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UPAC 

OUELLETTE
 •Τα γεγονότα
 •Οι απορίες

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ:

ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ «ΟΧΙ»

 

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!

Η αυτοδιάθεση των λαών

Η νομική θεώρηση
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Τα γεγονότα που οδήγησαν  
στη σύλληψη

Παγίδα στον Ouellette

Όχι μόνο βουλευτής

Αναπάντητες απορίες

Παρανόμησε η UPAC;

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΟΥΣΜΑ

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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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

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

Στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας (6 Νοεμβρίου) οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης 
αναμένεται να ενημερωθούν επισήμως για την πορεία των διαπραγματεύσεων στην Αθήνα 

Διαπραγμάτευση: Επτά τα κομβικά σημεία από σήμερα έως το τελευταίο Eurogroup του 2017
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Κρίσιμο το ’18

«Θύελλα ρευστότητας»

Ανακωχή;

• 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!

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι 
προβλέπουν ότι εντός του 2018  
θα επέλθει πλήρης οικονομική  
και κοινωνική ομαλοποίηση
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«Ψήφο στους ομογενείς»

Λάθος διαχείριση από Τσίπρα,
καταστροφικός ο Βαρουφάκης!

«Να αλλάξουμε σελίδα»

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

 

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΟΤΣΙΚΑ
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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

  

 

Το πόρισμα του ανακριτή Φούκα «φωτίζει» τη σύγκρουση 
Αμερικανών – Ρώσων για τον έλεγχο της Ελλάδας

Ο Καραμανλής έπεσε. Ο Παπανδρέου έφερε το μνημόνιο. Οι αγωγοί ποτέ δεν 
έγιναν. Και ο πρώην πρωθυπουργός σιώπησε – μάλλον για πάντα!



 •  9

Η αμερικανική εμπλοκή

Από τον Άννα στον Καϊάφα

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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Me GEORGIA
FINTIKAKIS

Notary and Legal advisor

Tel.: 514.675.4441 Fax: 514.675.4461
4000 St. Jean Boulevard, suite 3400DDO, Qc, H9G 1X1

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

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

ΠOΛYXPONH ΠEIPA ΣTA 
ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΑ

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

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

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

e-mail : voyagelambis@bellnet.ca

PERMIS DU QUEBEC

Ο Τούρκος πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση Παυλόπουλου που μετέφερε ο ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς 
και μένει να συμφωνηθεί η ακριβής ημερομηνία της επίσημης επίσκεψής του 

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επίσημη επίσκεψη 
Ερντογάν στην Αθήνα σε μια κρίσιμη περίοδο, με 
τη γείτονα χώρα να έχει ανεβάσει ιδιαιτέρως τους 
τόνους, την Κύπρο να διεκδικεί την ΑΟΖ της και 
την Ελλάδα να βρίσκεται ακόμα σε jet lag από το 
πρόσφατο ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ
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Μεταρρυθμίσεις

Νόμος και τάξη

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 
• 
• 

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)

Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS

Our priority is your
 healthy smile...

 



 •  13

épicerieieeie

Agora
grocery shop

Φέρνουμε την Ελλάδα στο καλάθι σας! 

2445 Rue de Salaberry, Montréal, QC H3M 1L1  514-745-7444
from Saturday November 4th until  Friday November 10th 2017 (or until quantities last)

$149
/ea

¢99/ea

ILIOS 750ml

PREMIUM

KRINOS
Olive Snacks

KRINOS

 

 

Krinos
Twisters

Smoked 
Turkey Breast Chicken 

Wieners

$1199
/lb

P

ml

$499
/lb

$699
/lb

$599
/ea.

$399
/ea.

$699
/ea.

$499
/ea.

$699
/ea.

$299
/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 · froms jojojojojojjooooojojjojojjojjojojoooojojooojojojojojojjjojojojjojojojjojojojjjojoojjjojoojooooojooooooojjjjojooojooooojojoooojjjoooooojojjoooojojjjooooojjooojooooooojjjoojooooojooojooooojjojjjjjjjjjjjjjjjjjj urururururururrrurrrrrruruuurrurruurrururuuuuuruuuuuuurruuuuuuurruuuuuruuuurrrruuuruuuuuruuuuuurrruruuuuuruuuuuuruuuuuruuuuuurruuuuurrrruuuuuuu sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssss sss ················· frfrffffffffffffrfffrrfrfrffrffffrfrfrfrfrfffrrfrfffrfrfffffrfrfffffffrfffffrrfffffffrffffrrfffrfffffffffroomooomomomomomooooooomomoomomommmmmmmmomomomommomooomomoooommmmomoooomomomommmmmmooooomomomomommooooommmoooooomommmmooommomoooommmmmmmmooommomomommommomommomoomm 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 6 novembre au dimanche 12 novembre 2017 · from monday november 6th o sundttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo dddddddddddddddddddddddddayaaayayaayayayayaayayayayayayyayayayayayyyyayayayayayayayaaayayayyayayayayyyayaayayayyayayayyayayyayayaayayayayayyayayaayayayayayaaayayayayayayyayayyayayayayaayayayyayaayayyayyyyaayayayaaayayaayyayayayyyayayaayyyyayyayyayayayayyayayayayayyaaaayyyyyayyyayaaaayyaaaayyyayayyyyyyyyyyyyyyyyyy   november 12th 2017

