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Ω! Παναγιά  
     Αγριλιώτισσα

Ω! Παναγιά Αγριλιώτισσα!    
μ’ όλα τα θαύματά Σου!  
Σκύψε μ’ αγάπη περισσή  
κι ευλόγα τα παιδιά Σου.

 Τώρα, πώς βρέθηκα εδώ!        
ώ! περασμένα χρόνια!!          

Σε ξαναβρίσκω ώ Παναγιά    
αθάνατη κι αιώνια!

                Δήμητρα Τσίγκανου

  Στην Παναγιά 
την Αγριλιώτισσα

Ευλαβικό προσκύνημα
γαλήνη μες το κύμα

σε νανουρίζει ο Ζέφυρος
κι ανθοί σε ζώνουν γύρα
σε στεφανώνει ο ουρανός

σε λούζει το φεγγάρι
σου τραγουδούν τα κύματα

κι ισοκρατούν οι γλάροι

Χριστίνα Πατσιά - Γαλανοπούλου
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Μια Παναγιά…
 

Ωδή προς την Κυρά την Αγριλιώτισσα
Μια Παναγιά, μιαν αγάπη μου έχω κλείσει 
σ’ ερημοκλήσι αλαργινό 
κάθε βραδιά, της καρδιάς την πόρτα ανοίγω 
δακρύζω λίγο και προσκυνώ.

Π όσα αλήθεια συναισθήματα πόθου, λαχτάρας και 
ακαταμάχητης νοσταλγίας,  δε γεννιούνται από τους 
μελοποιημένους από τον Μάνο Χατζηδάκι ωραίους αυτούς 

στίχους του Νίκου Γκάτσου, που αυτόματα κάνουν τη σκέψη μας 
να πετάξει πάνω απ’ τα θαλασσοδαρμένα ποριά του Αγρίλη, για 
να αντικρύσει νοερά το επιβλητικό και αγέρωχο εκείνο βυζαντινό 
εκκλησάκι της Παναγιάς της Αγριλιώτισσας! Το μικρό εκείνο γραφικό 
κομψοτέχνημα των Παλαιολόγων, που υψώνεται κατάλευκο στην 
επάνω άκρη του Αγριλιώτικου μόλου, απ’ όπου το …αγνάντιο της 
θάλασσας δεν έχει τελειωμό!
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 Πόσοι και πόσοι Φιλιατρινοί, δεν αναπολούν με νοσταλγία τα 
Αγριλιώτικα καλοκαίρια τους,  στο ειδυλλιακό και μαγευτικό τοπίο 
της φιλιατρινής γης; Πόσοι Αγριλιώτες δεν περιμένουν ανυπόμονα, 
πότε θα ’ρθεί, πότε θα ‘ρθεί το καλοκαίρι…

Πότε θα `ρθεί, 
πότε θα `ρθεί το καλοκαίρι 
πότε τ’ αστέρι θ’ αναστηθεί… 
να σου φορέσω στα μαλλιά 
χρυσό στεφάνι 
σαν πυροφάνι σ’ ακρογιαλιά…

 Ναι! Το «δέσιμο» των 
Αγριλιωτών με το εκκλησάκι 
της Αγριλιώτισσας είναι κάτι 
το ανείπωτο,  το απερίγραπτο. 
Αποτελεί γι’ αυτούς την 
…«πατρική εστία» τους! Είναι 
το καμάρι τους, είναι η αγάπη 
τους, είναι η ψυχή τους, το 
«είναι» τους! Είναι το σπίτι της 

δικιάς τους κυράς και αφέντρας, της Αγριλιώτισσας. Είναι το ασφαλές 
καταφύγιό τους, στην κάθε τους χαρά και στην κάθε τους λύπη.
 Άσχετα με τους πανάρχαιους θρύλους και τις πατροπαράδοτες 
παραδόσεις που το συντροφεύουν, το εκκλησάκι αυτό από μόνο 
του αποτελεί ένα μοναδικής ομορφιάς λαμπερό στολίδι για όλη την 
περιοχή της Τριφυλίας. Σε όλη τη μακραίωνη ιστορία του υπήρξε 
πάντα ο πόλος της νοσταλγικής έλξης των απανταχού ανά τον κόσμο 
Φιλιατρινών, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πλησιάζει ο Αγριλιώτικος 
Δεκαπενταύγουστος…
 Αμέτρητα είναι τα λογοτεχνήματα, οι ωδές, τα ποιήματα, οι 
προσευχές, οι ύμνοι, οι δεήσεις και οι παρακλήσεις που έχουν απευθυνθεί 
επί σειρά αιώνων, προς την «Κυρά την Αγριλιώτισσα»! Αδύνατον 
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να τα απαριθμήσει κανείς όλα αυτά εδώ, και να κάνει τον αναγνώστη 
να νιώσει το δέος και τη κατάνυξη που προκαλούν τα λόγια αυτά 
στις ψυχές των πιστών Αγριλιωτών. 
Είναι απερίγραπτα τα θρησκευτικά αισθήματα όλων εκείνων που με 
ευλάβεια τακτικά το επισκέπτονται, αλλά κι εκείνων που το ατενίζουν 
με θαυμασμό από μακριά….
 Μεταφέρουμε εδώ τις πρώτες στροφές από το ποίημα, του 
Νίκου Μαραγκού. Είναι το πιο αντιπροσωπευτικό, για να αρχίσουμε 
στη συνέχεια να ξετυλίγουμε το κουβάρι της ιστορίας του Ναού της 
Αγριλιώτισσας….

Αγέρωχη και ορθόστητη, σαν άσπρη περιστέρα,
Λάμπεις μέσα στα λούλουδα στον κάμπο τ΄ Αγριλιού
Κι απ΄ το πλατύ το πέλαγο κι απ΄ τα βουνά τα πέρα
τ΄ αχνό μας βλέμμα στρέφεται στο φως του καντηλιού,

που αιώνες τώρα, σπλαχνική προστάτισσα του τόπου,
μένει άσβηστο κι ανέσπερο στο μάκρος της ζωής
παρηγοριά κι απαντοχή του πονεμένου ανθρώπου
κάστρο της πίστης κι άπαρτο μουράγιο της ψυχής…

Κι όταν εμείς θα σβήσουμε κάποιο θλιμμένο δείλι 
Σε μια άξαφνη της στράτας μας κι απρόσμενη στροφή,   
Γενιές καινούργιες θα κρατούν άσβηστο το καντήλι          
‘μπρος στη σεπτήν εικόνα σου, στη θεία σου μορφή!

 Θα ήταν όμως μεγάλη παράληψη να μη θυμίσουμε εδώ και τα 
γλαφυρά ποιητικά λόγια του Παναγιώτη Παπαχριστόπουλου, του 
Φιλιατρινού αλλά κυρίως Φιλιατρινολάτρη ιστοριοδίφη, που ξεχείλισε 
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η συγκίνηση του, όταν σε κάποιο γλαρωμένο αυγουστιάτικο δειλινό 
αντίκρισε την εκκλησιά της Αγριλιώτισσας μέσα από τη θάλασσα και 
την είδε να λούζεται στο μενεξεδένιο «ανέσπερο φως», στο «ιλαρό» 
εκείνο φως του ηλιοβασιλέματος και να φεγγοβολάει ολόλευκη…

«Παναγιά Αγριλιώτισσα…. 
Αλήθεια, πόσες γενιές δεν πέρασαν προσκυνώντας μπροστά σου… 
Πόσα ευλαβικά χέρια δεν άναψαν το άγιο καντήλι σου… 
Πόσες δεκάδες γενιές δεν γιόρτασαν και δεν γλέντησαν τον 
δεκαπενταύγουστο στη χάρη σου… 
Πόσες χαρές και πόσες θλίψες, θλίψες ανείπωτες δεν ήχησε το 
καμπαναριό σου… 
Και πόσες άγριες μπόρες, άγριες φουρτούνες με οστριογάρμπια και 
βοριάδες, φουρτούνες πραγματικές
μα και μεταφορικές δεν κράτησες το παράστημα σου, 
εσύ, με την όμορφη θωριά σου, με την άγια κορμοστασιά σου 
γαλανόλευκη εκκλησιά, που ορθόπλωρη, ατράνταχτη, αναλλοίωτη, 
ταξιδεύεις 
στα πέλαγα των αιώνων, 
από την δοξασμένη εποχή των Παλαιολόγων 

μέχρι την ακροθαλασσιά της δικιάς μας εποχής»!!! 
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Η χρονολογία του ναού της Αγριλιώτισσας

Ο Ναός είναι - πιθανότατα - κτίσμα του 15ου 
μ. Χ. αιώνα και ο λαϊκός θρύλος έχει κι εδώ 
μια πολύ όμορφη ιστορία να μας διηγηθεί 

για το όμορφο αυτό εκκλησάκι, που φαίνεται σαν 
να ξεπήδησε ξαφνικά τα χρόνια εκείνα, μέσα από 
το πουθενά. Ο θρύλος για το ναό της Παναγιάς 
της Αγριλιώτισσας (ότι χτίστηκε χάρις στον 
Ιωάννη Η΄ τον Παλαιολόγο), πρέπει να έχει 
κάποια βάση, γιατί κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει 
που βρέθηκαν τα χρήματα την εποχή εκείνη, για να 
κτιστεί ένας τόσο ωραίος και αξιοπρόσεκτος ναός, 
αφού ο Αγρίλης ήταν πάντα ένας μικρός οικισμός 
και όχι ένα μεγάλο χωριό, για να δικαιολογηθεί 
εκεί το χτίσιμο μιας τέτοιας αξιόλογης εκκλησιάς. 
Πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
για την εκκλησία δεν είναι ντόπια και πρέπει να 
μεταφέρθηκαν από αλλού. Από πού όμως και για 
ποιον λόγο;  Ποιος τα μετέφερε και πότε; Όλα αυτά 
λοιπόν, δικαιολογημένα ίσως τροφοδότησαν πως 
ο ναός της Αγριλιώτισσας είναι - πιθανότατα- κτίσμα του 15ου μ. Χ. αιώνα, αν και η 
5η Εφορεία Βυζαντινών Μνημείων της Μεσσηνίας το κατατάσσει στα κτίσματα του « β’ 
μισού του 19ου αιώνα»! 

 Η εκτίμηση όμως της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δεν στηρίζεται σε κανένα γραπτό 
ιστορικό ντοκουμέντο, παρά μόνο στην αρχιτεκτονική μορφή και στο «τύπο» γενικά του 
ναού, που ταιριάζουν με τις χριστιανικές εκκλησίες της περιόδου αυτής. Συγκεκριμένα 
το χαρακτηρίζει ως ένα ναΐσκο «εγγεγραμμένο σταυροειδή με τρούλο μεγάλων διαστάσεων, 
το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί στο β’ μισό του 19ου αιώνα»!!!

 Η άποψη αυτή της αρχαιολογικής υπηρεσίας συναντά ασφαλώς πολύ σοβαρές 
επιφυλάξεις και με όλο το σεβασμό απέναντι στους αρχαιολόγους επιστήμονες της 
5ης Εφορίας, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε πως πέρα από τους «θρύλους 
και παραδόσεις», υπάρχουν και πολλά άλλα ιστορικά στοιχεία και αναφορές που 
αντικρούουν σοβαρά τον πιο πάνω ισχυρισμό τους.

 Ένα πρώτο ιστορικό στοιχείο, που είναι μάλιστα καταγεγραμμένο στην τοπική 
μας ιστορία, είναι αυτό που αναφέρεται στην ελληνική Επανάσταση και λέει πως ο 
ναός της Παναγίας της Αγριλιώτισσας πυρπολήθηκε από τα στίφη του Ιμπραήμ το 1825 
και κατέρρευσε όλο το δυτικό μέρος της στέγης του! (Περί αυτού γίνεται λόγος και στο 
δημοσίευμα του Π. Παπαχριστόπουλου, τεύχος 60-61 του περιοδικού «Φιλιατρά»). Τι πιο 
φυσικό λοιπόν, ο ναός αυτός να επισκευάστηκε εσωτερικά και εξωτερικά αμέσως μετά 
την απελευθέρωση, με αποτέλεσμα η αρχαιολογική υπηρεσία να στηρίζει σήμερα στις 
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χρονολογικές εκτιμήσεις της στο επισκευασμένο και εξ ολοκλήρου ίσως «ανακαινισμένο» 
αυτό εκκλησάκι. Οι επισκευές πάντως αυτές συνέβησαν κατά το «α΄ μισό» και όχι κατά 
το «β’ μισό του 19ου αιώνα», γιατί και από άλλες ιστορικές μαρτυρίες γνωρίζουμε 
πως οι ζημιές αυτές αποκαταστάθηκαν  κατά την περίοδο 1830-31 από τον καλόγερο 
Παρθένιο. 

 Οι Φιλιατρινοί και οι Αγριλιώτες δεν θυμούνται καμία τοπική παράδοση να μιλάει 
ποτέ για «ανέγερση» ναού της Αγριλιώτισσας κατά τον 19ο αιώνα, όπως υποστηρίζει 
η αρχαιολογική υπηρεσία. Εάν κάτι τέτοιο είχε συμβεί, σίγουρα το γεγονός αυτό δεν 
θα είχε περάσει καθόλου απαρατήρητο, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ένα γεγονός πολύ 
σπουδαίο για τα Φιλιατρά και τον Αγρίλη. Τον 19ο αιώνα το μόνο που έγινε στον Αγρίλη 
ήταν η ριζική επισκευή και ανακαίνιση του ερειπωμένου ναού, όπως αναφέραμε πιο 
πάνω. Για την επισκευή αυτή υπάρχει ακόμα και μια έμμεση γραπτή επιβεβαίωση, 
από κάποια δημόσια έγγραφα της εποχής εκείνης ( που τα δημοσιεύει ο Σπύρος Η. 
Κωστόπουλος στο 115ο τεύχος του περιοδικού «Φιλιατρά», στα οποία περιγράφονται 
λεπτομερώς οι καταγγελίες του διατελέσαντος την εποχή εκείνη (1830-31) καλόγερου 
Κ. Μπρεδήμα, ο οποίος καταφέρεται εναντίον του τότε ηγούμενου της μονής Αγρίλη 
Παρθένιου Βλαχονικολακόπουλου, επειδή ο τελευταίος το ξεγέλασε και του έφαγε 
την περιουσία του, «προκειμένου να επισκευάσει την εκκλησία της Αγριλιώτισσας, … 
ερείπιον   ούσαν»!

 Κανείς δεν έχει αμφισβητήσει βέβαια, πως το εκκλησάκι της Αγριλιώτισσας έχει 
οπωσδήποτε υποστεί κατά καιρούς πολλές και διάφορες επισκευές και ανακαινίσεις, 
όπως και σημαντικά έργα συντήρησης και εξυγίανσης της τοιχοδομής του, της στέγης 
του, των κουφωμάτων του  και ασφαλώς και του τέμπλου του. Ποτέ όμως δεν έχει 
αναφερθεί πως έγινε μια «εκ θεμελίων ανοικοδόμηση νέας εκκλησίας» στη θέση της 
σημερινής, γιατί κάτι τέτοιο θα είχε σίγουρα καταγραφεί στα τοπικά χρονικά. Ακόμα και 
κατά το μεγάλο σεισμό του 1886 δεν έχει αναφερθεί καμία μεγάλη ζημιά στην εκκλησία, 
εκτός μόνο ότι τότε έπαθε κάποια ζημιά το καμπαναριό της. Ως εκ τούτου οι Αγριλιώτες 
διατηρούν στη μνήμη τους μόνο την τοπική παράδοση που λέει πως το εκκλησάκι αυτό 
χτίστηκε από τους Παλαιολόγους κατά τον 15ο αιώνα! 

 Το πότε ακριβώς ανεγέρθηκε είναι βέβαια άγνωστο, αλλά με βάση τα 
ιστορικά στοιχεία της εποχής εκείνης που σχετίζονται με την περιοχή 
μας, μπορεί κανείς να εκτιμήσει πως η ανέγερση του ναού θα πρέπει 
να έλαβε χώρα μεταξύ του έτους 1400 (που στην περιοχή αυτή 
απέκτησε το Δεσποτάτο Μυστρά), και του έτους 1448 (που πέθανε ο 
Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος), ο οποίος κατά την παράδοση, ήταν και ο 
κτήτορας του ναού αυτού.

 Το ιστορικό λοιπόν αυτό εκκλησάκι των Παλαιολόγων έχει συνδέσει 
το όνομά του με πολλά, άλλα ευχάριστα και άλλα δυσάρεστα γεγονότα της περιοχής 
μας. Θρύλοι και παραδόσεις που ανάγονται στη βυζαντινή εποχή και φτάνουν έως την 
Επανάσταση του 21, έχουν πολλά να διηγηθούν για την Παναγιά την Αγριλιώτισσα! Οι 
πειρατείες και τα κουρσέματα του Αγρίλη περιστρέφονται πάντα γύρω από το λιμανάκι 
και την εκκλησούλα. Οι ιστορίες και τα γεγονότα επίσης κατά την προεπαναστατική 
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περίοδο, από τα Ορλωφικά μέχρι και το 1821, περιέχουν πάντα αναφορές στον καλόγερο 
της Αγριλιώτισσας της εποχής εκείνης, που βοηθούσε τους καταδιωκόμενους από τους 
Τούρκους Αγριλιώτες να μπαρκάρουν από το λιμανάκι του Αγρίλη και να καταφύγουν 
για σωτηρία στα απέναντι νησιά, Στροφάδες, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. 

