
Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News

• Aξιοσημείωτη  Ποιότητα
• Άψογη Εξυπηρέτηση
• Εξαιρετικές Τιμές
• Επιμελές Προσωπικό

365, Beaubien West, 
Montreal, Qc  H2V 1C8

Tel.: 514 495-2435 
Fax : 514 495-2876

Email : info@moukas.com

w w w.so cdem.org

5 - 8 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Κυριακή: 12:00 μ.μ. με 2:00 μ.μ.
Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00 π.μ. με 11:00 π.μ.

Τετάρτη βράδυ: 6:00 μ.μ. με 8:00 μ.μ.

Visit our  booth:
Our Kids Education Fair, September 10th, 12 PM to 4 PM, Centre Mont-Royal, 2200 Mansfield, Mtl

Montreal Families Education Fair, September 24th, 12 PM to 4 PM, Holiday Inn, Pointe-Claire

Για να επισκεφτείτε το σχολείο, παρακαλούμε επικοινωνείστε με το πλησιέστερο παράρτημα:
Παράρτημα II: 5757, av. Wilderton, Montréal, 514-738-2421, #144
Παράρτημα III: 11, 11e Rue, Roxboro, 514-685-1833
Παράρτημα IV: 5220, Grande Allée, St-Hubert, 450-656-4832
Παράρτημα V: 931, rue Emerson, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα V (Annexe): 1005, boul. Pie-X, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα Δημoσθέvης: 1565, boul. St-Martin Ο., Laνal, 450-972-1800

Σκοπός: Η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σ' ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπου τα παιδιά εξερευνούν
τις ελληνικές τους ρίζες, καθώς βρίσκουν τη θέση τους στη σύγχρονη κοινωνία του Κεμπέκ.

ΠΡΟΝΗΠΙΟ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • ΔΗΜΟTΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ • ΓΥΜΝΑΣΙΟ

L’ÉCOLE SOCRATES - DÉMOSTHÈNE offre à ses élèves :
•I'éducation préscolaire, primaire et secondaire en français (selon le programme officiel du ministère de l'Éducation)
•I'apprentissage quotidien de la langue grecque ainsi que la découverte de l’histoire, la géographie et la culture de la Grèce
•I'enseignement de I'anglais enrichi

GARDERIE ÉDUCATIVE (MFA) • PRÉSCOLAIRE • PRIMAIRE • SECONDAIRE  

ACADŒMIE PRIVŒE

ŒCOLE SOCRATES-DŒMOSTHENE OPEN
HOUSE

Περιμένοντας τη διάσωσή τους, 
βρίσκονται σε καταφύγια των ξενοδοχείων

-Σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Χειμάρρα
-Κανένα σημάδι υποχώρησης από 
Dimitrov
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Limited time offer; subject to change without notice. *A one-time $25 Transaction Fee applies for the processing of your phone activation. 1. LG G6 at $0 with a 2-year Large plan; LG G5 at $0 with a 2-year Medium plan and LG X power 2 at $0 with a 
2-year Small plan. Early cancellation fees apply. Taxes extra. 2. Data Bytes is a pay-per-use service (currently offered at no cost) that may be changed at any time without prior notice. Available with Fido Pulse plans and on the Fido network only; not 
available in Extended Coverage areas, while roaming or on Wi-Fi. Compatible iOS or Android device and latest version of the Fido My Account app required. Limit of five 1-hour Data Bytes sessions per bill cycle. Minimum of 24 hours between Data Bytes 
sessions (starting at time of activation). Once activated, a Data Bytes session cannot be stopped, paused or resumed. Regular data charges apply outside Data Bytes sessions. Tethering: Maximum data speeds reduced to 3.8 Mbps (for both download 
and upload) while tethering. Subject to Fido Terms of Service and Acceptable Use Policy (including our Network Management policy), fido.ca/terms. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2017 Fido

Montreal

Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. West 
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown)
1111, St-Urbain  St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077 

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

Village 
1314, Ste-Catherine St East 
Beaudry Metro
514 750-3436

4190, St-Laurent  Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934 

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East 
514 887-7784 

436, Jean-Talon St West 
du Parc Metro
514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX  Blvd.
514 325-7100

Centre d’achats Place Bourassa 
6000, Henri-Bourassa Blvd. East 
514 927-6624

680, Jarry St West
Jarry Metro
514 490-0099

Centre Commercial Wilderton 
2665, Van Horne  Av.
514 739-6838

North Shore

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne 
450 471-8972

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

Outaouais 

Galerie de Hull 
320, St-Joseph Blvd.
819 205-1390

Visit a Fido store today.

 GET READY 

LG PHONES
1

 AT $0
ARE TOP OF CLASS
 ON SELECT 2-YEAR PLANS

A one-time $25 Transaction Fee applies.*

NEW! ONLY AT FIDO

  FREE
  HOURS 5 OF DATA
1 hour, 5 times a month, 
with all Fido PulseTM plans2
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Καταστρεπτικές ζημιές

Θανατηφόροι κυκλώνες

«Ελάτε να μας πάρετε!»

