
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

Ποιους
φωτογραφίζει  
το δικαστικό βούλευμα

ΑΠΟ 354-549 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ

Πάνω από 5000 άτομα συνελήφθησαν τον Αύγουστο στο Κεμπέκ

YOUR CAREER,
OUR FOCUS!• 1 year program

• State of the art 4 colour press
• Silk screening, CNC Technical Skills
• Learn the latest software, including:
 Photoshop, Illustrator, Quark & InDesign

3737 Beaubien East, Montreal, Qc, H1X 1H2
Tel.: 514 376-4725
www.rosemount-technology.qc.ca

Programs leading to a Ministry  
Of Education Diploma
LOANS & BURSARIES AVAILABLE

CALL FOR INFO ON NEXT SESSION
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100% Job Success Rate
Digital Layout Technology Program
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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: 26967358MLS: 27829589

MLS: 19688992

MLS: 26241497

MLS: 9782021

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.

• VIMONT LAVAL •  
Two 4½ apartments  

for rent.  Close to trans-
portation, highways and 

shopping.   
Quick Occupancy! 

 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. 24 •  2 TO 4 PM
503, 95th Ave, Chomedey (Cross street Samson Blvd, H7W 3V1)

Groupe Sutton Excellence inc. 
Agence immobilière • Office: 450.662.3036 

 agentvk@gmail.com

      514.993.5010
     450.902.8378
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Voula Kottaridis
Real Estate Broker

Excellent
Service

Exceptional
Results

Τουλάχιστον 230 νεκροί, μεταξύ των οποίων δεκάδες παιδιά
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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

Ποιο είναι το κόστος

Οι λεπτομέρειες του ελέγχου

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2017

Πρόβλημα εξαερισμού η αιτία  
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mtellides@gmail.com
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TEL.: 1-800-361-7262 ext 241056

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-



 •  5

-

-

-
-

-

-

-

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Θ.

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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Πάνε για… Τζακ Ποτ

-

Με ταχύτητες φωτός!

-

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

podiatrerivenord.com

Laval 450.937.5055

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

Clinician at UQTR

260 Grande Cote,
Rosemere  

(near the train station)

G d C
450.979.0303

Foot pain?  
WE CAN HELP!

FFUFFUFUUFUFFFUFFUFUFUFUNNGNGNGGGNGNGGNGNNGAAAAAAAAAAAFFFUUUNGNNGGAGALLLAL
ett)))
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ΣΚΟΥΡΙΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
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Δύο αναγνώσεις
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Ο γρίφος Ανδρουλάκης

-

-

Το παιχνίδι των πρώην αρχηγών

-

-

-

-

-
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Η ψηφοφορία

-

-

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
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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

-

-

-

-

«Δεν είναι βιώσιμη λύση η δημι-
ουργία και νέων δομών στο νησί»

-
-

-

-

-
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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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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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Τα έγγραφα του Wikileaks
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

Τον παρακολουθούσαν
περίπου 20 άτομα

-

-
-

-

-

Η εμπλοκή στη Νέα Μάκρη
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ΠΟΙΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
-ΤΙ ΡΟΛΟ ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Le Crystal – Salle de Réception

LIBERAL FEDERAL ASSOCIATION of 
ST-LAURENT

 514-333-6939 • tom_lambro@hotmail.com 



 •  11

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Άδειες παραλίες και επιχειρήσεις, στη στεριά οι ψαράδες

-

-

-

Πού παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα
 προβλήματα

-
-

Το ΕΛΚΕΘΕ «σαρώνει» το Σαρωνικό 

-

Αγαπητοί συμπατριώτες 
και συμπατριώτισσες οι εθελοντές του  

“Magic Mission”, 
σας προσκαλούν σε γεύμα  Αγάπης και Αλληλεγγύης 

για τα παιδιά της πατρίδας την 

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017 
στη 1:00 μ.μ. 

στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός Μαρής». 

Στο γεύμα θα μας 
 διασκεδάσουν αφιλοκερδώς 

οι μουσικοί της παροικίας 
Νίκος Αναστασίου 

και
Γιώργος Γεωργακόπουλος, 

Θα γίνει κλήρωση  
με πολλά και πλούσια δώρα.

