
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

-

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

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

OPEN HOUSE

SUNDAY, OCT. 15 •  2 TO 4 PM
5258 Ave de Cannes, Chomedey (Cross street Clarendon)
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Η επίσκεψη Trudeau μπορεί
να έπεισε τον Trump για διμερή συμφωνία

-

-

-

-

Το ταξίδι της πιθανής  
συμφωνίας

-

-

-

-

-

Harper: Σκούρα τα πράγματα 
για τον Καναδά

-

-

-
-

-

Το «σώσιμο» της GM 
η αρχή του προβλήματος 

-

-

-
-

-

ΣΕ ΜΠΛΕ ή ΑΛΛΟ ΧΡΩΜΑ
Τι είναι η NAFTA;

-

-

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

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
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Tel: (450) 978-9999 • Fax: (450) 687-6330
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OFFICE IN GREECE
84, Damareos str., Athens, 116 33, Greece
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

TEL.: 1-800-361-7262 ext 241056

-

Η μεγάλη… κονόμα

-

-

-

Οι αρχές δεν είναι σύμφωνες

«Καλό» παράδειγμα
για τα παιδιά και τη νεολαία

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4691 Samson blvd. (Corner 100th Ave)  
 Tel.: 450 686-2347

 

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

•  

•

• 

•  

•

•

 

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

.

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

Ο φάκελος σας θα σας ακολουθήσει.
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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

Φαίνεται να μην ευοδώνεται ο αρχικός προγραμματισμός, να επιχειρηθεί μέσα στον Οκτώβριο μια 
δεύτερη έκδοση ελληνικού ομολόγου
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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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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

-

-

Αύξηση εργαζομένων στους 55+

-
-

-

-

-

Μείωση στους άνδρες 25-54

-

-

Ιστορικό χαμηλό στους νέους

-

-

Αύξηση στο Οντάριο,  
σταθερό το Κεμπέκ

-

-

-

-

-

Απασχόληση ανά τομέα

-

-

-

Τριμηνιαία ενημέρωση  
στα τρία Εδάφη

-

-

-

-

Εντυπωσιακή πτώση στους νέους – Τέταρτο 
χαμηλότερο ποσοστό στο Κεμπέκ
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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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ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ Η Β. ΚΟΡΕΑ  

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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• 
• 
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•  

• 
• 
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4363 St-Martin Boulevard West, Chomedey, Laval

Τρελός ή μεθοδικός ο Κιμ Γιονγκ Ουν; Ποιος ο ρόλος  τη Κίνας;
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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...
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épicerieieie

Agora
grocery shop

Φέρνουμε την Ελλάδα στο καλάθι σας! 

pp

$799
/ea

2445 Rue de Salaberry, Montréal, QC H3M 1L1  514-745-7444
from Saturday October 14th until  Friday October 20st 2017 (or until quantities last)

¢99/ea

 

SOLON

IRINI
 

BRAVO

GALA

$449
/lb

SOL

$

GALA

 
 

 $6.99 lb.

 $1.99 ea.

 

LONSOL

$899
/ea

$659
/lb

GALA

¢89/lb

$899
/lb

AAA  
Rib Steak

PILAROS

$1497/

SPILAROSS

$599
/ea
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30 Χρόνια πείρα 30 Χρ
κολούθηση στην  παρακ
υναγερμούσυστημάτων συσυστημάττωσυστημάτ

τον Καναδάόλον τοόλσ’ό

     

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

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

supermarchepa.com
PA DU FORT

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

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

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

supermarché
depuis · since 1961

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundidu lunddii 16 octobre au dimanche au dimanchedimanche 22 octobre yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  2017 · fromm monddddddddddddd yyyyyyyyyayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy2017 · fro2017 · frfrorom o dayayayaayyyyyyyayyayyaayyyyayayayyaayayaaaayayaaaaaaayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamondayyyyyay october 16th tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttooooooooooooo oooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo oo o oo susssssssuuuuuuussuusuuussusuuuussusuuuusssuuuuusuuuuususuuuuuuuussuussuuusuusususssssuuundnndndnnnddnddddnddddnndnndddddndnnddddddndndnnddddnnndndnnnnnddndndnndndndddndnnnndndnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndndn yayayyyayyayayyyyyayayyayayayyyyayaayyyyyyyayayyayyayyayyayayayyayayyaayayayyyyayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  toto su ddddddddddddddddddaaaayaayaaayayyayyayayyyyyaayyyyyayaaaaaaayaaaayaaaaaaaandayyyay october 22nd 7222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200100 201017
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PAPOU