Προστασία από τα ταξιδιωτικά 
γραφεία στο Κεμπέκ

-

-

-

-

-

-

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com 514.903.9000

«Εδώ, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι»
- κα Βασιλική

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

(after 
tax 

credit)995
1

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : gouellette-chom@assnat.qc.ca

Guy OuelletteChomedeyChomedey

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΟΥΣΜΑ
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mtellides@gmail.com

Entire Contents Copyright 2017

Publishers’ Liability for Error: The publishers shall not be liable for slight changes or typographical errors that do not lessen the value of an advertisement. The publishers’ liability for other errors or omissions in connection with any advertise-
ment is strictly limited to publication of the advertisement in any subsequent issues or the refund of any monies paid for the advertisement. Articles published reflect writers’ opinions, but not necessarily the opinion of this newspaper.

 TC. TRANSCONTINENTAL

w w w . t a n e a . c a / w w w . g r e e k n e w s . c a
Deadline: Monday at 1 p.m.

ISSN number : 1923-0621 Annual subscription : $145 TX Incl. Per copy : $1MEMBER

3860, boul. Notre-Dame, # 304, 
Laval, QC H7V 1S1

Tel: (450) 978-9999 • Fax: (450) 687-6330
E-mail: editor@newsfirst.ca

OFFICE IN GREECE
84, Damareos str., Athens, 116 33, Greece

Tel: 30 6977 56 96 72

TEL.: 1-800-361-7262 ext 241056
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Meet with top-ranked schools, speak with school leaders  
and admission directors, and get feedback from current 
students and parents.

GET YOUR 50% OFF TICKET AT OURKIDS.NET/EXPO

SUNDAY, SEPTEMBER 10 
Centre Mont-Royal, Montreal
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Ο ρόλος της ΕΚΤ είναι να εκπροσωπεί το συμβούλιο των 
προέδρων των εμπορικών τραπεζών, οι οποίες δίνουν δάνεια 

σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις ελληνικές 
υποδομές που θα ξεπουληθούν…
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Το μυστικό κείμενο των 86 σελίδων που βρίσκεται στα συρτάρια του Ράμα προβλέπει τη σταδιακή εξόντωση των 
ομογενών με το πρόσχημα της ανάπτυξης
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Έσοδα από ναρκωτικά και πορ-
νεία χρηματοδοτούν τον ισλαμι-
κό εποικισμό
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FUNGAL NAIL LASER
• HYPROCURE PROCEDURE (Flat Feet)
• BUNION & HAMMERTOE SURGERY  

(minimum incision)
• Foot, Ankle and Knee Pain
• Custom high quality orthotics
• Ingrown Toenails
• EFFECTIVE treatments for Plantar Warts
• LASER TECHNOLOGY (fungal nails)
• Pediatric Foot Problems

podiatrelaval.com

Rosemere 450.979.0303

17 Years Experience
New York College of Podiatric Medicine (1996)

Clinician at UQTR

4084 le Corbusier,  
(Suite 4072) Laval

450.937.5055

Foot pain?  
WE CAN HELP!

FFFUFUFUFUFFFUFUFUFF NNGNGNGGNGNGNNGGNGNNNNGAAAAAAAAAAAFFUUNGNNGGAGALLLAL 
etet))))
YYY
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514.381.5440
9955 Papineau Ave, Montreal Qc H2B 1Z9

www.piuscentre.com 
Follow us on

R E G I S T E R  T O D A Y

OUR PROGRAMS

TRAVEL SALES

ACCOUNTING

PROFESSIONAL 
SALES

STARTING A 
BUSINESS

SECRETARIAL

PROFESSIONAL 
COOKING

FOOD & 
BEVERAGE

CONTEMPORARY 
PROFESSIONAL 

 PASTRY MAKING

HOTEL 
RECEPTION

LEGAL 
SECRETARIAL 

STUDIES

START YOUR LIFE! 
LIVE YOUR DREAM

-

-

Περιορίζει τις δυνατότητες 

-

-

-

-
-

-

-

Στη Βουλή 

-

-

-

Ο πρωθυπουργός 
στο αμέσως προσεχές 

διάστημα θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει όλα τα 

ανοιχτά μέτωπα που έβαλε 
στον πάγο και επιπλέον τα 

θέματα που τρέχουν
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937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

Yiannis Hatzichristidis

S.D.
EXTERMINATING SERVICE INC.
220, Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc  H2R 2X5

C550279
Membre of 
Canadian 

AssociationAssociation

514 274-1100
514 274-1459CA

LL

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αναζήτηση νέου αφηγήματος με έμφαση στα προβλήματα της καθημερινότητας, τις επενδύσεις και τους τρόπους 
περιορισμού της εξοντωτικής φορολόγησης πολιτών και επιχειρήσεων, προσανατολίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης

-

-

-

-

-
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 ΟΙ 8 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
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*CHOMEDEY* Duplex centrally situated.  
Close to highways, schools, shopping.  Easy to show.

•Montreal• 4 Plex situated close to all amenities. Fully renovated from A-Z.  
A must See! - Pre-Approved clients only. Call me for an appointment. 

MLS: 26967358

MLS: 27829589 MLS: 19688992

MLS: 26241497

MLS: 9782021

Excellent
Service

Exceptional
Results

Groupe Sutton Excellence inc. 
Agence immobilière • Office: 450.662.3036 

 agentvk@gmail.com

     514.993.5010
     450.902.8378

Voula Kottaridis
Real Estate Broker

MASTER
SALES

AWARD
2013

SALES
ACHIEVEMENT

AWARD
2011

PRESIDENT’S
GOLD

AWARD
2010

MASTER
SALES

AWARD
2016

CHOMEDEY  TOWNHOUSE: 3 bedrooms, Close to everything. Easy to show.  
Call me for an appt. Asking 269 000$. Motivated Seller.

