
16 

 

Φωτογραφικό και λοιπό Ρεπορτάζ  από την συνεστίασιν της 13-12-12 με Ομιλητήν 

τον κ.Κόκκινον Βασίλειον Επιτ.Πρόεδρον του Αρείου Πάγου και της βραβεύσεως 

των κκ.Αρετάκη Ιωάννου και Χαρίτωνος Παπαδάκη. 

Σύσσωμοι οι Ροταριανοί των Χανίων και οι αρχές της πόλεως έδωσαν ένα δυνατό παρών στην 

πανηγυρικήν συνεστίασιν της 13-12-12 προς τιμήν του Επιτ.Προέδρου του Αρείου Πάγου Κόκκινου 

Βασιλείου ο οποίος ομίλησεν περί της Δικαιοσύνης σήμερον στην Ελλάδα και τον κόσμον. 

 

Κεντρικό Τμήμα Προεδρικής Τραπέζης 

Διακρίνονται απ΄αριστερά ο β.Δ/της της 2470 Περ.του ΔΡ ροτ.Μηλιαράς Ιωάννης,ο Πρόεδρος 13-14 

Μαρινάκης Σταύρος,ο Πρύτανις του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.Φίλης Ιωάννης,ο Αντιπρόεδρος της 

Βουλής επιτ.ροτ.Χρήστος Μαρκογιαννάκης,ο Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης και ο Ομιλητής κ.Κόκκινος 

Βασίλειος. 

 

Αριστερο τμημα Προεδρικης Τραπεζης 

Διακρίνεται απ΄αριστερά ο Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκης,ο Δ/ντής της V Μεραρχίας Κρητών Ταξίαρχος 

Στρατιδάκης Γεώργιος μετά της συζύγου του,ο Ακαδημαικός και Καθηγητής της Ιατρικής κ.Σεραφείμ  

Καστανάκης,ο Αντ/δρος μας Ουρουτζόγλου Μελέτιος,η Επιτ.ροτ.Σημανδηράκη Ζαχαρένια ειδική 

Σύμβουλος των Γεν.Αρχείων του Κράτους και ο Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Χανίων 

Μανιουδάκης Αθανάσιος. 
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Δεξιο Τμημα Προεδρικης Τραπεζης 

Διακρίνονται απ αριστερά η πολιτευτής Χανίων 

κ.Αρχόντισσα Ναναδάκη-Παπαδερού τ.Πρόεδρος 

της ΙΛΑΕΚ,ο Δημοτικός Σύμβ.Χανίων κ.Σγουρός 

Γεώργιος,ο Επιμελητής και Δ/ντής της ΩΡΛ 

Κλινικής του Γεν.Νοσοκ.Χανίων  Ιατροί κκΠρώιμος 

Ευκλείδης και Παπαδάκης Χαρίτων έχοντος στο 

μέσον τους,τον Αντιδήμαρχον Χανίων 

κ.Πρωτοπαπαδάκην Κων/νον. 

 

Ο τ.β Διοικητης Σταυρος Γκιζας  ενώ ευχαριστεί εκ μέρους 

του Ομίλου τον εκλεκτόν Ομιλητήν της βραδυάς και 

επιτ.Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ.Κόκκινου Βασιλείου. 

 

 

Ο επιτ.Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ.Κόκκινος 

Βασίλειος φωτογραφούμενος μετά του 

Προέδρου Εμμ.Δελάκη,του β.Δ/του Μηλιαρά 

Ιωάννου και όλων των μελών του ΔΣ του 

Ροτ.Ομίλου Χανίων ευθύς μετά το πέρας της 

Ομιλ

ίας 

του. 

Από την βράβευσιν του Καθηγητού Ιατρικής 

κ.Χαρίτωνα Παπαδάκη Δ/του της ΩΡΛ Κλινικής του 

Γεν.Νοσ.Χανίων Διακρίνονται απ΄αριστερά ο 

Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκης, ο Αντιδήμαρχος  

Χανίων κ.Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος, ο 

βραβευόμενος, ο Πρόεδρος Εμμ.Δελάκης  και ο 

Πρύτανις του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.Φίλης 

Ιωάννης ο οποίος μετά του Αντιδημάρχου 

κ.Πρωτοπαπαδάκη επέδωσαν το σχετικό τιμητικό δίπλωμα δια λογαριασμόν του Ροταριανού 

Ομίλου Χανίων. 

