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«Όμορφος κόσμος, ηθικός…» 

 

Παρατήρηση 1 

Η Novartis το 2015 τιμήθηκε με την «Διάκριση Επιχειρηματικής   

Αριστείας» («Diamonds of the Greek Economy 2015») ως η κορυφαία   

φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα. 

 

Παρατήρηση 2 

Η Novartis είναι η εταιρεία που προέκυψε από την συγχώνευση των   

εταιρειών  Ciba-Geigy και Sandoz. Η Sandoz είναι η δημιουργός του   

ψυχοναρκωτικού LSD. Είναι η ίδια που εμπλέκεται στην μόλυνση του Ρήνου   

με τοξικά απόβλητα το 1986. Η δε Geigy είναι η παραγωγός του   

τοξικότατου ζιζανιοκτόνου DDT, αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών της   

ήταν  ο κύριος Πολ Χέρμαν Μιλερ, ο δημιουργός του DDT. H καλή αυτή   

εταιρεία είναι που πλήρωσε το 1992 στο δήμο New Jersey περί τα 62 εκ.   

δολάρια πρόστιμο για μόλυνση της πόλης με απόβλητα. Η καλή αυτή   

εταιρεία – που ελέγχει άλλες εταιρείες του τομέα των παιδικών τροφών –   

καταγράφεται από τον μελετητή Νταν Φάγκιν ως ρυπαίνουσα τον πλανήτη με   

τοξικά από το… 1864. 

 

Η Νεστλέ, τώρα, που συνδέεται επιχειρηματικά με την Novartis είναι,   

επίσης, ο κυριότερος μέτοχος της εταιρείας προϊόντων κοσμητικής «L’   

Oreal». Η L’Oréal, με τη σειρά της, κατέχει το 10,41% της   

φαρμακευτικής Sanofi-Aventis που προέρχεται από την ένωση της γαλλικής   

Sanofi και της γερμανικής Pharma ή παλιότερα Hoechst AG που ελέγχθηκε   

στην δίκη της Νυρεμβέργης για πειράματα στα ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ στρατόπεδα   

συγκέντρωσης. Επίσης η «L’ Oreal» κατέχει μέρος των εταιρειών Lancôme,   

Cacharel, Garnier Paris και Vichy. Τι ωραίο, λοιπόν, να ασχολείσαι με   

τον καλλωπισμό της γυναίκας και την ίδια ώρα η διασυνδεδεμένη μαζί σου   

στον πολυπλόκαμο καπιταλιστικό κόσμο εταιρεία Novartis να   

καταδικάζεται από το δικαστήριο του Μανχάταν το 2010 σε αποζημιώσεις   

ύψους 250 εκ. δολαρίων λόγω σεξιστικής αντιμετώπισης και φυλετικών   

διακρίσεων κατά των γυναικών εργαζομένων της! 
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Παρατήρηση 3 

Οι φαρμακοβιομηχανίες λειτουργούν όπως οι 7 αδελφές του πετρελαίου.   

Πρόκειται για ένα κλαμπ πολυεθνικών που κερδοσκοπούν με την ασθένεια   

και την υγεία ολόκληρου του πλανήτη. Δεν είναι μόνο ότι απαγορεύουν   

την ευρεία παραγωγή και χρήση των φαρμάκων που είναι απαραίτητα για τη   

δημόσια υγεία, επικαλούμενες την «πνευματική ιδιοκτησία» τους πάνω   

στην «πατέντα» των σκευασμάτων. Δεν περιορίζονται να κερδοσκοπούν   

«νόμιμα», βασιζόμενες στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Όταν το   

επιτάσσει η αύξηση της κερδοφορίας τους λειτουργούν ακόμα και με όρους   

υποκόσμου, ακόμα και με όρους «μαφίας». 

 

Παρατήρηση 4 

Πώς έρχονται τέτοιες  υποθέσεις συνήθως στην επιφάνεια; Προφανώς όχι   

λόγω του ασίγαστου πάθους του συστήματος για «κάθαρση» και   

«διαφάνεια», αλλά λόγω αντικρουόμενων επιχειρηματικών συμφερόντων.   

