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Αναπαριστώντας τον έμφυλο Άλλο: 
Ξένες γυναίκες στη Χαμένη Άνοιξη και 

στους Αθώους και φταίχτες

Μαρίτα Παπαρούση

Th e Engendered other in Stratis Tsirkas’ Lost Spring and Maria Doukas’ Innocent 
and Guilty: Th is article discusses alterity and gender in two novels by S. Tsir-
kas and M. Douka. It focuses on the processes and mechanisms through which 
foreign women, immigrants and self-deported, deal with the multi meanings of 
marginalization/belonging, alienation and power. Most signifi cantly it explores the 
location of those women in new political and social environments from a perspec-
tive informed by ethnicity, ideology and sexuality and exemplifi es both novel’s con-
cern with the complex relationship between self and narration — in particular, with 
the techniques available for dramatizing interesting questions about gender, speech 
and subjectivity.

Η ελληνική πεζογραφία των τελευταίων χρόνων έχει πλημμυρίσει από πρόσωπα 
ξένων, ανδρών και γυναικών, και παρουσιάζει σίγουρα ενδιαφέρον να διερευνήσει 
κανείς την εικόνα που διαμορφώνουν ή αναπαράγουν οι συγγραφείς γι’ αυτά τα 
άτομα με διαφορετική εθνικότητα, θρησκεία ή γλώσσα, στοχεύοντας στην αποκωδι-
κοποίηση των ιδεολογικών απηχήσεών της αλλά και στην καταγραφή των διαφορε-
τικών εικόνων ξένων που συνυπάρχουν στη σύγχρονη λογοτεχνία μας. Από την άλλη 
πλευρά, όμως, νομίζω ότι παρόμοιο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική θεώρηση 
της λογοτεχνικής εικόνας του Άλλου σε κείμενα που ανήκουν αφενός σε διαφορετι-
κά ιστορικά και κοινωνικο-πολιτικά συμφραζόμενα, παρουσιάζουν αφετέρου σημα-
ντικές ομοιότητες σε επίπεδο τόσο θεματικό όσο και αφηγηματικό. Αναφέρομαι στη 
Χαμένη Άνοιξη του Στρατή Τσίρκα (1976) και στους Αθώους και φταίχτες της Μάρως 
Δούκα (2004), μυθιστορήματα γραμμένα από συγγραφείς με έντονους ιδεολογικούς 
και πολιτικούς προβληματισμούς και ενδιαφέροντα, στα οποία συνυπάρχουν τόσο 
μυθοπλαστικά όσο και μη-μυθοπλαστικά στοιχεία· στα οποία η πόλη (Αθήνα και 
Χανιά αντίστοιχα) παίζει ένα θεμελιώδη ρόλο όσον αφορά την αναζήτηση του νοή-
ματος των τεκταινομένων σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία (Χαμένη Άνοιξη) ή την 
αναζήτηση ταυτότητας μέσα από τις ρευστές σχέσεις μεταξύ μνήμης, Ιστορίας και 
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οικογενειακού μύθου (Αθώοι και φταίχτες)· στα οποία η πολυφωνική-πολυεστιακή 
αφηγηματική τεχνική — ένας συνδυασμός αυτοδιηγήσεων και ετεροδιηγήσεων με 
εστίαση στα σημαντικότερα πρόσωπα της ιστορίας, αλλά και η παρουσία πολυάριθ-
μων μεταδιηγή σεων στο εσωτερικό της κύριας αφήγησης στους Αθώους και φταίχτες 
— προσπαθεί να αποδώσει την αγωνιώδη απόπειρα κατασκευής μιας αφήγησης για 
την Ιστορία και τον εαυτό σε έναν κόσμο όπου η αντικειμενικότητα είναι αδύνατη 
και η υποκειμενική αλήθεια απόλυτα συζητήσιμη. Και στα δύο αυτά μυθιστορήμα-
τα η παρουσία ξένων γυναικών (της Δανο-ελβετίδας εκπατρισμένης Φλώρας στη 
Χαμένη Άνοιξη και της Ουκρανής πόρνης Όλιας στους Αθώους και φταίχτες), παίζει 

ένα ρόλο καταλυτικό — στην πρώτη περί  πτωση 
κυρίως όσον αφορά την αφήγηση, στη δεύτερη 
την ιστορία. Καθώς δε κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
και των δύο αυτών γυναικείων προσώπων είναι 
η σεξουαλικότητά τους, το κέντρο βάρους της 
ανάλυσης που ακολουθεί βρίσκεται στο σημείο 
όπου τέμνονται ζητήματα ετερότη τας και φύλου, 
επιχειρώντας να διερευνήσει πώς οι διαφοροποι-
ήσεις όσον αφορά τους προβλη ματισμούς γύρω 
από θέματα ταυτότητας — εθνικής, φυλετικής, 
σεξουαλικής κ.λπ. — στα περίπου τριάντα χρό-
νια που μεσολαβούν από τη στιγμή που γράφεται 
η Χαμένη Άνοιξη μέχρι τη στιγμή που γράφονται 
οι Αθώοι και φταίχτες εκφράζονται στους τρό-

πους με τους οποίους κατασκευάζεται αφηγηματικά ο έμφυλος Άλλος.1
Στους Αθώους και φταίχτες η Δούκα εκμεταλλεύεται το θέμα της σεξουαλικής 

κυριαρχίας συνδέοντάς το με την εθνικότητα. Η Όλια ως πόρνη ενσαρκώνει τόσο τη 
σεξουαλική επιθυμία όσο και τη γυναικεία σεξουαλική εκμετάλλευση. Ως Ουκρανή 
πόρνη είναι ένα πρόσωπο του οποίου η σεξουαλικότητα προσδιορίζεται, σύμφωνα 
με τα κοινωνικά στερεότυπα για την προερχόμενη από τις χώρες της πρώην Σοβι-
ετικής Ένωσης γυναίκας, από τη μεταναστευτική του κατάσταση.2 Το βέβαιο, πά-
ντως, είναι ότι η μέσω της σεξουαλικότητας επαφή της Άλλης-πόρνης με το Εμείς 

Μάρω Δούκα 
Φωτ.: Κρητικό περιοδικό, Στιγμές.

