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• 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.New 8 plex. Call me for more details... Great revenues.

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.

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

REVENUE 

PROPERTY!

2018: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών
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Τα αποτελέσματα 

Η αντίδραση των αντιπάλων

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

Παραμένει υψηλό το ποσοστό αναποφάσιστων στο 21%

ΑΛΛΟΙ

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ

ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΙ

ΜΗ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΙ

ΑΛΛΟΙ

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ

ΑΛΛΟΙ

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ
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Deadline: Monday at 1 p.m.

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

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

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

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

Tel: 30 6977 56 96 72

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

mtellides@gmail.com

Ο Χρήστος Κιούσης των Ράδιο Αρβύλα, ολοένα και 
περισσότερο πιστεύει ότι ο Αλέξης ο Ειλικρινής ο Α' 
(Τσίπρας) θα τους φάει λάχανο στο ντεμαράζ και θα 
αποδείξει ότι impossible is nothing.
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H αεροπορική άσκηση «Ελλάδας-Ισραήλ-Αιγύπτου» (σε επιμέρους συνδυασμούς), είναι μια 
πραγματικότητα, την οποία οι Τούρκοι στρατηγοί αντιμετωπίζουν διαφορετικά σε σχέση με τον 
Ερντογάν, για τον οποίο λέγεται συχνά πυκνά ότι έχει το ακαταλόγιστο, αν και η πιο ακριβής 
αποτύπωση της προσωπικότητάς του θα συνυπολόγιζε τους εσωτερικούς πολιτικούς υπολογισμούς 
και το ισλαμιστικό υπόβαθρο που καταστρέφει κάθε ορθολογική σκέψη του…

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.



6 •

• 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

21 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!

  Ως προς το θέμα της συμμετοχής ή μη του ΔΝΤ σχολιάζουν: «μέσα ή έξω, πρέπει να τελειώνουμε».
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www.elegantwedding.ca

The Windsor Ballrooms 
1170 Peel Street, Montreal | 11am to 5pm 

KURIAKH

5 NOEMBRIOU
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/
/
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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

Γεύμα με τους επιτρόπους

«Μέρος της λύσης»

Επίθεση γοητείας
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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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Αυτόνομη πορεία…

-

Οι «λοιπές δημοκρατικές  
δυνάμεις»…

-

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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4363 St-Martin Boulevard West, Chomedey, Laval

Η κυβέρνηση ελπίζει σε συμφωνία έως το τέλος του χρόνου
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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...

(Proc Natl Acad Sci USA, 1983; 80: 7646 
- 9).

 (Med J 
Aust, 1990; 53 455 - 8).

(Dermatologica, 
1982; 165: 601 - 6).

 (J 
Tradit Chin Med, 1993; 13: 187-8).

guggul (Commiphora mukul)

 (J 
Dermatol, 1994; 21: 729-31). 

yellow Dock (Rumex 
crispus), Vitex agnus 
castuss

(Med hypoth, 1995; 44: 490-2).

 (Am 
Fam Phys, 2002; 61 : 357 - 66).

-
-
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épicerieieie

Agora
grocery shop

Φέρνουμε την Ελλάδα στο καλάθι σας! 

2445 Rue de Salaberry, Montréal, QC H3M 1L1  514-745-7444
from Saturday October 28th until  Friday November 3rd 2017 (or until quantities last)

¢99/ea

$699
/lb

$799
/lb

BLACK DIAMOND 340g
Shredded Cheeses

LANCTIC / REDPATH 2kg

ILIOS 99g

PILAROS

ILIOS 796ml

Natural Selections

 

$5004/
IL

¢

ILIOS

BLACK DIAM
Shredded C

9
b

ns

$239
/ea

$599
/ea

PILAROS

$599
/ea

$499
/ea

2/¢99
¢79/2 lbs
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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



 •  15

May contain traces of nuts • Peut contenir des traces de noix
May contain traces of nuts • Peut contenir des traces de noix

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 30 octobre au dimanche 5 novembre 2017 · from monday october 30th to sunday november 5th 201722222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000
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450-978-0070

$207
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5 - 8 Νοεμβρίου 2017

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

Κυριακή: 12:00 μ.μ. με 2:00 μ.μ.
Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00 π.μ. με 11:00 π.μ.
Τετάρτη βράδυ: 6:00 μ.μ. με 8:00 μ.μ.