Από την βράβευσιν του Επιτ.Προέδρου του Δικηγορικού 

Συλλόγου Χανίων κ.Αρετάκη Ιωάννου υπο του Ροτ.Ομίλου 

Χανίων.Το σχετικό τιμητικό ίπλωμα του επέδωσαν από 

κοινού ο Αντ/δρος της Βουλής Χρήστος Μαρκογιαννάκης 

και ο Δ/ντης της V Μεραρχίας Κρήτης Ταξίαρχος 

Στρατιδάκης Γεώργιος. 
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Από την βράβευσιν του Επιτ.Προέδρου του Δικηγορικού 

Συλλόγου Χανίων κ.Ιωάννου Αρετάκη φωτογραφούμενος 

μετα ομάδος Δικηγόρων παρουσία του Προέδρου 

Εμμ.Δελάκη. 

 

Η επ.Ροτ. Ζαχαρένια Σημανδηράκη ενώ αναφέρεται στον 

εορτασμόν της Ενώσεως της Κρήτης μετά της μητέρας 

Ελλάδος προβάλλονται συγχρόνως σχετικό VIDEO από τα 

ιστορικά αρχεία του Κράτους. 

Ο πολυτιμος Συνεργατης του ομιλου μας κ.Νικόλαος 

Μαραγκουδάκης ο πολυβραβευμένος 

ΑκαδημαικόςΠοιητής και λογοτέχνης ενώ επιδίδει εις τον 

Κόκκινον Βασίλειον ένα εκ των βιβλίων του <<Οδηγός   

ζωής και Ψυχικής Αρμονίας  παρουσία του Προέδρου μας 

Εμμ.Δελάκη. 

 

 

 

Μικρά τμηματα της καταμεστης 

αιθουσης του Κεντρου Ζυγος. 

 

Προσφώνησις – Παρουσίασις 

Ομιλητού κ. Βασιλείου Κόκκινου 

υπό Εμμ. Δελάκη την 13-12-2012  

 
Κυρίες και Κύριοι Φίλοι ροτ. Συνάδελφοι, 

 

Είναι ιδιαίτερα χαρά  και μεγάλη τιμή που σήμερα λαμπρύνει το βήμα του Ομίλου μας μια 

εξαιρετική και λιαν διακεκριμμένη προσωπικότητα  της Δικαστικής εξουσίας της χώρας μας.Ο 

Επιτ.Πρόεδρος του Αρ.Παγου κ.Κόκκινος Βασίλειος ο οποίος απεδέχθη ευχαρίστως την σχετικήν 

πρόσκλησιν μας.                                                                                                                     

Η παρουσία του εδώ απόψε δίδει εξαιρετικό κύρος και βαρύτητα εις την Πανηγυρικήν 

συνεστίασιν μας και αισθανόμεθα υπερήφανοι που ατομα της εμβελείας του κ.Βασίλ.Κόκκινου  

δια της συμμετοχής του εις αυτάς δίδουν αίγλην και μεγαλείον εις τον Ομιλον μας και κατ 

επέκτασιν στο Ρόταρυ της Ελλάδος και στο Διεθνές .Απο  σήμερον τον εγγράφομεν εις την χρυσήν 

σελίδα της Ιστορίας   της σχεδόν πεντηκονταετηρίδος του Ομίλου μας μεταξύ των οποίων 



19 

 

αναγράφονται Πολιτικές ,Δικαστικές και Στρατιωτικές προσωπικότητες  όπως ο τ. Πρωθυπουργός 

κ.Μητσοτάκης,οι Υπουργοί Αβέρωφ,Δοξιάδης Κεφαλογιάννης Γιάννης και Μανώλης (ο Θείος του 

νυν Βουλευτού)Αποστολάκος,Καρατζάς Χάρης Μαρκογιαννάκης Χρήστος,Βιρβιδάκης Κυριάκος  και 

αρκετοί άλλοι. 