CHOMEDEY: Cottage, centrally situated , 3 bedrooms, living room, dining 
room, maple kitchen, many updates, Must see!

CHOMEDEY: Very well kept bungalow in a great location close to everything,  
3 bedrooms, living room, great lot. Call me for appointment.

REDUCED!

• VIMONT LAVAL •  
Two 4½ apartments  

for rent.  Close to trans-
portation, highways and 

shopping.   
 

 One lower renovated 4½ 
apartment and one up-
per, both with parking.  
For an appointment:   

Voula: 
514.993.5010

APARTMENTS FOR RENT

OPEN HOUSE

SUNDAY, SEPT. 10 •  2 TO 4 PM
503, 95th Ave, Chomedey (Cross street Samson Blvd, H7W 3V1)

-
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-

-
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-

-

-

-
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-
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Πωλούνται 20.000 ακίνητα 
λόγω φόρων και δανείων

-

-
-

-

-

-
-
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-
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-

-

-
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HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.comww

¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ…¡Õ¡’Õ ‘…À

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

210 4833-594

Προσέχουμε τα πράγματά σας... 
σεβόμαστε το όνομά μας.

 
$125

Me GEORGIA
FINTIKAKIS

Notary and Legal advisor

Tel.: 514.675.4441 Fax: 514.675.4461
4000 St. Jean Boulevard, suite 3400DDO, Qc, H9G 1X1

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
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CHAUSSURES APPROUVÉES PAR 
L’ÉCOLE SOCRATES-DÉMOSTHÈNE

-10% DE RABAIS
     sur la collection de chaussures collégiales 

semelle NON-MARQUANTE
(voir tous les modèles en ligne: www.laura-jo.com/back-to-school)Laval Place Marois

3260 Boulevard Saint-Martin Ouest
Laval, Qc. H7T 1A1 À l’achat d’une paire de soulier collégial, recevez également 

10% de rabais sur une paire d’ESPADRILLES
*Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

       Exp. 31-10-2017

Nom de l’élève:
Courriel:
Numéro de téléphone:

Garçon
Velcro

Garçon
Velcro

Fille
Velcro

Fille
Velcro

-

-

-

-

-

-

-

-

-



12 •

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS

Our priority is your
 healthy smile...

T
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761 rue de Liège Ouest, MTL 514 271-7921

Supermarché                Supermarket
SSSSuLIÈSSE

FREE DELIVERY

$429
lb.

$329
lb.

$299
ea..

$699
ea.

FREE DELIVERRRY

$349
lb.

$299
ea..

$299
ea..

$399
ea.

$149
ea.

¢89
ea.

6/$199 $699
ea.
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30 Χρόνια πείρα 30 Χρ
κολούθηση στην  παρακ
υναγερμούσυστημάτων συσυστημάττωσυστημάτ

τον Καναδάόλον τοόλσ’ό

     

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

supermarchepa.com
PA DU FORT

1420 rue du Fort, Montréal • (514) 932-0922
PA SAMSON

4440 Samson, Laval • (450) 682-4441
PA DU PARC

5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarché
depuis · since 1961

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundidu lunddii 11 septembre au dimanche au dimanche 17 septembre 2017 · from monday 2017 · frfrorom mondayyay september 11th yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooo oo ooooooooo o oooo o o o oo o oo sssssssuuuuuuussuussusssssssssssssssssssssssuusssusssssundndndndndndndndndndndnddndndndndndnddndnddnddnddndddnddnddndddndddnnn ayyayayyayayayyayyayayyyyyayyayyyyayayayayayyayyyyyyyyyyyyyyuuuutttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ss toto su ddddddddddddddddddddddddddddddayayayayaayayayyayyyayayayayayyaaayyayayayaayyyaayyyyyandayyyyay september 17th 2017 201017

CCCOCOCOCOCOCOCOCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOMOMOOOOOOOOOO SS AAA AACOCOONCNCOCOMOMMBBRRESES LLLLLLLLLLLLLL AAA ALLIIBABAANANAAISIS
LeLLLeLLLL bbbbbbb CCCCCCCCCCCCCCCCCLLeebabananenesesese Cu bbbbCucuccumummbebeersrs
pqpppqpqpqpqppqppqpqqpqpqqt
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)OOUOUUUUUUOUUUUUUU MMMAAAA(F((FFFFFFFFFFFRR ÉÉÉÉÉÉÉÉSÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSS OOOOO(F(FRFRRISIS OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAASÉEÉE OOU ROROMOMAMAAININENE)E)

LLeLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeetttutucucece

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFJU OUOOOUUOUOOO OOOOOOOOOOO OJUJUSUS OOU BOBO SO SSSS ÉOISISSSSOSOONSNS RRÉFÉFRFRRIGG ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSÉSIGGÉRÉRRÉSÉS
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ES DE DOS DE PORC FRAÔÔ LLLLLLLLLLLLLLLLLL VÉVÉVÉÉÉVÉÉVVVVCCCCCCCCCCCCÔÔCCCÔÔCCCÔÔCCCCÔÔCÔÔCÔÔ DÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔCCC SCÔCÔTÔTETESES LLEVEVÉVÉEÉESES DDE DOS DE PORC FRAIS DODOSOS DDE POPOORCRC FRFRARAAISIS 
h Pork Baby Back RibsFFFFFFFFrFFFF PPPPPPPPPPP ko k B bFrFreresessh PoPoorrk BaBabab ack Ribsby BaBacacck RiRiibsbs

8.80/kg8 808.8..800/kg80/0//kgkg
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PAPOU
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4691 Samson blvd. (Corner 100th Ave)  
 Tel.: 450 686-2347

 

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

•  

•

• 

•  

•

•

 

Ενοικιάσεις και πωλήσεις  όλων των βοηθημάτων βάδισης όπως πατερίτσες, 
τρίποδα  και τετράποδα μπαστούνια καθώς και αναπηρικές καρέκλες και αμαξάκια. 