1 Η προοπτική από την οποία αντιμετωπίζω το θέμα της ανάλυσής μου μπορεί, τηρουμένων των 
αναλογιών, να προσδιοριστεί με βάση ένα νεολογισμό που χρησιμοποιεί η σύγχρονη φεμινιστική 
θεωρία. Αναφέρομαι στην “εθνοσεξουαλικότητα”, που διερευνά τις πιθανές διασταυρώσεις και δια-
δράσεις μεταξύ εθνικότητας και σεξουαλικότητας και στον τρόπο με τον οποίο κάθε μία από αυτές 
ορίζει και εξαρτάται από την άλλη όσον αφορά τη σημασία και τη δύναμή της (Nagel, 2003:10).

2 Σε δύο τουλάχιστον αποσπάσματα του μυθιστορήματος διατυπώνονται από διάφορα πρόσωπα 
απόψεις για την ηθική έκπτωση των μεταναστριών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που συσχε-
τίζονται με ιδεολογικο-πολιτικές και πολιτισμικές συνιστώσες καθώς και με παραδοσια  κές περί 
φύλου αντιλήψεις: “[...] και μη μου πεις ότι τις λυπάσαι τις καημένες τις Ρωσίδες, εντελώς διαλυ-
μένες ηθικά, τσόλια, και οι άντρες τους μαφιόζοι και νταβατζήδες, δεν μου λες, αυτό τους έμεινε 
από τόσα χρόνια κομμουνισμό; [...]” (256) — “[...] δυστυχισμένα πλάσματα, [...] παλιά τους λέγαμε 
όλους Ρώσους, κι αυτές οι δύστυχες, Ρωσίδες λένε ότι είναι, μόνο άμα ξεθαρρέψουν, σου ανοίγονται 
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συνεπάγεται την υποταγή και την εκμετάλλευση· με μια αναγκαία επισήμανση: στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η συγγραφέας αγνοώντας την εύκολη λύση της θυμα-
τοποίησης του μετανάστη — το κλισέ που χαρακτηρίζει τις περισσότερες από τις 
απόπειρες λογοτεχνικής απόδοσης του προσώπου αυτού στην ελληνική λογοτεχνία 
των τελευταίων χρόνων —, κατασκευάζει την εικόνα της Όλιας θέτοντάς την στο επί-
κεντρο ενός παιχνιδιού εκμετάλλευσης στο οποίο, ανά λογα με την προοπτική μέσα 
από την οποία παρουσιάζονται πρόσωπα και καταστάσεις, η σχέση εκμεταλλευ τή/εκ-
μεταλλευόμενου, θύ τη /θύματος, υφίσταται  αμοιβαίες μεταμορφώσεις. Με οδηγό 
τις μετα διηγήσεις αρκετών από τα πρόσωπα της 
ιστορίας, αλλά και τη μεταδιήγηση της ίδιας της 
Όλιας, η γυναίκα αυτή είναι ταυτόχρονα και 
αυτή που έχει εξωθηθεί στην πορνεία αλλά και 
“αντροχωρίστρα” (322)· είναι “άπληστη” και 
εκβιάστρια (403 και 547) αλλά και έχει τα “κό-
τσια” (403) να δώσει συνέντευξη για το κύκλωμα 
πορνείας της πόλης· είναι η αρχικά “αθώα” και 
“ανυπεράσπιστη” (340) για τον εραστή της Άκη, 
αλλά και αυτή που σταδιακά γίνεται στα μάτια 
του “ενοχλητική”, “απαιτητική”, αυτή που του λέει 
ψέματα και προσπαθεί να του φορτώσει το βάρος 
μιας αμφισβητούμενης εγκυμοσύνης (341)· είναι 
το θύμα μιας δολοφονίας, αλλά και μέλος του 
κυκλώματος διαφθοράς της τοπικής κοινωνίας. 
Είναι εντέλει και “το ιερό σώμα” (559–60), που 
θα αναλάβει να γεννήσει ένα παιδί προς χάριν 
άλλων, αλλά και το σώμα-“τόπος” μιας μιαρής σεξουαλικότητας, το οποίο ως εκ 
τούτου θα παίξει το ρόλο του καταλύτη, αναστατώνοντας αρχικά και οδηγώντας 
εντέλει στην καταστροφή σχέσεις ήδη διαλυμένες ή ανθρώπους διεφθαρμένους. 

Στους Αθώους και φταίχτες η μετανάστρια-πόρνη Όλια βιώνει, με τρόπο ευά-
λωτο αλλά και επιθετικό, την εμπειρία της περιθωριοποίησης σε επίπεδο φύλου 
εξαιτίας της μεταναστευτικής της ιδιότητας. Στη Χαμένη Άνοιξη η Δανο-ελβετίδα 
Φλώρα, που έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα ακολουθώντας το δημοσιογράφο 
σύζυγό της και διατηρεί για εννιά χρόνια την πρώτη αίσθηση πως μπήκε “όπως η 
Αλίκη, στη Χώρα των Θαυμάτων” (42), βιώνει και αυτή την εμπειρία μιας ιδιότυπης 
περιθωριοποίησης εξαιτίας της κραυγαλέας της σεξουαλικότητας, που επιτελεί μια 
διττή, αντικρουόμενη λειτουργία στην αφηγηματική οικονομία: ευθύνεται για την 

και σου λένε την εθνικότητά τους, κι όλες τους με μίσος για τη Ρωσία, [...] όταν καταστρέφονται, 
λέει, πολιτισμοί, και στραπατσάρονται μνήμες, οι πρώτες που ξεπέφτουν ηθικά είναι οι γυναίκες, 
και τα παιδιά, βεβαίως, τα πιο αδύνατα κομμάτια μιας κοινωνίας [...]” (318–19).  

