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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

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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ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατακόρυφη αύξηση
φέτος το καλοκαίρι
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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

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

Όχι, αυτό το μακελειό που έγινε στο Βέγκας, δεν έμεινε στο Βέγκας, όπως λέει... το ρητό. Και μας έδειξε 
τι συμβαίνει όταν οι παλαβοί καιροί μας, μπλέκονται με εμμονές από το 18ο αιώνα...
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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
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mtellides@gmail.com

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

TEL.: 1-800-361-7262 ext 241056
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Από διάφορα σημεία

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

Έλλειψη πιλότων

-

-

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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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

-

-
-

-

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

-

-
-

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

-
-

-

-

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

-
-

-
-

-

ΓΑΙΑ ΠΥΡΙ ΜΕΙΧΘΗΤΩ

-

-

-

-
-

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

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2019

Τετραπλές κάλπες το Μάιο του 2019 με το δίλημμα «εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια και ο Μητσοτάκης θα σας ξαναβάλει  
σ΄ αυτά», σχεδιάζει  ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις τελευταίες προτάσεις που επεξεργάζεται σοβαρά το Μαξίμου
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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
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ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
-

-

-

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Η ΕΚΘΕΣΗ
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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
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Οι επιδόσεις

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Νησίδες αριστείας

-

Η «συνταγή»

-
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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 

-

Το μέγεθος της καταστροφής 

-

-

-
-

Τεχνάσματα 

-

-
-

-

-

-
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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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Le Crystal – Salle de Réception

LIBERAL FEDERAL ASSOCIATION of 
ST-LAURENT

 514-333-6939 • tom_lambro@hotmail.com 
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4363 St-Martin Boulevard West, Chomedey, Laval
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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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épicerie

Agora
grocery shop

2445 Rue de Salaberry, Montréal, QC H3M 1L1  514-745-7444

Αποκλειστικά Ελληνικά Προϊόντα 
Άνετος και φιλόξενος χώρος

Φιλικό περιβάλλον

Εκλεκτά Κρέατα
Φρούτα και Λαχανικά

Νόστιμα Αλλαντικά

Φρέσκο Ψωμί
Σπιτικά Χωριάτικα 

Λουκάνικα

PARKING ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ!
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ !!!

Φέρνουμε την Ελλάδα στο καλάθι σας! 
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Rudexx

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 9 octobre au dimanche 15 octobre 2017 · from monday october 9th to sunday ttttttttttttttttooooooooooooooooooooo oo sususuusuususususususussuusuusus ndndndndndnndddddndndnndndndndndndnndndndndayaayayayayayayaayayayayayayayayayayayayayayyayayyayyyyyyyyyyoctober 15th 2017
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PAPOU
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΛΙΑΤΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ HLBS

THANKSGIVING DAY

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

Με τον φακό 
                       των ΝΕΩΝ

LOUKOUMAN:

(TA NEA)_ 

(TA NEA)

 

Τον ακλόνητο ιερέα της εκκλησίας τους, Πάτερ 
Βίκτωρα Τσέκερη, χαιρετούσαν και έπερναν την 
ευλογία του οι πιστοί της ενορίας. 

Ο ιδιοκτήτης του ASTOR CANDLES Γιάννης 
Χατζηχρηστίδης (δεξιά), σφίγγοντας το χέρι 
του πατρός Βίκτωρα Τσέκερη, είναι σα να 
του λέει «Κράτα γερά, σύντομα θα λειτουρ-
γήσει η Εκκλησία!»
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PAPOU

$2195
+tax

add $4 for chicken or gyro

4 porc souvlaki
+ 2 fries 
+ 2 soft drinks

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
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450-978-0070

$207

-
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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

Τρεις λογοτέχνες που ζουν στη χώρα δίνουν τη δική τους απάντηση στο γιατί φτάσαμε στη ρήξη, δείχνουν
τους «ενόχους» της κρίσης και εξηγούν ποια μπορεί να είναι η διέξοδος από αυτήν

