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Πλειοψήφησε ο Πέτρος Γαλάτουλας στην Ομοσπονδία Νέας Υόρκης
Συνέχεια από τη σελίδα 1
δίδεται περισσότερο στις τροποποιήσεις του Καταστατικού, οι
οποίες κατάργησαν τους συνδυασμούς που εξέλεγαν πρόεδρο τον προεδρεύοντα του συνδυασμού που πλειοψηφούσε.
Ο απερχόμενος πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ηλίας Τσεκερίδης
μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα»
εξέφρασε την ικανοποίησή του
για την ομαλή διεξαγωγή των
εκλογών, η οποία σηματοδότησε
και τη λήξη της δεύτερης θητείας του ως προέδρου της οργάνωσης.
Κληθείς να σχολιάσει το αποτέλεσμα, επεσήμανε: «Συγχαίρω
την εφορευτική επιτροπή και
όλους τους υποψηφίους, τόσο
αυτούς που εκλέχτηκαν όσο και
αυτούς που δεν εκλέχτηκαν.

«Οταν έχουμε ένα εκλογικό
αποτέλεσμα πρέπει να το αποδεχόμαστε όλοι. Ο λαός μίλησε.
Είδε ποιοι προωθούν την αναβάθμιση της Ομοσπονδίας και
τους επανεξέλεξε».
Παράλληλα, τόνισε ότι οι αλλαγές του Καταστατικού σχετικά
με την απαρτία των γενικών συνελεύσεων και με τις ίδιες τις
αρχαιρεσίες είχε θετικές επιπτώσεις στη συμμετοχή στις συνελεύσεις και πανομογενειακές
συγκεντρώσεις.
«Παρείχε τη δυνατότητα
στους εκπροσώπους των Συλλόγων να δουν από κοντά το έργο
και να ψηφίσουν αυτούς που
έχουν παράγει έργο και συνέβαλαν στην αναβάθμιση της
Ομοσπονδίας», πρόσθεσε ο κ.
Γαλάτουλας.
Απαντώντας σχετικά με τα

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

O Πέτρος Γαλάτουλας, ο οποίος πλειοψήφησε.
Χαίρομαι επίσης διότι ο στενός
μου συνεργάτης ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Πέτρος Γαλάτουλας, ήρθε πρώτος,
πλειοψήφησε και πιστεύω ότι
θα ακολουθήσει τη γραμμή που
έχουμε χαράξει τα τόσα χρόνια
μαζί».
Ο μέχρι πρότινος γενικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας,
Πέτρος Γαλάτουλας, δήλωσε:

χρονικά περιθώρια σύγκλησης
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι θα αναμένουν
την παρέλευση του πενθημέρου
για την εξέταση ενδεχομένων
ενστάσεων και ότι θα συνεννοηθούν με την εφορευτική επιτροπή και με το απερχόμενο συμβούλιο, ούτως ώστε να γίνουν η
παράδοση - παραλαβή και η συγκρότηση σε σώμα και εκλογή

του προέδρου και του προεδρείου του ΔΣ.
Ο Γιάννης Αγγελόπουλος,
πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, δήλωσε: «Θεωρώ ότι κάναμε μια δουλειά καθαρή και
συνειδητά είμαστε αναπαυμένοι».
Αναφερόμενος στην εκλογική διαδικασία, είπε: «Η συμπεριφορά των ψηφοφόρων ήταν
άψογη και μέχρι στιγμής δεν κατεγράφη κάποια ένσταση, είτε
παράπονο».
Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Κεφαλλονιτών «Κέφαλος», Νίκος
Αλυσανδράτος, ο οποίος συμμετείχε στην εφορευτική επιτροπή, τόνισε: «Η διαδικασία ήταν
απλή. Δεν υπήρχαν διαφορές
και το πιο σημαντικό δεν υπήρξαν θέματα τα οποία θα έβαζαν
φωτιά στις διαδικασίες. Οι επτά
που έμειναν εκτός του συμβουλίου είναι ξεκάθαρο διότι υπάρχει ασφαλής διαφορά μεταξύ
του 21ου και του 22ου, οπότε
δεν χρειάζεται να γίνει καταμέτρηση».
«Εγώ είμαι ευχαριστημένος
διότι υπήρξε πλήρης διαφάνεια
σ’ αυτό που κάναμε. Αλλά είπαμε ότι χρειαζόμαστε ακόμη βελτίωση της όλης διαδικασίας και
σε ό,τι αφορά και τις εκλογές.
Ελέγχθηκαν οι σύλλογοι για τα
οικονομικά τους, αλλά πιστεύω
πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι
σύλλογοι εάν πράγματι πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν στην Ομοσπονδία. Είναι ένα θέμα που θέλει πάρα πολύ καλή συζήτηση και αν δουλέψουμε όλοι μαζί και αν το θελήσουμε όλοι τα πράγματα θα
είναι καλύτερα. Ηταν δίκαιη η
διαδικασία και δεν υπήρξαν παρατράγουδα», κατέληξε ο κ.
Αλυσανδράτος.
Ο Σταύρος Ζιώγκας, πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Πύρρος», ο οποίος κατέκτησε την 13η θέση, υπογράμμισε ότι «η διαδικασία ήταν δίκαιη και ότι ο κόσμος μας με την
επανεκλογή ανανέωσε την εμπιστοσύνη».
Ο Κλεάνθης Μεϊμάρογλου, ο
οποίος ήρθε 7ος τόνισε: «Είμαι
ευχαριστημένος από την διαδι-