.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΑΣ
Αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu χωρίς σκοτούρες. 

Ο φάκελος σας θα σας ακολουθήσει.

-

-

-

-

-
-

-

-
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ΖΩΝΤΑΝΕΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ

ΤΙΜΟΘΕΟΣ 
ΤΖΑΝΑΚΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

HLBS

Με μία υπεύθυνη ομάδα 
συνεργατών υπό τη διεύθυνση και 
το συντονισμό του Μιχάλη Τελλίδη 

Tel.: 514 483-2362      Fax: 514 483-1362
5877 Papineau  Montreal, Qc H2G 2W3

www.cfmb.ca       michael.tellides@cfmbradio.com

Σάββατο  09:00 – 15:00
Κυριακή   18:00 - 20:00 

Το "Ελληνικό Περισκόπιο" 
μαζί σας και τις Κυριακές 18:00 - 20:00

Από τις 13 Μαρτίου 2016

-

-
-

-
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PAPOU
450.719.6969
FREE DELIVERY

* MINIMUM oRDER $15

 536 Rue Principale, Laval, QC H7X 1C8

2 pizzaS
*All-Dressed. Pepperoni, Bacon,  
Smoked Meat, Capicolle, Italian Sausages, 
vegetarian, Quebecoise, Hawaiian

Small  19.95 
Medium  28.95
Large   33.95
X-LARGE  44.97TAXES EXTRA

NATALE:
 514.777.3774

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT  

CALL FOR  
FREE ESTIMATION

AFTERBEFORE

• CRACKS • POT HOLES
• EDGES OF GARAGE ENTRANCE

• EDGES OF FOUNDATIONS
• REPLACEMENT OF DRAINS

MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED SEALER PROTECTION

REPAIR OF
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450-978-0070

$207

ΕΝΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Από την απόβαση του ελληνικού ιππικού
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ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

System Includes:
• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way  
         key chain remote with icon display
•1  x battery backup, power supply,  
         telephone jack
• Incl. 1 year monitoring

(514) 289-8585
20 years at your service!

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

...και στρατιώτες εκκενώνουν τη Μικρά Ασία

Έλληνες πολίτες...
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5449 Avenue Royalmount, Mont-Royal, QC H4P 1J3 WWW.LAZAROS.CA    514.994.6391
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Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

Ο 81χρονος Ρέντφορντ και η 79χρονη Φόντα μιλούν για τη σχέση τους 
και τα φιλιά που αντάλλαξαν ξανά για την ταινία «Our Souls at Night» 

-

-

-
-

-

-

-

-
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Monument manufacturer for three generations 
Our craftsmen are renowned for the care with  
which they customize your monument.

 

Engraving, cleaning and restoration, porcelain portraits and ornaments. Indoor and outdoor 
showrooms, member of the Association des Détaillants de Monuments du Québec.

ooooooooooororrorrorororororororrrorrrror 

450 669-7467 1735 Des Laurentides Blvd. 
Vimont, Laval (Québec) H7M 2P5 www.granitelacroix.com

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΡΟΝΤΟ ~ ΚΑΝΑΔΑ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ: ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Π   Α   Ν   Α   Γ   Ι   Τ   Σ   Α»  

Γραφείο  Ιερέως.
ΣΤΗ  ΜΙΚΡΟΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΕΚΕΙ  ΧΩΡΑΕΙ  Η  ΟΜΟΡΦΙΑ  !!!

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η  
Παναγιόφιλοι  k’  Παναγιοσκέπαστοι

Εν όψει της εικονογράφησης της Εκκλησίας “ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ”,  κάνουμε 
γνωστό ότι ουδεμία φορητή εικόνα και όποιας τεχνοτροπίας θα γίνει 

δεκτή, πολύ δε περισσότερο  θα τοποθετηθεί, εντός ή εκτός του 
Ιερού Ναού και των Παρεκκλησιών.

Την εικονογράφηση της Εκκλησίας γενικά και εξ ολοκλήρου, θα 
αναλάβει σε συναλληλία με τον ιερέα του Ναού  «παπανικόλα»  και 
σε γνώση της Εκκλησιαστικής Αρχής Καναδά του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη μας κ.κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ,  με την έγκριση και ευλογία Του, 

ο Αγιογραφικός Οίκος της Ιεράς Μονής μας  “ΠΑΝΑΓΙΑ  Η  
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ” ! 

Παρακαλούμε αυτούς οι οποίοι επιθυμούν αυτής της ευλογίας 
να επικοινωνήσουν με τον Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ναού, 

Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Ε. Παπαγεωργίου
για υπεύθυνες πληροφορίες όπως πάντα και περισσότερες 

λεπτομέρειες.
Η περίσσια  περίσσεια,  βλάφτει περίσσια…

FIRST CAME!!!     FIRST SERVED!!!