 Στο ερώτημα βέβαια, για το κατά πόσον είμαστε βέβαιοι 
πως η σημερινή εκκλησούλα του Αγρίλη έχει όντως κτιστεί από 
τους Παλαιολόγους, δεν μπορεί κανείς ασφαλώς να απαντήσει με 
απόλυτη βεβαιότητα, γιατί γραπτές ιστορικές αναφορές περί αυτού 
δεν υπάρχουν πολλές, εκτός μόνον αυτής που αναφέρεται στο 
«χρονικό» του Γ. Φραντζή. Εκείνο όμως που είναι επιβεβαιωμένο 
από ιστορικής πλευράς είναι πως η περιοχή των Φιλιατρών, 
όπως και άλλες περιοχές της Μεσσηνίας, αφού ελευθερώθηκαν 
το 1400 από τους Φράγκους χάρις στο Δεσποτάτο του Μυστρά, 
περιήλθαν για ένα διάστημα στους μεγαλογαιοκτήμονες φεουδάρχες Μελισσηνούς, οι 
οποίοι όμως αργότερα, περί 1425 ή το 1428, τις επέστρεψαν στους Παλαιολόγους. 

 Στο βιβλίο του Στ. Θωμόπουλου «Ιστορία των Πατρών» [έκδ. 4η, 1999,  τομ. 2ος, 
σελ. 40, υποσημείωση], επαναλαμβάνεται ότι,  «ο Δεσπότης του Μυστρά και μετέπειτα 
Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, εξασφάλισε το 1428 από τον  
αδελφό του, Δεσπότη Θεόδωρο, ένα πλήθος φέουδων στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα 
τη Βοστίτσα, την Ανδρούσα, την Καλαμάτα, [μεσολαβούν διάφοραι πόλεις], και τα 
Φιλιατρά, μέχρι τη πεδιάδα του Στενύκλαρου και το ρέμα της Βαλύρας. Τα κτήματα αυτά 
ανήκαν άλλοτε στον οίκο των Μελισσηνών».
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 Η επιβεβαίωση αυτή προέρχεται από τρείς πηγές: α) από το βιβλίο του Antoine 
Bon, με τίτλο “La Moree Franque [1961, Edition E.De Bacard, Paris σελ.429], β) από 
το βιβλίο του Στ. Θωμόπουλου «Ιστορία των Πατρών» (εκδ.4η 1999, τομ.2, σελ.40) και 
γ) από το «Χρονικό» του Γεώργιου Φραντζή (παρισινός κώδικας, επιμ. Ι.M. Bekker, εκδ. 
Βιέννης 1838. επανέκδοση J.P. Migne, Αθήνα 1953).
Ο Γ. Φραντζής αναφέρει λοιπόν στο «χρονικό» του, πως η οικογένεια Μελισσηνού 
επέστρεψε το 1425 - 28 πολλές περιοχές στο Δεσποτάτο του Μυστρά των Παλαιολόγων, 
μεταξύ δε άλλων περιοχών και την περιοχή Αγρίλη με την εκκλησία της 
Παναγίας της Αγριλιώτισσας! Κατά συνέπεια –εάν η μαρτυρία αυτή αληθεύει, τότε 
το εκκλησάκι της Παναγίας της Αγριλιώτισσας σαφέστατα προϋπήρχε του 1428. Είναι 
ενδεχόμενο να είχε κτιστεί κάπου μεταξύ του 1400 και 1448, την εποχή δηλαδή που 
ο Παλαιολόγος Ιωάννης Η’ ήταν είτε πρίγκιπας είτε Αυτοκράτορας του θρόνου της 
Κωνσταντινουπόλεως. Μπορεί ακόμα, η εκκλησούλα που αναφέρει ο Φραντζής να ήταν 
μια διαφορετική, μια προϋπάρχουσα εκκλησούλα, αφιερωμένη κι αυτή στην Παναγία 
την Αγριλιώτισσα.  Εδώ όμως γεννάται το ερώτημα: Εάν επρόκειτο για μια οποιαδήποτε 
άλλη, ασήμαντη εκκλησούλα, θα ήταν ποτέ δυνατόν η εκκλησούλα αυτή να είχε τραβήξει 
την ιδιαίτερη προσοχή του Γ. Φραντζή, ώστε να την αναφέρει ονομαστικά στο «χρονικό» 
του;

 Υποθέτει ως εκ τούτου λοιπόν ο καθένας μας, πως ο Γ. Φραντζής ανέφερε 
ονομαστικά την εκκλησία της Αγριλιώτισσας, μόνο και μόνο επειδή γνώριζε την ιστορία 
της και την ιδιαίτερη σχέση που είχε αυτή με τους Παλαιολόγους!

 Υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιολογηθούν 
από τους ειδικούς και να φανούν χρήσιμα στην αναζήτηση του χρόνου που χτίστηκε 
η όμορφη αυτή εκκλησούλα. Ένα από αυτά είναι μια χρονολογία χαραγμένη στην 
εξωτερική πέτρινη καμάρα της κεντρικής εισόδου της σημερινής εκκλησίας, που φέρει 
τον αριθμό «1410». Είναι φανερό πως χαράχτηκε από κάποιον με σκοπό μόνο και 
μόνο για να δηλώνει τη χρονολογία ανέγερσης του ναού αυτού. Βέβαια το χάραγμα 
αυτό πάνω στους πωρόλιθους που διακοσμούν την είσοδο του ναού, δεν αποτελεί και 
κανένα «αδιάψευστο» στοιχείο, γιατί οι πωρόλιθοι φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί κατά 
την επισκευή και ανακαίνιση του ναού μετά τη φωτιά που είχε βάλει το 1825 ο Ιμπραήμ 
και κατέστρεψε ένα μέρος της στέγης και της δυτικής τοιχοποιίας του ναού. Εκείνος 
πάντως που χάραξε τον αριθμό «1410» κατά την εν λόγω επισκευή και ανακαίνιση του 
ναού, σαφέστατα ήθελε να «αποτυπώσει» πάνω στους πωρόλιθους, την παράδοση για 
την  χρονολογία ανέγερσης της εκκλησίας, προκειμένου αυτή να παραμείνει για πάντα 
στη  μνήμη των μεταγενέστερων.

 Ένα άλλο πολύ αξιόλογο στοιχείο, είναι τα μαρμάρινα «λείψανα» αρχαίου 
κτίσματος που βρέθηκαν ενσωματωμένα στη σημερινή τοιχοδομή της εκκλησίας. Ένα 
μικρό μαρμάρινο ανάγλυφο με κάποια αρχαία παράσταση, βρίσκεται τοποθετημένο στην 
επάνω ΝΑ καμάρα του μικρού καμπαναριού. 
Η 5η Εφορία αναφερόμενη σ’ αυτό, το περιγράφει ως εξής: 
«Στη νοτιοδυτική γωνία υπάρχει πυργοειδές κωδωνοστάσιο με εντοιχισμένα γλυπτά σε 
δεύτερη χρήση». 



19Μια Παναγιά...

 Από πού όμως προέρχονται τα γλυπτά αυτά; Σε ποια εποχή ανήκουν; Η 
αρχαιολογική υπηρεσία δεν τα έχει εξετάσει, αλλά κανείς όμως δεν έχει αμφιβάλλει πως 
πρόκειται για «υπολείμματα» κάποιου άλλου προϋπάρχοντος εκεί αρχαίου ελληνικού 
ναού. Υπάρχουν επίσης και δύο ακόμα τεμάχια αρχαίων κιόνων, που βρέθηκαν 
προσφάτως κάτω από την Αγία Τράπεζα της σημερινής εκκλησίας, όταν έγιναν κάποιες 
πρόσφατες ανακαινίσεις. 
Τα μαρμάρινα αυτά ευρήματα υποδεικνύουν κι αυτά «υπολείμματα αρχαίου ναού» και 
θα πρέπει να ανήκουν σε αρχαίο «ελληνικό Ιερό», ή ενδεχομένως σε κάποια άλλη 
προϋπάρχουσα εκεί εκκλησία της Ρωμαϊκής περιόδου. Η αρχαιολογική υπηρεσία 
της Μεσσηνίας, καλά θα έκανε να ερευνήσει περισσότερο τα αρχαία αυτά μαρμάρινα 
«υπολείμματα», για να αποφανθεί εάν αυτά ανήκουν στην αρχαία ελληνική περίοδο ή 
στη Ρωμαϊκή εποχή.



20 ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ



21Μια Παναγιά...

«Αρχαίο Ελληνικό Ιερό» 
στη θέση της Αγριλιώτισσας!

Θα σταθούμε κάπως περισσότερο 
στα πιο πάνω μαρμάρινα αρχαία 
ευρήματα, γιατί κατά την άποψη 

μας, πρέπει να κρύβουν πολύτιμες 
πληροφορίες.

 Εάν τα αρχαία αυτά ευρήματα 
ανήκουν στην αρχαιοελληνική εποχή, 
τότε είναι φανερό πλέον πως στη θέση 
της σημερινής εκκλησίας προϋπήρχε ένα 
αρχαίο «ελληνικό Ιερό», που καταστράφηκε 
από τους πρωτοχριστιανούς, όπως συνέβη 
με όλα σχεδόν τα αρχαία «ελληνικά Ιερά», 
προκειμένου αυτά να «εξαφανιστούν 
από προσώπου γης» και να κτιστούν 
επάνω τους οι ναοί της νεόφερτης τότε 
χριστιανικής θρησκείας! Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τον αρχαίο ελληνικό ναό του 
«Σωτήρος Διός» των Χριστιάνων, που καταστράφηκε ολοσχερώς για να κτιστεί επάνω 
του η χριστιανική εκκλησία της «Μεταμορφώσεως του Σωτήρος»! Επ’ αυτού υπάρχει 
αναμφισβήτητη μαρτυρία καταγεγραμμένη στο βιβλίο «Ιστορία της Μεσσηνίας» {εκδ. 
1935}, του επιφανούς ιστορικού Ι. Κεφάλα, που αναφέρει το εξής: «το 360 π.Χ.» είχε 
αφιερωθεί από τους Κυπαρίσσιους μια ¨πλακοστηλίδα¨  στο ναό του Σωτήρος Διός της 
Εράνης»! Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται επίσης και το εξής: «οι εξόριστοι Μεσσήνιοι που 
είχαν μετοικήσει στα Κανάρια νησιά, ίδρυσαν το 315 π.Χ. στο νησί Παγχαία το ναό του 
Τριφυλίου Διός»!

 Εάν όμως τα πιο πάνω μαρμάρινα «λείψανα» δεν είναι της κλασσικής 
αρχαιοελληνικής περιόδου, τότε θα πρέπει μάλλον να ανήκουν στη Ρωμαϊκή περίοδο 
και να αφορούν μια πρωτοχριστιανική πιθανόν εκκλησία, που κτίστηκε κατά την πρώτη 
περίοδο διάδοσης της νέας θρησκείας (κάπου δηλαδή στις αρχές του 5ου αιώνα), πάνω 
δηλαδή στα ερείπια ενός άλλου αρχαίου «Ελληνικού Ιερού», κατά την απολίτιστη και 
βάρβαρη εκείνη συνήθεια των πρωτοχριστιανικών χρόνων.

 Ο Αγρίλης κατά την Ρωμαϊκή εποχή (1800 περίπου χρόνια πριν), φαίνεται 
πως ήταν μια κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με κάποια άλλα ευρήματα. Ο αείμνηστος 
ιστοριοδίφης της πόλης μας Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος αναφέρει στο περιοδικό 
«Φιλιατρά» (τεύχος 3ο του 1957), ότι είχαν βρεθεί παλιά στον Αγρίλη (γύρω από 
την περιοχή του κτήματος Γεωργίου Μπακούρου και του πρωθυπουργού Σωτήρη 
Σωτηρόπουλου) λείψανα τάφων της Ρωμαϊκής περιόδου, όπως επίσης και κάποια 
θεμέλια ρωμαϊκής εποχής οικιών, κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από τον Αγρίλη 
στο Μερολίθι.



22 ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ

 Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως μια περιοχή του Αγρίλη, 
κάπου μεταξύ Η’ και ΙΒ’ αιώνα, ονομαζόταν «Αϊρούσαλη», 
οι δε κάτοικοί της «Αϊρουσαλιώτες», εξ αιτίας μιας αρχαίας 
θρησκευτικής ρωμαϊκής γιορτής που γινόταν προς τιμή των 
νεκρών την οποίαν αποκαλούσαν «Ρουσάλια», ή και «γιορτή του 
Αϊρουσαλιού»! Δεν αποκλείεται λοιπόν στη θέση της «Παναγίας 
της Αγριλιώτισσας», να προϋπήρχε κάποιο άλλο ρωμαϊκής 
εποχής χριστιανικό εκκλησάκι, στο οποίο οι «Αϊρουσαλιώτες» 
τιμούσαν τους νεκρούς τους. Οι παλαιότεροι από τους ζώντες 
σήμερα Αγριλιώτες θυμούνται πως αυτή η γιορτή των ψυχών, 
τα «Ρουσάλια», γιορτάζονταν μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα 
κατά το ψυχοσάββατο του Μάη. Έχει δε παραμείνει και το εξής 
σχετικό με τη γιορτή αυτή τοπικό στιχούργημα: 

«Αγάλια αγάλια, να τρως κοκκάλια 
και τα Ρουσάλια θε να τα δεις!»



23Μια Παναγιά...

Το «ιερό γεωδαιτικό τρίγωνο
της Εράνας»!

Υπάρχει κι ένα άλλο επίσης αξιόλογο στοιχείο, που 
κι αυτό θα πρέπει να μη το αγνοήσουμε, μια και 
μιλάμε για τα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Κατά την 

Ρωμαϊκή εποχή του 5ου μ.Χ. αιώνα, έχουμε στην περιοχή 
της Αγίας Κυριακής την ύπαρξη μιας  παλαιοχριστιανικής 
πεντάκλιτης βασιλικής, αφιερωμένης στον Άγιο Γεώργιο. 
Από τα αρχαιολογικά ευρήματα της εκκλησίας αυτής, ο 
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος ανέφερε πως θα πρέπει 
εκεί, στην ίδια θέση, να προϋπήρχε αρχαίος ελληνικός 
ναός, ή κάποιο «αρχαιοελληνικό Ιερό»!

 Η αφιέρωση πάντως του χριστιανικού αυτού ναού 
στον Άγιο Γεώργιο, επιβεβαιώνει την ύπαρξη στη θέση 
αυτή ενός σημαντικού αρχαιοελληνικού Ιερού, για τον εξής 
λόγο. Επάνω σε όλα τα αρχαία «Ελληνικά Ιερά» που ήταν 
αφιερωμένα στο θεό Ποσειδώνα, κτίστηκαν χριστιανικές 
εκκλησίες αφιερωμένες στον Άγιο Γεώργιο, στις εικόνες του οποίου μάλιστα διατηρήθηκε 
και η «τρίαινα» του Ποσειδώνα, αυτή του … «κονταριού»! Με το κοντάρι λοιπόν αυτό 
ο αγιογράφος παριστάνει τον Αγιώργη να χτυπάει θανάσιμα ένα «άγριο θηρίο», που 
βρίσκεται στα πόδια του αλόγου του! Για όσους τυχόν το αγνοούν, θα πρέπει να τους 
πληροφορήσουμε πως το «θηρίο» της εικόνας δεν είναι τίποτα άλλο από την «αρχαία 
ελληνική λατρεία», την οποία δήθεν χτυπάει και εξοντώνει ο καβαλάρης Αγιώργης!

 Για το αρχαίο «ελληνικό Ιερό» του Αγρίλη, που βρισκόταν 
κάτω από το σημερινό ναό της Αγριλιώτισσας, δεν υπάρχουν 
βέβαια στοιχεία ως προς το θεό της αρχαιότητας στον οποίον 
ήταν αυτό αφιερωμένο. Το πιθανότερο όμως είναι να ήταν 
αφιερωμένο στη θεά Άρτεμη, κι αυτό για τους εξής δύο λόγους: 

 Ο πρώτος είναι, ότι στην αρχαία Ελλάδα όπου υπήρχαν 
σπουδαία δάση και φημισμένοι κυνηγότοποι, με πλούσια άγρια 
βλάστηση και πληθώρα άγριων θηραμάτων, συνυπήρχαν και τα 
«Ιερά» της Αρτέμιδος, αφού η θεά αυτή ήταν θεά του δάσους 
και του κυνηγιού! Και στον Αγρίλη υπήρχε όντως την παλιά 
εποχή αξιόλογος «κυνηγότοπος», τέτοιος που προσέλκυε ακόμη 
και διάσημους κυνηγούς όπως οι Παλαιολόγοι! Κατά δεύτερο 

δε λόγο, επειδή πάνω σε όλα τα αρχαία εκείνα «ιερά της παρθενικής και ανέραστης 
Αρτέμιδος», κτίστηκαν αργότερα από τους χριστιανούς εκκλησίες αφιερωμένες στην 
Παναγία, στην παρθένα και ανέραστη Μαρία. Κι εδώ λοιπόν έχουμε ως αποδεικτικό 
στοιχείο, την εκκλησία της Παναγίας της Αγριλιώτισσας!