Ο κ. Βασίλειος Κόκκινος αποτελεί υπόδειγμα λειτουργού της Θέμιδος. Υπερασπίστηκε με 

ιδιαίτερο ζήλο και ευσυνειδησία την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Ο κ. Κόκκινος δεν κρύβει τον γόνιμο 

προβληματισμό του για το χθές, σήμερα και αύριο της Δικαιοσύνης και τάσσεται υπέρ της 

επιτάχυνσης του χρόνου απονομής της .  

«Όταν μια κοινωνία κατά γενική ομολογία σήπτεται , είναι φυσικό να μην μείνει αλώβητος και 

ο θεσμός της δικαιοσύνης», υποστηρίζει ο κ. Κόκκινος και τονίζει ότι «μπορεί η μεγάλη 

πλειονότητα των δικαστών να εξασκεί το λειτούργημα ευσυνείδητα, αλλά αυτό δεν αποκλείει μια 

ελάχιστη μερίδα δικαστών να είναι επίορκοι.»  

Αναφερόμενος στο ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ο κ. Κόκκινος 

υποστηρίζει ότι το Σύνταγμα αναθέτει στο υπουργικό συμβούλιο την επιλογή της ηγεσίας της 

δικαιοσύνης και δεν το κάνει τυχαίως. Το κάνει κατʼ εφαρμογήν της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας. 

Κανονικά, όπως, υποστηρίζει οι δικαστές θα έπρεπε να εκλέγονται απευθείας απο τον λαό. Όμως, 

αυτό, συμπληρώνει, στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, διότι το σύστημα απονομής του δικαίου που 

υπάρχει στην Ελλάδα προϋποθέτει μεγάλο αριθμό δικαστών και επομένως δεν μπορεί να γίνει δια 

εκλογών. Η ηγεσία της δικαιοσύνης υποστηρίζει ο κ. Κόκκινος πρέπει να εκλέγεται από όργανο το 

οποίο εκλέγει ο λαός.  

Για την δημοκρατία υποστηρίζει ο Επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ότι ισχύει η ρήση του 

τέως Βρετανού Πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ: «Θα ήταν το χειρότερο πολίτευμα, αν όλα τα 

άλλα δεν ήταν χειρότερα από αυτήν.»  

Το θέμα με το οποίο θα μας απασχολήσει παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι η 

Δικαιοσύνη στην Ελλάδα και τον κόσμον. 

Είναι ένα θέμα μείζον για μια έννοια τόσο σύνθετη και σημαντική. 

Πριν του παραδώσω το βήμα θα αναφερθώ λιαν περιληπτικώς εις το βιογραφικόν του 

σημείωμα: 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

Γεννήθηκε στον οικισμό Μακεδόνων Αταλάντης του Ν. Φθιώτιδος το 1929. Βραβεύτηκε με 

το πρώτο χρηματικό βραβείο το 1947 ως ο καλύτερος μαθητής του Γυμνασίου Αταλάντης. 

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Υπηρέτησε τη θητεία του ως Έφεδρος Αξιωματικός του Ναυτικού. 

Εισήρθε στο δικαστικό κλάδο με διαγωνισμό το έτος 1956. 

Προήχθη κατ’ απόλυτο εκλογή το 1969 στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών, το 1973 στο 

βαθμό του Εφέτη και το 1979 στο βαθμό του Αρεοπαγίτη. 

Παράλληλα με τα δικαστικά του καθήκοντα, του ανατέθηκαν και αυτά του Υπηρεσιακού 

Δημάρχου Ναυπλιαίων, μετά τη μεταπολίτευση του 1974 για ένα περίπου έτος. 
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Ως εφέτης Αθηνών διατέλεσε Προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αθηνών τα 

έτη 1977-1979. 

Προήχθη στο βαθμό του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον Ιούλιο του 1990, διατέλεσε ως 

πρόεδρος τούτου από το 1990 έως τον Ιούνιο του 1996. 

Ήταν πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου, του αρθρ. 86 παρ. 1 του Συντάγματος κατά την 

εκδίκαση της υποθέσεως της Τραπέζης Κρήτης το 1991. 

