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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ(4)
Του Γιάννη Τσιαμήτρου X~ΡO δ ιδασKάλoυ-ι:κnαιδι:υTlKOύ

συνήθως από δεκαπεντασύλλαβους στίχους και διακρίνονται σε μοιρολόγια επαινετικά του νε
κρού και σε μοιρολόγια του Χάρου .

Τη γυναίκα που λέει ένα μοιρολόι δεν πρέπει να τη διακόψει κανένας και αυτή που θέλει
να συνεχίσει ζητά την άδειά της. Το μοιρολόι αρχίζει με το ξενύχτισμα του νεκρού , συνεχίζεται

"Τα μοιρολόγια των γυναικών μας, θαυμαστά ελεγειογραφίας αρι
στουργήματα, αυτόφυτα της ελληνικής ευαισθησίας προϊόντα, κινοϋσl
τον θαυμασμόν των ποιητών και εφελκύουσl των γραμματολόγων την

όταν το φέρετρο μεταφέρεται στην εκκλησία και αλλάζει μ' ένα σπασμωδικό κλάμα μέσα στην
εκκλησία την ώρα της ακολουθίας . Γίνεται εντονότερο στο δρόμο προς το νεκροταφείο , όπου
ενώνεται με τις φωνές των συγγενών του νεκρού , και αποκορυφώνεται μπροστά στον τάφο . Οι

προσοχήν όσον ουδέν άλλο, έστω και το ε ντεχνό τερον, των λοιπών

έξηυγενlσμένωνκαι τετορνευμένων ημών στιχουργημάτων".

μοιρολογήτρες , μερικές από τις οποίες κάνουν μεγάλα ταξίδια για να θρηνήσουν ένα μακρινό
συγγενή τους ή κάποτε και ανθρώπους που δε συνάντησαν ποτέ , αυτοσχεδιάζουν βασικά τα
μοιρολόγια τους δίπλα στο νεκρό , με βάση ορισμένες τυπικές φράσεις που επαναλαμβάνονται

(ΣΠ. ΖΑΜΠΕΛlοη

Σήμερα θα αναφερθούμε στα μοιρολόγια τα οποία είναι μια μεγάλ η κατηγορία του δημοτι
κού μα ς τραγο υδιού Τα μοιρολόγια είναι έμμ ετρα στιχου ργή ματα με θλιβερ ή υπόθεση . (Πηγή :

σταθερά .

Παρακάτω παραθέτουμε δύο μοιρολόγια από παραδοσιακούς και αυθεντικούς Ξηρολι

βαδιώτες . Το ένα είναι μοιρολόι που έλεγαν οι γυνα ίκες στις κηδε ίες , όπου και αυτοσχεδίαζαν
ανάλογα με τον νεκρό και το άλλο ε ίναι ιστορικό και αναφ έρεται στον σκοτωμό κάποιου Τσια

www.mani.org.gr). Ε ίναι τραγούδια θρηνητικά . που τα απαγγέλλουν οι άνθ ρωποι κατά το θάνα
το αγαπημένων τους προσώπων.Τα μοιρολόγια και γενικά τα τραγού δια του Χάρου έχουν πα
λιά παράδοση και διασώζουν Ομηρικά έθιμ α γύρω από το συγ κλονιστικό γεγονός του θανάτου .
Ο θάνατος για τους αρχαίους Έλληνες, όσο και αν η διδασκαλία τους δέχεται την αθανασία
της ψυχής και το χωρισμό της από το σώμα , δεν έπα υε να είναι γεγονός που έφερνε θλίψη και
πόνο στους ανθρώπους. Τα πρώτα μοιρολόγια τα βρ ίσκου μ ε στον Ό μηρο , όπου αναφέρονται

μήτρου (παρατσούκλι Άντ'ρίκου ') από το Ξηρολίβαδο κατά τους άσχημους χρόνους του Μακε..

δονι κού Αγώνα .

