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Εγκαίνια των ανακαινισμένων χώρων 

του ΓΝΑ Λαϊκό με δωρεά  

Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου 

Αθήνα, 18/6/22 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Με εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την 

εκδήλωση παρουσίασης των ανακαινισμένων χώρων του 

ΓΝΑ «Λαϊκό» με δωρεά του Αθανασίου και της Μαρίνας 

Μαρτίνου! 

Πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική δράση σε ένα από 

τα πλέον δραστήρια και ιστορικά Νοσοκομεία της χώρας. Η 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου μας και επομένως όλο το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρούσαν 

και διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το Λαϊκό Νοσοκομείο. 

Αποτελεί για όλους μας φυσικό χώρο και γι’ αυτό κάθε δράση 

ενίσχυσης των δομών και των υποδομών του Νοσοκομείου, 

ενισχύει ευρύτερα τη Δημόσια Υγεία και τη Δημόσια Παιδεία. 
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Μεγάλες μορφές της Ιατρικής Επιστήμης και του ΕΚΠΑ έχουν 

υπηρετήσει στο Λαϊκό Νοσοκομείο με σημαντικό επιστημονικό 

και ευρύτερα κοινωνικό αποτύπωμα. 

Ωστόσο θα ήθελα, παράλληλα, να τονίσω ότι η ανακαίνιση 

των χώρων επετεύχθη χάριν ενός αρχαίου ελληνικού θεσμού, 

ενός θεσμού με βαθύ ιστορικό παρελθόν αλλά και έμπρακτο 

παρόν, του θεσμού της χορηγίας.  

Η χορηγία απετέλεσε έκπαλαι τον βασικό πυλώνα της 

οικονομικής υποστήριξης των τεχνών και του θεάτρου, μία 

μέγιστη ένδειξη ευεργεσίας, μία κοινωνική και πολιτιστική 

προσφορά που συνέβαλε στην απολαβή πνευματικών και 

καλλιτεχνικών αγαθών, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

Η χορηγία, ο μαικηνισμός, η δωρεά, η φιλανθρωπία 

κατέχουν έως σήμερα σημαίνουσα θέση στην εύρυθμη 

λειτουργία κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, αλλά και 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Νοσοκομείων, ώστε να 

θεωρούνται ευεργετικές πρακτικές και στο πλαίσιο 

λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας να τυγχάνουν της 

θερμής αποδοχής μας.  

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου μας συγχαίρει θερμά τους 

δωρητές Αθανάσιο Μαρτίνο και Μαρίνα Μαρτίνου και γι’ 

αυτήν την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση της 

ανακαίνισης χώρων του Λαϊκού Νοσοκομείου.  

Κυρίες και κύριοι, 

Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε ότι το νεοσύστατο 

Ελληνικό Κράτος στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις χορηγίες και 
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τις δωρεές ευπόρων Ελλήνων, τόσο του εξωτερικού, όσο κυρίως 

και του εσωτερικού. Πολλά είναι τα εμβληματικά δημόσια 

Ιδρύματα του νεοσύστατου Κράτους μας που είναι προϊόν 

δωρεάς. Το ίδιο ισχύει και για πολλά κοινωφελή κτήρια σε όλον 

τον 19ο αιώνα: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, η Ακαδημία Αθηνών, η Εθνική Βιβλιοθήκη τότε, αλλά και 

οι νέες εγκαταστάσεις της σήμερα, και το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, για να μείνουμε στα ιστορικά παιδευτικά – 

πνευματικά Ιδρύματα, είναι «καρποί» μεγάλων χορηγιών 

επιφανών ευεργετών – δωρητών.  

Επιφανείς προσωπικότητες όπως ο Αρεταίος, ο Αιγινήτης, 

ο Ζάππας, ο Συγγρός, ο Δομπόλης, ο Αρσάκης, ο Αβέρωφ, ο 

Πάγγας, οι Ζωσιμάδες, ο Βαρβάκης, ο Σίνας, ο Μπενάκης, ο 

Μαρασλής, ο Ευγενίδης, οι αδερφοί Ριζάρη, η Έλενα Βενιζέλου, ο 

Σιβιτανίδης, ο Σισμανόγλου και τόσοι πολλοί άλλοι, που είναι 

αδύνατον να μνημονευθούν όλοι εδώ σήμερα, προσέφεραν στην 

Ελληνική Πολιτεία σημαντικές υποδομές ή ενίσχυσαν σημαντικά 

υπάρχουσες, ιδιαιτέρως σε δύσκολες στιγμές. Τα έργα και τα 

μνημεία των ευεργεσιών τους στέκουν αγέρωχα σήμερα και 

αποτελούν στις περισσότερες περιπτώσεις οργανικές, κεντρικές 

Μονάδες της σύγχρονης ζωής! 

Γι΄ αυτό και η αναγνώριση, ο δημόσιος έπαινος και η 

απόδοση τιμής δεν συνιστά απλώς μια ιστορική αποτύπωση. Την 

Ιστορία την γράφουν, και θα την γράψουν, οι ιστορικοί. Ο 

δημόσιος βίος και η πολιτεία καθενός, στον βαθμό που 
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παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή, θα αποτυπωθεί και θα αναλυθεί 

από τους ειδικούς. 

Το έργο της Πολιτείας, όμως, καθώς και των μεγάλων 

ιστορικών θεσμικών φορέων, όπως το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, 

έχει ανάγκη, και σήμερα, την συμβολή των πολιτών που έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν.  

Επιτρέψτε μου να πω ότι το έργο μας στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν στηρίξει με 

σημαντικές δωρεές ο Αθανάσιος και η Μαρίνου Μαρτίνου, 

οι οποίοι ανέλαβαν με ίδια μέσα την αποκατάσταση 

σημαντικού μέρους του διατηρητέου νεοκλασικού μας 

κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 47 και Σίνα (το οποίο 

υπέστη σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά της 8ης 

Δεκεμβρίου 2008), αλλά και συνέβαλαν στον  

εκσυγχρονισμό κλινικών μας και στη δημιουργία 

σύγχρονων Μονάδων, όπως η Μονάδα Μαστού του ΕΚΠΑ. 

Γι’ αυτό και με εξαιρετική τιμή χαιρετίζω τη σημερινή 

εκδήλωση, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά τους.  

Συνεχίζουν έτσι μια ένδοξη και πολύτιμη παράδοση ουσιαστικής 

διασύνδεσης ιδιωτικών δυνατοτήτων και υπηρέτησης της 

γνώσης και της επιστήμης, προς όφελος της κοινωνίας, στον 

τόπο μας, σμιλεύοντας ένα σημαντικό πρότυπο. 

Σας ευχαριστώ. 


