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Με την φροντίδα του συλλόγου, όπως κάθε χρόνο, ο Αγρίλης προετοιμάσθηκε για την θερινή περίοδο. 
Καθαριότητα, βαψίματα, ετοιμασία για τους λοουμένους, εξοπλισμός για την καλή λειτουργία του Αθλη-
τικού Κέντρου, φωτισμός, γήπεδα αθλημάτων, γκαζόν.  
 
Καινούργιο έργο με την φροντίδα του ΟΦΑ είναι η επέκταση ηλεκτροφωτισμού παραλιακά βόρεια του 
Μύλου καθώς και στο γεφύρι της Μπούκας. Τοποθετήθηκαν καλόγουστοι στύλοι με διπλούς λαμπτήρες. 
Η δαπάνη έγινε κυρίως από δωρεά της οικογένειας Τσαφαρά εις μνήμην Μπαμπη Τσαφαρά και με συμ-
μετοχή δωρητών προς τον ΟΦΑ για τον ίδιο σκοπό. 
Παράλληλα προγραμματίστηκαν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου που ήταν αρκετές και α-
ξιόλογες και συγκέντρωσαν πολύ κόσμο στον Αγρίλη και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Δήμου Τριφυλίας. 
 
Η πρώτη εκδήλωση «ΝΥΧΤΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» πραγματοποιήθηκε στο χώρο του «ΜΥΛΟΥ» και 

την παρακολούθησαν πολλοί αγριλιώτες αλλά και παραθεριστές των γύρω περιοχών. Η πρόεδρος του 

Συλλόγου Βάσω Μπακούρου – Χάραρη καλωσόρισε τον κόσμο, ευχήθηκε καλή ακρόαση και προλόγισε 

την εκδήλωση  με τα παρακάτω: 

Φίλες και φίλοι μας, 

Σας καλωσορίζω την όμορφη αυτή Αυγουστιάτικη βραδιά στο μαγευτικό αυτόν τόπο τον Αγρίλη μας, για 

να ακροαστείτε. Τραγούδια της Μεσογείου από διακριμένους λυρικούς καλλιτέχνες  και να 

διασκεδάσετε. 

Είναι μια από τις εκδηλώσεις του ΟΦΑ με τις οποίες δίνουμε το δικό μας πολιτιστικό στίγμα στα 

δρώμενα του Δήμου Τριφυλίας. 

Έχομε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας απόψε ο αξιότιμος Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Παναγιώτης 

Κατσίβελας. Παραβρίσκονται επίσης, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παπαθεοδοσίου, Γιάννης Αδραχτάς, 

Σπύρος Χρονόπουλος και ο κος Κατσούλας πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου. 

Ο τέως Δήμαρχος Κώστας Κόλλιας, ο αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Φιλιατρινών Εράνη Στάθης 

Χαρτάλος, οι τέως πρόεδροι του ΟΦΑ, Σάκης Τσάφος, Πάνος Αθανασόπουλος, Δήμητρα Μαραγκού και 

Κώστας Τσίγκανος.  

Κύριε Δήμαρχε, θεωρούμε ότι η παρουσία σας εδώ καθώς και των συνεργατών σας δεν οφείλεται μόνο 

στην αξιόλογη μουσική λυρική παράσταση που θα παρακολουθήσετε, αλλά συνδέεται και με το 

ενδιαφέρον σας για τον Αγρίλη και τους κατοίκους αυτού, που δεν είναι όλοι μόνιμοι κάτοικοι 

Τριφυλίας, αλλά επέλεξαν να έχουν εδώ τα εξοχικά τους. Προσβλέπουν δε στην υποστήριξή σας προς τον 

Όμιλό μας , που δραστηριοποιείται από το 1975 με πολλαπλές εξωραϊστικές και πολιτιστικές 

παρεμβάσεις. Με συνεχή αγώνα κρατεί τον Αγρίλη ζωντανό και επισκέψιμο, ως ένα από τα καλύτερα 

θέρετρα της Τριφυλίας και της Μεσσηνίας θα έλεγα. 