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Πάνω από αριστερά διακρίνονται οι Ηλίας Τσεκερίδης (απερχόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας),
Σπύρος Βασιλάκης, Νίκος Αλυσανδράτος και Γιάννης Αγγελόπουλος, ενώ κάτω οι Γιάννης Αγγελόπουλος, Γιάννης Σιδερίδης, Σπύρος Βασιλάκης, Νίκος Αλυσανδράτος και Απόστολος Τομόπουλος.
κασία και την εκλογή και μπορούμε να πούμε καλή αρχή και
να προσευχηθούμε να κάνουμε
κάτι παραπάνω για το καλό της
Ομογένειας και της Ομοσπονδίας».
Ο Νικόλαος Κωστόπουλος,
πρόεδρος του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης, ο οποίος

δεν κατάφερε να εκλεγεί, είπε
ότι «οι εκλογές έγιναν με ήπιο
τρόπο», ότι «σέβεται το αποτέλεσμα και θα παραμείνει αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία και
θα προσφέρει τις υπηρεσίες
του».
Ο Χρίστος Ορφανάκος, ο
οποίος αντιπροσωπεύει την

Αδελφότητα Μάνης και συμμετείχε στην εφορευτική επιτροπή, ανέφερε ότι «Συνεργαστήκαμε πολύ καλά με όλους. Εγώ
συμμετείχα για πρώτη φορά και
μου άρεσε ο τρόπος με τον
οποίο λειτούργησε. Πιστεύω
πως εκπροσώπησα επαξίως την
Αδελφότητά μου».

Κέντρο για τη Σύγχρονη Ελλάδα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. («ΑΜΠΕ»). Με στόχο την ενίσχυση και τη διεθνοποίηση των ελληνικών σπουδών,
αλλά και την εντατικοποίηση των
επιστημονικών και πολιτιστικών
ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και
Γερμανίας, ιδρύθηκε χθες στο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου το Κέντρο για τη Σύγχρονη Ελλάδα (CeMoG), με την
πρωτοβουλία της έδρας Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου και την υποστήριξη του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση των εγκαινίων ήταν ο
πρόεδρος του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, Βασίλης
Σκουρής, απόφοιτος και ο ίδιος
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου,
ο οποίος ανέλυσε την ιστορία των
ελληνογερμανικών επιστημονικών σχέσεων, ενώ χαιρετισμούς
απηύθυναν ο υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και εντεταλμένος της καγκελαρίου Μέρκελ για την Ελληνο-

γερμανική Συνέλευση Χανς-Γιοάχιμ Φούχτελ, ο πρόεδρος του
Πανεπιστημίου Πέτερ-Αντρέ Αλτ,
η κοσμήτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας Ντόρις Κόλες, ο διευ-

θυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας
Μιλτιάδης Πεχλιβάνος και η
υπεύθυνη των οικονομικών του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Χριστίνα Λαμπροπούλου.
Αναφερόμενος στον ρόλο του
Κέντρου, ο κ. Σκουρής εξέφρασε
την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει
σημαντική συμβολή στην προσπάθεια για τη βελτίωση των ελληνογερμανικών σχέσεων και τόνισε ότι κατά τα τελευταία 200
χρόνια η Γερμανία έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιστημονική κατάρτιση πολλών Ελλήνων, ενώ, όπως είπε και οι Γερμανοί έδειχναν πάντα ενδιαφέρον για τις ελληνικές σπουδές.
Εξέφρασε ωστόσο τον προβληματισμό του για την δυσάρεστη τροπή που έλαβαν οι διμερείς σχέσεις λόγω της οικονομικής κρίσης
και ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη να ασχοληθεί περισσότερο με
την ενσωμάτωση των πολιτών
της.
Το έργο του Κέντρου για τη
Σύγχρονη Ελλάδα θα αναπτυχθεί
σε τρεις κατευθύνσεις: στη διοργάνωση συνεδρίων και συζητήσεων, για την παρουσίαση τόσο