TOS DCCCCOCCOCCOCCCCCOCCCC LLLLL TOOOOTOOOOOTOOMAMAAMAAAAAAACOCOOUULLISIS DDE TOTOMOMAMATAT SS LSS LGGTESES BBEELLG STGUSUSTOSTOTO
TTT tddddddSStStrtraraainineneded ToToomamaatotoeoeses

690g6969090g0g

HHHH LL D CCCCCCCCCCAAAAA AHHUUIILLE DDE CA OLA ILLLLLLLLIOSCAANONOOLLA IILLIOIOSOS
CCCCaa l OCCCCCCaCananonoolala OOOOiil
33333L3L

OTYFFFFFFFFF AA DEDEDE FAAS OOOOOOOOOO LDDDDD S LOAAGAAAAAGGMFFROROMOMAMAAGGE DDE BBRREEBBISIS KKEEFAFAALLOTOTTYYRRI
CheeseCCheheeeesesese

3/kg44444 g66 44443/kg4444444444444 k262662626.46.46.4343/3//kgkg

DDDOOOOOOOOO AAAAAAAADDDDDDDD S MMÉÉÉMMÉÉÉÉMMMMMMM DDDDDDD AAAAAAA ÉÉÉÉÉÉÉDODOORARAADDESES MÉMÉDÉDDITITETERERRRARAANÉNÉEÉENENNNNENESES
YYYYYYYYYTTTTTTTOOOHHAAFFFFF AAA CCCCCCFRFRARAAÎCÎCHHH TTTTS ÉÉÉÉÉÉÉÉÉCHEHESES NENETETOOOOOOOOOTOYOYÉYÉESSÉESES

ggFFF CCC PPPPPPPPPPPPPFrFre hhhhhhhh MMMM CCCCCCdddddddddresessh MeMededdititeteerrrrarananeneaeanan C ddddddddddddddddCleleaeananeneded PoPoorgrgigieieses
.444444444444.44.44 ////// ggkgkkgkkk1515.5.45.441/1//kgkg

ORTADMMMMOMOORTRTATAAD LLDEELLLLE
MMMM tMo d llMoorrtatadadedeelllala

g000/0/// g000000000/kg////////k00111.1..000/0//kgkg

AA OOO AUUAUUA FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AFFFFFF CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKK DDDDDD LLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBBIIFTFTTECECCK D’AD’AD’AALLOY AAAAAAAAAOYAYAAU FFRARAAISIS
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF hhhhhhhh T-T-T-T-TT-T-T--T-T-TT-T-TT-TT-T-TTT-TT B SSFrFreresessh T-T--Booooo aaBoonene StSteteaeakkkkkkkkkkkkkkak
777777 666666661////////// g1717.67..6 /////////////////////////// ggggggkkkkkkkk61/1//kgkg

YYOYOGGOGOUR ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖGÖGGÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ OOOYOYOGOGOGOOURURTRTSTS IÖIÖGGGOOOOOOOOOOOOÖGOGO
YoYogu sYoYogogugururrtsts
44 00g0g0g0g04x4xx101000g0g

PAAAAA DDDDDDDDDDDDD AAA AAA OOOPAPAAIIN D’D’ LLLLLLLLLLLLLLL A’ITITATAALLIAIA OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOANONO
ddddddddddddddddddddddddddddBrBrereaaaaaeadad

6060000000000000000000000 àààààààààààà 67776677677767767 g606000 à 67 ggg5g567575g5g

APILONS DE POULET FPPIILLOONSNS DDE POOULET FRAPOOUULLEET FFRARA SAISIS
Fresh Chicken DrumstFrFreresessh CChhicicckekeen DrDrurumumsmsstticickkkcksks