Στον όμορφο χώρο του «ΜΥΛΟΥ» πραγματοποιούμε την εκδήλωση που την ονομάσαμε «ΝΥΧΤΕΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» με τραγούδια, συνοδεία κιθάρας από Νάπολι, Όπερα Ισπανίας, Φλαμένγκο, 

Ελλάδα του 30, Ταγκό. 

Συντελεστής  της είναι: Ο Φίλιππος Μοδινός, γιός του διάσημου βαρύτονου Τζων Μοδινού και της 

φιλιατρινής στην καταγωγή σοπράνο Τζένης Δριβάλα. 

Πολλοί από εμάς τον γνωρίζουμε από παιδί όταν ερχόταν τα καλοκαίρια με τους γονείς του, έπαιζε στα 

γήπεδα με τα παιδιά μας. 



Μετά από πολύπλευρες σπουδές αλλά κυρίως στη μουσική και το τραγούδι, κάνει διεθνή καριέρα στο 

λυρικό χώρο, ως τραγουδιστής , πιανίστας, μαέστρος και παραγωγός με εμφανίσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Έχει ερμηνεύσει πολλούς ρόλους του μεγάλου ρεπερτορίου και έχει επαινεθεί. 

Η Κασσάνδρα Δημοπούλου είναι η σύζυγός του, κατάγεται από την Θεσσαλονίκη παίζει βιολοντσέλλο 

και θα τραγουδήσει.  Σπούδασε βιολοντσέλλο με εξειδίκευση στη μονωδία καθώς και όπερα στη 

Θεσσαλονίκη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Εμφανίζεται σε λυρικές σκηνές ως σολίστ σε μεγάλα έργα 

της όπερας. 

Φιλική συμμετοχή θα έχει η Τζένη Δριβάλα, η δικιά μας αγαπητή φίλη Τζένη, παγκοσμίου φήμης 

σοπράνο της όπερας, σολίστ με πολυάριθμες εμφανίσεις στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Το 

καλλιτεχνικό βιογραφικό της είναι μεγάλο για να αναφερθώ, αλλά γνωστό πιστεύω σε όλους μας. 

Είμαστε τυχεροί που θα την ακροαστούμε απόψε και την ευχαριστούμε θερμά για τη φιλική προς τον 

ΟΦΑ συμμετοχή της. 

Επίσης ευχαριστούμε τον κο Αλέξανδρο Γάβαρη, βαρύτονο, για την φιλική του συμμετοχή.  

Καλούμε τον Δήμαρχο να απευθύνει χαιρετισμό και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. 

 



 

Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και όλοι ομολόγησαν ότι ήταν μια καταπληκτική, ποιοτική 

βραδιά και συγχάρηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο για τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις. 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
Επόμενη πολιτιστική εκδήλωση ήταν ο καθιερωμένος ετήσιος χορός του ΟΦΑ, στις 7 Αυγούστου στο κέ-
ντρο «ΜΠΑΡΑΚΑ». Η προσέλευση των αγριλιωτών και των φίλων του Αγρίλη ήταν μεγάλη και μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους. 
Η πρόεδρος καλωσόρισε τον κόσμο, ευχήθηκε καλή διασκέδαση και δεσμεύτηκε για την συνεχή 

προσπάθεια του Δ.Σ. να επιτυγχάνει τους στόχους του που είναι η βελτίωση, η ανάδειξη, η προβολή και 

εξέλιξη του Αγρίλη. 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Στις 16  Αυγούστου, ημέρα Κυριακή ο Ο.Φ.Α. διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για τέταρτη συνεχή χρονιά 
τα Αθλητικά Παιχνίδια στον Αγρίλη.  
 
Όπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος η συμμετοχή ήταν μεγάλη κάτι που αποτελεί κα-
θοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της εκδήλωσης αλλά και της συνέχειάς της.  



