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Νέα οδό για επίσημη κατο-
χύρωση δικαιωμάτων της 
τουρκοκυπριακής κοινό-

τητας στο ζήτημα της παραγωγής 
χαλλουμιού ανοίγουν οι Βρυξέλ-
λες, οι οποίες αποφάσισαν σύμ-
φωνα με δημοσιογραφικές πλη-
ροφορίες, να επιβάλουν στην 
Κυπριακή Δημοκρατία όπως 
εμπλέξει την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα σε μια ενδεχόμενη 
νέα αίτηση για «Προστατευόμε-
νη Ονομασία Προέλευσης» του 
προϊόντος. Σε γραπτή της τοπο-
θέτηση, η Κομισιόν, υποδεικνύ-
ει ότι «σε περίπτωση υποβολής 

μιας νέας αίτησης για εγγραφή 
(σ.σ. του χαλλουμιού) από την 
κυπριακή κυβέρνηση, οι Τουρ-
κοκύπριοι παράγοντες θα πρέ-
πει να εμπλακούν στο πλαίσιο 
μιας διαδικασίας διαβούλευσης 
που θα προηγηθεί, η οποία θα 
πρέπει να λάβει χώρα σε εθνι-
κό επίπεδο, σύμφωνα με το άρ-
θρο 5, παρ. 5 του Κανονισμού 
510/2006». Από την τοποθέτη-
ση της Κομισιόν, προκύπτει ευ-
θέως ότι οι Βρυξέλλες θεωρούν 
ως επιβεβλημένη την εμπλοκή 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
στην κατοχύρωση της Προστα-

τευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης του χαλλουμιού, αλλά ότι 
η διαδικασία θα γίνει υπό την 
ομπρέλα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Η κυβέρνηση υποχρε-
ούται μάλιστα, στο πλαίσιο του 
προαναφερθέντος Κανονισμού 
510/2006, «…να εξασφαλίσει 
την αναγκαία δημοσιότητα της 
αίτησης και να προβλέψει μια 
εύλογη προθεσμία εντός της 
οποίας κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που έχει έννομο συμ-
φέρον και είναι εγκατεστημένο 
ή διαμένει στην επικράτειά της 
μπορεί να υποβάλει ένσταση…».

Περισσότερα από δέκα 
φυτά κάνναβης εντοπί-
στηκαν σε δύο τοποθεσίες 

στη Λεμεσό και για την υπόθεση 
συνελήφθη ένας 30χρονος και 
ένας 33χρονος. 

Όπως αναφέρεται σε αστυ-
νομική ανακοίνωση, μέλη της 
ΥΚΑΝ, αξιοποιώντας πληρο-
φορία, έθεσαν προχθές υπό 
διακριτική παρακολούθηση πε-
ριβόλι σε χωριό της επαρχίας 
Λεμεσού. Οι αστυνομικοί ανέ-
κοψαν όχημα 30χρονου ο οποί-

ος νωρίτερα θεάθηκε να ποτίζει 
τα φυτά στο περιβόλι. Στο συ-
γκεκριμένο περβόλι, εντοπί-
στηκαν επτά υπό καλλιέργεια 
φυτά κάνναβης, ύψους από 70 
εκατοστών μέχρι 1.55 μέτρων 
περίπου, τα οποία αφού εκριζώ-
θηκαν παραλήφθηκαν ως τεκ-
μήρια. Στην οικία του 30χρονου 
εντοπίστηκαν 2 υπό καλλιέργεια 
φυτά κάνναβης ύψους 70 εκατο-
στών και 1,40 μέτρων περίπου.

Στη συνέχεια η ΥΚΑΝ, σε συ-
νεργασία με την Αστυνομία των 

Βρετανικών Βάσεων, έθεσε υπό 
παρακολούθηση δεύτερη τοπο-
θεσία που βρίσκεται στο έδαφος 
των Βάσεων.  Στην περιοχή θεά-
θηκε 33χρονος, ο οποίος μόλις 
αντιλήφθηκε τους Αστυνομι-
κούς, προσπάθησε να διαφύγει 
χωρίς αποτέλεσμα. 

Στην τοποθεσία εντοπίστηκαν 
6 υπό καλλιέργεια φυτά κάννα-
βης, ύψους 90 εκατοστών μέχρι 
1.60 μέτρων περίπου. Ο 33χρο-
νος συνελήφθη από την Αστυ-
νομία των Βάσεων.

Δύο αστυνομικοί, μέλη 
της Τροχαίας Πάφου, 
δέχθηκαν επίθεση από 

δύο άνδρες στη διάρκεια τρο-
χονομικού ελέγχου. Όπως 
δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσω-
πος του Γραφείου Τύπου της 
Αστυνομίας, μέλη της Τροχαίας 
ανέκοψαν για έλεγχο όχημα ο 
οδηγός του οποίου δεν έφερε 
κανένα έγγραφο εξακρίβωσης 

στοιχείων. Με τη συνοδεία των 
αστυνομικών μετέβη στην οικία 
του για να παραλάβει διάφορα 
έγγραφα. Στην οικία βρισκό-
ταν δεύτερος άνδρας ο οποίος  
μόλις αντιλήφθηκε τους αστυ-
νομικούς άρπαξε ένα ρόπαλο 
και επιτέθηκε εναντίον του ενός 
αστυνομικού.

Στην συνέχεια ο δεύτερος 
άνδρας κρατώντας μαχαίρι επι-

τέθηκε εναντίον δεύτερου αστυ-
νομικού. Οι δύο άνδρες συνε-
λήφθησαν και τόσο το ρόπαλο 
όσο και το μαχαίρι κατασχέθη-
καν. Από τις εξετάσεις διαπι-
στώθηκε ότι και οι δύο βρίσκο-
νται παράνομα στην Κύπρο.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν 
στο νοσοκομείο και αφού τους 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοή-
θειες απολύθηκαν.

Ευρω - «παράθυρο» 
στους Τουρκοκυπρίους για το χαλλούμι

ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΛΕΞΗ «HELLIM»

Καλλιεργούσαν χασισόδενδρα 
σε περιβόλι στη Λεμεσό

Επίθεση εναντίον αστυνομικών στην Πάφο

Η ΥΚΑΝ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΩΣ ΥΠΟΠΤΟΥΣ

Η Κομισιόν επιβάλλει συμμετοχή 
των Τουρκοκυπρίων σε νέα 

αίτηση της Κύπρου.


