Σε ισχύ η κατάργηση
δοκιμών σε ζώα

Προετοιμάζεται
η ΕΚΑ Πάφου για
το 13ο Επαρχιακό
Συνέδριό της
Σε συνεδρίαση της Επαρχιακής
Γραμματείας της ΕΚΑ Πάφου που έγινε στην παρουσία και των Π. Χάμπα και
Ν. Κουζούπη, Γ.Γ. και Κ.Ο.Γ. της Οργάνωσης, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η
έναρξη της προετοιμασίας για την
πραγματοποίηση του 13ου επαρχιακού
συνεδρίου της ΕΚΑ Πάφου στις 13
Απριλίου, αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΕΚΑ Πάφου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα
πλαίσια της προσυνεδριακής δουλειάς
θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις
και επισκέψεις σε όλα τα χωριά της
επαρχίας όπου θα γίνει ενημέρωση του
αγροτικού κόσμου για τις θέσεις της
οργάνωσης, για τα αγροτικά προβλήματα, για την εκλογή αντιπροσώπων για το
Συνέδριο και υποψηφίων για το Επαρχιακό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από
το Συνέδριο.
Επίσης προστίθεται στην ανακοίνωση η πραγματοποίηση στη διάρκεια του
χρόνου σειράς εκδηλώσεων, όπως
Γιορτή Κατακλυσμού, Φεστιβάλ Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παγκόσμια
Ημέρα Αγρότισσας, χοροεσπερίδα, περιφερειακός χορός στην Πόλη Χρυσοχούς και δενδροφυτεύσεις.

Αντίσταση ιών
στα αντιβιοτικά
Ο κίνδυνος που συνιστά για τη Βρετανία η αυξανόμενη αντίσταση των ιών
στα αντιβιοτικά θα πρέπει να θεωρείται
τόσο σοβαρός όσο η απειλή της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής,
προειδοποιεί σε έκθεσή της η επικεφαλής των διευθυντών δημόσιας υγείας
της χώρας. Η Ντέιμ Σάλι Ντέιβις, ανώτατη σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης σε θέματα υγείας, κάνει λόγο για
«ωρολογιακή βόμβα», τονίζοντας ότι
μόλις σε 20 χρόνια εγχειρήσεις ρουτίνας θα μπορούσαν να αποβαίνουν μοιραίες εάν απολεστεί η δυνατότητα αντιμετώπισης μολύνσεων. Η δράση που
προτείνει είναι η ενθάρρυνση των φαρμακευτικών εταιρειών να αναπτύξουν
νέα φάρμακα, καθώς η παρασκευή αντιβιοτικών δε θεωρείται κερδοφόρα. Η
έκθεση επισημαίνει ότι δεν έχει δημιουργηθεί νέα τάξη αντιβιοτικών από τα
τέλη της δεκαετίας του 1980.
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Για παρασκευή καλλυντικών στην ΕΕ

έρμα στις δοκιμές σε ζώα για την παρασκευή καλλυντικών έβαλε με
απόφασή της χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτό σημαίνει ότι καλλυντικά, τα
οποία δοκιμάζονται σε ζώα δεν θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά
της ΕΕ.
Η Κομισιόν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να τηρήσει την προθεσμία
που καθορίστηκε από το Συμβούλιο και
το Κοινοβούλιο το 2003 και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή
προτίθεται να υποστηρίξει περαιτέρω
την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα αυτό και παράλληλα να προωθήσει
την καλή μεταχείριση των ζώων σε όλο
τον κόσμο.
«Η έναρξη ισχύος της πλήρους απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά είναι ένα
σημαντικό δείγμα της σημασίας που
αποδίδει η Επιτροπή στην καλή μεταχείριση των ζώων», δήλωσε ο Επίτροπος για
την υγεία και την προστασία καταναλωτή
Τόνιο Μπορζ, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων και συνεργασίας με τρίτες χώρες,
ώστε να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή
προσέγγιση.
«Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία
για την Ευρώπη να αποτελέσει το παράδειγμα υπεύθυνης καινοτομίας στον τομέα των καλλυντικών χωρίς να τεθεί σε
κίνδυνο η ασφάλεια των καταναλωτών»,
κατέληξε ο Μαλτέζος Επίτροπος.
Η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά τις
επιπτώσεις της απαγόρευσης της διάθε-
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σης στην αγορά και θεωρεί ότι υπάρχουν
επιτακτικοί λόγοι για την εφαρμογή της.
Το ίδιο πιστεύουν και πολλοί Ευρωπαίοι
πολίτες, δηλαδή ότι η ανάπτυξη των καλλυντικών δεν δικαιολογεί τις δοκιμές σε
ζώα.
Η έρευνα για εναλλακτικές μεθόδους
θα συνεχιστεί, επειδή η πλήρης αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα από εναλλακτικές μεθόδους δεν είναι ακόμα δυνατή.
Η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε
χθες περιγράφει τη συμβολή της Επιτροπής στην έρευνα εναλλακτικών μεθόδων
και την αναγνώριση ότι οι προσπάθειες
αυτές πρέπει να συνεχιστούν.
Η Επιτροπή έχει χορηγήσει περίπου