 

 
 
 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ  ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
 
Η τελευταία εκδήλωση του ΟΦΑ το φετινό καλοκαίρι ήταν η καθιερωμένη εδώ και τρία χρόνια λογοτε-
χνική βραδιά, που πλέον τείνει ν΄αποτελέσει παράδοση. Εφέτος είχε ως θέμα τη Θάλασσα και συνέπεσε 
με την αποχαιρετιστήρια βραδιά των μελλών του Συλλόγου. Η εκδήλωση έγινε στον αύλειο χώρο της 
«Μπαράκας» στις 21 Αυγούστου και η προσέλευση του κόσμου ήταν πρωτοφανής.  



 
 
Ιδού πως την περιγράφει ο συντονιστής της εκδήλωσης συμπολίτης μας λογοτέχνης Κώστα Κόλλιας Ερα-
νιώτης: 
 
Αν και «ντάλα Αύγουστος» η βραδιά δεν ήταν ιδιαίτερα γλυκειά, ο αέρας έφερνε ανατριχίλες στην ανοι-
χτή θάλασσα του Ιονίου κι έκανε τα δικά του ηχητικά εφέ. Πάντως κι έτσι ή, ίσως, καλύτερα έτσι η λογο-
τεχνική βραδιά απόχτησε μεγαλύτερη γοητεία. 
Με το σεκόντο των κυμάτων στα τέλια των βράχων οι μουσικές του Γρηγόρη Κόλλια και τα τραγούδια της 
Ειρήνης Δούκα (που συμμετείχαν φιλικά στην εκδήλωση) πρόσφεραν τους δικούς τους γαλήνιους μελω-
δικούς κυματισμούς. 
Οι θαλασσογραφίες, που ζωγράφιζαν με το μεστό και γλαφυρό τους λόγο οι κεντρικοί παρουσιαστές της 
εκδήλωσης Χρήστος Πλακονούρης, Αντώνης Γιαννόπουλος, Κώστας Καπελούζος, Φρηγόρης Χαλιακόπου-
λος και ο υπογράφων το σημείωμα αυτό, θαλασσογραφίες, που χρωμάτιζαν με τις απαγγελίες τους η 
Ματίνα Μιχαλακοπούλου, η Ειρήνη Δούκα, η Δήμητρα Λαγού και η Ελένη Πανουσιοπούλου, μας παρέ-
συραν σε μαγευτικά θαλασσινά ταξίδια. 
Η εκδήλωση άρχισε με προσφώνηση-χαιρετισμό αλλά και ενδιαφέροντα ουσιαστικό λόγο για το θέμα 
από την πρόεδρο του Ο.Φ.Α. κα Βάσω Μπακούρου, που μαζί με την Γενική Γραμματέα κα Δήμητρα Λα-
γού και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Φ.Α. κατέβαλλαν μεγάλες και αποτελεσματικές προσπάθειες για την 
επιτυχία της βραδιάς. Κι αμέσως μετά ξεκίνησε το ταξίδι σαλπάροντας από το μόλο του Αγρίλη, όπως 
κάναμε παλιά, με τις βαρκάδες.  
Περιδιαβήκαμε θάλασσες και πέλαγα κι ωκεανούς και λιμάνια απάνεμα αλλά κι εξωτικά. Με βαρκούλες 
ποθοπλάνταχτες και με καράβια γοργοτάξιδα αλλά κι αραγμένα κουφάρια με σπασμένα κατάρτια, ναυ-
αγοί ή με όνειρα ναυαγισμένα. 
 

«Μια θάλασσα η αγάπη μου 
Πέλαγος ο καημός μου» 

