλ ν ζάινο, νπθ ηζρύεη δε βπζίζαη κε Μάθαξ’ ζε 

γαξ αεί Κπβεξλήηελ πινπηήζαο, πξνο γαιελόλ ηνλ ιηκέλα εδύλνκαη, θαη 

θζάλσ κέρξηο νπξαλνύ, δηα ζνπ Ιεξάξρα Νηθόιαε. 

 

Ιιάζζεηη ηνηο ζνηο δνύινηο, Πακκάθαξ, θαη πγείαο ηελ αληίιεςηλ δίδνπ σο 

αγαζόο θαη θηιάδειθνο θύζεη, θαη ησλ δεηλώλ θαη ησλ ζιίςεσλ ιύηξσζαη, 

ηαηο ζείαηο ζνπ πξνο ηνλ Θεόλ, κεζηηείαηο, ζεόθξνλ Νηθόιαε. 

 

Λπηξνύκελνο εθ ζαλάηνπ σο ώθζεο, ηνηο αζώνπο πξηλ, ώ Πάηεξ 

ζηξαηειάηα, νύησ θαη λπλ πεξηζηάζεσο πάζεο, εκάο θαη λόζσλ Νηθόιαε 

ιύηξσζαη, πξεζβείαηο ζνπ ηαηο ηεξαίο, ίλα πόζσ ηηκώκελ ηελ Μλήκελ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φηιάγαζε, λπζηαγκώ βαξνύκελνλ, ξαζπκίαο κε ζεξκή ζνπ ηθεζία, έγεηξνλ 

λπλ θαη κε δώεο ππλώζαη, ηεο ακαξηίαο ζνλ δνύινλ εηο ζάλαηνλ, πξνζηάηηλ 

γαξ θαη νδεγόλ, ηεο εκήο ζε δσήο επηγξάθνκαη. 

 

Δπίβιεςνλ κεη’ επκελείαο, Νηθόιαε Μάθαξ, θαη πάζαλ ζιίςηλ ιηηαίο ζνπ 

απέιαζνλ, εθ ησλ ςπρώλ εκώλ ησλ νηθεηώλ ζνπ. 

Άρξαληε, ε δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ’ εζράησλ ησλ εκεξώλ 

ηεθνύζα δπζώπεζνλ, ώο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ήρνο δ’. 

Σαηο ησλ ζαπκάησλ αθηίζη, Νηθόιαε, θαηαθαηδξύλεηο πθήιηνλ άπαζαλ, θαη 

ιύεηο ηνλ δόθνλ ησλ ζιίςεσλ, θαη ησλ θηλδύλσλ ειαύλεηο ηελ έθνδνλ, 

πξνζηάηεο ππάξρνπλ ζεξκόηαηνο. 

Καη επζύο ην Πξνθείκελνλ. Ήρνο δ’. 
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Οη ηεξείο ζνπ Κύξηε ελδύζνληαη δηθαηνζύλελ, θαη νη ζηνί ζνπ 

αγαιιηάζνληαη.ηίρνο. Καπρήζνληαη ζηνη ελ δόμε, θαη αγαιιηάζνληαη επί 

ησλ θνηηώλ απηώλ. 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Ισάλλελ (η’ 1-9). 

Δίπελ ν Κύξηνο πξνο ηνπο ειειπζόηαο πξνο απηόλ Ινπδαίνπο. Ακήλ ακήλ 

ιέγσ πκίλ. Ο κε εηζεξρόκελνο δηα ηεο ζύξαο εηο ηελ απιήλ ησλ πξνβάησλ, 

αιιά αλαβαίλσλ αιιαρόζελ, εθείλνο θιέπηεο εζηί θαη ιεζηήο ν δε 

εηζεξρόκελνο δηα ηεο ζύξαο, πνηκήλ έζηη ησλ πξνβάησλ. Σνύησ ν ζπξσξόο 

αλνίγεη, θαη ηα πξόβαηα ηεο θσλήο απηνύ αθνύεη, θαη ηα ίδηα πξόβαηα θαιεί 

θαη’ όλνκα, θαη εμάγεη απηά. Καη όηαλ ηα ίδηα πξόβαηα εθβάιε, έκπξνζζελ 

απηώλ πνξεύεηαη, θαη ηα πξόβαηα απηώ αθνινπζεί, όηη νίδαζη ηελ θσλήλ 

απηνύ. Αιινηξίσ δε νπ κε αθνινπζήζσζηλ, αιιά θεύμνληαη απ’ απηνύ, όηη 

νπθ νίδαζη ησλ αιινηξίσλ ηελ θσλήλ. Σαύηελ ηελ παξνηκίαλ είπελ απηνίο ν 

Ιεζνύο εθείλνη δε νπθ έγλσζαλ ηίλα ελ ά ειάιεη απηνίο. Δίπελ νπλ πάιηλ 

απηνίο ν Ιεζνύο. Ακήλ ακήλ ιέγσ πκίλ, όηη εγώ εηκί ε ζύξα ησλ πξνβάησλ. 

