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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

«Ύψωμα 731, σαν μια πέτρα στο αυλάκι» 

 
 

αράζει αισθητά νωρίτερα η μέρα τον Μάρτη. Το 
φως αδημονεί λες να έρθει και να φωτίσει το το-

πίο. Μια κόκκινη γραμμή σκίζει όλο και πιο νωρίς σαν 
βρεγμένο χαρτί τον ουρανό στην Ανατολή και βλέπεις 
να χωρίζεται ο ορίζοντας στα δυο. Η αχλή της υγρα-
σίας σκεπάζει με αχνές σταγόνες ακόμη τη φύση, που 
ξυπνά νωχελικά, όπως πρέπει να ξυπνά κι ο άνθρωπος, 
σιγανά, να μπαίνει από το όνειρο στην πραγματικότη-
τα, να προλαβαίνει λίγο να σκεφτεί, να περάσει λίγα λε-
πτά ακόμη στο ζεστό στρώμα, δίπλα από το κορμί που 
αγαπάει, κι ύστερα να σηκωθεί και να χτίσει τη μέρα 
του.  

Μα εδώ πάνω, στη γραμμή του μετώπου των ψη-
λών βουνών, τόσους μήνες το φως σήμαινε δουλειά και 
κίνδυνο. Απλά φώτιζε αυτά, που όλη τη νύχτα μάντευαν 
και πρόσεχαν μην τους προδώσουν. Το σκοτάδι είναι 
κρύο, ύπουλο και δολοφονικό. Τη μέρα όμως προβάλλει 
και μια άλλη απειλή, η αίσθηση της απουσίας, η σκέψη 
που φέρνει το δάκρυ. Το μάτι χάνεται στον ορίζοντα. 
Κι αν είναι καθαρός ο καιρός, βλέπεις ως μακριά και 
νιώθεις εκείνη τη νοητή καμπύλη γραμμή να σε ενώνει 
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με τους αγαπημένους σου, που κοιτούν κι αυτοί προς το 
μέρος σου κι αναστενάζουν το ίδιο πικρά με σένα. Ίσως 
και πιο πικρά, λόγω της αγωνίας. Στον πόλεμο δεν παί-
ζει ρόλο αν πολεμάς ή αν έχεις συγγενείς που πολε-
μούν. Ο πόνος της απώλειας είναι παρόμοιος με την 
απώλεια την ίδια.  

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα κάθε μέρα. Κάτι σαν 
μούδιασμα του νου, σαν τσάκισμα της ψυχής στη σκέ-
ψη και μόνο. Το μήνυμα του θανάτου περνά δίπλα από 
την πόρτα σου. Ακούς το θρόισμα απ’ το μακρύ του 
ρούχο, που σέρνεται στα χόρτα. Κρατάς την ανάσα σου 
και περιμένεις. Πλησιάζει, στέκεται, παγώνεις. Τσακί-
ζει ο χρόνος. Ύστερα φεύγει... ∆εν ήταν για σένα. ∆εν 
ήρθε ακόμη η στιγμή σου. Και το φως χαμογελά πονε-
τικά. Πόσο όμορφη είναι η ζωή! Ακόμα κι αυτές τις 
ακραίες στιγμές του πολέμου, φτάνει ένα κοίταγμα στα 
σύννεφα, που παίζουν σαν παιδιά στην αυλή του ουρα-
νού. Φτάνει ένα πουλί ελεύθερο, που πετά ψηλά και 
χορεύει στον αέρα. Φτάνει ένα τόσο δα αγριολούλουδο 
και νιώθεις το γέλιο του Θεού μέσα του, την ανάσα τής 
ζωής στα μικρά του φύλλα και δεν θες να το χαλάσεις, 
παρά με τρυφερότητα το κοιτάς μονάχα. Φτάνουν όλες 
αυτές οι κρυμμένες λεπτομέρειες να σε κάνουν να εκτι-
μήσεις αυτό που έχεις, αυτό που είχες ως τώρα και πα-
λεύεις να μην το χάσεις: τη μοναδικότητα της ύπαρξης.  

«Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα…» είπε ο Τάσος 
σκεφτικός στον διπλανό του στρατιώτη, τον Στέλιο. 
«Μεγάλη Λειτουργία σήμερα στην εκκλησία! Γιορτάζει 
όλος ο Ορθόδοξος κόσμος. Ο πατέρας μου, ο παπά-∆η-
μήτρης, τέτοια μέρα σηκώνεται πολύ νωρίς. Η εκκλησία 
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στον Μεσενικόλα θα γεμίσει σε λίγη ώρα. Θα λείπουμε 
βέβαια οι νέοι άντρες, που είμαστε όλοι σχεδόν στον 
πόλεμο, μα δεν πειράζει. Οι γυναίκες, τα παιδιά κι οι 
ηλικιωμένοι θα τη γεμίσουν. Όλοι θα προσεύχονται 
για μας. Κι έχει μια δύναμη η προσευχή, Στέλιο! Σαν 
να μαζεύεται η πίστη πολλών ανθρώπων κι έρχεται ένα 
αόρατο χέρι γεμάτο δύναμη και μας προστατεύει, ενώ-
νονται δυο παλάμες σαν απέραντος ουρανός και μας 
σκεπάζουν. Η πίστη σώζει, όταν όλες οι άλλες ελπίδες 
στερεύουν. Σε κάνει να μη φοβάσαι. Μην αναρωτιέσαι 
το πώς γίνεται αυτό. Υπάρχουν τόσα πράγματα που 
δεν μπορούμε να καταλάβουμε, τα δεχόμαστε ωστόσο. 
Η αίσθηση ότι κάποιος σε προστατεύει και είναι δίπλα 
σου είναι ένα αρχέγονο ένστικτο. Η ψυχή μας ανοχύρω-
τη φοβάται. Η πεποίθηση όμως της προστασίας από 
κάτι ανώτερο μας δίνει δύναμη και ξεπερνάμε τα όριά 
μας. Κι εδώ πάνω νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη 
να πιστεύουμε ότι μας προστατεύει ο Θεός. Είμαστε 
τόσο κοντά στο θάνατο κάθε μέρα. Κι αν αρχίσουν την 
επίθεση οι Ιταλοί, θα τον νιώσουμε παντού να θερίζει. 
Ο πόλεμος είναι σύμμαχός του. Τι μας μένει εμάς τό-
τε; Να προσευχόμαστε, να πολεμάμε και να ελπίζουμε 
να μην μας βρει εκείνη η δαιμονισμένη σφαίρα, εκείνη 
η οβίδα να μην πέσει πάνω μας, να μην μας πετύχουν 
τα τυφλά θραύσματα από τις χειροβομβίδες. Να κρα-
τηθούμε όρθιοι ως το τέλος, να μην φοβηθούμε, να πα-
λέψουμε με όλη μας τη δύναμη και να βγούμε νικητές. 
Και η ελπίδα είναι ένα αστείρευτο πηγάδι. Πρέπει να 
γυρίσουμε πίσω. Να μην προδώσουμε αυτούς που μας 
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περιμένουν. Τους το υποσχεθήκαμε φεύγοντας για το 
μέτωπο, έτσι δεν είναι;».  

Ο Τάσος κοίταξε μακριά σαν να θαμπώθηκε από 
κάτι. Ήρθε σαν κύμα το πρόσωπο της μητέρας του, 
πονετικό, και του ιερέα πατέρα του. Από μικρό παιδί 
τού μάθαινε ν’ αγαπά τους ανθρώπους και να μην κάνει 
το κακό. Τώρα όμως εδώ πάνω ήταν αλλιώς…  

«Να πολεμήσεις σαν άνθρωπος, μα να μην ξεχά-
σεις τον Θεό και την ψυχή σου…» του είχε πει ο πατέ-
ρας του, λίγο πριν φύγει, και του έδωσε την ευχή του.  

Γι’ αυτούς πολεμούσε ο Τάσος. Και για την αδερ-
φή του, τους μαθητές του και χιλιάδες άλλους Έλλη-
νες. Και για την ελευθερία, για την αναχαίτιση του δυ-
νατού εχθρού. Το πρόσωπό του σκληρό από το κρύο τό-
σους μήνες στο μέτωπο και στα ψηλά βουνά. Το κορμί 
του πια στα όριά του. Τροφή δεν υπήρχε αρκετή. Κου-
ραμάνες και ξηρά τροφή ήταν συνήθως. Κι αυτά ελάχι-
στα, κι αν έφταναν οι προμήθειες μέχρι εκεί. Υπήρχαν 
και μέρες που έμεναν τελείως νηστικοί. Κοιτούσε τα 
γυάλινα μάτια των στρατιωτών και διάβαζε τις κρυφές 
τους σκέψεις. Το βράδυ δεν περνούσε. Οι ώρες της νύ-
χτας ήταν αργές. Πονούσε όλο το κορμί. Ως και η ψυ-
χή τέτοιες στιγμές δείλιαζε. Η πείνα και η αϋπνία κα-
τέβαλαν το σώμα και αυτό άφηνε το φόβο να πλημμυρί-
σει όλη την ύπαρξη. Και οι ψείρες να πίνουν το αίμα και 
να σε κάνουν να λυσσομανάς από τη φαγούρα και να 
θέλεις να πετάξεις τα ρούχα σου και να κυλιστείς σαν 
ζώο λυσσαλέα στη λάσπη.  

