
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 

Απαγόρευση της πώλησης φαρμακευτικών βοτάνων στην ΕΕ !!! 
 

  Μετά από οδηγία της Ε.Ε. το Γερμανικό Κοινοβούλιο πρέπει να εισάγει στο νομικό 
καθεστώς της χώρας την απαγόρευση της απλής πώλησης των βοτάνων μετά την 1η 
Απριλίου 2011. Η οδηγία, που είναι προς όλες τις χώρες από 20.09.2010, απαιτεί τα φυσικά 
αυτά προϊόντα να χαρακτηρισθούν σαν ιατροφαρμακευτικά προϊόντα και στη συνέχεια 
να παίρνουν άδεια για διάθεση σαν τέτοια. 
  Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες θα απαγορεύεται πια να διαθέτει κανείς 
τα βότανα ή τα φυτά του, που έχουν κάποια φυσική φαρμακευτική ιδιότητα, χωρίς αντίστοιχη 
άδεια. Αφορά βέβαια και τα τροπικά βότανα που μέχρι τώρα εισάγονταν απλά σαν προϊόντα 
διατροφής. 
  Παράδειγμα το δικό μας τσάι του βουνού, που είναι γνωστό ότι κάνει καλό στο 
κρυολόγημα, για να το διαθέσει κανείς για αφέψημα θα πρέπει να πάρει άδεια σαν 
φάρμακο πρώτα. Ποιος όμως και πως θα το κάνει αυτό; Προφανώς οι φαρμακο-
βιομηχανίες και όχι ο απλός συλλέκτης που πάει στο Βουνό για να το μαζέψει. 
  Το βλέπουμε λοιπόν και αυτό: προϊόντα της φύσης, που μέχρι τώρα τους αποδιδόταν μια 
ιαματική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν θα χαρακτηρίζονται πια σαν διατροφικά, αλλά 
σαν φάρμακα. Μόνο όποιος μπορεί να εξασφαλίσει πατέντα για αυτά και στη συνέχεια 
προστατευμένη εμπορική ονομασία, θα μπορεί να τα διαθέσει στην αγορά, προς μεγάλη 
ευχαρίστηση της φαρμακοβιομηχανίας. 
  Στη Γερμανία λοιπόν η Κίνηση Πολιτών μάζευε μέχρι πρότινος, 11/11/2010, υπογραφές 
για να τις μεταβιβάσει στο κοινοβούλιο, ώστε να μην ενσωματώσει την οδηγία στο δίκαιό της. 
Η διεύθυνση που μαζεύει υπογραφές είναι του ίδιου του γερμανικού κοινοβουλίου και το κάνει 
υπό τύπον διαβούλευσης, γιατί φαίνεται ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν θέλει να ενσωματώσει 
την οδηγία και θέλει να μαζέψει υπογραφές, σαν επιχείρημα προς την Ε.Ε. 

Η διεύθυνση που φαίνονται όλα αυτά είναι:  
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=14032 
  Εκεί μπορεί να δει κανείς (στα γερμανικά) ότι υπάρχει και πανευρωπαϊκό μάζεμα 
υπογραφών με στόχο το 1.000.000 υπογραφές. 
  Στην Ελλάδα πιθανόν να έχει ήδη ενσωματωθεί ή να πρόκειται να ενσωματωθεί στο 
δίκαιο, χωρίς κανείς να το πάρει είδηση... 

 
πηγή: η προηγούμενη και  

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=5194.msg106630#msg106630 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=5698.msg106629#msg106629 
http://salpisma.blogspot.com/2010/11/blog-post_15.html  
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Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010 

Τελικά "πέρασε" ο νόμος στις ΗΠΑ που απαγορεύει τους μικρούς 
ιδιωτικούς κήπους και καλλιέργειες! 

   Οι υπερεθνικές βιομηχανίες θέλουν πλέον να μην αφήσουν κανένα οικογενειακό 
χώρο επιβίωσης. Η καλλιέργεια ενός κήπου, ενός αγροτικού περιβολιού, ήταν μια 
σανίδα σωτηρίας για τη διατροφή και τη συντήρηση των φτωχών οικογενειών. 

Οι Νεοταξίτες αφού κατάργησαν την αναπαραγωγή σπόρων και τους 
βιομηχανοποίησαν με την παραγωγή μεταλλαγμένων (έτσι νόθευσαν και δηλητηρίασαν τη 
φύση, τη γνησιότητα και τη νοστιμάδα της αγροτικής παραγωγής), τώρα θα προχωρούν στην 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της οικιακής καλλιέργειας με στόχο τον ολοκληρωτικό αφανισμό κάθε 
καλλιέργειας που είναι έξω από τις βιομηχανίες και το εμπόριο τροφίμων. 

