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      Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 

      Εκλεκτοί προσκεκληµένοι,   

 

      Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που βρίσκοµαι σήµερα 

µαζί σας σ΄αυτήν την θαυµάσια επετειακή εκδήλωση του  

Προµηθευτικού Συνεταιρισµού Φαρµακοποιών 

Αττικής. Με την ευκαιρία δε αυτήν, θέλω να συγχαρώ τον 

πρόεδρο του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., αγαπητό συνάδελφο και 

φίλο,  κ. Ανδρέα Γαλανόπουλο καθώς επίσης και τον 

Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ηµήτρη Τριανταφυλλίδη, όπως και 

όλους όσοι συνετέλεσαν στην άψογη οργάνωση αυτής της   

εκδήλωσης.  

 

      Για τους νεότερους Συναδέλφους πρέπει να 

υπογραµµίσω  ότι ο Όµιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. αποτελεί 

µία από τις πλέον εντυπωσιακές περιπτώσεις επιτυχίας 

των τελευταίων δεκαετιών στο χώρο µας µέσω της 

παρέµβασής του στην διακίνηση/διανοµή των Φαρµάκων. 

       

      Οι λίγοι φαρµακοποιοί ιδρυτές του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 

ξεκίνησαν το 1981 µε µεγάλη αγάπη για το επάγγελµα, 

καθώς και µε βαθιά γνώση για τις νέες τάσεις, τις αλλαγές 

και τις εξελίξεις στο χώρο. Προχώρησαν µε όραµα, µε 
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πίστη και βέβαια µε σκληρή δουλειά και το αποτέλεσµα 

ήταν και είναι να κατορθώσουν να αλλάξουν τα δεδοµένα 

για τον Έλληνα φαρµακοποιό, να αναβαθµιστεί 

εντυπωσιακά η ποιότητα καθώς και οι δυνατότητες 

παροχής υπηρεσιών από τον φαρµακοποιό προς το 

κοινωνικό σύνολο.   

 

      Είναι αλήθεια ότι οι καινοτοµίες, που εισήγαγε ο όµιλος 

ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. για τα µέλη του στην φαρµακευτική 

αγορά της Αττικής µετατράπηκαν σύντοµα σε κατακτήσεις 

για το σύνολο των φαρµακοποιών της χώρας, όπως 

επίσης είναι αλήθεια ότι µε την ουσιαστική συµβολή του 

Οµίλου το Ελληνικό Φαρµακείο ανεπτύχθη και πήρε την 

µορφή µιας σύγχρονης ανταγωνιστικής επιχείρησης.  

Θα έλεγα δε ότι οι κατακτήσεις αυτές 

µετασχηµατίζονται  συνεχώς σε αλλαγές και  

πρωτοβουλίες που ταυτόχρονα βαίνουν υπέρ της 

αναβάθµισης της δηµόσιας υγείας στη χώρα µας.       

 

      Κυρίες και κύριοι,  

 

      Ως Φαρµακοποιός που είµαι θεωρώ ότι όλοι µας 

ασκούµε το λειτούργηµα εκείνο το οποίο έχει συµβάλλει 

καθοριστικά στην πρόοδο και την εξέλιξη της 
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ανθρωπότητας ,  η αφετηρία του οποίου  χάνεται στα 

βάθη της αρχαιότητας, τόσο στον ελληνικό, όσο και σε 

άλλους ανεπτυγµένους πολιτισµούς.  

     

      Εµείς οι φαρµακοποιοί είµαστε σήµερα οι φορείς της  

ανθρώπινης θέλησης και απόφασης να νικήσουµε τον 

πόνο, την ασθένεια και την φθορά.  

 

       Σήµερα, στις αρχές του 21ου αιώνα διαπιστώνουµε 

καθηµερινά ότι είµαστε ενώπιον  µιας πρωτοφανούς 

επιστηµονικής  επανάστασης η οποία µας επιφυλάσσει 

πολλές εκπλήξεις για το µέλλον, γι΄ αυτό η αισιοδοξία µας 

και η βαθιά µας πίστη ότι υπηρετούµε τον Άνθρωπο δεν 

µπορεί παρά να παραµένουν αµείωτες.  

 

      Ως εκ τούτου, ο φαρµακοποιός και το φαρµακείο 

στις επόµενες δεκαετίες µπορούν να ενισχύσουν 

ακόµα περισσότερο τη θέση, το κύρος και το ρόλο 

τους  µέσα στην κοινωνία.  

 

      Κυρίες και κύριοι,  

 

      Πολλοί ισχυρίζονται ότι στη χώρα µας υπάρχουν 

περισσότερα φαρµακεία απ’ όσα χρειάζονται. Όµως ο 

µεγάλος αριθµός των φαρµακείων στην Ελλάδα 
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συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες διασφαλίζει την 

άριστη και άψογη εξυπηρέτηση του ασθενούς.  