-
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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

“48ος Ραδιομαραθώνιος της Αγάπης”           10:00 πμ - 2:00 μμ

-
-

Κάποιοι «φταίνε»

-

-

-

Εκκίνηση της νέας καμπάνιας
-

-

-

Ντέρος: «Ήμουν και θα είμαι 
πάντα κοντά στους πολίτες»
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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

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Εθνικιστικό κρεσέντο από τον Αλβανό ΥΠΕΞ 
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450-978-0070

$207

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Οι τρεις πρώτοι στους κρίκους ανδρών στο Μόντρεαλ: Πετρούνιας (κέντρο), 
Αμπλιάζιν (αριστερά) και Γιανγκ (δεξιά)

Δημήτρης Ράφτης και Λευτέρης 
Πετρούνιας στο «Ελ. Βενιζέλος»
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24 HOUR MONITORING

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

-

-

-

-

-

-
-

-

Στη φωτογραφία από την υποδοχή του Λευτέρη Πετρούνια στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», διακρίνονται μεταξύ άλλων εκτός από 
τον πρωταθλητή μας, οι Θανάσης Βασιλειάδης (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεύτερος από αριστερά) και Γιώργος Βασιλειάδης 
(Υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού, τρίτος από δεξιά), μαζί με τον Δημήτρη Ράφτη (τρίτος από αριστερά) και τους υπόλοι-
πους Έλληνες αθλητές (Κωνσταντινίδης – 2ος από δεξιά, Ηλιόπουλος – δίπλα στον Πετρούνια με το καπελάκι και Χατζηευσταθίου 

– δίπλα στον Ράφτη).
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5449 Avenue Royalmount, Mont-Royal, QC H4P 1J3 WWW.LAZAROS.CA    514.994.6391

GOSS!P

sexy
THOMAS
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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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Association des Ressortissants 
de la Région Epidavrou Limiras Laconias

---------------------de Montréal---------------------
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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	�
9:00 με 10:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir, 

Chomedey, Laval) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(ετών 70, από Παπαδιάνικα Λακωνίας)
Η σύζυγος: Αντωνία Λιανού (το γένος Λάμπρου από Αγ. Δημήτριο Ζάρακα) 

Τα παιδιά: Παναγιώτα-Θεόδωρος Βασιλάκος,  
Θεοδώρα-Μανώλης Μιχάκης, Νικόλαος-Elizabeth Λιανός 

Τα εγγόνια: Χρήστος, Δήμητρα, Στέλιος, Βασίλης 
Τα αδέλφια: Δημήτριος-Αντωνία (οικογενειακώς από Ελλάδα)

Τα κουνιάδια: Πέτρος-Κική Λάμπρου, 
Γιάννης-Παναγιώτα Λάμπρου, Δήμητρα-Κώστας Στρίφας

Τα εξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς  
και φίλοι από εδώ και την Ελλάδα.

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

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

Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
της αειμνήστου κόρης, αδελφής και θείας

(από Μοντρεάλ, ετών 45)

Οι γονείς: Παναγιώτης-Σταυρούλα Παναγόπουλος (από Λάμπαινα Μεσσηνίας)
Τα αδέλφια: Βέτα-Γιώργος Φούντας, Ελένη-Αλέξης Σπηλιωτόπουλος,  

Μαρία-Θεόδωρος Κατσώρης, Ιωάννης Παναγόπουλος 
Τα ανίψια: Νίκος-Βούλα, Κατερίνα, Σταυρούλα,  

Ελευθερία, Σταυρούλα, Παναγιώτης, Στέλιος 
Οι θείοι, οι θείες, 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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

8:00 με 10:00 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελούμε  
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής της αείμνηστου μητέρας και αδελφής

(ετών 55, από Μοντρεάλ)

Τα παιδιά: Νικολέτα - Γαβριήλ Στέφανος 
Τα αδέλφια: Χριστίνα Εστερ (από Ελλάδα)

Τα ανίψια: Μαρία και Χρήστος 
Η κουμπάρα: Κατερίνα

Τα εξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς 
και φίλοι από εδώ και την Ελλάδα.