/k/kgg3 82 ////3 28/kg3.3.3.2828/8//kgkg

AAUU UU U UUU FFFFFFF AAAAA S (( OOUOOOUOUUUU )))AULE D’AP D GGGG SAGNÉÉPÉPAPAUAULULLE D’AD’AD’AGAGGNENEAEAUAU FRFRARAAISIS OOOOOOO DDDDDDDDDDDDD(E(ENENTNTITIEIERER OOU DDEMEMIMI)I)
bbbbbbbbbbb SSS rrrrrrrrrr r r rrrrrrrrrrrrrrrrr r HHHHHH )Fresh LaaLam hhhhh dd hh lddddddddddddddddddddddddddddd (((FrFreresessh LaLamammb SShohoouuldldedeer ((WWhohoolele o HHaaor HaHaallf)f)

g9.90/kg9.9.9.9090/0//kgkg

QUÉBEC

PRODUIT DE LA GRÈCE

CANADA AA

OÎT DE FFFFFFFFFFFFF S NOBOBOOÎTÎTETE DDE FIFIGIGGUEUESES NONOOIRIRRESSES
xxxxx of FigBoBoxox ooof F gFigFigsgs

ANAANAANAAANANAANASNAAS
RIPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLDGGGGGGGOGOOLLDDEEN RRIIPPE
ppPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPinineneaeapapppplele

ACCCCOOCCCOCOCOCOOEEUURSRS DDD OOO AMMDDE ROROMOMAMAAIINNE
HR iRo H tRoomamaaininene HeHeaeararrtsts
qt de 3ppqpqqpqqq e 3qt dpqpqqt dede 3

PRODUIT DE LA GRÈCE

CCCLCLCLCCCLCCLCCLC ÉÉ TI S AVVVVV  FEUILLESCCLLÉM TI S A CÉMEMENENTNTITININENESES AAVEVECEC FEFEUEUIUILILLLLESES
C thCCleleememeennttinineneses w Leawititth LLeaeavaveveses

4444444444444444444444444444444444444444444444 3333333 /k//// gg4.4.39999////////kkkk////kk/k///kk//kk//kk///k/k/// ggg.339/9//kgkg
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A GOOD LUNCH
AFFORDABLE PRICES

LUNCH EXPRESS starting at $10,  7 days a week from 11 a.m. to 3 p.m., coffee or soft drink FREE
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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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A GOOD LUNCH
AFFORDABLE PRICES

LUNCH EXPRESS starting at $10,  7 days a week from 11 a.m. to 3 p.m., coffee or soft drink FREE
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Επιτροπή "Ελληνοκαναδικής Φιλίας"
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ένα Γαλλικό σχολείο στο Μόντρεαλ

ΜΙΚΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Εφαρμόζει τα προγράμματα του Γαλλικού Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας,  Ανώτατης Εκπαίδευσης

 και Έρευνας

Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας του 
Κεμπέκ και της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η επιτυχία με την 
υπεροχή

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΟ 70 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΙΑ ΕΝΤΟΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 
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GOSS!P
Life Style

MEGAN FOX:  

. .

:

ΣΩΚΡΑΤΗΣ- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ -  OPEN HOUSE ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ 

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 ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΤΟΣ
Στο δημοτικό λέει η δασκάλα στους μαθητές της: 
Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! 
Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι:
Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει
νιάου αλλά έχει και μια ελιά στη μυτούλα του…
Δεν ξέρω κυρία, απαντά ο μαθητής. Μα είναι η
γάτα, λέει η δασκάλα, την ελιά την έβαλα απλά
να σε μπερδέψω!
Πέτρο, πες μου εσύ: Έχει φτερό, ράμφος και 
από κάτω ένα κουκούτσι… Που να ξέρω κυρία, 
απαντά ο Πέτρος, και με κουκούτσι από κάτω; 
Δύσκολο… Μα, είναι το πουλί βρε παιδί μου, 
απλά έβαλα το κουκούτσι για να σε μπερδέψω!
Σηκώνεται και ο Τοτός τότε και λέει στη 
δασκάλα: Κυρία, θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι.
Τι είναι μακρύ, κόκκινο και στρογγυλό στην
κορυφή, έχει δύο μπάλες από κάτω και αρέσει
στις γυναίκες να το βάζουν στο στόμα;
Τσαντίζεται η δασκάλα και του λέει: Τοτέ, έξω 
τώρα από την τάξη!!
Και ο Τοτός ήρεμος… Όχι κυρία, είναι το
Κραγιόν, απλά έβαλα και τις μπάλες για να σας
μπερδέψω!!

ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΑΝΟΧΗΣ
Ήταν ένας τύπος που πίστευε ότι η γυναίκα του 
τον απατούσε. Αποφάσισε λοιπόν ένα βράδυ 
να την παρακολουθήσει για να το διαπιστώσει 
με τα μάτια του. Έτσι όταν βγήκε αυτή με το
αυτοκίνητο, μπήκε αυτός σε ένα ταξί και την 
ακολούθησε. Σύντομα κατάλαβε ότι η γυναίκα 
του εργαζόταν σε έναν οίκο ανοχής.
Λέει ο τύπος στον ταξιτζή: Θες να βγάλεις 100
ευρώ; Σίγουρα, απαντάει ο ταξιτζής, τι να κάνω; 
Ο τύπος του είπε ότι το μόνο που είχε να κάνει,
ήταν να μπει στον οίκο ανοχής, να αρπάξει τη 
γυναίκα του και να τη φέρει στο ταξί. Παίρνει και 
μία φωτογραφία της ο ταξιτζής και μπαίνει μέσα. 
Δύο λεπτά αργότερα, η πόρτα του οίκου ανοχής 
ανοίγει με μια δυνατή κλωτσιά και εμφανίζεται ο
ταξιτζής, τραβώντας μια γυναίκα που κλωτσάει, 
ρίχνει μπουνιές και τσακώνεται σε όλη τη
διαδρομή μέχρι το ταξί, με τον ταξιτζή.
Ο ταρίφας ανοίγει την πόρτα, πετάει τη γυναίκα 
μέσα στο ταξί και λέει στον τύπο: Κράτα την! Ο 
άντρας την κοιτάει και φωνάζει στον ταξιτζή: Τι 
έκανες ρε ηλίθιε; Αυτή δεν είναι η γυναίκα μου!
Το ξέρω, απαντάει ο ταξιτζής, αυτή είναι η δικιά 
μου! Τώρα πάω πίσω να φέρω τη δικιά σου!!

Ο σύζυγος της Λίζας Γκεραρντίνι,
πλούσιος έμπορος από τη Βενετία,
μισθώνει τις υπηρεσίες του Λεονάρ-
ντο Ντα Βίντσι για να ζωγραφίσει το 
πορτρέτο της γυναίκας του. Ο ιταλός
μετρ θα δημιουργήσει το αριστούρ-
γημά του, που θα μείνει στην ιστο-
ρία ως Μόνα Λίζα.

Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ ξεκινά την 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού της 
παραπαίουσας Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, που θα μείνει γνωστή ως
«Τανζιμάτ».

Έπειτα από 229 χρόνια κατοχής, οι 
τελευταίοι τούρκοι στρατιώτες απο-
χωρούν από την Κρήτη. Στις 9 Δεκεμ-
βρίου θα αποβιβαστεί στη Σούδα ο 
ύπατος αρμοστής Πρίγκιπας Γεώργιος.

Διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελ-
λάδα, για την «επαναφορά» της Μο-
ναρχίας. Υπέρ ψηφίζει το 97,8% και ο
Γεώργιος Β’ επανέρχεται στο θρόνο.

Κυκλοφορεί το μεγαλύτερο σε ονο-
μαστική αξία ελληνικό χαρτονόμι-
σμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχ-
μών, το οποίο φέρει την υπογραφή 
του τότε διοικητή της Τραπέζης της 
Ελλάδος Ξενοφώντα Ζολώτα. Είναι 
το τελευταίο χαρτονόμισμα κατοχι-
κών δραχμών, έστω κι αν οι Γερμα-
νοί έχουν αποχωρήσει ήδη από την 
Ελλάδα.

Ξεσπά στο Κίελο η επανάσταση των 
ανδρών του γερμανικού ναυτικού. Οι 
εργάτες του λιμανιού ενώνονται μαζί
τους και οδηγούν σε παραίτηση τον 
Κάιζερ. Η επανάσταση, που εξαπλώ-
θηκε σε όλη τη Γερμανία, προκάλεσε 
τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου,
καθώς συνοδεύτηκε από την ήττα
των Κεντρικών Αυτοκρατοριών.

+ 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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A GOOD LUNCH
AFFORDABLE PRICES
LUNCH EXPRESS starting at $10,  7 days a week from 11 a.m. to 3 p.m
Coffee or soft drink FREE
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1) Σε σχέση με το ντέρμπι του 
περασμένου Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός

είχε στην 11άδα του 6 παίκτες ίδιους,
ενώ ο Ολυμπιακός μόνο το Ρομαό.

