αγγελίες
Ενοικιάσεις Πωλήσεις
Επιχειρήσεων
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

παντοπωλείο στον Κολωνό, πλήρως
εξοπλισμένο, με άδεια Ψιλικά,
Τυροκομικά, Καφέ, Κατεψυγμένα
~6946-285716 (2208810)

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)

Διάφορα
ΝΟΜΙΚΕΣ

Συμβουλές Δωρεάν ~210-8136.691
Απάντηση εντός 24ωρου. Καθοδήγηση
και νομική στήριξη. Υποστήριξη
δικαιωμάτων. Ποινικά. Οικογενειακά.
Διαζύγια. Αδικήματα. Κληρονομικά.
Μηνύσεις. Δυστυχήματα. Μεσολάβηση
κανονισμών τραπεζικών προβλημάτων.
Εκκρεμότητα νομικών υποθέσεων.
Ψυχολογική υποστήριξη. Ανάλυση και
πραγματογνωμοσύνη σε κάθε υπόθεση
με τελική βοήθεια. Δωρεάν δικηγόροι
για διαζύγια, σε κακοποίηση γυναικών
και οικογενειακή βία. Ευρωπαϊκή
βοήθεια και κανονισμός οικονομικός
μετά το πέρας της υποθέσεως ~2108136.691 (2207612)

ΟΚΜ

ερωτικό περιοδικό γνωριμιών. Αγγελίες
γνωριμιών απ’ όλη την Ελλάδα.
Δημοσίευσε τώρα και εσύ δωρεάν την
προσωπική αγγελία σου μαζί με ένα
τηλέφωνό σου ή απάντησε στις αγγελίες
που υπάρχουν στο περιοδικό. Ζητήστε
το τεύχος Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου στα
περίπτερα. Πληροφορίες στο 2108985.880 καθημερινές 11.00-13.00,
www.okmmag.gr (2208164)

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)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
απόλαυσης. Χαλάρωση από
ανανεωμένο προσωπικό με full
προγράμματα μασάζ από €50. Σινώπης
29, Αμπελόκηποι, α’ όροφος, κουδούνι
Αισθητική, 11.00-21.00 και Κυριακές
~210-7774.437, www.sinopis29.com
(2208338)

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ
προσωπικό!!! Απόλαυση, χαλάρωση
από εμφανίσιμες μασέζ. Σολωμού 54
6ος όροφος κουδούνι «Κέντρο Ευεξίας
και Χαλάρωσης» ~6942-884299,
11:00π.μ.-08:30μ.μ. (2207614)

CHOCOLATE SPA
Νέες Ελληνίδες προσφέρουν σε
διακριτικό χώρο διάφορα είδη μασάζ
που σας ταξιδεύουν! 10.00-21.00.
Πλησίον Μεγάρου Μουσικής. ~6943453044 (2206734)

MASSAGE
στο Κολωνάκι 30€. Full Body
Relaxation - επαγγελματικό μασάζ,
εκτονωτικό, ιδιαίτερα χαλαρωτικό
για καταπολέμιση υπερέντασης και
stress. «Aπόκρυψη» απορρίπτεται
αυτόματα. Ραντεβού ~6984494984 (2208294)

Συνοικέσια
41ΧΡΟΝΟΣ
διευθυντής πολυεθνικής, με
μάστερ, ψηλός, αθλητικός, πολύ
ευκατάστατος, με τριώροφη βίλα
στα βόρεια προάστια, €12.000
μηνιαίως και πολλά ακίνητα, αναζητά
κοπέλα έως 35 ετών για γάμο.
ΠΑΠΠΑΣ, Ομήρου 38, Κολωνάκι
~210-3620.147, www.pappas.gr
(2208420)

Οίκοι

Ευγηρίας
ΑΔΩΝΙΣ
λογικές τιμές. Μονάδα φροντίδας
ηλικιωμένων. Σύγχρονα δωμάτια,
ειδικά διαιτολόγια, ανθρώπινες
συνθήκες, σεβασμός στους γονείς
σας, έμπειρο προσωπικό, μόνιμοι
ιατροί. Εμπιστευθείτε την 20ετή
πείρα μας. ~210-9600.680-81,
Νικηφόρου 20, Γλυφάδα. (2207109)

Αστρολογία
ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ
Ψυχοερευνήτρια, Παραψυχολόγος
Νεφέλη. Αντιμετωπίζω εχέμυθα
σοβαρά, προσωπικά, οικογενειακά
προβλήματα, ερωτικές καταστάσεις,
εγκατάλειψη. Επαναφορές
άμεσες, εξωσυζυγικές σχέσεις,
επανασυνδέσεις. Γάμος. Ανάλυση
Ταρώ. Ενεργειακά Τσάκρα.
Οικονομική, επαγγελματική άνοδος.
Φυλακτά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη
~6983-715459 (2207613)

κοινωνικά
Γάμοι
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
του Κωνσταντίνου και της Φρατζέσκας, το
γένος Γλύνη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στα Μελίσσια και
η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Αθανασίου και της Αννας Ειρήνης, το
γένος Γιάκου, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι
και κατοικεί στα Μελίσσια, πρόκειται να
παντρευτούν στη Νέα Πεντέλη.
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
του Παναγιώτη και της Κυριακής, το γένος
Βέργαδου, που γεννήθηκε στο Μόντρεαλ
Καναδά και κατοικεί στην Καλαμάτα
Μεσσηνίας και
η ΡΑΝΔΑ - ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΑ
του Φουάντ και της Αγγελικής, το γένος
Αντωνίου, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια
Αιγύπτου και κατοικεί στην Αθήνα, πρόκειται
να παντρευτούν στην Καλαμάτα.
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
του Αναστασίου και της Αννας, το γένος
Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε στην

Κωνσταντινούπολη - Τουρκία και κατοικεί
στο Λουτράκι Κορίνθου και
η ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
του Ιωάννη και της Αγγελικής, το γένος
Τσιάβου, που γεννήθηκε στη Βρυσέλλα
Φιλιατών και κατοικεί στο Λουτράκι
Κορίνθου, πρόκειται να παντρευτούν στο
Λουτράκι Κορίνθου.

Mνημόσυνο
Τελούμε το Σάββατο 3/12/2016 και ώρα 10
π.μ. 40ήμερο μνημόσυνο στον ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Ηλιουπόλεως για την ανάπαυση της ψυχής
της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς,
αδελφής και θείας
ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ
Τα παιδιά: Θεόδωρος και Μαίρη, Ομηρος
και Σοφία, Ζέττα και Γιώργος. Οι εγγονές:
Αννα,
Αννα, Καλλιρρόη. Τα αδέλφια: Δέσποινα,
Ευαγγελία, Μάριος και Ειρήνη, Ηλίας και
Μαρίνα.
Η πνευματική της οικογένεια Πανελλήνια
Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων. Τα ανίψια,
οι λοιποί συγγενείς.