Πάντοτε με τη χάρη Της
π. Νικόλας

�Ξ����� �����Σ
��

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (20 Brunswick D.D.O.) 
τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  

αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(Από Αμάδες Χίου, ετών 76)

Η σύζυγος: Ευγενία Λιγνού (το γένος Χρονοπούλου)
Τα παιδιά: Ευάγγελος Λιγνός, Καλλιόπη-Μιχάλης Λόϊντ

Τα εγγόνια: Τζέννα-Μαρία, Τζουλιάννα 
Τα αδέλφια και τα κουνιάδια από εδώ και την Ελλάδα 

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, από εδώ, την Ελλάδα και την Αμερική.
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

 

Παροχή πληροφοριών  επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας

���Σ�� �����Σ
��

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Souvenir Chomedey Laval)
τελούμε Ετησιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  

αείμνηστου γιου, αδελφού και θείου

(Από το Μόντρεαλ, ετών 56)
Οι γονείς:  

Αδαμάντιος-Σοφία Ανδρεόπουλος
Τα αδέλφια:  

Παναγιώτης-Σούλα Ανδρεόπουλος,
Αντώνιος-Κέλλυ Ανδρεόπουλος

Τα ανίψια:  
Σοφία και Αδαμάντιος

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου,  
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές 

στην αίθουσα της Εκκλησίας.  
Παρακαλούνται οι συγγενείς και  

οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

���Σ�� �����Σ
��
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελούμε  

Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της  
αειμνήστου συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

(το γένος Βρανά, ετών 80,  
από Γερακάρι Ρεθύμνου Κρήτης)
Ο σύζυγος: Δημήτριος Πατρινός

Τα παιδιά: Διονύσιος, Θεόδωρος – Μαρία, Ιωάννης – Σουζάνα
Τα εγγόνια: Δημήτρης, Χριστιάνα, Δημήτρης,  

Βικτωρία, Κρίστοφερ, Θωμάς, Κασσάνδρα
Τα αδέλφια: Κατίνα Μεκλή, Μιχάλης – Ελένη Βρανά,  

Ελένη Βρανά, Στέλλα Μανουσάκη, Γεωργία Βρανά και Στάσα Βρανά.
Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι, εδώ και στην Ελλάδα.

Μετά το πέρας του Μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα  
της Εκκλησίας. Οι τιμώντες τη μνήμη της παρακαλούνται όπως παρευρεθούν.

��ΣΣ�����Θ���� �����Σ
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στον ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, (777 St-Roch, Park 
Extension), τελούμε τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής της αειμνήστου συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

(το γένος Ατσαλίνου, από Μοντρεάλ/Απείρανθο Νάξου)

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Κυριακή,  
Αρίστη, Ανθούλα – Παναγιώτης

Τα εγγόνια: Αναστάσιος, Σταύρος, Απόστολος 
Ο αδελφός: Νικόλαος Ατσαλίνος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα. 
Μετά το τέλος του Μνημόσυνου, θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 

της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

���Σ�� �����Σ
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στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir Chomedey Λαβάλ), 

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
του συζύγου, πατέρα και γιου

(Από Μόντρεαλ, ετών 42)
Η σύζυγος: Μαρία Ζάννης 

Τα παιδιά: Μιχάλης, Αθανασία 
Οι γονείς: Μιχάλης και Ματίνα Βαμβακάς 

Τα αδέλφια: Στηβ-Cindy Andrew
Τα πεθερικά: Περικλής και Αθανασία Ζάννης 

Τα κουνιάδια: Γιάννης-Wendy Ζάννης, Γιώργος-Ελισάβετ Ζάννης
Τα ανίψια, οι θείοι, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

���Σ�� �����Σ
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στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir Chomedey, Laval)  

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της  
αείμνηστης μητέρας και γιαγιάς

(το γένος Τσουλογιάννη, από Κολινδρό Πιερίας, ετών 89)
Τα παιδιά: Αλεξάνδρα και Πωλ Needelman, Μαργαρίτα και  

Γεώργιος Πρινιωτάκης, Μιχάλης και Δέσποινα Πολύζος 
Τα εγγόνια: Γεώργιος και Λίνα Αργυρόπουλος, Ηλίας Αργυρόπουλος, 

Χριστόφορος και Beth Needelman, Μιχάλης Needelman, Μανόλης, Ηλίας 
Πρινιωτάκης, Παρθενόπη, Ευτυχία, Αδαμαντία, Ηλίας Πολύζος

Τα δισέγγονα: Παναγιώτης και Στέλιος Αργυρόπουλος,  
Στέλιος Αργυρόπουλος, Αλέξανδρος Needelman 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην αίθουσα 

της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

�Ξ����� �����Σ
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στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελούμε  
Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  

αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(από Κρυονέρι Κορινθίας, ετών 82)

Η σύζυγος: Ελένη Φίλη (το γένος Σαραντάκου)
Τα παιδιά: Παναγιώτης- Χριστίνα, Κωνσταντίνα-Ντίνος

Τα εγγόνια: Δημήτριος και Αλέξανδρος 
Ο αδελφός, από την Ελλάδα, οικογενειακώς 

Τα κουνιάδια, τα ανίψια οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην αίθουσα 

της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

�����Σ �����Σ
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στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (5220 Grande Allee St-Hubert 

J3Y 1Α1 ) τελούμε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της  
αείμνηστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και νονάς

(το γένος Χατζιδάκη, από Σούρι, Χανίων Κρήτης)

Ο σύζυγος: Ευστάθιος 
Τα παιδιά: Νικόλαος-Μαρία, Μαίρη

Η εγγονούλα: Σοφία 
Τα αδεξίμια: Παναγιώτης Καφαντάρης, Θεόδωρος Δρυμωνάκος
Τα αδέλφια, τα ξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. 