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Οι Καταλανοί διεκδίκησαν το δικαίωμά τους να μπορούν να αποφασίζουν
δημοκρατικά και ελεύθερα», λέει ο Χιλιανός συγγραφέας Λουίς Σεπούλβεδα

«Παρασυρθήκαμε από ένα μίσος 
πρωτόγονο, χωρίς λογική», λέει η 
Ισπανίδα συγγραφέας Κλάρα Σάντσεζ

«Ο Ραχόι θα περάσει στην Ιστορία σαν 
ο ανόητος που ενώ έπρεπε να ανέβει 
σε ένα λόφο τον μεταμόρφωσε σε 
Έβερεστ», εκτιμά ο Μαρτίν Καπαρός
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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

-

-

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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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.

ooooooooooorrrrororororororrrorrrorrorrr 

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

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

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

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και αδελφού

(Ετών 89, από Χαβδάτα, Ληξουρίου Κεφαλληνίας)

Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά: Ειρήνη-Γιάννης Κεφαλλιανός (από Αυστραλία),  

Αγγελική Μοσχονά, Πέτρος-Δέσποινα Μοσχονά 
Τα αδέλφια: Γιώργος-Χρύσα Πετρόπουλος,  

Σεραφούλα Μοσχονά, Χριστίνα Μαυραγάννη (από Ελλάδα)
Τα ξαδέλφια: Μιχάλης-Αναστασία Μουρελάτος 

Τα ανίψια: Κώστας Πετρόπουλος, Σταματούλα-Domenic Matrinierri
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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

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

ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(ετών 73, από Αθήνα)

Η σύζυγος: Ελευθερία Ντούκα 
Τα παιδιά: Ελένη-Δημήτριος Βουρδούσης 

Η εγγονή: Μαρία-Κωνσταντίνα Βουρδούσης 
Τα κουνιάδια: Κωνσταντίνος-Αναστασία Σμυρναίος 

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.

�Ξ���	� �	���Σ	�

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ τελούμε  
Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(ετών 89, από Άραχο Ημαθίας)

Η σύζυγος: Αναστασία Αμανατίδου (το γένος Τοπαλίδου) 
Τα παιδιά: Κική-Κώστας Φυτοπούλου (από Ελλάδα),  

Χριστίνα-Ραφάτ Σαντέ, Νέλα-Νίκος Κωτσαλίδης 
Τα εγγόνια: Μαίρη-Κώστας, Σίμος-Σταυρούλα, Ελάνα,  

Γιώργος-Ελίζαμπετ/Αν, Γιάννης και Δέσποινα 
Τα αδέλφια οικογενειακώς 

Η νύφη: Ελένη (οικογενειακώς από Ελλάδα) 
τα ανίψια και τα εξαδέλφια από εδώ, Τορόντο και Ελλάδα 

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

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard) τελούμε  
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(από Κέρκυρα, ετών 83)

Η σύζυγος: Βαρβάρα
Τα παιδιά: Αθηνά, Νίκος-Φωτεινή (οικογενειακώς)

Τα εγγόνια και δισέγγονα 
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 των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ  

(11801 Elie Blanchard, New Bordeaux), τελούμε Ετήσιο  
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου  

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(από Ανάφη Κυκλάδων, ετών 83)

Η σύζυγος: Ιωάννα Κολιδά (το γένος Πυλαρινού)
Τα παιδιά: Εφη Κολιδά, Αντώνης Κολιδάς

Τα εγγόνια: Νικόλας-Steve Savoy, 
Ιωάννα Κολιδά, Νικόλας Κολιδάς

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί φίλοι & συγγενείς
Από Ελλάδα, USA 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	�
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (777 Saint-Roch, 

Montreal) τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  
της ψυχής του αείμνηστου αδελφού και θείου

(Από Παραδείσια Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας, ετών 79)

Τα αδέλφια: Νικολέτα Καρύγιαννη-Μαρκολέφα,  
Ανδρέας Καρύγιαννης, Χρήστος Καρύγιαννης (από την Ελλάδα),  

Χάρης Καρύγιαννης (από την Ελλάδα) Οικογενειακώς
Τα ανίψια: Χρήστος-Αθανασία Μαρκολέφας (οικογενειακώς)

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.