 (Οι αριθμοί σε παρένθεση στο τέλος κάθε παραθέματος από τους Αθώους και φταίχτες παραπέ-
μπουν στις σελίδες του κειμένου της Μ. Δούκα [Δούκα, 2004]. Το ίδιο ισχύει και για τη Χαμένη 
Άνοιξη [Τσίρκας, 1977].)

Στρατής Τσίρκας
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αρχική εσωστρέφεια της Φλώρας, συντελεί στη σταδιακή κοινωνική της ενεργο-
ποίηση, αλλά και στην τελική αποκοπή της από το συλλογικό σώμα. 

“Η Φλώρα είναι η προσωποποίηση της αδιαμεσολάβητης θηλυκότητας. Τα 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά της είναι όλα θηλυκά και η κοινωνική της ταυτότητα 
εξαρτάται από την έμφυλη θηλυκή διάσταση του σώματός της που εγγυάται απο-
λαύσεις” (Λεοντσίνη, 1997:142–143). Οι άνδρες τη θαυμάζουν, την ποθούν, την 
κατακτούν, τη συμβουλεύουν, την καταπιέζουν, τη βιάζουν· στην ουσία, δηλαδή, 
την εξουσιάζουν. Αν σκεφτούμε δε ότι η Φλώρα παρουσιάζεται σαν ένα κατεξοχήν 
σεξουαλικό ον, που κατατρύχεται από συνεχείς σεξουαλικές φαντασιώσεις και από 
μια ακόρεστη ερωτική επιθυμία που φτάνει στα όρια της νυμφομανίας, καθίστα-
ται προφανές ότι γύρω από το διπολισμό του παραδείγματος αρσενικό/θηλυκό, 
και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή γύρω από το δίπολο του άνδρα που 
εισχωρεί/της γυναίκας που αποδέχεται και ποθεί την εισχώρηση και, κατά συνέ-
πεια, και την απόλυτη εξουσία, αναπτύσσονται και μια σειρά από δίπολα όπως 
ενεργητικό/παθητικό, εξουσιαστής/εξουσιαζόμενος, λογικός /συναισθηματικός-
ενστικτώδης, αυτο-κυριαρχούμενος/παράφορος, που παρουσιάζουν αυτή την ξέ νη 
γυναίκα ως ενσάρκωση μιας ετερότητας κατασκευασμένης πάνω στην παραδοσι-
ακή αντίληψη περί φύλου που συνδέει το θηλυκό με το ένστικτο, την ιδιωτικότητα 
και την παθητικότητα. Και δεν αναφέρω τυχαία τον προσδιορισμό “ξένη”, αφού 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ματθίλδη (το γυναικείο πρόσωπο που λειτουργεί 
στην ιστορία σαν μία διαφορετική εκδοχή της θηλύτητας), είναι συνδυασμός πολι-
τικού-σεξουαλικού όντος: είναι νέα, όμορφη, επιθυμητή, και ταυτόχρονα όχι μόνο 
πολιτικά συνειδητοποιημένη, αλλά και στρατευμένη στην ιδεολογική εκείνη πλευ-
ρά που αξιολογείται θετικά στη γενική κλίμακα αξιών που καθορίζει αποκλειστικά 
η σκοπιά του Αντρέα. Υπ’ αυτή την έννοια, το σώμα της Φλώρας συνιστά όχι μόνο 
απειλή για το κυρίαρχο πατριαρχικό σύστημα, αλλά και σύμβολο της φθοράς για 
το κυρίαρχο ιδεολογικό σύστημα που σκιαγραφείται μέσα στο κείμενο. Πιο συγκε-
κριμένα, για τον Αντρέα που ενεργεί από μια φαλλο-λογοκεντρική θέση λογικής 
και εξουσίας, η σεξουαλικότητα της Φλώρας δεν μπορεί να συνιστά μια θετική 
ιδιότητά της, παρά μόνο όταν αυτός είναι ο μοναδικός αποδέκτης των επιθυμιών 
της: “—Ναι, αλλά εγώ είμαι Ρωμιός. Τη γυναίκα τη θέλω δική μου, δεν τη μοιρά-
ζομαι με κανένα. Αν μάθω πως πηγαίνεις και με άλλον, θα σε σκοτώσω.” (50). Από 
την άλλη πλευρά, αυτή ακριβώς η ακόρεστη σεξουαλικότητά της, αφενός επειδή 
η Φλώρα τη βιώνει συχνά μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης παθητικότητας και 
υποτέ λειας,3 αφετέρου επειδή αποτελεί τον κατεξοχήν λόγο της εσωστρέφειάς 
της και της αδιαφορίας της για οτιδήποτε δεν αφορά το ιδιωτικό της σύμπαν, 
είναι που την κατατάσσει στον αρνητικό πόλο όλων των παρακμιακών, ερωτικά 
εκτραχηλισμένων, ατομικιστών αμερικανών αυτοεξόριστων και άλλων, δυτικών, 

3 Για το οικειοθελώς ετεροκαθορισμένο σώμα της Φλώρας που “απλώς υφίσταται”, βλ. Λεοντσίνη, 
1997:143. Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν διατυπωθεί και για τον τρόπο με τον οποίο ο Τσίρκας 
έχει κατασκευάσει το πρόσωπο της Έμμης στη Λέσχη (Νικολαΐδου, 1987:60–64).
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ξένων. 
Το ζητούμενο στην περίπτωση της Φλώρας είναι να χρησιμοποιηθεί μια 