Τα χέρια τους σκληρά από τον πάγο και τις δου-
λειές. Το τσεκούρι και το πριόνι ήταν τα εργαλεία τους. 
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Θυμόταν συχνά όσα έλεγε στο σχολείο για τους αρ-
χαίους Έλληνες στους μαθητές του, για τις μεγάλες μά-
χες με τους Πέρσες, για τον Λεωνίδα και τις Θερμο-
πύλες, που αν και είχαν οι εχθροί πολλαπλάσιο στρατό, 
δεν μπόρεσαν να περάσουν εύκολα από το μονοπάτι της 
Ελλάδας και να ξεχυθούν στην Ευρώπη και να την πνί-
ξουν. Πόσες φορές οι Έλληνες είχαν σώσει την Ευρώπη 
από τις ορδές των ανατολικών βαρβαρικών λαών! Και 
μετά τους Πέρσες, οι εχθροί έγιναν Άραβες και Βούλ-
γαροι και Σελτζούκοι και Οθωμανοί και τώρα Ιταλοί 
και ίσως αργότερα Γερμανοί, μα δεν είχε δικαίωμα να 
δειλιάσει. Τέτοιες στιγμές κάνεις αυτό που λέει η ψυχή 
σου. ∆εν περίμενε σίγουρα κάποτε να βρεθεί κι αυτός 
στη θέση εκείνων των πολεμιστών της ελληνικής Ιστο-
ρίας. Μα δεν ήθελε να γράψει η γενιά του μια μαύρη 
σελίδα σ’ αυτή την Ιστορία.  

Περίμεναν οι Έλληνες τον πόλεμο τότε είναι η αλή-
θεια. Τον έβλεπαν να πλησιάζει από την Ευρώπη. Από 
τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά η χώρα δεν μπό-
ρεσε να σταθεί όρθια. Οι πρόσφυγες πάλεψαν να ριζώ-
σουν. Οι κάτοικοι βοήθησαν όσο μπορούσαν. Πολλοί 
έφυγαν μετανάστες, κυρίως στην Αμερική. Πολλοί χά-
θηκαν… Μετά ήρθε το παγκόσμιο οικονομικό κραχ του 
1929 και η χρεοκοπία χτύπησε την Ελλάδα το 1932. 
Χάθηκαν περιουσίες και άνθρωποι πάλι. Η ανέχεια 
έπληξε και τα καλύτερα σπίτια. Οι άνεργοι και οι πεινα-
σμένοι γέμισαν τους δρόμους. Το έγκλημα άνθισε. Οι 
κυβερνήσεις άλλαζαν συνέχεια. Η πολιτική διαφθορά με-
σουρανούσε. Όλο και πιο συχνά έπαιρναν τα όπλα και ο 
φόβος τη θέση της ψήφου. Η χούντα του Πάγκαλου 
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πρώτα, μετά του Μεταξά από το 1936. Οι εντυπωσια-
κές παρελάσεις μαθητών και ενόπλων. Το στρατιωτικό 
προσκλητήριο σε όλους. Οι ένστολη νεολαία. Η επικίν-
δυνη στροφή προς τον εθνικισμό σε όλη την Ευρώπη. 
Εσωστρέφεια. Όλα δήλωναν βρασμό. Οι δημοκρατικοί 
Έλληνες περίμεναν τον πόλεμο και την ανακατανομή 
του χάρτη. Ίσως γι’ αυτό κι ο Μεταξάς δεν υπήρχε πε-
ρίπτωση να πει το «Ναι» στην ιταλική απαίτηση για 
παράδοση. Του το επέβαλε ο ίδιος ο λαός. Το «Όχι» 
ήταν η μόνη απάντηση.  

«∆εν παραδίδονται εύκολα οι Έλληνες, όπως το 
έχει αποδείξει η Ιστορία» σκεφτόταν συχνά ο Τάσος, 
που ήταν γνώστης αυτής της Ιστορίας και ήξερε να δια-
βάζει τα σημάδια της εποχής του. Μετά από την οικο-
νομική κρίση έρχεται συνήθως η κρίση συνειδήσεων, με-
τά η εσωστρέφεια του λαού και ο εθνικισμός και μετά 
δυστυχώς η καταστροφική δύναμη των όπλων. Ο πο-
λιτισμός, ο αγνός πολιτισμός των γραμμάτων και των 
τεχνών παρακάμπτεται ή μπαίνει στην υπηρεσία των 
πολιτικών και των στρατιωτικών. Κυριαρχεί η προπα-
γάνδα και ο λαϊκισμός. Ο πόλεμος είναι μετά η φυσική 
ροή των πραγμάτων, σαν ένα ματωμένο ποτάμι, που τα 
παρασύρει όλα μέχρι την καινούργια αρχή. 

Το ήξερε πως όλοι τους θα έκαναν αυτό που ήταν 
βαθιά ριζωμένο μέσα τους από τις διηγήσεις των παιδι-
κών τους χρόνων. Κι ας ήταν αυτός ο δρόμος στρωμέ-
νος με αίμα και θάνατο. Ας παραφυλούσε το σκοτάδι να 
καταπιεί φωτεινές ζωές. ∆εν θα δείλιαζαν. ∆εν υπήρχε 
αυτό το αίσθημα μέσα τους. Ο φόβος υπήρχε, μα η δει-
λία είναι άλλο πράγμα. ∆εν υπήρχε περίπτωση να υπο-
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χωρήσουν. Και το ήξεραν καλά όλοι τους πως θα πέ-
θαιναν εκεί πάνω, στο ύψωμα 731, κοντά στον Θεό, αν 
χρειαζόταν, παρά θα άφηναν τους Ιταλούς να προελά-
σουν προς την Ελλάδα.  

Πολλές βραδιές κατάκοπος μετά από βαριά δου-
λειά στα χαρακώματα, μέσα στο κρύο και τη λάσπη, 
πεινασμένος όπως όλοι, με τα μάτια να πονάνε και το 
κορμί να σκεβρώνει από την υγρασία των ορυγμάτων, 
μάζευε δίπλα του τους στρατιώτες σαν μικρά παιδιά, 
εξάλλου πολλοί απ’ αυτούς ήταν δεκαοχτώ και δεκαεν-
νιά χρονών, και τους αφηγούταν με παλμό γεγονότα 
της Ελληνικής Ιστορίας. ∆ιάλεγε επίτηδες τις πιο λα-
μπρές στιγμές, για να τους δώσει κουράγιο. Και το 
έβλεπε στα μάτια τους πώς έπαιρναν υπόσταση όσα 
άκουγαν. Πώς καθάριζε το βλέμμα και η έννοια του 
χρέους και της συνέχειας έβρισκε μέσα τους γόνιμο χώ-
μα να ριζώσει αμέσως και να τους δώσει εκείνο το λίγο 
που χρειαζόταν ακόμη, για να φτάσουν στην αυταπάρ-
νηση και τον ηρωισμό. Είναι μεγάλη υπόθεση η δύναμη 
της Ιστορίας τέτοιες στιγμές! Σε φορτίζει θετικά η ιδέα 
ότι είσαι άξιος συνεχιστής ηρώων κι ενός απαράμιλλου 
πολιτισμού. Ότι είσαι η άκρη μιας αλυσίδας πολιτι-
σμού, που φώτισε τον κόσμο. Ότι έχεις χρέος να φα-
νείς αντάξιος μιας σπάνιας κληρονομιάς, ώστε να σε 
μνημονεύουν αργότερα οι απόγονοί σου. Μα και η αξιο-
πρέπεια όρθωνε συχνά το ανάστημά της. ∆εν ήθελαν να 
νικηθούν και να παραδοθούν με σκυμμένο το κεφάλι. 
Είναι τόσο παράξενο αυτό που συμβαίνει στο πεδίο της 
μάχης, όπου δεν σκέφτεσαι τη ζωή σου, παρά πολεμάς 
και προσπαθείς να νικήσεις, υπακούς διαταγές και 
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αγωνίζεσαι. Ίσως μετά, όταν τα σκέφτεσαι αυτά, ανα-
ρωτιέσαι αν φοβήθηκες, πού βρήκες το θάρρος. Μα συ-
νήθως δεν θυμάσαι και πολλά. Ο χρόνος εκεί σταματά. 
Η ζωή παίρνει άλλη διάσταση. Και η αλήθεια είναι 
πως ο Τάσος, πίσω από τα φλογισμένα εκείνες τις 
στιγμές μάτια των στρατιωτών, έβλεπε και τον άνθρω-
πο που βαδίζει προς την ύστατη δοκιμασία. Πολλοί δεν 
θα επιβίωναν από κει. Το ήξερε καλά. Όλοι το ήξεραν, 
αλλά το απωθούσαν. Η ελπίδα της σωτηρίας έχει βα-
θιές ρίζες απ’ ό,τι φαίνεται και δεν αφήνει εύκολα το 
φόβο και τον πανικό να τη νικήσουν.  

Οι περισσότεροι στρατιώτες με τον καιρό δεν τον 
φώναζαν Λοχία, αλλά δάσκαλο.  

«Πες μας, δάσκαλε, τότε που ο Κολοκοτρώνης 
έστησε την παγίδα στον ∆ράμαλη στα ∆ερβενάκια…» 
του έλεγαν καθισμένοι πρόχειρα σε κομμένους κορμούς 
δέντρων και τον κοιτούσαν διψασμένα στα μάτια.  

