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Κυρίες και κύριοι,  

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά γι’ αυτήν την 

τιµητική διάκριση, η οποία άλλωστε έχει για εµένα και για 

την Φαρµασέρβ – Lilly ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς 

προέρχεται από µια Οργάνωση µε διεθνές κύρος και 

άφθαστη κοινωνική προσφορά. Θα ήθελα µε την ευκαιρία 

αυτή να εξάρω το κοινωνικό έργο των Lions καθώς και την 

επιστηµονική και κοινωνική προσφορά του Αντιπροέδρου 

της Επαγγελµατικής Ένωσης Ουρολόγων Ελλάδος και 

Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαβήτη του Θέµατος 117Β των 

Lions (δηλαδή του τµήµατος της Οργάνωσης για την Β. 

Ελλάδα και την Κύπρο) ∆ρ. Ιωάννη Μανωλιάδη. Ο κ. 

Μανωλιάδης δεν είναι µόνο ένας εξαιρετικός, άριστος 

επιστήµονας, αλλά και ένας άνθρωπος, που 

προσφέρει µε αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια σπάνιας 

αξίας κοινωνικό έργο.  

 

Αξίζει µε την ευκαιρία αυτή να αναφερθεί ότι εφέτος 

κλείνουν ακριβώς 90 χρόνια από την ίδρυση των Lions 

στο Σικάγο στις 7 Ιουνίου 1917. Οι Lions αριθµούν 

σήµερα σχεδόν 1,3 εκατοµµύρια ανθρώπους σε 200 

χώρες. Έγκριτα µέλη κάθε χώρας και κάθε τοπικής 

κοινωνίας, που έχουν την ικανότητα, την θέληση, αλλά και 

το περίσσευµα ψυχής ώστε να αφιερώνουν εθελοντικά 



Χαιρετισµός του Προέδρου κ. ∆ιονυσίου Σπ. Φιλιώτη στην εκδήλωση των Lions 

 2 

χρόνο και προσπάθεια σε µια σειρά από φιλανθρωπικά 

έργα. Είναι ασφαλώς γνωστό ότι το κοινωνικό και 

φιλανθρωπικό έργο των Lions συµβάλλει ενεργά και 

πολλές φορές σε καθοριστικό βαθµό στην επιτυχή 

αντιµετώπιση των προκλήσεων, που αντιµετωπίζουν 

οι κοινωνίες. Εύχοµαι το έργο αυτό να συνεχιστεί και 

τα επόµενα χρόνια στην Ελλάδα µε την ίδια και 

µεγαλύτερη επιτυχία.    

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Ως Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος θα ήθελα να αναφερθώ στο 

φάρµακο και τις νέες θεραπείες ως έναν από τους 

πυλώνες επάνω στους οποίους στηρίζεται το οικοδόµηµα 

του σύγχρονου πολιτισµού. Πράγµατι, η επανάσταση στην 

φαρµακολογία, που ξεκίνησε περίπου πριν από 40 χρόνια 

δεν έχει προηγούµενο στην ανθρώπινη ιστορία.  Είναι 

µάλιστα µια επανάσταση, που διευρύνεται και 

εξαπλώνεται µε όλο και µεγαλύτερη ταχύτητα.  

 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτή η διαρκής επανάσταση 

είναι εκείνη που κατοχυρώνει περισσότερα, καλύτερα, πιο 

δηµιουργικά και παραγωγικά έτη ζωής για τον άνθρωπο. 

Κατ’ επέκταση, η αυξανόµενη οικονοµική ανάπτυξη, 
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αλλά και η γενικότερη πρόοδος του πολιτισµού στα 

τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα δεν θα 

µπορούσε να επιτευχθεί στο πλαίσιο µιας ανθρώπινης 

κοινωνίας εξοπλισµένης µε τα – συγκριτικώς - 

«πρωτόγονα» ιατροφαρµακευτικά µέσα του 19ου 

αιώνα.  

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Εφόσον η προαγωγή της δηµόσιας υγείας αποτελεί 

κύρια προϋπόθεση για την απρόσκοπτη πορεία προς 

την πρόοδο µιας κοινωνίας, καταλήγουµε σε ένα απλό 

συµπέρασµα: Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν 

πάντοτε άµεση πρόσβαση στα νέα φάρµακα και 

θεραπείες. Θα πρέπει να περιφρουρείται το δικαίωµα 

κάθε πολίτη να αξιοποιεί άµεσα τις δυνατότητες που 

προσφέρει η διαρκής φαρµακευτική επανάσταση των 

ηµερών µας.  

 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η Πολιτεία να λαµβάνει 

εγκαίρως τις κατάλληλες αποφάσεις καθώς και να εγγυάται 

την αρίστη λειτουργία του συστήµατος υγείας και 

κοινωνικής ασφάλισης.  
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Θα πρέπει ακόµα να τηρούνται πάντοτε οι κανόνες 

δεοντολογίας, να θωρακίζεται η ποιότητα των 

προσφερόµενων φαρµάκων και θεραπειών, καθώς και να 

διασφαλίζεται η λειτουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου 

δικτύου διανοµής. Όλα τα παραπάνω συγκροτούν το 

όραµα του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος, ένα όραµα για το οποίο εργαζόµαστε ενεργά.  

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Η υπηρεσία προς τον Άνθρωπο είναι χρέος κάθε 

ανθρώπου, κάθε επιχείρησης και κάθε οργανισµού. 

Είναι άλλωστε εµφανές στον πνευµατικά εξασκηµένο 

παρατηρητή ότι η επιτυχία δεν είναι κάτι που έρχεται 

τυχαία, αλλά έχει ισχυρή σχέση µε την ποιότητα, το είδος 

και το εύρος της προσφορά στον συνάνθρωπο και το 

κοινωνικό σύνολο. Η επιτυχία είναι ένας διαρκής ενάρετος 

κύκλος προσφοράς από το άτοµο, τις οµάδες, τις 

επιχειρήσεις προς την υπόλοιπη κοινωνία. ∆εν πρέπει να 

αποκόβουµε την ροή της προσφοράς, αλλά αντίθετα να 

την επιταχύνουµε και να την δυναµώνουµε γιατί µόνο έτσι 

κερδίζουµε πολλαπλά, τόσο πνευµατικά, όσο και υλικά, 

αλλά και γιατί µόνο έτσι η κοινωνία εξελίσσεται, ενισχύεται 

και αλλάζει προς το καλύτερο.  
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Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω και αυτή την τιµητική 

διάκριση στους συνεργάτες µου στην Φαρµασέρβ – Lilly, 

στην προσφορά και την αφιέρωση των οποίων οφείλεται 

σε µεγάλο βαθµό η θετική κοινή διαδροµή όλων µας. 

 

Σας ευχαριστώ.         

 

    


