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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 

 

Στην χθεσινή τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Μεγάρων 

ύστερα από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη ο 

γνωστός Εφοπλιστής κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ανακηρύχτηκε ΕΠΙΤΙΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ για την διαχρονική προσφορά του στο Δήμο. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης στην εισήγησή του ανέφερε 

τα εξής: 

 

«Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

Στην πιο δύσκολη και καθοριστικά άσχημη εποχή που περνά η χώρα μας, 

μέσα στο «θολό» Οικονομικό τοπίο, με τα τεράστια προβλήματα που έχει 

δημιουργήσει η «κρίση» στις τοπικές κοινωνίες, την φτώχεια, την ανέχεια και την  

αδυναμία  διάθεσης οικονομικών πόρων τόσο από την κεντρική εξουσία, όσο και από 

τους ΟΤΑ, βρίσκονται ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι,  με το Α κεφαλαίο, έμπλεοι 

αγάπης και φιλευσπλαχνίας για τους συνανθρώπους τους, οι οποίοι διαθέτουν αρκετά 

χρήματα για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, συμβάλλοντας έτσι στην 

ανάπτυξη  και την τόνωση  των τοπικών κοινωνιών.  

 Ένας εξ’ αυτών είναι και ο εφοπλιστής κ. Αθανάσιος Ιωαν. Μαρτίνος, του 

οποίου η προσφορά στον Δήμο μας ήταν και είναι πολυεπίπεδη, ανιδιοτελής και 

επαναλαμβανόμενη, αφού με δικές του χορηγίες - δωρεές, έχουν πραγματοποιηθεί 

πολλές δράσεις και σημαντικά έργα.   

 Σήμερα στο Δ.Σ προτείνω να ανακηρύξουμε τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο ως 

επίτιμο Δημότη του Δήμου μας, για την διαχρονική προσφορά του προς τον Δήμο 

μας.  

 Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1950. Είναι 

πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ 

σπούδασε και Ναυτιλιακά στο Λονδίνο. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της δικής του 

εταιρείας Eastern. Mediterranean Maritime Limited (Εταιρεία Διαχείρισης 

Ποντοπόρων Πλοίων).  

 Κατάγεται από την Αρκαδία και ανήκει στους κορυφαίους εφοπλιστές του 

κόσμου με μεγάλο στόλο δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων. 



 Η ανακήρυξή του σε επίτιμο Δημότη του Δήμου μας είναι το ελάχιστο, που 

οφείλουμε να πράξουμε και θα έλεγα, ότι είναι τιμή μας να έχουμε αυτόν τον 

εξαίρετο άνθρωπο συνδημότη μας.  

Με την απόφασή μας αυτή, εκπληρώνουμε σήμερα ένα οφειλόμενο ηθικό  

χρέος.  

Απονέμουμε μία από τις μεγαλύτερες ηθικές διακρίσεις, που υπάρχουν στον 

δήμο μας για τον Πανελληνίας και Διεθνούς ακτινοβολίας  και κύρους εφοπλιστή – 

επιχειρηματία. 

Για το διαρκές ενδιαφέρον του, την ανιδιοτελή αγάπη του, την μεγάλη 

προσφορά του στα Μέγαρα και στην Νέα Πέραμο, προτείνω στο σώμα την λήψη 

ομόφωνης απόφασης, για την ανακήρυξη του σεμνού, ανιδιοτελούς και ευγενικού 

ανθρώπου κ. Αθανάσιου Μαρτίνου, ως επίτιμου Δημότη του Δήμου Μεγαρέων.  

 

 

Να σημειωθεί ότι μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Χοροζάνης». 
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