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 
της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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• Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο 
•  Όλα υπό μια σκεπή
• Η μεγαλύτερη αίθουσα τελετών στο Κεμπέκ
• Λιγότερο κόστος από οπουδήποτε αλλού!

• Μεταφορά στην Ελλάδα 
•  Προσχεδιασμός κηδειών 
•  Οι καλύτερες τιμές στα μνημεία
• Προσωπική εξυπηρέτηση 

•  Σας βοηθούμε να βρήτε κατάλληλο 
 χώρο για τάφο

• Στάθμευση για πάνω  
από 130 αυτοκίνητα

Ο κ. Στέφανος Σβουρένος και το προσωπικό του ανέκαθεν δίπλα σας με σεβασμό και ανθρωπιά. 

Το ΑΝΤΙΟ  δεν είναι για πάντα…δεν είναι το τέλος…
Απλώς σημαίνει ΘΑ ΜΟΥ ΛΕΙΨΕΙΣ

Ως ότου ανταμώσουμε ΞΑΝΑ

55 Gince, Montreal, H4N 1J7  •  514.228.1888 (Day & Night)
www.complexeaeterna.com

στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού (4865, Souvenir, Laval)  
και ώρα 8:30 τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής της αείμνηστης μητέρας και γιαγιάς

(Το γένος Δαφνιά,  
από Καστρί Κυνουρίας)

Τα παιδιά:
Γιάννης και Σοφία Κόκκονας 
και Παναγιώτης Τσουρούνης

Τα εγγόνια:
Δημήτριος, Αθανασία, Αντωνία,  

Αλέξανδρος και Αθανασία
Τα δισέγγονα: 

Γιάννης, Παναγιώτης,  
Αλέξης, Ζωή και Χάνα Σοφία
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν καφές και  
κόλλυβα στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι 

συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού (4865 Souvenir Chomedey Laval), 

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της αειμνήστου συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

(το γένος Καραγεώργη, ετών 83, από τας Σέρρας)
Ο σύζυγος: Σταύρος Καρυωτάκης

Τα παιδιά: Χαρούλα, Μανώλης, Κωνσταντίνα – Steve Wrobleski
Τα εγγόνια: Όλγα, Μάνος, Steven, Ειρήνη, Κική και Reilley

Τα δισέγγονα: Γεώργιος, Κωνσταντίνα 
Τα κουνιάδια: Σπύρος και Κατίνα Καρυωτάκης (από την Ελλάδα), 

Στέλλα Αποστολάκη, Σωτηρία Καρυωτάκη
Ο ξάδελφος: Νικόλαος Σαρόγλου (από την Ελλάδα)

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς από εδώ και την Ελλάδα.
Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 

της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

�����Σ �����Σ
��
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (9:00 με 10:00),  
τελούμε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της  

αείμνηστης συζύγου, μητέρας και αδελφής

(Από Χρυσοχώρι Αρκαδίας, το γένος Μιχοπούλου)

Ο σύζυγος: Παναγιώτης 
Τα παιδιά: Ανδρομάχη-Ηλίας Καλαντζής, Βασίλειος-Αθανασία Γκάγκας 

Τα αδέλφια: Δήμητρα Φλέσσα, Ελένη-Αντώνης Ζαφειρόπουλος,  
Ιωάννης-Μαρία Μιχόπουλος, Γεώργιος-Δέσποινα Μιχόπουλος (από Ελλάδα)

Τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 

της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

��ΣΣ�����Θ���� �����Σ
��
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελούμε  
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της  

ψυχής της αειμνήστου μητέρας και γιαγιάς

(το γένος Αμπατζίδου, από Ροδόπολη Σερρών)

Τα παιδιά: Δέσποινα Αϊβαλιώτη, Χρήστος – Αθανασία Αϊβαλιώτης
Τα εγγόνια: Δημήτρης Keskin, Κυριακή Αϊβαλιώτη

Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος-Άννα Αμπατζίδης 
Τα Κουνιάδια: Βαρβάρα - Φώτης Βαράκλης, Κατερίνα-Γιώργος Κολάκης, 

Ντίνος-Ουρανία Αϊβαλιώτης (από Αμερική)
Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς από εδώ και την Ελλάδα 

Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα  
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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Compassion and understanding 
in your time of need

 4601 Cote -des -Neiges Road Montréal, QC H3V 1E7

Available to assist 24/7                      514 735 1361
www.cimetierenotredamedesneiges.ca • info@cimetierenddn.org

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΑΣ
Ο θάνατος και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι  από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα στην ζωή ενός ανθρώπου. 

Ούτε ξεπερνιέται, ούτε συνηθίζεται η απώλεια και ο χαμός του ανθρώπου μας.
Αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε όμως είναι να του εξασφαλίσουμε την κατάλληλη τοποθεσία αναπαύσεως.
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Το δικό μας κοιμητήριο, τοποθετημένο στο βουνό, εγγυάται το πλέον γαλήνιο και ειρηνικό περιβάλλον. 
Προσωπική φροντίδα στη νεκρώσιμη τελετή, πλούσια επιλογή σε οικόπεδα μνημείων,  
μαυσωλεία και χτιστούς τάφους, προσιτές τιμές,
 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΑΝΤΙΟ»... ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ».

