Αγγελίες
Ζητούν Υπαλλήλους
Διάφορες Ειδικότητες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Κηπουρός - Φύλακας πλήρους
απασχόλησης από την Πρεσβεία της
Ινδίας στην Αθήνα. Μηνιαίος μισθός
Ευρω 756 συν επιτρεπτά επιδόματα
σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν
να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα
και αντίγραφο Διαβατηρίου, ID, Αδείας
Εισόδου (visa) στον κο. R.K. Verma,
HOC (e-mail: hoc.athens@mea.gov.in)
(2208422)

Πωλήσεις Αυτοκινήτων
ΑΓΟΡΑΖΩ ΙΧ

αυτοκίνητα παντός τύπου μετρητοίς
(εντός πέντε λεπτών) στις καλύτερες
τιμές. «AUTO ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ», Θηβών
118, Περιστέρι. Σαββατοκύριακα
ανοιχτά ~210-5780.849, 6932531383 (2199588)

Μαθήματα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

παραδίδει καθηγήτρια (Γερμανική
Φιλολογία, Πανεπιστήμιο Αμβούργου,
10χρονη παραμονή στη Γερμανία).
Από A1 έως C2 και Test Daf, ατομικά,
ομαδικά ή μέσω Internet ~2108663.360, 6973-238240, www.dania.
gr (2208466)

Αισθητικοί
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

αισθήσεων. Νέο ανανεωμένο
προσωπικό με full προγράμματα μασάζ
από €50 Beauty Style. Δημοκρίτου 9,
Κολωνάκι, β’ όροφος, 11.00-21.00
και Κυριακές ~210-3644.023, www.
dimokritou9.com (2208603)

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ

προσωπικό!!! Απόλαυση, χαλάρωση
από εμφανίσιμες μασέζ. Σολωμού
54 6ος όροφος κουδούνι «Κέντρο
Ευεξίας και Χαλάρωσης» ~6942884299, 11:00π.μ.-08:30μ.μ.
(2207614)

ΑΝ

θέλετε αναζωογόνηση, ξεκούραση,
χαλάρωση, διπλό καταπληκτικό μασάζ
και προσιτές τιμές. Τηλεφωνήστε
~210-2910.791 (2208062)

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ

χαρίστε στον εαυτό σας ένα
χαλαρωτικό παραδοσιακό μασάζ με
αιθέρια έλαια για τόνωση, ευεξία.
Λογικές τιμές. ~210-9212.871,
6971-684002 (Ζητούνται κοπέλες).
(2207407)

ΑΡΩΜΑ

Spa. Σας περιμένουμε για
μυοχαλαρωτικά μασάζ για ευεξία και
χαλάρωση. Μπακνανά 47 (Ν. Κόσμος)
1ος. Καθημερινά 11.00-21.00
(2208463)

ELITE

SPA στον πιο πολυτελή χώρο
της Αθήνας, υπό νέα διεύθυνση,
ανανεωμένο προσωπικό, πανέμορφες
ελληνίδες μασέζ για VIP άτομα.
~210-7251.874, Π.Ιωακείμ 45, 1ος
όροφος. (2208443)

MASSAGE

στο Κολωνάκι 30€. Full Body
Relaxation - επαγγελματικό μασάζ,
εκτονωτικό, ιδιαίτερα χαλαρωτικό για
καταπολέμιση υπερέντασης και stress.
«Aπόκρυψη» απορρίπτεται αυτόματα.
Ραντεβού ~6984-494984 (2208294)

Κοινωνικά
Γάμοι
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ
του Στυλιανού και της Αννας, το γένος
Βατόγλου, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο και
κατοικεί στο Χαϊδάρι και
η ΜΕΛΕΤΙΑ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ
του Αθανασίου και της Ελένης, το γένος
Αποστόλου, που γεννήθηκε στις Ερυθρές
Αττικής και κατοικεί στο Χαϊδάρι, πρόκειται
να παντρευτούν στο Χαϊδάρι.
Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, το γένος
Δίπλα, που γεννήθηκε στο Βαθύρρευμα
Τρικάλων και κατοικεί στο Περιστέρι και
η ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας, το
γένος Μπέρκου, που γεννήθηκε και κατοικεί
στη Λάρισα, πρόκειται να παντρευτούν στη
Λάρισα.
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΙΑΣ
του Δημοσθένη και της Μαρίας, το γένος
Κακούρη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στου Ζωγράφου και
η ΦΙΛΙΑ ΜΕΡΣΙΝΑ
του Ευάγγελου και της Αικατερίνης, το γένος
Αμπελιώτη, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα και
κατοικεί στου Ζωγράφου, πρόκειται να
παντρευτούν στου Ζωγράφου.
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
του Γεωργίου και της Μαρίας, το γένος
Τριποδιανού, που γεννήθηκε και κατοικεί
στο Ηράκλειο Κρήτης και
η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΤΖΑΤΖΑΝΗ
του Γεωργίου και της Δήμητρας, το γένος
Κώνστα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στη Δάφνη, πρόκειται να
παντρευτούν στη Νέα Σμύρνη.
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ
του Χρήστου και της Νικολίτσας, το γένος

Λιανού, που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στο Χαϊδάρι και
η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ
του Φανουρίου και της Ελευθερίας, το γένος
Νικολιδάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στο Κερατσίνι, πρόκειται να
παντρευτούν στο Κερατσίνι.
Ο ΡΑΣΑΝΤ ΧΑΣΑΝ ΑΛΙ ΣΟΥΛΤΑΝ
(RASHAD HASAN ALI SULTAN)
του Χασάν Αλι Σουλτάν (Hasan Ali Sultan)
και της Ουαφάα Μουχαμάντ Αμίρ Σελάς
(Wafaa Mohammad Amir Chelache),
το γένος Σελάς (Chelache), που γεννήθηκε
στο Κουβέιτ και κατοικεί
στο Ντουμπάι και
Η ΛΑΜΑ ΣΟΥΦΑΝΙ
(LAMA CHOUFANI)
του Ατεφ (Atef) και της Μαρί Ράγια (Marie
Raya), το γένος Ράγια (Raya), που
γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί
στα Μελίσσια, πρόκειται να παντρευτούν στα
Μελίσσια.

Κηδείες
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
αδελφό και θείο
ΑΝΤΩΝΙΟ ΡΟΥΣΣΟ
κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23/11/2016 και
ώρα 1 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγ. Θεοδώρων
του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών. Η σύζυγος:
Ιωάννα. Τα παιδιά: Γιώργος και Μαρία. Οι
αδελφές του. Τα ανίψια του. Οι λοιποί
συγγενείς.
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,
αδελφή και θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΣΤΗ - ΜΑΟΥΝΗ
Παιδίατρο
κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23/11/2016 και
ώρα 4 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγ. Σεραφείμ
Παλαιάς Πεντέλης. Τα παιδιά. Τα εγγόνια.
Τα αδέλφια. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.