Κι άρχιζε ο Τάσος να τους περιγράφει ζωντανά, σαν 
παραμύθι, την τεράστια πομπή του ∆ράμαλη, που απλω-
νόταν χιλιόμετρα, με τις φορτωμένες καμήλες τρόφιμα 
και πυρομαχικά και πώς ένας καλός σκοπευτής ανατί-
ναξε μ’ ένα βόλι μια καμήλα και ο κρότος τρόμαξε τους 
Τούρκους κι άρχισε η μάχη, που θα έκρινε την απελευθέ-
ρωση της Πελοποννήσου και θα κρατούσε ζωντανό τον 
αγώνα όλων των Ελλήνων.  

«Αφού εκείνοι άντεξαν να σηκώσουν κεφάλι μετά 
από αιώνες σκλαβιάς, εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε 
τούτο τον πόλεμο;».  

∆ίπλα του ήταν κι άλλοι στρατιώτες, που τον 
άκουγαν και κρατούσαν το όπλο στο χέρι τους. Όλο το 
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5ο Σύνταγμα είχε στρατιώτες από την Καρδίτσα και τα 
Τρίκαλα, από τις πόλεις και τα χωριά των δύο αυτών 
περιοχών. Είχε το όνομα «5ο Σύνταγμα Πεζικού ∆υτι-
κοθεσσαλών». Γνωστοί αρκετοί μεταξύ τους κι από 
πριν. Πολλοί είχαν μεγαλώσει μαζί. Και τόσες μέρες 
εδώ σ’ αυτό το ύψωμα, το «731», όπως αναφέρεται 
στους υψομετρικούς χάρτες των στρατιωτικών, καθώς 
το νούμερο 731 ήταν το ύψος του λόφου, είχαν γίνει 
ένα. Πολλά κορμιά, πολλά μάτια και πολλά χέρια, μα 
μια ψυχή. Ο πόλεμος είναι ομαδική υπόθεση. Κανείς 
μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει. Όλοι πολεμούν 
για όλους σαν ένα σώμα.  

Μήνες τώρα, από τον Νοέμβρη, που κατέκτησαν 
αυτά τα μέρη της Αλβανίας, που συμμάχησε με τους 
Ιταλούς, προσβλέποντας στην ενσωμάτωση της Ηπεί-
ρου, έσκαβαν βαθιά ορύγματα στη νωπή γη, τόσο βα-
θιά, που να μπορούν να στέκονται όρθιοι και να σημα-
δεύουν, χωρίς να εξέχουν τα κεφάλια τους, μα και να 
μπορούν να επικοινωνούν σε μεγάλες αποστάσεις μετα-
ξύ τους. Αφού απώθησαν κατά τους πρώτους μήνες του 
πολέμου οι Έλληνες τα ιταλικά στρατεύματα πίσω από 
την γραμμή που οριοθετούσε το ύψωμα, η ιταλική δύ-
ναμη διπλασιάστηκε, προσπαθώντας να την ισορροπή-
σει με το στενό πέρασμα και τις καλές οχυρές θέσεις 
των Ελληνικών δυνάμεων.  

Απρόσιτα βουνά κατέρχονται από Βορρά προς Νό-
το και τεμαχίζονται κατά διαστήματα από απότομες 
και βαθιές χαράδρες, που είναι αδύνατη η διέλευσή 
τους ακόμη και από πεζοπόρα τμήματα. Μοναδικό πέ-
ρασμα προς την κοιλάδα του ποταμού Ντέσνιτσα, όπου 
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θα μπορούσαν πια ν’ αναπτυχθούν όλες οι ιταλικές δυ-
νάμεις και να προελάσουν προς την Ελλάδα είναι το 
ύψωμα «731», μια θέση κλειδί. Περίπου χίλιοι πεντα-
κόσιοι Έλληνες πολεμιστές υπερασπιζόταν το μικρό 
ύψωμα, το οποίο είχε διάμετρο περίπου χίλια πεντακό-
σια μέτρα, αλλά βρισκόταν στο κέντρο ενός στενού πε-
ράσματος. Αμέσως μετά υπήρχε μια μεγάλη κοιλάδα 
και η προέλαση των ιταλικών στρατευμάτων προς την 
Ελλάδα θα ήταν εύκολη. Το στενό όμως δεν θα ήταν τό-
σο απλό να το περάσουν. Ούτε βέβαια να το παρακάμ-
ψουν. Τα πολυβολεία στήθηκαν στα σημεία που έβλε-
παν τα περάσματα. Το ύψωμα ήταν κατάφυτο με δέ-
ντρα. Ειδικά συνεργεία έκοβαν κορμούς από μεγάλα 
έλατα και τους τοποθετούσαν πάνω από τα ορύγματα 
και τα έδεναν με χοντρές τριχιές, φτιάχνοντας δεντρο-
σκεπές, που προστάτευαν από το κρύο και το χιόνι, εί-
χαν όμως και ελαστικότητα σε περίπτωση βομβαρδι-
σμού και μπορούσαν να τους σώσουν από τις εκρήξεις 
και τα θραύσματα. Μέσα βαθιά στην γη ήταν σκαμ-
μένα μονοπάτια, που ενώνονταν μεταξύ τους. Σαν ένας 
υπόγειος κόσμος, σκοτεινός και δαιδαλώδης. Μα και 
πολύ κρύος και υγρός. Κι από πάνω οι κορμοί των με-
γάλων δέντρων σκέπαζαν τα πάντα. Ένας ουρανός κορ-
μών. Ένας παράξενος κόσμος, κρυμμένος, με παλμό 
ωστόσο, γεμάτος αναμονή γι’ αυτό που ερχόταν και το 
ήξεραν πως θα ήταν πολύ σφοδρό, καθώς γνώριζαν τη 
δύναμη πυρός του εχθρού. Μόνο δούλευαν και περίμε-
ναν. Και κάποιοι προσεύχονταν. Και κυρίως εκείνο το 
πρωινό, Κυριακή της Ορθοδοξίας, και οι λιγότερο πι-
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στοί ψιθύριζαν μια προσευχή μέσα από τα σφιγμένα 
χείλη τους.  

«Ο Θεός δεν μπορεί να μας ξεχάσει εμάς εδώ πά-
νω... Πολεμάμε για το δίκιο…» σκέφτηκε ο Τάσος, κοι-
τώντας τη μέρα που ξημέρωνε γαλήνια. ∆εν ήξερε αυτή 
από πολέμους και τέτοια. Ο χρόνος κυλούσε, όπως 
κάθε μέρα, αργά σαν ένας ήρεμος ποταμός. Εκεί καθρε-
φτιζόταν οι ζωές όλων. Τα δέντρα έχτιζαν σιγά σιγά το 
όνειρο της άνοιξης που ερχόταν κι έβλεπες καινούργια 
φύλλα να προβάλλουν. Η φύση όλη πρασίνισε, αδιά-
φορη για την ανθρώπινη διαστροφή να μάχεται και να 
σκοτώνει ο ένας τον άλλον.  

Σε καίρια σημεία του υψώματος είχαν τοποθετημέ-
να πολυβόλα και από δύο στρατιώτες εκεί περίμεναν. 
Ένα στενό πέρασμα σαν σύγχρονες Θερμοπύλες. Μα ο 
εχθρικός στρατός είχε την υπεροπλία σε τεχνική υπο-
στήριξη. Μεγάλα κανόνια μπορούσαν να ισοπεδώσουν 
λόφους και να κάνουν συντρίμμια κάθε οχυρωματικό 
έργο. ∆ιέθεταν ισχυρή αεροπορία, που μπορούσε να 
αδειάσει πάνω τους χιλιάδες οβίδες και να σκορπίσει 
τον όλεθρο. Μα το σημείο αυτό έφραζε την πορεία, σαν 
μια πέτρα το αυλάκι. ∆εν υπήρχε άλλο πέρασμα. Και 
το ήξεραν αυτό και οι Έλληνες και οι Ιταλοί και προ-
ετοιμάζονταν και οι δύο στρατοί για τη μεγάλη μάχη. 