αφη γηματική τεχνική, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αποδώσει αφενός την 
ταραγμένη εσωτερική πορεία και την οδύσσεια των ερωτικών αναζητήσεων ενός 
προσώπου που δεν αντιμετωπίζει τον κόσμο και τη ζωή του έχοντας σαν οδηγό 
του τη λογική, αλλά το ένστικτο και τις αισθήσεις του· να αποδώσει αφετέρου 
τόσο τη διαδικασία εσωτερικής αναζήτησής της όσο και την “αλήθεια” του υποκει-
μενικού αλλά και του αντικειμενικού, κυρίως επειδή σε αρκετά από τα κεφάλαια 
της Χαμένης Άνοιξης η Φλώρα συνιστά το κοσμοαντιληπτικό πρίσμα μέσα από 
το οποίο διοχετεύονται οι πληροφορίες που αφορούν την εξωτερική πραγματι-
κότητα (όχι μόνο τα συμβάντα της καθημερινότητάς της, αλλά και ό,τι συνιστά 
την κοινωνικο-πολιτική συγκυρία),4 ενώ υπόκειται ταυτόχρονα σε μία διαδικασία 
εσωτερικής μεταβολής και οργάνωσης της συνείδησής της σε λογικά σχήματα.  
Έτσι, στο πρώτο μέρος του μυθιστορήματος η ετεροδιηγητική αφήγηση με εστιά-
ζοντα φορέα τη Φλώρα, η οποία εμφανίζεται συστηματικά όχι μόνο ως υποκείμενο 
της εστίασης αλλά και ως αντικείμενο εσωτερικής εστίασης, παρόλη την έλλειψη 
απόστασης/δυσαρμονίας μεταξύ της προοπτικής της Φλώρας και της αφηγημα-
τικής προοπτικής εξαιτίας του συνδυασμού “αφηγημένων μονολόγων” και “αρ-
μονικών ψυχο-αφηγήσεων” ως τρόπου παρουσίασης της εσωτερικής ζωής της 
πρωταγωνίστριας, υποδηλώνει την ανάγκη διαμεσολάβησης μιας “άλλης” φωνής· 
μιας φωνής ικανής να παρουσιάσει με μια, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λογική 
ακολουθία έναν ανοργάνωτο εσωτερικό κόσμο, να συνθέσει και να συμπυκνώσει 
την πλημμυρίδα συγκεχυμένων εντυπώσεων και συναισθημάτων μιας γυναίκας, 
η οποία προσπαθεί αβέβαια να βρει τον εαυτό της μέσα από τις διαρκώς μετα-
σχηματιζόμενες εικόνες του.5 Αφού η γυναικεία υποκειμενικότητα της Φλώρας 
είναι στην ουσία αντικειμενοποιημένη, φαίνεται “δικαιολογημένο” αφηγηματικά, 
στο πλαίσιο αυτής της ανδροκεντρικής προοπτικής, να μην έχει πρόσβαση στο 

4 Ο Τσίρκας απαντώντας στις επικρίσεις που είχε δεχτεί για την απόφασή του τα γεγονότα της 
εποχής να φιλτράρονται μέσα από τη Φλώρα, διατυπώνει την άποψη ότι με την απόφασή του αυτή 
επιτυγχάνει όχι μόνο να δημιουργήσει ένα κλίμα ουδετερότητας και αμεροληψίας — αφού η συνεί-
δηση μέσα από την οποία φιλτράρονται τα γεγονότα ανήκει σε μια γυναίκα ξένη και παντελώς 
αδιάφορη, στην αρχή, για ό,τι δεν έχει σχέση με τις ερωτικές της επιθυμίες — αλλά και να παρακο-
λουθήσει μέσα στην εξέλιξή της την πορεία διαφοροποίησης της Φλώρας: την κοινωνική της αφύ-
πνιση, το ενδιαφέρον της για όλες τις επικίνδυνες μεθοδεύσεις των παραγόντων που έχουν θέσει σε 
κίνηση το μηχανισμό που θα οδηγήσει στη δημοκρατική αποσταθεροποίηση, τη συμπαράταξή της 
στο πλευρό των απλών ανθρώπων που αγωνίζονται για τη δημοκρατία (Τσίρκας, 1987:36). 

5 Η φυλετική της ταυτότητα, εξάλλου, φαίνεται πως έχει καθοριστεί από τον τρόπο που οι Άλλοι- 
άνδρες την αντιμετωπίζουν, γι’ αυτό και δεν έχει κατορθώσει να αποκτήσει μια υπόσταση αυθεντι-
κά βιωμένη, αλλά μοιάζει κάθε φορά να εξομοιώνεται με ό,τι ο άνδρας επιθυμεί ή να υποτάσσεται 
σε αυτό. Χαρακτηριστικά ως προς τούτο είναι όλα όσα αναφέρει για την προσωπικότητα της 
Φλώρας ο φίλος της Αρίστος: “Θυμίζεις ηθοποιό που αλλάζει ρούχα ή ρόλο” (120) — “Δεν είπα 
πως είσαι ψεύτρα και υποκρίτρια, είπα πως παίζεις τους ρόλους της προσωπικότητάς σου” (121). 
Είναι ενδιαφέρον δε ότι αν και η Φλώρα από ένα σημείο και μετά χρησιμοποιεί τη σεξουαλική 
πράξη και για να υπερβεί τον ατομικισμό της και να αποπειραθεί να καταστεί και αυτή πολιτικό 
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λόγο — ενώ, αντίθετα, ο Αντρέας έχει προικισθεί με το πλεονέκτημα της φωνής 
και κατά συνέπεια του λόγου, αφού εκτός από διανοούμενος είναι και ένα πολι-
τικά δρων υποκείμενο.