Πάληεο, όζνη ήιζνλ πξν εκνύ, θιέπηαη εηζί θαη ιεζηαί αιι’ νπθ ήθνπζαλ 

απηώλ ηα πξόβαηα. Δγώ εηκί ή ζύξα δη’ εκνύ εάλ ηηο εηζέιζε, ζσζήζεηαη, 

θαη εηζειεύζεηαη, θαη εμειεύζεηαη, θαη λνκήλ επξήζεη. 

Γόμα. Σαηο ηνπ Ιεξάξρνπ πξεζβείεο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

Καη λπλ. Σαηο ηεο Θενηόθνπ πξεζβείεο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

 

 

Σηίρνο. Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο… Καη ην παξόλ πξνζόκνηνλ. Ήρνο 

πι. β’. ιελ απνζεκέλνη. 

Άπαληα ηνλ βίνλ κνπ ελ ακειεία δηάγσλ, θαη πξν ηέινπο έθζαζα, άθαξπνο ν 

δείιαηνο, Τπεξάγαζε, πνλεξώλ πξάμεσλ, επηθέξσλ κόλνλ, λπλ θνξηία ηα 

δπζβάζηαθηα άπεξ Φηιάλζξσπε, ζθόξπηζνλ ξνπή ηνπ ειένπο ζνπ, θαη δίδνπ 

κνη θαηάλπμηλ, θαη επηζηξνθήλ ηελ ζσηήξηνλ, ηαηο ηνπ Νηθνιάνπ, 

πξεζβείαηο εππξνζδέθηνηο ν Θεόο, όλ εηο πξεζβείαλ πξνζάγσ ζνη, θαη ηελ 

ζε θπήζαζαλ. 

Ωδή δ’. Παίδεο Δβξαίσλ. 



[46] 

 

Ρύζηεο πιεόλησλ αλεδείρζεο, ώ Νηθόιαε, θαη ησλ ρεξώλ πξνζηάηεο, 

νξθαλώλ ηε ιηκήλ, θαη πινπηηζηήο πελήησλ δηό θαη εκάο ιύηξσζαη εθ 

θηλδύλσλ ζαηο πξεζβείαηο. 

 

Ξέλα Νηθόιαε εξγάδε, ελ ζαιάζζε καθξάλ θαη πάζε πθειίσ, ηαρπδξόκνπο 

αεί, θαη πάζρνληαο πξνθζάλσλ, θαη ηνύηνπο εθιπηξνύκελνο, εθ ησλ λόζσλ 

θαη θηλδύλσλ. 

 

Νόζσλ παληνίσλ θαη θηλδύλσλ, Ιαηξόο θαλείο, Νηθόιαε ηξηζκάθαξ ηεο 

ςπρήο κνπ δηό, ζεξάπεπζνλ ηελ λόζνλ, θαη επξσζηίαλ δώξεζαη, ηαηο 

ελζένηο ζνπ πξεζβείαηο. 

Θενηνθίνλ. 

Έπαξνλ ρείξαο ζνπ, Παξζέλε, πξνο ηνλ εύζπιαγρλνλ Θεόλ θαη Βαζηιέα, θαη 

δεηλώλ ζπκθνξώλ, θαη λόζσλ θαη θηλδύλσλ, ηε θξαηαηά πξεζβεία ζνπ, 

εμεινύ ηνπο ζνπο νηθέηαο. 

Ωδή ε’. Τνλ Βαζηιέα. 

Σνπο πεηξαζκώλ λπλ, πεξηζρεζέληαο ησ βάζεη, ζνπο νηθέηαο Νηθόιαε 

ζώζνλ, δνύο εκίλ ηελ ιύζηλ, απηώλ ζαηο ηθεζίαηο. 

 

Χο ελ ηξπθή, απιηδόκελνο Μάθαξ, Οπξαλώλ ηε δόμεο απνιαύσλ, ηνπο ζε 

αλπκλνύληαο, δηάζσδε επραίο ζνπ. 

 

Σσ απξνζίησ, ειιακθζείο θσηί Πάηεξ, ηαο ςπράο ησλ ελ ζιίςεη απγάδεηο, 

δηαιύσλ πάληα, ησλ πεηξαζκώλ ηνλ δόθνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ιζρύεηο Κόξε, ηνλ ελ ηζρύη ηεθνύζα, επζπκπάζεηνλ σηήξα ηνπ Κόζκνπ 

δηό ηε ζεξκή ζνπ, πξνζηξέρσ βνήζεηα. 
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Ωδή ζ’. Κπξίσο Θενηνθίνλ. 

