
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ 

Στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου βρίσκεται σε εξέλιξη ένας
ανταγωνισμός μεταξύ περιφερειακών
και άλλων δυνάμεων με διακύβευμα
τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή και
την επικράτηση των δικών τους επι-
διώξεων, υποστηρίζει ο καθηγητής
Οικονομικών και ΔημόσιαςΠολιτικής,
Ανδρέας Θεοφάνους, πρόεδρος του
Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Υποθέσεων του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας. «Η Τουρκία
δεν μπορεί να αποκλειστεί από τα
ενεργειακά δρώμενα της Ανατολικής
Μεσογείου» υποδεικνύει στησυνέν-
τευξή του στην «Κ» με αφορμή τη
μελέτη του για τις Διακοινοτικές Συ-
νομιλίες από το 1977 μέχρι το 2017.

–Στη μελέτη σας καταλήγετε στη
διαπίστωση ότι το διαπραγμα-
τευτικό πλαίσιο που έχει διαμορ-
φωθεί όλα αυτά τα χρόνια δεν
μπορεί να οδηγήσει σε μια λει-
τουργική και βιώσιμη λύση. Πού
εστιάζονται οι επιφυλάξεις σας;

–Όχι μόνο δεν μπορεί να οδηγήσει
σε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση,
αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγήσει
σε επιδείνωση του στάτους κβο ή
σε κατάρρευση. Πέραν τούτου οποι-
αδήποτε αποτελέσματα θα είναι μη
αναστρέψιμα. Σήμερα δεν υπάρχει
ένα ελάχιστο πλαίσιο κοινών επι-
διώξεων από τις δύο πλευρές. Επι-
πρόσθετα, η νομιμοφροσύνη της
πλειοψηφίας των Τουρκοκυπρίων
και των εποίκων είναι προς την Τουρ-
κία και την κατοχική οντότητα. Οι
εθνοκοινοτικοίπυλώνες στους οποί-
ους θα στηρίζεται το σύστημα δεν
μπορούν να συμβάλουν σε ένα ευοίω-
νο μέλλον. Το δημογραφικό θα είναι
επιπρόσθετο πεδίο τριβής. Δεν πρέ-
πει, επίσης, να υποτιμούμε τον αν-
τίκτυπο των στρεβλώσεων στη δια-
κυβέρνηση της χώρας, αφού θα απαι-
τούνται διπλές πλειοψηφίες για τα
πλείστα θέματα. Στο οικονομικό
πεδίο τα πράγματα θα είναι πολύ
δύσκολα. Ένα τρικέφαλο κράτος
δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στους
κανόνες της Ευρωζώνης.
–Δεν νομίζετε ότι είναι αργά για
να αλλάξει το διαπραγματευτικό
πλαίσιο;

–Εάν η εκτίμηση ότι τυχόν εφαρ-
μογή του διαπραγματευτικού κεκτη-
μένου θα οδηγήσει είτε στην κατάρ-
ρευση είτε στην επιδείνωση του στά-

τους κβο για εμάς τους Ελληνοκύ-
πριους η αλλαγή της πολιτικής αυτής
είναι επιβεβλημένη ανεξαρτήτως
δυσκολιών. Μετά το δημοψήφισμα
του 2004 χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία
για επανατοποθέτηση του Κυπρια-
κού. Αλλά και τώρα, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα δεδομένα, θα πρέπει
να το επιχειρήσουμε. Εάν πάρουμε
αυτή τη στρατηγική απόφαση τότε
είναι σημαντικό να επεξηγηθεί τόσο
στην Κύπρο όσο και στη διεθνή κοι-
νότητα.
–Υποστηρίζετε ότι αποτελεί στρα-
τηγικό μονόδρομο μια νέα προ-
σέγγιση στο Κυπριακό όπου, με-
ταξύ άλλων, θα πρέπει να ενισχυ-
θούν τα ερείσματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, μέσα από συνερ-
γασίες με άλλες χώρες στη βάση
της σύζευξης συμφερόντων σε
διάφορα ζητήματα περιλαμβανο-
μένων και των θεμάτων ενέργειας.
Τι ακριβώς προτείνετε; 