Το “Magic Mission”, 
ευελπιστεί ότι οι φίλοι  

και υποστηρικτές  
του θα δώσουν οικογενειακώς  

το «παρών» σ’ αυτή την εκδήλωση  
Αγάπης και Αλληλεγγύης  

και θα φροντίσουν να φέρουν 
φίλους και γείτονες για να 

γνωρίσουν από κοντά  
τη δουλειά και το έργο μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας περιμένουμε.
Για εισιτήρια και λαχνούς τηλεφωνήστε 

στον αριθμό 514-569-1313 
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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)

Our priority is your healthy smile...

4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS
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761 rue de Liège Ouest, MTL 514 271-7921

Supermarché                Supermarket
SSSSuLIÈSSE

¢99ea.

FREE DELIVERYRRY

¢79
lb.

$449
lb.

$379
ea.

2/$499

FREE

  $799
ea.

¢99
ea.

$499
lb.

$449
lb.

¢79
lb.

¢89

$549
ea..

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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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
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FFFFF hhhhhhh PoPoP ppppppppppppppFrFreresessh PoPo kkkkkkkkkkkkkk S aorrk SpSpapararereer bbbbbbbbbbbbriibsbs
44444444.44444.4.4.4.4.44.4 333333333333 ///////// gg4.4.3999//k/k/k/ ggg.339/9//kgkg

QUÉBEC

QUÉBECQUÉBEC 99¢

eeeggg qqqqqqqq toooooo ooooo dddddddd**BBioioolologogigiqiququeueses eet nnididsds exexcxcclulusus

CANADA AA QUÉBEC

PRODUIT DE LA GRÈCE

PRODUIT DE LA GRÈCE
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PAPOU
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NATALE: 514.777.3774

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT  

AFTERBEFORE

CRACKS • POT HOLES  
EDGES OF GARAGE ENTRANCE AND FOUNDATIONS

MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED SEALER PROTECTION

REPAIR OF

REPLACEMENT  

OF DRAINS

CALL FOR  
FREE  

ESTIMATION

-

Απλότητα 

-
-

-

Δυνατότητα Λήψης Απόφασης 
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
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:

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ HLBS ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ

ΠΟΛΥ ΠΑΝΟΥ

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

-

-

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ ΠΕΤΡΟΦ

Μία νύχτα του 1983, σε ένα ρωσικό καταφύγιο, μία κόκκινη ένδειξη άρχισε να αναβοσβήνει στην οθόνη 
του συστήματος προειδοποίησης. Πυρηνική επίθεση ή λάθος συναγερμός; Ένας άνθρωπος έπρεπε να 
αποφασίσει. Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία του… 
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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

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Κοτζιάς: «Δίχως… ξήλωμα δε συζητάμε όνομα»
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450-978-0070

$207

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Το χαλιφάτο του ISIS σίγουρα θα αφανιστεί, αλλά ο τζιχαντισμός έχει ένα εκρηκτικό μέλλον. Όσο οι 
«μεγάλοι» θα κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα και το Ιράκ και η Συρία θα παραμένουν ερείπια, οι 
ευκαιρίες θα αυξάνονται για τους τζιχαντιστές. 
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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

-

-

Αργά ανακλαστικά

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

Τα σημάδια της απειλής

-
-

-

-
-

-

Ιμάμηδες – στρατολογητές

-

-
-

-

-

«Κόκκινος συναγερμός» στις μυστικές υπηρεσίες και την αστυνομία των 
ευρωπαϊκών χωρών μετά την επίθεση στη Βαρκελώνη. Στο επίκεντρο 
μπαίνουν η χρηματοδότηση των τζαμιών και ο διορισμός ιμάμηδων από 
Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αλγερία, Μαρόκο και Τουρκία.
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5449 Avenue Royalmount, Mont-Royal, QC H4P 1J3 WWW.LAZAROS.CA    514.994.6391

GOSS!P
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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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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.

 
 

dndndnd  
hehehehhh  

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

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard avenue, Montreal, 
Qc. H4J 1R7), τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(από Πολυκάρπη Καστοριάς, ετών 85)

Η σύζυγος: Ευδοξία Τσίκου (το γένος Καλαφατίδη)
Τα παιδιά: Θωμάς-Αναστασία, Ελένη-Θανάσης, Πολυξένη-Joe

Τα εγγόνια: Christopher, Alexander, Ce’Nedra.
Τα αδέλφια: Μελπομένη-Ελευθέριος (οικογενειακώς) 

Τα αδέλφια από την Ελλάδα (οικογενειακώς).
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 του  
αείμνηστου πατέρα, παππού και αδελφού

(Από Ρέθυμνο Κρήτης, ετών 88)
Τα παιδιά: Χρυσούλα-Candido, Έλλη-Michel, Ανδρέας Πλαΐτης