24 ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ

 Και τα δύο αυτά αρχαία ευρήματα, τόσο στη θέση του 
Αγρίλη όσο και στη θέση της Αγίας Κυριακής, έχουν μεγάλη 
γεωδαιτική σημειολογία. Η πεντάκλιτη βασιλική στην Αγία 
Κυριακή, κτισμένη πάνω στο «Ιερό του Ποσειδώνα», σε 
συνδυασμό με το εκκλησάκι της Αγριλιώτισσας, κτισμένο κι 
αυτό πάνω σε ένα άλλο αρχαίο «ελληνικό Ιερό», πιθανόν 
της Αρτέμιδος, μας δίνουν τα δύο κάτω άκρα ενός «Ιερού 
Γεωδαιτικού Τριγώνου» που περιέκλειε μια μεγάλης εκτάσεως 
«ιερή περιοχή λατρείας», που ήταν γνωστή ως η περιοχή της 
«Εράνας»! 

Τα δύο κάτω άκρα του τριγώνου αυτού, από γεωγραφικής 
πλευράς αποκαλούντο τότε το μεν ένα «Κυπαρίσσιον άκρον» 
(αυτό του Αγρίλη), το δε άλλο «Πλαταμώδες άκρον» (αυτό 
το μεταξύ Αγίας Κυριακής και Μαράθου). Το επάνω άκρο 
του ιερού τριγώνου βρισκόταν στους Χριστιάνους, στο 
σημείο ακριβώς που υψωνόταν τότε ο αρχαιοελληνικός ναός 
του «Σωτήρος Διός»! (Περί του «ιερού χώρου της Εράνης» έχει αναφερθεί εκτενέστερα 
και ο Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος στο περιοδικό «Φιλιατρά», αναφερόμενος στους 
«Ιστορικοθρησκευτικούς άξονες» της περιοχής. Και οι άξονες αυτοί ξεκινούσαν από το ναό του 
Σωτήρος Διός και κατέληγαν στην ακτή του Ιονίου).

 



25Μια Παναγιά...

Η Αγριλιώτισσα και η Αγιασωτήρα των Χριστιάνων

Πέραν όμως των όσων αναφέρθηκαν πιο 
πάνω, υπάρχει κι ένα ακόμη στοιχείο που 
ενισχύει την άποψη ό,τι στη θέση της 

σημερινής εκκλησίας πιθανότατα να προϋπήρχε 
κάποιο άλλο εκκλησάκι αφιερωμένο κι αυτό στην 
Παναγία την Αγριλιώτισσα, που μπορεί μάλιστα 
να ήταν ακόμα παλαιότερο και από το εκκλησάκι 
εκείνο των Παλαιολόγων, του 15ου αιώνα. Και 
τούτο, γιατί υπήρχε από τους πρωτοχριστιανικούς 
χρόνους μια ιδιαίτερα «στενή σχέση» της περιοχής του Αγρίλη με τη Μητρόπολη της 
Χριστιανουπόλεως.

 Οι κολπώσεις του σημερινού μικρού λιμανιού και της «Μπούκας», που ήταν 
τότε διαφορετικές από ό,τι βλέπουμε σήμερα, άρχισαν να εξυπηρετούν το εμπόριο της 
περιοχής, αφού δεν υπήρχε τότε άλλη οδική επικοινωνία. Ο Αγρίλης ήταν το επίνειο 
των Χριστιάνων, μέσω του οποίου η Μητρόπολη Χριστιανουπόλεως έκανε ανταλλαγή 
των προϊόντων της περιοχής της με άλλες περιοχές, αλλά ήταν και το λιμανάκι 
που εξυπηρετούσε τη θαλάσσια διασύνδεση της Μητρόπολης με το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινούπολης.

 Η ανέγερση δε του ναού της «Αγιασωτήρας» των Χριστιάνων, υπολογίζεται πως 
έγινε μεταξύ 1050 - 1070 μ.Χ. και πολλά από τα μαρμάρινα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
για την Αγιασωτήρα ήρθαν από μακρινά μέρη και ξεφορτώθηκαν στον Αγρίλη, για να 
μεταφερθούν στην συνέχεια στους Χριστιάνους με τα γνωστά «κατρακύλια» (πλατφόρμες 
φτιαγμένες από στρογγυλούς κορμούς κυπαρισσιών δεμένων στενά μεταξύ τους) που τα 
σέρνανε από 3 έως 4 βόδια, πάνω σε ένα λιθόστρωτο δρόμο. Ίχνη του δρόμου αυτού 
είχαν διατηρηθεί μέχρι προ τίνος και έδειχναν πως ο δρόμος αυτός ξεκινούσε από τον 
Αγρίλη και μέσω περιοχής Χαλαζονίου έφτανε ψηλά στους Χριστιάνους.

 Πολλοί λοιπόν υποστηρίζουν πως το πρώτο εκκλησάκι της Παναγίας στον Αγρίλη, 
χτίστηκε με τα υλικά που είχαν έρθει την ίδια εκείνη περίοδο από την Κωνσταντινούπολη 
για το ναό των Χριστιάνων και περίσσεψαν.  Ενδεχομένως δε και από τους ίδιους 
μάστορες που είχαν χτίσει και την Αγιασωτήρα. Δεν μένει παρά να περιμένουμε κάποτε 
να αποφανθεί η αρχαιολογική υπηρεσία, για την χρονολογία στην οποία ανήκουν τα 
μαρμάρινα ευρήματα της Αγριλιώτισσας, οπότε θα έχουμε μια ξεκάθαρη περί αυτού 
εικόνα. Εάν τυχόν τα ευρήματα αυτά ανήκουν όντως στην εποχή του 1050-1070 μ.Χ., 
στην εποχή δηλαδή που χτίστηκε η Αγιασωτήρα, τότε είμαστε ασφαλώς υποχρεωμένοι 
να λάβουμε σοβαρά υπόψη και την εκδοχή αυτή, που θέλει την πρώτη εκκλησία της 
Αγριλιώτισσας να έχει χτιστεί κατά την ίδια εποχή με την Αγιασωτήρα των Χριστιάνων. 
Πάντα λοιπόν,  υπάρχει το ενδεχόμενο να προϋπήρχε εκεί, από την εποχή του 12ου αιώνα, 
ένα άλλο μικρό εκκλησάκι, στη θέση του οποίου αργότερα χτίστηκε ένα μεγαλύτερο, 
αυτό δηλαδή των Παλαιολόγων.



26 ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ



27Μια Παναγιά...

Ο λαϊκός θρύλος του Παλαιολόγου Ιωάννη Η’

Κι ερχόμαστε τώρα στον ωραίο εκείνο θρύλο, που θέλει την 
Αγριλιώτισσα να είναι χτισμένη από τους Παλαιολόγους! Κατά 
την περίοδο λοιπόν του 1410, που η περιοχή του Αγρίλη 

βρισκόταν υπό την κηδεμονία των Παλαιολόγων του Μυστρά, έως 
και το 1448, που πεθαίνει ο Ιωάννης Η’, εκτυλίσσεται στην περιοχή 
του Αγρίλη μια συναρπαστική ανθρώπινη ιστορία με πρωταγωνιστή 
τον Ιωάννη Παλαιολόγο τον Η’, αδελφό του γνωστού από την 
Άλωση, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του ΙΑ’.

 Η ιστορία αυτή πέρασε από γενιά σε γενιά κι έγινε ένας λαϊκός θρύλος που 
παραμένει ζωντανός στη μνήμη όλων των κατοίκων της περιοχής που την άκουσαν απ΄ 
τον παππού τους και τη γιαγιά τους να τον διηγούνται, ιδιαίτερα μάλιστα το βράδυ της 
παραμονής του δεκαπενταύγουστου, τότε δηλαδή που γιορτάζει η «χάρη της» και που 
πανηγυρίζει όλη η Τριφυλία γύρω από την πανέμορφη αυτή βυζαντινή εκκλησούλα της 
Παναγιάς, της «Κυράς της Αγριλιώτισσας». Κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ το θρύλο 
αυτό, γιατί κανείς δεν έχει πειστεί πως θα μπορούσε κάποιος άλλος να είχε κτίσει 
ένα τόσο θαυμαστό βυζαντινό εκκλησάκι μέσα σε έναν ερημότοπο, όπως ήταν παλιά ο 
Αγρίλης. Άγνωστο είναι πότε ακριβώς συνέβη η συγκινητική αυτή ιστορία και κανείς 
δεν γνωρίζει εάν ο Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος ήταν ακόμη τότε ένας πρίγκιπας- διάδοχος 
του θρόνου, ή είχε ήδη ανακηρυχθεί αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Η παραμονή του 
Ιωάννη Παλαιολόγου του Η’ στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης 
άρχισε το 1425 και τελείωσε με το θάνατό του, το 1448. Είχε πάντως χρηστεί συν-
Αυτοκράτορας από το 1421, όταν συγκυβέρνησε για λίγο διάστημα μαζί με τον πατέρα 
του, τον Μανουήλ Β’. Το μόνο που ήταν γνωστό μέσα από τους θρύλους που συνδέουν 
τον Ιωάννη με τον Αγρίλη, ήταν οι συχνές επισκέψεις του στην περιοχή αυτή για κυνήγι, 
γιατί ο πανέμορφος αυτός κάμπος ήταν γεμάτος τότε από ζηλευτά άγρια θηράματα 
κρυμμένα μέσα σε μια οργιώδη βλάστηση από αγριλιές, μυρτιές, συκιές, βελανιδιές, 
πουρνάρια, κυπαρίσσια και σχίνα.  Λόγω του ότι λοιπόν ο Αγρίλης ήταν τότε  ένας 
πολύ σπουδαίος κυνηγότοπος, προσέλκυε πολλούς νεαρούς δεινούς κυνηγούς, γόνους 
γνωστών αριστοκρατικών οικογενειών, όπως οι Παλαιολόγοι, οι Καντακουζηνοί, οι 
Σγουροί, οι Μελισσηνοί και άλλοι πολλοί από όλη την νότια Πελοπόννησο.   

 Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς αναφέρει 
ο θρύλος αυτός που συνδέει την ιστορία της 
Αγριλιώτισσας με τους Παλαιολόγους. Και πριν 
μιλήσουμε για το τι συνέβη στον Ιωάννη Η΄ τον 
Παλαιολόγο, που πήγαινε τακτικά στον Αγρίλη 
για κυνήγι, θα πρέπει πρώτα να δούμε πως ήταν 
τότε ο περίφημος αυτός κυνηγότοπος, όπως τον 
περιγράφει ένας λόγιος περιηγητής, της εποχής 
εκείνης.  
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«Ο Αγρίλης ήταν παλιά ένα θαυμάσιο δάσος από πυκνούς άγριους θάμνους και 

διάφορα αγριόδεντρα, ιδανικός τόπος για κυνήγι. Η ύπαιθρος τα καλοκαίρια 

σκιαζότανε  από τα δέντρα και τις πυκνόφυλλες αγριλιές, που προφύλαγαν 

τους κυνηγούς από τον ήλιο. Τα δέντρα ήταν γεμάτα από τζιτζίκια, που  

ξεκούφαιναν τους πάντες από το μονότονο βουητό τους.  Υπήρχαν και κάποια 

αγροτόσπιτα, με φωλιές άγριων  πουλιών αλλά και χελιδονιών.  Οι φωνές των 

πουλιών που πετούσαν πάνω από τα κεφάλια των κυνηγών,  φαινόταν σαν να 

παρατηρούσαν με περιέργεια τους κυνηγούς, αλλά και με φόβο Αφθονούσαν 

οι πέρδικες, τα αγριοπερίστερα, οι μπεκάτσες, τα τρυγόνια αλλά και οι λαγοί, 

τα αγριοκούνελα, τα αγριοκάτσικα,  τα ζαρκάδια, οι σκαντζόχοιροι και τα 

αγριογούρουνα. 

Υπάρχουν πολλές ωραίες και ευχάριστες περιοχές στο Μωριά. Εδώ όμως 

η παλέτα του ζωγράφου είναι ανίσχυρη να περιγράψει την ωραιότητα. Το 

θέαμα που τότε παρουσιαζότανε στον Αγρίλη, ξάφνιαζε. Για να το περιγράψει 

κανείς, θάπρεπε να συλλέξει όλα τα πλούτη της αυτοφυούς βλάστησης και 

των καλλιεργειών και να μαζέψει όλα τα αρώματα και όλα τα απαλότερα 

χρώματα...

Γύρω σε όλη τη μεγάλη αυτή έκταση, η θέα απλωνόταν  στην απεραντοσύνη 

της γαλάζιας θάλασσας του Ιόνιου και στον καταπράσινο κάμπο, διέκρινε 

κανείς τις ολοπράσινες βαλανιδιές, κουμαριές, κουκουναριές, καστανιές, 

ιτιές, κυπαρίσσια, σφένδαμους,  λεύκες, πλατάνια και τους θάμνους από 

σχίνα, αγριόβατα, πουρνάρια, φτέρες, λυγαριές,  ροδοδάφνες και μυρτιές.  

Το θέαμα  ήταν πολύ συναρπαστικό»!

           Σ’ ένα από τα ταξίδια λοιπόν του Ιωάννη στην όμορφη 
αυτή περιοχή του Αγρίλη, που ανήκε από το 1400 στο 
Δεσποτάτο των Παλαιολόγων του Μυστρά, συνέβη 
μια μέρα ένα τραγικό δυστύχημα.  Στο σοβαρό εκείνο 
τραυματισμό του Ιωάννη Παλαιολόγου και στην μετέπειτα 
θαυματουργό σωτηρία του, έπαιξε σημαντικό ρόλο η 
αποτελεσματική  βοήθεια και φροντίδα του Καλόγερου, 
αλλά προ παντός, η χάρις της Παναγιάς, της Κυράς της 
Αγριλιώτισσας!

 Ο θρύλος θέλει τον πρίγκηπα Ιωάννη, να έχει 
τραυματιστεί μάλλον σοβαρά, από ένα αγριογούρουνο. Ο 
Ιωάννης υπέφερε πολύ από το τραύμα του και η συνοδεία 
του τον μετέφερε αμέσως στη μονή του Αγρίλη για τις 
πρώτες βοήθειες και ένας καβαλάρης έτρεξε με τ’ άλογό 
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του στον Μυστρά για να φέρει τον γιατρό του 
Δεσποτάτου. Τον Ιωάννη τον εφιλοξένησε εν 
τω μεταξύ ο καλόγερος και τον περιποιήθηκε 
με ιδιαίτερη φροντίδα, σ’ ένα από τα κελιά της 
μονής του Αγρίλη. Του πρόσφερε μεγάλη και 
σωτήρια όντως φαρμακευτική βοήθεια, με τα 
βότανα και τις αλοιφές που διέθεται στη μονή 
του.  Η μεγάλη και στοργική βοήθεια και η 
όλη καλή περιποίηση που του πρόσφερε στις 
πρώτες ώρες ο καλόγερος, έφεραν αποτέλεσμα. Ο γιατρός που ήρθε από τον Μυστρά, 
το ομολόγησε. 
Αυτά όλα έκαναν πολύ καλή εντύπωση στον Ιωάννη. Όταν λοιπόν μετά από λίγες ημέρες 
ετοιμάστηκε να φύγει, τον ρώτησε τι ανταμοιβή θα μπορούσε να του προσφέρει. Ο 
καλόγερος φυσικά δεν του ζήτησε τίποτα, αλλά ο Ιωάννης επέμενε γιατί ένιωθε μεγάλη 
απέναντί του υποχρέωση. Ο καλόγερος τότε του απάντησε, όπως αναφέρεται, το εξής: 
«Αυτό που θα ήθελα, μόνο εσύ ίσως θα μπορούσες να μου το κάνεις. Όνειρο μου είναι να 
φτιάξω στη θέση της παλιάς αυτής εκκλησιάς μια άλλη μεγαλύτερη και καλύτερη, αλλά μ’ 
αυτό το απραγματοποίητο όνειρο φαίνεται πως θα πεθάνω». Ο πρίγκηπας Ιωάννης τότε του 
υποσχέθηκε πως σε πρώτη ευκαιρία θα του κτίσει μια τέτοια ωραία εκκλησούλα, όπως 
ακριβώς την ονειρευόταν ο καλόγερος.

 Ο λαϊκός αυτός θρύλος στη συνέχεια 
αναφέρει, πως μετά από λίγα χρόνια από 
τον τραυματισμό του στην περιοχή αυτή, ο 
πρίγκηπας Ιωάννης Παλαιολόγος, που ζούσε 
πλέον μόνιμα στη Κωνσταντινούπολη,  έτυχε 
να περνάει με το αυτοκρατορικό ιστιοφόρο 
του, έξω ακριβώς από την περιοχή του Αγρίλη. 
Θυμήθηκε τον τραυματισμό του, κι έδωσε διαταγή 
στον καπετάνιο να πλησιάσει το ιστιοφόρο την 
αγριλιώτικη ακτή, για να ξαναδεί λίγο πάλι τον αγαπημένο του κυνηγότοπο.  Είδε με 
τα κιάλια του την παλιά εκκλησούλα με τον καλόγερο να κάθεται στην πεζούλα της 
εκκλησίας και τότε  συνειδητοποίησε ότι δεν είχε τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει 
στα νιάτα του στον καλόγερο, για να του φτιάξει  ένα νέο εκκλησάκι.  