Έχει παρασημοφορηθεί με τα ανώτερα παράσημα των Πατριαρχείων Κων/πόλεως, 

Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων και Πράγας. 

Έχει τιμηθεί με το Οφίκιο του Μεγάλου Άρχοντος του Πατριαρχείου Κων/πόλεως. 

Έχει τιμηθεί από τη Γερουσία της Καλιφόρνιας, καθώς και από το Δήμο Παπάγου, με το 

βραβείο εξαίρετων πράξεων. 

Έχει ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης των Δήμων Ναυπλιαίων και Παπάγου. 

Έχει μετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια, καθώς και σε αυτό των προέδρων των Ανώτατων 

Δικαστηρίων στην Οτάβα του Καναδά το 1995. 

Διατέλεσε Πρόεδρος του Ιδρύματος πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών επί 9 έτη καθώς 

και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολογήσεως, για τη διαχείριση, παρακολούθηση κ.λπ. του 

κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης επί 2 έτη. 

Είναι τακτικός αρθρογράφος της ημερησίας εφημερίδας ‘ΕΣΤΙΑ’ από το 1998 και της 

εβδομαδιαίας εφημερίδας ‘Η ΑΞΙΑ’ από το 2000. 

Είναι έγγαμος με τη Μαριάνθη Ματσάγγου, έχει δε 2 παιδιά και 4 εγγόνια. 

Βραβεύσεις –Προσφωνήσεις 

Αρετάκη Ιωάννου-Χαρίτωνος Παπαδάκη και Ζαρίφη Γεωργίου 

13-12-2012 

 

Ο Ροταριανός Ομιλος Χανίων απεφάσισεν σήμερον να τιμήσει 3 Εκλεκτά μέλη της Κοινωνίας μας 

δια το προσφερθέν και προσφερόμενον υπ΄αυτών λιαν αξιόλογον Επιστημονικόν και Κοινωνικόν τους 

έργο που αξίζει ιδιαιτέρας προβολής δια να αποτελεί παράδειγμα προς μίμησιν δια τις επερχόμενες 

γενεές. 

Αρχίζομεν από τον κ.Αρετάκην Ιωάννην Συντ.Δικηγόρον και Επίτιμον Πρόεδρον του Δικηγορικού 

Συλλόγου Χανίων το βιογραφικόν σημείωμα του οποίου λίαν περιληπτικώς έχει ως ακολούθως: 

   Γεννήθηκε στα Χανιά,το 1934.Το 1961 πήρε το δίπλωμα της Νομικής από τη Νομική Σχολή του 

Παν/μιου Αθηνών και το 1963 διορίστηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Χανίων.Προβιβάστηκε σε 

δικηγόρο παρ΄Εφέταις το 1967 Προβιβάστηκε σε δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω το 1980.Δεν τιμωρήθηκε 
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ποτέ πειθαρχικά.Συνταξιοδοτήθηκε το 2005. Mε απόφαση του το ΔΣ του ΔΣΧ,του απενημε  τους 

τίτλους του επίτιμου δικηγόρου και του επιτίμου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. 

Την 26 Δεκεμβρίου 1963,ήλθε σε γάμο με την Ελένη Παπαμαρκάκη Οικονομολόγο,προισταμένη 

της Στατιστικής Υπηρεσίας στα Χανιά.Απέκτησαν τρία παιδιά,τον Αδάμη,δικηγόρο παρ Αρείω 

Πάγω,τον Αντώνη,τραπεζικό υπάλληλο και τον Γιάννη,πολιτικό μηχανικό του ΕΜΠ. 

Είναι μέλος επι δεκαετίας  του Ναυτικού Ομίλου Χανίων,του φιλολογικού συλλόγου 

<<Χρυσόστομος>>και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων του Εθνάρχου 

Ελευθερίου Βενιζέλου.Εχρημάτισε Πρόεδρος του Ροτ.Ομίλου Χανιά-Κυδωνία. 

Είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας των Χανίων και παρεμβαίνει κατά διαστήματα,διατυπώνοντας 

τη γνώμη του,με επιστολές στις εφημερίδες. 

Υπήρξε και παραμένει μέχρι σήμερα σταθερά φιλελεύθερος,με δική του γνώμη,πιστός στις 

απόψεις και τις φιλίες του. 

Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος στα Χανιά(1963-2005)υπήρξε 

ενας εκ των πλέον επιτυχώς εργαζομένων δικηγόρων και στο γραφείο του εχουν ασκηθεί πολλοί εν 

ενεργεία αλλά και συνταξιούχοι δικηγόροι. 

Διετέλεσε επανειλημμένως μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και μέλος της επιτροπής ονοματοθεσίας 

του Δήμου Χανίων επι Δημαρχίας Κυριάκου Βιρβιδάκη μέλος του ΔΣ και άμισθος Νομικός Σύμβουλος 

του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. 

Διακρίνεται για την εγκαρδιότητα και την ευθύτητα του χαρακτήρα του καθώς και δια το 

διακριτικό χιούμορ του. 

Αυτός είναι κυρίες και κύριοι ο πρώτος εκ των βραβευομένων την εσπέραν ταύτην και το πλήρες 

αιτιολογικόν της βραβεύσεως του έχει ως εξής: 

Δια την πολύχρονην και συγκεκριμμένα από του έτους 1963-2005 ητοι επι 42 συναπτά έτη 

άσκησιν του Δικηγορικού Λειτουργήματος κατ΄άριστον και άψογον τρόπον άναδειχθείς ως ένας 

εκ των κορυφαίων λειτουργών της Θέμιδος στον Νομόν μας ενδιαφερόμενος πρωτίστως εις την 

απονομήν Δικαιοσύνης και τιμηθείς από πολλούς φορείς της πόλεως των Χανίων και ιδιαίτερα 

από τον Δικηγορικόν Σύλλογον. 

Με εκτίμησιν,θαυμασμόν και ως  ελάχιστον δείγμα τιμής. 

Εν συνεχεία θα βραβεύσομεν δυο αρίστους εκπροσώπους της του Ασκληπιού Επιστήμης ητοι τον 

Καθηγητήν Ιατρικής κ.Χαρίτωνα Παπαδάκην Δ/ντήν της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν.Νος.Χανίων και τον Δr 

Ιατρόν κ.Ζαρείφην Γεώργιον Δ/ντήν του Αξονικού τομογράφου του αυτού Νοσοκομείου. 

Θεωρήσαμεν την βράβευσιν τους αυτήν ως μιαν επιβεβλημένην υποχρέωσιν εκ μέρους του 

Ρόταρυ Χανίων,του Διεθνούς Ρόταρυ και γενικότερον της κοινωνίας μας διότι οι Ιατροί αυτοί μεταξύ 

των άλλων μοχθούν  και εργάζονται αοκνα επι πολλάς ωρας της ημέρας δια να δυνηθούμεν εμείς να 

έχομεν μιαν καλυτέραν ποιότητα ζωής.Το λειτούργημα τους αυτό είναι από τα πιο πολύτιμα δια την 
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ανθρωπότητα εν τω συνόλω της και απαιτεί ήθος,υπευθυνότητα και ανθρωπιά προς τον πάσχοντα 

συνάνθρωπο. 

Τον λόγον έχει και ο Γεν.Γραμμ.Εμμ.Νοδαράκης ο οποίος θέλει να προσθέσει και αυτός τις δικές 

του εκτιμήσεις δια τους βραβευομένους ιατρούς. 

Πριν αναγώσω τα βιογραφικά τους σημειώματα θα αναφερθώ σε μιαν επιστολήν που μου 

απέστειλε ο Επίτιμος Ροτ.του Ομίλου μας κ.Αρτέμης Μ.Αθανασάκης Καθηγητής Φυσικών και 

Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπ.Αθηνών και που αφορά τον βραβευόμενον Καθηγητήν 

Ιατρόν κ.Χαρίτωνα Παπαδάκη. 