Στη Φλώρα δίνεται όμως και η ευκαιρία εκφοράς μιας ιδιαίτερης περίπτωσης 
εσωτερικού μονολόγου σε β́  πρόσωπο (στα κεφάλαια ΧΙΙΙ, XV, XVII, XIX του 
δεύτερου μέρους του μυθιστορήματος). Καθώς συμπίπτει δε με μια σειρά από 
συμβάντα που την οδηγούν στα όρια του πανικού,6 μπορούμε να πούμε ότι η 
τεχνική αυτή είναι αφενός ενδεικτική της σχέσης του εγώ της, της έλλειψης 
σύμπτωσης με τον ίδιο της τον εαυτό (van Rossum-Guyon, 1970:161–162),7 λόγω 
της εμπλοκής της σε μια κατάσταση που ξεπερνά τις ψυχικές της δυνατότητες, 
σηματοδοτεί αφετέρου μια διαδικασία αυτοκατανόησης — ενώ ταυτόχρονα η 
αφηγηματική εναλλαγή μεταξύ απόδοσης της εσωτερικότητας της Φλώρας και 
στοιχείων που αφορούν την εξωτερική πραγματικότητα επιτυγχάνεται, χάρη στη 
συγκεκριμένη τεχνική, με τον πλέον ανεπαίσθητο τρόπο (Butor, 1964:65). Με 
άλλα λόγια, καθώς η χρήση του δεύτερου προσώπου επιφέρει αναμφίβολα ένα 
διχασμό του εγώ κατά τη στιγμή της αφήγησης, μια διάσταση μεταξύ του παρα-
τηρητή και του αντικειμένου της παρατήρησης (van Rossum-Guyon, 1970:156), 
το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο εαυτός, διευκολύνει τη συνύ-
παρξη αντιτιθέμενων συμπεριφορών και αντιλήψεων, υποδηλώνει την αδυναμία 
σύμπτωσης μεταξύ αυτού το οποίο συμβαίνει και αυτού το οποίο μπορεί να γίνει 
αποδεκτό (επειδή επιβάλλεται έξωθεν), δίνοντας ταυτόχρονα την “ελπίδα ότι 
πέρα από την τυραννία του παρόντος υπάρχει ένας πιθανός αποδέκτης, ο οποίος 
θα καταλάβει” (Holquist, 1990:38). Και είναι ακριβώς χάρη σ’ αυτή τη “διαλογική 
λειτουργία” του δεύτερου προσώπου (Fludernik, 1994:460) που η Φλώρα δημι-
ουργεί την εντύπωση ότι αντιμετωπίζει πλέον τον εαυτό της σαν κάποιον “άλλο”· 
ότι αρχίζει να βλέπει τον εαυτό της σε σχέση με τους άλλους και τον τρόπο με τον 
οποίο αυτοί αντιλαμβάνονται τα πράγματα, βγαίνοντας σταδιακά από την απο-
μόνωσή της και νιώθοντας μέρος ενός ευρύτερου όλου — μιας συλλογικότητας 
η οποία, σύμφωνα με το κυρίαρχο σύστημα αξιών που σκιαγραφείται μέσα στο 
κείμενο, θα μπορούσε να την οδηγήσει στην επίτευξη της προσωπικής συγκρό-
τησης. 

ον, και η ενέργειά της αυτή είναι ετεροκαθορισμένη· η πολιτική της αφύπνιση και το ενδιαφέρον 
της για την ιστορική συγκυρία της χώρας που τη φιλοξενεί είναι άμεσα συσχετισμένη με τη γοη-
τεία που εξασκεί πάνω της ο Αντρέας — γι’ αυτό, άλλωστε, και σταματά όταν συνειδητοποιεί ότι η 
σχέση της με τον Αντρέα έχει λήξει οριστικά.

6 Να αναφέρω ενδεικτικά την τυχαία αλλά ατελέσφορη συνάντηση με τον Αντρέα, την αποτυχία 
του ερωτικού οργίου στη Πλάκα, την ανάγνωση του τηλεγραφήματος που της στέλνει ο παλιός 
εραστής της Κιμ και, προπαντός, την ανακάλυψη του σπιτιού της από τον Γκας Ρίνγκενχαρτ, τον 
ειδικό σύμβουλο στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, που φαίνεται ότι την κατατρέχει σε όλη τη διάρκεια 
της ιστορίας.