«Να δείτε που θα χτυπήσουν σήμερα…» είπε ο Τά-
σος σκεφτικός και κοίταξε προς τη μεριά των Ιταλών. 
Παράξενη ησυχία. Το φως γλυκοχάραζε. Τα συνεργεία 
έκοβαν κορμούς. Ένα κομβόι με μουλάρια γεμάτα εφό-
δια και τους ημιονηγούς δίπλα τους πεζούς μόλις είχε 
φτάσει στο ύψωμα. Είχαν περάσει αρκετές μέρες από 
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τον τελευταίο ανεφοδιασμό και τους είχαν τελειώσει τα 
τρόφιμα. Αρκετοί στρατιώτες είχαν βγει από τα ορύγ-
ματα, για να βοηθήσουν το ξεφόρτωμα. Ήταν μαζί 
τους και ο ταχυδρόμος, που έφερνε τα πολυπόθητα 
γράμματα από τους δικούς τους. Μεγάλο διάλειμμα 
στη μονοτονία της ζωής τους εκεί πάνω τα γράμματα! 
Και οι ίδιοι έγραφαν συνέχεια. Μάλιστα ο Τάσος, ως 
δάσκαλος που ήταν, είχε πολλή δουλειά. Αρκετοί στρα-
τιώτες του δεν γνώριζαν γραφή, καθώς ήταν κτηνοτρό-
φοι, που ζούσαν στα βουνά μακριά από χωριά και σχο-
λεία. Μα και όσοι ήξεραν τον ρωτούσαν πώς να γρά-
ψουν μια όμορφη φράση, πώς να δηλώσουν την αγάπη 
τους μέσα από τις λέξεις, αφού δεν μπορούσαν να το 
δείξουν αλλιώς, πώς να δώσουν κουράγιο σε κείνους 
που τους νοιάζονται πίσω στο χωριό ή την πόλη και 
τους περιμένουν να γυρίσουν σώοι. Κι ο Τάσος βοηθού-
σε όσο μπορούσε τον καθένα τους. Αυτή η επικοινωνία 
έδινε ζωή στους στρατιώτες. Κι όταν ερχόταν ο ταχυ-
δρόμος και μοίραζε τα γράμματα, πήγαιναν κάποιοι 
δειλά, κρατώντας τρυφερά το γράμμα στα σκληρά τους 
χέρια και του ζητούσαν να τους το διαβάσει. Αυτό ήταν 
πιο δύσκολο για τον Τάσο, γιατί έπρεπε να προσέχει. 
Τα νέα δεν ήταν πάντα καλά. Προσπαθούσε να δώσει 
τέτοια χροιά στη φωνή του, ώστε να κάνει τους στρα-
τιώτες να νιώσουν εκείνες τις λέξεις βαθιά ως την ψυχή 
τους και να δώσει κουράγιο, αν χρειαζόταν μετά, προ-
σθέτοντας στα άσχημα νέα και κάποια δικά του λόγια, 
που έβλεπε ότι μετρίαζαν τον πόνο των στρατιωτών 
του. Κι όταν τέλειωνε την ανάγνωση του γράμματος, 
έβλεπε την ευγνωμοσύνη στα βουρκωμένα μάτια των 
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νέων εκείνων ανθρώπων, που δεν ήξεραν αν θα ζήσουν 
για να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ήταν εκεί μπρο-
στά τους η μορφή του και τους έδινε κουράγιο, δεν τους 
άφηνε να λυγίσουν στη νοσταλγία που κουβαλούσαν τα 
γράμματα στις τρυφερές τους λέξεις. Μιλούσε μαζί 
τους. Τον ένιωθαν σαν δικό τους άνθρωπο, που ήξερε 
πια τα μυστικά τους. Και συνήθως αμέσως, με μια συ-
στολή στη φωνή τους, του ζητούσαν σαν χάρη να του 
υπαγορεύσουν το δικό τους γράμμα ως απάντηση κι ο 
Τάσος έγραφε τα λόγια τους λίγο διαφοροποιημένα, να 
μην κάνει εκείνους τους άγνωστους γι’ αυτόν παραλή-
πτες να λυπηθούν πολύ, να δώσει λίγο φως στα λόγια 
του, λίγη ακόμη ελπίδα πως όλα είναι καλά. Ήταν 
ένας μικρός θεός, που άπλωνε βάλσαμο στις πληγές 
των ανθρώπων.  

Ξαφνικά ακούστηκε η υπόκωφη ομοβροντία των 
ιταλικών κανονιών και τραντάχτηκε η γη σαν από με-
γάλο σεισμό. Όλοι έμειναν για λίγα δευτερόλεπτα να 
κοιτούν τον ουρανό. Τέτοιες στιγμές δεν ξέρεις τι να 
κάνεις. Ο πανικός ξεπερνά τα όρια της λογικής και σε 
παγώνει. Ο θάνατος που φέρνουν οι οβίδες είναι τυ-
φλός. ∆εν ξέρεις πού να πας, πού να κρυφτείς, τι να κά-
νεις. Έτσι μένεις ακίνητος να δεις το πρώτο χτύπημα 
και μετά να κρίνεις. Μα ίσως να μην υπάρξει μετά… 

Λίγη ώρα πριν στο στρατόπεδο των Ιταλών οι δια-
ταγές ήταν ξεκάθαρες:  

«Μετά το πέρας των ισχυρών βομβαρδισμών θα γί-
νει η τελική επίθεση. Να εξοντωθεί όποιος εχθρός πα-
ρέμεινε ζωντανός και δεν παραδίδεται. Το ύψωμα να 
καταληφθεί σήμερα!».  



Βαγγέλης Ντελής 

 

 ~ 18 ~ 

«∆εν νομίζω ότι θα μείνει κανένας ζωντανός μετά 
από τέτοιο σφυροκόπημα…» είπε ο Μάριο στον Σάντρο, 
κοιτώντας προς το ύψωμα. Ήταν τέτοια η δύναμη του 
ιταλικού πυροβολικού, που δεν μπορούσε ούτε για λίγα 
λεπτά να αντέξει ένα τόσο μικρό ύψωμα. 

«Μην υποτιμάς τους Έλληνες, Μάριο…» του είπε 
ο Σάντρο.  

«Έχουν μεγάλες στιγμές δόξας στην Ιστορία τους. 
Και πάντα τους υποτιμούσαν οι αντίπαλοί τους, όμως 
μετά οι Έλληνες έβγαιναν νικητές. Το πέρασμα αυτό 
είναι στενό. Έχουν πολύ καιρό που κατέλαβαν το ύψω-
μα. Θα έχουν κάνει πολύ καλά οχυρωματικά έργα. 
Είναι καλοί μηχανικοί. ∆εν θα το δώσουν τόσο εύκολα. 
Μετά απ’ αυτό ξέρουν ότι θα χάσουν τον πόλεμο. Πο-
λεμάνε για την πατρίδα τους, μην το ξεχνάς…».  

Πλησίασε πολύ τον Μάριο, κοίταξε γύρω του και 
σχεδόν ψιθυριστά του είπε:  

«Εμείς για τι πολεμάμε; Για μια φασιστική και πα-
ράλογη ιδέα. Για έναν ψυχοπαθή δικτάτορα. Εμείς τι 
θα χάσουμε, αν δεν περάσουμε; Τίποτα, Μάριο! Αυτοί 
όμως θα χάσουν την πατρίδα τους. Για βαλ’ τα στο ζύγι 
και θα δεις πόσο γέρνει προς αυτούς. Και τα δυνατά μας 
όπλα και ο μεγαλύτερος αριθμός στρατιωτών αχρη-
στεύονται από το στενό πέρασμα. Θυμήσου πόσα παρα-
δείγματα της Ιστορίας μάς το λένε αυτό». 

«Ξέρω πως εσύ συμπαθείς τους Έλληνες…» του 
είπε ο Μάριο και φαινόταν κατανόηση στον τόνο της 
φωνής του.  

Με τον Σάντρο γνωριζόταν από παιδιά. Μεγάλω-
σαν στις γειτονιές της Βερόνας. Περπάτησαν στην με-
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γαλύτερη πλατεία της Ιταλίας, την Piazza Bra, κρύφτη-
καν, για να προστατευτούν από την βροχή στις μεγάλες 
καμάρες της πέτρινης Αρένας, που σώζεται από την 
αρχαιότητα. Έπαιξαν στα στενά και με τις παρέες τους 
την άνοιξη περπατούσαν δίπλα από τον ποταμό Άντι-
τζε, που διασχίζει αθόρυβα την πόλη και περνώντας τις 
γέφυρές του, τραγούδησαν, ερωτεύτηκαν, ξενύχτησαν.  

«Σπούδασες τη γλώσσα τους και τη φιλοσοφία 
τους, έχεις ποτιστεί με το πνεύμα τους και θαυμάζεις 
τον αρχαίο πολιτισμό τους. Μα εδώ υπάρχει πόλεμος, 
Σάντρο! ∆εν χωράνε συναισθηματισμοί. Μπορεί, όπως 
είπες, να εκφράζουμε μια φασιστική κυβέρνηση κι ένα 
παράλογο πάθος για κατακτήσεις, μα είμαστε στρατιώ-
τες, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τέ-
τοια πράγματα. Η σκέψη μάς κάνει δειλούς και ο δει-
λός πεθαίνει πρώτος στον πόλεμο. Τα Γράμματα, οι 
Τέχνες και η Ιστορία είναι της ειρήνης αγαθά. ∆υστυ-
χώς στον πόλεμο παραμερίζονται και στη θέση τους 
μπαίνει η επιβίωση, η σκληρότητα και η επιβολή». 

