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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

Offers available for a limited time at participating locations and subject to change without notice. *A one-time $25 Transaction Fee applies for the processing of your phone activation. Taxes extra. 1. With activation on a 2-year 
Fido PulseTM Plan. Credit will appear on the 2nd or 3rd invoice. Where applicable, additional airtime, data, long distance, roaming, options and taxes are extra and billed monthly. Early cancellation fees apply. See store for complete details.
TM Fido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2017 Fido

Available exclusively
at the following locations:

A one-time $25 Transaction Fee applies.*

GREAT DEALS ON 
GREAT DEVICES

$100
Activate any device on a 2-year 
Fido PulseTM plan and get a

BILL 
CREDIT1 
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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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Η υπόθεση Γεωργίου

-

Ενστάσεις και για το ασφαλιστικό
-

-

-

-
-

-

-

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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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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*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

503, 95th Ave, Chomedey (Cross street Samson Blvd, H7W 3V1)
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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

• Eισιτήρια με την AIR CANADA, 
 την AIR TRANSAT και OΛEΣ TIΣ ΑΛΛΕΣ 
ETAIPEIEΣ
• Oικονομικά Eισιτήρια  
για όλα τα μέρη του κόσμου
• Eνοικιάσεις Ξενοδοχείων - Aυτοκινήτων
• Tαξιδιωτικές Aσφάλειες

• Φορολογικές Δηλώσεις  
(INCOME TAX - IMPÔTS)
• Kρουαζιέρες & Προγράμματα για το Nότο

ΠOΛYXPONH ΠEIPA ΣTA 
ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΑ

O κ. Λάμπης Tεφάνης σας εξυπηρετεί προσωπικά για κάθε ταξιδιωτική σας υπόθεση

Tel.: 514 . 273 . 9032  
Fax: 514 .  273 . 9109

5609 Avenue du Parc, Suite 1 
 Montréal (Québec) H2V 4H2

e-mail : voyagelambis@bellnet.ca

PERMIS DU QUEBEC
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3650, des Sources Boulevard, Dollard-des-Ormeaux | 514 683-6555 | cadillacwestisland.com
* Pictures are for illustration purposes only. For more information, visit us at Cadillac West-Island or call us at 514 683-6555.

See detail at Cadillac West Island 
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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

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
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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
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ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
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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...

Dr Russel Foster:
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761 rue de Liège Ouest, MTL 514 271-7921

Supermarché                Supermarket
SSSSuLIÈSSE

FREE DELIVERYRRY

$329
lb.

$699
ea.6/$199

F

$249
ea.

$299
ea..

$299
ea..

$449
lb. $1999

ea.

$399
ea.

2/$499¢99
lb.

¢79
lb.



14 •

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre 2017 · from monday september 18th to sunday september 24th 2017

FFFFFFFFFF APINA DDS SP NAÉÉPÉPPININANAARRDSDS FRFRARAAISIS 
LAVAVÉSLALAAVÉVÉSÉS

PPALASALAD XSALASASAALLAADDEXEXXP SSSPRRESESSSS
Fresh hh dFrFreresessh WaWasassheheded 

pSpinacSSpSppininanacachch
8oz8o8ooz

SPPPPPPPPPOOOO SSMPOPOMOMMMMMESES SSUUNNRRISISSE
AAAApApAAAAppppppppplplppppppppppppppppppppppApAppppleleses
33333 bbbbbbbbbbbb33llbsbs

APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP AAA AAAAAPAPAPAAIINS AAAAAAAAA DALONS PPITITATA AANNDADAALLOSOS
readsPPPPPPPPPPPititata BrBrereaeadadsds

g4444400044404444444 044040404044400044444000000g00404000gg0g

Ö OO OOOYOGOURTS IÖYYOGOUROURTS IÖOOO OOOOOO ÖGOYOYOGOGOGOOURURTRTSTS IÖIÖGGOÖGOGO
Yog rYoYogogugururrtsts 

6666666666650g00000000g0gg6565050g0g

CCCCCCOCCOOOCCCOOCCOCCCOCOOOOCOOOO S DDDDD RRROOOOOOOOOOMAAAAAAAAAAAA UUUUUUUUUDD QQ ÉCOCOOEEURURSRS DDE ROROMOMAMAAIN DDDDINENE DDU QQUÉUÉB CÉBBECEC
RRR HHHHRoRoomamaainine HHHHHne HeHeaeararrtsts