Τα εγγόνια: Alexandra, Maxine, Roxanne, Annick, Philippe, Andrea 
Τα αδέλφια: Νίκος-Γαριφαλιά, Λευκοθέα-Γιώργος, Γιώργος Πλαΐτης,  

Βιργινία-Γιάννης Αλεξίου, Οδυσσέας-Μαρία Πλαΐτης, 
Γιώργος-Γραμματική Πλαΐτη 

Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 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, Laval),  

τελούμε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  
της ψυχής της αειμνήστου συζύγου και μητέρας

(14 Ιουνίου 1946  -  6 Οκτωβρίου 2014 / το γένος Τσίμπος)

Ο σύζυγος: Ιωάννης 
Τα παιδιά: Αννα και Γιώργος 

Ο εγγονός: Παναγιώτης 
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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού (4865 Souvenir Chomedey Laval)  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(Ετών 83, από Μυτιλήνη)

Η σύζυγος: Μαρία Ψωμά 
Τα παιδιά: Παναγιώτης-Γιαννούλα Ψωμά,  

Δημήτρης Ψωμάς, Ευστράτιος-Κατερίνα Ψωμά 
Τα εγγόνια: William, Ανδρέας, Μαρία-Ευαγγελία

Τα αδέλφια εδώ και στην Ελλάδα, 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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 5220 Grande Allee,  
St-Hubert, τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και αδελφού

(Ετών 72, από Λάρνακα, Κύπρου)

Η σύζυγος: Λουκία
Τα παιδιά: Χριστόφορος και Μαρία-Χριστίνα Παττίχη 

Η αδελφή: Περιστέρα
Τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 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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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

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

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.

���Σ�� �	���Σ	�
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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�
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.

�Ξ���	� �	���Σ	�

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (5220 Grande Allee, 
Saint-Hubert, J3Y 1Α1) τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(από Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ετών 90)

Η σύζυγος: Φρόσω
Τα παιδιά: Γεωργία (Philip), Μαρία (Daniel), 

Χριστίνα (Ralph), Αντωνία (Steve)
Τα εγγόνια: Rebecca, Olivia, Eva, Michael, Rhea, Stella and Phoebe

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 οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

���Σ�� �	���Σ	�
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard) τελούμε  

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

(Από Γεωργίτσι Λακωνίας, ετών 82)

Η σύζυγος: Αθανασία (το γένος Γκόνη)
Τα παιδιά: Παναγιώτα, Βασιλική-Γιάννης Μανωλούλης, Ευαγγελία

Τα εγγόνια: Θωμάς και Ανθέα 
Τα αδέλφια, 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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελούμε  
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(από Κόρινθο, ετών 80)

Η σύζυγος: Μαρία 
Τα παιδιά: Αννα-Αντώνης, Βούλα-Παντελής 
Τα εγγόνια: Χαράλαμπος (Robbie), Χριστίνα, 

Σοφία, Αλεξάνδρα και Ανδρέας 
Τα αδέλφια, 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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�
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 Σακελλαρίου, από Αλέα Αργολίδος, ετών 94)
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος-Γιαννούλα Αγγέλης,  

Νικόλαος-Ελένη Αγγέλη (από Ελλάδα)
Τα εγγόνια: Φανή-Φώτιος Ζαχαράκης, Ελένη και Παναγιώτα, 

Γιάννης και Παναγιώτης (από Ελλάδα)
Τα δισέγγονα: Χριστίνα και Κωνσταντίνα 

Τα αδέλφια: Βασίλειος Σακελλαρίου (οικογενειακώς από Αυστραλία),
Γεωργία Μάλλιου (από Ελλάδα)

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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�
στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος (1565 Cure La Belle Chomedey Laval) 

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  
της ψυχής της αείμνηστη μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

(το γένος Γκουνή, ετών 63, από Φαλάνη Λάρισας)
Τα παιδιά: Ανδρέας-Ουρανία Λεμοντζή, Αννα Λεμοντζή,  

Aidin-Νεκταρία Mohsenin, Αντώνης Λεμοντζής, Μαρκέλα Λεμοντζή
Τα εγγόνια: Μαρία, Ιωάννα, Δημήτρης, Οφέλια, Ελιάνα 

Τα αδέλφια: Τριαντάφυλλος-Ελευθερία Γκουνή,  
Βασιλική-Σταμάτης Ντινιάκος, Ευαγγελία-Νικόλαος Αγγελάκης,  