238 εκατ. ευρώ από το 2007 έως το 2011
για την εν λόγω έρευνα. Η βιομηχανία
καλλυντικών έχει συμβάλει επίσης για
παράδειγμα μέσω συγχρηματοδότησης
της ερευνητικής πρωτοβουλίας SEURAT
με 25 εκατ. ευρώ.
Ο κύριος ρόλος σε παγκόσμιο επίπεδο
της Ευρώπης στη βιομηχανία καλλυντικών απαιτεί την αναζήτηση εμπορικών
εταίρων με σκοπό την εξήγηση και την
προώθηση του ευρωπαϊκού μοντέλου και
την προσπάθεια για τη διεθνή αποδοχή
των εναλλακτικών μεθόδων.
Η Επιτροπή θέλει να αποτελέσει το
θέμα αυτό αναπόσπαστο τμήμα του θεματολογίου εμπορικής πολιτικής και της
διεθνούς συνεργασίας της Ενωσης.

Μας «έπνιξε» η σκόνη

ποπνιχτική ήταν η ατμόσφαιρα χθες
με τη σκόνη να «χτυπάει» κόκκινο.
Στις δέκα το πρωί, σύμφωνα με το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι μέσες
ωριαίες τιμές συγκέντρωσης
εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων
με διάμετρο μικρότερη των 10 μm
(PM10) ήταν αυξημένες και κυμάνθηκαν
μεταξύ 48 και 157 μg/m3
(μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).
Mε ανακοίνωσή του το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας προειδοποιούσε
ότι η μέση εικοσιτετράωρη τιμή θα
υπερβεί την αντίστοιχη οριακή τιμή των

Να αποφεύγουν οι ευάλωτες
ομάδες να κυκλοφορούν
σε ανοικτούς χώρους
50 μg/m3, που έχει καθοριστεί με βάση
τη σχετική νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι η τελευταία
εικοσιτετράωρη μέση τιμή για την
Κυριακή 10 Μαρτίου κυμάνθηκε μεταξύ
41 και 104 μg/m3 ανάλογα με την
περιοχή.

Λόγω του μικρού μεγέθους των
εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων
και της πιθανής αρνητικής επίδρασής
τους στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και
ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και
ασθενείς) πρέπει να αποφεύγουν να
κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους
μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο που
παρατηρείται.
Επίσης, συστήνεται στους εργαζόμενους
σε ανοικτούς χώρους όπως
χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα
προσωπικής προστασίας.

Νέοι της Κύπρου χτίζουν γέφυρες
Π

ερισσότεροι από 150 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαθητές συναντήθηκαν το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013
στο σπίτι της συνεργασίας στη νεκρή ζώνη σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας επιλογής 30 Ελληνοκυπρίων
και 30 Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν σε αμερικανικές οικογένειες
το ερχόμενο καλοκαίρι στο πλαίσιο του
δικοινοτικού Κυπριακού Προγράμματος
Φιλίας (Cyprus Friendship Programme).
Το δικοινοτικό αυτό πρόγραμμα βρίσκεται στην πέμπτη του χρονιά, είναι καθαρά εθελοντικό και απευθύνεται σε νέους πρώτης και δευτέρας λυκείου και τις
οικογένειές τους.
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ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Περισσότεροι
από 150 Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι μαθητές
συναντήθηκαν
το περασμένο Σάββατο
Σύμφωνα με τους συντονιστές του
προγράμματος στόχος του είναι να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και φιλίας ανάμεσα σε έφηβους από τις δύο
κοινότητες και να αντικαταστήσει την
προκατάληψη με την ελπίδα.
Μια δικοινοτική ομάδα από Κύπριους

συντονιστές επιλέγει ένα αριθμό νέων
και από τις δύο κοινότητες μετά από διαδικασία γραπτών αιτήσεων και συνεντεύξεων. Κάθε νέος και νέα διαλέγει κάποιο
άλλο πρόσωπο, του ίδιου φύλου από την
άλλη κοινότητα, με το οποίο πιστεύει ότι
υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί μεταξύ τους στενός δεσμός φιλίας, ενώ και
οι οικογένειες των δύο εφήβων έρχονται
κοντά.
Τον Ιούλη, τέσσερις ομάδες των 6-10
«ζευγαριών» ταξιδεύουν στις ΗΠΑ και
φιλοξενούνται για ένα μήνα σε προσεκτικά επιλεγμένες οικογένειες, οι οποίες
καλύπτουν όλα τα έξοδα κατά τη διαμονή
τους.
Κώστας Μηλικούρης
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