 Έκανε διάφορες σκέψεις για να δικαιολογήσει μέσα του τους λόγους για τους 
οποίους  δεν είχε πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του,  οπότε ξαφνικά βλέπει την 
θάλασσα να αγριεύει και να ξεσπάει μια μεγάλη και τρομερή ανεμοθύελλα, ένα από 
εκείνα τα γνωστά σε όλους μας δυνατά καλοκαιρινά αυγουστιάτικα μπουρίνια, που 
προκαλούν τρομερές καταιγίδες και πολύ φοβερές τρικυμίες στη θάλασσα του Ιονίου,  
που αν τύχει και βρίσκεται κάποιο σκαρί κοντά στην ακτή, τότε είναι απόλυτα βέβαιο 
πως θα παρασυρθεί από τα άγρια κύματα και θα γίνει χίλια κομμάτια, όταν μάλιστα 
πέσει πάνω στα μυτερά βράχια της ακτής του Αγρίλη. Φύσαγε λοιπόν ξαφνικά μια 
λυσσασμένη τραμουντάνα, που έκανε τον Ιωάννη, τον καπετάνιο και το πλήρωμα του 
πλοίου να φοβηθούν και να τρέμουν. 
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 Ξημέρωνε παραμονή της Παναγίας! Όλοι 
σταυροκοπιόντουσαν και παρακάλαγαν 
συνεχώς την Παναγία την Αγριλιώτισσα να 
κάνει το θαύμα της και να τους σώσει. Κάνανε 
τάματα στην Παναγιά και ο Ιωάννης πρώτος 
γονάτισε και έκανε την προσευχή του.    

 Η θάλασσα όμως όλο και χειροτέρευε και 
βούιζε πολύ αγριεμένη, καθώς ξεσπούσαν τα 
θεόρατα και μανιασμένα κύματα της, επάνω 
στα μυτερά βράχια τ' Αγριλιού, στο μόλο 

και σ' όλη την κακοτράχαλη ακτή της περιοχής. Ο ουρανός σκοτείνιασε και άρχισε 
ένα  πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο,  με τρομακτικές   βροντές, με ανατριχιαστικές  
φωτεινές αστραπές και με επικίνδυνους κεραυνούς, σαν να ήθελαν να στείλουν καθαρά 
το μήνυμα στον Ιωάννη, ότι δεν είχε πραγματοποιήσει την πό9σχεσή του και το τάμα 
του στην Αγριλιώτισσα.

 Ήταν λοιπόν παραμονή Δεκαπενταύγουστου, όταν η άγρια εκείνη φουρτούνα 
της αγριλιώτικης θάλασσας τσάκισε στην κυριολεξία το αυτοκρατορικό καράβι πάνω 
στ’ άγρια ποριά του Αγριλιού. Τίποτα δεν σώθηκε απ΄ το καράβι και οι περισσότεροι 
από τη συνοδεία του Ιωάννη δεν κατάφεραν να σωθούν και θαλασσοπνίγηκαν. Τρεις 
τέσσερες μόνο, ως από θαύμα, σώθηκαν μεταξύ των οποίων και ο Ιωάννης και βγήκαν 
ταλαιπωρημένοι με ελαφρά μόνο τραύματα στη στεριά. Είδαν τότε πολύ κοντά τους μια 
μικρή εκκλησούλα και οδηγήθηκαν προς τα εκεί. Τη σωτηρία του την απέδωσε και πάλι ο 
Ιωάννης σε ένα «θαύμα της Κυράς της Αγριλιώτισσας, της Μεγαλόχαρης Παναγιάς 
του Αγριλιού», η οποία όμως τώρα τον είχε τιμωρήσει σκληρά και  παραδειγματικά.

  Ο Ιωάννης  και εναπομείναντες  ναυαγοί κατευθύνθηκαν προς το εκκλησάκι 
που ήταν επάνω εκεί ψηλά στο μικρό κολπίσκο, άναψαν το κερί τους  και  γονάτισαν 
για να ευχαριστήσουν την Παναγιά που τους έσωσε. Ο καλόγερος της εκκλησούλας 
εγνώρισε τον Ιωάννη και τον περιποιήθηκε με ιδιαίτερη στοργή, παρέχοντάς του στεγνά 
και ζεστά ρούχα να αλλάξει, τόσο στον ίδιο τον αυτοκράτορα, όσο και στη συνοδεία 
του. Τους έδωσε πρώτα κρασί να πιούνε και να συνέλθουνε και μετά τους ετοίμασε μια 
ζεστή ψαρόσουπα για να φάνε και να ξαπλώσουνε. Ένας αγγελιοφόρος έφυγε την άλλη 
μέρα με άλογο για να ζητήσει βοήθεια από το παλάτι του Μυστρά. Το Δεσποτάτο έστειλε 
αμέσως στον Αγρίλη ένα άλλο καράβι για να πάρει τον Ιωάννη με τη μικρή συνοδεία 
του. 

 Όταν τότε ο Ιωάννης ετοιμάστηκε να φύγει, πήγε πρώτα να προσκυνήσει με 
ευλάβεια την εικόνα της «Κυράς της Αγριλιώτισσας» και μετά είπε, συνεσταλμένος,  
στον καλόγερο, ότι δεν είχε ποτέ ξεχάσει την υπόσχεση που του είχε δώσει κατά τον 
τραυματισμό του στον Αγρίλη, για να του φτιάξει μια καινούργια εκκλησία, αλλά οι πολλές 
άλλες ευθύνες του δεν του έδωσαν την ευκαιρία  να εκπληρώσει το τάμα του.  Τώρα 
όμως ένοιωθε ότι θα πρέπει να επισπεύσει χωρίς άλλο την ανέγερση της εκκλησίας, 
γιατί το μήνυμα και το μεγάλο θαύμα της Κυράς της Αγριλιώτισσας που τον έσωσε, 
δεν του επιτρέπει καμία άλλη αναβολή.   Ο καλόγερος τον άκουσε προσεκτικά, έδειξε 
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κατανόηση και του απάντησε γαλήνια:  

«Ότι έγινε βασιλιά μου για την σωτηρία σου, έγινε μόνο χάρις στην θαυματουργή την 

Κυρά την Αγριλιώτισσα και αυτήν μόνον θα πρέπει να τιμήσεις και να ευχαριστήσεις.  

Εγώ έκανα απλώς το καθήκον μου, όπως θα το έκανα για κάθε άνθρωπο που έχει 

ανάγκη περίθαλψης και φροντίδας. Μόνο η Παναγία η Αγριλιώτισσα σε έσωσε.  Θα 

ήταν οπωσδήποτε λοιπόν μεγάλη χαρά, για την Παναγία την Κυρά την Αγριλιώτισσα 

και ασφαλώς και για μένα, αν  μπορούσες να υλοποιήσεις κάποτε το τάμα σου και  

να χτίσεις μια μεγαλύτερη και ωραιότερη εκκλησία προς τιμή της». 

 Ο Ιωάννης μετανοιωμένος  
επανέλαβε  την υπόσχεσή του  
προς τον  καλόγερο, τον ασπάστηκε 
και τον διαβεβαίωσε πως όταν 
γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη, 
η πρώτη του φροντίδα θα είναι να 
του στείλει αμέσως όλα τα υλικά 
και τους μάστορες ακόμα που θα 
χρειαζόντουσαν, προκειμένου 
να χτίσει μια άλλη πιο μεγάλη 
και πιο όμορφη εκκλησούλα. Το 
υποσχέθηκε με τη καρδιά του και 
τήρησε την υπόσχεσή του, όχι μόνο 
για να ευχαριστήσει τον καλόγερο, 
αλλά και για να τιμήσει τη χάρη της Κυράς της Αγριλιώτισσας, που σε κείνη πίστευε 
πως όφειλε τη σωτηρία του. Και πράγματι ο Ιωάννης δεν ξέχασε αυτή τη φορά την 
υπόσχεσή του. Όταν επέστρεψε στο παλάτι φρόντισε να στείλει αμέσως στον Αγρίλη ένα 
μεγάλο καράβι με αρχιμάστορες και με κατασκευαστικά υλικά, ώστε να εκπληρώσει την 
υπόσχεσή του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Οι δύσπιστοι απέναντι στο θρύλο αυτό, δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής καμία 
άλλη πειστική εξήγηση, για το ποιος άλλος θα μπορούσε τότε να έχει αναλάβει το κόστος 
ανέγερσης μιας τέτοιας πανέμορφης εκκλησούλας στον πανέρημο αυτό τόπο του Αγρίλη. 
Ούτε τότε, αλλά ούτε και αργότερα θα μπορούσε ποτέ κανείς να ξοδέψει τόσα χρήματα 
για μια εκκλησία-κομψοτέχνημα, σε μια έρημη και ακατοίκητη περιοχή. Γι’ αυτό και ο 
ωραίος αυτός θρύλος του Ιωάννη Η΄ του Παλαιολόγου, παραμένει πάντα στη μνήμη 
όλων των Αγριλιωτών και όλων των κατοίκων της Τριφυλίας, ζωντανός και αλώβητος.
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Οι καλόγεροι της μονής της Αγριλιώτισσας

Οι Αγριλιώτες έχουν ακούσει πολλές ιστορίας 
που τους μεταφέρθηκαν με τρυφερότητα «απ΄ 
τον παππού στον εγγονό» και τις κρατούν στην 

μνήμη τους ως παρακαταθήκη της μακραίωνης τοπικής 
τους παράδοσης που θέλει το εκκλησάκι της Παναγίας 
της Αγριλιώτισσας, να έχει παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο σε όλα τα γεγονότα που εξελίχτηκαν στον 
Αγρίλη από την ρωμαιοβυζαντινή εποχή μέχρι και 
σήμερα. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που αναφέρονται 
στο περίφημο βιβλίο του καθηγητή Σπ. Λάμπρου 
με τίτλο «Θρύλοι και παραδόσεις» και μιλούν για τα 
κουρσέματα και τις επιδρομές των Μπαρμπαρινών 
και Αλτζερινών «πειρατών της θάλασσας», που με 
φωτιά και τσεκούρι έσπειραν τα χρόνια εκείνα τον 
τρόμο και το θάνατο, συμπεριλαμβανομένου και του 
Αγρίλη. Κάποιες από τις θλιβερές αγριλιώτικες αυτές 
ιστορίες αναφέρθηκαν στα πρώτα τεύχη του περιοδικού  «Φιλιατρά»  από τον αείμνηστο 
συμπολίτη μας Παναγιώτη Παπαχριστόπουλο και κάποιες άλλες δημοσιεύτηκαν 
αργότερα στις «Φιλιατρινές Ώρες» και το βιβλιαράκι «ο Αγρίλης μας».

 Εδώ θα συνεχίσουμε τη δημοσιογραφική αυτή έρευνα, αναφερόμενοι στη 
σύγχρονη ιστορία του Αγρίλη και της Αγριλιώτισσας, ξεκινώντας από τα τέλη του 18ου 
αιώνα και θα φτάσουμε μέχρι και σήμερα. Από την εποχή των Ορλωφικών, η τοπική 
μας ιστορία αναφέρει, πως υπήρχε πάντα ένας μόνιμος καλόγερος στον Αγρίλη ο οποίος 
φρόντιζε και περιποιούταν το εκκλησάκι. Η Αγριλιώτισσα φαίνεται πως ήταν από τα 
παμπάλαια εκείνα χρόνια των Παλαιολόγων, «μοναστηριακός ναός», αν και δεν έχουμε 
γραπτά στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν, πέραν του θρύλου εκείνου με τον καλόγερο 
και τον Παλαιολόγο Ιωάννη Η΄.

 Έχουν διατηρηθεί πολλά ονόματα καλόγερων που κατά καιρούς «μόνασαν» στον 
Αγρίλη. Οι Ιερεμίας, Γεράσιμος και Νικόδημος, είναι ονόματα που έχουν μείνει 
στην μνήμη των παλαιότερων Αγριλιωτών, από ιστορίες που διηγούντο οι πατεράδες 
τους. Από ιστορίες που ανάγονται στα χρόνια της «Ορλωφικής» επανάστασης και μετά, 
έχουμε τους Ανθέμιο, Παρθένιο, Μπρεδήμα, Δαμασκηνό, Δημήτρη Γλυκογιάννη, 
Νταμίτσα, Κουμπαρούλια και τελευταίο τον καλόγερο Μπάρμπα - Παναγιώτη. Όλοι 
αυτοί άφησαν στο πέρασμά τους καλές αλλά και κακές ιστορίες, όπως επίσης και πολλών 
ειδών φάρσες, αστείες ιστορίες και πολλά ανέκδοτα, που συζητούνται ακόμα από τους 
Αγριλιώτες.

 Κατά την εποχή της Επανάστασης του 1821, ο τότε καλόγερος Ανθέμιος, είχε 
ανοιχτές πάντα τις πόρτες της εκκλησούλας και κατέβαινε κάθε πρωί στο λιμανάκι, για 
να υψώσει σ’ ένα κοντάρι τη σημαία του σταυρού. Έκανε κι αυτός με τον τρόπο αυτό τον 
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αγώνα του! Χτυπούσε τη καμπάνα τακτικά, για να συγκεντρωθούν 
οι Αγριλιώτες να προσευχηθούν στην εκκλησιά και να δώσουν 
κουράγιο στους Φιλιατρινούς αγωνιστές, που μετείχαν ενεργά στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Από τα απέναντι νησιά, τα Στροφάδια τη 
Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, επέστρεφαν την εποχή εκείνη στον 
Αγρίλη - με καΐκια και ψαρόβαρκες - οι καταδιωγμένοι από τους 
Τούρκους Φιλιατρινοί, για να λάβουν και αυτοί μέρος στην μεγάλη 
Ελληνική Επανάσταση και να πολεμήσουν για ην απελευθέρωση 
της Ελλάδας. Ο Αγρίλης είχε ξαναγίνει το στέκι Φιλιατρινών και 
Αρκαδινών αγωνιστών, όπου μαζευόντουσαν για να ανταλλάξουν 

τα νέα τους και να συντονίσουν τις ενέργειες τους για τον εθνικό αγώνα.

 Ο καλόγερος όμως δεν ξεχνούσε να χτυπάει τη καμπάνα τ΄ Αγριλιού, και όταν 
ακόμα έφευγαν οι ψαράδες για ψάρεμα ή και όταν επέστρεφαν, μετά από το ολοήμερο 
ή το ολονύχτιο ψάρεμά τους. Την εποχή εκείνη ερχόντουσαν στον Αγρίλη ψαράδες 
όχι μόνο από τα Φιλιατρά, τη Κυπαρισσία, ή τη Μάραθο αλλά και από τα Βάτικα της 
Λακωνίας ακόμη. Ερχόντουσαν με τις βάρκες τους και τα καΐκια τους, γιατί έβρισκαν 
εκεί περισσότερα αλλά και πολύ καλύτερα ψάρια. Τα μεγάλα καΐκια και τα γρι-γρι, που 
ξεκίναγαν τότε από την Κυπαρισσία  και απ' την Μάραθο, πριν ανοιχτούν στο πέλαγος 
για το μεγάλο ψάρεμά τους προς τα ανοιχτά των Στροφάδων, περνούσαν πρώτα έξω 
από τον όρμο του Αγρίλη για να κάνουν τον σταυρό τους και για να πάρουν την ευχή 
της Αγριλιώτισσας! Με την μεγάλη κογχύλα, έστελναν από την θάλασσα το μήνυμά τους 
προς το καλόγερο και ο καλόγερος αμέσως τους ανταπαντούσε, χτυπώντας χαρούμενα τη 
καμπάνα, για να καταλάβουν πως είχε ήδη πάρει το μήνυμά τους. Θα άναβε το καντήλι 
της Παναγιάς με το λάδι που του είχαν αφήσει από προηγούμενες φορές οι ψαράδες, 
για να έχουν καλά στην υγειά τους αλλά και την ευλογία της Αγριλιώτισσας, για μια 
πλούσια ψαριά.

 Το 1825, όταν ο αιμοβόρος 
«Μπραΐμης» περνούσε από την 
Τριφυλία και έσπερνε παντού 
με τους αραπάδες του φωτιά και 
θάνατο, πολλοί Φιλιατρινοί ήταν 
εκείνοι που με την βοήθεια του 
καλόγερου μπαρκάρανε και πάλι 
από το «Βαρκαριό» του Αγρίλη, 
και φεύγανε με βάρκες και 
καΐκια  στα απέναντι νησιά, για 
να κρυφτούν και σωθούν, μέχρις 
ότου τα πράγματα στην ηπειρωτική 
Ελλάδα να ηρεμήσουν. Τότε ήταν 
λοιπόν, το 1825, που ο Ιμπραήμ 

περνώντας από την περιοχή μας θέλησε να εκδικηθεί Φιλιατρινούς και Αγριλιώτες και 
μεταξύ άλλων κατάστρεψε μετά μανίας τη στέγη κι ένα μέρος από τη δυτική πλευρά και 
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τη στέγη της Αγριλιώτισσας. Κατάστρεψε επίσης και το εσωτερικό της εκκλησίας με τη 
φωτιά που στη συνέχεια έβαλε. Το μένος του Ιμπραήμ εναντίον της Αγριλιώτισσας, 
οφείλεται στο ότι γνώριζε πως καθ όλη την προεπαναστατική περίοδο αλλά και κατά 
τη διάρκεια ακόμη των χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης, το εκκλησάκι αυτό είχε 
γίνει το κρησφύγετο μελών της Φιλικής Εταιρίας και τοπικών οπλαρχηγών. Μεγάλα 
ονόματα Φιλιατρινών Φιλικών, όπως των Αλέξη Λουκόπουλου, Γ. Παναγιώταρου, Αντ. 
Καραπατά, Ι. Τομαρά, Αν. & Θ. Σκορδάκη, Π. & Γ. Βαφιόπουλου, Αναγν. Σπέντζα, Ι. 
Σάμπαλη, Γ. Σκλαβούνου, Μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως Γερμανού κ.α., είχαν ως 
κρυφό «στέκι» τους τον Αγρίλη, όπου συγκεντρωνόντουσαν μυστικά μέσα στην έρημη 
τότε εκκλησιά της Αγριλιώτισσας και αντάλλασσαν πληροφορίες και σχέδια για τον 
αγώνα της Επανάστασης.