επιστημονικών ερευνών όσο και
θεμάτων της καθημερινότητας
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,
στη δημιουργία επιστημονικής
βάσης για τις ελληνογερμανικές
πολιτιστικές ανταλλαγές από τον
18ο αιώνα μέχρι σήμερα και στην
έκδοση στα γερμανικά Ελλήνων
λογοτεχνών και επιστημόνων, μέσω του εκδοτικού Οίκου «Ρωμιοσύνη».
Η αρχή θα γίνει με την έκδοση της τριλογίας «Ακυβέρνητες
Πολιτείες», του Στρατή Τσίρκα,
με πρόλογο του Γιοάχιμ Σαρτόριους. Παράλληλα με αυτές τις
βασικές δραστηριότητες, το Κέντρο θα ασχοληθεί και με τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας
μεταξύ των επιστημονικών και
πολιτιστικών κύκλων των δύο χωρών.
Σε ό,τι αφορά τις πρώτες εκδηλώσεις, το CeMoG, με αφορμή
την 40ή επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην
Ελλάδα, σχεδιάζει ειδική ημερί-

δα, με τη συνεργασία της
Deutsche Welle και του Γερμανικού Ιστορικού Μουσείου.
Η επόμενη διοργάνωση αφορά «εργαστήρι» το οποίο θα
ασχοληθεί με τον αντισημιτισμό
στην Ελλάδα, ενώ στο πλαίσιο
των πολιτιστικών ανταλλαγών, θα
διοργανωθεί και αφιέρωμα στον
συγγραφέα Θανάση Βαλτινό.
Στη χθεσινή εκδήλωση, η υψίφωνος Νιόβη Κλαυδιανού, με τη
συνοδεία του Νταβίντ Σάντος στο
πιάνο, παρουσίασε τραγούδια
του συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη, ο οποίος ήταν γνωστός και
με το ψευδώνυμο Κώστας Γιαννίδης.

ΛΟΓΙΣΤΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

NICHOLAS ALEXIOU, CPA
TAX & ACCOUNTING
31-21 23rd Ave., Astoria, NY 11105

(718) 721-8859
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-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ-

ΖΟΥΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ., M.D. Ph.D.
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ για παιδιά και ενήλικες. Καθηγητής
Δερματολογίας του New York University Medical Center, διευθυντής του Δερμα-τολογικού τμήματος του St.
Joseph’s Hospital and Medical Center, Paterson, New
Jersey. Ειδικός σε παθήσεις του δέρματος, μαλλιών,
νυχιών, καρκίνου του δέρματος και αφροδισίων
νοσημάτων. Δέχεται κατόπιν ραντεβού: FLUSHING:
32-02 Union Street (Γωνία 32nd Ave.), Flushing, NY
11354, Tηλ.: (718) 445-1550, ASTORIA: 30-10 38
Street, 2nd floor, Astoria, NY 11103. Tηλ.: (718) 4451550 και NEW JERSEY: 57 Willowbrook Boulevard,
Wayne, NJ 07470. Tηλ.: (973) 754-4060.

ΜΑΛΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ.
Απόφoιτος Οδοντιατρικής Σχολής του New York University. Αισθητική Οδοντιατρική για όλη την οικογένεια.
Porcelain veneers, απονευρώσεις, σφραγίσματα,
oδοντοστοιχίες, γέφυρες, εμφυ-τεύματα, λεύκανση,
καθαρισμός, εξαγωγές, invisalign clear braces, one day
crowns. Δέχεται με ή χωρίς ραντεβού: ASTORIA: 3510 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105. Tηλ.: (718)
274-2803, Fax: (718) 274-2879. Ωρες ιατρείου:
Δευτέρα 10:00 π.μ. - 7:00 μ.μ., Τρίτη 2:00 - 7:00 μ.μ.,
Τετάρτη 10:00 π.μ. - 7:00 μ.μ., Πέμπτη 10:00 π.μ. - 3:00
μ.μ., Παρασκευή 10:00 π.μ. -7:00 μ.μ., Σάββατο 10:00
π.μ. - 3:00 μ.μ.. Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες.