Π�	�����Σ �	���Σ	�

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Ellie Blanchard) τελούμε  
Πενταετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
της αειμνήστου μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

(το γένος Πανόργιου, από Βασσαρά Σπάρτης, ετών 85)

Τα παιδιά: Αναστάσιος Σακελλαράκος,  
Ιωάννης και Πολυτίμη Σακελλαράκου, 

Παναγιώτης και Γεωργία Σακελλαράκου
Τα εγγόνια: Ειρήνη, Σπύρος, Αντώνιος και Ματθαίος 

Τα αδέλφια: Θεόδωρος και Αλεξάνδρα Πανόργιου, Σταυρούλα Πανόργιος,
Τριαντάφυλλη και Γεώργιος Σταυρόπουλος (από την Ελλάδα)

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 των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard), τελούμε  
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, γιου και εξαδέλφου

(Από Μακρίσια Ηλείας)

Η σύζυγος: Βασιλική Παναγοπούλου (το γένος Δαφαλιά)
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος και Ελευθέριος 

Ο πατέρας: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος 
Τα εξαδέλφια εδώ και στην Ελλάδα 

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	�
στις 9:00, στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Souvenir, Chomedey/

Laval, H7W 3W9), τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως  
της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

(ετών 42 , από Μόντρεαλ, καταγόμενος από Κάρπαθο)

Η σύζυγος: Παναγιώτα Κεφάλας 
Τα παιδιά: Μαρία και Γαβριέλα 

Οι γονείς: Βασίλης-Μαρία Τζώρτζης 
Τα πεθερικά: Νικόλαος-Βασιλκή Κεφάλας 

Τα αδέλφια: Πελαγία-Θεοδόσης Λαγονίκος, Εύη-Σωκράτης Κόκκινος,  
Ρούλα-Γεώργιος Γερόπαππας, Γεωργία-Απόστολος Σιούνης 

Τα ανίψια και οι ανιψιές: Βαλάντης Κόκκινος,  
Αλεξία και Σοφία Γερόπαππας, Νικόλας, Βικτωρία και Ανδρέας Σιούνης.
Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 

της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

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

Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
της αείμνηστης μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

(Από Πειραιά, το γένος Καρατζάνη, ετών 86)

Τα παιδιά: Αντώνης-Μαριάννα Μανιάτης
Τα εγγόνια: Κωνσταντίνα Μανιάτη, Ευαγγελία-Δημήτρης Αποστολόπουλος, 

Παναγιώτης Μανιάτης, Βασίλης Μανιάτης
Ο αδελφός: Παναγιώτης Καρατζάνης 

Τα κουνιάδια: Σπύρος-Δέσποινα Γκιώνη, Γιάννης Γκιώνης (από Αμερική),
Αργυρή Γκιώνη (από Αμερική), Ηλίας-Μαρία Γκιώνη,  

Γιαννούλα Γκιώνη (από την Ελλάδα)
Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι,  

από εδώ, Αμερική και 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	�

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

της ψυχής του αείμνηστου πατέρα

(ετών 84, από Φοινίκι Λακωνίας)

Τα παιδιά: π. Βενέδικτος, Αγιορείτης Μοναχός 
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.
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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

Tην Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό του Τιμίου 
Σταυρού τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αειμνήστου συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού, θείου και εξάδελφου.

Νικόλαος Νικολάου (ετών 81, από Πάτρα)

Η σύζυγος:  
Αναστασία Νικολάου  
(το γένος Βρουβάκη)  
Τα παιδιά: Δωροθέα  
και Aldo, Αντωνία,  
Ελένη και Παναγιώτης,  
Ευδοκία και Ιγνάτιος.  
Τα εγγόνια: Χριστίνα, 
Γιώργος, Ματθαίος, Νικόλ, 
Νικόλαος, Αναστασία  
και Χριστόφορος.  
Τα αδέρφια: Διονύσιος 
Νικολάου, Ελένη και 
Μιχάλης Πυροβόλου.  
Οι κουνιάδοι: Ευάγγελος 
και Suzanna, Μαίρη και 
Δημήτρης, τα ανήψια,  
τα ξαδέλφια, οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι. 