   Στην Αμερική προσπαθούσαν να περάσουν ένα νόμο που απαγορεύει τις μικρές 
προσωπικές καλλιέργειες. Αυτός ήταν ο νόμος «S-510». Στην πορεία της ψήφισης 
διαπιστώθηκε ότι ο νόμος ήταν αντισυνταγματικός και δεν μπόρεσαν να κατοχυρώσουν την 
ψήφισή του.  

   Δεν χρειάστηκε πολύ για να βρουν οι «Δημοκρατικοί» στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
ένα άλλο τρόπο για να ξεπεράσουν το συνταγματικό κώλυμα που εμπόδιζε την ψήφιση του 
νόμου «S-510 Περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας των Τροφίμων», μετά την έγκρισή 
του από το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα. 

  Έκαναν ότι γίνεται και στην Ελλάδα. Σιωπηρά το επισύναψαν ως τροπολογία ενός νόμου 
για πιστώσεις του κράτους. Αυτό συνέβη και στην Ελλάδα με το πέρασμα από την 
καθαρεύουσα στην δημοτική και δεκάδες άλλες τροπολογίες. Όπως η αυταρχική τροπολογία για 
να συμμαζευτούν οι φορτηγατζήδες που κατατέθηκε νύχτα, ως ουρά σε άλλο νομοσχέδιο. 

Οι συγκλητικοί που ψήφισαν υπέρ του S 510: 
Akaka (D-HI)  Alexander (R-TN)  Barrasso (R-WY)  ......Baucus (D-MT)  Bayh (D-IN)  Begich (D-
AK)  Bennet (D-CO)  Bingaman (D-NM)  Boxer (D-CA)  Brown (D-OH)  Brown (R-MA) Burr (R-
NC) Burris (D-IL) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Collins (R-ME) 
Conrad (D-ND) Coons (D-DE) Corker (R-TN) Dodd (D-CT) Dorgan (D-ND) Durbin (D-IL) Enzi 
(R-WY) Feingold (D-WI) Feinstein (D-CA) Franken (D-MN) Gillibrand (D-NY) Grassley (R-IA) 
Gregg (R-NH) Hagan (D-NC) Harkin (D-IA) Inouye (D-HI) Johanns (R-NE) Johnson (D-SD) 
Kerry (D-MA) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Landrieu (D-LA) Lautenberg (D-NJ) LeMieux (R-
FL) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lieberman (ID-CT) Lincoln (D-AR) Lugar (R-IN) Manchin (D-WV) 
McCaskill (D-MO) Menendez (D-NJ) Merkley (D-OR) Mikulski (D-MD) Murray (D-WA) Nelson 
(D-FL) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Rockefeller (D-WV) Sanders (I-VT) Schumer (D-
NY) Shaheen (D-NH) Snowe (R-ME) Specter (D-PA) Stabenow (D-MI) Tester (D-MT) Thune (R-
SD) Udall (D-CO) Udall (D-NM) Vitter (R-LA) Voinovich (R-OH) Warner (D-VA) Webb (D-VA) 
Whitehouse (D-RI) Wyden (D-OR)  
  Αυτοί που ψήφισαν κατά: 
Bennett (R-UT) Bond (R-MO) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Chambliss (R-GA) Coburn (R-
OK) Cochran (R-MS) Cornyn (R-TX) Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) Ensign (R-NV) Graham (R-
SC) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Kyl (R-AZ) McCain (R-AZ) 
McConnell (R-KY) Nelson (D-NE) Risch (R-ID) Roberts (R-KS) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) 
Wicker (R-MS)  

Την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα η Βουλή των αντιπροσώπων ενέκρινε το πακέτο 
στο οποίο συμπεριλαμβανόταν ο νόμος S-510 με συνολικές ψήφους 212 υπέρ και 206 κατά 
και κανέναν Ρεπουμπλικανό να τον ψηφίζει. 
       Εδώ οι ψήφοι στην Βουλή: http://clerk.house.gov/evs/2010/roll622.xml 

 
πηγή: http://www.newswithviews.com/NWV-News/news233.htm  και  

http://eleftheri-epistimi.blogspot.com/2010/12/blog-post_12.html 
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