Ο Σάντρο δεν είπε τίποτε άλλο. Ήταν λάτρης του 
ελληνικού πολιτισμού από μικρό παιδί. Σπούδασε Ελ-
ληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο 
της Ρώμης. Όνειρό του ήταν να δει από κοντά την Ελ-
λάδα, να γνωρίσει τους ανθρώπους που γαλουχήθηκαν 
με τον απαράμιλλο πολιτισμό, ο οποίος κρυφόκαιγε 
ακόμη και σε εποχές που ο ελληνισμός βρισκόταν σε 
μαρασμό. Βρέθηκε σ’ αυτόν τον πόλεμο χωρίς να μπο-
ρεί να κάνει διαφορετικά. Ο Φασισμός χτύπησε την 
πόρτα του και του επέδωσε το χαρτί της στράτευσης 
την άνοιξη του 1940. Αν αρνιόταν θα φυλακιζόταν ή θα 
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τον εκτελούσαν ως λιποτάκτη. Ο φόβος κυριαρχούσε 
στην Ιταλία τού Μουσολίνι. Ερχόταν σ’ αυτόν τον 
πόλεμο σε σύγκρουση με όλα του τα πιστεύω, με όλη 
του την ύπαρξη. Θα πήγαινε στον πόλεμο, μα αυτό το 
μυστικό για την αγάπη του προς τον ελληνικό πολιτι-
σμό μόνο αυτός θα το ήξερε. Ίσως και ο Μάριο, μα αυ-
τός ήταν παιδικός του φίλος και τον ένιωθε. Μια υπό-
σχεση, που έδωσε από την πρώτη μέρα σ’ αυτόν τον 
παράλογο πόλεμο του φανατισμού, ήταν πως δεν θα 
έκανε κακό σε κανέναν, αν μπορούσε να το αποφύγει. 
∆εν θα άφηνε τον πόλεμο να εξαχρειώσει τον Άνθρωπο 
που είχε μέσα του. Ήξερε από τη μελέτη της Ιστορίας 
πόσο καταλυτική είναι η δύναμη του πολέμου στον άν-
θρωπο και το ήθος του. Πως όταν φτάνει κανείς στην 
αγριότητα του πολέμου, γίνεται απάνθρωπος και κάνει 
πράξεις, που ούτε να τις φανταστεί δεν θα μπορούσε 
παλιότερα.  

«Πόλεμος πατήρ πάντων, είχε πει ο Ηράκλειτος, 
Μάριο. Το γνωρίζεις. Ο πόλεμος είναι αυτός που προ-
καλεί κάθε δεινό, ακόμη κι αυτά που δεν φαίνονται αμέ-
σως, αλλά φύονται σιγανά μέσα από την καταστροφή. 
Κι εμείς τώρα υπηρετούμε αυτή την καταστροφή…» 
είπε ο Σάντρο τη στιγμή που τα κανόνια τρόμαξαν ως 
και τη φύση και η γη τραντάχτηκε. 

«Καλυφτείτε!...», ακούστηκε η φωνή του Έλληνα 
Ταγματάρχη Κασλά, αμέσως μετά την ομοβροντία, μα 
οι οβίδες έσκασαν εκκωφαντικά η μία μετά την άλλη 
στο λόφο, σπέρνοντας τον όλεθρο. Βράχια, πέτρες και 
χώματα τινάχτηκαν ψηλά κι έπεσαν μακριά. Φωτιές 
υψώνονταν στον ουρανό και στήλες μαύρου καπνού 
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έκρυβαν τον ήλιο, που μόλις είχε προβάλει. Μία οβίδα 
έπεσε πάνω στο μονοπάτι που βρισκόταν τα μουλάρια 
και αρκετοί ακόμη στρατιώτες. ∆ιαμελισμένα σώματα 
ζώων και ανθρώπων γέμισαν το χώμα. Οι κραυγές των 
ζώων και οι σπαραχτικές φωνές των τραυματισμένων 
ανθρώπων πάγωναν τον αέρα κι έσβηναν σιγά σιγά, 
όπως έσβηνε και η ζωή τους. Ένα ετοιμοθάνατο μουλά-
ρι προσπαθούσε να σηκωθεί μα τα πίσω πόδια του ήταν 
σπασμένα. Ο ταχυδρόμος νεκρός στο μονοπάτι. Η τσά-
ντα με τα γράμματα ανοιχτή και οι φάκελοι σκορπί-
ζονταν στη λάσπη, σαν τρομαγμένοι κι αυτοί.  

Οι στρατιώτες έτρεξαν και κρύφτηκαν πανικόβλη-
τοι βαθιά στα ορύγματα κάτω από τους μεγάλους κορ-
μούς. Ο θόρυβος ήταν τρομακτικός. Η γη τρανταζόταν 
από την τεράστια δύναμη των εκρηκτικών. Τα χώματα 
περνούσαν μέσα από τους κορμούς, που τινάζονταν 
στον αέρα από τα σφοδρά χτυπήματα, όμως άντεχαν 
προς το παρόν σ’ αυτό το πρώτο κύμα. Οι φωτιές που 
ξεπηδούσαν από τις εκρήξεις έκαιγαν ό,τι είχε απομεί-
νει τόσες μέρες όρθιο στο δάσος του υψώματος. Ο κα-
πνός, ένα με τη σκόνη, ήταν αποπνικτικός και δεν 
υπήρχε καθόλου ορατότητα. Η κόλαση είχε κατέβει 
στη γη και σκέπασε τους ανθρώπους και τη φύση. ∆εν 
υπήρχε η δυνατότητα να επικοινωνήσουν πια μέσα στον 
τόσο χαλασμό. Ούτε καν να μιλήσουν μέσα στην τόση 
φασαρία από τις εκρήξεις. Μόνο άκουγαν, περίμεναν 
και προσεύχονταν.  

«Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα. ∆εν μπορεί, ο 
Θεός θα κοιτάξει και προς τα εδώ τους πιστούς του, 
που κρυμμένοι μέσα στο χώμα δέχονται τον παραλογι-
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σμό αυτού του πολέμου», έλεγε και ξανάλεγε με την 
σκέψη του ο Τάσος.  

Τρεις συνεχόμενες οβίδες τσάκισαν τη σκεπή στο 
διπλανό όρυγμα. Η Τρίτη οβίδα έσκασε μέσα στο όρυγ-
μα και σκότωσε πολλούς στρατιώτες. Ακούστηκαν 
κραυγές πόνου. Μυρωδιά καμένης σάρκας απλώθηκε κι 
ανακάτευε το στομάχι. Το αίμα έγινε ένα με τη λάσπη 
πια. Η επόμενη ομοβροντία έστειλε το θάνατο ξανά να 
τους αναζητήσει. Ο Τάσος ήθελε να πεταχτεί έξω. Να 
πάει να βοηθήσει όπου χρειαζόταν. Μια δύναμη τον 
έσπρωχνε να φύγει. Ένιωθε εγκλωβισμένος. Τον κράτη-
σε γερά ένα χέρι. Ήταν ο Στέλιος. Κοιτάχτηκαν τα μά-
τια των αντρών, που εκείνη την ώρα έπαιζαν τη ζωή 
τους σ’ ένα παιχνίδι, το οποίο δεν εξαρτιόταν καθόλου 
απ’ αυτούς, παρά μονάχα απ’ την τύχη.  

«∆εν μπορώ ν’ ακούω αυτές τις κραυγές, Στέλιο! 
Πρέπει να βοηθήσω. Μείνε εσύ εδώ. Θα επιστρέψω».  

Πετάχτηκε έξω κι έτρεξε στο όρυγμα που είχε 
καταστραφεί. Βρήκε έναν στρατιώτη ακόμη ζωντανό. 
Το στήθος του ποτισμένο στο αίμα. Οι οβίδες χτυπού-
σαν ξανά ανελέητα το ύψωμα κι άφηναν πίσω τους με-
γάλους κρατήρες. Άκουγαν το σφύριγμά τους στον αέ-
ρα να πλησιάζει, να τους ψάχνει, να τους φτάνει, να 
τους αγγίζει, να τραντάζει τη γη πάνω απ’ το κεφάλι 
τους, να τσακίζει τους κορμούς, να τους κάνει ευάλω-
τους πια και εκτεθειμένους, να αφαιρεί τη μοναδική 
τους προστασία και να κάνει τον ουρανό εκείνου του 
πρωινού εχθρό και θάνατο μαζί. Προσεύχονταν ν’ αντέ-
ξουν οι κορμοί τη δύναμη, οι κορμοί που είχαν απομεί-
νει, να δώσουν λίγη παράταση ζωής, μήπως και τους 
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τελειώσουν οι οβίδες, μήπως και νομίσουν πως τους 
νίκησαν, μήπως και κάνουν το λάθος να στείλουν πε-
ζοπόρα τμήματα.  

Ο Τάσος πήρε εκείνον τον τραυματισμένο στρα-
τιώτη στους ώμους του και βγήκε από το όρυγμα. Σχε-
δόν έτρεχε, όσο μπορούσε από το βάρος και το σκαμμέ-
νο χώμα. Οι οβίδες έπεφταν σε κοντινή απόσταση. 
Από το χώρο που είχαν για νοσοκομείο βγήκαν γρήγο-
ρα δυο τραυματιοφορείς και πήραν τον τραυματία. Ο 
Τάσος γύρισε προς τη θέση του, μα λίγο πριν φτάσει, 
μια οβίδα τσάκισε τη δεντροσκεπή και εξερράγη μέσα. 
Έπεσε στη γη να καλυφθεί. Το χώμα τον σκέπασε και 
οι πέτρες έπεφταν πάνω του και τον χτυπούσαν. Έτρε-
ξε γρήγορα και πήδηξε στο όρυγμα. Ήταν όλα τα κορ-
μιά των δικών του στρατιωτών νεκρά. Αφύσικες στά-
σεις σωμάτων που δεν είχαν πια την υπόστασή τους. 
Αναζήτησε τον Στέλιο. ∆εν μπόρεσε να τον βρει. Ένα 
κουβάρι τα διαμελισμένα κορμιά σε κείνους τους κα-
πνούς που σκοτείνιαζαν κάθε εικόνα. Έπιασε το πολυ-
βόλο του, που είχε πέσει κάτω και ήταν γεμάτο λάσπη. 
Το κοίταξε. Φαινόταν ότι δούλευε. Κοίταξε τις δεσμί-
δες με τις σφαίρες. ∆εν θα άφηνε τη θέση του έστω και 
χωρίς τη δεντροσκεπή πια, έστω και μόνος του. Το 
χρωστούσε σε κείνους εκεί τους νεκρούς, που πριν λίγο 
ήταν μαζί τους. ∆εν τον ένοιαζε η ζωή του. ∆εν μπο-
ρούσε να σκεφτεί τη ζωή του σε κείνον τον χαλασμό. 
Ήταν ένα κομμάτι τού παραλογισμού της στιγμής και 
του πολέμου. ∆εν υπήρχε η έννοια της ζωής ή του θα-
νάτου πια. ∆εν υπήρχε το μετά. Μόνο το τώρα. Η 
ακραία εκείνη στιγμή, που περνούσε βαριά, δευτερόλε-
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πτο το δευτερόλεπτο. Ένας ήχος ήταν η ζωή του, ένα 
χτύπημα, μια οβίδα, μια σφαίρα. Ένα φευγαλέο κοί-
ταγμα για τον εχθρό, μια άδεια σκέψη, μια ψυχή, που 
δεν πονούσε για κανέναν ακόμη, που δεν προλάβαινε να 
πονέσει, πνιγμένη στην αγωνία της στιγμής. Μόνο του 
μέλημα να κοιτά και να περιμένει. Να έχει τεταμένες 
όλες τους τις αισθήσεις. Να προσπαθεί να γαντζωθεί 
στη ζωή με τη δύναμη του κορμιού του, χωρίς καθόλου 
σκέψεις.  