Μετά το τέλος του 
μνημόσυνου, θα προσφερθεί 
καφές και κόλυβα στην 
αίθουσα της εκκλησίας. 
Παρακαλούνται οι συγγενείς 
και φίλοι όπως παρευρεθούν.

Εξάμηνο Μνημόσυνο��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

9:00, στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Souvenir, Laval),  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της  

ψυχής της αείμνηστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, κόρης και αδελφής

(το γένος Πανουτσοπούλου, ετών 56,
από Καραμεσιναίίκα Κάτω Αχαΐας)

Ο σύζυγος: 
Μιχάλης Μουστρίδης

Τα παιδιά: 
Μαρίνα-Αναστάσιος Τσώνης,  

Μαρία-Νίκολας Frenn 
Τα εγγόνια: 

Μιχάλης, Έλενα, Ραφαήλ 
Η μητέρα: 

Μαρία Πανουτσοπούλου 
Τα αδέλφια:  

Κωνσταντίνος-Μαρία Πανουτσόπουλος, 
Αθανάσιος-Λίντα Πανουτσόπουλος

Τα ανήψια, τα εξαδέλφια,  
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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

συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με διαφόρους τρόπους μας  
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο της  

αείμνηστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, κόρης και αδελφής  
Ελένης Μουστρίδη.
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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 γργραγραφεία μαραφραφαφφείφεείαείία ία μααςμαςς.ας.ς. ς.

στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Λασάλ (7707 LaSalle Blvd)  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της  
ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Η σύζυγος: Francine St-Germain
Τα παιδιά: Jimmy & Steven

Η μητέρα: Παρασκευή
Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος-Annie

Τα ανίψια: Dinos junior

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 Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (20 Brunswick D.D.O.  
Η9Β 2Ν8), τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  
της ψυχής του αειμνήστου συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και ανηψιού

(Από Μοντρεάλ, ετών 45)

Η σύζυγος: Παναγιώτα Αδαμακοπούλου  
(το γένος Κουτσογιάννη)

Η κόρη: Νίκη Αδαμακοπούλου
Οι γονείς: Ιωάννης – Νίκη Αδαμακόπουλος

Η πεθερά: Αναστασία Κουτσογιάννη
Τα αδέλφια: Αναστάσιος-Ιωάννα Αδαμακόπουλος, 

Σταμάτης- Ρούσα Γαλανόπουλος
Τα κουνιάδια: Γεώργιος – Χριστίνα Κουτσογιάννης, 

Μαρία Κουτσογιάννη
Τα ανήψια: Ζωή, Ιωάννης, Γιωργάκης,  

Σπύρος, Αντώνης, Αναστασία.

Οι θείοι: Παναγιώτα – Δημήτρης Ασημακόπουλος,  
Κωνσταντίνος-Χαριτωμένη Νταντά (από Ελλάδα),  

Στυλιανός Δημόπουλος (από Ελλάδα),  
Διονύσιος-Γεωργία Αδαμακόπουλος (από Ελλάδα),  

Βασιλική Νταμαρτζή (από Ελλάδα), 
Γεράσιμος-Ελένη Χιλίαρχος (από Ελλάδα), 

Αγγελος-Αγγελική Σπηλιωτόπουλος (από Ελλάδα) 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν και  
ενώσουν μαζί μας, τις προς τον Υψιστον προσευχές για την ανάπαυση της ψυχής  
του αειμνήστου συζύγου, πατέρα, γιου και αδελφού Ανδρέα Αδαμακόπουλου,  

που αξιώθηκε να πεθάνει με την ελπίδα “της εκ νεκρών αναστάσεως ζωής”.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με  

διαφόρους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν 
στην αποδημία του πολυαγαπημένου  

μας Ανδρέα. Είθε το έλεος του Κυρίου,  
να αναπαύει την ψυχή τους  

στην αιώνια ζωή.
Καλό ταξίδι Ανδρέα  

Καλή αντάμωση 
Από αυτούς που σε υπεραγάπησαν

“I miss you more than ever… 
Your guidance and your love. 