2) Μετά από 40 χρόνια ο Παναθηναϊκός νίκησε
τον Ολυμπιακό δύο φορές στο πρωτάθλημα

μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος
(10.04.1977 και 09.10.1977)

3) Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό σε
δύο διαδοχικά παιχνίδια εντός έδρας, για 

πρώτη φορά από το 1978 (10.04.1977 
με 2-0 και 12.02.1978 με 1-0).
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A GOOD LUNCH
AFFORDABLE PRICES

LUNCH EXPRESS starting at $10,  7 days a week from 11 a.m. to 3 p.m., coffee or soft drink FREE
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2017

Για την οικονομική ενίσχυση
των σχολείων μας
ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 3:30 μ.μ. ΕΤ

Επίτιμος Πρόεδρος

ο Γερουσιαστής

Λεωνίδας
Χουσάκος

Παρουσιάζουν:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ                   ΠΑΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥ

Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 1:00μ.μ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ”

5757 WILDERTON, MONTREAL

Ο ΤηλεΜαραθώνιος ξεκίνησε.

Κάνετε τις δωρεές σας, τώρα: 
Τηλεφωνικά: 514-738-2421, εσωτ. 114 

ή ηλεκτρονικά: Μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal, 
στο www.hcgm.org, και στην επίσημη σελίδα της EKMM 

στο Facebook ή από κοντά, στο Κοινοτικό Κέντρο, 
την ημέρα της μετάδοσης.

Ευχαριστούμε τις εταιρίες:

Ζήστε μια μοναδική 
τηλεοπτική εμπειρία, με 

σημαντικές προσωπικότητες, 
με τραγούδι, χορό 

και πολλές εκπλήξεις.

Ένας μαραθώνιος 
προσφοράς για 

το μέλλον των 
παιδιών μας

Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το τηλεοπτικό 
πρόγραμμα “Εδώ Μόντρεαλ”, στο ODYSSEY TV.

Ταυτόχρονη μετάδοση στο Facebook και στο YouTube.
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« » M

e-mail mroussis hcgm org

ppetrou@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  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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 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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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

 

 
-

5777 WILDERTON AVE.  
 

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017
και ώρα 4 μ.μ.
All our members are welcome to join us. 

Saturday November 4, 2017
at 4 p.m
Όλα τα μέλη μας είναι ευπρόσδεκτα να έρθουν.

Βραδινό γεύμα | Supper

Rôtisserie COQ-O-BEC, 
705 boul. Curé-Labelle, Laval. H7V-2T8 (tel.: 450-934-3322) 

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε! | We look forward to seeing you!

Για πληροφορίες | Information:
Παναγιώτα | Patricia 450-933-6138   

Ελένη | Eleni 514-609-9345

Members only $5.00* sold at the door.
* Members registered by Oct.31, 2017.

Μόνο για μέλη $5.00* στην πόρτα.
* Εγγραφές μελών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, 2017.

ΜΟΝΟ για τα μέλη! | Priviledge for members!

Fédération des
femmes helléniques

de Laval Électra

HELLENIC WOMEN’S FEDERATION 
OF LAVAL ELECTRA
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΤΟΥ ΛΑΒΑΛ ΗΛΕΚΤΡΑ  

 des

atrlecÉalvade L
emmes helléniquesfe

tion deaédérF

 

HELL

ΑΤΡΗΛΕΚΥ ΛΑΒΑΛ ΟΤ
ΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΜΟ

ATRAL ELECVOF LA
TION AFEDERS ’ELLENIC WOMEN

 

TION 

Αποκλειστική Προσφορά Μέλους* | Exclusive Member Offer*

Ημέρα αναγνώρισης των γυναικών 3ης ηλικίας
Senior Women’s Appreciation Day

 
-

 

 
  

  

.

  

  
 

 
   

 :  

    
 

» 
 

-
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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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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.

���Σ�� �	���Σ
	�
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.

������Σ �	���Σ
	�
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.

��ΣΣ����	Θ����� �	���Σ
	�
στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου (7707 Βoul. Lasalle, Lasalle), τελούμε 

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
της αείμνηστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

(το γένος Μπακατσάκη, από Λιτσάρδα Αποκορώνου Χανίων, ετών 67)
Ο σύζυγος: Γεώργιος Ανδριανάκης 

Τα παιδιά: Ευαγγελία-Βασίλης, Δημήτριος-Αθηνά, Αννα
Τα εγγόνια: Θέκλα, Ηλίας, Κρυσταλία, Γιώργος 

Τα αδέλφια: Παναγιώτης-Αγγελική Μπακατσάκη (από Ελλάδα) 
Οι κουνιάδοι: Πέτρος-Γεωργία Ανδριανάκη (από Ελλάδα)

Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και 
φίλοι από Αμερική, Καναδά και 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 Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (20 Brunswick D.D.O.) 
τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου 

και πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

( ετών 76, από Πάτρα, Νομού Αχαΐας)

Η σύζυγος: Μαργαρίτα Αρνοκούρου (το γένος Γκάβαρη)
Τα παιδιά: Γεώργιος και Μαρία Αρνόκουρος,  

