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Ιστορικής σημασίας στροφή του Τσίπρα
Επιστροφή στη
δραχμή ζητούν
στελέχη ΣΥΡΙΖΑ

Επώδυνα μέτρα
για την αποφυγή
χρεοκοπίας
Του ανταποκριτή μας
Αρη Παπαδόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Κείμενο με το οποίο υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν
έχει καμία άλλη επιλογή από το
να απορρίψει τον εκβιασμό των
θεσμών και να εφαρμόσει πρόγραμμα-γέφυρα μετάβασης στο
εθνικό νόμισμα κατέθεσαν στη
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής
Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πέντε
στελέχη που πρόσκεινται στην
Αριστερή Πλατφόρμα.
Το κείμενο υπογράφουν τρεις
βουλευτές και δύο στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσά τους δεν είναι
η υπογραφή του υπουργού Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος
στην συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, χθες το πρωί, είχε ήδη καταθέσει την διαφορετική του
άποψη. «Δεν είναι συμβατή με
το πρόγραμμά μας και δεν δίνει
προοπτική για τη χώρα» η βάση
των ελληνικών προτάσεων, είπε.
Ωστόσο, δεν είχε ξεκαθαρίσει τη
θέση του στην ψηφοφορία που
θα ακολουθούσε αργά το βράδυ
στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας «κάθε πράγμα στην ώρα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, έχοντας κατανοήσει ότι μία άτακτη χρεοκοπία θα ανατινάξει το Κράτος,
όπως ο ίδιος είπε, προέβη σε μία
πρωτοφανή στροφή της πολιτικής του - από τις μεγαλύτερες
στη σύγχρονη Ιστορία της χώρας. Και επαναστατικώ δικαίω,
τρόπον τινά, εισηγήθηκε προς
τους δανειστές επώδυνους
όρους, προκειμένου να αποφευχθεί μια έξοδος από το ευρώ.
Επιπλέον, με διαδικασίες κατεπείγοντος και σε ένα μόνο άρθρο, ζήτησε την εξουσιοδότηση
της Ολομέλειας της Βουλής πάνω στην πρόταση της κυβέρνησης, ώστε να φέρει μία συμφωνία με τους δανειστές.
Σε μία προσπάθεια, μάλιστα,
να μειώσει τις εσωκομματικές
αντιδράσεις (περισσότερες πληροφορίες σε διπλανό θέμα), ανέφερε προς τους βουλευτές του,
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Πάνω: Ενώπιον των
ευθυνών τους έθεσε ο
πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας τους
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
τονίζοντάς τους ότι
πρέπει να στηρίξουν
την κυβέρνηση στην
προσπάθειά της να
υπογράψει μία
συμφωνία με τους
δανειστές.

Συνέντευξη
Δρακόπουλου
στο «TIME»
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΤΙΜΕ» και συγκεκριμένα στον δημοσιογράφο Simon
Shuster για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τη φορολόγηση των εφοπλιστών.
Οπως αναγράφεται στην εισαγωγή, ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος δεν είναι δημοφιλής
ανάμεσα στους πλούσιους του
ενός τοις εκατό στην Ελλάδα.
Οντας κληρονόμος μιας εκ
των μεγαλυτέρων περιουσιών
της σύγχρονης ιστορίας, είναι ο
μόνος ανάμεσα στα μέλη αυτής
της κοινωνικής τάξης ο οποίος
μιλά για την παράλειψή της να
βοηθήσει την Ελλάδα σ’ αυτή
την οικονομική κρίση της. Καθώς η κρίση κλιμακώνεται αυτή
την εβδομάδα λέει πως είναι
καιρός οι Ελληνες κροίσοι να
αρχίσουν να συμβάλλουν.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015
$1.11
$0.79
ΚΑΙΡΟΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Αίθριος 73-87
ΑΥΡΙO: Αίθριος 76-88
ΑΘΗΝΑ: 72-91
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 82-97

1-888-547-9527
1-718-784-5255
ΓΕΝΙΚEΣ ΠλΗΡΟΦΟΡIΕΣ

info@ekirikas.com

Δεν πάει άλλο
Στην Αθήνα όλες αυτές τις
ημέρες βιώνει κανείς μια γενική
κατάθλιψη, σύγχυση και ένα αίσθημα επικείμενης καταστροφής.
Διαβάστε ολόκληρο το
«Κύριο Αρθρο» στη σελίδα 2