t de 3ppppppppppqpppppqqpppppppppppppppqppppppppppppppppq e 3dpqqt dede 3

AUNES,JPPPPP VP JOOOOOOOOOOOOO OOOOOO SVV APOPOOIIVVROROONSNS JJAJAUAUUNNESES,S,
OU AO AOOOORARAANGGE ONGGE OOU 

OUROROOUGUGGESES
, Orange or YYY Orange orYeYeelllloloow, w, OraOraranangngege oor 

Peppersd PPPPPPPPePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPdReReded PePeepppepeersrs
/kg22.2..1888/18/kg8//kgkg

CONCOMBRES ANGLAISCOCOONCNCOCOMOMMBBRRESES AANGNGGLLAAISIS
English CucumbersEnEngnglglilisissh CuCucuccumummbebeersrs

OOUOUOUOUOOOUUO OLOLLLLOLLLLLLLOLLLLLLLLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFFF LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLELELLELLLLLLLLLLLLLLLLLLLELL ÉTÉÉÉTÉÉÉÉÉÉÉÉTÉÉÉÉÉTÉTTT OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOSSMMMMMMIMINININI-I--FEFEUEUIUILILLLLETETÉTÉSÉS OOU ROROOLLLLINININI
DDD777777DAAAAAAAAAAA77DA SDAYAYSYS

PPPPPPP ffffff PP iirrrrrrrrrrrrrr MMMMMMMMMMMMMMM PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPiRoRoollllininni oor MMMininni PuPuufff PaPasasstrtrrieieses
444444450000gg04545050g0g

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP EUVPPIIEEUUVVRRE
OctopusOcOcctotooppusus
17.61/kg1717.67..6 /kgk61/1//kgkg

F AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO F FF FFFF FFFF FFFF F FF FFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFF HAAHAHAHAHHHHAHHHHHHHHHHAH CHCCHCCCCHCHCCCCHCHCCHCCCCCCCHCCCHHCHCHCCCCCCCCCC ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ MMIMMIMMMMMMMMMI MMMMMMMMMMMABOBOOEUEUFUF HAHAACCHÉHÉ MI AAA AISMI-I--MAMAAIGIGGRRE FRFRARAAISIS
Be fFFFFFFFFFFFFFF hhhhhhhhhhhhhhhh MeMMMMMMMMMMMMMeMMMM dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd GGGGFrFreresessh Me G ooG dMededdiuiumum GrGroroounundnd BeBeeeeef

7.69/kg7 677 9/7.67..6969/kg9//kgkg

FRAMMMMMMMMMMMMMM LLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAMMEERRL AISLAAN FFRARAAISIS
gFFFr hh hhhhhhFrFreresessh WhitingWhhitititiningng

AFFRF OMOMAG ROMAM NO MMFRFROROMOMAMAAGGE ROOO A OO DD RAANÉÉÉROMOMAMAANONO MÉMÉDÉDDITITETERERRRARAANÉNÉEÉENEN
CheeseCCheheeeesesese
3.21/kg21/1313.3.3.221/kg1//kgkg

ÔRÔRÔÔÔÔRÔÔÔÔÔÔÔÔÔ LORÔRÔT DD OOOOOOLOLONGEÔTITI DDE LLOONGNGGE
DDDDDDDDDDD PPPPPPP FFFFF AA AAV ODDE POOOOOROOOOO CCCCCCCCC RAAA S AAAAAAAAAAAAAAAAPOORCRC FFRARAAISIS V CCCCCCAAVVECEC OOSOS

FFFFFFFFF hhhhhhhhhhhhh PPPPPPPPPPFrFre PPPo kkkkrkkkkkk LLLLLLooresessh BoBoonene-e--InIn PoPoorrk LLooinin RoRoaoasasst
3.333 555 ///////////////// gg3.3.5.551/kkkkkkkkkgggg1//kgkg