Κωσταντίνος και Καλλιόπη Αρνόκουρος
Τα εγγόνια: Μαργαρίτα, Χριστίνα, Αντώνης, Φιλιππία, Μιχαέλα και Ευτυ-

χία
Τα πεθερικά: Κωσταντίνος και Ευανθία Γάβαρης

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και οι φίλοι.
Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα  
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στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard, Montréal)  

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

(από Άργος Ορεστικό, ετών 88)

Η σύζυγος: Αννα Ζελινιώτη (το γένος Παπαδοπούλου)  
(από Μαυροχώρι Καστοριάς)

Τα παιδιά: Γρηγόρης Ζελινιώτης, Καλλιρόη Ζελινιώτη 
Η εγγονή: Αννα Κανελάκου 

Τα μπατζανάκια, 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 Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(Από Σκούρα Λακωνίας, ετών 83)
Η σύζυγος: Κωνσταντίνα (Ντίνα) Κούκη (το γένος Αργύρη) 
Τα παιδιά: Βασίλης-Mari, Σπύρος Κούκης-Μαρία Assunta 

Τα εγγόνια: Χρήστος, Νικόλαος, Κωνσταντίνα
Τα αδέλφια: Γιαννούλα, Αννα, Ελένη Κούκη

Τα κουνιάδια: Χρήστος-Ευανθία Αργύρης, Μαίρη και Κώστας  
Τσουγκαράκης, Κατίνα-Rometsch (από Καλιφόρνια), Δέσποινα Αργύρη

Τα ανίψια, τα εξαδέλφια από Μοντρεάλ, Ελλάδα και Αμερική.
Μετά το πέρας 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 Μάρκου του Ευγενικού (810 Ogilvy γωνία 

Outremont) τελούμε Διετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της  
ψυχής της αείμνηστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

(το γένος Κοπανά, από Ευαγγελίστρια Κορινθίας, ετών 85)
Ο σύζυγος: Χρήστος 

Τα παιδιά: Ελένη-Ανδρέας Δημακόπουλος,  
Νικολέττα-Σπύρος Κουτσογιαννόπουλος 

Τα εγγόνια: Μαρία και Σταύρος 
Τα αδέλφια: Μαρία Κοπανά,  

Βασίλειος Κοπανάς (οικογενειακώς από την Ελλάδα),
Παναγιώτης Κοπανάς (οικογενειακώς από την Ελλάδα)
Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην αίθουσα  
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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• 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
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στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (20 Brunswick D.D.O.), 
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως | 

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(από Σάμη Κεφαλληνίας)

Η σύζυγος: Δόμνα Ζερβού (το γένος Τσεσμελή)
Ο γιος: Νικόλαος Ζερβός 

Η εγγονή: Juliana 
Οι αδελφές: Φαίδρα και Freda 

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.

������Σ �	���Σ
	�
στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (5220 Grande Alee J3Y 1Α1) 

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

(ετών 84, από Αγιο Δημήτριο Μονεμβασίας)
Η σύζυγος: Παναγιώτα 

Τα παιδιά: Ελένη-Χρήστος Μουσαδάκος, Ευγενία-Μανώλης Βουρτζούμης, 
Ζωή-Δημήτριος Ματθαίος, Κώστας Αγγελάκος,  
Θεόδωρος Αγγελάκος- Véronique de La Loyere 

Τα εγγόνια: Λάκης, Χρυσούλα, Παναγιώτα, Σοφία, Παναγιώτα, Αντώνης, 
Στέφη, Κωνσταντίνος, Πηνελόπη, Αλέξανδρος και Γιώργος 

Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, 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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στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 4350 Montee St. Hubert  

(J3Y 1V1) τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  
του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(Ετών 76, από Λουτρό Μεσσηνίας)
Η σύζυγος: Ευφροσύνη 

Τα παιδιά: Τάκης-Nancy, Δημήτριος-Nancy, Χρήστος-Nevena
Τα εγγόνια: Γιάννης, Ελένη-Leah, Γιώργος-Λουκάς, Γιώργος 

Τα αδέλφια: Ροδόπη-Θεόδωρος Σάκκαρης, Διονύσιος Σίφονας,  
Δήμητρα Δημητρακόπουλου, Χρήστος-Σοφία Δημητρακόπουλος (από Ελλάδα), 
Σταύρος Κορκίδης (από Ελλάδα), Ματίνα-Ανδρέας Μοσχονάς (από Ελλάδα),
Βασιλική Σαμλόγλου (από Ελλάδα), τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα 
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard) τελούμε  