Σχόλιο
Tου A.H. Διαματάρη

H επαρχία
παρακολουθεί
και ελπίζει
Από εδώ, από την επαρχία
της Ελλάδας, από ένα νησί του
Βορείου Αιγαίου, τη Λήμνο, η
Διαβάστε ολόκληρο
το «Σχόλιο» στη σελίδα 2

Στον Τζον Γαλάνη τα ηνία της ΑΗΕPA
Των Δημήτρη Τσάκα και
Κωνσταντίνου Συρίγου
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€1
$ Καναδά

Αριστερά: Ο πρώην
υπουργός
Οικονομικών, Γιάνης
Βαρουφάκης,
προανήγγειλε την
απουσία του από την
ψηφοφορία στη
Βουλή, για
οικογενειακούς
λόγους, έστειλε όμως
επιστολή θετικής
ψήφου.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το 93ο Συνέδριο
της ΑΗΕPA, το οποίο συνήλθε
την προηγούμενη εβδομάδα σε
κεντρικό ξενοδοχείο του Αγίου
Φραγκίσκου, ενέκρινε τον απολογισμό της απερχόμενης διοίκησης και εξέλεξε τη νέα ηγεσία
με επικεφαλής τον δικηγόρο
από το Ελμ Γκροβ του Ουισκόνσιν, Τζον Γαλάνη.
Στο συνέδριο συμμετείχαν
πάνω από χίλιοι ομογενείς και
φιλέλληνες, οι οποίοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εργασίες του και τις πολιτιστικές
και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
που διοργανώθηκαν στο περιθώριο του συνεδρίου.
Το συνέδριο συνήλθε λίγες
ημέρες πριν το δημοψήφισμα
στην γενέτειρα και οι σύνεδροι
εξέφρασαν τη συμπαράσταση
και την αλληλεγγύη τους προς
τον ελληνικό λαό.
Ο κ. Γαλάνης, αμέσως μετά

Από αριστερά οι Ανδρέας Ζαχαριάδης, Φίλιππος Φράγκος (πρόεδρος), Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, ο οποίος έλαβε την επιταγή
αξίας $30.000 για τον Αγιο Νικόλαο, Νικόλαος Καρακώστας
και Γιώργος Χωριάτης, κατά το 93ο Συνέδριο της ΑΗΕPA.
την εκλογή του, επεσήμανε:
«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η εκλογή μου στο αξίωμα του
προέδρου. Ευχαριστώ όλους

τους συνέδρους που εξέφρασαν
την εμπιστοσύνη και μου ανέθεσαν την ευθύνη να ηγηθώ
ετούτης της δυναμικής, σφριγη-

Παρασκήνιο
παρεμβάσεων
Δημητρίου

λής και μοναδικής οργάνωσης.
Αναμένω με ιδιαίτερη χαρά να
συνεργαστώ με τα μέλη της Υπατης Στοάς, τους κυβερνήτες,
τους προέδρους και τα μέλη ούτως ώστε η ΑΗΕPA να συνεχίσει
την ανοδική πορεία και να παραμείνει πιστή στα οράματα και
στα ιδεώδη των ιδρυτών και
όλων των στελεχών και να συνεχίσει την αποστολή της».
«Οι γονείς μου ήταν Ελληνες
μετανάστες και εγώ είμαι υπερήφανος για την καταγωγή
μου», επεσήμανε ο 65ος ύπατος
πρόεδρος της ΑΗΕPA, ο οποίος
είναι μέλος και στέλεχος της οργάνωσης για 47 συναπτά έτη.
Αναφερόμενος στους στόχους
της θητείας του, τόνισε: «Είναι
πασιφανές ότι τα βλέμματα
όλων των μελών και στελεχών
της ΑΗΕPA είναι στραμμένα στη
γενέτειρα και στον λαό της που
βιώνουν τις πιο δύσκολες στιγμές της νεότερης Ιστορίας».