7 Αξίζει να σημειώσουμε ότι και στις Ακυβέρνητες Πολιτείες η χρήση του δεύτερου προσώπου χαρα-
κτηρίζει πρόσωπα “που δεν ‘κολλούν’ ποτέ με τον εαυτό τους” (Μπλο, 1980:38). 
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Η επιθυμία της Φλώρας για επιστροφή στην ησυχία του σπιτιού της, και κατά 
συνέπεια στην αρχική κατάσταση εσωστρέφειας, εξαιτίας της κοινής συμμετοχής 
του Αντρέα και της Ματθίλδης στις λαϊκές κινητοποιήσεις (227) ακυρώνει τελικά 
τη μετατροπή της σε πολιτικό ον. Η επικράτηση των ερωτικών ορμών της και 
η συνεπακόλουθη διαιώνιση της περιθωριοποίησής της στον ετεροκαθορισμένο 
ρόλο του αντικειμένου του πόθου, της αποστερεί τη δυνατότητα να συμπεριλη-
φθεί στα δρώντα σε συλλογικό επίπεδο υποκείμενα και υπ’ αυτή την έννοια δεν 
είναι δυνατόν να της εκχωρηθεί και η δυνατότητα να μιλήσει σε πρώτο πρόσωπο. 
Με άλλα λόγια, μέσα στο ιδεολογικό πλαίσιο της Χαμένης Άνοιξης το δικαίωμα 
του λόγου και ο εγκλωβισμός στα κελεύσματα μιας προβληματικής ατομικότητας 
είναι δυο έννοιες ασύμβατες. Από την άλλη πλευρά, στους Αθώους και φταίχτες η 
μη απόδοση του λόγου ευθύς εξαρχής στην ίδια την Όλια είναι απόλυτα δικαιο-
λογημένη αφηγηματικά, αφού αυτή είναι ήδη νεκρή. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι 
αν και εντέλει ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος και με τη δική της φωνή (μέσα 
από την παράθεση της συνέντευξης που είχε δώσει στο δημοσιογράφο Σηφά-
κη), η αρχική αίσθηση εξίσωσης του προσώπου αυτού με τα υπόλοιπα πρόσωπα 
μέσω της αφηγηματικής εξίσωσης που της προσφέρει το πλεονέκτημα του λόγου, 
ακυρώνεται εν μέρει ευθύς αμέσως, αφού αμφισβητείται η αυθεντικότητά της σε 
πρώτο πρόσωπο αφήγησής της — στοιχείο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πως 
λειτουργεί ως ένδειξη αμφισβήτησης του δικαιώματος του λόγου σε μία γυναί-
κα μετανάστρια από την κυρίαρχη κοινωνία και, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ως 
σχόλιο στην άνιση αντιμετώπισή της απέναντι στους μηχανισμούς εξουσίας και 
συνεπώς και την άνιση θέση της όσον αφορά την ευχέρεια να γνωστοποιήσει τις 
ιδέες και την προοπτική τους στους άλλους.

Όπως και αν έχει η κατάσταση, όμως, μέσα από την, έστω αμφισβητούμενη, 
μεταδιήγηση της Όλιας προκύπτει μια πληθώρα στοιχείων τα οποία, έτσι όπως 
έρχονται να καταθέσουν και τη δική της εκδοχή των πραγμάτων, συνθέτουν ένα 
κείμενο όπου, παράλληλα με την ανάδυση της υποκειμενικότητάς της, συναντά-
με και μερικά από τα χαρακτηριστικά μοτίβα της μεταναστευτικής λογοτεχνίας: 
η με λυρικό τρόπο εκφρασμένη νοσταλγία για την πατρίδα της συνδυάζεται με 
το αίσθημα απόγνωσης που της γεννούσε η εκεί κατάσταση απόλυτης ανέχειας· 
η απελπισία και η αποστροφή για την παροντική κατάσταση ηθικού και κοινω-
νικού ξεπεσμού, αφού η Όλια εκούσα-άκουσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
τοπικού κυκλώματος διαφθοράς, συνδυάζεται με την επιθυμία απόκτησης χρη-
μάτων — στην ουσία, με την επιθυμία απόκτησης ασφάλειας και αυτονομίας. Με 
άλλα λόγια, τα αφηγηματικά δεδομένα κινούνται γύρω από το διαλεκτικό παιχνί-
δι παρελθόντος/παρόντος, πατρίδας/ξεριζώματος, ασφάλειας/ανασφά λειας, ενώ 
εμφανή κάνει την παρουσία του και το μοτίβο της μη-κατοχής του ίδιου μας του 
εαυτού, ιδιαίτερα μέσω της επιθυμίας, ή μάλλον της απαίτησης της Όλιας να απο-
τελεί το μοναδικό υποκείμενο του λόγου. Η έκφραση “Όχι ερωτήσεις, μ’ ακούς; 
εγώ μιλάω.” που σημαδεύει σα μόνιμη επωδός το κείμενο (στο κεφάλαιο με τίτλο 
Σημύδες, η πατρίδα μου! εμφανίζεται περίπου έξι φορές), έτσι όπως αναδύεται 

Paparoussi, Marita. 2007. Αναπαριστώντας τον έμφυλο Άλλο: Ξένες γυναίκες στη Χαμένη Άνοιξη και στους Αθώους και φταίχτες / The 
Engendered other in Stratis Tsirkas' "Lost Spring" and Maria Doukas' "Innocent and Guilty". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis 
(eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University 
June 2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 497-506.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΜΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ

504

μέσα στο πλαίσιο ενός συγκειμένου το οποίο δεν κάνει τίποτε άλλο από το να 
αναδεικνύει την ανυπαρξία ουσιαστικής επαφής της Όλιας με τα υπόλοιπα πρό-
σωπα της ιστορίας, την απουσία οποιασδήποτε κοινωνικής σύνδεσης, αλλά και 
τη θέση του εξουσιαζόμενου που αυτή βιώνει σε σχέση με αρκετούς από τους 
υπολοίπους,8 αποτελεί μια σαφή απόπειρα αυτο-επιβεβαίωσης του αντικειμενο-
ποιημένου “εγώ” τουλάχιστον στο επίπεδο του λόγου. 