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

(Από Αθήνα, ετών 81)

Η σύζυγος: Μαρία Παπαδόπουλου (το γένος Γιαννούτσου) 
Τα παιδιά: Γιώργος-Γεωργία 

Τα εγγόνια: Χριστίνα και Αλεξάνδρα 
Τα αδέλφια εδώ και στην Ελλάδα (οικογενειακώς) 

Οι συμπέθεροι, οι κουνιάδες, τα μπατζανάκια, τα ανίψια 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα  
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir, Chomedey Laval) 

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

(από Γρύλλο Κρέστενα Ηλείας, ετών 86)
Τα παιδιά: Χριστίνα, Παναγιώτα και Βασιλική Τσιούτσιας 

Οι γαμπροί: Παύλος και Θεόδωρος 
Τα εγγόνια: Αναστάσιος και Ιουλία 

Οι αδελφές: Χρυσούλα-Θεόδωρος Τεντόπουλος,  
Μαγδαληνή-Δημήτριος Παρασκευόπουλος 

Ο κουνιάδος: Χρήστος Τσιούτσιος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην αίθουσα  
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard) τελούμε  

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  
αείμνηστου πατέρα, αρραβωνιαστικού, γιου, εγγονού, αδελφού και θείου

(από Μοντρεάλ, ετών 32)
Τα παιδιά: Νίκος, Θέμης-Abel 

Η αρραβωνιαστικιά: Μαρία Munoz 
Οι γονείς: Νίκος-Βούλα Φρύδα 

Τα αδέλφια: Ρούλα-Τρύφωνας Γεραμάνης 
Ο παππούς και η γιαγιά: Κώστας και Όλγα (από την Ελλάδα) 

Ο ανιψιός: Κωνσταντίνος
Ο θείοι, 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 φίλοι όπως παρευρεθούν.
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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.

oooooooooororrrorrorororrrorrrorrrorr 

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

��ΣΣ����	Θ����� �	���Σ
	�

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

της ψυχής της αείμνηστης συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

(το γένος Σταυρουλάκη, από Χανιά, ετών 90)

Ο σύζυγος: Κυριάκος 
Τα παιδιά: Νεκτάριος-Ελένη 

Η εγγονή: Νάταλι
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην αίθουσα  
|της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου τελούμε Τριετές Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και παππού

(Από Άγιο Δημήτριο Κεφαλληνίας)

Η σύζυγος: Ανθούλα Τζουγανάτου 
Τα παιδιά: Ελένη και Νίκος Αγγελόπουλος, 

Jovanna-Θανάσης Ρούμπος 
Ο εγγονός: Παναγιώτης Παυλής 

Τα αδέλφια, τα ανίψια,
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα κάι καφές στην αίθουσα  
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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(8:30 με 10 πρωί) στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού (4685 Souvenir, Laval) 

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του λατρευτού  
μας συζύγου, πατέρα και παππού

(ετών 74, από Σχοινόλακα Πυλίας Μεσσηνίας)
Η σύζυγος: Χρυσάνθη Καλογεροπούλου

Τα παιδιά: Ιωάννα-Κωνσταντίνος Αγγέλου, Κατερίνα-Γεράσιμος Ευαγγελάτου
Τα εγγόνια: Φώτιος, Ιάσωνας, Χρυσάνθη, Ορφέας, Γιάννης 

Ο αδελφός Βασίλης - Αγγελική Καλογερόπουλος 
Τα κουνιάδια: Μαρία Καλλιανότη, Βούλα Ζάνη, Ελένη Δραγουμανιώτη 

Παντελής Δραγουμανιώτης, Κούλα - Ιωάννης Μορφοπός 
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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στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτισσας, τελούμε  
Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

(από Αμάδες Χίου, ετών 80)
Η σύζυγος: Παρασκευή 

Τα παιδιά: Χρήστος,  
Μιχάλης και η σύντροφός του Σάντρα

Τα αδέλφια από εδώ και την Ελλάδα, τα ανίψια 
από εδώ και την Ελλάδα, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. 
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού (4865 Souvenir, Laval) τελούμε 

Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού και προπαππού

(από Γέρμα Καστοριάς)
Η σύζυγος: Ελένη-Γιώτα Γκίνου 

Τα παιδιά: Δημήτριος-Κατερίνα, Καίτη-Αλέξανδρος 
Τα εγγόνια: Ελένη-Paolo, Αναστασία-Βασίλης,  
Βασιλική-Remi, Ευαγγελία-Ross, Ελένη-Pietro