Σπυρίδων-Σάντυ Γκουνή, Μαρία-Γεώργιος Φταράς 
Τα κουνιάδια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι,  

εδώ στην Ελλάδα και την Αμερική.
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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• 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

�ΓΓ�Λ�� Θ�	���
Με πολύ μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε  

στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος σύζυγος, πατέρας και παππούς

(1934-2017)
Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο Aeterna 

(55 Gince, Montreal, QC, H4N 1J7) 
την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 

και ώρες 4:00pm – 9:00pm
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί 

στην εκκλησία των Αρχαγγέλων 
(11801 Elie Blanchard, Montreal) 

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 10:00am.
Η σύζυγος: Παναγιώτα

Τα παιδιά και τα εγγόνια του  
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

�ΓΓ�Λ�� Θ�	���
Με πολύ μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε  

στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος σύζυγος, πατέρας και παππούς

(1929-2017)
Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο Aeterna 

(55 Gince, Montreal, QC, H4N 1J7) 
την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 

και ώρες 4:00pm – 9:00pm
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί 

στην εκκλησία των Αρχαγγέλων 
(11801 Elie Blanchard, Montreal) 

το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9:45am.
Η σύζυγος: Αικατερίνη

Τα παιδιά και τα εγγόνια του
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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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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στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Souvenir, Laval) 
τελούμε Εξαμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της  
ψυχής της αείμνηστης συζύγου, μητέρας και αδελφής

Ο σύζυγος: Ιωάννης
Τα παιδιά: Ιωάννης Jr.

Τα αδέλφια: Βασιλική Καπακλή

�Ξ���	� �	���Σ	�

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 του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελούμε  

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

(Ετών 84, από Χανιά Κρήτης)

Η σύζυγος: Γεωργία Πετράκη (το γένος Τσιχλάκη)
Τα παιδιά: Μαρία Πετράκη, Ελευθερία-Ηλίας Κανταράκης

Τα εγγόνια: Νικόλαος, Λεωνίδας, Γιώργος και Λέλα 
Τα κουνιάδια, οι νύφες από εδώ την Ελλάδα και την Αμερική 

Τα ανίψια, τα εξαδέλφια από εδώ την Ελλάδα και την Αμερική  
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.
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στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελούμε  

Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
του αείμνηστου πατέρα και παππού

(Από Αλευρού Λακωνίας, ετών 79)
Τα παιδιά: Βασιλική-Κώστας Βαμβακίδης, Πήτερ-Thais Παπασταφίδας

Τα εγγόνια: Ζαχαρίας, Αντωνία, Αλεξάντερ
Τα αδέλφια: Μιχάλης Παπασταφίδας (από Ελλάδα),  

Γιάννης-Αμαλία Παπασταφίδα (από Ελλάδα), Δήμητρα Παπασταφίδα,  
Σταύρος (από Ελλάδα), Παναγιώτα Παπασταφίδα 

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 8:30 με 10:00 (11801 Elie Blanchard)  

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

(Από Θολοποτάμι Χίου, ετών 69)
Ο σύζυγος: Πέτρος 

Τα παιδιά: Παναγιώτης-Sandy, Ευαγγελία-Ιωάννης
Τα εγγόνια: Σοφία, Ευανθία-Alice, Ζαχαρίας-Πέτρος, Φιόνα-Δέσποινα

Τα αδέλφια: Βικτώρια-Ευάγγελος Λαμπρινούδης (από Κάλγκαρι), 
Νικόλαος-Βασιλική Σούβλος 

Τα ανίψια, από εδώ, Ελλάδα και Κάλγκαρι
Τα εξαδέλφια, 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 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	� ���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.
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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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M É T R O P O L E  G R E C Q U E  O R T H O D O X E  D E  T O R O N T O  
M O N A S T È R E  V I E R G E  M A R I E  L A  C O N S O L A T R I C E  

8 2 7 ,  c h .  d e  l a  C a r r i è r e ,  B r o w n s b u r g - C h a t h a m ,  Q C  J 8 G  1 K 7  t .  4 5 0 . 5 3 3 . 4 3 1 3   

w w w . m o n a s t e r e v m c . o r g  

ANNOUNCEMENT 

It will be an immense joy and a blessing to have your presence amongst us 
during the Hierarchal Divine Liturgy that will be presided at the Holy Monas-
tery of the Virgin Mary the Consolatory by His Eminence Metropolitan Sotiri-
os on Saturday, September 24th 2017 celebrating the feast of the most glori-
ous Martyr and Equal to the Apostles Thekla . 
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www.hcgm.org  