–Όπως έχω ήδη αναφέρει μια νέα
προσέγγιση στο Κυπριακό αποτελεί
στρατηγικό μονόδρομο καθώς τυχόν
υλοποίηση του διαπραγματευτικού
κεκτημένου θα οδηγήσει είτε στην
κατάρρευση είτε στην επιδείνωση
του στάτους κβο. Η νέα προσέγγιση
θα είναι πολυεπίπεδη. Σε σχέση με
την ουσία του Κυπριακού έχω προ
πολλού εισηγηθεί μια εξελικτική
προσέγγιση. Ένα από τα μέτρα που
εισηγούμαι προβλέπει τη μετατροπή
των Κατεχομένων σε περιφέρεια
(Region) της Ε.Ε. με εφαρμογή του
κοινοτικού κεκτημένου. Εισηγούμαι
δηλαδή την αναστολή του Πρωτο-
κόλλου 10. Σε κάθε περίπτωση στις
διεργασίες αυτές ρόλο θα έχει και η
Κυπριακή Δημοκρατία. Εισηγούμαι,
επίσης,σταδιακή επιστροφή εδαφών
υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση με
προτεραιότητα την περίκλειστη πόλη
των Βαρωσίων, σταδιακή εφαρμογή
των τεσσάρων βασικών ελευθεριών,
καθώς και σταδιακή εφαρμογή των
υποχρεώσεων της τουρκοκυπριακής
κοινότητας. 
–Έχεικίνητρο η Τουρκία για κάτι
τέτοιο; Γιατί να το κάνει;

–Ηεξελικτική πρόταση προβλέπει
επίσης ομαλοποίηση των σχέσεων
της Κυπριακής Δημοκρατίας με την
Τουρκία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
θα ήταν δυνατό να αντιμετωπισθούν
αποτελεσματικά τα ενεργειακά ζη-
τήματα της Ανατολικής Μεσογείου
με τρόπο που να εξυπηρετούνται
πολλαπλοί στόχοι.
–Πώς αξιολογείτε τις τουρκικές
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ,
αλλά και τη στάση της Ε.Ε.;

–Στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου βρίσκεται σε εξέλιξη ένας
ανταγωνισμός μεταξύπεριφερειακών
και άλλων δυνάμεων με διακύβευμα
τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή και
την επικράτηση των δικών τους επι-
διώξεων. Η Τουρκία συστηματικά
υπογραμμίζει ότι καμία εξέλιξη στα
ενεργειακά ζητήματα της Ανατολικής
Μεσογείου δεν μπορεί να λάβει χώρα
χωρίς τη δική της συμμετοχή ή ανο-
χή. Και για την πολιτική της αυτή
επιστρατεύει και τα δικαιώματα των
Τουρκοκυπρίων. Ενώ η Τουρκία δεν
μπορεί να αποκλειστεί από τα ενερ-
γειακά δρώμενα της Ανατολικής Με-
σογείου, το μείζον ζήτημα είναι να
γίνει με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο
και τα νόμιμα συμφέροντα όλων των

εμπλεκόμενων μερών. Η στάση της
Ε.Ε. είναι σημαντική, αλλά δεν θα
έρθει σε ρήξη με την Τουρκία για
την Κύπρο. Οι εξελίξεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο επηρεάζονται σε
πολύ μεγάλο βαθμό και από τις σχέ-
σεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.
–Εισηγείστε ότι τελικός στόχος
θα πρέπει να είναι ένα ιδιότυπο
ομοσπονδιακό μοντέλο το οποίο
θα προκύψει από την αναθεώρη-
ση του Συντάγματος του 1960 σαν
αποτέλεσμα μιας εξελικτικής δια-
δικασίας. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο; 

–Επειδή το πλαίσιο της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας θα οδη-
γήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις
θα πρέπει να επιδιώξουμε ένα άλλο
μοντέλο λύσης. Το ενιαίο κράτος
είναι ανέφικτο, καθώς ούτε το Σύν-
ταγμα του 1960 δεν το προέβλεπε.
Συνεπώς η λύση που θα διασφαλίζει
την εδαφική ακεραιότητα της χώρας
αναπόφευκτα θα στηρίζεται σε ένα
ιδιότυπο ομοσπονδιακό μοντέλο,
όπως το αποκαλώ. Μεταξύ άλλων,
θα υπάρχει αποτελεσματική τουρ-
κοκυπριακή συμμετοχή, αλλά όχι η
πολιτική ισότητα, όπως ερμηνεύεται
από την τουρκική πλευρά. Για μια
τέτοια λύση ασφαλώς απαιτείται η
αναθεώρηση του Συντάγματος του
1960. Η παρθενογένεση συνεπάγεται
τον παραμερισμό της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτό. Κατανοώ ότι η επί-
τευξη των στόχων αυτών είναι δύ-
σκολη. Δοκιμάστηκε όμως μια άλλη
πολιτική η οποία απέτυχε. Και αν
πετύχαινε τα αποτελέσματα θα ήταν
οδυνηρά. 
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Η Τουρκία είναι καταλύτης στα ενεργειακά 
Η στάση της Ε.Ε. είναι σημαντική, αλλά δεν θα έρθει σε ρήξη με την Άγκυρα για την Κύπρο, τονίζει στην «Κ» ο Ανδρέας Θεοφάνους 