 
Σ΄αυτό το αντιφατικό δίστιχο περικλείεται η μοίρα της θάλασσας, όμοια -κατά τον Παλαμά- με του αν-
θρώπου. Στο ίδιο κόμα η αγάπη κι ο καημός. Με τις ίδιες αντιφάσεις και το δικό μας ταξίδι. 
Με στίχους των Κωστή Παλαμά, Βασίλη Ρώτα, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Νίκου Καββαδία, Κώστα 
Ουράνη, Νικηφόρου Βρεττάκου … αλλά και στίχους της Δημοτικής Μούσας που μιλάνε για τα βάσανα 
της θάλασσας. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η απαγγελία ενός Δημοτικού άσματος για τον πνιγμό του 
νεαρού Θεμιστοκλή Αλεξόπουλου στον Αγρίλη το Καλοκαίρι του 1932.  
Και βέβαια με στίχους και κείμενα Φιλιατρινών λογοτεχνών.  Όχι μόνο των κεντρικών παρουσιαστών αλ-
λά και πολλών ακόμη. Από τα παλιά, όπως του Περικλή Λουκόπουλου, του Νίκου Αθανασιάδη, του Δη-
μήτρη Περδικόπουλου, του Παναγιώτη Παπαχριστόπουλου κ.α. κι ως τον καιρό μας, όπως των: Νίκου 
Μαραγκού, Βασίλη Καλαμαρά, Μπίας Γεωρούλια, Βάσω Μερολιθιώτη, Βασίλη Παπαθεοδοσίου, Ολυ-
μπίας Ψαραίου, Λέλιας Παπαχριστοπούλου. Κι ακόμη των Βασίλη Παπαδόπουλο, Νίκο Καλογερόπουλου 
και Μάρθας Τσάφου – Γεωργοπούλου, που τους απήγγειλαν οι ίδιοι.  
Συγκίνηση προκάλεσε ένα ολιγόστιχο ποίημα της Καίτης Σάμπαλη, που πάνω στους αφρούς των κυμά-
των ταξίδευε η νοσταλγία του ξενιτεμένου. 



 
 
Υστερόγραφο: 
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον Όμιλο Φίλων του Αγρίλη για την 
πολυσχιδή και ουσιαστική του δράση. 
Μια δράση που δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε εξωραϊστικές δραστηριότητες -σημαντικές κι αυτές- 
αλλά τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει και πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού, που αναβαθμί-
ζουν και καταξιώνουν ακόμη περισσότερο τον Αγρίλη όχι μόνο ως παραθεριστικό αλλά και ως πολιτιστι-
κό και αθλητικό θέρετρο και μαζί βέβαια με την πανώρια μαγευτική φυσική ομορφιά του τον κάνουν πιο 
θελκτικό.  
 Της  Μάρθας Τσάφου - Γεωργοπούλου 

Αγρίλης, Καλοκαίρι 2015. 

Την αξία του τόπου, μιας φιλίας, μιας ανθρώπινης σχέση, ενός γεγονότος την νοιώθεις πολύ έντονα όταν 

στο υποσυνείδητο σου χτυπήσει το στερητικό σύνδρομο. Αυτό συμβαίνει σε όσους ξενητεμένους έχουν 

ωραίες αναμνήσεις από την Πατρίδα. 

Μετά τις εορτές των Χριστουγέννων τα παιδιά και τα εγγόνια μας αρχίζουν τις ερωτήσεις: «βγάζουμε 

εισιτήρια ; για πότε;». Αυτό γίνεται τα τελευταία 36 χρόνια μιας και το καταγάλανο Ιόνιο, το 

αυγουστιάτικο φεγγάρι, η Παναγιά η Αγριλιώτισσα και τα βιώματά μας σαν ένας τεράστιος μαγνήτης μας 

έλκουν στον Αγρίλη μας. 

Το φετινό  καλοκαίρι ήταν περισσότερο από ευχάριστο αφού το σπ’ιτι μας γ’εμισαν με χαρά τα παιδιά 

και τα εγγονάκια μας. Ο Αγρίλης παρ΄ όλη την πολιτική αστάθεια και την κρίση πρόβαλε μια πολύ θετική 

και όμορφη εικόνα. Στο Δ.Σ. του Ο.Φ.Α. και στην πρόεδρο Βάδω Μπακούρου-Χάραρη θερμά 

συγχαρητήρια για τις ακούραστες προσπάθειες και τις πρωτοποριακές ενέργειές τους. 