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

L’ÉCOLE SOCRATES - DÉMOSTHÈNE offre à ses élèves :
• I'éducation préscolaire, primaire et secondaire en français (selon le 

programme officiel du ministère de l'Éducation)
• I'apprentissage quotidien de la langue grecque ainsi que la découverte

de l’histoire, la géographie et la culture de la Grèce
• I'enseignement de I'anglais enrichi

OPEN
HOUSEw w w.so cdem.org

 

ACADŒMIE PRIVŒE

ŒCOLE SOCRATES-DŒMOSTHENE

ΠΡΟΝΗΠΙΟ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • ΔΗΜΟTΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ • ΓΥΜΝΑΣΙΟ

GARDERIE ÉDUCATIVE (MFA) • PRÉSCOLAIRE • PRIMAIRE • SECONDAIRE

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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Γεράσιμος Δαμουλάκης / Δήμαρχος Μήλου

199c, Curé-Labelle, Ste-Rose, Laval, Qc 450-625-4744

At your service since 1987!

OPEN 7 
DAYS

• On site jewellers and watchmaker 
with over 30 years’ experience.

• Exclusive créations.
• Free estimates for all repairs.
• Jewellery appraisal.

• Necklace restringing.
• Watch water-resistance testing.
• Repair old clocks.
• And much more !

We Buy , 
Diamonds and 

Best Price Guaranteed!
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nnnnnmmmmm nnn

ittt PP
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t PPP

JEWELRY USED & BROKEN
IN GOOD CONDITION COINS
NO AMOUNT IS TOO SMALL
IN GOIN GOOOGOO
NO AMNOONO AAMAM

 Life is Full ofMemories

FREE
Shine and polish one piece of your jewellery

Upon presentation of this coupon
One coupon per client

Expiration Dec. 15, 201
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On the occasion of  
the celebration of the  

77th Anniversary
Greek OXI Day 

(October 28th, 1940)  

I send greetings to all  
the members of the 

Laval Hellenic Community

FAYÇAL EL-KHOURY
Député / M.P. Laval-Les Îles

Tel.: 450 689-4594
Faycal.el-khoury@parl.gc.ca

Gerry Sklavounos

7665, boul. Saint-Laurent, suite 200
Montréal (Québec) H2R 1W9

Téléphone  514 273-1412
gsklavounos-lado@assnat.qc.ca

Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου του 
«ΟΧΙ» εναντίον της φασιστικής Ιταλίας του 1940 
και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κατά τους 

βαλκανικούς πολέμους του 1912, εύχομαι σε όλους τους 
Έλληνες της παροικίας μας και απανταχού της Γης, 

αυτά τα διαχρονικά μηνύματα που πηγάζουν μέσα από 
αυτή την τόσο μικρή λέξη «ΟΧΙ», να μας κρατούν 

ενωμένους, μονιασμένους, και δημιουργικούς.

O Fadi και η γυναίκα του Samah μαζεύουν τα πράγματά 

τους στο ΚΥΤ της Χίου αφού έμαθαν ότι θα μεταφερθούν 

στην Αθήνα (Φεβρουάριος 2017)

ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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55 Gince, Montreal, H4N 1J7  •  514.228.1888 (Day & Night)
www.complexeaeterna.com

Στέφανος ΣβουρενοςΣΣΣττέέφφααννοοςς ΣΣβοουυρρεεννοοςςς
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MONIQUE