ΠΡ ' ΝΤΙ' Φ ΙΑΤ (μοιρολόϊ , Αρμένου Αθ ηνά ,1995)

Πρ'vτζ'μι φιάτ' , πρ'vτζ'μl ,

ζήσω , αφού μου απέθανες εσύ , που ημέρα νύκτα ήσουν το ζηλευτό καμάρι μου .. . ». Από την
άλλη μεριά οι Έλληνες κλαίνε τον Πάτροκλο ολόκληρη τη νύχτα : « Είπε και εις όλους κίνησε τον
πόθον των δακρύων κι η αυγή τους ήβρε ολόγυρα στο λε ίψανο να κλα ίουν » .
Ανάλογα μοιρολόγια έψελναν και
ΟΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣΕΚθΕΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Στις

21

Σεπτεμβρίου

ημέρα Τετάρτη και από

2011

ωρα 16ην εως την 17ην απογευματινή και ενώmον της
Συμβ/φου Βεροιας Ολγας Γιαμά στο κατάστημα του

τις λένε σήμερα ) , οι οπο ίες θρηνού

βνου βα μι τόρνου

νεκρών .

11 .753

στα Ασώματα Βέροιας στη

Τ .μ . που βρίσκεται

περιοχή Τσαρδάκι .Εντός

αυτού υπάρχει κτ ίσμα (Ξενοδοχείο ) αποτελούμενο από
υπογειο

756,80 Τ .μ . ,
εμβαδού 466,24 Τ .μ . ,

ισόγειο

, α ' οροφος
εμβαδού 466,24 Τ .μ .

465,30

β ' οροφος

Τ .μ .

βιάς

κ' νιάστι φρίκ' σίγκουρ' .

Βυζαντινή εποχή , ακμάζει στη μεταβυ

-Κου τσελ τθουάρι τρας μι σκουόλ ,

ζαντιν ή και φτάνει στη νεότερη εποχή

β μ'ν'

με την πλούσια σε λυρικότητα ποικιλία .

σμαντρουπέσκου ,

τσασπούν

Τα αύγχρονα μοιρολόγια αποτελούνται

Εγώ ο

υπογεγραμμ ένος ΜΑΡΙΟΣ Α.

ΠΑΤΗΣ , Δικα

στικός Επιμελητής του Πρωτοδικε ίου Βερο ίας , δηλών ω

Ο ι ενδ ιαφερόμενο ι μπορούν να επικοινωνήσουν με
τη ν συμβ/φο υ Β έροιας Ολγα Γιαμά

(23310 72221) προ

ότι στις 21-09-2011 ημ έρά Τετάρτη κα ι από τις ώρες 4η
έως και την 5η απογευματινή της ίδιας ημέρας κα ι τόπο

κειμένου ν α ε νημ ερ ωθούν για το ακίνητο και για τους

το Κατάστημα Ειρηνοδικείου

ορους του πλειστηρ ιασμού .

συμβολαιογράφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡ ΙΟΥΣΙΑΣ

Β έροιας ,

ε νώπιον της

ΑΡΙΘΜΟΣ

Μ ετά φ ρ ασ η
Ποιος

θέλει

νΌκούσει κλάματα , κλά

ματα και μοιρολόγια ,
να

βγει κοντά στον

Αη Θανάση , αγνάντια

από το Βρωμοπήγαδο ,

Στη Β έροια στις
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21 Σεmεμβρ ίου 20110

τη από την 16ην εως την 17ην

ημ έρα Τετάρ

απογευμα τι νή ώ ρα της

ίδ ι α ς ημ έρας , στο Ειρηνοδικε ίο Β έροιας κα ι ενώπι ον της
συμβολαιογράφου Β έρο ιας κ .Ολγας Γιαμ ά -Τσαμήτρο υ
, κα το ίκο υ Β έροιας τηλ :