ΒΟΣΤΩΝΗ. Η Αρχιεπισκοπή
Αμερικής και πιο συγκεκριμένα
ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος,
σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα»
από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον, έχουν δραστηριοποιηθεί
πολύ πιο έντονα και δυναμικά
από όσο προκύπτει από τα τρία
ανακοινωθέντα που εκδόθηκαν
και τα οποία δημοσίευσε ο
«Ε.Κ.».
Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος
βρισκόταν και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον πρόεδρο των
Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ
Ομπάμα, καθώς επίσης και με
τον πρόεδρο της Ελληνικής Δη-
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Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

o συνέταιρός σας στην επιτυχία.

New York CommuNitY BaNCorp, iNC.
Στην 1η θέση με βάση την χρηματοοικονομική της απόδοση μεταξύ των ομοειδών τραπεζών*
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 1.800.535.2269 • www.abny.com

Με δεκαοκτώ υποκαταστήματα: Βrooklyn • Long Island • Μanhattan • Queens • Westchester
* In 2013, New York Community Bancorp, Inc. was the Top Performing Thrift in the nation with assets of $5 billion or more, as reported by SNL Financial. New York Commercial Bank is a
Equal Opportunity Lender
subsidiary of New York Community Bancorp, Inc. Bank is not responsible for typographical errors.
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ΦωτογραΦιεσ:σταυροσ μητροπουλοσ

Στιγμιότυπα από το τριήμερο ελληνικό πανηγύρι της κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο Τρόι
του Μίσιγκαν στο οποίο η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Το πανηγύρι ξεκίνησε την

Παρασκευή 26 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 28 Ιουνίου. Στο στιγμιότυπο,
δεξιά, παρακολουθούν την παράσταση του μεγάλου χορευτικού συγκροτήματος.

Τριήμερο πανηγύρι κοινότητας Αγίου Νικολάου στο Τρόι Μίσιγκαν
Του Σταύρου Μητρόπουλου
ΜΙΣΙΓΚΑΝ. Η κοινότητα του
Αγίου Νικολάου στο Τρόι του
Μίσιγκαν διοργάνωσε με επιτυχία το τριήμερο ελληνικό πανηγύρι το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου.
Στο φεστιβάλ παρέστη και ο
Μητροπολίτης Ντιτρόιτ Νικόλαος, ο οποίος και τις τρεις ημέρες
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ομογενείς και τους φιλέλληνες που για μια ακόμη φορά
προσήλθαν για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις των χορευτικών συγκροτημάτων, για
να απολαύσουν τα ελληνικά
εδέσματα και να συμμετάσχουν
στο μεγάλο ξεφάντωμα.
Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο διότι προσήλθαν
ομογενείς με τις οικογένειές
τους και τους φίλους τους από

κάθε γωνία του Μίσιγκαν και
σε όλα τα ταμεία υπήρχαν ουρές.
Στην επιτυχία του πανηγυριού συνέβαλαν όλα τα στελέχη
και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, της Φιλοπτώχου Αδελφότητας καθώς επίσης και δεκάδες έφηβοι και νέοι. Κι αυτό
λόγω της αγάπης τους για την
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα του
Αγίου Νικολάου στο Τρόι, η
οποία επιμένει στη διατήρηση
των παραδόσεων, των ηθών, των
εθίμων και των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών.
Αριστερά οι επισκέπτες
ενώ παρακολουθούν το
μεγάλο ξεφάντωμα
που ακολούθησε μετά
τα χορευτικά.