 Στη μετέπειτα εποχή της εθνικής παλιγγενεσίας, είχε έρθει στον Αγρίλη 
ένας πανούργος και «λαοπλάνος» άνθρωπος, που ονομαζόταν Παρθένιος 
Βλαχονικολακόπουλος, ο οποίος, με περιττό θράσος αυτοχειροτονήθηκε καλόγερος! 
Εγκαταστάθηκε σ΄ ένα κελί που είχε φτιάξει ο προηγούμενος καλόγερος Ανθέμιος και 
δεν είχε τίποτ΄ άλλο στο νου του, πάρα μόνο το πως θα κατάφερνε να ξεγελάσει τους 
αφελείς πιστούς και να τους πάρει χρήματα. Βρήκε λοιπόν τότε, γύρω από το 1831, έναν 
αφελή κάτοικο της περιοχής, ονόματι Κ. Μπρεδήμα, ο οποίος διέθετε κάποια μικρή 
περιουσία και τον πλησίασε τεχνηέντως για να τον πείσει να χαρίσει την περιουσία 
του στην Αγριλιώτισσα, ή έστω να την πουλήσει και να του δανείσει τα χρήματα που 
θα έπαιρνε, προκειμένου να επισκευαστεί η κατεστραμμένη  εκκλησιά. Σε αντάλλαγμα, 
θα τον χειροτονούσε καλόγερο και θα εκτελούσαν μαζί εκεί κάθε μέρα λειτουργίες, 
αγρυπνίες, παρακλήσεις και ευχέλαια, για να τα οικονομούν και να περνούν καλά τα 
γηρατειά τους.
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 Ο αφελής Μπρεδήμας το δέχτηκε και αφού χειροτονήθηκε από τον καλόγερο, 
έμεινε όπως ήταν φυσικό, εντελώς ...αδέκαρος. Παρατηρούσε πως ενώ εκείνος διαρκώς 
πεινούσε, ο Παρθένιος καλοπέρναγε και σπαταλούσε αμέριμνα τα χρήματα της εκκλησίας, 
γλεντοκοπώντας ακόμα και με γυναίκες στα καπηλειά των Φιλιατρών. Αντιλήφθηκε τη 
γκάφα του και αναγκάστηκε στο τέλος να κάνει μια αναφορά προς το «Μινιστέριον των 
Εκκλησιαστικών», εξιστορώντας τα όσα του είχαν συμβεί. Η Ιερά Σύνοδος πήρε τότε 
απόφαση κι έδιωξε τον Παρθένιο από τον Αγρίλη. Ο Μπρεδήμας πήρε ότι άχρηστο 
είχε απομείνει από έπιπλα και σκεύη στην εκκλησία και έφυγε οριστικά κι αυτός απ’ τον 
Αγρίλη. Ο Παρθένιος κατάφερε μετά και πήγε στον Άγιο Νικόλαο Φιλιατρών, που ήταν 
τότε ένα μικρό εκκλησάκι, μετόχι του Παναγίου Τάφου, χωρίς, να μάθουμε ποτέ το τι 
απέγινε.

 Στον Αγρίλη ήρθε μετά ένας άλλος καλόγερος από την Ζάκυνθο, ο Δαμασκηνός, 
που με την παρότρυνση και τη συμμετοχή των Αγριλιωτών έκανε κι αυτός εκχερσώσεις 
γύρω από την εκκλησία, για να μεγαλώσει ο περίγυρος της Μπαράκας.

 Τη χρονιά του 1835, οι τοπικές εφημερίδες ανέφεραν πως ο Επίσκοπος 
Τριφυλίας Παΐσιος χοροστάτησε στην εκκλησία της Αγριλιώτισσας, βαπτίζοντας τον γιο 
του πρώτου Δήμαρχου Φιλιατρών, Ζαχαρία Πασχαλίγκου.
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Το ιστορικό της δημιουργίας εσόδων 

της εκκλησίας

Πρώτη «πηγή πάγιων εσόδων» για την Αγριλιώτισσα ήταν η «Μπαράκα» του Αγρίλη 
και ο καθιερωμένος αυγουστιάτικος «έρανος της σταφίδας», που διενεργείτο στην 
περιοχή μέχρι περίπου και την εποχή του 1950. Οι καλόγεροι της Αγριλιώτισσας, 

από την εποχή των πρώτων αγώνων για εθνική ανεξαρτησία (Ορλωφικά), απ’ τα τέλη 
δηλαδή του 18ου αιώνα, είχαν φτιάξει μια μικρή αχυρένια καλύβα (παράγκα) απέναντι 
από την εκκλησία, που την χρησιμοποιούσαν για να ξεκουράζονται οι προσκυνητές-
επισκέπτες της Παναγίας της Αγριλιώτισσας και ν’ απολαμβάνουν λίγο δροσερό νερό 
κι ένα λουκούμι, όπως συνήθιζαν ανέκαθεν σ’ όλα τα μοναστήρια. Tο όνομα της 
παράγκας εκείνης παρέμεινε ως «Μπαράκα», λόγο της ιταλικής γλωσσικής επιρροής 
των Αγριλιωτών, από την διαμονή τους για ένα μικρό διάστημα, στη Ζάκυνθο. Με τα 
χρόνια η Μπαράκα είχε γίνει ένα είδος «Καφέ-ουζερί», προκειμένου έτσι να βγαίνει και 
ένα πρόσθετο πενιχρό εισόδημα για την εκκλησία και τους καλόγερους. Η Μπαράκα 
έφτασε στις «δόξες της» την εποχή της σταφίδας, δηλαδή κατά το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα. 

 Τότε ήταν που οι εξαγωγές της σταφίδας 
από το λιμανάκι του Αγρίλη έκαναν τη Μπαράκα 
«εμπορικό  στέκι» των Αγριλιωτών και όχι 
μόνον. Τότε ήταν που έγινε και το μεγάλο 
«ντου» και οι Αγριλιώτες με τον καλόγερο 
ξεχερσώσανε μια δημόσια έκταση γύρω από 
την εκκλησία, πνιγμένη τότε στις καλαμιές και 
στις φραγκοσυκιές. Τότε δημιουργήθηκαν και 
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οι πρώτοι κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής του Αγρίλη, που καταλάμβανε συνολικά 
περί τα 20 στρέμματα γύρω από την εκκλησία. Οι δουλειές της Μπαράκας την εποχή 
εκείνη αυξηθήκανε και τη θέση της μικρής αχυρένιας Μπαράκας φτιάχτηκε μια άλλη 
πολύ πιο μεγάλη, τη φορά αυτή από καλάμια και φτέρες και με στέγη από κεραμίδια!

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, τo εκκλησάκι της Αγριλιώτισσας κατά 
την εποχή της Εθνικής Παλιγγενεσίας αναφέρεται ως «εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου» 
Φιλιατρών, ο οποίος όπως προαναφέραμε ήταν το μετόχι του Παναγίου Τάφου! Η 
εκκλησιαστική λοιπόν επιτροπή του Αγίου Νικολάου, μαζί με την φροντίδα του ναού της 
Αγριλιώτισσας, είχε παράλληλα αναλάβει τη φροντίδα και τη λειτουργία της Μπαράκας 
. Την περίοδο εκείνη, γύρω από το 1915-1920, οι επίτροποι του Αγίου Νικολάου 
γκρέμισαν την καλαμένια Μπαράκα και στη θέση της έκτισαν ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο 
κτίσμα, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά πέτρα, τσιμεντόλιθους και τοποθετώντας 
τσιμεντόπλακα στη στέγη. Για το έργο εκείνο οι επίτροποι πούλησαν τότε, περί τα 10 
στρέμματα γης που τα είχε αποκτήσει η Αγριλιώτισσα από τις εκχερσώσεις, κάτι που δεν 
άρεσε όμως καθόλου στους Αγριλιώτες, όπως δεν τους άρεσε επίσης και ο τρόπος που 
έγινε η πώληση, δηλαδή χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 
μεγάλες αντιδράσεις και διχασμό που οδήγησε σε καταγγελίες, με αποτέλεσμα να επέμβει 
όπως ήταν αναμενόμενο και το δημόσιο, διεκδικώντας τις εκτάσεις της εκκλησίας, ως 
δημόσιες.

 Άρχισε τότε ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας μεταξύ δημοσίου και ενοριακής 
επιτροπής Αγίου Νικολάου που κράτησε μέχρι περίπου τα τέλη της εποχής του 
μεσοπόλεμου, για να μη λήξει ποτέ επισήμως, αφήνοντας έκτοτε το θέμα αυτό σε μια 
θολή και ερμαφρόδιτη κατάσταση, χωρίς «νικητές» και «ηττημένους». Έτσι το ισχύον 
σήμερα ιδιοκτησιακό καθεστώς  της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας καλύπτεται από 
ένα αμφιλεγόμενο status quo, που απλά σημαίνει πως οι κοινόχρηστοι χώροι του 
Αγρίλη (τα οικόπεδα δηλαδή της Μπαράκας του πάρκου και των κελιών) παραμένουν στην 
Αγριλιώτισσα, χωρίς όμως επίσημους τίτλους ιδιοκτησίας.
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Ένα χαριτωμένο περιστατικό του 1920

Αξίζει να 
αναφέρουμε εδώ 
ένα χαριτωμένο 

περιστατικό σχετικό 
με τον τρόπο με τον 
οποίο «αποκτήθηκε» η 
περιουσία της εκκλησίας, 
Αυτό συνέβη περί το 
1920, ύστερα από 
το διχασμό που είχε 
προκληθεί από την 
πώληση οικοπέδων της 
Αγριλιώτισσας για την 
κατασκευή της Μπαράκας. 

Έγινε τότε καταγγελία εναντίον των επίτροπων του Αγίου Νικολάου, για καταπάτηση 
δημοσίας «δασικής» έκτασης και το δημόσιο έσυρε την εκκλησιαστική επιτροπή του 
Αγίου Νικολάου στα δικαστήρια. Η μόνη δυνατότητα που είχαν τότε οι Αγριλιώτες, 
ήταν το να πάνε στο δικαστήριο και να ψευδομαρτυρήσουν! Δεν είχαν να παρουσιάσουν 
κανένα τίτλο κυριότητας, ή άλλο τυχόν αποδεικτικό στοιχείο, αλλά έπρεπε να βρουν 
κάποια επιχειρήματα για να πείσουν το δικαστήριο.

 Κλήθηκαν λοιπόν οι κατηγορούμενοι επίτροποι, μαζί και ο τότε ο καλόγερος του 
Αγρίλη να εμφανισθούν στο δικαστήριο. Την υπεράσπισή τους ανέλαβε ο δικηγόρος 
Φιλιατρών Γιάννης Λουρίδας. Αυτός κάλεσε λίγο πριν από το δικαστήριο τον καλόγερο 
«Νταμίτσα» και τον ορμήνεψε τι να κάνει. Του είπε να οργώσει και να σπείρει με λούπινο 
όλη εκείνη την έκταση που είχαν ξεχερσώσει οι Αγριλιώτες και να βρει και μάρτυρες 
να ισχυριστούν στο δικαστήριο, πως η έκταση εκείνη δεν ήταν παρά κάτι χωράφια της 
εκκλησίας, που τα καλλιεργούσαν ανέκαθεν ως περιουσία της Αγριλιώτισσας! Του είπε 
επίσης πως θα ήταν καλύτερα αν έφτιανε κάπου εκεί κι ένα μικρό στάβλο, που θα το 
χρησιμοποιούσαν ως ένα ακόμη πρόσθετο «αποδεικτικό» στοιχείο στο δικαστήριο.

 Ο καλόγερος ειδοποίησε τους φίλους του και άρχισε αμέσως το όργωμα και η 
σπορά της περιοχής με λούπινο, στη συνέχεια δε άρχισε και το χτίσιμο του μικρού 
στάβλου. Κάποιος όμως αχρείος καταδότης (υπήρχαν δυστυχώς και τότε οι «καλοί» 
αυτοί άνθρωποι της περιοχής μας...), πήγε και ειδοποίησε αμέσως τον Αστυνόμο για το 
παράνομο εκείνο κτίσμα του στάβλου. Ο Αστυνόμος όφειλε ασφαλώς να πάει επί τόπου 
για να κάνει αυτοψία και την περί αυτού έκθεση. Για καλή όμως τύχη των Αγριλιωτών, 
αστυνόμος τότε ήταν ένας ονόματι Βαφιόπουλος (ή Βαφιάς), πολύ καλός άνθρωπος και 
ιδιαίτερα καλός πατριώτης. Έστειλε λοιπόν κρυφά ένα μήνυμα στον καλόγερο και του 
είπε να βιαστεί να αποτελειώσει το «στάβλο», επειδή ήταν υποχρεωμένος να πάει την 
επομένη μέρα για να κάνει αυτοψία! Ο μικρός λοιπόν στάβλος τελείωσε όπως-όπως, 
σχεδόν ολονυχτίς, και του βάλανε μάλιστα και σκεπή από κεραμίδια! 
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Ο αστυνόμος έκανε την έκθεση της αυτοψίας, η οποία ήταν αθωωτική για τον καλόγερο. 
Η ημέρα της δίκης με το δημόσιο πλησίαζε και ο δικηγόρος ανέλαβε να προετοιμάσει 
τους μάρτυρες.

 Οι μάρτυρες είχαν ορμηνευτεί να  ισχυριστούν στο δικαστήριο πως απλώς είχε 
«ανακαινιστεί» στον Αγρίλη ένας παλιός στάβλος, στην ίδια θέση που άλλοτε υπήρχε 
ένα μικρό μαντρί, το οποίο και ανήκε ανέκαθεν στους καλόγερους της εκκλησίας! Για να 
«δέσει» όμως καλύτερα η όλη υπόθεση στο δικαστήριο, ο καλόγερος φρόντισε να βάλει 
στο στάβλο και κάποια οικόσιτα ζώα, για να αποδείξει πως ο στάβλος ήταν παλιό κτίσμα 
που τον χρησιμοποιούσε ανέκαθεν. Πήγε λοιπόν σε κάποιους γνωστούς του Αγριλιώτες 
και τους ζήτησε να τον δανείσουν μερικές κότες, κάνα δυο κατσίκια και μια γουρούνα, 
όπως και έγινε. Ο στάβλος πλέον έδειχνε ξεκάθαρα, πως είχε ... «παρελθόν»!

 Το δικαστήριο έγινε σε λίγες μέρες, ο καταδότης δεν τόλμησε βέβαια να 
εμφανιστεί, αλλά παρόντες ήταν όλοι οι Αγριλιώτες που δέχτηκαν να πάνε ως μάρτυρες 
υπεράσπισης! Ο Ειρηνοδίκης βέβαια είχε καταλάβει από την πρώτη στιγμή το «κόλπο» 
των Αγριλιωτών και του καλόγερου, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, 
αφού το δικαστήριο βασίζει συνήθως τις αποφάσεις του στις καταθέσεις των μαρτύρων. 
Κι ας είναι καμιά φορά ολοφάνερο, πως δεν πρόκειται για μάρτυρες, αλλά απλώς για 
ψευδομάρτυρες! Οι μαρτυρίες πάντως των Αγριλιωτών αποδείχτηκαν στο δικαστήριο 
πάρα πολύ «πειστικές», γιατί ήταν και πολύ καλά προετοιμασμένες.

 Ο Λουρίδας καλούσε στην αίθουσα του δικαστηρίου έναν-έναν τους μάρτυρες, κι 
αυτοί προσερχόντουσαν σεμνά-σεμνά, με κατεβασμένο το κεφάλι, έτοιμοι να ορκιστούν 
και να πουν την αλήθεια: «Όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια»! 

Καθένας λοιπόν, αφού πρώτα έλεγε από μέσα του «Συχώρα με Παναγία μου, αλλά θα 
ψευδομαρτυρήσω για χάρη σου», έβαζε ευλαβικά το χέρι τους στο Ευαγγέλιο και έλεγε 
δυνατά στον Ειρηνοδίκη: 

«Ορκίζομαι στην Παναγία στην Αγριλιώτισσα Κύριε Πρόεδρε, πως εκεί στον Αγρίλη ήταν από 

πολύ παλιά  κάποια χωράφια της εκκλησίας που είχαν μέσα τους κι ένα μαντρί. Μάρτυρας 

μου, ο Θεός κι η Παναγία, αν λέω ψέματα. Όλη η έκταση εκείνη ήταν από τα παλιά χρόνια 

ιδιοκτησία της εκκλησίας, γιατί όπως έχω ακούσει από τον πατέρα μου την είχαν δωρίσει 

στην Αγριλιώτισσα οι Παλαιολόγοι που είχαν μάλιστα χτίσει εκεί και την πρώτη εκκλησία»! 

Το μαντρί το θυμάμαι από τότε που ήμουνα παιδί και είναι ο σημερινός στάβλος που 

χρησιμοποιεί ο καλόγερος». 