Η επαμφοτερίζουσα διάθεση της Όλιας απέναντι στο παρελθόν/παρόν, η αμφι-
σβήτηση της ειλικρίνειάς της όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα της, το πλαστό 
επώνυμό της, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι στοιχεία ενδεικτικά του διχασμού 
του μεταναστευτικού υποκειμένου εξαιτίας της αμφιταλάντευσης που του δημιουρ-
γεί η αίσθηση ότι βρίσκεται ταυτόχρονα “μέσα” και “έξω” από οτιδήποτε συγκροτεί 
το παρόν του (Chambers, 1996:6). Η ομοιότητά της, όμως, με τη Βιργινία, την κόρη 
ενός από τους εραστές της και της γυναίκας που είναι γόνος της επιφανούς χανιώ-
τικης οικογένειας Κριαρά (το χρονικό της οποίας αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα 
νήματα της ιστορίας), θεωρώ πως χρησιμοποιείται από τη συγγραφέα για να υπο-
δείξει τη ρευστότητα τάσεων, συμβόλων, ταυτοτήτων σε έναν κόσμο που αλλάζει με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η τελική αποκάλυψη δε της συγγένειάς της με την οικογένεια 
αυτή, του γεγονότος δηλαδή ότι η οικογένεια της Όλιας αποτελεί τον ουκρανικό 
κλάδο των Κριαρά, περιπλέκει τις έννοιες ταυ τότητας/ετερότητας με έναν τρόπο 
αντισυμβατικό.9 Ανοίγοντας η Δούκα ένα διάλογο μεταξύ ετερότη τας και φύλου, ο 
οποίος διαμεσολαβείται από ένα πρόσωπο που δεν είναι ούτε αυθεντικά ξένο, ούτε 
όμως ανήκει απόλυτα και στο Εμείς, ξεσκεπάζει τον τεχνητό χαρα κτήρα κάθε δεδο-
μένης θέσης για την ταυτότη τα, θέτοντάς μας αντιμέτωπους με ταυτότητες “θρυμ-
ματισμένες” (Grossberg, 1996:91), που βρίσκονται υπό συνεχή “διαπραγμάτευση” 
(Ηall, 1991· Bottomley, 1992). O Τσίρκας, από την άλλη πλευρά, πα ρουσιάζοντας την 
κατ’ ουσίαν χωρίς αίσθημα εθνικής ταυτότητας Φλώρα να επιθυμεί να αποκτήσει 
μια πατρίδα και το αίσθημα του ανήκειν,10 και  εκμεταλλευόμενος αφηγηματικά τα 
πολλαπλά νοήματα της αποξένωσης και της μη-κατοχής του ίδιου μας του εαυτού, 
χρησιμοποιεί τον έμφυλο Άλλο ενδιαφερόμενος για τον μέσω αυτού επαναπροσδι-
ορισμό του Εμείς. Αν η Όλια μέσω του σώματός της, στο οποίο εγγράφεται μια μετα-

8 Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια έκφραση εμφανίζεται εκτός από τη συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε και 
μιλάει σε ένα πρόσωπο το οποίο από ό,τι προκύπτει πρέπει να ήταν ερωτευμένο με την Όλια, και 
στη μεταδιήγηση του εραστή της Άκη και πιο συγκεκριμένα όταν αυτός αποπειράται να αναμετα-
δώσει το λόγο της Όλιας, τότε που αυτή η ίδια αποπειράται να μιλήσει για το παρελθόν της (340).

9 Ο Δ. Κούρτοβικ προσεγγίζει το γεγονός αυτό ως μια “παλιά εμμονή της Δούκα” να αντιμετωπίζει 
“το σόι ως εικόνα του κόσμου” και διατυπώνει την άποψη ότι “η πολυπλοκότητα του σύγχρονου 
κόσμου δεν μπορεί ν’ αναχθεί, ούτε συμβολικά ούτε για λόγους αφηγηματικής οικονομίας, σε ποι-
κίλους βαθμούς εξ αίματος συγγένειας” (Κούρτοβικ, 2004).

10 “Η Φλώρα ξαναβρήκε τα κέφια της. Ήταν σα να της μισανοίξαν μια πόρτα για να μπει, για ν’ ανή-
κει κι εκείνη σε μια κοινότητα. Μπορεί και σε μια πατρίδα.” (122) — “Φώναζες κι εσύ κι ας ήταν 
ο πατέρας Δανός κι η μάνα Ελβετίδα, κι είχες παντρευτεί Αμερικάνο χωρισμένη τώρα μ’ εραστές 
απ’ όλες τις φυλές κι όλα τα χρώματα. [...] Κι ήταν κάτι γυναίκες τρέχοντας και πολλοί νεαροί για 
δέστε λέγανε μια ξένη φωνάζει μαζί μας γεια σου λεβεντιά. Γεια σου λεβεντιά. Ποτέ δεν ένιωσες 
τόσο Ρωμιά” (168).
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ναστευτική εμπειρία άμεσα συνυφασμένη με την υποταγή και την εκμετάλλευση, 
ναρκοθετεί μάλλον παρά εξυψώνει την πλευρά του Εμείς, η Φλώρα αντιμετωπίζεται 
από το συγγραφέα σαν μια αρνητική εκδοχή ετερότητας (θεμελιωμένης όχι τόσο 
στην εθνική καταγωγή αλλά στην ατομικιστική κοσμοαντίληψη) που χρησιμεύει 
στο να αναδείξει μέσω της αντίθεσης την αξία του (ιδεολογικού) Εμείς. 