Συνέντευξη Ανδρέα Δρακόπουλου στο «TIME» για κρίση και εφοπλιστές
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ο κ. Δρακόπουλος σε συνέντευξη του στο γραφείο του
στην Αθήνα, είπε, πως «είμαι πολύ οργισμένος μ’ αυτή την τάξη
των ανθρώπων» και συμπλήρωσε «δεν υπάρχει τίποτε το προσωπικό, γνωρίζω μερικούς από
αυτούς. Είναι φίλοι μου, παλιοί
συμμαθητές μου, αλλά ομιλώ
πολύ έντονα ηθικώς, πρακτικώς,
πως δεν κάνουν αρκετά και πως
μπορούν να κάνουν περισσότερα».
Κατά τα περασμένα πέντε
χρόνια, καθώς η χώρα έχει υποστεί οικονομική ύφεση και βυθίζεται πιο βαθιά στην οικονομική κρίση από ό,τι ήταν η μεγάλη οικονομική κρίση των
Ηνωμένων Πολιτειών, πολλές
από τις πλουσιότερες οικογένειες της χώρας κάθονται με σταυρωμένα χέρια βλέποντας τις περιουσίες τους, καθώς εκατομμύρια Ελλήνων συμπατριωτών
τους βυθίζονται στη φτώχεια.
Ο κ. Δρακόπουλος είπε στο
«TIME» πως «έχεις όλους αυτούς
τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν
χρήματα αλλά δεν κάνουν τίποτε από όσα έπρεπε να κάνουν»
και συμπλήρωσε πως «δεν κάνουν φιλανθρωπίες, δεν πληρώνουν φόρους και δεν αρχίζουν
επιχειρήσεις».
Το φορολογικό καθεστώς για
τους εφοπλιστές έχει καταστεί
σημείο φιλονικίας στη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων με τους
δανειστές της. Με πρόβλεψη
που έχει συμπεριληφθεί στο Ελ-

ληνικό Σύνταγμα πριν από μισό
αιώνα απαγορεύεται στην κυβέρνηση να φορολογήσει τους
εφοπλιστές για τα κέρδη τους
που βγάζουν στο εξωτερικό,
πράγμα το οποίο αποτελεί σημάδι της πολιτικής επήρειας που
απολαμβάνουν αυτοί οι ολιγάρχες επί δεκαετίες.
Τις τελευταίες εβδομάδες,
Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προτρέψει την Ελλάδα να στραφεί περισσότερο προς τους πλούσιους
και έχουν προφανώς αρνηθεί. Ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ είπε πως
«έπρεπε να κάνω τη δουλειά της
ελληνικής κυβέρνησης».
Στη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου στις 29 Ιουνίου, όταν
ναυάγησαν οι προσπάθειες, ο κ.
Γιούνκερ αποκάλυψε πως έπρεπε να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση «να επιβάλλει λιγότερο
ευνοϊκά φορολογικά μέτρα για
τους εφοπλιστές, αν και αυτό είναι αυτονόητο και σύμφωνα με
τη φορολογική δικαιοσύνη».
Από την πλευρά του, ο εφοπλιστής Νίκος Βερνίκος είπε στο
«TIME» πως οι πλούσιοι Ελληνες
δίνουν στα μέρη τους με αθόρυβο τρόπο παραμένοντας πιστοί
στη μακραίωνη παράδοση προβολής του πλούτου τους σε καιρούς βαθιάς φτώχειας. Τόνισε
πως «όταν οι Ελληνες υποφέρουν, δεν μπορώ να πάω στο νησί μου οδηγώντας ένα ακριβό
αυτοκίνητο. Η καρδιά μου πονά» και συμπλήρωσε πως «δεν
μπορώ να πάω έξω να διασκεδάζω και να σπάζω πιάτα όπως

«TIME»

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στο γραφείο του στην Ν. Υόρκη. Ο κ. Δρακόπουλος πιστεύει
ότι οι Ελληνες εφοπλιστές δεν κάνουν όσα πρέπει για την Ελλάδα.
έκανα όταν ήμουν στη δική σας
ηλικία».
Ο κ. Βερνίκος μπορεί να λέγει ότι πονά η ψυχή του, αλλά
τονίζει πως θα ήταν άσοφο η ελληνική κυβέρνηση να ανταγωνιστεί τους εφοπλιστές αυξάνοντας δραστικά τους φόρους. Είπε ότι οι ελληνικές εφοπλιστικές
εταιρείες ήδη έχουν συμφωνήσει «εθελοντικά» να αυξήσουν
τη φορολογία τους το 2013 προ-

Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής
και

η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή
Κυπριακού Αγώνα

σφέροντας ομαδικώς επί πλέον
105 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια έσοδα στο κράτος μέχρι το
2017, οπότε και λήγει η συμφωνία. Ωστόσο, πιέζοντας τον κλά-