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΑΣ

Το κοιμητήριο Notre-Dame-des-Neiges  
σας παρέχει μια πλούσια συλλογή  από μνημεία. 

 Επισκεφθείτε τα γραφεία μας. 
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ΕΕΕΕΕπισκεφθείτε τα γραφείφ α μας. ΕΕπιπΕΕΕΕΕΕπισπισκισσκεσκκεφκεεφεφθεφθθείθεείτείίτείττε τε τατα τα γρραφεία μαγργραφραφεαφφείφεείαείία ία μααςμαςς.ας.ς. ς.
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στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir, Chomedey Laval)  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

του λατρευτού μας και αείμνηστου συζύγου, πατέρα, γιου, εγγονιού,  
αδελφού, γαμπρού, θείου, ανιψιού και ξαδέλφου

Η σύζυγος:  
Μαρία Χιώτη

Τα παιδιά:  
Ελένη-Αικατερίνη,  

Ιωάννης-Χριστόφορος
Οι γονείς:  

Νικόλαος και Ελένη Μαγκαφάς
Η γιαγιά:  

Ειρήνη Γαλιμιτάκη (Ελλάδα)
Τα αδέλφια:  

Ιωάννης και Ιονέλλα Μαγκαφάς,  
Βασίλειος και Λορέτ Μαγκαφάς, 

Σταύρος και Κατερίνα Μαγκαφάς
Η πεθερά:  

Ιωάννα Χιώτη

(ετών 53, από Αθήνα)

Οι κουνιάδες, οι κουνιάδοι, οι θείοι, οι θείες, τα ανίψια, τα ξαδέλφια,  
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι, εδώ και στην Ελλάδα.

Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθεί κόλλυβα και καφές  
στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και  

φίλοι όπως παρευρεθούν.

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (777 St-Roch) 
τελούμε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

αείμνηστης αδελφής, θείας και γιαγιάς

(Το γένος Σταυρόπουλος ετών 85, 
από το Δαφνί Σπάρτης Λακωνίας)

Τα ανίψια: 
Παναγιώτα Σταυρόπουλος, 

Παναγιώτης και  
Παναγιώτα Σταυρόπουλος, 

Ευάγγελος και  
Ελένη Σταυρόπουλος
Τα εγγόνια, οι λοιποί  
συγγενείς και φίλοι

Μετά το τέλος του μνημόσυνου 
θα προσφερθούν καφές και  
κόλλυβα στην αίθουσα της  
εκκλησίας. Παρακαλούνται  

οι συγγενείς και οι φίλοι  
όπως παρευρεθούν.
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Jasko Moshonas Ouimet Inc.
SALON FUNÉRAIRE • FUNERAL HOME

693 Jean-Talon West
Montreal, Qc

H3N 1S1
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IN PRINTING NOBODYD O E S  I T BETTER!

OUR Mi6*SPECIALS
BUSINESS CHECKS

1000 for $207 

COROPLAST
12 for $167 

CHRISTMAS
CARDS

100 for $107 

TICKETS
250 for $167 
500 for $187

CHRISTMAS FLYERS
5000 : 517 $

FOLDERS
25 for $207 

1000 for $1847

OUR AGENTS ARE AT YOUR SERVICE
CALL THEM TODAY 450.978.9999

* Media-Trek incredible 6 specials.
** Taxes extra. Prices are for PDF files. 

Format based on specifications. 
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. 
Delivery charges may apply.www.media-trek.com

TICKETS
250 for $1677 
500 for $1877

RSSRSRS
17 $

FOLDERS
25 for $207 

1000 for 1000 $1847
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

 

-
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

 

3021
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Wilderton, 

www.hcgm.org  
Lesley-Ann Judge lajudge@hcgm.org  

« »

Dj 
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Trucks & Cars
Any Condition

TOP $$$
(514) 363-6010
8 a.m. 11 p.m.
421 St. Antoine 
Ste-Dorothée

WANTED

978•9999450 

Just Listed!
Well established restaurant

in Anjou (over 40 years)

CHOMEDEY

CHOMEDEY 

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

CHOMEDEY 

CARTIERVILLE 
LAVAL DES RAPIDES 

SOLD

ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ 
ΜΑΘΉΜΑΤΑ

 

 

 
 
 

ΖΗΤΕΊΤΑΙ 
ΜΆΓΕΙΡΑΣ

 

 

ΕΝΟΙΚΙΆΖΟΝΤΑΙ

011-30-694-5382-829

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

 
 

(514) 463-7590

ELOUNDA  

 

 

Groupe Sutton Excellence inc. 
Agence immobilière 

Office: 450.662.3036 

     514.993.5010
    450.902.8378

Voula Kottaridis
Real Estate Broker

MASTER
SALES

AWARD
2013

SALES
ACHIEVEMENT

AWARD
2011

PRESIDENT’S
GOLD

AWARD
2010

MASTER
SALES

AWARD
2016

 agentvk@gmail.com

• VIMONT LAVAL •
Two 4½ apartments for rent.  Close to transportation, 
highways and shopping.  Quick occupancy, One lower 

renovated 4½ apartment and one upper, both with 
parking. • Easy to visit. •

Call me for an appointment.  Voula: 514.993.5010.