Lesley-Ann Judge 
lajudge@hcgm.org  
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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 

Kyoto, 

McGill 

« »
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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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MONTREAL IMPACT - MINNESOTA UNITED FC 2-3
TORONTO FC - MONTREAL IMPACT 3-5

 

EASTERN CONFERENCE

WESTERN CONFERENCE
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Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΤΙΟΣ
Ένας 60χρονος Πόντιος πάει στο γιατρό για
εξέταση σπέρματος. Ο γιατρός αφού πρώτα τον
εξετάζει, του δίνει ένα βαζάκι άδειο και του λέει να
το φέρει με δείγμα.
Την άλλη μέρα πάει ο 60χρονος με το βαζάκι άδειο.
-Τι έγινε; Που είναι το δείγμα; Του λέει ο γιατρός. 
-Άσε γιατρέ, πολύ ζόρικα τα πράγματα. Πρώτα
δοκίμασα με το δεξί μου χέρι, αλλά τίποτα. Μετά
με το αριστερό, αλλά τίποτα. Μετά δοκίμασα και
με τα δύο χέρια, πάλι τίποτα!
Φώναξα τη γυναίκα μου να βοηθήσει, δοκίμασε με
όλα τα χέρια, αλλά τίποτα.
-Τίποτα; Του λέει ο γιατρός. -Τίποτα, τίποτα,
απαντάει ο Πόντιος. Φώναξα και την κόρη μου! -Και
την κόρη σας; Ρωτάει έκπληκτος ο γιατρός. -Ναι, 
αλλά τίποτα και αυτή και μετά αναγκαστήκαμε να 
φωνάξουμε τη… γειτόνισσα.
-Τη γειτόνισσα; -Ναι την καημένη, τη λυπήθηκα,
τρεις ώρες προσπαθούσε, μία με τα χέρια, μία με
το στόμα, αλλά τίποτα!
-Μα είναι φοβερό αυτό που μου λέτε!
-Ακριβώς γι΄ αυτό ήρθα γιατρέ. Δώστε μου ένα
άλλο βαζάκι, γιατί αυτό δεν ανοίγει με τίποτα!!!

Η κήρυξη του Κριμαϊκού Πολέμου
(Παλαιό Ημερολόγιο) ανάμεσα στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία -η οποία 
έχει την υποστήριξη της Γαλλίας και 
της Αγγλίας- και στη Ρωσία, γίνεται
δεκτή με ενθουσιασμό από την ελλη-
νική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά
Όθωνα, που πιστεύουν στη νίκη των
Ρώσων.

Αγγλογαλλικά στρατεύματα της
Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσα-
λονίκη, λίγες ώρες μετά την παραί-
τηση Βενιζέλου, ακυρώνοντας την
ουδετερότητα της Ελλάδας στον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός, Γεώργιος Παπανδρέ-
ου, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποι-
ήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής 
ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την 
αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και
των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς.

Ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην 
ομάδα «Μέμφις Γκρίζλις» και γίνεται
ο πρώτος έλληνας καλαθοσφαιρι-
στής που θα παίξει στο NBA.

Αντιπαράθεση σημειώνεται στη Βου-
λή μεταξύ του υπουργού Οικονομίας, 
Γιώργου Αλογοσκούφη και των προ-
κατόχων του Γιάννου Παπαντωνίου
και Νίκου Χριστοδουλάκη. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που προέκυψαν από τη 
δημοσιονομική απογραφή, τα οποία
παρουσιάζει στη Βουλή ο κ. Αλογο-
σκούφης, εμφανίζονται σημαντικές
διαφορές στους δείκτες του δημοσίου
χρέους και του δημοσίου ελλείμματος. 

Μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο 
της αμερικανικής τηλεοπτικής σει-
ράς «Τα Φιλαράκια».

+ 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

Great deals 
on great devices.

Available exclusively 
at the following locations:

100$ bill 
credit* 

Activate any device on a 2-yr 
Share EverythingTM plan and get a

Off ers available for a limited time at participating locations and subject to change without notice. *With activation on any 2-year Share Everything Plans. Connection Fee of $25 per line applies (to fi rst invoice, applicable to new line/device 
only) to activate your service on the Rogers network. 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. © 2017  Rogers Communications.