SAUVÉ
FABRE 

450-689-5516

PIERRE

ARCAND
MONT-ROYAL

Υπουργός Διαχείρισης 
Αναθεώρησης Προγραμμάτων  

Πρόεδρος του 
Θυσαυροφυλακίου

514-341-1151

GUY

OUELLETTE
CHOMEDEY

450-686-0166

JEAN-MARC

FOURNIER
ST-LAURENT

Υπουργός Διακυβερνητικών 
Σχέσεων, Υπουργός της 
Καναδικής Γαλλοφωνίας

514-747-4050   

CHRISTINE

ST-PIERRE
ACADIE

Υπουργός διεθνών σχέσεων 
και της Γαλλοφωνίας

514-337-4278

GAÉTAN

BARRETTE 
LA PINIÈRE

Υπουργός υγείας και 
κοινωνικών υπηρεσιών

450-678-1758
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BLYTHE BERNIER 

940, ave. Ogilvy, Montréal QC H3N 1P4 
 Tel: (514) 495-8082
Fax: (514) 495-8872

www.mountroyalcem.com 
 jplaitis@mountroyalcem.com

Τόπος απόδρασης

Ο Ρομπέρ Λεπάζ δίπλα στο μελαγχολικά φωτισμένο παράθυρο του «σπιτιού» του, 

επιχειρώντας να ρίξει φως στα παιχνίδια της μνήμης με την παράσταση «887»
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Η είσοδος του Βασιλιά Γεώργιου στη Θεσσαλονίκη Ο Ταξίν Πασάς υπογράφει τα πρωτό-

κολλα παράδοσης της Θεσσαλονίκης

Marc Demers
Mayor of Laval

My colleagues on City Council join me in commemorating  
the historic day of October 28, 1940, when the population of Greece 
demonstrated bravery and true patriotic spirit that restored hope  
to all peoples throughout the world.
It is our duty to keep this memory alive.

COMMEMORATING

Ma
May

My
the
de
to 
It is
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www.groupemiron.com

514.344.5558
wwwwww.ggrroouuppeemmiirroonn.ccoomm
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www.groupemiron.com

514.344.5558
ggggrrrooouuuppppeeemmmiiirrrooonnn.cccooommmwwwwwwwww..gggg
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28TH OCTOBER 1940

"On the 28th of October 1940 Greece 
was given a deadline of three hours to 
decide on war or peace but even if a three 
day or three week or three year were 
given, the response would have been 
the same. The Greeks taught dignity 
throughout the centuries. When the 
entire world had lost all hope, the Greek 
people dared to question the invincibility 
of the German monster raising against it 
the proud spirit of freedom".

"For the sake of historical truth I must 
verify that only the Greeks, of all the 
adversaries who confronted us, fought 
with bold courage and highest disregard 
of death…".

Eager to get to the mountains  

of Albania...

During the German Occupation 

of Athens, the House of Troy, 

Schliemann's House, was 

commandeered. The detail on the 

gates of what is now the Numismatic 

Museum on Panepistimiou Street in 

Athens, remains as a “souvenir” or 

evidence of that occupation.
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"The word heroism I am afraid does 
not render the least of those acts of self-

of the common struggle of the nations, 
during WWII, for the human freedom and 
dignity. If it were not for the bravery of the 
Greeks and their courage, the outcome 
of WW II would be undetermined". 

"Regardless of what the future 
historians shall say, what we can say 
now, is that Greece gave Mussolini an 
unforgettable lesson, that she was the 
motive for the revolution in Yugoslavia, 
that she held the Germans in the 
mainland and in Crete for six weeks, that 
she upset the chronological order of all 
German High Command's plans and thus 
brought a general reversal of the entire 
course of the war and we won."

In the name of the captured yet still 
alive French people, France wants to 
send her greetings to the Greek people 

peak of their heroic struggle and in the 
top of their glory. Since the battle of 
Salamis Greece had not achieved the 
greatness and the glory which today 
holds.

It would not be an exaggeration to say 
that Greece upset the plans of Germany 
in their entirety forcing her to postpone 
the attack on Russia for six weeks. We 
wonder what would have been Soviet 
Union's position without Greece. 

If the Russian people managed to 
raise resistance at the doors of Moscow 
to halt and reverse the German torrent, 
they owe it to the Greek People, who 
delayed the German divisions during the 
time they could bring us to our knees. 

You fought unarmed and won, small 
against big. We owe you gratitude, 
because you gave us time to defend 
ourselves. As Russians and as people 
we thank you.