But, I know you’re still watching 
silently from above.

The love you gave still warms me 
the way it always will. 

But leaving left an empty space 
that time can never fill.

From heaven you’re still giving 
the love you always had. 

I know you hear me talk to you. 
I will always love you Dad.”
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στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελούμε  

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

(Ετών 74, από Πετροχώρι Πυλίας Μεσσηνίας)

Η σύζυγος: Μαρία Γιαννοπούλου (το γένος Πανταζή)
Τα παιδιά: Παναγιώτης-Κωνσταντίνα Γιαννόπουλος,  

Ελένη-Σταύρος Σάββας, Χρήστος Γιαννόπουλος
Τα εγγόνια: Αθανάσιος και Γρηγόρης 

Ο πεθερός: Χρήστος Πανταζής (από Ελλάδα)
Τα αδέλφια: Γεώργιος Γιαννόπουλος, Ζαχαρούλα Σπυροπούλου,  

Αντωνία-Πέτρος Ξενάκης, Ηλίας-Πόπη Γιαννόπουλος
Τα κουνιάδια, τα εξαδέλφια, τα ανίψια, οι συμπεθέροι  

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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Jasko Moshonas Ouimet Inc.
SALON FUNÉRAIRE • FUNERAL HOME

693 Jean-Talon West
Montreal, Qc

H3N 1S1

�ΓΓ�Λ�� Θ�	���
απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος και  

λατρευτός μας σύζυγος, πατέρας,  
παππούς, αδελφός και θείος

(Από Παντάνασσα Λακωνίας, ετών 76)

Η σορός του θα μεταφερθεί στην  
Ελλάδα για ενταφιασμό

Η σύζυγος: Μάντα Νικηφόρου  
(το γένος Θεοδωσάκου)

Τα παιδιά: Παναγιώτης, Κατερίνα-Παναγιώτης
Η εγγονή: Αμάντα

Τα αδέλφια και ανίψια στην Ελλάδα
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 CANADIAN  HELLENIC  CONGRESS 

 CONGRÈS  HELLÉNIQUE  CANADIEN

« 

N
BA Ec PS MA PhD Ec

–

MD CM FRCPC
–

–
–

Merchant

DJ Absolut Disco

— –
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca
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STE-EMELIE DE L’ENERGIE,  

 

 

 

. 

 11  2017
7:00 . .

Hôtel William Gray
421 rue St-Vincent, Vieux-Montréal

$200      

  

   : 514.558.1599
www.socratesef.org    
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Percival 
Molson Memorial, 
football Montreal Alouettes 

Hamilton Tiger-Cats. 

Montreal Alouettes
bullying

www hcgm org

internet
Alouettes –

Percival Molson Memorial
Pine Ave W Montreal QC H W S

ALOUETTES

« »

« »

« »
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, 

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

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 

–

– –
–

Facebook Laografiko Ergastiri Montreal – LEM  
myLEM org

http://www.hellenicscholarships.org

–
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ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 
ΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ;
ΚΑΛΕΣΤΕ
450.978.9999

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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COLORADO RAPIDS - MONTREAL IMPACT 2-1

EASTERN CONFERENCE

WESTERN CONFERENCE

IMPACT
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ΤΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ
Μια κυρία επισκέπτεται το γιατρό
για να κάνει λίφτινγκ στο πρόσωπο. 
-Λοιπόν, λέει ο γιατρός, μπορώ
να σας κάνω το λίφτινγκ, αλλά θα
πρέπει να με επισκεφτείτε πάλι σε έξι
μήνες για να δω πως πάτε.
-Α, όχι, απαντάει η κυρία. Θέλω να 
κάνω την επέμβαση μια κι έξω. Δε 
θέλω να ξαναέρθω.
Ο γιατρός το σκέφτεται λίγο και της
προτείνει: -Υπάρχει μια νέα μέθοδος,
σύμφωνα με την οποία τοποθετείτε 
μια βίδα στο κεφάλι σας. Έτσι,
όποτε εμφανίζονται ρυτίδες, απλώς 
γυρίζετε λίγο τη βίδα, η οποία
τραβάει πάλι την επιδερμίδα και οι
ρυτίδες εξαφανίζονται.
-Αυτό είναι! Απαντάει η κυρία. Ας το

