
 
 

Τιμητική εκδήλωση για τους Κυκλαδίτες Ακαδημαϊκούς κ. Αντ. Κουνάδη και   

κ. Βασ. Μαρκεζίνη 

 

Μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 

Μαρτίου 2014 το βράδυ στη μεγάλη και πολυτελή Αίθουσα του Φιλολογικού 

Συλλόγου «Παρνασσός», στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία έγινε η ανακήρυξη 

των Κυκλαδιτών Ακαδημαϊκών κ. Αντωνίου Κουνάδη (με καταγωγή από τη Νάξο) 

και κ. Βασιλείου Σπ. Μαρκεζίνη (με καταγωγή από τη Θήρα) ως επιτίμων μελών της 

Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. 

Στην εκδήλωση αυτή έγινε πρώτα η απόδοση τιμής στον Ακαδημαϊκό κ. 

Αντώνιο Κουνάδη (ο οποίος είναι ομότιμος Καθηγητής Στατικής και Σιδηρών 

Γεφυρών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου). Την παρουσίαση της 

προσωπικότητάς του έκανε με ομιλία του ο καθηγητής κ. Εμμανουήλ Μαρμαράς και 

κατόπιν ο Πρόεδρος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ομότιμος καθηγητής 

Πανεπιστημίου κ. Νικόλαος Ξυπνητός (πλαισιούμενος από τον Αντιπρόεδρο της 

Εταιρείας καθηγητή κ. Δημήτριο Στυλ. Κορρέ και τον Γενικό Γραμματέα δικηγόρο 

και δημοσιογράφο κ. Εμμανουήλ Αντ. Λιγνό) επέδωσε στον κ. Κουνάδη τιμητικό 

δίπλωμα της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, στο οποίο περιεχόταν το ψήφισμα 

ανακήρυξής του σε επίτιμο μέλος της Εταιρείας και στο οποίο ψήφισμα σκιαγραφείτο 

με σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο η προσωπικότητα και το έργο του. Ακολούθησε 

σημαντική ομιλία του κ. Κουνάδη με θέμα τη Γλώσσα και τη Θρησκεία,  κατά την οποία 

ο τιμώμενος ομιλητής αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της θρησκείας και των 

ανθρωπιστικών σπουδών και στη δυνατότητα συμβολής τους στη διατήρηση της 

ελληνικής παράδοσης αλλά και στην προστασία της ελληνικής γλώσσας. 

Όμοια διαδικασία ακολούθησε κατά την απόδοση τιμής και επίδοσης του 

διπλώματος με το ψήφισμα ανακήρυξής του σε επίτιμο μέλος της Εταιρείας 



Κυκλαδικών Μελετών στον κ. Βασίλειο Σπ. Μαρκεζίνη (καθηγητή  Αλλοδαπού και 

Συγκριτικού Δικαίου στα Πανεπιστήμια του Καίμπριτζ και της Οξφόρδης κ.ά.). 

Την προσωπικότητά του παρουσίασε ο καθηγητής κ. Δημήτριος Κορρές. Στη 

σπουδαία του ομιλία του κατόπιν με θέμα «Περί ανέμων και υδάτων» ο κ. 

Μαρκεζίνης αναφέρθηκε στην επίδραση που είχε η φύση του νησιού καταγωγής  του 

(της Σαντορίνης), αλλά και οι ποικίλες ρίζες καταγωγής της οικογενείας του, στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και τόνισε τη σημαντική επίδραση που άσκησε 

στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό η αρχαία ελληνική πολιτιστική δημιουργία 

όπως π.χ. η ομηρική ποίηση, η τραγωδία κλπ. 

Τα τιμητικά ψηφίσματα είχε συντάξει ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Νικόλαος 

Ξυπνητός.   

Πολυπληθέστατο κοινό παρακολούθησε την εκδήλωση, ανάμεσα στο οποίο 

διακεκριμένοι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, άλλες προσωπικότητες κ.ά.  

Σημειώνουμε ότι η προαναφερθείσα τιμητική εκδήλωση για τους δύο 

Κυκλαδίτες Ακαδημαϊκούς είναι η δεύτερη παρόμοια εκδήλωση. Η πρώτη είχε γίνει 

στις 27 Ιανουαρίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Στοάς του Βιβλίου, στην 

Αθήνα, και είχαν τιμηθεί τότε πέντε Κυκλαδίτες Ακαδημαϊκοί, οι κ.κ. Παναγιώτης 

Βοκοτόπουλος (Σύρος), Στέφανος Ήμελλος (Νάξος), Χαράλαμπος Ρούσσος 

(Σαντορίνη), Μιχαήλ Τιβέριος (Άνδρος), Νικήτας Αλιπράντης (Πάρος).  

Με τις δύο εκδηλώσεις της αυτές που έκανε η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών 

για τη επιβράβευση της προσφοράς στην επιστήμη και στην κοινωνία διακεκριμένων 

Κυκλαδιτών επιστημόνων και η ίδια η Εταιρεία αναβαθμίζει το κύρος της, αλλά και 

τιμά και κάνει γνωστούς στο κυκλαδικό κοινό τους επιστήμονες αυτούς και έτσι 

έμμεσα προβάλλει παραδείγματα προς μίμηση, ιδίως προς τη νέα γενιά. 

Επίσης γίνεται φανερό και με τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις ότι, παρά τη 

διάσπαση του γεωγραφικού τους χώρου και τη μικρή σχετικά έκταση του κάθε 

νησιού τους, οι Κυκλάδες, κατέχουν σπουδαία θέση ανάμεσα στις ελληνικές περιοχές 

και έχουν σπουδαία πολιτιστική παράδοση και αναδεικνύουν σπουδαίους 

επιστήμονες, γεγονός ελπιδοφόρο για την περαιτέρω πρόοδο τους αλλά και της χώρας 

μας.  

 

Γιάννης Λογαράς 

 