The war with Greece proved that 

surprises always await us. 

This post is dedicated to our parents... 
To you, Mama kai Baba, and to all 

those young men and women, who, like 
many of the young people of the day, 

freedom in the face of adversity, to 
persist and to resist and in so doing 
passed down to us some very valuable 
lessons and values : a passion for life, 
for working for the common good and a 
steadfast knowledge of what's right and 

natural optimism which we have kept to 
this day. 

To you, Baba, who, with your friend 
Vangeli, had the strength and courage, 
to take down a German Flag in your 
hometown and raise the Greek one, 
singing the Greek National Anthem, fully 
knowing what the consequences would 
be if they caught you! 

To our parents, who didn't hesitate 
for a moment despite their misgivings, 
when it came to ensuring a better future 
for their children, to abandon their 
homeland, the homeland which they had 
fought so hard to free and take the hard 
and often hostile road of emigration, 
abandoning family and friends, all things 
dear and familiar, to go to a faraway land 
which bore no resemblance 

where the attitudes and values were also 

security and opportunity that Greece 
of the 60's was unfortunately not in a 
position to do!

For all this we are eternally grateful   
Efharistoume...  

A child with his ration card and measly 

portion during the Occupation... 

Zaloggo in the mountains of Epirus (O Horos tou Zaloggou). These truly awe-

inspiring giant marble statues depict the women of Souli joining hands and dancing 

– singing “Adieu Sweet life. Souliotisses cannot live without their freedom” before 

jumping to their death to avoid capture and slavery...
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Compassion and understanding  
in your time of need

•  Columbarium/ Niches

•  Cremation/Urns

•  Mausoleums/Crypts

•  Ornaments

•  Plots

•  Monuments/Engraving

•  Chapel/Funerals

•  Commemoration

•  Funeral services

•  Pre-arrangements

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

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

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
        “28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940”
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Η εξουσία στους νέους

Νέοι ηγέτες που απήλθαν
Από το μακρινό παρελθόν
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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 
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 CANADIAN  HELLENIC  CONGRESS 

 CONGRÈS  HELLÉNIQUE  CANADIEN

« 

N. 
BA Ec/PS, MA, PhD Ec 

–

MD CM, FRCPC 
–

–
–

Merchant

DJ Absolut Disco

— –

 James Kromida, C.P.A., C.A.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ OPEN HOUSE THE GOLDEN TOUCH HALLOWEEN

ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Με μία υπεύθυνη ομάδα 

συνεργατών υπό τη διεύθυνση και 

το συντονισμό του Μιχάλη Τελλίδη 

Tel.: 514 483-2362      Fax: 514 483-1362

5877 Papineau  Montreal, Qc H2G 2W3

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

Σάββατο  09:00 – 15:00

Κυριακή   18:00 - 20:00 

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

Από τις 13 Μαρτίου 2016
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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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Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ
Ένας άντρας περπατούσε στο δρόμο λέγοντας την
προσευχή του. Ξαφνικά λέει: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, 
θα ήθελα να σου κάνω μια ευχή!». Τότε οι ουρανοί
σκοτεινιάζουν, σύννεφα απλώνονται από πάνω του και
η φωνή του Θεού από το υπερπέραν ακούγεται να λέει: 
«Επειδή ανέκαθεν προσπαθούσες και ήσουν πιστός, θα
σου δώσω την ευκαιρία να κάνεις την ευχή σου».
Τότε ο τύπος λέει: «Θέλω να φτιάξεις μια γέφυρα μέχρι 
την… Αντίπαρο, έτσι ώστε να πηγαίνω με το αμάξι 
μου όποτε το θελήσω». Ο Κύριος του απαντάει: «Το 
αίτημά σου είναι καθαρά τεχνοκρατικό. Φαντάσου 
τις δαπάνες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Τα χιλιάδες 
στηρίγματα που θα χρειάζονταν και θα έφταναν τα
βάθη του Αιγαίου! Το τσιμέντο και το ατσάλι που
θα χρειάζονταν! Μπορώ να το κάνω, αλλά μου είναι 
δύσκολο να εκπληρώσω την επιθυμία σου για ένα 
ζήτημα τόσο πεζό. Μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο;».
Ο άντρας σκεφτόταν για πολύ ώρα και τελικά του 
λέει: «Θεέ μου, εύχομαι να μπορούσα να καταλάβω
τις γυναίκες! Θέλω να ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους,
τι εννοούν όταν λένε όχι και πως μπορώ να κάνω μια
γυναίκα αληθινά ευτυχισμένη».
Τον κοιτάει τότε ο Θεός και του λέει: «Η γέφυρα να έχει
δύο λωρίδες ή… τέσσερις;».