Γλσξίδεη πάζα Κηίζηο, Νηθόιαε Μάθαξ, ζσλ αξεηώλ θαη ζαπκάησλ ην 

πέιαγνο δηό θαη ραίξεη, πξνζηάηελ ζε νλνκάδνπζα. 

 

Νηθόιαε Πακκάθαξ, ζώδε εθ θηλδύλσλ, ηνπο ζνπο νηθέηαο πηζηώο ζε 

δνμάδνληαο, σο κηκεηήο ηνπ σηήξνο, αμηνζαύκαζηνο. 

 

Σξπθώλ ηαηο Οπξαλίαηο, ζείαηο ιακπεδόζη, Θενκαθάξηζηε Πάηεξ Νηθόιαε, 

ηε πξνζηαζία ζνπ ζώζνλ, εκάο θαη ζθέπαζνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Μαξία Θενηόθε, ηελ θεθαθσκέλελ, ηε ακαξηία ςπρήλ κνπ αγάζπλνλ, θαη 

αγαζώλ αησλίσλ, κέηνρνλ πνίεζνλ. 

 

Αμηνλ εζηίλ σο αιεζώο καθαξίδεηλ ε ηελ Θενηόθνλ, ηελ αεηκαθάξηζηνλ 

θαη παλακώκεηνλ θαη κεηέξα ηνπ Θενύ εκώλ. Σελ ηηκησηέξα ησλ 

Υεξνπβίκ, θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ εξαθίκ, ηελ αδηαθζόξσο, 

Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηελ όλησο Θενηόθνλ, ε κεγαιύλνκελ. 

Νηθόιαε Μάθαξ πάξεζν λπλ, πξνζηάηεο θαη θύιαμ, θαη εθ βιάβεο 

παληνδαπήο, εκάο ξύζαη πάληαο, ελ γε θαη ελ ζαιάζζε, ηνπο ζε ζεξκώο 

θσλνύληαο, θαη κεγαιύλνληαο. 

Υαίξνηο ησλ Παηέξσλ θιένο ζηεξξόλ, θαη ην ηεο Σξηάδνο, ελδηαίηεκα 

θαζαξόλ, ησλ πηζηώλ πξνζηάηεο, θαη θαηαπνλνπκέλσλ, βνήζεηα θαη ζθέπε, 

Πάηεξ Νηθόιαε. 

Δλ λόζνηο ζε έρνκελ Ιαηξόλ, ελ θηλδύλνηο ξύζηεο. θεδεκόλα ελ νξθαλνίο, ελ 

πέλεζη πινύηνλ, ελ ζαιάζζε ζσηήξα, θαη ραξκνλήλ ελ ζιίςεη, ζνθέ 

Νηθόιαε. 
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Οξθαλώλ πξνζηάηελ ζε θαη ρεξώλ, πεηλόλησλ ηξνθέα, πελνκέλσλ ηε 

πινπηηζηήλ, αηρκαιώησλ ξύζηελ, πιεόλησλ ηε ζσηήξα, θεθηήκεζα 

Πακκάθαξ, ζνθέ Νηθόιαε. 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, απνζηόισλ ε δσδεθάο, 

νη άγηνη πάληεο, κεηά ηήο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, εηο ηό ζσζήλαη 

εκάο. 

Σν Σξηζάγηνλ… 

Σν παξόλ ηξνπάξηνλ. Ήρνο δ’. 

Καλόλα πίζηεσο, θαη εηθόλα πξαόηεηνο, εγθξαηείαο δηδάζθαινλ, αλέδεημε 

ζε ηε πνίκλε ζνπ, ε ησλ πξαγκάησλ αιήζεηα δηα ηνύην εθηήζσ ηε 

ηαπεηλώζεη ηα πςειά, ηε πησρεία ηα πινύζηα. Πάηεξ Ιεξάξρα Νηθόιαε, 

πξέζβεπε Υξηζηώ ησ Θεώ, ζσζήλαη ηαο ςπράο εκώλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ήρνο β’. ηε εθ ηνπ μύινπ Σε λεθξόλ. 

Υάξηλ εηιεθώο παξά Θενύ, πάζη ρνξεγείο ηαο ηάζεηο, ππό ηελ ζθέπελ ζνπ, 

Άγηε Νηθόιαε, ηνηο ζνη πξνζηξέρνπζη, θπγαδεύεηο δαηκόλσλ γάξ, αλίαηα 

πάζε, πάληαο ζεξαπεύεηο δε, ηε πξνζηαζία ζνπ. ζελ θαη εκείο 

δπζσπνύκελ, πξέζβεπε πξνο Κύξηνλ πάζεο, ιπηξσζήλαη βιάβεο ηνπο 

πκλνύληάο ζε. 

 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη ἠκᾶο, ἀπό 

πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ κέ ὑπό 

ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 