DR. ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ,
O.D., FCOVD, FAAO, απόφοιτος και καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου SUNY College of Optometry, Fellow of
American Academy of Optometry and Fellow of College of Optometric in vision development. Ειδικευμένη
στην παιδιατρική οπτομετρική, γενική θεραπεία
οφθαλμών, vision therapy, στραβισμό, αμβλυοπία και
φακούς επαφής. Συνταγές γυαλιών και γενικές
οπτομετρικές εξετάσεις. Δέχεται κατόπιν ραντεβού: ASTORIA: 30-18 31st Street, Astoria, NY 11102. Τηλ.:
(718) 274-5575. Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες και
Oxford, Medicare, GHI.

-ΟΥΡΟΛΟΓΟΙΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, M.D.
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ για όλες τις ηλικίες. Ειδικός σε
παθήσεις δέρματος, μαλλιών, νυχιών, καρκίνο του
δέρματος, ακμή, ψωρίαση, έκζεμα, φαγούρα, αλλεργίες
και αφροδίσια νοσήματα. ASTORIA: (Agora Plaza) 2318 31st Street, Suite 320, Astoria, NY 11105,
Διαθέσιμο Πάρκινγκ, Τηλ.: (718) 728-9822
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-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙDR. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, M.D., Ph.D.,
F.A.C.P., F.A.C.C., F.S.C.A.I., F.S.V.M., R.P.V.I.
EIΔΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ -ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Board
Certified in Internal Medicine, Cardiovascular Disease,
Interventional Cardiology, Vascular Medicine and Endovascular Medicine. Πρώην Διευθυντής Περιφερικής
Αγγειακής Ιατρικής και Στεφανιαίας Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας Νew York Hospital Queens.
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Weill Medical College of
Cornell University. Αριστούχος Διδάκτορας Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμβεβλημένος με τα
νοσοκομεία: Lenox Hill Hospital, New York Hospital
Queens. Ειδικός σε παθήσεις καρδιάς και αγγείων.
Δεκτές όλες οι κύριες ασφάλειες. Δέχεται με ραντεβού:
ASTORIA: 30-10 38th Street, 2nd Floor, Astoria, NY
11103. τηλ. (718) 278-7376.

ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, M.D., OΥΡΟΛΟΓΟΣ,
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διευθυντής του Kessaris Urology Center. Board Certified by the American Board of Ourology. Αναγνωρισμένος ως ο πλέον πεπειραμένος
ουρολόγος στην ασφαλή, εντός του ιατρείου μη
χειρουργική επέμβαση «Θερμοθεραπεία- Microwave»
για τη μεγέθυνση του προστάτη. Προσφέρει ελάχιστα
επεμβατικές θεραπείες για μεγεθυσμένο προστάτη,
καρκίνο του προστάτη, ανικανότητας, ακράτειας,
στειρότητας, πέτρες των νεφρών, βλάβες ουροδόχου
κύστης, προβλήματα ουρολογικά σε γυναίκες και
παιδιά. Λιθοτριψία, θεραπεία με laser μικροχειρουργική
και μικρές επεμβάσεις που γίνονται εκτός νοσοκομείου.
Το κέντρο είναι εξοπλισμένο με τελευταίου τύπου
μηχανήματα συμπεριλαμβανομένου του «Dopler» ultrasound, flexible video Cystoscopy, Urodynamics.
Συμβεβλημένος με τα νοσοκομεία: North Shore University Hospital και Manhasset, Long Island Jewish Center, New York Hospital Queens και Winthrop
University Hospital. Δέχεται με ραντεβού: ASTORIA:
27-47 crescent street (suite 206), Astoria ny 11102.
Τηλ.: (718) 544-4443. MANHASSET: 315 East Shore
Road, Manhasset, NY 11030. Τηλ.: (516) 487-5577.
FOREST HILLS: 69-02 Austin Street (3rd Floor), Forest Hills NY 11375. Τηλ.: (718) 544-4443. Δεκτές οι
κυριότερες ασφάλειες, Μedicare/HMO’s.

ΠΙΛΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ I., ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Συμβεβλημένος με το νοσοκομείο
Manhattan Eye, Ear and Throat. Γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις. Συνταγές γυαλιών. Θεραπεία γλαυκώματος. Παιδιατρική Οφθαλμολογία. Φακοί Επαφής.
Εγχειρήσεις καταρράκτη. Ενδοφθαλμολογικοί φακοί
(implants), ακτίνες laser, εγχειρήσεις στραβισμού. Πλαστικές εγχειρήσεις οφθαλμού. Δέχεται: ASTORIA: 2509 31 Avenue, Αstoria, NY 11106. Tηλ.: (718)
204-5100. Ασφάλειες και Medicare δεκτά.
-ΠΑΘΟΛΟΓΟΙDR. COSMATOS ANDREAS, M.D., ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
(Internal Medicine). Δέχεται με ραντεβού: ASTORIA:
«Astoria Medical Plaza» 27-47 Crescent Street, Astoria,
NY 11102. Tηλ.: (718) 726-0133. Δεκτές οι κυριότερες
ασφάλειες.
DR. ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Η. M.D., ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (Board Certified in Internal Medicine).
Γενικές και ειδικές εξετάσεις, καρδιογραφήματα, εξέταση φυσιολογικής λειτουργίας πνευμόνων, αναλύσεις αίματος και ούρων, εμβόλια γρίππης, παρακολούθηση
ασθενών με προβλήματα χοληστερίνης, διαβήτη, άσθμα, βρογχίτιδας, υπέρτασης και άλλων ιατρικών προβλημάτων. Δέχεται με ραντεβού Δευτέρα έως
Σάββατο: ASTORIA: 30-10 38th Street, 2nd floor, Astoria, NY 11103. Τηλ.: (718) 545-2020. Δεκτές οι
κυριότερες ασφάλειες.

-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙDR.
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ph.D., ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ στη πολιτεία της Νέας Υόρκης.
Nευροθεραπεία και Biofeedback (Neurotherapy &
Biofeedback). Aτομική ψυχοθεραπεία, διαγνωστικά τεστ
(τεστ προσωπικότητας και νοημοσύνης [IQ Test]).
Προβλήματα προσοχής και υπερκινητικότητας,
προβλήματα συμπεριφοράς (conduct disorder),
μελαγχολία - κατάθλιψη, άγχος, μαθησιακά προβλήματα,
panic attacks και pain management. Δέχεται με
ραντεβού: ASTORIA: 31-09 37th Street, Astoria, NY
11103, Τηλ.: (718) 721-4300, (718) 726-0842.
-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙDR. ROTHFELD IRA D. M.D., F.A.C.S.,
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ. Diplomate of the American
Board of Otorinolarygology. Consultant United Nations
& Con Edison Company. Assistant Clinical Professor of
Mt. Sinai Medical School. Παθήσεις και εγχειρήσεις αυτιών, μύτης, sinus και λάρυγγα. Ακουστικά. Πλαστικές εγχειρήσεις μύτης, προσώπου, λαιμού. Γεννήθηκε στην
Αστόρια και ειδικεύτηκε στο Boston City Hospital και στο
Mount Sinai Hospital of N.Y. Συμβεβλημένος με τα
νοσοκομεία:Mount Sinai of Queens Hospital, Lenox Hill
Hospital και St. Lukes-Roosevelt Hospital. ASTORIA: 3128 29 Street, Astoria, NY 11103. Τηλ.: (718) 274-4700
και MANHATTAN: 172 East 71 Street., N.Y.C. Tηλ.:
(212) 861-6655. Ωρες ιατρείων: Δέχεται Τρίτη 9:00 π.μ.
- 5:00 μ.μ., Πέμπτη 1:00 - 6:00 μ.μ., Σάββατο 9:00 π.μ. 6:00 μ.μ. Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, M.D.,
(ARIADNA PAPAGEORGE),

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ear, nose and throat).
Mε ειδικότητα σε μικροχειρουργική του λάρυγγα με
ακτίνες Laser, ρινική ενδοσκοπική χειρουργική και
πλαστική χειρουργική προσώπου αυτιών, μύτης.
Επίσης, εξετάσεις ακοής. Συμβεβλημένη με τα
νοσοκομεία: Manhattan Eye, Ear & Throat και Lenox
Hill Hospital. ASTORIA: 30-16 30th Drive, Astoria,
NY 11102. Tηλ.: (718) 204-7832, Ωρες
ιατρείου:Τρίτη 12:30 - 7:30 μ.μ., Πέμπτη 10:00 π.μ.
- 4 μ.μ.. ΜΑΝΗΑΤΤΑN: Manhattan Otolaryngology,
1421 3rd Avenue, 80th Street, New York, NY 10028.
Ωρες ιατρείου: Δευτέρα 12:30 - 4:00 μ.μ., Παρασκευή
8:30 π.μ. - 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 535-8300. Τετάρτη
9:30 π.μ. - 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 605-3789.