∆υο ώρες η γη έτρεμε, δυο ώρες, που φάνηκαν πο-
λύ περισσότερες. Το μουγκρητό της πρόσκρουσης περ-
νούσε και στο κορμί του. Το σύγκρυο του φόβου πάγω-
νε τα ακροδάχτυλά του, πάγωνε τις σκέψεις του, πάγω-
νε ως και την ψυχή του. ∆εν θα ξανάγραφε εκείνα τα 
γράμματα που έδιναν ελπίδα. Τόσοι άνθρωποι, που 
ήταν σαν να τους γνώριζε αυτόν τον καιρό, καθώς διά-
βαζε φωναχτά τα γράμματά τους στους δικούς του 
στρατιώτες, που δεν υπήρχαν πια, πώς θα μάθαιναν το 
άσχημο νέο; Ποια λόγια μπορούν ν’ απαλύνουν τον πό-
νο του θανάτου; Υπάρχουν αυτές οι λέξεις άραγε που 
μιλούν για θάνατο, αλλά δεν φέρνουν πόνο; ∆εν μπορού-
σε πια ν’ ανασάνει. Τον έπνιγε η αίσθηση ότι θα αρκού-
σε μια οβίδα ακόμη να διαλύσει το όρυγμα και να τον 
διαμελίσει. Έξω θα ήταν ελεύθερος τουλάχιστον κι ας 
πέθαινε εκεί. Θα έβλεπε τον ήλιο τουλάχιστον κι όχι το 
υγρό σκοτάδι και το χώμα. Ο καπνός και η σκόνη τον 
τύλιγαν. Η γεύση του χώματος στο στόμα του στυφή. 
Θαμμένος ζωντανός πια με δυσκολία ανάσαινε. Οι οβί-
δες είχαν σηκώσει σωρούς από χώμα πάνω του. Άρχισε 
να έρχεται σαν κύμα σιγά σιγά η αίσθηση του κινδύνου 
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και ο φόβος πως δεν θα βγει ζωντανός από κει μέσα 
σήμερα. Κι όσο κι αν είχε συμβιβαστεί τόσον καιρό με 
την ιδέα του θανάτου, δεν μπορούσε να μη φοβάται το 
μετά σαν νεκρός κι ανύπαρκτος. Γύριζαν στο νου του 
τα πρόσωπα των δικών του ανθρώπων. ∆εν ήθελε να 
τους προδώσει και να τους κάνει να λυπηθούν. Έμενε 
εκεί στυλωμένος και πεισματικά αρνητικός στο να με-
τακινηθεί ξανά. Έπαψε να κοιτά δίπλα του τα νεκρά 
κορμιά. Ήξερε πως πάνω απ’ τους καπνούς τώρα πια 
θα είχε ξημερώσει η μέρα για τα καλά. Φαινόταν καλή 
μέρα σήμερα. Ίσως ο ήλιος να ζέσταινε το κορμί του σε 
λίγο. Η άνοιξη βάδιζε με γρήγορα βήματα τις τελευ-
ταίες μέρες. Η βροχή έπεφτε συχνά ακόμη, μα κάποια 
δέντρα είχαν ανοίξει τα λουλούδια τους, σπρωγμένα 
από μια παράξενη αίσθηση και στολίστηκαν. Πόσο 
αταίριαστο πλάσμα φάνταζε ο άνθρωπος τέτοιες στιγ-
μές! Να σου δείχνει η φύση το δρόμο κι εσύ να μην τον 
βλέπεις. Να κυνηγάς το σκοτάδι και να κρύβεσαι στο 
χειμώνα, ενώ αρκούσε μια σκέψη και μια απόφαση από 
ανθρώπους λογικούς. Ποιος θέλει την καταστροφή; 
Ποιος δεν αγαπά τη ζωή;  

Μια ακόμη ομοβροντία και δύο οβίδες έσκασαν 
μπροστά στο όρυγμα του Τάσου. Ένας μεγάλος όγκος 
χώματος σκέπασε το πολυβόλο του. Σχεδόν δεν έβλεπε 
τίποτε πια. Το ωστικό κύμα τον πέταξε πάνω στο σω-
ρό των πτωμάτων. Έχασε για λίγο τις αισθήσεις του. 
Τα αυτιά του βούιζαν και δεν μπορούσε ν’ ακούσει. ∆ύ-
σκολα ψηλάφισε στο χώμα και βρήκε το πολυβόλο, που 
είχε πέσει κάτω. Το έστησε πάλι στη θέση του. ∆ίπλα 
του ένα ξύλο έκαιγε κι ο καπνός τον τύλιγε και τον 
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έπνιγε. Εκείνη η σιωπή ήταν απόκοσμη μέσα στον τό-
σο χαλασμό. Ένιωθε τη γη να τρέμει, μα αυτός δεν 
άκουγε τίποτε. Πέρασε έτσι πολλή ώρα. Ο χρόνος δεν 
είχε την κανονική του ροή. ∆εν γνώριζε πια αν ήταν 
ακόμη πρωί ή μεσημέρι. Όλα σε μια άλλη διάσταση 
πραγμάτων. Πιο κοντά στην ανυπαρξία παρά στη ζωή. 

Ο βομβαρδισμός τότε σταμάτησε ξαφνικά. Είχαν 
περάσει πάνω από τέσσερις ώρες. Η βοή στα αυτιά του 
συνεχιζόταν και οι σκόνες δεν έλεγαν να καταλαγιά-
σουν. Οι διαταγές έλεγαν να παραμείνουν όλοι στα πό-
στα τους. Ο Ταγματάρχης Κασλάς είχε δηλώσει ότι 
κανείς δεν θα υποχωρήσει ό,τι κι αν συμβεί. Μόνο αν 
πέθαιναν όλοι, θα περνούσε ο ιταλικός στρατός από το 
ύψωμα.  

Ο Τάσος κρατούσε γερά το πολυβόλο του και κοί-
ταζε μέσα από τους καπνούς και τη σκόνη. Προσπάθη-
σε να σκουπίσει τα μάτια του, που είχαν θολώσει. 
Έσκυψε να ψάξει το παγούρι του, να τα πλύνει έστω, 
για να καθαρίσουν οι σκόνες. Όταν κοίταξε πάλι έξω, 
είδε μικρές, θολές σκιές να πλησιάζουν αργά. Μια ομά-
δα Ιταλών στρατιωτών, ο ένας δίπλα από τον άλλο, βά-
διζαν σαν να μην περίμεναν ότι θα υπήρχε κάποιος ζω-
ντανός μετά από τέτοιον βομβαρδισμό. Πλησίαζαν τα 
πρώτα ορύγματα. Οι βόμβες είχαν σκεπάσει τα πάντα 
με χώμα. Απόκοσμο το τοπίο. Τελείως αλλαγμένο. ∆εν 
μπορούσε κανείς να καταλάβει πού ήταν οι γραμμές 
άμυνας και πού τα ορύγματα. Είχαν ήδη περάσει από 
το σημείο που έβλεπε και κάλυπτε το ακριανό πολυβο-
λείο. Μάλλον δεν τους είχαν αντιληφθεί ή, πολύ χειρό-
τερα, δεν είχαν επιβιώσει οι στρατιώτες εκεί από το 
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χαλασμό. ∆εν περίμεναν οι Ιταλοί ότι θα υπήρχε ζω-
ντανός άνθρωπος σε κείνο το τοπίο του ολέθρου.  