Με την σχέση Καθηγητή-μαθητή που διαμόρφωσα στα χρόνια της μαθητικής του ζωής ,και 

συνεχίζω να διατηρώ,ως φίλος του,μέχρι σήμερα,θεωρώ ότι ο Καθηγητής Ιατρικής Χαρίτων 

Παπαδάκης,πέρα από κάθε σκοπιμότητα και τυπικότητα,αποτελεί μια ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα ανθρώπου,με σπάνιο κοινωνικό,επιστημονικό,ερευνητικό,και ανθρωπιστικό ήθος. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Χαρίτωνα Παπαδάκη 

Ο Χαρίτων Παπαδάκης του Εμμανουήλ γεννήθηκε το 1960 στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και 

τελείωσε το Λύκειο. Εισήλθε κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε το πτυχίο Ιατρικής. Υπηρέτησε, κατόπιν, στο 

Στρατό Ξηράς και εκπλήρωσε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ως αγροτικός ιατρός στη 

Μεγίστη (Καστελόριζο) Δωδεκανήσου. 

Έλαβε την ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας ασκούμενος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και 

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Διορίστηκε, μετά από κρίση, στην Πανεπιστημιακή 

ΩΡΛ Κλινική του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. αρχικά ως Επιμελητής Β' το 1993 και κατόπιν το 1997 ως Επιμελητής 

Α', όπου και παρέμεινε έως το 2004. 

 Το 1994 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και το 1996 μετεκπαιδεύτηκε για ένα έτος στην Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Pittsburgh 

των ΗΠΑ. 

Το Σεπτέμβριο 2004 διορίσθηκε, μετά από κρίση, ως Διευθυντής ΕΣΥ στην ΩΡΛ Κλινική του 

Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, θέση που κατέχει μέχρι σήμερα, οργανώνοντας, στελεχώνοντας και 

εξοπλίζοντας εξαρχής την ΩΡΛ Κλινική. 

Το 2006 εκλέχτηκε μέλος ΔΕΠ σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ΩΡΛ στο Ιατρικό Τμήμα 

Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου αρνήθηκε διορισμό και παρέμεινε στα Χανιά. 

Έχει εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. σε πολυάριθμες Ελληνικές επιστημονικές εταιρείες, καθώς και 

Πρόεδρος της ΩΡΛ Εταιρείας Κρήτης και δύο φορές Πρόεδρος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του 

Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Το 2011 ορίστηκε ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής και 

Τραχήλου στην Ευρωπαϊκή ένωση ειδικοτήτων UEMS. 

Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση 60 συνεδρίων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και έχει 

παρακολουθήσει 210 Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό, έχοντας 

συμμετάσχει 135 φορές ως ομιλητής και συντονιστής σε στρογγυλές τράπεζες, ως ομιλητής στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα αρκετών άλλων κλινικών και έχοντας δώσει αρκετές ομιλίες και 

παρουσιάσεις προς το κοινό. 
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Είναι συγγραφέας σε πέντε επιστημονικά συγγράμματα, έχει 80 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα 

περιοδικά αναγνωρισμένα στη διεθνή βάση δεδομένων Medline-PubMed, καθώς και πάνω από 

400 ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, δημοσιεύσεις abstracts και σε Ελληνικά 

περιοδικά. Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο, έχοντας συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά 

προγράμματα και εκπονήσεις διδακτορικών διατριβών του Ιατρικού Τμήματος, κυρίως του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Είναι έγγαμος με δύο κόρες και ομιλεί την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Είναι μέλος του 

Ροταριανού Ομίλου Ηρακλείου από το 1994, έχοντας συμμετάσχει στο ΔΣ του ΡΟΗ ως 

Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ταμίας (τρις) και απλό μέλος. 

 

Το Αιτιολογικόν της βραβεύσεως εχει ως κατωτέρω 

Δια το λίαν αξιόλογον Επιστημονικόν και Κοινωνικόν (Ανθρωπιστικόν) έργον που 

επιτελεί στον τομέα της Υγείας του Κρητικού Λαού και που αποσκοπεί εις την 

παροχήν οσον το δυνατόν καλυτέρων και ει δυνατόν αρίστων υπηρεσιών προς 

ανακούφησιν και ίασιν των πασχόντων συνανθρώπων μας.Αναδειχθείς ως ένας εκ 

των κορυφαίων λειτουργών, της του Ασκληπιού Επιστήμης. 

Με εκτίμησιν,θαυμασμόν και ως  ελάχιστον δείγμα τιμής. 

 