QUÉBEC

5.49/kg

Nettoyé · Cleaned
7.69/kg

QUÉBEC

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTPPPPPP PPPOOPOO POOPO TTTTP DDDD PO LLLLLLLLLLLLPOPOOITITTRRIINNE DDE POPOOUULLEET
DDDDÉÉDÉÉDÉDÉDÉFFFFFF AAAA DDDDDD ÉÉÉÉÉÉÉÉFRFRARAAISIS DDÉSÉSOOOOO SSOSOSSSSSÉEÉE

FFrFrFrFFFFrFrFrFFF hhhhhhFrFreresessh BoBooneneelelesessss
CCCCCCCCCCCCCCCC kkChhhhhhiChhicicckekeen BrBrereaeasasst

g000/0/0/0//0//000000000000/0/00/0///0//0/111.1..000/kkkkkkg0//kgkg
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PAPOU
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Learn all aspects of the printing trade from 
computer layout to operating offset and 
screen presses as well as finishing and 
binding techniques.

 Get hands-on experience that will give you 
the employment edge. 

Upon completion, your understanding of 
the entire printing process, equipment 
maintenance, paper, inks, film, stripping, 
and application software will enable you to 
enter the world of printing with confidence.

3737 Beaubien East, Montreal (QC) H1X 1H2

Tel.: 514•376•4725
www.rosemount-technology.qc.ca

FREE
TUITION

Call for our 
Next Session

RTC programs lead 

to excellent career 

opportunities!

DIGITAL GRAPHICS TECHNOLOGY
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Ένας καλός και υγιής περίπατος

-

-

-

-
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Ευκαιρία για απόδραση

-

-

-

-
-

-

-

Σπάζοντας την απομόνωση

-

-

-

-

-

. .

:

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ

ΤΙΜΙΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ 
ΖΗΣΗΣ 

ΝΤΕΡΕΚΑΣ

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

Υποστηρικτές της ΦΙΛΙΑΣ, όπως ο βουλευτής του Laurier-Dorion Γεράσιμος 
Σκλαβούνος, η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Έφη Γιάννου, η δημοτική σύμβουλος 
του Park Extension Μαρία Ντέρου και η Δήμαρχος του VSP Anie Samson, με τη γενική 
διευθύντρια της ΦΙΛΙΑΣ

Δεκάδες άτομα συμμετείχαν στο ετήσιο Walk A Thon της ΦΙΛΙΑΣ μέσα από 

τους δρόμους της Park Ex

Οι υποστηρικτές της ΦΙΛΙΑΣ μαζί με 

σημαίνοντα πρόσωπα του πολιτικού 

κόσμου περπατούν κατά μήκος της 

Ogilvy Av., στις 9 Σεπτεμβρίου στο 

11ο ετήσιο Walk A Thon της ΦΙΛΙΑΣ

ΤΟΥ MARTIN C. BARRY

Σύμμαχος και φέτος ο καλός καιρός
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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

Παύση: Τι οδήγησε τον όμιλο να αποφασίσει την αναστολή των δραστηριοτήτων του στη χώρα μας 

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ  20

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns
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450-978-0070

$207
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-

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  19
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5449 Avenue Royalmount, Mont-Royal, QC H4P 1J3 WWW.LAZAROS.CA    514.994.6391

GOSS!P
Lady Gaga:
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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
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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 COME!!!     FIRST SERVED!!!

Πάντοτε με τη χάρη Της

π. Νικόλας
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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 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
	�
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.

��ΣΣ����	Θ����� �	���Σ
	�
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
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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.

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

της ψυχής του αείμνηστου αδελφού και φίλου

(Από Λεωνίδιο Αρκαδίας, 
Του Λεωνίδα και της Σοφίας 1933-2017)

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν  
κόλλυβα και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας.

Οι φίλοι και οι εν Χριστώ αδελφοί του θα χαρούν αν έλθετε και συμπροσευχηθείτε  
μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του αείμνηστου Αθανασίου Χαραμή.