«Έρχονται! Τάσο, ετοιμάσου…» είπε στον εαυτό 
του. Ήχησε παράξενα η φωνή του. Ήταν τραγικά μό-
νος του. Έσφιξε δυνατά το πολυβόλο του. Είχε μία δε-
σμίδα σφαίρες μόνο. Τις άλλες τις είχε πριν ο Στέλιος, 
μα δεν θα μπορούσε να τις βρει. Θα έριχνε όσες σφαί-
ρες είχε, ως την τελευταία. Είχε και το όπλο του. Αυτό 
είχε μία μόνο σφαίρα, αλλά δεν θα πήγαινε χαμένη. Η 
ατμόσφαιρα καθάρισε κι άλλο. Πράγματι ήταν όμορφη 
μέρα. Λίγα σύννεφα μόνο ταξίδευαν στον ουρανό. Τα 
περισσότερα δέντρα τσακισμένα πια και καμένα. Το 
ύψωμα φάνταζε τελείως διαφορετικό. Κρανίου τόπος!  

Τώρα οι Ιταλοί στρατιώτες πλησίαζαν κι άλλο. 
Φαινόταν χαλαροί. Θαύμαζαν κι αυτοί την καταστρο-
φή. Τίποτε δεν είχε μείνει όρθιο. Μόνο ο Τάσος ήταν 
ζωντανός εκεί μέσα. Μόλις απέκτησε καθαρό πεδίο και 
οι Ιταλοί είχαν φτάσει αρκετά κοντά για το πολυβόλο 
του, όπλισε και πυροβόλησε. Το κροτάλισμα του πολυ-
βόλου και η τροχιά από τις σφαίρες έδειξαν πως υπήρ-
χαν ακόμη ζωντανοί στα ορύγματα. Οι Ιταλοί στρατιώ-
τες έπεσαν αμέσως κάτω, οι περισσότεροι χτυπημένοι. 
Όποιοι προσπάθησαν να φύγουν έγιναν πιο εύκολοι 
στόχοι. Ένας πρόλαβε να κρυφτεί πίσω από έναν μικρό 
βράχο, που ίσα ίσα κάλυπτε το κορμί του. Πού βρέ-
θηκαν αυτοί που τους πυροβολούν; Πού ήταν κρυμμέ-
νοι; Τι οχυρώματα είχαν φτιάξει κι άντεξαν χιλιάδες 
οβίδες σ’ ένα τόσο μικρό μέρος; Ο πανικός τους ήταν 
γενικός. ∆εν είχαν κάτι να καλυφτούν και το έδαφος 
ήταν κατηφορικό. Κι αφού δεν είχαν νικήσει οι οβίδες 
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τούς Έλληνες, δεν μπορούσαν μόνα τους τα όπλα. 
Ήταν κρυμμένοι μέσα στη γη. ∆εν μπορούσαν να τους 
δουν. ∆εν μπορούσαν να τους πλησιάσουν. Μέσα στη 
σύγχυση κάποιοι έχασαν το δρόμο τους. Βρέθηκαν δί-
πλα από τα ορύγματα. Από κει πετάχτηκαν με τις ξι-
φολόγχες οι Έλληνες στρατιώτες κι έγινε μάχη σώμα 
με σώμα. ∆εν υπήρχε λογική, δεν υπήρχε λύπηση. Η 
μάχη γινόταν με τα κορμιά μονάχα. Πολλοί έδιναν ταυ-
τόχρονα το χτύπημα και γονάτιζαν αγκαλιασμένοι. Πέ-
θαιναν, γέρνοντας ο ένας πάνω στον άλλον και γινόταν 
άψυχο μέρος του μακάβριου ήδη τοπίου.  

Ο Σάντρο ήταν στην ομάδα των στρατιωτών που 
πλησίασαν το όρυγμα του Τάσου. Πέντε δικοί του 
είχαν πέσει νεκροί από το πολυβόλο του από την πρώ-
τη ριπή. Ανάμεσά τους κι ο Μάριο. Οι υπόλοιποι είχαν 
υποχωρήσει. Κάποιοι χτυπήθηκαν στην πλάτη. Μόνο ο 
Σάντρο είχε μείνει ζωντανός εκεί κοντά και προ-
σπαθούσε να χωρέσει το κορμί του πίσω από έναν 
μικρό βράχο. Το πολυβόλο έστελνε ριπές, που χτυπού-
σαν γύρω του και τίναζαν σπασμένες πέτρες το ίδιο 
απειλητικές με τις σφαίρες. Ο Τάσος όμως ήταν μόνος 
του μέσα στο όρυγμα. Όλοι οι δικοί του νεκροί. Και 
κανείς δεν φαινόταν να πλησιάζει, για να του φέρει πο-
λεμοφόδια. Σωροί από πέτρες και σώματα σκορπι-
σμένα παντού. Πτώματα πεταμένα σαν σπασμένες κού-
κλες. Η γραμμή του ασυρμάτου κομμένη κι αυτή μέσα 
στον τόσο χαλασμό.  

Όταν τέλειωσαν οι σφαίρες του, έμεινε να κοιτάζει 
προς τον μικρό εκείνο βράχο το κορμί που είχε κρυφτεί 
πίσω του. Ήταν άραγε ακόμη ζωντανός εκείνος ο 
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στρατιώτης; Αν ερχόταν προς το μέρος του; Άκουγε 
φωνές στο ύψωμα. Ακουγόταν μέσα στους καπνούς πυ-
ροβολισμοί. Η μάχη κρατούσε ακόμη. Πολλές ψυχές 
ανέβηκαν στον ουρανό εκείνο το όμορφο ανοιξιάτικο 
πρωινό. Πήρε το όπλο του. Το κοίταξε. Το έσφιξε γερά 
στο χέρι του. ∆εν ήξερε αν έπρεπε να περιμένει ή να 
κάνει κάτι άλλο πιο δραστικό. Ο χώρος που φυλούσαν 
τα πυρομαχικά ήταν μακριά. Τότε πλησίασαν δύο Ιτα-
λοί στρατιώτες. Είχαν δει προφανώς πως σίγασε το πο-
λυβόλο κι έτρεξαν να καταλάβουν τη θέση. Πέταξαν 
δύο χειροβομβίδες. Η μία έσκασε στην άκρη του ορύγ-
ματος. Η άλλη έπεσε μέσα. Ο Τάσος έπεσε στο χώμα 
και προφυλάχθηκε. Η χειροβομβίδα κύλησε ανάμεσα 
στα νεκρά κορμιά των στρατιωτών. Η έκρηξη τον πέ-
ταξε στη λάσπη ανάσκελα. Τα νεκρά κορμιά τον προ-
στάτεψαν. Ένα θραύσμα μόνο τον βρήκε ξυστά στον 
μηρό, όμως δεν ήταν αρκετό να τον κρατήσει μέσα στο 
όρυγμα. Πετάχτηκε έξω με το όπλο του, πυροβόλησε 
στο στήθος τον έναν στρατιώτη και όρμησε και πάλεψε 
με τον άλλον. Ήταν δυνατοί και οι δυο. Τα σώματά 
τους κύλησαν στην πλαγιά και βρέθηκαν πολύ κοντά 
στο βράχο, πίσω από τον οποίο κρυβόταν ο Σάντρο. Ο 
Τάσος κατάφερε να χτυπήσει το κεφάλι του Ιταλού 
στρατιώτη σε μια πέτρα και να τον αφήσει αναίσθητο, 
μα ήταν ήδη άοπλος μπροστά στον Σάντρο, ο οποίος 
βγήκε από το βράχο και τον σημάδευε τώρα με το όπλο 
του. Η απόστασή τους ήταν περίπου τρία μέτρα. Οι 
δύο άντρες κοιτάχτηκαν βαθιά στα μάτια σαν να έψα-
χναν κάτι γνώριμο, κάτι διαφορετικό, κάτι λογικό, μια 
άκρη έστω να πιαστούν. Ο Τάσος ένιωσε πως μέχρι 
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εδώ ήταν η ζωή του. Χαλάρωσε το κορμί του, ψιθύρισε 
«τετέλεσται…» κι έμεινε ορθός μπροστά στον Σάντρο, 
που τον σημάδευε τρομαγμένος. Αυτός όμως δεν πυρο-
βόλησε. Μια στιγμή που ένιωσαν και οι δυο πως πά-
γωσε ο χρόνος. Σώπασαν όλοι οι ήχοι του πολέμου γύ-
ρω τους, σαν να βρέθηκαν και οι δυο κάπου αλλού, χω-
ρίς το μίσος και την παραφροσύνη, σαν να ήταν δυο Άν-
θρωποι μόνοι τους. Φαντάστηκε ο Σάντρο τη Βερόνα 
εκείνη την ώρα. Αυτόν τον άνθρωπο απέναντί του να 
βαδίζει στα πέτρινα στενά της πόλης με καθαρά ρούχα, 
αμέριμνος, με το χαμόγελο στα χείλη. Μετά κοίταξε 
δίπλα του το νεκρό κορμί του Μάριο, που πριν λίγο 
ζούσε και μιλούσε μαζί του, είχε τα δικά του όνειρα και 
κρατιόταν από την ελπίδα να ξαναδεί το σπίτι του. ∆εν 
μπορούσε όμως να πυροβολήσει. Ήταν αντίθετος με 
τον παραλογισμό αυτό. Συγκρούονταν με όλη του την 
παιδεία, με ό,τι είχε σπουδάσει, με όλες του τις από-
ψεις για τον άνθρωπο και τον πόλεμο. Έγειρε το όπλο 
του προς τη γη και είπε στον Τάσο μιλώντας ελληνικά:  

«Φύγε! Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν πολε-
μούν, όταν δεν υπάρχει λόγος να πολεμήσουν…». 