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

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

8:30 με 10:30, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελούμε  
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

της αειμνήστου συζύγου και μητέρας

(το γένος Βέργαδος, από Αγόριανη Λακωνίας, ετών 88)

Ο σύζυγος: Αθανάσιος 
Τα παιδιά: Κατερίνη - Graham 

Ο κουνιάδος: Διονύσιος - Αννα Τσίχλη (οικογενειακώς) 
Τα ανίψια: Χρήστος - Κατερίνα Μελεμένης (οικογενειακώς) 

Τα πρώτα εξαδέλφια  
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 Νικολάου (3780 Souvenir, Chomedey, Laval)  
τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  

αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

(από Σκύρο Ευβοίας, ετών 76)

Η σύζυγος: Σοφία (το γένος Σεφερλή)
Τα παιδιά: Αννα-Παναγιώτης, Δημήτρης, Αγγελική-Μπεν

Τα εγγόνια: Κατερίνα, Ματθαίος, Ισμήνη 
Τα αδέλφια: Γεωργία-Παναγιώτης Σιδεράς, Βούλα-Γιάννης Μπούσιος,  

Όλγα-Χρήστος Κουκουλάς, Ευθαλία-Ανδρέας Αναστασάκης 
Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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, παππού, αδελφού, γαμπρού και θείου

(ετών 90, από Μαυρομμάτι Θηβών Βοιωτίας)

Η σύζυγος: Παναγιούλα Κουτρουμάνη (το γένος Καλόγριας)
Τα παιδιά: Νεκτάριος-Γεωργία, Σωτηρία-Κώστας

Τα εγγόνια: Νίκος, Γιάννης, Βασιλική, Παναγιούλα, Μελανθή
Ο αδελφός, τα κουνιάδια, τα ανίψια 

οι λοιποί συγγενείς και φίλοι  
από εδώ και την Ελλάδα.

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 των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard, Montréal)  

τελούμε τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της  
ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(από Κρεμαστή Λακωνίας, ετών 88)
Η σύζυγος: Αικατερίνη Παράσχη (το γένος Φριντζίλα)

Τα παιδιά: Χρήστος και Δήμητρα Παράσχης, Ματίνα και Γεώργιος Καρύδης 
Τα εγγόνια: Παναγιώτης και Αικατερίνη Παράσχη 

Τα αδέλφια: Γεωργία και Γεώργιος Λάβας, Γεώργιος και Παναγιώτα Φριντζίλα, 
Ευαγγελία και Ευάγγελος Ζουμπρής, Ευγενία Παράσχη (από Ελλάδα),  

Κυριακούλα Σοφού (από Ελλάδα), Αργύρης και Λούλα Φριντζίλα (από Ελλάδα)
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

Μετά το πέρας του μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 
της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και 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 αείμνηστης μητέρας, γιαγιάς και προ-γιαγιάς

(ετών 85, το γένος Κολλιάκου, από Σπάρτη Λακωνίας)

Τα παιδιά: Ελισάβετ, Ιωάννης-Ευγενία
Τα εγγόνια: Μαρία, Πολυτίμη, Γεώργιος, Έλενα, Αμαλία 

Τα δισέγγονα, 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 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

���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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir, Chomedey)  
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του αείμνηστου πατέρα και παππού

(από Θολοποτάμι Χίου, 69 ετών)

Τα παιδιά: Αργυρώ-Μάρκος D’Alessandro,  
Κώστας-Αντωνία Τσαμπλάκος 
Τα εγγόνια: Σαβάννα, Γιάννης,  
Άγγελος, Παντελής και Γιώργος 
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.

���Σ�� �	���Σ	�
8:30-10:00 στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elle Blanchard), τελούμε 
Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, 

πατέρα, παππού, προ-παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

(ετών 87, από Καστοριά, Μακεδονία, Ελλάδα)
Η σύζυγος: Θεανώ (το γένος Πουρφιώτη)

Τα παιδιά: Ελευθερία-Δημήτρης Παπακώστας, Ιουλία-Στυλιανός Ζησιάδης 
Τα εγγόνια: Αριστοτέλης-Carla, Δέσποινα, Θεανώ και Εμελία 

Τα δισέγγονα: Παναγιώτης και Μιχάλης 
Τα αδέλφια: Κώστας-Κίτσα, Χρυσόστομος-Θωμαή,  

Μαρίκα (σύζυγος αείμνηστου Ηλία) 
Τα κουνιάδια: Χρήστος-Δέσποινα Νικολάου, Φρανκ- Ρίτα Τσιάμπας

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. 
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

��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. 

ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΑΑΣΑΑΣΑΣΑΣΣΣΑΑΣΑΣΑΣΑΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΑΣΣΣΣΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΑΣΣΣΣΣΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΑΣΣΣΑΣΑΣΣΣΣΑΑΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΑΣΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
ήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς ρθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώ

ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααναπναπνναπνννννναπναπναπναπνναπναπναναναναααααπαπαπαααααααπαπππαππαπναπναπναπναπναπναπναπναπνννννναπναναπναπναπναπναπαααααναπναπνααααααααααπαπππαπππναπναπναπναπναππνναπναπναπννααπαααααααναααααπναππππππππναπννννανννναπααααααααπαπναπααππππππππναπνναπναπννννναπααααααανααναπαππππππππναππναπππνννααααααααπππππππππναπναπνανναααααααααπππππναππππνννννναπαααααααααααππππππαπππππαππαπννααααααααααααααπππναπναπππππνναπαααααααααααπππππππππππνναπννναααααααααααααππππππππππναναπννννναπαααααααααππππππαππναππππππαπναααπαααααααππππππππππππαπνναααααααναααππππππππννννααααααααααααααπππππππναπναπναπαααααααααααπππππππππαααααααααααα ααααααααααααύύύύύύύαύσύύύύύύαύύύύααύύαύαύύύύύύύύύύύαααύαύαύύύύύύύύύαύσαύσααααααααύύαύύύύσύύύύύύσααααύααύσαύσύσύσύσύσύσύσύσύσύσαύσαύσαύσαύσύσσσύσαύσσαύσύσαααααααααύσαύσαύσύσύσσααααααααύσσσσύσσααααααααααααύσαύαύσαύσαύσσαααααααααααααα σααααααααααύαααααααααααύσαύσαύσαύσύσσαααααααααααύσσαααααααααύσύύσύσσσσσααααααααααύσύσσαααααααααύσσααααααααααύύσαααααααύύσααααααααααααύύσαααααααααααααααααααύσσααααααααα εωςεωςεωεωςεωςεωεωεωεωςεωςωςωωωςςςςεεεωεεεωε ςςςςςςεωεεωεωεωεωεεωωωωςωςςςςεεεωεεεεωεωςεεεεωωςωωωωωωωωωςωωωςςςςεωεωεωωωεωςωςωωωςςεωεεεεεεεωεωεωεωωςεωςωςωςωωεωςωωςωςωςςςςςςεωεεεεεωεωεωςεωωωωωςωςςςςςςςςςςςεωωςωωςωςςεωςςςςεεεεεεεωςωςεωςωεωςωςςςςςςςεωςεωςωςςωςςςεεωεωωςςςςεωςςεωωωςςε ςωεεωεωεωε ς................