��ΣΣ����	Θ����� �	���Σ
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στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (777 Saint-Roch, Montreal) 
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής της λατρευτής μας μητέρας και γιαγιάς

(το γένος Σπαγουλάκη, ετών 86, από Ηράκλειο Κρήτης)

Τα παιδιά: Γεώργιος-Ευρώπη Γεωργακάκη,  
Καλλιόπη-Γεώργιος Μιχαλόπουλος 

Τα εγγόνια: Μηχαλία, Χριστίνα, Γρηγόρης και Μιχάλης 
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθεί καφές και κόλλυβα στην αίθουσα 
της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

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

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της  
ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(ετών 79, από Ζάκυνθο)
Η σύζυγος: Αγγελική Μαρούδα (το γένος Μεϊντάνη)

Τα παιδιά: Αθηνά-Σπύρος Κουρής, Νίκος Μαρούδας, Χριστίνα-Joey Fumo 
Τα εγγόνια: Αλεξάνδρα-Δημήτρης Ψυχάρης, 

Στέφανος, Αντώνιος, Antoinetta 
Τα αδέλφια: Ολγα Κεφαλληνός, Διονύσιος-Χρυσάνθη Μαρούδα,  

Μαριάννα Καλαμπάκα (από Ζάκυνθο)
Οι νύφες: Άννα και Αθηνά 

Τα κουνιάδια: Μαύρα-Παύλος Τσιριγώτης
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 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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• 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.

���Σ�� �	���Σ
	� Π�	�����Σ �	���Σ
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στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελούμε  
Πενταετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(από Νεμούτα Πύργου Ηλείας, ετών 78)

Η σύζυγος: Πηνειό Καψή (το γένος Ασημακοπούλου)
Τα παιδιά: Ευαγγελία-Θεόδωρος,  

Επαμεινώντας-Κατερίνα, Διαμάντω-Frank
Τα εγγόνια: Πηνελόπη, Παναγιώτα και Ελένη 

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

της Εκκλησίας. Παρακαλούνται γνωστοί και φίλοι όπως παρευρεθούν.

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

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  
της ψυχής του αείμνηστου συζύγου και θείου

Από Οιχαλία Μεσσηνίας

Η σύζυγος: Αρχοντία 
Η κουνιάδα: Βούλα Μπαλτά 

Τα ανίψια: Οικογένεια Νίκου και Μαρία Μηλιώνη,  
Θεόδωρος-Σοφία, Γιάννης-Μπέσσυ, Δημήτρης, Χριστίνα, Τρίσα-Μάϊκ

Οι λοιποί συγγενείς από Καναδά, Ελλάδα, Αμερική και Αυστραλία.
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 Τίμιου Σταυρού (4865 Souvenir Chomedey Laval)  

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(από Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, ετών 71)
Η σύζυγος: Σπυριδούλα Τσαγκάρη (το γένος Χαλαζιά) 

Τα παιδιά: Ιωάννα και Αγγελής Τσαγκάρης 
Τα εγγόνια: Διονυσία-Μαρία, Μαριλένα 

Τα αδέλφια: Βιβή και Νικήτας Λαμπούσης,  
Χρήστος και Κυριακή Τσαγκάρης 

Οι κουνιάδοι: Κωνσταντίνος και Βασιλική Χαλαζιά,
Παρασκευή-Ανδρέας Κάντας, Γεωργία και Παναγιώτης Βαρβάκης 

Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι κουμπάροι 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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. ΕΕπιπΕΕΕΕΕπισπισκισσκεσκκεφκεεφεφθεφθθείθεείτείίτείττε τε τατα τα γρραφεία μαγραγρραφραφαφφείφεείαείία ία μααςμαςς.ας.ς. ς.
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στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (20 Brusnwick 
Boul. DDO) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ  
αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου πατέρα και παππού

(ετών 96, από Αθήνα, γεννηθείς στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας)

Τα παιδιά: Μιχάλης - Μαίρη Βαρδαλά, Μανώλης - Deby Βαρδαλάς  
Τα εγγόνια: Ελένη, Βασίλης και Αλέξα 