23310 72221 , ω ς

υπαλλήλου του

πλειστηριασμο ύ , ή ενώπ ιο ν του νομ ίμου αναπληρωτή
της , με επ ίαπευση του Βασιλε ίου Καραγκιοζόπουλου

Βέροιας κ. Όλγας Γιαμά , θα εκτεθε ί

νΌκούσει την Σουλ

Ο Δικαστικός Επιμελητής

σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περι

τάνα πως κλα ίει και

κατοίκου Π .Προδρόμου θα βγεί σε δημόσιο αναγκαστικό
πλειστηριασμό ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Δημητρί

Χαράλαμπος Δ.Τσο ρμπατζίδης

ουσία του οφειλέτη Αθανασίου Μουχτάρη του Ταιανού ,

πως μοιρολογάει ,

ου Μητρέγκα κατο ίκου Β έροιας

κατοίκου Αγίου Γεωργίου , με επ ίσπευση του Μπαιράμ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚθΕΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡlθΜΟΣ
Στη Βέροια στις
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21 Σεmεμβρίου 20110 ημέρα Τετάρ

τη από την 16ην εως την 17ην

απογευματινή ώρα της

ίδι α ς ημ έρας , στο Ειρηνοδικείο Βέροιας και ενώπιον της
συμβολα ιογράφου Βέροιας κ .Ολγας Γιαμά-Τσαμήτρου
, κα τοίκο υ Βέροιας τηλ :

Τσομπόνωφ , κατο ίκου Βουλγαρίας ,

Το

,

100% της ψιλής κυριότητας εξ αδιαιρέτου ενός

ισογείου ορόφου που βρ ίσκεται εντός του Δ .Δ . Αγ ίου
Γεωργίου

εμβαδού επιφανε ίας

( 97.75 Τ .μ . ). επί του

με αριθμό (84). Πρώτη προσφορά για την έναρξη του
πλειστηριασμού το ποσό των 34.098,OO€,
Υπόρχουν υποθήκες υπέρ Α .Τ.Ε .

Ο ΕΠΙ Τ Η Σ Ε ΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Δ ΙΚ . ΕΠΙ ΜΕΛΗΤΗΣ
ΜΑΡ ΙΟΣ Α. ΠΑΤΗΣ

2331072221 , ως υπαλλήλου (ου

με επ ίσπευση της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MARFIN
POPULAR ΒΑΝΚ PUBLlC CO LΤΟ. που εδρεύει στη
Λευκωσία Κύπρου και εκ/ται νόμιμα στην Ελλάδα από
«MARFIN ΕΓΝΑΤιΑ ΤΡΑΠΕΖΑ. θα βγεΙ σε δημόσιο

της ,

αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητη περιουσία του οφει

λέτη Κυριάκου Χατζημασούρα του Νικολάου κατοίκου
Βέρο ιας
ΗΤΟΙ :

1) Ένα διαμέρισμα του πρώτου ο ρόφου οικοδο μής
που είναι κτισμένη εντός της πόλεως Βέ ρ οιας επι των

οδών Σωτηρ ίου Πέτρουλα , Ορεστών και Πλατ . Μα κε
δονικού Αγώνα , και εχει καθαρό εμβαδόν 91,08 Τ .μ . και
μικτό εμβαδόν

111 ,64 Τ .μ . 5.

2)ΜΙα αποθήκη του υπογείου ορόφου της πα ραπάνω
οικοδομής με διακριτικό αριθμό 5, συνολικού εμβαδού

5,40 Τ .μ . ,
3)0 υπ'αριθμ. 5 υπόγειος

χώρ ος στά θ με υ ση ς τη ς πα

ραπάνω οικοδομής εμβαδού

12,3 Τ .μ .