Κάποιοι μάρτυρες είπαν πως την έκταση εκείνη την είχαν χαρίσει στην Αγριλιώτισσα 
οι Ενετοί ή οι Φράγκοι, και κάποιοι άλλοι, πως την είχαν χαρίσει οι Τούρκοι, όλοι 
πάντως διαβεβαίωναν πως η Αγριλιώτισσα είχε από τα «αρχαία» χρόνια εκεί περιουσία 
με μοναστήρι, με κελιά, μαντριά και στάβλους!

 Η δίκη εκείνη κερδίσθηκε βέβαια, με τη βοήθεια και του αστυνόμου, αλλά ο 
δικαστικός αγώνας μεταξύ της επιτροπής του Αγίου Νικολάου και του Δημοσίου 
συνεχίστηκε για πολύ καιρό ακόμα και κράτησε περί τα 25-30 χρόνια, μέχρι τον πόλεμο 
του 1940, χωρίς όμως η υπόθεση αυτή να καταστεί ποτέ τελεσίδικη.
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 Για να συμπληρώσουμε πάντως την ιστορία αυτή με το «κόλπο» των Αγριλιωτών 
και του καλόγερου, πρέπει να πούμε πως ο καλόγερος δεν επέστρεψε ποτέ τη γουρούνα, 
τα κατσίκια και τις κότες που είχε «δανειστεί» από τους γνωστούς του. Προτίμησε να τα 
στείλει όλα μαζί στο φούρνο και προσκάλεσε ένα βράδυ στη Μπαράκα όλους όσους τον 
είχαν βοηθήσει, στο χτίσιμο του στάβλου και στη προμήθεια των ζώων, όπως επίσης 
κάλεσε και όλους τους μάρτυρες που είχαν καταθέσει στο Δικαστήριο, μαζί δε και τον 
Αστυνόμο, τον Ειρηνοδίκη και το φίλο του το δικηγόρο Λουρίδα.  
Όταν λοιπόν συγκεντρώθηκαν όλοι και άρχισε το μεγάλο φαγοπότι, σηκώθηκε ο 
καλόγερος και έβγαλε λόγο! Τους είπε, με ύφος που έδειχνε πολύ συντετριμμένος, πως 
το δείπνο εκείνο το έκανε με την υπόδειξη της Παναγίας της Αγριλιώτισσας! Είχε έρθει 
–είπε- στον ύπνο του η Παναγία, τον ευχαρίστησε για όλα όσα είχε κάνει για κείνη 
και τον συμβούλεψε να θυσιάσει προς τιμήν της, όλα τα ζώα που βρισκόντουσαν στο 
στάβλο, να τα στείλει στο φούρνο και να τα προσφέρει, σε ένα ωραίο δείπνο, προς όλους 
εκείνους που είχαν υπερασπιστεί την εκκλησιαστική περιουσία της, γιατί ήθελε να τους 
ευχαριστήσει εμπράκτως για τη βοήθειά τους! Την αμαρτία για τα ζώα, την έπαιρνε η 
ίδια επάνω της!!! Έπεσε βέβαια τότε ένα γερό ομαδικό γέλιο κι ένα ζωηρό χειροκρότημα 
από τους παρευρισκόμενους. Οι μόνοι που δεν φαινόντουσαν καθόλου χαρούμενοι και 
είχαν μαρμαρώσει, ήταν εκείνοι που είχαν δανείσει στο καλόγερο τα ζώα τους. 
Πού να τολμήσουν οι έρμοι να διαμαρτυρηθούν; Και τι να λέγανε μπροστά στον 
Ειρηνοδίκη και τον Αστυνόμο; Ξεροκαταπίνανε, αλλά το φαΐ δεν τους πήγαινε κάτω. 
Κι αυτό που είχαν ήδη φάει, τους είχε … «καθίσει το στομάχι»! 

«Άτιμε καλόγερε, θα μας το πληρώσεις» ψιθυρίζανε και αγριοκοιτάζανε τον καλόγερο, 
τρίζοντάς του τα δόντια….      
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Περιουσία χωρίς … «χρυσόβουλα» και «φιρμάνια»!

Η μικρή «περιουσία της Αγριλιώτισσας», όπως συνήθως την αποκαλούμε 
σήμερα, δεν είναι καμία στην ουσία …«εκκλησιαστική» περιουσία, γιατί 
δεν δημιουργήθηκε ποτέ από τυχόν δωρεές, τάματα, αφιερώματα ή και 

κληροδοτήματα θρησκευόμενων Φιλιατρινών, ούτε βέβαια και από κάποια χρυσόβουλα, 
σιγίλια, ή τούρκικα φιρμάνια, όπως έχει συμβεί με άλλες εκκλησιαστικές ή μοναστηριακές 
περιουσίες. Στον Αγρίλη ευτυχώς δεν είχαμε τέτοιου είδους «αμαρτωλές» παραχωρήσεις!  
Τα  πρώτα χρήματα για την φροντίδα και ανάγκες της εκκλησίας, συγκεντρωνόντουσαν 
με εράνους λαδιού και σταφίδας που έκαναν οι Επίτροποι του ναού στον Αγρίλη και στα 
Φιλιατρά.

 Όλη η ακίνητη περιουσία που διαθέτει σήμερα η Αγριλιώτισσα, ξεκίνησε από 
κάποιους μικρούς χώρους δημόσιας γης που εκχερσώθηκαν για να γίνουν η Μπαράκα, 
τα κελιά, το παρκάκι και ο ευρύτερος κοινόχρηστος χώρος γύρω από την εκκλησία, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται άνετα όλοι εκείνοι που συγκεντρωνόντουσαν στο κέντρο 
του Αγρίλη. Πρέπει όμως εδώ  να διευκρινίσουμε, ότι δεν καταπατήθηκε ποτέ δημόσια 
γη στον Αγρίλη, με πρόθεση εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων. Ότι έγινε στον 
Αγρίλη, έγινε μόνο για να εξυπηρετεί όλους. 

Οι Αγριλιώτες ερμήνευσαν με δικό τους τρόπο, την έννοια της «δημόσιας γης». 

Είπαν πως … «ότι ανήκει στο δημόσιο, πρέπει να ανήκει σε όλους μας»!

 Πάνω σ’ αυτές τις μικρές εκτάσεις έγιναν στη συνέχεια διάφορα κοινωφελή έργα, 
χάρις και πάλι στην αγάπη και το ενδιαφέρον των Αγριλιωτών προς τον Αγρίλη! Βοήθησαν 
με διάφορους τρόπους οι Αγριλιώτες για να αποκτήσει μια αξιόλογη μικρή περιουσία η 
Αγριλιώτισσα, όχι βέβαια για να την νέμεται κατά οιονδήποτε τρόπο η Μητρόπολη και 
οι …«περί την Εκκλησία δραστηριοποιούμενοι και επωφελούμενοι»! Υπήγαγαν δε την 
ακίνητη αυτή περιουσία στη κατοχή και στη  δικαιοδοσία της Αγριλιώτισσας, επειδή 
και μόνο αυτήν εμπιστεύτηκαν, ως ένα είδος έμπιστου «θεματοφύλακα» της δικής τους 
τοπικής παράδοσης και των κοινών τους συμφερόντων, που κατέληγαν σε ένα κοινά 
αποδεκτό απ’ όλους πάγιο στόχο: Τα πάσης φύσεως έσοδα που θα προέκυπταν από 
την κοινόχρηστη αυτή περιουσία, θα είχαν ως βασικό προορισμό, αφ’ ενός μεν τη 
συντήρηση και τον ευπρεπισμό του βυζαντινού αυτού μνημείου της Αγριλιώτισσας, 
αφ’ ετέρου δε την ενίσχυση κοινωφελών έργων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των 
Αγριλιωτών, με άξονα πάντα το γενικό όφελος όλων.

 Υπάρχει μια μόνο δωρεά ενός οικοπέδου (960 τ.μ.), που δόθηκε το 1954 από 
τον τότε βουλευτή Νικόλαο Σπέντζα, αλλά κι αυτή δόθηκε όχι προς χάρη της εκκλησίας, 
αλλά προς χάρη της περιοχής του Αγρίλη, για να εξυπηρετήσει τότε συγκεκριμένα τις 
ανάγκες των εκεί Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας. Ο Ν. Σπέντζας 
δώρισε το οικόπεδό του αυτό, στην τότε «Διοικούσα Επιτροπή Αρχαίων Εκκλησιών 
Αγρίλη και Χριστιανουπόλεως», προκειμένου να μη το δωρίσει στο Υπουργείο 
Παιδείας, γιατί ήθελε η δωρεά του αυτή να παραμείνει για πάντα στους Αγριλιώτες, με 



44 ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ

την προοπτική – όταν θα καταργούντο κάποτε οι Κατασκηνώσεις- να γινόταν εκεί ένας 
κοινόχρηστος χώρος. (Πρόκειται για ένα οικόπεδο που ανήκε στις παλιές κατασκηνώσεις 
του Αγρίλη. Μετά την διάλυση των κατασκηνώσεων, το οικόπεδο αυτό μετατράπηκε από 
το ΟΦΑ σε ένα κοινόχρηστο χώρο και ενσωματώθηκε με το Αθλητικό Κέντρο Αγρίλη. 
Δυστυχώς όμως η υπό τον Στέφανο τότε υπεύθυνη για το οικόπεδο αυτό «εκκλησιαστική 
Επιτροπή», δεν  φρόντισε καθόλου να το προστατεύσει, όταν κάποιοι  επιχείρησαν να 
το οικειοποιηθούν, με αποτέλεσμα το 1/3 της έκτασης αυτής να έχει δυστυχώς τελικά  
περιέλθει σε ξένα χέρια. Η αδιαφορία της τότε «Εκκλησιαστικής Επιτροπής», έγκειται 
στο ότι δεν θέλησε να δώσει στήριξη την τελική δικαστική μάχη στο Εφετείο (εν ανάγκη 
και στον Άρειο Πάγο), για να σώσει την περιουσία της, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση 
αυτή είχε ήδη κερδισθεί από την εκκλησία σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Βασίστηκε 
δυστυχώς η τότε εκκλησιαστική επιτροπή σε μια επιλήψιμη και μη αντικειμενική 
πραγματογνωμοσύνη, που απολύτως λανθασμένα δικαίωσε τους αντιδίκους, ενώ 
υπήρχαν άλλα ακλόνητα στοιχεία που θα δικαίωναν την εκκλησία. Κακώς θεωρήθηκε 
τότε πως η πραγματογνωμοσύνη εκείνη θα μπορούσε να ήταν η τελευταία λέξη για την 
τύχη του οικοπέδου).

 Πέραν βέβαια της δωρεάς του Νίκου Σπέντζα υπήρξαν και κάποιοι ακόμα 
Αγριλιώτες που έκαναν μικρότερες δωρεές, κινητών κυρίως πραγμάτων όπως και 
κάποιων χρημάτων προς την «Διοικούσα Επιτροπή Διαχειρίσεως των Αρχαίων 
Εκκλησιών Αγρίλη και Χριστιανουπόλεως», υπό την προεδρία του αείμνηστου 
Μητροπολίτη Δαμασκηνού,  που το πέρασμά του από την Μητρόπολη Τριφυλίας και 
Ολυμπίας, υπήρξε πολύ θετικό για τον Αγρίλη και δυστυχώς ανεπανάληπτο.

 Οφείλουμε πάντως να σημειώσουμε εδώ και τα ονόματα όλων εκείνων των 
αείμνηστων ευπατριδών Αγριλιωτών, παλαιότερων και νεότερων, που προσέφεραν 
πολύτιμες προσωπικές υπηρεσίες αλλά και αξιόλογες χρηματικές δωρεές στην 
Αγριλιώτισσα. Πρώτος στη λίστα αυτή κατατάσσεται ο Φιλιατρινός Φιλικός και εθνικός 
ευεργέτης Αλέξης Λουκόπουλος, ο οποίος χρηματοδότησε εξ ιδίων την επισκευή και 
ανακαίνιση της εκκλησίας μετά την Επανάσταση του 21. 

 Στη σύγχρονη εποχή, μεγάλος δωρητής υπήρξε και ο 
αείμνηστος Κώστας Κ. Κόλλιας για τη μεγάλη δωρεά του που 
αφορούσε την εσωτερική και εξωτερική πλακόστρωση του ναού. 
Ακολουθούν επίσης οι πιο κάτω, που ως επίτροποι προσέφεραν 
σημαντικές υπηρεσίες στην Αγριλιώτισσα: Παντελής Μπακούρος, 
Κωνσταντίνος Οικονομάκος, Γιώργος Βορρές, Μάριος 
Βορρές, Αλέξης Μανιάτης, Ανδρέας Παρίσσος, Νιόνιος 
Παναγόπουλος, Θάνος Τσάφος, Μπάμπης Μπογιατζής, 
Μπάμπης Μπακούρος, Πάνος Σκαλτσής, Τηλέμαχος Κάης, 

Μπάμπης Γαβρίλης, Σπύρος Σφυρής, Κώστας Τσίγγανος, Βασίλης Κότσιας, 
Γιώργος Γερμανός, Νίκος Καραγιάννης, Παναγιώτης Ξύγκας, Μπάμπης 
Μανώλης, Νίκος Καναλουπίτης, Γιάννης Παρίσσος, Νίκος Τσαρμπόπουλος, 
Κώστας Μαλάμος, Γιώργος Μάνταλος, Παναγιώτης Κάης, Γιώργος Γκαρδιακός,  
Τάσσης Μανιάτης.  (Λυπάμαι αν κάποια ονόματα μου διέφυγαν).
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 Υπήρξαν επίσης κατά καιρούς πολλοί άλλοι δωρητές και ευεργέτες, όπως : η 
Μαρία Πάππα, ο Ιωάννης Πάππας, ο Ιωάννης Ρεζεβούλης, η Αγγελική Π. 
Κανακάρη(εκ Χώρας), ο Χαράλαμπος Μπογιατζής, ο Μιχάλης Παπασταθόπουλος, 
η Βασιλική Ιωαν. Βωβού, ο Τομ Πάππας, οι Αδελφοί Γιώργος, Τάκης, Νίκος 
και Αλέκος Χριστόπουλος, ο Τάσσος Καλαμπόκης, ο Κώστας Σπανός, ο Πάνος 
Παναγόπουλος, ο Γιάννης Μαραγκός, ο Χαραλ. Τσαούσογλου, ο Γιάννης 
Μάνεσης, ο Λούης Σφυρής και άλλοι τα ονόματα των οποίων δυστυχώς μας 
διαφεύγουν.  

 Για τους ιερείς που λειτουργούσαν περιστασιακά στην εκκλησία του Αγρίλη, τα 
τελευταία 50 χρόνια, πρέπει να αναφέρουμε τον Παπαγιάννη Λαμπρόπουλο, τον αξέχαστο 
Παπακοσμά, τον Παπαθάνο Κωτσάκη και πρόσφατα τον Παπαγιώργη Καλύβα, από 
τον οποίον πολλά ελπίζουν οι Αγριλιώτες, χάρις στην αποδεδειγμένη ικανότητά 
του και την ικανότητα όλων των συνεργατών του, των σημερινών Επιτρόπων 
στην εκκλησία της Αγριλιώτισσας.
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Η μετά το 1920 διαχείριση της περιουσίας 

της Αγριλιώτισσας 

Ήταν πριν 
από τον 2ο 
π α γ κ ό σ μ ι ο 

πόλεμο, όταν 
οι Αγριλιώτες 
πείστηκαν τελικά 
πως η κοινόχρηστη 
αυτή περιουσία δεν 
μπορούσε να παραμείνει 
πλέον κάτω από την 
όποια επιπόλαια έως 
και κακή διαχείριση 

των όποιων εκκλησιαστικών επιτροπών και προπαντός των επιτροπών εκείνων που 
εποπτευόντουσαν από κάποια μετόχια! Αποφάσισαν λοιπόν να αναθέσουν τη φροντίδα 
του ναού και τη διαχείριση των εσόδων της Αγριλιώτισσας στο Σύλλογο Φιλοπροόδων 
Φιλιατρών. Και η απόφασή τους αυτή επισημοποιήθηκε το 1940 με απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας (αρ.20.009/22-2-1940), την οποίαν προκάλεσε ο συμπολίτης 
μας, τότε Υπουργός Παιδείας, Νικόλαος Σπέντζας. Με τη μεσολάβηση όμως του 
πολέμου του 1940 και της μετέπειτα γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου πολέμου 
που ακολούθησαν, ο Σύλλογος Φιλοπροόδων δεν μπόρεσε δυστυχώς να ανταποκριθεί 
στην φροντίδα αυτή, γιατί είχε πολλές άλλες φροντίδες μπροστά του, όπως αυτές της 
φιλαρμονικής και του πάρκου της Βλαχέρνας.

 Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, περί το έτος 
1949, ο αείμνηστος συμπολίτης μας Γιώργος Βορρές 
(Λιάρος), βουλευτής τότε Μεσσηνίας και λάτρης μεγάλος 
του Αγρίλη, φρόντισε και ιδρύθηκε με βασιλικό Διάταγμα 
(ΦΕΚ 128/11-6-1949/αρ.11), η επταμελής «Διοικούσα 
Επιτροπή Διαχειρίσεως Αρχαίων Εκκλησιών Αγρίλη και 
Χριστιανουπόλεως», η οποία είχε ως Πρόεδρο τον εκάστοτε 
Δήμαρχο Φιλιατρών (τότε Δήμαρχος ήταν ο Ευστάθιος 
Θεοδωρακόπουλος), αντιπρόεδρο τον εκάστοτε Δ/ντή του Τριφυλιακού Μουσείου 
(Μουσείο εντελώς ανύπαρκτο, που … έμελε όμως να ιδρυθεί!), και μέλη του Δ.Σ. τον 
εκάστοτε Γυμνασιάρχη Φιλιατρών, τον εκάστοτε Κοινοτάρχη των Χριστιάνων και δύο 
ακόμη Αγριλιώτες πολίτες. (Οι πρώτοι Αγριλιώτες στην Επιτροπή αυτή ήταν ο Παντελής 
Μπακούρος και ο Μπάμπης Μπογιατζής).

 Με μεταγενέστερη «διορθωτική» (;) απόφαση (άγνωστο το πότε ακριβώς και 
γιατί), έγιναν οι εξής αλλαγές: Απαλείφθηκε ο (ανύπαρκτος) «Δ/ντής του Τριφυλιακού 
Μουσείου» και τη θέση του κατέλαβε ο δραστήριος και πολύ λαοφιλής τότε σε όλη την 
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Τριφυλία, νέος Μητροπολίτης Δαμασκηνός, ο οποίος και ορίστηκε - τιμής ένεκεν 
- ως πρόεδρος της νέας αυτής Επιτροπής. Τη θέση του αντιπροέδρου κατέλαβε ο 
Δήμαρχος Φιλιατρών (Δήμαρχος τότε ήταν ο Γρηγόρης Αλεξανδρόπουλος), που 
ανέλαβε και ως εν δυνάμει «Διευθύνων Σύμβουλος» της Διοικούσας Επιτροπής. 
Τη θέση του κοινοτάρχη των Χριστιάνων κατέλαβε τότε (άγνωστο γιατί), ο Φιλιατρινός 
δάσκαλος, Κωνσταντίνος Οικονομάκος. Τα άλλα μέλη της Επιτροπής παρέμειναν ως 
είχαν.

 

Η Επιτροπή αυτή υπό τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό δραστηριοποιήθηκε επιτυχώς και 
προσέφερε πράγματι πολύτιμο έργο στην Αγριλιώτισσα και στον Αγρίλη γενικότερα, 
αρχίζοντας από τη γενική επισκευή και ανακαίνιση του Ναού και της Μπαράκας, με 
τη δεντροφύτευση του μικρού πάρκου(με τη συμπαράσταση και των Φιλιατρινών 
τότε Προσκόπων), και τελείωσε με την αντικατάσταση των παλιών κελιών, με τα νέα 
σπιτάκια που πήραν και πάλι το όνομα «κελιά». Αυτά όλα έγιναν γύρω από το 1954 - 
56, με δωρεές που συγκέντρωσε η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), από τους Αγριλιώτες 
και πρωτοστάτησαν οι δυο νέοι Επίτροποι και μέλη της Δ.Ε. οι Μάριος Βορρές και 
Ανδρέας Παρίσσος.

 Μετά την αποχώρηση του Δαμασκηνού (1957) και την έλευση στην Κυπαρισσία 
του διαδόχου του, Μητροπολίτη Στέφανου (1959), πρόεδρος της Επιτροπής ανέλαβε, 
όπως ήταν φυσικό, ο νέος Μητροπολίτης. Η διαχείριση της περιουσίας του Αγρίλη υπό 
τον Μητρ. Στέφανο συνεχίστηκε για κάποιο διάστημα ομαλά, εκ του λόγου βέβαια ότι 
τα τότε συνολικά έσοδα της Αγριλιώτισσας, ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, αφού δεν έφταναν 
ούτε και για το αναγκαίο κάθε χρόνο άσπρισμα της εκκλησίας. Η επιτροπή αυτή υπό 
τον Στέφανο δεν προσέφερε δυστυχώς την περίοδο εκείνη κανένα απολύτως ουσιώδες 
έργο στον Αγρίλη. Το μόνο καλό που ίσως έκανε, ήταν το ότι ανέθεσε εν λευκώ σε 
μια τετραμελή επιτροπή Αγριλιωτών (της Αθήνας), να αναλάβουν την ανέγερση της 
σημερινής Μπαράκας. 
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Η συμβολή των Αγριλιωτών της Αθήνας 

προς την Αγριλιώτισσα

Μια από τις μεγαλύτερες πάντως δωρεές, αν όχι η μεγαλύτερη προς την 
Αγριλιώτισσα, ήταν εκείνη που της προσέφεραν τέσσερις Αγριλιώτες, από την 
Αθήνα.

 Ήταν το 1968, που ξαφνικά μου προτάθηκε από τον Μάριο Βορρέ, ως εκπρόσωπος  
της επιτροπής των Αρχαίων Εκκλησιών Αγρίλη και Χριστιανουπόλεως, να αναλάβω να 
συγκεντρώσω τα απαιτούμενα χρήματα, για να χτιστεί ένα τουριστικό κέντρο, που θα 
αντικαταστούσε τη μικρή και άβολη τότε «Μπαράκα» του Αγρίλη. Είχαν μάθει για την 
επιτυχία των εκδηλώσεων της Αδελφότητας και ήξεραν καλά το στόχο τους! Δέχθηκα 
ευχαρίστως να αναλάβω, αλλά κάτω από κάποιους ρητούς όρους, που πρότεινα: 

Να επιλέξω κατ’ αρχάς ως συνεργάτες, τον Γιάννη Μαραγκό και τον Τηλέμαχο Κάη, για 
να καταρτιστεί μια τριμελής Επιτροπή για να συγκεντρώσει τα χρήματα. Να ανατεθεί εν 
λευκώ στον αρχιτέκτονα Γιώργο Χριστόπουλο να εκπονήσει το σχέδιο της Μπαράκας, 
στον μηχανικό Αλέκο Χριστόπουλο η στατική μελέτη και στους μηχανικούς Νίκο 
Χριστόπουλο και Αντρέα Παρρίσο να κάνουν την επίβλεψη του έργου, να αναλάβουν 
την έκδοση της άδειας πολεοδομίας και την αναζήτηση των τοπικών εργολάβων.

Ήξερα καλά, ότι όλοι αυτοί θα 
δεχόντουσαν να προσφέρουν 
προθυμότατα και εντελώς δωρεάν τις 
υπηρεσίες τους. Δυο ακόμα Αγριλιώτες 
προσφέρθηκαν εθελοντικά επίσης να 
διεκπεραιώνουν τις διάφορες εργασίες, 
οι οποίοι και βοήθησαν πολύ το έργο 
μας. Ήταν οι πάντα παντού παρόντες, 
σε κάθε κοινή προσπάθεια, Μάριος 
Βορρές και Μπάμπης Μανώλης. 

 Για όλες δε τις χρηματικές και τις σε υλικά δωρεές που θα ακολουθούσαν, 
έθεσα τον όρο ότι θα εκδίδονταν πάντοτε αποδείξεις της εκκλησίας του Αγρίλη και θα 
δημοσιεύονταν επίσης οι δωρεές αυτές στο περιοδικό ΦΙΛΙΑΤΡΑ. Η δε Επιτροπή της 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
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εκκλησίας, θα πλήρωνε 
τους εργολάβους και τους 
εργάτες, μόνο κατόπιν 
ελέγχου και υπογραφής 
του Ν. Χριστόπουλου. 
Θα αναλάμβανε τέλος η 
Επιτροπή της εκκλησίας, 
να κάνει και τον οικονομικό 
έλεγχο επί των διαφόρων 
εργολαβικών προσφορών 

στις δημοπρασίες και να κάνει και επανέλεγχο, σε οποιουσδήποτε λογαριασμούς θα 
επιθυμούσε. Οι όροι αυτοί έγιναν αποδεκτοί χωρίς επιφυλάξεις και στη συνέχεια η Δ. 
Ε. με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Στέφανο, αμέσως εξουσιοδότησε επίσημα την τριμελή 
ερανική επιτροπή.

 Η εκστρατεία για τη συγκέντρωση χρημάτων και υλικών, ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία. Συνολικά τα χρήματα και η αξία των δωρεάν υλικών που συγκεντρώσαμε για 
την ΜΠΑΡΑΚΑ, ξεπέρασαν τις 650.000 περίπου δραχμές. Το έργο έγινε πολύ γρήγορα 
με μεγάλη επιτυχία και τα εγκαίνια έγιναν με επισημότητα σε διάστημα λίγων μηνών, 
με την παρουσία της τότε Βελγίδας «Μις Διεθνής Τουρισμός» και μεγάλου πλήθους 
Αγριλιωτών. Ήταν μια κομβικής σημασίας η ημέρα εκείνη για τον Αγρίλη. Τα παλιά 
άσχημα και μίζερα υπάρχοντα κτίσματα του παλιού θέρετρου, είχαν αντικαταστεί με 
πολλές αισιόδοξες ελπίδες, για ένα πολλά υποσχόμενο αύριο.  

 Το σημερινό κτίριο Μπαράκα αποτελεί τη μεγαλύτερη έκτοτε πηγή εσόδων 
της Αγριλιώτισσας. Το έργο αυτό έγινε μόνο χάρις στην προσωπική πρωτοβουλία και 
τις ενέργειες τεσσάρων Φιλιατρινών - Αγριλιωτών, όπως προανέφερα.

 Θα ήθελα να σημειώσω όμως εδώ 
το εξής:  Δεν θελήσαμε για λόγους 
σεμνότητας, εμείς οι τρείς που 
φροντίσαμε για τη νέα Μπαράκα, 
να γραφτούν τα ονόματά μας στην 
εντοιχισμένη αναμνηστική πλάκα 
που βρίσκεται στη δυτική πλευρά 
της Μπαράκας. Προτιμήσαμε να 
αναφερθούμε απλά ως ανώνυμα 
«Μέλη της Αδελφότητας των εν 

Αθήναις Φιλιατρινών». Κανενός είδους βοήθεια δεν προσέφερε για το έργο αυτό η τότε 
«Διοικούσα Επιτροπή Αρχαίων Εκκλησιών Αγρίλη και Χριστιανουπόλεως», ούτε 
η εκκλησία και ούτε άλλος τοπικός φορέας. Λίγα χρήματα καταφέραμε και πήραμε μόνο 
από τον Ε.Ο.Τ., από την Αδελφότητα και από τον Τομ Πάππας. Οι μόνοι Αγριλιώτες 
που μας συμπαρασταθήκανε τότε στις εργασίες ανέγερσης, ήταν ο Μάριος Βορρές, 
Ανδρέας Παρίσσος και Μπάμπης Μανώλης. Βοήθησαν βέβαια πάρα πολύ, πέραν του 
Αρχιτέκτονα Γιώργου Χριστόπουλου και οι αδελφοί του, Τάκης Χριστόπουλος 
Στρατηγός και Νίκος και Αλέκος Χριστόπουλος Πολιτικοί Μηχανικοί.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΙΣΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΡΡΕΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
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Η μεγάλη συμβολή του Ομίλου Φίλων Αγρίλη

Ο 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΓΡΙΛΗ, που ιδρύθηκε το 1970 με την 
πρωτοβουλία του  γράφοντος το αφιέρωμα αυτό στην Παναγιά 
την Αγριλιώτισσα, συνέβαλε τα μέγιστα ως προς την ανάδειξη και προβολή 

του ιστορικού αυτού μνημείου.  Επέδειξε μεγάλο και ζωηρό ενδιαφέρον, όχι μόνο για    
τον ευπρεπισμό του ναού της Αγριλιώτισσας, αλλά και για τον εξωτερικό χώρο γύρω 
από το γραφικό αυτό εκκλησάκι των Παλαιολόγων, προβάλλοντάς το,  ως  μνημειακό 
σύμβολο και «σήμα κατατεθέν»  για όλο τον οικισμό του Αγρίλη. Πέραν της ανέγερσης 
της νέας Μπαράκας που έγινε χάρη στην πρωτοβουλία των προαναφερόμενων 
Αγριλιωτών, ακολούθησε και η πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε στην Αγριλιώτισσα 
ο νέος κοινωφελής Σύλλογος των Αγριλιωτών, ο ΟΦΑ (της πρώτης περιόδου), που 
επέδειξε από την αρχή ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εξωτερικό ευπρεπισμό του 
χώρου γύρω από την ιστορική αυτή εκκλησία αλλά και για τον εσωτερικό εξοπλισμό 
της, με  διάφορα ξυλόγλυπτα έπιπλα και πολλά πολύτιμα επίχρυσα λατρευτικά σκεύη 
και αντικείμενα, όπως Δισκοπότηρα, Ευαγγέλια, Εξαπτέρυγα, Λάβαρα, Επιτάφιο, 
Παγκάρια, Αναλόγια και πολλά άλλα. Κατάφερε επίσης με όλο το εξωραϊστικό του έργο 
να καταστήσει το εκκλησάκι αυτό περιζήτητο για την τέλεση πολλών μυστηρίων και 
πολλών άλλων θρησκευτικών τελετών και εκδηλώσεων. Τα βαφτίσια, οι γάμοι και τα 
μνημόσυνα πολλαπλασιάστηκαν και άρχισαν να αποφέρουν πολλά πλέον έσοδα. Αυτά 
όλα συνέβαιναν μέχρις ότου ο νυν Μητροπολίτης, απαγόρευσε την τέλεση των ιερών 
μυστηρίων στο εκκλησάκι αυτό. Από τότε μειώθηκαν δυστυχώς, όχι μόνο τα έσοδα της 
εκκλησίας, αλλά και η όλη τουριστική πρόοδος του Αγρίλη.

 Στον Ο.Φ.Α. της πρώτης περιόδου οφείλεται 
επίσης και η καθιέρωση των περίφημων εκείνων 
«Μεγαλοβδομαδιάτικων και Πασχαλιάτικων 
θρησκευτικών τελετουργιών του Αγρίλη», που 
κατέστησαν έκτοτε την  εκκλησία αυτήν αξιόλογο 
τουριστικό κέντρο θρησκευτικών εκδηλώσεων σε όλη τη 
Τριφυλία. 

 Ποιος Αγριλιώτης δεν θυμάται τα πένθιμα πρωινά της Μεγάλης Παρασκευής, 
που οι Αγριλιώτισσες είχαν αναλάβει το στόλισμα του μικρού επιτάφιου, 
με τα ωραία μυρωδάτα  λουλούδια των αγριλιώτικων κήπων τους και από 
ψηλά το καμπαναριό, ακουγόταν η μαγνητοφωνημένη γλυκειά φωνή της 
Ειρήνης Παππά να ψέλνει το μελωδικότατο μοιρολόγι της αποφράδας 
εκείνης ημέρας, που προκαλούσε σε όλους ρίγη συγκίνησης και δάκρυα. 
το ωραιότατο εκείνο εγκώμιο, το «αι γενεαί πάσαι ύμνον τη ταφή σου 
προσφέρουσι Χριστέ μου»…  

 Ποιος δεν θυμάται τα μελαγχολικά απογεύματα της Μεγάλης 
Παρασκευής, που ο ωραία στολισμένος επιτάφιος, μεγαλοπρεπής και 
επιβλητικός, ήταν τοποθετημένος επάνω στις τριπλές εξέδρες που είχαν 
στηθεί έξω και μπροστά από την εκκλησία, πλαισιωμένος με τις μεγάλες 
πένθιμες μωβ κορδέλες, με τον μεγάλο Σταυρό, με τα λάβαρα, τα εξαπτέρυγα, 
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τους φανοστάτες και τις λαμπάδες τριγύρω του, με τους 
μπρούτζινους λιβανοστάτες επίσης, που ευωδίαζαν όλο τον 
περίγυρο της εκκλησίας με την μυρωδιά του μοσχολίβανου 
και την Ειρήνη Παππά να ψέλνει από ψηλά το καμπαναριό, 
το  «Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατον μου Τέκνον, που έδυ  σου 
το κάλλος»... 

