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Αθήνα, 7 Μαρτίου 2015 – Μέσα από μία λαμπρή τελετή, που πραγματοποιήθηκε 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τα διεθνούς φήμης φαρμακευτικά βραβεία Prix 

Galien, τίμησαν και αναγνώρισαν την φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία, 

καταδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον σπουδαίο τους ρόλο.   

 

To βραβείο Galien Scientific Research Award, το οποίο επιβραβεύει έναν Έλληνα 

ερευνητή ή μια ερευνητική ομάδα για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο, που 

οδήγησε σε σημαντικά οφέλη για τους συνανθρώπους μας. Το βραβείο απονεμήθηκε 

στον Ακαδημαϊκό Δρ. Γεώργιο Κόλλια, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητή βιολόγο του Ερευνητικού Κέντρου «Αλέξανδρος 

Φλέμινγκ», για την αποφασιστική σε διεθνές επίπεδο συμβολή του στη σύλληψη και 

προώθηση της εφαρμογής βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευματοειδή 

αρθρίτιδα και για σειρά μελετών που ανέδειξαν μοριακούς και κυτταρικούς 

μηχανισμούς παθογένειας και νέους θεραπευτικούς στόχους σε διαγονιδιακά 

πρότυπα χρόνιων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων νόσων όπως οι φλεγμονώδεις 

παθήσεις του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας. 

 

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του ο κ. Κόλλιας, τόνισε ότι «Είναι σημαντικό θεσμοί 

βράβευσης της επιστημονικής προσφοράς ελληνικών εργαστηρίων, όπως ο θεσμός 

του βραβείου Galien, να ενισχυθούν με αντίστοιχες πρωτοβουλίες και από άλλους 

φορείς, που θα αναγνωρίζουν και θα προβάλλουν το έργο των Ελλήνων ερευνητών – 

ιδιαίτερα των νέων – στον τομέα της Βιοιατρικής επιστήμης , ο οποίος παράγει άμεσα 

οφέλη για την κοινωνία» Ο κ. Κόλλιας στη συνέχεια εστίασε στα μακροπρόθεσμα 

οφέλη της κλινικής έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά: «Η υγιής χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, έστω και 

χωρίς άμεσες μεγάλες αυξήσεις των σχετικών κονδυλίων που διαθέτει σήμερα η 

χώρα μας, αλλά με γνώμονα την αξιοκρατική κατανομή τους σε παραγωγικά έργα 

άξιων επιστημόνων και ερευνητικών υποδομών, μπορεί σύντομα να αποδώσει 

καρπούς.  Στα πλαίσια αυτά ο τομέας ανάπτυξης νέων φαρμάκων αποτελεί βασική 

προτεραιότητα και μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα.   

Είναι σημαντικό οι σχεδιασμοί να μην περιοριστούν μόνο σε επαναστόχευση 

υπαρχόντων φαρμάκων ή σε συμπληρωματικές – τοπικές κλινικές δοκιμές, αλλά να 

εστιάσουν στην ανακάλυψη των υψηλής προστιθέμενης αξίας πρωτότυπων 

καινοτόμων θεραπευτικών σχημάτων νέας γενιάς, υποστηρίζοντας ολόκληρη την 

αλυσίδα ανάπτυξης φαρμάκων από τα αρχικά στάδιά της αξιολόγησης νέων ουσιών, 

μέχρι και την εισαγωγή τους στην κλινική πράξη και τη διεθνή αγορά»  
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