Τιμή πρώτης προσφοράς

1)Το διαμέρισμα θα βγεί σε πλειστηρ ιασ μό μ ε τιμή
πρώτης προσφοράς το ποσό των 75.000,00 €
2)Η αποθήκη θα βγεΙ σε πλειστηριασμό με τιμή πρώ
της προσφοράς το ποσό των

720,00 €

3)0 χώρος στάθμευσης θα βγεΙ σε πλειστη ριασμό με
τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 2.300,00 €
Οσοι ενδιαφέροντα ι για τον πλε ιστη ριασ μό να τπι κοι

νωνήσουν με την συμβολα ιογράφο Βέροιας Ολγα Γιαμά
(τηλ . 2331Ο 7222 1) προ κειμένο υ να ενη μερωθούν για
τους ορους του πλειστηριασμού .
Στο παραπάνω ακ ίνητο υπάρχει μ ία προσημείωση
Ο Δηλοποιων Δικαστικός Επιμελητής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΠΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

γ ιατ ί σκότωσαν τον

έ ρ μο Γιάννη , τον Γιάννη
τον Ανταρ ίκο ,
-Σήκω Γιάννη σήκω ,
να πάμε σπίτι ,

γιατί φοβάμαι μονα
χι ό .

- Μ ε ποια πόδια να

σηκωθώ

Αριθμός:

1224

Πι:ρίληψη κατασχι:τήριαςέκθι:σης
αKiνητης πι:ριουσίας
Στις

21 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη , από την 4η

έως και την 5η ώρα στο Ειρηνοδικείο Βέροιας και εν ώπι 

ον της συμβολαιογράφου Βέροιας κας Όλγας Παπαδο 
πούλου , τηλ . : 2331063531 , θα εκτεθεί σε πλειστηριασμό
το ακίνητο του Μάστο ρα Αντωνίου του Παναγιώτη και
της ΖωΙτσας , κατοίκου Βεροίας, οδός Λαχανά 8.
ΗΤΟΙ : Ένα αυτοτελές διαμέρισμα του 20υ ορόφου ,
εμβαδού 78,38 Τ .μ . που αποτελείται από δύο δωματια ,
κουζίνα, σαλοτραπεζαρία , χωλ , διάδρομο και λουτρο
αποχωρητήριο, στην οδό Λαχανά στη Βέροια . Με τιμή
πρώτης προσφοράς η τιμή των 55.000,00 ευρώ . Στο
άνω ακίνητο υπάρχουν βάρη .

Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Αριθμός

11 ΟΙ

Γ Περiληψη Κατασχετήριας Έκθεσης
Aκiνητης ΠεριοuσΙας
Στις 21 Σεmε μ βρίου 2011 ημ έρα Τετάρτη και από τις
ώρες 4.00 έως και 5.00 στο Κατάστημα του Ε ιρηνοδι κεί

ου Βέροιας, με τον συμβολαιογρόφο Ανδρέα Καπράρα ,
θα βγει σε πλειστηριασμ ό η περιουσία του οφειλέτη Βα
σlλειου Θεοδωρ ίδη , που επισπεύδετα ι από την «ΑΦΟ Ι
ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε .Β .Τ.Ε .• Ένα διαμέρισμα του 20υ ορόφου
εμ βαδο ύ 103,00 τ .μ Το παραπάνω ακίνητο βρ ίσκεται

στο υπ' αριθμ . 493 Ο .Τ. εντός του Δήμου Βέροια . Υπάρ
χουν υποθήκες . Πρώτη προσφορό 80.000 ευρώ .
Ο Δικ . Επιμελητής
Απόστολος Κ. Κοκκαλι6ρης

ΗΤΟΙ :

Το

50% του υπ'αριθμ . 2 διαμερ ίσμα τος του 1ου πά

νω το ισόγειο ορόφου , καθαρού εμβαδού 72,99 Τ .μ . και
μικτού 93,50 τ .μ . , που βρίσκετα ι στη Βέροια επι της οδού

Παπάγου 37 και θα θα βγε ί σε πλειστηριασμό με τιμ ή
πρωτης προσφορσ; το ποσό των 25.000,00 € .
Οσοι ενδιαφέρονται για τον πλειστηριασμό να επικοι
νωνήσουν με την συμβολαιογράφο Βέροιας Ολγα Γιαμά
(τηλ . 2331Ο 72221 ) προκειμ ένου να εν η μ ερωθούν για
τους ορους του πλειστηριασμού .