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, βοτανολόγος,
ερευνούσε τη φύση σε ένα χωριό, ώσπου ξαφνικά, 
πιάνει μια καταιγίδα. Μούσκεμα όπως ήταν ψάχνει
και βρίσκει το πρώτο σπίτι και κτυπάει την πόρτα.
Του ανοίγει μια κυρία που ο άντρας της έλειπε χρόνια 
μετανάστης. Τον βάζει μέσα, τον περιποιείται, του δίνει 
στεγνά ρούχα και φαγητό. Κατόπιν, τον οδήγησε στο 
δωμάτιό του και τον ρώτησε αν χρειάζεται κάτι άλλο… 
«Όχι, εμείς οι πανεπιστημιακοί είμαστε ολιγαρκείς,
έχουμε τα βιβλία μας, τις σημειώσεις μας…».
«Καλώς…» του απαντάει η κυρία και φεύγει.
Μετά από μια ώρα, και αφού σκεφτόταν ότι μετά από
τόσα χρόνια ένας άνδρας ήταν και πάλι στο σπίτι της,
φοράει ένα σέξι νυχτικό και πάει να ρωτήσει αν θέλει
κάτι… Πάλι τα ίδια. «Εμείς οι πανεπιστημιακοί είμαστε
ολιγαρκείς…» κ.λπ., κ.λπ. Αυτό το σκηνικό έγινε ακόμα 
δύο φορές αλλά μάταια για την κυρία…
Το άλλο πρωί, όπως έτρωγαν πρωινό στην αυλή με τα
διάφορα ζωάκια του σπιτιού, ο καθηγητής παρατηρεί
ότι υπάρχουν μόνο 5 κότες και 10 κοκόρια! Περίεργος
ρωτάει, γιατί είναι περισσότεροι οι κόκορες και όχι το 
αντίθετο.
Και η κυρία του απαντάει: «Α, μη τους βλέπετε έτσι. Ο 
ένας πηδάει, οι άλλοι είναι… πανεπιστημιακοί!».

Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποστέλλει
στην Ελλάδα 6.000 τυφέκια και 12 
πυροβόλα, προς ενίσχυση του νεο-
σύστατου ελληνικού στρατού, κατό-
πιν αιτήματος του κυβερνήτη Ιωάν-
νη Καποδίστρια.

Ιδρύεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα
από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της 
Ελλάδας.

Ο Μουσολίνι πραγματοποιεί τη Μεγά-
λη Πορεία προς τη Ρώμη για την κατά-
ληψη της εξουσίας.

Παρουσία των βασιλέων, ο πρωθυ-
πουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής 
εγκαινιάζει στη Θεσσαλονίκη το Καυ-
ταντζόγλειο Στάδιο, που θεμελιώθη-
κε τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στις
26 Οκτωβρίου 1956. Την ίδια μέρα 
εγκαινιάζονται οι εγκαταστάσεις του 
Αλεξάνδρειου Μέλαθρου και του 
Ν.Ο. Θεσσαλονίκης.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η δραχμή,
λόγω της παγκόσμιας χρηματιστη-
ριακής κρίσης που ξεκίνησε από το 
Χονγκ Κονγκ. Για τη στήριξή της, η
Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει περί-
που ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Η χημική βιομηχανία «Du Pont» ανα-
κοινώνει τη δημιουργία ενός νέου
συνθετικού νήματος, το οποίο ονο-
μάζει νάιλον.