Όπως η «Ζήμενς», η BMV, η Mercedes κοκ έτσι και η ελβετική – και   

ισχυρών γερμανικών συμφερόντων – Novartis έχει βγει στη «σέντρα» από   

τους ανταγωνιστές της. 

Και πως συνήθως κλείνουν τέτοιες υποθέσεις στον υπέροχο κόσμο του   

καπιταλισμού; Αφού οι πολυεθνικές κάνουν όλες τις «νόμιμες, παράνομες,   

ηθικές και ανήθικες» λαμογιές που τους αποφέρουν αστρονομικά κέρδη,   

κατόπιν προχωρούν σε έναν διακανονισμό, πληρώνουν ένα πρόστιμο  (που   

στην καλύτερη περίπτωση κινείται στο 10%  των όσων έχουν κερδίσει μέσω   

της λαμογιάς) και «καθαρίζουν». 

 

Παρατήρηση 5 

Την περίοδο 2000-2015 δαπανήθηκαν σωρευτικά στην Ελλάδα 68 δισ. ευρώ   

για φάρμακα με τα 47 δισ. ευρώ να αποτελούν δημόσια δαπάνη.Αν την 

περίοδο αυτή η Ελλάδα δαπανούσε ως ποσοστό του ΑΕΠ της για   

φάρμακα όσα δαπανούνταν κατά μέσο όρο στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ   

τότε, σύμφωνα με την δικογραφία, θα είχαν ξοδευτεί – σε τιμές του 2017   

και σύμφωνα με τους συντελεστές ανατοκισμού – περί τα 33 δισ. Ευρώ   

λιγότερα από όσα ξοδεύτηκαν. 

Τα 33 δις αντιστοιχούν στα δημοσιονομικά μέτρα του πρώτου μνημονίου επί 7! 
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Παρατήρηση 6 

 

Μετρήστε καθάρσεις: 

«κάθαρση» για τις υποκλοπές επί Τόμπρα, 

«κάθαρση» επί Κοσκωτά, 

«κάθαρση» για την ΑΓΕΤ, 

«κάθαρση» για το ξεπούλημα του ΟΤΕ, 

«κάθαρση» για τις φούσκες του χρηματιστηρίου, 

«κάθαρση» για τα παραεκκλησιαστικά και τα παραδικαστικά, 

«κάθαρση» για τα δυπύθμενα, «κάθαρση» και για τα μονοπύθμενα   

των εφοπλιστών, 

«κάθαρση» για τα δομημένα, «κάθαρση» και για τα… αδόμητα ομόλογα, 

«κάθαρση» για τη «Ζήμενς», 

«κάθαρση» για τα υποβρύχια που γέρνουν, 

«κάθαρση» για τις υποκλοπές του τριγώνου περί την   

αμερικάνικη πρεσβεία, 

«κάθαρση» για τα «φρουτάκια», 

«κάθαρση» για τους χαμένους φακέλους της «Φαράν», 

«κάθαρση» και για το έγκλημα του «Σαμίνα», 

«κάθαρση» και για το έγκλημα του «Sea Diamond», 

«κάθαρση» για τους βιντεοκομιστές, 

«κάθαρση» για τα εξοπλιστικά και για τους «εθνικούς εργολάβους», 

«κάθαρση» και για τους «νταβατζήδες», 

«κάθαρση» με τις λίστες Λαγκάρντ, 

«κάθαρση» της διαπλοκής μεταξύ πολιτικο-τραπεζικού κατεστημένου, 

«κάθαρση» με τις τηλεοπτικές άδειες, 

κάθαρση» με ... 

Παρατήρηση 7 

Τα παραπάνω εμφανίζονται σκανδαλωδώς συνεπή με το σύστημα που   

διαχειρίζονται πολιτικά και οι χτεσινοί αλλά και οι σημερινοί   

κυβερνώντες και το οποίο λέγεται «καπιταλισμός». 

 

Αποσπάσματα από το άρθρο στον ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟ, του Ν. 

Μπογιόπουλου:   

NOVARTIS: Το «δέντρο», το «δάσος» κι ο βούρκος, 10-02-2018 

http://www.imerodromos.gr/novartis-to-dedro-to-dasos-ki-o-vourkos-tou-

nikou-bogiopoulou/ 
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