κάνουμε έτσι.
Μετά από έξι μήνες η κυρία
ξαναπηγαίνει στο γιατρό. -Πως πάει 
η μέθοδος; Ρωτάει ο γιατρός. -Χάλια! 
Απαντάει η κυρία. Ήταν η χειρότερη
επιλογή που έκανα ποτέ.
-Ποιο είναι το πρόβλημα; Ρωτάει ο 
γιατρός. -Μα, κοιτάξτε τις σακούλες 
κάτω από τα μάτια μου! Ούρλιαξε η 
κυρία.
-Κυρία μου, απαντάει ο γιατρός, αυτά 
δεν είναι σακούλες, είναι τα… στήθη
σας! Και αν δεν αφήσετε ήσυχη τη 
βίδα, θα αποκτήσετε και μούσι!!

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Συζητούσαν δύο φίλοι και κάποια
στιγμή λέει ο ένας στον άλλον: -Έχεις 
εξομολογηθεί τώρα τελευταία; -Που

το θυμήθηκες τώρα αυτό ρε; -Ε, πως! 
Εγώ θα σου πρότεινα να πας. -Δε θα’ 
σαι καλά ρε! Από το δημοτικό έχω να 
πάω. -Ε, να! Σου το ζητάω σα χάρη.
Να απασχολήσεις για λίγο τον παπά,
γιατί θέλω να πάω με την παπαδιά. 
-Πες το ντε! Αν είναι έτσι, να πάω.
Και πήγε. Κι όλο θυμόταν και κάποια 
άλλη αμαρτία, κι άλλη, κι άλλη. Αλλά
κάποια στιγμή δεν άντεξε: -Παπά μου, 
τώρα που ξεμολογιέμαι, διαπράττω 
και νέα αμαρτία. -Τι εννοείς τέκνο
μου; -Ε, να! Κάνω πλάτες στο φίλο 
μου και σε καθυστερώ για να πάει 
αυτός με την παπαδιά σου! Ήμαρτον!
Και ο παπάς ήρεμος: -Η γυναίκα
σου ζει; -Ναι πάτερ μου! -Τρέξε
γρήγορα σπίτι σου τέκνο μου… γιατί 
η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 2
χρόνια!!!

Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης
πολιορκίας του Μεσολογγίου από
τον Κιουταχή.

Κυκλοφορεί στο Λονδίνο το μυθιστό-
ρημα των αδελφών Μπροντέ «Τζέιν 
Έιρ» και αμέσως γίνεται τεράστια 
επιτυχία.

Η Κατάρα του Τράγου. Έτσι θα μείνει 
στην ιστορία του μπειζ-μπολ ένα περι-
στατικό που λαμβάνει χώρα στο Σικάγο.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Σικάγο
Καμπς με τους Ντιτρόιτ Τάιγκερς για τα
πλέι-οφ, ο ιδιοκτήτης των Καμπς δίνει 
εντολή στην ασφάλεια να βγάλουν έξω 
από το γήπεδο τον ελληνικής καταγωγής
διακεκριμένο εστιάτορα της πόλης Βασί-
λη Σιάνη και τον τράγο του (Ο Σιάνης με 
τον τράγο του συνήθιζαν να παρακολου-
θούν μαζί τους αγώνες των Καμπς).

Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, με-
ταξύ Ισραηλινών και Αράβων.

Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέ-
μεται στον αμερικανό Πολ Λότερμπαρ
και τον βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ, για
την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της 
μαγνητικής τομογραφίας.

Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία δια-
θέτει ατομική βόμβα.

6

+ 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

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.

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


