
Αξιοπρόσεκτες Επαγγελματικές Επιτυχίες

Συντάχθηκε απο τον/την Μετάφραση Πάνου Σκιαδά
Δευτέρα, 09 Ιούλιος 2012 10:09 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 09 Ιούλιος 2012 14:38

Μπορείτε να αναγνωρίσετε ποιος είναι ο “ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΝΟΣ” στο μέσον της
φωτογραφίας του προσωπικού της οδοντιατρικής κλινικής “Κτίστες του Χαμόγελου –
Smilebuilderz;”

  

Οποιαδήποτε κριτήρια αξιολόγησης κι αν θάθελε κανείς να χρησιμοποιήσει εύκολα θα
κατέληγε στο συμπέρασμα, ότι δεν είναι τόσο εύκολο για κάποιον να πετύχει τόσες πολλές
υψηλού επιπέδου επαγγελματικές διακρίσεις - και μάλιστα σε χρόνο μόνο πενταετίας - με
όσες έχει διακριθεί στην δουλειά του ο οδοντίατρος Αντώνης Π. Σκιαδάς.

  

Εμείς οι Χομορίτες της Αμερικής, αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις σπουδές των νέων μας
στα καλύτερα πανεπιστήμια και για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιτεύξεις τους. 

      

  

Ο οδοντίατρος Αντώνης Σκιαδας είχε την έμπνευση και την ισχυρή θέληση, να δημιουργήσει
μια σύγχρονη πολυτελή και όλων των ειδικοτήτων οδοντιατρική κλινική που σχεδίασαν τα
ξαδέλφια του αρχιτέκτονες Μαρία και Jeff Wyant κάτω από τη στέγη της οποίας να
θεραπεύονται όλες οι οδοντιατρικές ανάγκες των πελατών του.
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Η οδοντιατρική εταιρεία του που την ονόμασε “Κτίστες του Χαμόγελου – Smilebuilderz” σε
πρόσφατο διαγωνισμό έχει αναγνωρισθεί από τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κεντρικής
Πεννσυλβάνιας ως μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες οδοντιατρικές εταιρείες στην
Πεννσυλβάνια και έχει λάβει για το 2011 το “business of the year” βραβείο.

  

Ο Οδοντίατρος Αντώνης Σκιαδας έχει επίσης τιμηθεί ως ένας εκ των πρώτων που
διέπρεψαν στο επάγγελμα τους σε ηλικία κάτω των 40 ετών. ( Το 2012 διανύει το 34ον έτος
της ηλικίας του).
Προς το παρόν η κλινική του απασχολεί προσωπικό 150 ατόμων συμπεριλαμβανομένων και
20 ιατρών όλων των οδοντιατρικών ειδικοτήτων (δηλ. χειρουργών, αναισθησιολόγων, κ.λ.π.)

  

Το νοσοκομείο της πολιτείας του Λάνκαστερ, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της
κεντρικής Πεννσυλβάνιας αναγνωρίζοντας τις επιτεύξεις του, του πρότεινε να συνεργασθεί
μαζί του και να ανοίξει τρεις οδοντιατρικές μονάδες ”επείγουσας ανάγκης – urgent care
units” που θα στεγάζονται στο ίδιο κτίριο με τις σχεδιαζόμενες από το νοσοκομείο τρεις
“urgent care units – επείγουσας ανάγκης ιατρικές μονάδες”. (Ήδη μια εξ αυτών έχει
υλοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία).

  

Ο οδοντίατρος Αντώνης Σκιαδάς είναι απόφοιτος του Swarthmore College και της
οδοντιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Temple της Φιλαδέλφειας. Κατά τη διάρκεια της
φοιτήσεώς του στο πανεπιστήμιο Temple, δούλευε συγχρόνως και για την μεγάλη
φαρμακευτική εταιρία Pfizer.

  

Είναι γιος του Πάνου και της Σταυρούλας Σκιαδά που διαμένουν μισή ώρα δυτικά της
Φιλαδέλφειας, στην κωμόπολη “Kennett Square’’

  

Ο αδελφός του Νικόλαος είναι γιατρός καρδιολογίας και εργάζεται στο γειτονικό
νοσοκομείο “Janesville Hospital”

  

Συγχαίρουμε τον οδοντίατρο Αντώνη Σκιαδά και του ευχόμαστε εκ βαθέων όπως ο
προτρεπτικός Ομηρικός στίχος της Ιλιάδος (Ζ.208) «Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι
άλλων» αποτελεί πάντοτε το αγαπημένο του τραγούδι στο δρόμο του για την Ιθάκη. “ΚΑΙ ΣΕ
ΑΝΩΤΕΡΑ”.
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Ο Θείος του 
Τρύφων Σκιαδάς
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