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

της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard) τελούμε  

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

(από Πέρα Μέλανα Κυνουρίας)
Τα παιδιά: Γιάννης Λυσικάτος, Εμμανουήλ-Μαρία Λυσικάτος 

Τα εγγόνια: Δημήτριος, Νικόλας 
Τα αδέλφια: Γιάννης-Ματίνα Λυσικάτος,  

Ηλίας-Μαρία Λυσικάτος (από Ελλάδα), Δήμητρα-Νίκος Τσουκάτος,  
Βαρβάρα-Ηλίας Τρίκουλης, Σαράντος Λυσικάτος 

Τα κουνιάδια: Ελένη-Γιώργος Τσουκάτος,  
Αικατερίνη Λυσικάτος (από USA), Ελένη Λυσικάτος (από USA),  

Θωμαΐς Λυσικάτος (από USA), Αλεξάνδρα Λυσικάτος,
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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στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard)  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ  

αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου

(Το γένος Παναγιωτακάκου, από Δαφνί Λακωνίας, ετών 70)

Τα παιδιά: Χρήστος, Αθανασία Μπάμπαλη, Ευστάθιος Μπάμπαλης
Τα εγγόνια: Ελευθέριος, Παρασκευή, Μαρία και Dallas 

Η αδελφή: Αναστασία, Νικόλαος Κούτσαρης 
Τα κουνιάδια, τα εξαδέλφια. 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.

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.

������Σ �	���Σ
	�



28 •

Jasko Moshonas Ouimet Inc.
SALON FUNÉRAIRE • FUNERAL HOME

693 Jean-Talon West
Montreal, Qc

H3N 1S1
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8:30-10:00 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελούμε 

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

(το γένος Λιοφάγου, ετών 76, από Φιλώτι Νάξου)
Ο σύζυγος: Αναστάσιος Σουλής

Τα παιδιά: Δημήτριος και Κυριακή 
Ο εγγονός: Γεώργιος 

Τα αδέλφια: Ελένη Μουστάκη, Δεμένεος-Δέσποινα Λιοφάγος (από Ελλάδα)
Τα κουνιάδια: Κούλα Λιοφάγου/Σουλή, Βασίλειος-Μαρία Σουλή,  

Γεώργιος-Ειρήνη Σουλή (από Ελλάδα), Ελευθέριος Κίλης (από Ελλάδα)
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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στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ (11801, Elie Blanchard, 
Montreal) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής της αείμνηστης συζύγου, μητέρας, αδελφής και γιαγιάς

(ετών 85, από Χίο, το γένος Πολιτάκης)
Ο σύζυγος: Γεώργιος Κλιαμενάκης

Τα παιδιά: Δήμητρα και Μιχάλης Μπακλού, 
 Πέτρος και Δέσποινα Κλιαμενάκης

Τα εγγόνια: Στέλλα και Γεώργιος Τζήκα, 
Γεώργιος, Σίμος και Βίκτωρας Κλιαμενάκης

Τα δισέγγονα: Μιχάλης και Αποστολία Τζήκα
Τα αδέλφια: Απόστολος Πολιτάκης και Βασιλική Στρουμπάκης

Τα κουνιάδια, 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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στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ (11801, Elie Blanchard, 
Montreal) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής της αείμνηστης συζύγου, μητέρας, αδελφής και γιαγιάς

(ετών 85, από Χίο, το γένος Πολιτάκης)
Ο σύζυγος: Γεώργιος Κλιαμενάκης

Τα παιδιά: Δήμητρα και Μιχάλης Μπακλού, 
 Πέτρος και Δέσποινα Κλιαμενάκης

Τα εγγόνια: Στέλλα και Γεώργιος Τζήκα, 
Γεώργιος, Σίμος και Βίκτωρας Κλιαμενάκης

Τα δισέγγονα: Μιχάλης και Αποστολία Τζήκα
Τα αδέλφια: Απόστολος Πολιτάκης και Βασιλική Στρουμπάκης

Τα κουνιάδια, 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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απεβίωσε στο Μόντρεαλ, η αείμνηστη λατρευτή μας σύζυγος, 

μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία 

(το γένος Παντσοπούλου, από Καραμεσινέικα, Κάτω Αχαΐας, ετών 56)
Η σορός της θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο Yves Legaré 

1350 Autoroute Chomedey, Laval, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου από τις 3:00 ως τις 9:00 μ.μ.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό του Τιμίου 

Σταυρού (4865, Souvenir, Laval)  
την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ.