Τα δισέγγονα: Στεφανία, Σαμπρίνα, Louis, Φαίη και Βικτωρία 
Τα αδέλφια: Χρήστος Γκίνος, Χρυσάνθη Μανιάτης 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί καφές στην αίθουσα  
της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.
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στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Elie Blanchard) τελούμε  
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  

του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

(ετών 87, από Σικέα Μολάων Λακωνίας)

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

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir, Laval) τελούμε  
Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  

αειμνήστου συζύγου, πατέρα και παππού

(από Σφενδάμι, Πιερίας, ετών 89)

Η σύζυγος: Αντιγόνη
Τα παιδιά: Χαράλαμπος - Χαραλαμπία, 

Ελευθέριος - Βασιλική
Τα εγγόνια: Θεμιστοκλής, Αντιγόνη

Θεμιστοκλής, Χαράλαμπος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια,  

οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από  
εδώ και την Ελλάδα.
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Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα  
προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην  

αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι  
συγγενείς και φίλοι όπως παραβρεθούν.

Έξι Μήνες πέρασαν που έφυγες μακριά μας 
Μα ο πόνος γρήγορα άφησε πληγή μες την καρδιά μας
Μες την καρδιά μας πάντοτε θα ζεις ζωγραφισμένος 

Και μέσα στον παράδεισο να είσαι αναπαυμένος
Απ’ την καρδιά ευχόμαστε Θεός να σε προσέχει 

Και την ψυχούλα σου κοντά του να την έχει
Με σεβασμό στην μνήμη σου 

Από την σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια σου
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Jasko Moshonas Ouimet Inc.
SALON FUNÉRAIRE • FUNERAL HOME

693 Jean-Talon West
Montreal, Qc

H3N 1S1
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στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού (810 Ogilvy Αν. Park 

Extension, Montreal) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου συζύγου,  

πατέρα, παππού και εξαδέλφου

(ετών 82, από Αθήνα)
Η σύζυγος: Γαριφαλιά 

Ο γιος: Ιωάννης 
Η εγγονή: Ευγενία 
Η νύφη: Κυριακή

Τα εξαδέλφια: Δέσποινα Λεβαντής, 
Κώστας-Σταυρούλα Λεβαντής 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

���Σ�� �	���Σ
	�

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων (11801 Ellie Blanchard),  
τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του αειμνήστου συζύγου, πατέρα και παππού

(από Λεωνίδιο Κυνουρίας, ετών 83)
Η σύζυγος:  

Μαριάννα Κόκκορη  
(το γένος Παπαλιώσσα)

Τα παιδιά:  
Δημήτριος - Μόνικα Κόκκορης, 

Sandy - Πήτερ Πραχάλης
Τα εγγόνια:  

Θεόδωρος, Σοφία,  
Μελίνα, Κατερίνα

Η αδελφή:  
Αγγελική Gillas
Ο κουνιάδος:  

Χρήστος Παπαλιώσσας 
Τα ανιψια, 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 οι φίλοι όπως παρευρεθούν. 
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Compassion and understanding  
in your time of need

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

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

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΑΣ
Ο θάνατος και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι  από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα στην ζωή ενός ανθρώπου. 

Ούτε ξεπερνιέται, ούτε συνηθίζεται η απώλεια και ο χαμός του ανθρώπου μας.
Αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε όμως είναι να του εξασφαλίσουμε την κατάλληλη τοποθεσία αναπαύσεως.
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Το δικό μας κοιμητήριο, τοποθετημένο στο βουνό, εγγυάται το πλέον γαλήνιο και ειρηνικό περιβάλλον. 
Προσωπική φροντίδα στη νεκρώσιμη τελετή, πλούσια επιλογή σε οικόπεδα μνημείων,  
μαυσωλεία και χτιστούς τάφους, προσιτές τιμές,
 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΑΝΤΙΟ»... ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ».

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΑΣ

Το κοιμητήριο Notre-Dame-des-Neiges  
σας παρέχει μια πλούσια συλλογή  από μνημεία. 

 Επισκεφθείτε τα γραφεία μας. 
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ι μια πλούσια συλλογή  από μνημεία. μια πλούσια συλλογή απι μιιαμιαια πλπλοπλολούσούύσιύσσιασια ια συσυλσυυλλυλλλολλογλοογήογγή γή αππό μνημεία. απόαππόπό μννημννημνηημεημείμεείαείία.ίαα. α.

ΕΕΕΕΕπισκεφθείτε τα γραφείφ α μας. ΕΕπιπΕΕΕΕΕπισπισκισσκεσκκεφκεεφεφθεφθείτε τα γραφεθείθεείτείίτείττε τε τατα τα γργργραφραφεαφφείφεία μείαείία ία μαααςμαςς.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
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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 