Στη Χαμένη Άνοιξη αξιοποιούνται αρκετά μοντερνιστικά στοιχεία. Η εναλλα-
γή αφηγηματικών φωνών και εστιάσεων συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτά, μόνο που 
η πολυφωνία που φαίνεται να υπάρχει δεν είναι ουσιαστική. Η φωνή-κοσμο-
αντίληψη της Άλλης-Φλώρας μπορεί να προβάλλεται με τον ιδιότυπο τρόπο 
που περιέγραψα παραπάνω, δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση ίσης αξίας με 
αυτή του Αντρέα. Και ως προς τούτο βέβαια κινείται μέσα στο κυρίαρχο για τον 
εικοστό αιώνα πλαίσιο της νεωτερικότητας, της οποίας “θεμελιώδης αρχή είναι 
η αυτονομία και η αυτοδιάθεση του υποκειμένου που ορίζει την ταυτότητά του 
μέσω της σχέσης αλλά και της καθυπόταξης της ετερότητας” (Τζιόβας, 2000). Στα 
τριάντα χρόνια που χωρίζουν τη Χαμένη Άνοιξη από τους Αθώους και φταίχτες 
η ανάδυση μιας νέας, “πολύπλοκης” πραγματικότητας χαρακτηριζόμενης από 
την αμφισβήτηση των παραδοσιακών εθνικών πολιτισμικών μοντέλων και την 
ενεργοποίηση νέων μορφών πολιτισμικών διασταυρώσεων που εμπερικλείουν 
στη διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας την ετερότητα ως αναγκαίο παράγο-
ντα της συνειδητοποίησης του εαυτού, η ουσιαστικά πολυφωνική αφήγηση του 
μυθιστορήματος της Δούκα συνιστά τη μεταμοντέρνα έκφραση ενός συλλο-
γικού υποκειμένου που προσανατολίζεται προς την αποδοχή και πριμοδότηση 
των πολλαπλών εκφάνσεων της ετερότητας. Συνιστά όμως ταυτόχρονα και ένα 
κείμενο-σχόλιο στην οδύσσεια της σεξουαλικά προσδιορισμένης μετανάστριας, 
ανάγοντάς την σε ορατό σημείο μιας “διαφορετικότητας” που εξακολουθεί να 
προσελκύει αλλά και να απωθεί, να φοβίζει αλλά και να αποτελεί αντικείμενο 
εκμετάλλευσης, ακριβώς επειδή είναι διπλά Άλλη: τόσο στο επίπεδο του φύλου 
όσο και της εθνικότητας.

Βιβλιογραφία

Paparoussi, Marita. 2007. Αναπαριστώντας τον έμφυλο Άλλο: Ξένες γυναίκες στη Χαμένη Άνοιξη και στους Αθώους και φταίχτες / The 
Engendered other in Stratis Tsirkas' "Lost Spring" and Maria Doukas' "Innocent and Guilty". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis 
(eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University 
June 2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 497-506.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΜΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ

506

Δούκα, 2004
 Μ. Δούκα, Αθώοι και φταίχτες, Αθήνα: Κέδρος.
Κούρτοβικ, 2004 
 Δ. Κούρτοβικ, “Από τα Χανιά στα Χανιά: η Οδύσσεια ενός αιώνα”, Τα Νέα, Σάββατο 6 

Νοεμβρίου.
Λεοντσίνη, 1997 
 Μ. Λεοντσίνη, “Φύλο και πόλη στην αφήγηση: Η Χαμένη Άνοιξη του Στρατή Τσίρκα”, 

Δίνη 9:136–158.
Μπλο, 1980
 Ν. Μπλο, Χρονικές δομές στις Ακυβέρνητες Πολιτείες, μτφρ. Σ. Βελέντζας, Αθήνα: Κέδρος.
Νικολαΐδου, 1987 
 Ι. Νικολαΐδου, “Πατριαρχική παράδοση και χριστιανική μυθολογία στη Λέσχη του Στρα-

τή Τσίρκα”, Διαβάζω 171:60–64.
Τζιόβας, 2000
 Δ. Τζιόβας, “Η κυριαρχία της νεωτερικότητας”, Το Βήμα 24 Δεκεμβρίου.
Τσίρκας, 1987
 Σ. Τσίρκας, “Στρατής Τσίρκας: Στο εργαστήρι του μυθιστοριογράφου”, Διαβάζω 171:26–36.
Τσίρκας, 1977
 Σ. Τσίρκας, Η Χαμένη Άνοιξη, Αθήνα: Κέδρος. Πέμπτη έκδοση.
Bottomley, 1992
 G. Bottomley, From Another Place: Migration and the Politics of Culture, Cambridge: 

Cambridge University Press. 
Butor, 1964
 M. Butor, Répertoire II, Paris: Editions de Minuit. 
Chambers, 1996
 I. Chambers, Migrancy, Culture, Identity, London & New York: Routledge.
Fludernik, 1994
 M. Fludernik, “Second-person narrative as a test case for narratology: Th e limits of 

realism”, Style 28 (3), 445–477.
Grossberg, 1996
 L. Grossberg, “Identity and Cultural Studies: Is that all there is?” στο S. Hall & P. du Gay, 

επιμ., Questions of Cultural Identity, London-New Delhi: Sage Publications.
Hall, 1991
 S. Hall, “Th e local and the global: globalization and ethnicity” στο A. King, επιμ., Culture, 

Globalization and the World-System, London: Macmillan.
Holquist, 1990 
 Μ. Holquist, Dialogism: Bakhtin and His World, New York: Routledge.
Nagel, 2003 
 J. Nagel, Race, Ethnicity and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden Frontiers, New 

York, Oxford: Oxford University Press.
Van Rossum-Guyon, 1970
 F. Van Rossum-Guyon, Critique du roman: Essai sur La Modifi cation de Michel Butor, 

Paris: Gallimard. 

Paparoussi, Marita. 2007. Αναπαριστώντας τον έμφυλο Άλλο: Ξένες γυναίκες στη Χαμένη Άνοιξη και στους Αθώους και φταίχτες / The 
Engendered other in Stratis Tsirkas' "Lost Spring" and Maria Doukas' "Innocent and Guilty". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis 
(eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University 
June 2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 497-506.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200074006800610074002000610072006500200074006f00200062006500200063006800650063006b006500640020006f00720020006d00750073007400200063006f006e0066006f0072006d00200074006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200061006e002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006700720061007000680069006300200063006f006e00740065006e0074002000650078006300680061006e00670065002e002000200046006f00720020006d006f0072006500200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006e0020006300720065006100740069006e00670020005000440046002f0058002d0031006100200063006f006d0070006c00690061006e0074002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002c00200070006c006500610073006500200072006500660065007200200074006f00200074006800650020004100630072006f00620061007400200055007300650072002000470075006900640065002e002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
  /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 true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.858270
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