θθθθθ ώώώώώ ame des Neigesήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή ήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή ενόνόννόνόόόννόνννόνόόόόόόόόόόόόενενόόόόόόόόόόόόε όόόόόόόνόόόόόόόόνόνόενόόόόόόόόενόενενόόόόόόνόνόνόόόννεεενε όεεεεεενόνεεεεενννόόόόενεεεννόόόόεεεενόόόε όεεεεεννννόε όόόόεεενννόόόόόεεεενόόόόόόεεεενόόόόόόόεεεννννόόόόόεεεενννόόόεεεεννόόόόόόόεεενόόόόεεενόόόεεεεεεενόόόεεεεενννόεεεεεεεεεεννννόόόόόόόόόόό αααααααααααααααςςς ααααας αςςς αααααςςςς αααααας αςςς ααααας ααςς αςςς αας ααςςς αςς αας ααααςςς ας ας αααααααςςς ααααας αααααςςςςςς αααας ας ας ας αας αααςςςς ας αςςςςςςςςςςςςςς αααααααααςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς νθθνθθθνθθθθνθθνθθθθθθθθθθθθθνθθθθθθθννθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθρθθθθθθθθρνθθρθθθθνννθθθθρνθθθθθρθν ρρνθθθθθννννθθθθρθρθννννθθθνννθθρρρνννθθθρθθθθρνννννθθθθθρρρνθρνννννθνθθθθθθθρρνθνννθθθθθρθρρρννννθθθθρρννννθθρννννθρρρνννννθθθθθθθρρρρρνννθρνθθθθθθρρρρννννννννθρρρρρννθρννθρνθνννθθθθθθθθθθρθθθθθρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρώ οοοοώώποώώππώπώποποώποπώπώ οποώποποποποώποποώ οώποπώώ οώποππώπώποώώπώώώππώώώπώ οώ οώπππππώππποοοοώ οοώ οώώώώπππο . υ...υ.υυυυυυυυ.υυυυυυυυυυυυυ.ή ενός ανθρώποήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή ήήήήήήήήήήή εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή εενεεεεεεεννεεεεεεεεεεεννεεεεεενεεεεεεεννεεεεεενεεεεεενεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεενεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεννεννεννεννννόνόνννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννενενννννενενενννενννεννννεννενόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόννόόόόόόόόόόόόόόνόόόόόνννόννόνόνόννννννόόόόόόόόόόόόόόόόςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςόςόόόόόόόόόςς αααςς αααςςς ααααααςςςς ααααςςς ααααααςςςςςς ας αααααςςςςς ας ας αςςς ς αας αςςς ας ςςς ας ας αςςςς ας ας ς ς αςςςςςςςςςςςςςςςςςς ας αςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααννννννννννννννννννννννννννναναααααααααααααααααααααανννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννθθθθθθνθθννθνθθθθθθνννθνθθθθθθννθνθνθθθθθθνννννθθθθθνννννθθθθννννννθθθνθθθθθθννννθθθνθθθθνννννθθθθθθνννννθνθθνθθθθθθνθθθθθνθνθθνννθθννννθθνθνθθνννθθνθνθννννννννννννννννννννννννννννν dρρρρρρ οπποοοποοώποπώώποώώ οώώποώώπώώώώώώώώώώώώώώώώώ υ....ρώπου.am -dθρθθρρρρθρρρ πππππππππππππππππππθρ π eώώώώώώώώώώώπώώώώπώώώώώώώ υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυώπου eeρρρρρρρρ οοοοοπποππρώπο ame des Nρρρρρρρ ποώώποώώ οώώποώποώποοοοώ οοώώώώώώώώώώώποώώώώώ οώώώώποοοώώώώώώώποώώποώώώώώποοώώ οώώώώώώώώώποώώώώώώώποώώώποοώώώώώ οώ οποώ οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοουυυυυθθθθρθρθθθρθρρθρρρρθθρρθρθρρθρρθρρρθρρρρρρρρρρρρρθρρρρρρρρρρρρρρθρθρρρρρρθρρρρρρρθρρρρρρρρρρρρρθρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρθρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρθρρρρρρρρρθρθρρρρρρρρρρθθθρρρρρρθρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώρώρρρρρρρρρρρρρρρρρρώώώώώώώώώώώώπώώώώώώώώώώώώώώώώώώώπώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώπώπώπώππππώπππππππππππππππππππώππππππππππππππώππώπώπώπώπώώππώώώππώπππώπππώπππππώπώπώπώπώώώώώππώώπώώπώώώώώώώώώώώώώώώώώώποπποοοποποοποοπππποοπποπποποποπποπποποποποπποποππππππππππποπππποπππππππππππππποοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυουοοοοοοοο amυ.υυ.υυυ.υ. υυ.υυ.. υ.υ.υ.υ.υ... υ.υυυυυυυυυυυυυυameame-me-e--de-des-Neigesdesdees-es-Ns--Ne-NNeiNeeigeiigeigesgesgeeses
ι μια πλούσια συλλογή  από μνημεία.ι μιια πλούσια συλλογή από μιαμιαια πλπλοπλολοούσούύσιύσσιασια ια συσυλσυυλλυλλλολλογλοογήογγή γή απαπόαππόπό μνημεία.νημννημνηημεημείμεείαείία.ία.α.α.

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 και αδελφού

(Από Μόντρεαλ, ετών 52)
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.

��ΣΣ�����	Θ����� �	���Σ	�
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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 σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός

(ετών 87, από Μολάους Λακωνίας)
Ο σορός του θα εκτεθεί στο νεκροπομπείο  

«Komitas Salon Funeraire» (5180 rue de Salaberry)  
την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 3-8μμ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017  
στις 11 πμ στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard, Montreal) 

και κατόπιν στο Κοιμητήριο «Mont-Royal» (1297, chemin de la Foret)
Η σύζυγος: Άννα

Τα παιδιά: Ιωάννης-Susie & Θεόδωρος-Michelle
Τα εγγόνια: Jenna, Anthea & Nickolas

Τα αδέλφια: Δημήτρης-Άννα (οικογενειακώς), Αποστόλης,  
Δέσποινα (οικογενειακώς), Julie (οικογενειακώς) & Alexakis (οικογενειακώς).