   

      Είναι αλήθεια ότι αν πέσει κάποιος µε αλεξίπτωτο 

οπουδήποτε στην Ελλάδα, είναι σίγουρο ότι θα 

προσγειωθεί κοντά σε κάποιο φαρµακείο. Τι σηµαίνει 

αυτό; Ότι έχουµε ένα από τα καλύτερα και πυκνότερα 

δίκτυα διανοµής φαρµάκων στον κόσµο. Αυτή η αλήθεια 

αντανακλά ένα ανυπολόγιστο, απολύτως υπαρκτό 

όφελος για την δηµόσια υγεία και την ευζωία των 

πολιτών. Οι πολίτες βρίσκουν ευκολότερα και 

ταχύτερα τα φάρµακα που χρειάζονται. Επιπλέον, ο 

µεγάλος αριθµός φαρµακείων ευνοεί και τον ανταγωνισµό  

και θα έλεγα ότι ο ανταγωνισµός συµβάλλει και στο δικό 

µας επάγγελµα υπέρ της ταχύτερης βελτίωσής µας.  

 

      Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι ότι όχι απλώς 

διαθέτουµε ένα από τα καλύτερα και πυκνότερα δίκτυα 

διανοµής φαρµάκων στον κόσµο, αλλά και τα πλέον 

άρτια εξοπλισµένα φαρµακεία από κάθε άποψη, 

επίσης σε διεθνές επίπεδο.  

 

      ∆εν πρέπει να υποτιµούµε ότι στη χώρα µας το 

φαρµακείο είναι το σηµείο της πρώτης επαφής του πολίτη 
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 µε το σύστηµα υγείας – κάτι το οποίο υπογραµµίζει ακόµα 

περισσότερο την κοινωνική συµβολή του φαρµακοποιού. 

Η Ελληνίδα και ο Έλληνας φαρµακοποιός δρα και ως 

σύµβουλος υγείας.  

 

      Οι πολίτες συζητούν µαζί τους τα θέµατα υγείας που 

τους απασχολούν και ζητούν συµβουλές και  

κατευθύνσεις. Αυτή η πραγµατικότητα καθιστά τον 

φαρµακοποιό έναν από τους πιο ενηµερωµένους, πιο 

ρεαλιστές, αλλά και πιο ευαίσθητους λειτουργούς 

υγείας σε ό,τι αφορά τις ανάγκες, τα προβλήµατα και 

τους φόβους των πολιτών. Γι’ αυτό και παλαιότερα, 

αλλά και σήµερα ως πρόεδρος του ΣΦΕΕ υποστηρίζω 

πάντοτε την άποψη ότι είναι σηµαντικό να υπηρετούν 

φαρµακοποιοί στις διάφορες βαθµίδες των υπηρεσιών 

υγείας, τόσο σε διοικητικό, όσο και σε επιστηµονικό 

επίπεδο. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο σύγχρονος 

φαρµακοποιός έχει τη γνώση, την πείρα και την 

ευαισθησία να αναλύσει µε επιτυχία τα σύνθετα 

προβλήµατα του κλάδου της υγείας και να λάβει τις πλέον 

σωστές και εύστοχες αποφάσεις για την θωράκιση της 

δηµόσιας υγείας. 
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      Φίλες και φίλοι,  

 

      Όπως είπα και στην αρχή, ο Προµηθευτικός 

Συνεταιρισµός Φαρµακοποιών Αττικής έχει συµβάλλει 

τα µέγιστα στην πρόοδο και την εξέλιξη του 

επαγγέλµατός µας. Εύχοµαι σήµερα στον 

ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., αλλά και σε κάθε φαρµακοποιό 

µέλος του, σε όλους τους φαρµακοποιούς, που 

βρίσκεστε σήµερα εδώ και ιδιαίτερα στους νεότερους 

– τα επόµενα 25 χρόνια να είναι το ίδιο και 

περισσότερο επιτυχηµένα από τα προηγούµενα 25. 

Και θα είναι περισσότερο επιτυχηµένα εφόσον συνεχίσει 

να υφίσταται το ίδιο πνεύµα, ένα πνεύµα που 

χαρακτηρίζεται από τις αρετές της εργατικότητας, του 

συνετού σχεδιασµού, της θέλησης για δηµιουργία και 

πρόοδο και ασφαλώς της ακλόνητης αποφασιστικότητας 

για προσφορά υπηρεσίας στους πολίτες και το κοινωνικό 

σύνολο. Αυτό είναι το πνεύµα που πρέπει να 

επικρατεί στο χώρο µας, αυτό είναι το πνεύµα που 

πρέπει πάντοτε να χαρακτηρίζει κάθε επιτυχηµένο 

φαρµακείο στη χώρα µας.  

 

Σας ευχαριστώ.  

 