–Σημαντικό μέρος της μελέτης
σας εστιάζει στην οικονομία και
εκτιμάτε ότι θα είναι πολύ δύ-
σκολο έως αδύνατο να λειτουρ-
γήσει στην Ευρωζώνη ένα πολυ-
δάπανο και δυσκίνητο κράτος.
Δεν πιστεύετε ότι η λύση θα λει-
τουργήσει και ευεργετικά για την
οικονομία;

–Η ελεύθερη Κύπρος, η οποία
λειτουργούσε ως ενιαίο κράτος, δεν
απέφυγε μια μεγάλη κρίση το 2013
της οποίας τις συνέπειες εξακολου-
θούμε να βιώνουμε μέχρι σήμερα.
Η κατοχική οντότητα είναι κατ’ ου-
σία ενσωματωμένη στην τουρκική
οικονομία. Μεταξύ άλλων, σημει-
ώνω ότι η Τουρκία καλύπτει περίπου
το 25%-30% του προϋπολογισμού
της «ΤΔΒΚ», περίπου €350 εκατομ-
μύρια ετησίως τα τελευταία χρόνια.
Θα είναι δυνατόν η Κύπρος να έχει
τρεις ισοζυγισμένους προϋπολογι-
σμούς; Και ποιος θα καλύπτει αυτό
το έλλειμμα; Και τι συμβαίνει με το
τραπεζικό σύστημα των Κατεχο-
μένων; Πάντως, οι κατοχικές αρχές
αρνούνται μέχρι σήμερα τον στοι-
χειώδη έλεγχο της Ε.Ε. και του ΔΝΤ
για σκοπούς καταγραφής των δε-
δομένων. Ούτε μπορούμε να υπο-
τιμήσουμε τα προβλήματα από τις
στρεβλώσεις στη διακυβέρνησης
της χώρας σε ένα διζωνικό, δικοι-
νοτικό ομοσπονδιακό πολίτευμα.
Δεν αγνοώ τις θετικές προεκτάσεις
από την ουσιαστική ενίσχυση του
οικοδομικού τομέα, από την αξιο-
ποίηση του φυσικού πλούτου της
χώρας και από τις επενδύσεις που
θα προκύψουν. Όμως αμφιβάλλω

αν οι θετικές εξελίξεις θα υπερτε-
ρούν των αρνητικών δεδομένων.
–Πώς βλέπετε την πορεία της οι-
κονομίας σήμερα;

–Παρά την ανάκαμψη που παρα-
τηρείται θα ήταν μέγα σφάλμα και
απρονοησία να επέλθει επανάπαυση.
Ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλή-
σεις, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν
σοβαρό πρόβλημα. Πέραν τούτου
είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο δα-
νεισμός όχι μόνο για κατοικίες και
για σκοπούς κατανάλωσης, αλλά κυ-
ρίως για επενδυτικές δραστηριότητες.
Δεν θα πρέπει επίσης να ξεφύγει
ξανά το μισθολόγιο στη δημόσια
υπηρεσία και σε όλους τους ημικρα-
τικούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα
είναι σημαντικό να επέλθει ο πλήρης
εξορθολογισμός των δημοσίων δα-
πανών, και παράλληλα απαιτείται η
επαναξιολόγηση του φορολογικού
συστήματος.Υπογραμμίζω ότι η δη-
μοσιονομική πολιτική δεν είναι μόνο
θέμα ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων.
Αντίθετα, αποτελεί ένα χρήσιμο ερ-
γαλείο το οποίο μπορεί να επηρεάσει
καθοριστικά την οικονομική δρα-
στηριότητα, καθώς και άλλους οι-
κονομικούς δείκτες. Το μείζον είναι
να αποκτήσει η Κύπρος ένα νέο οι-
κονομικό υπόδειγμα με νέους μο-
χλούς οικονομικής μεγέθυνσης και
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.Ένα τέτοιο
υπόδειγμα θα πρέπει να αντιμετω-
πίσει τις διάφορες μορφές ανισότητας
και ταυτόχρονα να εμπεριέχει ένα
νέο κοινωνικό συμβόλαιο. 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

Οφέλη αλλά και κίνδυνοι

<<<<<<

Οι εξελίξεις στην Ανατ.
Μεσόγειο επηρεάζονται
σε μεγάλο βαθμό και
από τις σχέσεις μεταξύ
Ουάσιγκτον - Άγκυρας.

<<<<<<

«Επικίνδυνο το στάτους
κβο, αλλά είναι αυτοκτο-
νία μια λύση με βάση το
υφιστάμενο διαπραγμα-
τευτικό πλαίσιο».

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους.



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /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 true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ELL ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1417.323 2267.717]
>> setpagedevice