δο να δώσει περισσότερα, απλώς
θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να
βγάλουν τις επιχειρήσεις τους
εκτός. Ανέφερε πως «χρειάζομαι
χρήματα για να αγοράσω καινούργια πλοία και εάν η φορολογική αναλογία στην Ελλάδα
πάψει να είναι ανταγωνιστική οι
τράπεζες οι οποίες με χρηματοδοτούν θα μου πουν κ. Βερνίκο
πως σε αγαπούμε, είσαι πολύ
καλός, αλλά δεν μπορούμε να
σε υποστηρίξουμε τώρα που η
Ναυτιλία στην Ελλάδα είναι
άσχημη και πρέπει να πληρώνεις φόρους».
Στο δημοσίευμα αναφέρεται
ακόμα πως ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, ο οποίος μαζί με τα δύο
εξαδέλφια του κληρονόμησαν το
μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλιακής περιουσίας έπειτα από τον
θάνατο του Σταύρου Νιάρχου το
1996, λέγει ότι η συνταγματική
εξαίρεση της φορολογίας έχει ξεπεράσει τον σκοπό της. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει τις
ελληνικές ναυτιλιακές περιουσίες και τους επικεφαλής τους
πίσω στη χώρα τους την Ελλάδα
από τους φορολογικούς παραδείσους από μέρη όπως το Μονακό. Τόνισε πως «ήταν τότε
που ο Ωνάσης και ο θείος μου
επέστρεψαν και άρχισαν να
επενδύουν στην Ελλάδα δημι-

ουργώντας διυλιστήρια, ναυπηγεία και άλλες υποδομές».
Ο κ. Δρακόπουλος τόνισε πως
«ήταν ένας διαφορετικός νόμος
για διαφορετικές συνθήκες. Είχε
γίνει για να φέρει χρήματα μέσα
στην Ελλάδα διότι η Ελλάδα
χρειαζόταν επενδύσεις. Αλλά πιστεύω ότι αυτός ο νόμος έχει τύχει κατάχρησης».
Στο δημοσίευμα αναγράφεται επίσης πως το 2006, δύο
χρόνια πριν χτυπήσει η οικονομική κρίση, το Ιδρυμα Νιάρχου
συμφώνησε με την ελληνική κυβέρνηση να οικοδομήσει ένα τεράστιο Πολιτιστικό Κέντρο στην
Αθήνα αξίας 600 εκατομμυρίων
δολαρίων. Οταν ολοκληρωθεί
του χρόνου θα συμπεριλαμβάνει
ένα καινούργιο κτίριο που θα
στεγάζει Οπερα και μία νέα
εθνική βιβλιοθήκη.
Ο κ. Δρακόπουλος, ο οποίος
είναι συμπρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παραδέχεται ότι όπερες και βιβλιοθήκες
μπορεί να μην είναι ανάμεσα
στις πρωταρχικές ανάγκες του
ελληνικού λαού, του οποίου οι
μισοί νέοι είναι άνεργοι, όμως η
οικογένεια αποφάσισε να συνεχίσει σαν έναν τρόπο ανύψωσης
του ηθικού των ανθρώπων και
δημιουργία ελπίδας για ένα περισσότερο ευδόκιμο μέλλον.

ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ:
Με επιστροφή από $789*
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Με επιστροφή από $700*
*AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

υπό την αιγίδα
του Κυπριακού Προξενείου στην Νέα Υόρκη

επ’ ευκαιρία της επετείου των

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

41 χρόνων
από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο-20 Ιουλίου 1974

ΣΑΣ ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

σας προσκαλούν
να παραβρεθείτε σε μνημόσυνο
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής

κ. Δημητρίου
Κυριακή 19 Ιουλίου 2015 στις 10:30 π.μ.
Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ
100 Fairway Drive, Port Washington, NY 11050 • Tel: (516) 944-3180
Μετά το Μνημόσυνο θα πρoσφερθεί καφές
Για περισσότερες πληροφορίες: (718) 440-8799 • (718) 545-7202 • infofcao@rcn.com ή psekausa@aol.com

MAIN OFFICE:
55 East 59th Street
New York, NY 10022
Tel: 212.753.1100
info@HomericTours.com

OTHER OFFICES:
Astoria
Hicksville, Long Island
Stamford, Connecticut
Athens, Greece

Nationwide Toll Free: 800.223.5570
www.HomericTours.com
www.facebook.com/Homeric Tours