Ο Τάσος προσπαθούσε έκπληκτος να καταλάβει 
από πού προερχόταν αυτή η φράση. Είχε μπροστά του 
έναν Ιταλό στρατιώτη οπλισμένο, που θα μπορούσε μ’ 
έναν πυροβολισμό να τον εκτελέσει έτσι απλά, χωρίς 
τύψεις. Πόλεμος ήταν. Αυτό θα έκανε, αν ήταν ο ίδιος 
στη θέση του. Μα η γλώσσα του Ιταλού ήταν καθαρή 
ελληνική, με λίγο πιο τραγουδιστή προφορά μόνο. Να 
ήταν ελληνικής καταγωγής; Ήξερε ο Τάσος ότι ακόμη 
υπήρχαν κάποιες πόλεις στην Νότια Ιταλία, όπου οι 
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κάτοικοί τους μιλούσαν ελληνικά, καθώς ήταν Έλληνες 
άποικοι από την αρχαιότητα. Να ήταν ένας ελληνικής 
καταγωγής λοιπόν; Κοίταξε με απορία το όπλο, που 
πια δεν τον σημάδευε. Κοίταξε ξανά τα μάτια εκείνου 
του παράξενου στρατιώτη. Έκανε ένα βήμα πίσω. Κι 
ύστερα κι άλλο. ∆εν μπορούσε να πάρει το βλέμμα του 
από τα μάτια του Ιταλού. Λίγο μετά έστριψε το πρό-
σωπό του προς το λόφο, έκλεισε για μια στιγμή τα μά-
τια του κι ένιωσε πως είχε δακρύσει. Πότε δάκρυσε; 
Γιατί; Ήταν φόβος ή κάτι άλλο πιο μεγάλο; Αμέσως 
μετά έφυγε τρέχοντας προς τον ανήφορο. Πήδησε μέσα 
σε μια τρύπα στο χώμα από τις οβίδες. Εκεί ήταν ένας 
νεκρός Έλληνας στρατιώτης. Πήρε το όπλο του βιαστι-
κά, γύρισε και σημάδεψε εκείνον τον Ιταλό. Μπορούσε 
άνετα να τον σκοτώσει. Ήταν ο καλύτερος στο σημάδι. 
Τον είχε στο στόχαστρο. Άνοιξε πιο πολύ τα μάτια 
του. Προσπάθησε να πιάσει πιο γερά το όπλο. Κατάπιε 
μια άδεια γουλιά. Κράτησε την ανάσα του. Μπορούσε 
σίγουρα να τον σκοτώσει, ναι! Ήταν παιχνιδάκι γι’ 
αυτόν. Να του φυτέψει μια σφαίρα ανάμεσα στα μάτια. 
Ένας εχθρός λιγότερος θα ήταν. Ακόμη ο Ιταλός ήταν 
όρθιος και τον κοίταζε, κρατώντας χαμηλά το όπλο 
του. Σαν να περίμενε κάτι. Σαν να μην μπορούσε να 
κουνηθεί. Σαν να τον δοκίμαζε αν θα ήταν κι αυτός το 
ίδιο δυνατός μέσα στον πόλεμο να χαρίσει τη ζωή σε 
κάποιον. Το δάχτυλό του άγγιξε τη σκανδάλη. Άκουσε 
όμως ξανά μέσα του τα λόγια του Ιταλού: «Φύγε…». 
∆εν μπόρεσε να πυροβολήσει. Του το χρωστούσε. Θα 
τον άφηνε να ζήσει, όπως λίγο πριν έγινε το αντίστρο-
φο. Βρήκε ένα κομμάτι λογικής και πάτησε πάνω της. 
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Σηκώθηκε όρθιος με το όπλο στο χέρι. Ο Ιταλός τότε 
τον χαιρέτησε μ’ ένα νεύμα, γύρισε την πλάτη του κι 
έφυγε. Έφυγε τρέχοντας κι ο Τάσος για το όρυγμά 
του. Ο χαλασμός των πυροβολισμών συνεχιζόταν, μα 
πριν δεν τον άκουγε.  

Λίγο μετά ακούστηκαν σφυρίχτρες και οι Ιταλοί 
υποχώρησαν. Μια δυνατή οχλοβοή από την ένωση πολ-
λών φωνών σκέπασε το ύψωμα «731». Ήταν οι Έλλη-
νες, που ζητωκραύγαζαν γι’ αυτή τους τη νίκη. Όμως 
δεν ήταν το τέλος εκείνης της φονικότατης μάχης. Λί-
γες ώρες μετά άρχισε πιο λυσσαλέα η επίθεση του πυ-
ροβολικού και των αεροπλάνων. Όμως θα έφταναν και 
οι εφεδρείες των Ελλήνων. Πρόλαβαν να πάρουν πυρο-
μαχικά. Επισκεύασαν κάπως και τα ορύγματα. Ήξε-
ραν πως μπορούσαν ν’ αντέξουν. Πως αυτό το ύψωμα 
δεν πέφτει έτσι εύκολα.  

Ο Μουσολίνι έβλεπε με τα κιάλια του το πεδίο κι 
έδινε συγχισμένος τις διαταγές του. Τα αεροπλάνα απο-
γειωνόταν ξανά γεμάτα οβίδες. Το ύψωμα θα δεχόταν 
αλύπητα καταιγισμό πυρών. Όμως ο Τάσος είχε μια 
γλυκιά αίσθηση μέσα του, που του είχε μεταδώσει εκεί-
νος ο Ιταλός, που τον άφησε να ζήσει. Σαν να συνάντη-
σε εκεί μέσα, στο χειρότερο τοπίο, έναν Άνθρωπο.  

«Γιατί άραγε;» αναρωτιόταν. «Πόλεμος είναι…».  
Μήπως υπήρχε πίσω από τη σωτηρία του κάποιος 

άλλος σκοπός, που ο ίδιος εκείνη τη στιγμή δεν μπο-
ρούσε να καταλάβει;  

Η φράση του Σάντρο ωστόσο καρφώθηκε στο νου 
του.  
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«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν πολεμούν, 
όταν δεν υπάρχει λόγος να πολεμήσουν…».  

Ακουγόταν συνέχεια μέσα του, ακόμη κι όταν το 
βράδυ αργά βρέθηκε στο κεντρικό όρυγμα μαζί με τους 
υπόλοιπους Έλληνες, που πανηγύριζαν την πρώτη αυτή 
νίκη στην Εαρινή Επίθεση. Ακόμη κι όταν τα αεροπλάνα 
σφυροκοπούσαν το ύψωμα κι έτρεμε ξανά η γη. Ένιωθε 
να μη φοβάται πια τόσο. Ίσως επειδή αντίκρισε έναν 
παράξενα σπάνιο ανθρωπισμό στη χειρότερη μάχη, που 
είχε δοθεί ως τότε στο μέτωπο; Ίσως επειδή είχε δει το 
θάνατο ήδη και δεν τον είχε τρομάξει; Ποιος ξέρει; Εκεί-
νη η μορφή χαράχτηκε βαθιά μέσα του. Θα μπορούσε 
εύκολα να τον σκοτώσει. Όμως δεν το έκανε.  

«Ίσως ξανασυναντηθούμε…» έλεγε μέσα του σαν 
να το ευχόταν. Σαν να ήθελε να τον γνωρίσει σε άλλη 
εποχή, με διαφορετικές συνθήκες. Να μπορέσει να τον 
ρωτήσει πού έμαθε τόσο καλά τη γλώσσα του, πώς τον 
λένε, από ποιο μέρος κατάγεται, τι του αρέσει στη ζωή 
του. Γιατί τον άφησε ζωντανό;…  

∆εν είπε σε κανέναν γι’ αυτό το επεισόδιο. Ακόμη 
κι όταν οι Ιταλοί υποχώρησαν δυο βδομάδες μετά κι 
έληξε άδοξα γι’ αυτούς η Εαρινή Επίθεση. Ακόμη κι 
όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα και δόθηκε η 
Θεσσαλία στην ιταλική διοίκηση και μαζί και τα χω-
ριά των Αγράφων, απ’ όπου καταγόταν ο Τάσος και 
έμενε η οικογένειά του. Ακόμη κι όταν ο ίδιος βγήκε 
στα βουνά με τους αντάρτες, πήρε το βαθμό του Λο-
χαγού κι έγινε ο καπετάν-Μιχάλης, δεν ξέχασε εκείνον 
τον Ιταλό, που του χάρισε τη ζωή, ενώ πάντα ένιωθε 
μέσα του σαν μια οφειλή εκείνη τη σωτηρία, μόνο που 
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δεν μπορούσε να καταλάβει προς ποιον ήταν αυτή η 
οφειλή και γιατί. Ήξερε όμως πως στη ζωή όλα έχουν 
ένα σκοπό. Κι αυτός είχε ζήσει τότε, για να εκπληρώ-
σει ίσως αυτόν το σκοπό. Το μόνο που έπρεπε να κάνει 
ήταν να περιμένει και να ψάχνει μήπως βρει τελικά το 
λόγο, για τον οποίο έμεινε ζωντανός, ενώ όλα φαινόταν 
ότι είχαν τελειώσει. Ένιωθε πως υπήρχε ένας άλλος, 
ακατάληπτος προς το παρόν, λόγος. Απλά θα περίμενε 
αργότερα να μάθει το γιατί, αφημένος στον κυματισμό 
της ζωής του.  
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