+ 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 IMPACT - NEW ENGLAND REVOLUTION 2-3



36 •

-
-

-

5
5

5 5
5
5

8
9

5

8

9

9

8 8-8

8

5 8
5

8
-

-
-



 •  37

-

-

-

post
-

-
-

-

-



38 •

28 1940»
, 26

1912»

, 29 2017

14
2 1

   

   



 •  39

« »

« »  
-  

l'Abord-à-Plouffe

« » M

e-mail mroussis hcgm org

ganagnostou@hcgm.org, 

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

http://www.hcgm.org/about-us/job-opportunities/
CV

Ms. Pelagia Adamidis 
Interim Executive Director  
Hellenic Community of Greater Montreal 

Wilderton Avenue  
Montreal Qc H3S 2V7 
Ref: PRMKT-DIR

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

« »
CEGEP. 

Microsoft Office, Internet Explorer, 

www.hcgm.org 

CV) 

e-mail sto kkiryakidis@hcgm.org,  fax  514-738-5466  
: 

HCGM c/o: Ms. Kaiti Kyriakidis 
5777 av Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7 
Réf. : AdjadmEC 

« »
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

 

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

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

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

(ετών 76, από Γερακάρι, Ρέθυμνου Κρήτης)
Η σύζυγος: Ελένη Βρανά (το γένος Μανιουδάκη) 

Τα παιδιά: Σοφία-Ιωάννης, Αντιγόνη
Τα εγγόνια: Σπύρος και Κωνσταντίνος 

Τα αδέλφια: Κατερίνα Μεκλή,  
Στέλλα Μανουσάκη, Μιχάλης και Ελένη Βρανά

Ο γαμπρός, οι νύφες, οι κουνιάδες από εδώ και την Ελλάδα
Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και  

φίλοι από εδώ, την Αμερική και την Ελλάδα.
Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές  

στην αίθουσα της Εκκλησίας. Οι τιμώντες τη μνήμη του, 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 Μηλίτσα Καστοριάς, ετών 83)

Η σύζυγος: Παναγιώτα (Γιώτα) Ευαγγελίδου 
Τα παιδιά: Αλεξάνδρα-Σπύρος Θεόπουλος, Μίνα Ευαγγελίδη

Τα εγγόνια: Ματθαίος και Αικατερίνη 
Η κουνιάδα: Ελένη-Δημήτρης Γεωργίου 

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

της ψυχής της αείμνηστης μητέρας και αδελφής

(από Μεθώνη Μεσσηνίας)

Τα αδέλφια: Ιωάννης Καρράς (οικογενειακώς) 
Ειρήνη Δρακάκη-Καρρά (οικογενειακώς)

Τα παιδιά: Αθανασία Τομαρά, Ευανθία Τομαρά, Νίκος Τομαράς
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.
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στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελούμε  
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της  

ψυχής της αείμνηστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

(το γένος Δικαιάκου, από Μολάους Λακωνίας)

Ο σύζυγος: Αθανάσιος 
Τα παιδιά: Γεώργιος-Μαρκέλλα, Παναγιώτα-Γιάννης Νήτσος 

Τα εγγόνια: Κατερίνα, Έλενα, Γρηγόρης 
Ο αδελφός: Βασίλης-Ελευθερία 

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

της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελούμε  

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

(ετών 91, από Κέρπεζη Καλαβρύτων)

Ο σύζυγος: Δημήτριος 
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος και Βασιλική 

Τα εγγόνια: Σαμπρίνα, Δημήτριος, Χριστίνα, Αικατερίνη, Καλλιόπη 
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθεί 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

Ο Άγιος Δημήτριος δεν εγκατέλειψε 
ποτέ την πόλη του
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MON-
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Jasko Moshonas Ouimet Inc.
SALON FUNÉRAIRE • FUNERAL HOME

693 Jean-Talon West
Montreal, Qc

H3N 1S1
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9:00 με 10:00 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Souvenir, 
Laval), τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της αείμνηστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

(το γένος Καλαντζή,  
από Καπλάνι Μεσσηνίας, ετών 85)