Ο χώρος γύρω από το λιμάνι με τις σκάλες, τις τέντες, τις ομπρέλες, τους πάγκους, τις καμπίνες, τις 

καρέκλες και τα ντουζ έγινε λειτουργικός και πρακτικός για όλους εμάς που παραμένουμε πιστοί 

κολυμβητές του λιμανιού με κύμα ή γαλήνια θάλασσα. Να ευχαριστήσω επίσης τον Όμιλο Δράσεων και 

Πολιτισμού και τον πρόεδρο Γιάννη Αλεξανδρόπουλο που με την ευαισθησία τους για το περιβάλλον 

καθάρισαν το λιμάνι μας από πολλά άχρηστα και ρυπαντικά αντικείμενα. 

Οι εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του καλοκαιριού αρκετές, προσεγμένες και καλά οργανωμένες. Αν 

κάποιος έχει διαφορετική γνώμη ευπρόσδεκτες οι ιδέες όλων και η συμμετοχή τους. 

Ο χορός καλός με ωραία ορχήστρα πλούσιο και νόστημο φαγητό και αρκετή συμμετοχή. Θα μου 

επιτρέψετε να εκφραστώ κι εγώ σαν την κουκουβάγια, η παρουσία της κόρης μας Ρένας με τα εγγονάκια 



μας γέμισε την καρδιά μας με καμάρι, όταν με τόση δεξιότητα έσυρε τους ελληνικούς χορούς. Πως 

μπορούσε άλλωστε να ήταν διαφορετικά όταν ο παππούς της Θεμιστοκλής της έλεγε «Ρενάκι μου, όπου 

κι΄ αν πας μην το ξεχνάς, το δεκαπενταύγουστο πρέπει Αγρίλη να πας». 

Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της δικιάς μας Παναγιάς της Αγριλιώτισσας, έγινε με μεγάλη 

λαμπρότητα χοροστατούντος του Μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσοστόμου. Κατανυκτικός εσπερινός με 

λιτανία της Ιεράς Εικόνας συνοδεία της Φιλαρμονικής Φιλιατρών και Θεία Λειτουργία με συρροή 

προσκυνητών , την παραμονή και ανήμερα. 

Μια ταπεινή παράκληση στο Μητροπολίτη μας, Σεβασμιώτατε, θα σας παρακαλέσω να επιτρέψετε την 

τέλεση Ιερών μυστηρίων με τον απαιτούμενο αυστηρό σεβασμό στον Ιερό Χώρο, αλλά και να λειτουργεί 

ανελειπώς η εκκλησία μας όλο το καλοκαίρι, να γίνονται οι παρακλήσεις γιατί όλοι μας ντόπιοι και 

απόδημοι έχουμε ανάγκη της προστασίας της Παναγίας μας. 

 

Το Αθλητικό Κέντρο Αγρίλη είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συγχαρητήρια θερμά στο Δ.Σ. για τη φαϊνή 

ιδέα να προσλάβουν έμπειρο προπονητή. Παιδιά, πολλά παιδιά, κάθε ηλικίας μαζί και τα εγγόνια μας 

βρήκαν χαρά και ενδιαφέρον στον Αγρίλη. Είχαν την ευκαιρία να παίξουν να γυμναστούν να 

προπονηθούν στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ να κάνουν ομάδες συστηματική υπό την άψυχη 

καθοδήγηση του προπονητή που προσωπικά ευχαριστώ και συγχαίρω. 

Τα αθλητικά παιχνίδια έγιναν με μεγάλη επιτυχία: κολύμπι, βουτιές, ποδηλατοδρομία, τρέξιμο, άλματα, 

μου θύμισαν τις κατασκηνώσεις και τις γυμναστικές επιδείξεις. Άμιλλα, ενέργεια, χαρά, φιλίες. Τα 

παιδιά, τα εγγόνια μας, το μέλλον του Αγριλιού, χρειάζονται σωστή απασχόληση και ψυχαγωγία, αλλά 

και να γευτούν την φύση να μάθουν τα φυτά, τα δένδρα, τα ζώα, τα ποτάμια, τα βράχια, τα καβούρια, το 

ψάρεμα, τις ιστορίες, τις εκκλησίες μας και τόσα άλλα που προσφέρει ο φυσικός κόσμος και οι 

αυθεντικοί άνθρωποι. 