και

πλε ισ τηριασμού , ή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή

υποθήκης

τρασί

λαβόματλl ;

Ι'

ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τ .μ . μ ε τιμή πρ ώτης προσφοράς

ντι λα Άγιο Θανάση , αγνάντια vτι Βρωμοηήναδ ' ,

Σουλτάνα κουμ πλ'ντζι , βκουμ μοιρουλουγιουξβάβτι ,

κ' λ'β'τμάρι λάϊλου Γιάννη , Γιάννη αλ Αντ'ρίκου ,

αστάσεων 75Χ45μέτρα και βιολογικός καθαρισμός συ

76

( Ιστο ρι κό μ οιρολόϊ- Τσιαμήτρος Κώστας 2007)

-Σκουάλ'τι Γιάννη σκουάλ'τι , τρας νι τσεμ α κάσ' ,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ

2.300.000,00 €

απρ'άττ'

β ·άβντ'

κα ι στον περιβάλοντα χώρο γήπεδο ποδοσφαίρου δι 
νολικο ύ ε μ β α δ ού

και δεν θα γυρίσω .

Καρ βα σιάβντ' πλ'νγκου τι , πλ'νγκου τι σμιρολόγι .

του Χριστιανισμού , περνά μέσα από τη

ΗΤΟΙ :

δεν έφαγα για μεσημέρι ,

γιατί εγώ θα πάρω τα ξένα

ΤΟΥ ΑΝΤΡ ΙΚΟΥ

Διάσημο ι ποιητές , σαν τον

Π ίνδαρο κα ι το Σιμων ίδη , έγραψαν

συνεχίστηκε κα ι μετά την επικράτηση

Ένα αγροτεμάχιο εκαστης

γκάϊ λα πρ'ντζ' ,

σαν τραγουδιστά κατά την εκφορά των

Μωυσ ίδης-Βασιλική Μωυσίδου ΟΕ

με επίαπευση του

Βάλε μου νύφη να φάω για μεσημέρι

κ' ιό βα λιάου ξβιάνιλι ,

επικήδε ια τραγούδ ια για τους νεκρούς

,

πρ'ντζ'μι βια βιάστιν πρ'ντζ'μι

«Θρην ωδο ί » ( μ ο ιρ ο λο γ ί σ τ ρ ε ς . όπως

πλούσιων οικογενε ιών . Το έθιμο αυτό

Κοσμά Τσιώμου κατοίκου Αθηνών .

Βάλε μου αδελφέ να φάω για μεσημέρι
δεν έφαγα για μεσημέρι ,
γιατί εγώ θα πάρω τα ξένα
και δεν θα γυρίσω .

νουν

θα βγεί σε πλειστηριασμό η

,

πρ'ντζ'μι φρά φράτε πρ'vτζ'μι
νουν γκάϊ λα πρ'ντζ,'
κ' ιό βα λιάου ξβιάνιλι ,
βνου βα μι τόρνου .

στους κλασ ικο ύς χρόνους γυναίκες

παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος Στέφανος

Ειρηνοδ ικε ίου Βεροιας

δεν έφαγα για μεσημέρι ,
γιατί εγώ θα πάρω τα ξένα
και δεν θα γυρίσω .

κ' ιό βα λιάου ξβιάνιλι ,
θνου βα μι τόρνου .

