
 
 

Εκδήλωση μνήμης για τον Νικόλαο Ξυπνητό 
 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 το απόγευμα 

στην αίθουσα της Στοάς του Βιβλίου του Αρσακείου Μεγάρου στην Αθήνα, η 

εκδήλωση μνήμης του αειμνήστου Ομοτίμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Νικολάου Ξυπνητού, που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, της οποίας 

ο εκλιπών διετέλεσε δραστήριος Πρόεδρος και μετέπειτα Επίτιμος Πρόεδρος. Όπως 

τονίστηκε από τους ομιλητές, ο Νικόλαος Ξυπνητός διακρινόταν για το επιστημονικό 

του έργο και το ήθος του, την προσφορά του στην εκπαίδευση και με σημαντική 

πολιτιστική κοινωνική δράση, πρότυπο αξιοσέβαστου ανθρώπου. 

Η εκδήλωση ήταν λιτή, αλλά με σωστό επιμερισμό των παρουσιασθέντων 

θεμάτων και με την ποιότητα των ομιλιών των σχετιζομένων με την προσωπικότητα 

και το έργο του τιμηθέντος αειμνήστου καθηγητή και την αναγνώριση και από το 

ακροατήριο του ήθους και της προσφοράς του, έδωσε την ευκαιρία στην Εταιρεία 

Κυκλαδικών Μελετών να αποδώσει ένα οφειλόμενο ηθικό χρέος στο τόσο δραστήριο 

και επιφανές στέλεχός της που συνέβαλε κατά πολύ στο να είναι η Εταιρεία σήμερα 

ένας καταξιωμένος επιστημονικός κυκλαδικός και πανελλήνιος συλλογικός φορέας 

και δόθηκε η ευκαιρία και στους παρευρεθέντες να τιμήσουν τον διακεκριμένο 

επιστήμονα και άνθρωπο Νικόλαο Ξυπνητό.  

Για την προσωπικότητα και το έργο του Νικολάου Ξυπνητού μίλησαν: 

 - ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδώρητος, ο οποίος ήταν και  

εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου του Β΄, 

- ο συμπολίτης του από την ΚΕΑ και παλιός συμμαθητής του Νικολάου Ξυπνητού κ. 

Στέφανος Λέπουρας, εκδότης- πρώην Έπαρχος της Κέας. 

- Ο κ. Χρήστος Βούλγαρης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής  

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

- Ο κ. Εμμανουήλ Λιγνός, Νομικός και Δημοσιογράφος, Επίτιμος Γενικός 

Γραμματεύς της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. 

- Αντιφώνησε η σύζυγος του τιμωμένου κ. Ηγησώ Νικ. Ξυπνητού. 

Το θέμα στην αρχή της εκδήλωσης παρουσίασε συνοπτικά ο Πρόεδρος της 

Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Δημήτριος 

Κορρές, ενώ συντονιστής της ροής του προγράμματος ήταν ο Γενικός Γραμματέας 

της Εταιρείας και Αρχαιολόγος κ. Γιώργος Γαβαλάς. 

Παρέστησαν Καθηγητές Πανεπιστημίου, άλλοι επιστήμονες, στελέχη της 

Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών και άλλων φορέων, μέλη της οικογενείας του 

Νικολάου Ξυπνητού και πολλοί άλλοι. 



Ήταν μια επιβεβλημένη εκδήλωση μνήμης προς τον καταξιωμένο και άξιο 

Κυκλαδίτη, επιστήμονα και άνθρωπο Νικόλαο Ξυπνητό. 

 

Γιάννης Λογαράς 

Φιλόλογος. 

 

 

 

 