Ο σύζυγος: Δημήτριος Μπίρος 
Τα παιδιά: Παναγιώτης Μπίρος,  

Μαρία-Robert Aslanian
Η εγγόνα: Χριστίνα-Αναστασία 
Τα αδέλφια: Φώτιος-Αναστασία 
Καλαντζή, Νικόλαος Καλαντζής, 

Μαργαρίτα Καλαντζή,  
Βασίλης-Βασιλική Κατσιμπούρης, 

Ιωάννης-Ειρήνη Χριστιάνης 
Οι κουνιάδοι: Κώστας-Σοφία Μπίρος 

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 φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελούμε Ετήσιο  

Μνημόσυνο του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(Ετών 56, από Καντήλα Αρκαδίας)
Η σύζυγος: Παναγιώτα Ζερβογιάννη (το γένος Γκρουμούτη)

Τα παιδιά: Μαρίνα-Αλέξανδρος, Δημήτριος-Amanda 
Το εγγονάκι: Αντώνης 

Η μητέρα: Μαρίνα Ζερβογιάννη 
Η πεθερά: Ελένη Γκρουμούτη 

Τα αδέλφια: Γεώργιος Ζερβογιάννης, 
Δήμητρα-Γεώργιος Παπαδάκος, Βασιλική-Φώτης Μιχαλαργιάς

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.
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στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελούμε  

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

(Από Κάλαμο Αττικής)
Η σύζυγος: Αθηνά Ηλία (το γένος Γεωργιοπούλου)

Τα παιδιά: Πήτερ-Stacy Ηλία, Φωτεινή-Σαμ Μαρκόπουλος 
Τα εγγόνια: Σπύρος, Jackie, Τόμι, George, Πωλ, Σπύρος.

Τα αδέλφια: Παναγιώτης-Μαριάνθη Γεωργιόπουλος, 
Παναγιώτα-Ευάγγελος Μίχας, Τζίνα Γεωργιοπούλου 

Τα αδέλφια, από την Ελλάδα οικογενειακώς 
Τα εξαδέλφια: Αναστάσιος-Μαργαρίτα Κιούση

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard), τελούμε  

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

(Από Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, ετών 86)

Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά: Μπέσσυ-Γιώργος Λιανουδάκης 

Τα εγγόνια: Δημήτρης-Ανδριάνα Μανώλης και Λίντα
Τα κουνιάδια: Παναγιώτης Σπυρόπουλος (οικογενειακώς),
Αναστάσιος Σπυρόπουλος (οικογενειακώς από την Ελλάδα) 

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

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

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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ι μια πλούσια συλλογή  από μνημεία. ι μιιαμια ια πλπλοπλολοούσούύσιύσσιασια ια συσυλσυυλλυλλλολλογλοογήογγή γή απαπόαππόπό μννημννημνηημεημείμεείαείία.ία.α. α.

ΕΕΕΕΕπισκεφθείτε τα γραφείφφ α μας. ΕΕπιπΕΕΕΕΕΕπισπισκισσκεσκκεφκεεφεφθεφθθείθεείτείίτείττε τε τα γραφείτατα τα γργργραφραφεαφφείφεείαεία μαία ία μααςμαςς.ας.ς. ς.

από τις 8:30 μέχρι τις 10:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα,  
παππού, αδελφού και θείου

(από Παντάνασσα Λακωνίας)

Η σύζυγος: Μάντα Νικηφόρου  
(το γένος Θεοδωσάκου, από Μολάους Λακωνίας)

Τα παιδιά: Παναγιώτης Νικηφόρος, 
Κατερίνα και Παναγιώτης Φρατζέσκος

Η εγγονή: Αμάντα
Τα αδέλφια και ανίψια από Ελλάδα

Τα κουνιάδια από Μόντρεαλ και Φλόριντα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς, κουμπάροι και φίλοι

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

συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας  
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του  
αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου  

ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΤΕΡΡΗ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.
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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 

JUST LISTED SOLD

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ & 
ΧΑΝΤΟΚΑΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Fantis Foods Canada Ltd. 
is looking for:

Vicky
fax

email

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



 •  47



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 