Τελευταία εκδήλωση «Αποχαιρετισμός με ποιητική και λογοτεχνική βραδιά». Μεγάλη προσέλευση, καλή 

διοργάνωση, συντονιστές και παρουσιαστές αξιόλογοι φιλιατρινοί λογοτέχνες και ποιητές. Διαβάστηκαν 

κείμενα και ποιήματα με θέμα την «Θάλασσα». 



Συμμετοχή δική μου με το ποίημα «Το κοχύλι». Σκοπός μου σαν δασκάλα στο Ελληνικό Κοινοτικό σχολείο 

του Windsor Canada να μεταδώσω στα ελληνόπουλα τρίτης γενιάς και μικτών γάμων με απλή γραφή την 

αγάπη για την Ελλάδα και τον Αγρίλη μας. 

Το Κοχύλι 

Χθες βρήκα ένα κοχύλι, εδώ, στη θάλασσα του Αγρίλη 

ήταν τόσο δα μικρό όμορφο γυαλιστερό. 

 

Τόφερα κοντά στ΄αυτί μου τόδειξα και στη γιαγιά 

μουπε αν προσεχτικά τάκούσω λόγια θα μου πει σοφά. 

 

Ιστορίες για ψαράδες, παραλίες μαγικές, για ναυάγια, για γοργόνες,  

για Αγίους και μανάδων προσευχές. 

 

Πως τα ξέρει όλα αυτά ρώτησα πια τη μαμά; 

που για χρόνια κολυμπά στον Αγρίλη μοναχά! 

 

Ιστορίες της θαλάσσης σαν τα κύματα μετρούν 

κι΄ όταν γράφονται στα βράχια ποτέ δεν θα ξεχαστούν! 

 

Αχ! πως θάθελα να πάρω στη βαλίτσα μου μαζί 

το κοχύλι να μου λέει ιστορίες στην Αμερική. 

 

Να τις λέω σε ξένους, φίλους εκεί μακριά στην ξενιτιά  

να αγαπήσουν τον Αγρίλη και να ρθουν για μια βουτιά 

απ΄ τον μόλο εκεί ψηλά! 

 

Πριν τ΄ αφήσω όμως του είπα το δικό μου μυστικό, 

πως εδώ στη θάλασσά μας και το άλλο καλοκαίρι θα ξανάρθω να το βρώ. 

Μάρθα Τσάφου – Γεωργοπούλου. 

Έτσι τελείωσε ένα ακόμα όμορφο καλοκαίρι. Οι γονείς στις δουλειές τους, τα παιδιά στο σχολείο, εμείς 

για ένα ακόμη μήνα όσο επιτρέπει ο καιρός κάνουμε τα μπάνια μας και μετά με τον Αγρίλη στην καρδιά 

μας, τις μπαταρίες μας γεμάτες συνεχίζουμε τη δράση μας με τα εγγόνα και τα ελληνόπουλα στον 

Καναδά. 

Εύχομαι όλοι να έχουμε καλό χειμώνα και όλοι μαζί του χρόνου με υγεία ραντεβού στον Αγρίλη μας. 

 

Δωρεές  προς τον ΟΦΑ 

Πάνος Αθανασόπουλος , στην μνήμη του Μπάμπη Τσαφαρά 50€ 

Νίκος Παρίσσος, υπέρ του συλλόγου, 200 € 

Περικλής Σινόπουλος, υπέρ του συλλόγου, 100€ 

Τσίγκανος Σωτήριος και Σεβαστή, στη μνήμη του γιού του Παναγιώτη, 100€ 

Ρένα Γεωργοπούλου, υπέρ του συλλόγου, 250€ 

 

Η πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων Αγρίλη σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στις 

εκδηλώσεις του καλοκαιριού, εύχεται καλό χειμώνα και καλές αντάμωσες. 



 