Τρώες αρχ ίζουν ο μαδικό και ατομικό θρήνο: Έλεγε κλα ίοντας και ομού στενάζαν κι οι πολίτες
και πρώτη εμοιρολόγησε των γυναικών η Εκάβη : « Τέκνον, τι έπαθα η πικρή! Και ακόμη εγώ θα

ΑΡlθ

Βάλε μου κόρη να φάω για μεσημέρι ,

νουν γκάϊ λα πρ'ντζ' ,

νεκρώσιμα τραγούδια της Ανδρομάχης , της Εκάβης. της Ελένης , το υ Αχιλλέα κτλ . , με περιε
χόμενο όμοιο σχεδόν με τα σημερινά Ελληνικά μοιρολόγια . Για τον ήρωά τους. τον Έκτορα , οι

χέρια

νΌκουμπήσω , να σε

Στο παραπόνω ακίνητο υπάρχου 2 προσημει ώσεις
υποθήκης

Ο Δηλοποιων Δικαστικός Επιμελητής

δείξω τα λαβώματα ;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ .ΤΣΟΡΜ ΠΑΤΖΙΔ Η Σ

Σημείω ση : Επανα
λαμβάνουμε ότι όποιος

γνωρίζει

παραδοσια

κό τραγούδια από τα

βλαχοχώρια του Βερμί
ου

ή εάν επ ιθυμεί να

διορθώσει κάποια από
αυτά που δημοσιεύ
ουμε

το τηλ μας είναι

β94β4β113β .

Επίσης

προτιμούμε το ελληνι
κό αλφάβητο

για την

αποτύπωσ η των βλάχ ι
κων γι α τ ί α πλούστατα

απε υθ υ νό μα στε σε Έλ
ληνες. Η φωνητική είναι
δύα κολο να αποτυπω 

θεί . όπως και σε κάθε
ε λ λ η ν ική ντοπιολαλιά .
ωστό σο, για κτυπητ ές
περιπτώσεις προτιμού 
με

το

σύμβολο (β) για

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣΕΚΘΕΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 2642
Στη Βέροια στις 21 Σεmεμβρίου 2011 Ο ημέρα Τετάρ
τη από την 16ην εως την 17ην απογευματινή . ώρα της
ίδ ιας η μέ ρας, στο Ειρηνοδικείο Β έ ρ ο ι α ς και ενωπιον της

συμβολαιογράφου Β έ ρ ο ι α ς κ .Ολγας Γιαμό -Τσαμήτρου
,κατοίκου Βέροιας τηλ : 23310 72221 ,ως υπαλλήλου του

πλιιστηριασμού, ή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή
της , με επίαπευση του Ν ι κολάου Γαρουφαλή κατοίκου
Σά μου θα βγεΙ σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό
ακίνη τη περιουσ ία του οφει λέτη Ν ι κολάου Παπαδόπου
λου του Φω τίου κατο ίκου Βέροια ς
ΗΤΟΙ :

Ένα διαμ έρ ισμC1 πο υ βρΙσκεται στον πρώτο (10ν) πά
νω από το ισόγειο ορ οφο οικο δο μής στη Βέ ροια εm της

οδο ύ Αλκιβιάδου ς α ρ . 17 στην οποίαν εχει και πρόσοψη ,

καθαρού ε μ βαδού 71,29 Τ .μ . μΙKΤO~ 90,21 Τ .μ . , K~Ι θα
βγεΙ σε πλει στηριασμ ό μ ε τιμή πρωτης προσ φορας το

ποσό των 55.000,00 €

Οσοι ενδιαφέ ροντα ι για τον πλειστηριασμό να επικοι-

το παχύ σίγμα όπως
στην γαλλική λέξη chien

νωνήσουν με την συμβολαιογρόφο Β ροιας Ολγα .Γι α μ ά

και (') για το κλειστό
επικεντρωμ ένο φωνήεν
, όπως στην γαλλική λέ

τους ορου ς του πλειστηριασμού .

ξη

que .

(τ ηλ . 2331Ο 72221) προκειμ ένου να ενη μερωθο υν γι α

.

Στο παραπάνω ακίνητο υπόρχουν 3 προσημειωσεις

υποθήκης

Ο Δηλοποιων Δικαστικός Επιμελητής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΠΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

