-Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας
-Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος
-Κυρίες και κύριοι
Δεν υπάρχει καταλληλότερος χώρος από το Ζάππειο Μέγαρο για να μιλήσει κανείς
για την Εθνική ευεργεσία.
Όχι πως η χώρα μας δεν διαθέτει άλλα εμβληματικά οικοδομήματα τα οποία επίσης
διαφυλάττουν το όραμα της γενναιόδωρης και ανιδιοτελούς ανταπόκρισης ενός
ιδιώτη στις ανάγκες της πατρίδας .
Η διαφορά με το Ζάππειο είναι η συμβολική πύκνωση των αξιών που ενέπνευσε τον
Ευαγγέλη Ζάππα σ αυτό το εγχείρημα.
Μπορούμε να τον φανταστούμε να ονειρεύεται ένα λαμπρό αύριο για ένα έθνος που
μόλις βγήκε από τη σκλαβιά.
Ο δραστήριος Ηπειρώτης ξεκίνησε αγράμματος, στη πορεία απέκτησε μόρφωση
αυτοδίδακτος, πολέμησε ως πρωτοπαλίκαρο του Μάρκου Μπότσαρη, του Κίτσου
Τζαβέλλα, απέκτησε γνώσεις εμπειρικού χειρουργού, περιέθαλψε τραυματίες του
Αγώνα, για να διαπρέψει οικονομικά στη σημερινή Ρουμανία όπου απέκτησε την
τεράστια περιουσία του.
Οραματιστής των Ολυμπιακών Αγώνων, μία ιδέα που οι τότε κυβερνήτες θεωρούσαν
ουτοπική, ο Ευαγγέλης Ζάππας προίκισε την Αθήνα με αυτό το θαυμαστό κτίριο.
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Στόχος του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι να βραβεύουμε κάθε χρόνο με
το Χρυσό Μετάλλιο του Ευαγγέλη Ζάππα, τους ευεργέτες του σήμερα, έτσι ώστε να
αναδεικνύουμε τους ανθρώπους, που αντί να προσδεθούν στο άρμα της
φιλοκέρδειας, επιλέγουν να προσφέρουν στην κοινωνία που δοκιμάζεται -χωρίς να
περιμένουν ανταποδοτικά οφέλη- ή να επιδιώκουν την πάνδημη αναγνώριση.
Αντιθέτως, η δημόσια παρουσία τους ταυτίζεται, με τη σεμνότητα και τη
διακριτικότητα.
Αποφασίσαμε να τιμήσουμε σήμερα τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, το ελάχιστο που
μπορούμε να κάνουμε, γιατί μας

αποδεικνύει ότι η

έγνοια για την πατρίδα

παραμένει ζωντανή και στη δική μας εποχή.
Τον τιμούμε για το σπουδαίο κοινωνικό του έργο, από την παιδεία και την περίθαλψη
μέχρι τον δημόσιο χώρο, την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη
στήριξη στην εκκλησία.
Έχουμε έναν ακόμη λόγο να τιμήσουμε τον Αθανάσιο Μαρτίνο.
Για εμάς, για τους ανθρώπους που συνδέουμε τις αγωνίες και τις ελπίδες μας με την
τύχη αυτού του ιστορικού κτηρίου, του Ζαππείου Μεγάρου, η ανάπλαση

της

παιδικής χαράς που θα ξαναφέρει το γέλιο των παιδιών , αποτελεί μία ακόμη
ευλογία, η οποία μας δόθηκε πρόθυμα από την Μαρίνα και τον Αθανάσιο Μαρτίνο.
Κύριε Μαρτίνο,
Για

όσα κάνετε για όλους εμάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ που εκφράζει την

ευγνωμοσύνη μας και στηρίζει τις ελπίδες μας για μιμητές.
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Για τους ανθρώπους που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα εμπνεόμενοι από τις
πράξεις ενός σπουδαίου ανθρώπου, ενός μεγάλου Έλληνα.
Γιατί, οι Εθνικοί μας ευεργέτες, χθες και σήμερα, οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο
και το υποστηρίζουν με πράξεις για τις ανάγκες της κοινωνίας, για τις δικές μας ζωές,
για πάντα.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς της αποψινής βραδιάς που
είναι: Η EVENT PLUS , HORIZON, για την οργάνωση, η AVITRON για τα
οπτικοακουστικά, το ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟ για τις γεύσεις, την εταιρεία ΠΕΤΡΙΔΗ για
τα λουλούδια, την Ελευθερία ΝΤΕΚΟ για τον φωτισμό, την Ευανθία ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ για
τη μουσική της που θα ακούσετε σε λίγο.
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