Μετά το τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας θα προσφερθεί καφές στην αίθουσα 
της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

���Σ�� �	���Σ	�
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (777 St. Roch Montreal) 

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

(Από Μοναστηράκι Φωκίδος, Στερεάς Ελλάδος, ετών 89)

Η σύζυγος: Παρασκευή (Βούλα) Χατζηπέτρου 
Τα παιδιά: Betty και Jimmy 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από Καναδά,
Ελλάδα και Αμερική.

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	�

8:30 με 10:30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir,  
Chomedey-Laval) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ  

αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

(από Καρίτσα Λαρίσης, Θεσσαλίας, ετών 88)

Ο σύζυγος: Ιωάννης 
Τα παιδιά: Μαρία Ψαρρά, Kathy-Frank Marotta 

Τα εγγόνια: Αθηνά-Αντώνης Γκούνης, Γιάννης-Leila Παπαδημητρίου,  
Ιφιγένεια Παπαδημητρίου, Angelo και Joanna Marotta

Τα δισέγγονα, τα κουνιάδια, 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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Μαθητικa neα
ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2017

Χριστοφίλη Δημάκη 
Σωκράτης V

Αλεξία  Ρούσου
 Σωκράτης ΙΙ

Ελένη Σερούκα 
Δημοσθένης

Ιωάννης  Τσακίρης
 Σωκράτης IV

Νίκη  Βαϊκούση
 Σωκράτης ΙΙΙ

Για τις μαθητικές 
τους αποδόσεις θα 
λάβουν 2 εισιτήρια 
κινηματογράφου 

προσφορά της 
εφημερίδας 

ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Οι μαθητές του σχολείου 
Δημοσθένης έκαναν ήδη την 

πρώτη τους σχολική εκδρομή στην 
πρωτεύουσα του Καναδά στις 
13 Σεπτεμβρίου.  Επισκέφτηκαν 

το Καναδικό Κοινοβούλιο, το 
Ανώτατο Δικαστήριο και το 
Νομισματοκοπείο. Ξεναγήθηκαν 
στούς χώρους αυτούς και 
διατύπωσαν τις ερωτήσεις τους. 

Θαύμασαν από το πιο ψηλό σημείο 
του Κοινοβουλίου, τον Πύργο 
της Ειρήνης, την υπέροχη πόλη 
της Οττάβας. Ενθουσιασμένοι 
και  εντυπωσιασμένοι από την 

ομορφιά του τοπίου αφενός και  
πλουσιότεροι σε γνώσεις από 
όσα είδαν και άκουσαν αφετέρου, 
επέστρεψαν αργά το βράδυ στα 
σπίτια τους.
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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

 

. 

 11  2017
7:00 . .

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

$200      

  

   : 514.558.1599
www.socratesef.org    

Réservez votre place à la librairie ou par téléphone : 514-739-3639 | 5219 Côte-des-Neiges | Métro Côte-des-Neiges 

Jeudi 19 octobre à 18h 
CAUSERIE / LECTURE 
 

 

 
À l’occasion de la parution du livre 

Neuf poètes grecs de Montréal 
 
 
 

Argument de 
Jacques Bouchard 

 
POÈTES  
Antonis Antoniou 

 Stephanos Constantinides  
Gregoris Gregoriou  
Vissarionas Hatzidavid  
Fotis Komborozos  
Tassos Nifakos  
Nikos Pagonis  
Lidia Scalcos  
Thalia Tassou 

                             
TRADUCTEURS 
Francine Bogos 
Jacques Bouchard 
Carol Doyon 
Sofia Karabatsos 
Michèle Lavigne 
Cédryck Lessard 
Françoise Miquet 
Paul Paiement 
Manon Robillard  

 
 
 

Une présentation de l’Association des écrivains grecs de Montréal 
et du Centre d’études néo-helléniques de l’Université de Montréal 

 

Μοντρεάλ, 11 Οκτωβρίου 2017 
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ganagnostou@hcgm.org, 