APARTMENTS FOR RENT

 MEUBLES

 FURNITURE

1877 CURE LABELLE, CHOMEDY LAVAL

REQUIRES PEOPLE TO  
MOVE FURNITURE, SET UP  

FURNITURE, WRAP FURNITURE.
NO EXPERIENCE NESESSARY  

$13.00/HOUR. APPLY IN PERSON  
TUESDAY TO SATURDAY.

 ASK FOR KIRK

ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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MONTREAL IMPACT - CHICAGO FIRE 0-1

 

EASTERN CONFERENCE

WESTERN CONFERENCE

 

W
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Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ
Πάει ένας τύπος στο γιατρό...
- Γιατρέ κάνε κάτι, δε μπορώ να ευχαριστηθώ το 
σεξ, εκσπερματώνω πολύ γρήγορα.
- Χμ... Πάρε αυτό το πιστόλι...
- Πιστόλι;
- Πιστόλι κρότου είναι, κάθε φορά που θα βλέπεις
ότι φτάνεις στο τέλος, θα ρίχνεις μια και απ' τον
κρότο θα φοβάσαι και θα... μαγκώνεσαι.
- Οκ, του λέει, θα το δοκιμάσω.
Την άλλη μέρα...
- Γιατρέ χάλια η θεραπεία!
- Γιατί;
- Να, χτες έκανα το 69 με τη δικιά μου, πάνω λοιπόν 
που κόντευα, τραβάω μια πιστολιά...
- Και τι έγινε, δεν πέτυχε;
- Πρώτον, η γκόμενα τά κανε πάνω της απ' το
φόβο... δεύτερον, μου τράβηξε μια γερή δαγκωνιά
και μ' άφησε χωρίς εργαλείο και τρίτον... πετάχτηκε
κι ένας τύπος απ' τη ντουλάπα με τα χέρια ψηλά».

Οθωμανικές Δυνάμεις του Μουστα-
φά Πασά κυριεύουν και λεηλατούν
τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπι-
ζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο 
και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. 
Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την
επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε 
ολόκληρη την Κύπρο.

Διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπε-
τσών, κατά την οποία ο ελληνικός 
στόλος, με 72 πλοία υπό την αρχηγία 
του Ανδρέα Μιαούλη, νικά τον τουρ-
κικό, υπό τον Καρά Αλή. Έτσι, μαται-
ώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορ-
κημένων Τούρκων του Ναυπλίου.

Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλουν στην 
Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμ-
φέροντα των εταιρειών μπανάνας.

Συμπλοκές σημειώνονται μεταξύ 
Χωροφυλακής και Αιτωλοακαρνά-
νων καπνοπαραγωγών, που έχουν 
καταλάβει το οδόστρωμα κι έχουν 
διακόψει την κυκλοφορία της εθνι-
κής οδού Ηγουμενίτσας - Αγρινίου
- Αθηνών, παρά το Ξηρόμερο, δια-
μαρτυρόμενοι για τη χαμηλή τιμή 
των καπνών. Ένας αγρότης σκοτώ-
νεται, ενώ τραυματίζονται 12 χωρο-
φύλακες και 17 αγρότες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, 
ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών
στη Δυτική Γερμανία φθάνει τους
144.000, έναντι ισάριθμων Ισπανών,
289.000 Ιταλών και 69.000 Τούρκων.

Ο μηχανικός Ρίτσαρντ Ντριου, που 
εργάζεται στην εταιρεία 3Μ, εφευ-
ρίσκει τη διάφανη κολλητική ταινία
(σελοτέιπ).

+ 12 GREEK CHANNELS
U n l i m i te d  i n te r n e t  s t a r t i n g  at  1 0 M b

Te l e p h o n e  s e r v i c e  c o m e s  w i t h  5  fe at u re s

E N G L I S H   S PA N I S H   A R A B I C   F R E N C H

1-888-666-0664CALL US
F O R  M O R E  I N F O R M AT I O N

S A L E S
Co s t a  S eva p s i d i s  *  A l l  C h a n n e l s  a re  s u b j e c t  to  c h a n g e 

 w i t h o u t  n o t i c e.  Ce r t a i n  c o n d i t i o n s  a p p l y.

* * o n e -  t i m e  a c t i vat i o n 
fe e  o f  $ 8 9 . 9 5

FREE INSTALLATION 
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MONTREAL

2100, Marcel-Laurin Blvd. 
Ville St-Laurent
514-856-1884

9012, l’Acadie Blvd. 
514-387-9999

Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949

Centre le Boulevard 
4270, Jean-Talon St East
514-376-6667

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

12675, Sherbrooke St East
Pointe-aux-Trembles
514-642-6334

WESTMOUNT

1 Westmount Square
514-933-8000

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
450-964-1964 
450-964-8403

Centre Laval
1600, Le Corbusier Blvd.
450-978-1081

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075, Firestone Blvd.
450-755-5000

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320,  St-Joseph blvd
819-663-8580 
819-775-3687

Limited-time off er and subject to change without notice. A connection fee of $25/line applies to activate your wireless services. Off er is available with purchase or upgrade to a new Samsung S8 and activation of a 2-year Premium + Tab Share 
Everything plan. Early cancellation fees apply. ©2017 Rogers Communications Inc.

With off ers so good, they’ll
 look forward to going back.

On select 2-yr.
Share EverythingTM plans.

$0
Galaxy S8 for

Forward to School Event
On now.