Ο σύζυγος: Μιχάλης Μουστρίδης
Τα παιδιά: Μαρίνα και Μαρία

Τα εγγόνια: Μιχάλης, Έλενα και Ραφαήλ
Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος, Θανάσης Παντσόπουλος 

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
Μετά την ταφή θα προσφερεί καφές στην αίθουσα της εκκλησίας.
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St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas 
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca
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Send your photos  
FREE OF CHARGE

celebrations@newsfirst.ca
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304

Ελένη

Album's cover.pdf
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
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www.hcgm.org  

Lesley-Ann Judge 
lajudge@hcgm.org  

« »

« »

« » 

Laval Les Îles, 
Fayçal El-Khoury, 
L'Abord-à-Plouffe, 

Chomedey
St-Martin, Aline 

Dib, 
Jean-Claude 

Gobé 
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Ernst & Young

-Daher

« »

« » 
« ». 

, 

av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466  

Chomedey.

Côte Ste-
Catherine, Montreal.

www.hcgm.org/about-us/job-opportunities/
CV) 

Pelagia Adamidis, Interim Executive Director 
Ref: Sexton position - MNSG  
Hellenic Community of Greater Montreal 
5777 Wilderton Avenue, Montreal Qc H3S 2V7 

e-mail: padamidis@hcgm.org fax: 514-738-5466 
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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 

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

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 
 

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ & 
ΧΑΝΤΟΚΑΣ

 

 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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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NEW ENGLAND REVOLUTION - MONTREAL IMPACT 1-0

EASTERN CONFERENCE

WESTERN CONFERENCE
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CHAMPIONS LEAGUE (1
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ΝΕΑΡΟΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Νεαρός μπαίνει στο φαρμακείο. -Κύριε
φαρμακοποιέ, απόψε θα μου κάνει το τραπέζι 
η κοπέλα μου κι επειδή μετά θα πάμε στην
κρεβατοκάμαρα θα ήθελα ένα προφυλακτικό. Του 
το δίνει ο φαρμακοποιός, πληρώνει και ενώ βγαίνει 
από το φαρμακείο ξαναγυρίζει: -Ξέρετε, θα είναι 
και η αδερφή της στο τραπέζι η οποία τελευταία 
μου κολλάει. Γι αυτό δε μου δίνεται άλλο ένα;
Του δίνει και το δεύτερο ο φαρμακοποιός,
πληρώνει και ενώ βγαίνει ξαναγυρίζει: -Δε μου 
δίνεται και ένα τρίτο; Θα είναι και η μητέρα τους, η
οποία είναι πολύ όμορφη και μπορεί και αυτή κάτι 
να μου ζητήσει… Παίρνει και το τρίτο και φεύγει.
Το βράδυ στο τραπέζι είναι και ο πατέρας της
κοπέλας του. Σερβίρετε το φαγητό και ο νεαρός
αρχίζει να κάνει ασταμάτητα το σταυρό του. -Καλέ, 
σταμάτα επιτέλους, λέει η κοπέλα του. -Άσε με, 
ξέρω τι κάνω…
-Καλά, μιλάμε δεν ήξερα ότι ήσουν τόσο θρήσκος! 
-Κι εγώ δεν ήξερα ότι ο φαρμακοποιός είναι
πατέρας σου!!

Ο «Μικρός Γουίλι», το πρώτο τανκ
που κατασκευάστηκε από τους Βρε-
τανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη
φορά κατά των Γερμανών στον Α’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη του Σομ.

Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της 
εφημερίδας «Η Καθημερινή».

Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την 
πενικιλίνη.

Διάσπαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Απο-
χωρεί η ανανεωτική πτέρυγα με επι-
κεφαλής τη Μαρία Δαμανάκη, τον 
Μίμη Ανδρουλάκη, τον Παναγιώτη
Λαφαζάνη και τον Γιάννη Δραγα-
σάκη. Οι ανανεωτικοί, που εκπρο-
σωπούν γύρω στο 50% της Κ.Ε. του
ΚΚΕ, θα παραμείνουν στον Συνασπι-
σμό της Αριστεράς και της Προόδου, 
που θα μετατραπεί σε ενιαίο κόμμα.

Με μία συμβολική απευθείας σύνδεση
Αθήνας - Λευκωσίας, ο έλληνας πρω-
θυπουργός Κώστας Σημίτης και ο κύ-
πριος πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπου-
λος εγκαινιάζουν τον πρώτο ελληνικό 
δορυφόρο «HellasSat».

Ο Αδόλφος Χίτλερ υιοθετεί τη σβά-
στικα ως επίσημο σύμβολο της Να-
ζιστικής Γερμανίας. Την ίδια μέρα 
εκδίδει διάταγμα, με το οποίο υποβι-
βάζει τους Εβραίους στο καθεστώς 
του υπανθρώπου.

+ 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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THE BEST WARRANTY
IN THE BUSINESS

JUST GOT BETTER!

CELEBRATION

5
510

10 0

NO-CHARGE EXTENDED WARRANTY1 
VALUED AT UP TO $2,600. FOR A LIMITED TIME ONLY!

10   
YR/160,000KM
Powertrain Ltd Warranty**

YR/1
1

00
6

,
0,
000
00

 KM
  New Vehicle Ltd Warranty**

YR/UNLIMITED KM
  Roadside Assistance**

650, ST-MARTIN EST, LAVAL • 450-629-6262 • WWW.LAVALMITSUBISHI.CA

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑLAVAL MITSUBISHI

2017 Outlander GT S-AWC/2017 RVR GT/2017 RVR SE Black Edition AWC/2017 Lancer GTS AWC/2017 Lancer SE Black Edition AWC/2017 Mirage G4 SEL/2017 Mirage SEL model shown has an MSRP of $37,998/$29,898/$28,698/$26,298/$25,198/$18,298/$18,298. 1 Offer available from September 1, 2017 to October 2, 2017 for eligible and qualified customers on the purchase/finance (Mechanical Breakdown Protection) or lease (Appearance 
Protection) of a 2017 Mirage/Mirage G4/Lancer/Lancer Sportback/RVR/Outlander (Evolution Final Edition and i-MiEV excluded), valued at up to $2,430/$2,430/$2,430/$2,430/$2,600/$2,600. Limited-time extended warranty coverage is offered through Mitsubishi Motors Diamond Care ancillary product suite. Mechanical Breakdown Protection (purchase and finance only) covers air conditioning, electrical systems, fuel delivery, trip 
interruption roadside assistance and more for up to 120 months/160,000 km, whichever comes first. Appearance Protection (lease only) covers car rental, front windshield repair, interior protection, paint repair and paintless dent removal for up to 48 months. Other warranty term options may be available. Certain terms and conditions apply. Extended warranty is transferable to the next private purchaser (fees apply). Roadside assistance within 
the extended warranty coverage has a $100 tow maximum per event. Visit www.mitsubishi-motors.ca or your local dealer for complete offer and coverage details. **Whichever comes first. Regular maintenance not included. New Vehicle Limited Warranty covers most vehicle parts (excluding batteries, entertainment systems and other items excluded under the warranty’s terms and conditions) under normal use and maintenance. Roadside 
Assistance covers services including free towing, battery boosts, flat-tire service and more. Best Backed claim based on published OEM warranty information for Model Year 2005 light-duty vehicles sold in Canada. Limited-time extended warranty coverage is offered through Mitsubishi Motors Diamond Care ancillary product suite. See dealer for warranty and roadside assistance terms and conditions and other details. Some conditions apply.

SO POPULAR 
OUR PROMOTION HAS BEEN EXTENDED TILL OCTOBER 2ND