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

o

«

«

–

– –
–

Facebook Laografiko Ergastiri Montreal – LEM  
myLEM org

http://www.hellenicscholarships.org

Guy Ouellette, 
Chomedey Laval 

Sam and Mary 
Charalambakis

–

Pink in the City  

«
» 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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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

TAPIS P.G.
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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98-68

64-63
73-79

78-65
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Ο ΓΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΥ
Ο Μήτσος ετοιμάζεται για επαγγελματικό
ταξίδι και αποφασίζει να εμπιστευτεί τον
αγαπημένο του γάτο στον κολλητό του
φίλο, τον Γιώργο. 
-Να μου τον προσέχεις, ακούς; Τον αγαπάω 
σχεδόν όσο και τη μάνα μου. Από μωρό
τον έχω, λέει στον Γιώργο λίγο πριν φύγει
και αυτός τον καθησυχάζει:
-Μην ανησυχείς. Θα τον προσέχω σαν τα 
μάτια μου.
Μετά από δύο ημέρες, ενώ ήδη ο Μήτσος 
έχει φτάσει στον προορισμό του, χτυπάει
το τηλέφωνο:
-Έλα Μήτσο. Ο Γιώργος είμαι. Ο γάτος
ψόφησε!
Ο Μήτσος τρελαίνεται! Τον λούζει κρύος
ιδρώτας, και αφού από καθαρή τύχη
γλιτώνει το… εγκεφαλικό, αρχίζει να
ψελλίζει:
-Πως τα λες αυτά τα πράγματα ρε Γιώργο;
Δε σου είπα ότι τον αγαπάω πολύ; Γιατί μου 

λες έτσι ξερά ότι ψόφησε; Δε μπορούσες
να μου το πεις με τρόπο; Εγκεφαλικό
κόντεψα να πάθω!
-Και πώς να στο έλεγα ρε Μήτσο; Αφού 
ψόφησε, απαντά ο Γιώργος.
-Ε, να, μπορούσες να πεις «Μήτσο, ο
γάτος σου είναι στα κεραμίδια», για να με 
βάλεις στην… ιδέα. Μετά από καμιά ώρα 
να με πάρεις και να μου πεις «ο γάτος 
σου δεν κατεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος 
να πέσει». Μετά να με πάρεις ξανά και να
πεις «ο κτηνίατρος έχει βάλει το γάτο σου
στο χειρουργείο και η κατάστασή του 
είναι σοβαρή». Και μετά να με ξαναπάρεις
και να μου πεις «ο γιατρός βγήκε και μας 
είπε δυστυχώς πως ο γάτος κατέληξε…». 
Κατάλαβες πως έπρεπε να μου το πεις;
Ο Γιώργος του είπε πως κατάλαβε και 
δύο ημέρες αργότερα ξαναπαίρνει 
τηλέφωνο το Μήτσο και του λέει: «Έλα 
Μήτσο, ο Γιώργος είμαι. Η μάνα σου είναι 
στα κεραμίδια! Κατάλαβες τώρα ή θα 
χαλάσουμε μια περιουσία στα τηλέφωνα;»

Με εντολή του γάλλου βασιλιά Φιλίπ-
που του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο 
Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη
του Τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλ-
λονται σε βασανιστήρια και «ομολο-
γούν» ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους
μήνες αργότερα θα καούν στην 
πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και
από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι 
φέρνει γρουσουζιά.

Ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργα-
τών στην Αγία Πετρούπολη της Ρω-
σίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος 
ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλα-
πλασιάζονται τα Σοβιέτ (τα εργατικά 
συμβούλια), που πρόβαλλαν ως αι-
τήματα το 8ωρο και τις δημοκρατικές 
ελευθερίες.

Το Θαύμα του Ήλιου στη Φατίμα της Πορ-
τογαλίας. 70.000 άνθρωποι υποστηρίζουν
ότι είδαν τον ήλιο να «χορεύει», αλλάζο-
ντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ου-
ρανό. Το θαύμα αποδίδεται στην Παναγία.

Η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη 
στο διαγωνισμό ομορφιάς «Μις Υφήλι-
ος» που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Ζανέιρο.

Ένα αεροπλάνο, στο οποίο επιβαίνει 
μία ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης,
συντρίβεται στις Άνδεις. Αρκετοί από 
τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72
ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν 
ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προ-
κειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη
ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φο-
ρές στη μεγάλη οθόνη.

Η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρ-
κίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύ-
ουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντι-
νούπολης.

+ 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

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 