 Ποιος ξεχνάει το κατανυκτικό βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, με τα φώτα της 
εκκλησίας και τα πένθιμα κεριά στα χέρια των Αγριλιωτών αναμμένα, γύρω από τον 
ευωδιαστό επιτάφιο, να παρακολουθούν αμίλητοι τον σεβάσμιο Παπά-Κοσμά να τηρεί 
πιστά το Πατριαρχικό έθιμο της τελετουργικής διαδικασίας,  να περιβάλλεται με την 
πένθιμη για την ημέρα της Μ. Παρασκευής, ειδική ιερατική φορεσιά 
του, για να τιμήσει τον Μεγάλο Νεκρό και να ράνει το Σώμα του με 
μύρα, ψέλνοντας ο ίδιος το μελωδικό εγκώμιο, το «έραναν τον τάφον αι 
μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι»…  

 Ποιος δεν θυμάται την γραφική περιφορά του μικρού 
μας καταστόλιστου επιτάφιου, επάνω στους ώμους των νεαρών 
Αγριλιωτόπουλων, με τα μικρότερα παιδιά να προηγούνται, κρατώντας 
τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα, τα φανάρια και τις λαμπάδες, να ακολουθεί 
μετά ο ιερέας με τους ψάλτες και να προπορεύεται επί κεφαλής της 
πομπής ο μεγάλος Σταυρός με το αγκάθινο στεφάνι; Ποιος δεν θυμάται την καμπάνα 
της Αγριλιώτισσας να χτυπά συνεχώς λυπητερά και να ακολουθούν τον επιτάφιο 
οι Αγριλιώτες με τις τρεμουλιαστές φωτιές των  κεριών τους και την  χορωδία  των 
γυναικοκοριτσόπουλων να έχει αντικαταστήσει τη μαγνητοσκοπημένη φωνή της  Ειρήνης 
Παππά και να ψέλνει δυνατά και παράφωνα, το πασίγνωστο εγκώμιο της Μεγάλης 
Παρασκευής, «η ζωή εν τάφω κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο…»;  

 Ποιος μπορεί να ξεχάσει και την Ανάσταση που κάναμε 
έξω από την εκκλησία, με τις άσπρες λαμπάδες στα χέρια 
μας, γύρω από την κατάφωτη πασχαλινή εξέδρα, που  επάνω 
της έψελνε δυνατά ο Παπακοσμάς, με την απαστράπτουσα 
λαμπριάτικη φορεσιά του το «Χριστός Ανέστη», κρατώντας 
με το ένα χέρι τη λαμπάδα και με το άλλο το λιβανιστήρι, και 
να μας υποχρεώνει να το  ψάλουμε, όλο και πιο δυνατά κι 
εμείς «μέχρι να μας ακούσει η Ζάκυνθος», διαφορετικά - μας 

απειλούσε - ότι του χρόνου δεν θα ερχόταν στον Αγρίλη να μας κάνει την  Ανάσταση! 
Ποιος θα ξεχάσει τις θερμές και εγκάρδιες ευχές μεταξύ μας, φιλώντας ο ένας τον άλλον 
και επαναλαμβάνοντας το «Χριστός Ανέστη» και το «Αληθώς Ανέστη», άσχετα αν είσαι 
απόλυτα πεπεισμένος ή όχι, περί αυτού; Η ημέρα  αυτή - να μη το ξεχνάμε - έχει και ένα 
δικό της χωριστό μήνυμα, οπότε: «Χριστιανοί και μη Χριστιανοί, χαρείτε και ευφρανθείτε 
σήμερον»…

 Κι όλα αυτά εσήμαιναν βέβαια βαθιά και αλησμόνητα συναισθήματα γι’ εμάς και 
πάρα πολλά έ σ ο δ α  για την εκκλησία προς Αγριλιώτισσας, με στόχο πάντα να 
δημιουργηθούν περισσότερα κοινωφελή έργα προς γενικό όφελος του Αγρίλη!
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Η Μονή της Κατσιμικάδας (!!!) 

και το «Ιερό Προσκύνημα»…
 

Ένας από εκείνους που προσέφεραν 
και αρνητικές υπηρεσίες στον Αγρίλη, 
οφείλουμε να ομολογήσουμε πως 

ήταν δυστυχώς και ο πρώην Μητροπολίτης 
Στέφανος. Το πρώτο μεγάλο σφάλμα του 
ήταν το ότι δεν σεβάστηκε καθόλου τους 
Αγριλιώτες, που ήταν οι μόνοι που είχανε 
δημιουργήσει «με τα χέρια τους» την ακίνητη 
περιουσία της Αγριλιώτισσας. Αγνόησε επίσης 
το γεγονός, ότι οι Αγριλιώτες προσφέρανε 
όσα προσφέρανε στο παρελθόν, μόνο και 
μόνο για να υπάρχουν στον Αγρίλη μόνιμοι 
πόροι, που θα επέτρεπαν τη συντήρηση και το 

καλλωπισμό τόσο του βυζαντινού αυτού μνημείου, όσο κυρίως όμως και του ευρύτερου 
περί την εκκλησία κοινόχρηστου χώρου.

 Αδιαφόρησε για όλα ο Μητροπολίτης Στέφανος και προσπάθησε να θέσει την 
Αγριλιώτισσα κάτω από τον δικό του έλεγχο, όχι βέβαια από υπερβολική αγάπη και 
ενδιαφέρον για το ιστορικό αυτό μνημείο, αλλά για εντελώς διαφορετικούς, καθόλου 
δυστυχώς … ιερούς σκοπούς! Το αν ενήργησε με δική του πρωτοβουλία ή αν ήταν 
άλλοι που τον παρέσυραν τότε, είναι κάτι που δεν μας αφορά. Ας φρόντιζε να μην 
παρασύρεται! Πρώτη του ανίερη λοιπόν ενέργεια ήταν το ότι κατάργησε «εν μία νυκτί» (το 
1972), την μέχρι τότε υπάρχουσα «Διοικούσα Επιτροπή Διαχειρίσεως των Αρχαίων 
Εκκλησιών Αγρίλη και Χριστιανουπόλεως», χωρίς να ενημερώσει κανέναν από τους 
Αγριλιώτες ή Φιλιατρινούς.

 Η ενέργεια αυτή του Μητροπολίτη Στέφανου έλαβε 
χώρα όταν ξεκίνησε η λειτουργία της νέας «Μπαράκας» 
και διαπιστώθηκε πως τα έσοδα του νέου αυτού κέντρου 
από τα ενοίκια, ξεπερνούσαν κάθε προσδοκία. Τότε ήταν 
που μπήκαν στο μυαλό του Δεσπότη κάποιοι … «πονηροί 
ζερζεβούληδες» και τον ώθησαν σε ανεπίτρεπτες για το 
αξίωμά του κακές σκέψεις και σε απαράδεκτες κακές 
πράξεις! Κατάργησε κρυφά την ως άνω Επιτροπή και στη 
συνέχεια, υπήγαγε την εκκλησία της Αγριλιώτισσας, στη …. 
μονή της Κατσιμικάδας!!!   Με άλλα λόγια, η Αγριλιώτισσα 
γινόταν με το «έτσι θέλω» του Μητροπολίτη  Στέφανου, …
μετόχι της Κατσιμικάδας! Μιας μονής, που κανείς από τους 
Αγριλιώτες δεν την ήξερε, ούτε ίσως ποτέ και να την είχε 
ακούσει!



54 ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ

 Ο λόγος που έκανε τον Μητροπολίτη Στέφανο να προβεί σε μια τέτοια ανίερη πράξη 
ήταν προφανής. Ήθελε η διαχείριση της Αγριλιώτισσας να υπαχθεί αποκλειστικά στον 
έλεγχο της Μητρόπολης, χωρίς την ανάμιξη των Φιλιατρινών και των Αγριλιωτών. Κι 
αυτό μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την υπαγωγή της Αγριλιώτισσας σε κάποια μονή, 
επειδή τα μοναστήρια έχουν - ελέω Θεού - το ευνοϊκό προνόμιο του  «αυτοδιοίκητου»! 
(Τις μοναστηριακές περιουσίες τις διοικούν και τις διαχειρίζονται από μόνοι τους οι ηγούμενοι 
ή οι Μητροπολίτες και οι Πατριάρχες στους οποίους αυτές ανήκουν, χωρίς να δίνουν ποτέ 
λογαριασμό σε κανέναν άλλον). Δεν θα ήθελα να σχολιάσω περισσότερο εδώ τα της 
Εκκλησίας, γιατί μόνο κολακευτικά λόγια δεν πρόκειται να πω…

 Πίστευε βέβαια τότε ο Μητροπολίτης πως οι Αγριλιώτες δεν θα αντιδρούσαν, 
όπως δεν αντέδρασαν και σε άλλες περιπτώσεις που χρήματα της Αγριλιώτισσας 
κατευθύνοντο στη Μητρόπολη και πως θα εξακολουθούσαν (με τις ευχές του και με τις 
ευλογίες του…) να αυγατίζουν συνεχώς τις πηγές εσόδων της Αγριλιώτισσας και «ούτως 
εχόντων των πραγμάτων», ήλπιζε πως θα … «ζούσαν όλοι καλά, κι αυτός καλύτερα»! 
Αποδείχθηκε όμως πολύ γρήγορα, πως ο Μητρπολίτης Στέφανος «λογάριαζε χωρίς 
τον ξενοδόχο»!
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Η σωτήρια δυναμική αντίδραση του Ο.Φ.Α.

Η αντίδραση και η αγανάκτηση όμως των Αγριλιωτών φούντωσε και γιγάντωσε 
αστραπιαία, και επέφερε ένα γενικό δυναμικό παμφιλιατρινό ξεσηκωμό. Όλοι 
αντιληφθήκαμε πως η ενέργεια του Μητροπολίτη έκρυβε πονηριά και έθετε 

την περιουσία της Αγριλιώτισσας σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Την ενέργεια αυτή τη 
χαρακτηρίσαμε ύπουλη, αλγεινή και εντελώς απαράδεκτη. Γι΄ αυτό και αντιδράσαμε 
πολύ γρήγορα, προτού το νέο «μοναστηριακό καθεστώς της Κατσιμικάδας»  προλάβει να 
παγιοποιηθεί.

 Πρωταγωνιστής της γενικευμένης αυτής 
αντίδρασης υπήρξε ο νεοσύστατος τότε 
Όμιλος Φίλων Αγρίλη, που είχε τότε 
την έδρα του στην Αθήνα. Συντάχτηκε 
αμέσως ένα πολύ δυνατό κατηγορητήριο 
εναντίον του Μητροπολίτη Στέφανου, που 
το υπέγραψαν εκατοντάδες Αγριλιώτες της 
Αθήνας και κοινοποιήθηκε (με τέλεξ) προς 
όλες τις αρμόδιες τότε εκκλησιαστικές, 
κρατικές, νομαρχιακές και δημοτικές 
αρχές. Διαμηνύθηκε δε ξεκάθαρα προς τον 

Στέφανο, πως αν δεν ανακαλούσε αμέσως την απόφασή του εκείνη, θα χαρακτηριζόταν 
δημοσίως ως «ανεπιθύμητο πρόσωπο» (persona non grata), σε όλη την περιοχή του 
Αγρίλη και των Φιλιατρών.  

 Το μήνυμα της έντονης αυτής λαϊκής δυσαρέσκειας, το μετέφερε προφορικά μια 
επιτροπή από εξέχοντα τότε μέλη Ο.Φ.Α. (Τομ Πάππας, Τηλέμαχος Κάης, Γιάννης 
Μαραγκός, Χαρ. Μπογιατζής, Μάριος Βορρές, Ανδρέας Παρίσσος, Φώτης 
Μπακούρος και ο τότε Δήμαρχος Φιλιατρών Τάσσος Παπαδόπουλος), οι οποίοι 
επισκέφτηκαν τον Μητροπολίτη στη Μητρόπολη Κυπαρισσίας και του ζήτησαν επιμόνως 
να επανορθώσει αμέσως το λάθος του. (Εγώ προτίμησα να μην συμμετέχω στην επιτροπή 
αυτή, γνωρίζοντας εκ των προτέρων, ότι δεν θα μπορούσα να συγκρατήσω το θυμό μου και την 
οργή μου…).

 Εξαναγκάστηκε κατόπιν αυτού του πάνδημου ξεσηκωμού ο Μητροπολίτης 
Στέφανος, να πάρει αμέσως πίσω όλα εκείνα τα περί «Μονής Κατσιμικάδας» και μας 
διαβεβαίωσε «στο όνομα της Αρχιεροσύνης του» (!!!), πως θα ίδρυε ένα νέο ξεχωριστό 
«Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Αγριλιώτισσας», ένα δηλαδή νέο φορέα 
που θα τον στελέχωναν αποκλειστικά μόνο Αγριλιώτες και θα λειτουργούσε κάτω από 
πλήρη διαφάνεια. Όλα δε τα έσοδα «Προσκυνήματος» αυτού, τόσο από το παγκάρι της 
εκκλησίας, όσο και από τα ενοίκια Μπαράκας και των κελιών, θα πήγαιναν αποκλειστικά 
για τις ανάγκες της Αγριλιώτισσας και για τον εξωραϊσμό και ευπρεπισμό όλης της 
γύρω από την Αγριλιώτισσα περιοχής. Οι πάντες δε στον Αγρίλη θα ενημερωνόντουσαν 
τακτικά για τα οικονομικά του ταμείου του «Ιερού Προσκυνήματος». Αυτά υποσχέθηκε 
και δυστυχώς έγινε πιστευτός, γιατί κανείς δεν υποψιαζόταν τότε, το τι θα ακολουθούσε 
αργότερα. Η υπόσχεσή του λοιπόν  εκείνη, πολύ γρήγορα αποδείχθηκε στην πράξη 
τελείως αφερέγγυα και αναξιόπιστη. Η ευθύνη βέβαια ήταν δική του, αλλά δυστυχώς 
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συνέβαλε και η ευθύνη κάποιων «μη Αγριλιωτών», που επιλεγόντουσαν από τον ίδιον 
και διορίζονταν ως επί κεφαλής της Επιτροπής του «Ιερού Προσκυνήματος». Το 
κύρος και η προσωπικότητα του Μητροπολίτη φθάρθηκαν έκτοτε ανεπανόρθωτα και οι 
Αγριλιώτες απαξίωσαν όλους και όλα που είχαν σχέση με τη Μητρόπολη και με το «Ιερό 
Προσκύνημα». 

 Αφήνοντας πίσω μας τις άσχημες αυτές τελευταίες σελίδες της μακρόχρονης 
ιστορίας του ωραίου αυτού βυζαντινού Ναού, που αφιερώθηκε στην Κυρά την 
Αγριλιώτισσα από τον Ιωάννη Η΄ τον Παλαιολόγο τον 15ο αιώνα, έχουμε μέσα μας 
βαθιά ριζωμένη την ελπίδα, ότι το εκκλησάκι αυτό θα ξεπεράσει όλες του τις παλιές και 
σύγχρονες ταλαιπωρίες του, και θα μείνει για πάντα μέσα μας ο φωτεινός  φάρος που θα 
κατευθύνει και θα οδηγεί όλους τους Αγριλιώτες στο απάνεμο λιμάνι  της αγάπης και της 
συναδελφικής δράσης, ώστε να συνεχίσουν ανεμπόδιστα το πολύτιμο κοινωφελές έργο 
τους. Η  ανιδιοτελής φιλοπατρία τους, δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να εμποδίσει 
τις ωραίες πατροπαράδοτες Αγριλιώτικες παραδόσεις μας και τα όμορφα ήθη και έθιμά 
μας, τα οποία τώρα τελευταία δεν τα σεβάστηκαν οι ιθύνοντες και θέλησαν να μας τα 
στερήσουν. Δυστυχώς, η Μητρόπολη Τ. & Ο. από μια  λάθος εκτίμηση,  απαγόρευσε 
από το έτος 2013, την τέλεση των ιερών μυστηρίων των βαφτίσεων και των γάμων στο 
ιστορικό αυτό εκκλησάκι του Αγρίλη, αγνοώντας πως αυτό θα προκαλούσε μεγάλη λύπη 
και ανέλπιστη απογοήτευση  στις πολλές εκατοντάδες μόνιμων κατοίκων του όμορφου 
οικισμού αυτού. 

Οι Αγριλιώτες  από αιώνες πολλούς πριν, τελούσαν τα μυστήριά τους αυτά κατά 
παράδοση στον ιερό ναό της Αγριλιώτισσας, λόγω του ότι η  εκκλησία αυτή του Αγρίλη 
δεν είναι στην πραγματικότητα, ένα  «ερημικό εξωκλήσι», αλλά ένας καθ’ όλα ανεπίσημος 
«ενοριακός» ναός, εις τον οποίον εκκλησιαζόμαστε όλες τις Κυριακές, από τον Απρίλιο έως 
τον Οκτώβριο, αφενός μεν οι περί τις 100  οικογένειες που μένουμε μόνιμα Χειμώνα-
Καλοκαίρι στον Αγρίλη και στην παραλία της Φαρακλάδας, αφετέρου δε και οι περί 
τις 200 ακόμα άλλες οικογένειες που έρχονται στα εξοχικά τους,  είτε τακτικά για να 
περάσουν τα  Σαββατοκύριακα, είτε  για να παραθερίσουν ολόκληρο το Καλοκαίρι. 

 Στην εκκλησία αυτή, ανέκαθεν από της εποχής της ανεγέρσεώς της, ετελούντο όχι 
μόνον γάμοι και βαφτίσια, αλλά και Κηδείες, Μνημόσυνα, Ευχέλαια, Παρακλήσεις, όπως 
και όλες οι άλλες μεγάλες θρησκευτικές εορτές. Τα Άγια Πάθη της Μεγάλης Εβδομάδας 
και η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Κοίμηση της Θεοτόκου, 
ή ύψωση του Τιμίου Σταυρού, τα Θεοφάνια και πολλές άλλες μεγάλες γιορτές. Ήταν 
μεγάλο το λάθος  της Ιεράς Μητροπόλεως να απαγορεύσει τα μυστήρια στο εκκλησάκι 
των Παλαιολόγων.

«Σώπασε Κυρ’αγριλιώτισσα 
   και μην πολυδακρύζεις!  

Λίγο κουράγιο ακόμα κάνε.
Πάλι με υπομονή και επιμονή, 

η νίκη δική μας θά 'ναι»!
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Η Γιορτή του Δεκαπενταύγουστου στον Αγρίλη

Τον Δεκαπενταύγουστο 
που γιορτάζει η Παναγιά 
η Αγριλιώτισσα, η 

Μεγαλόχαρη, η κυρά και η αφέντρα τ’ 
Αγριλιού, γιορτάζει και πανηγυρίζει 
ολόκληρη  η περιοχή των Φιλιατρών 
και της Τριφυλίας. Θυμόμαστε την 
ωραία περιγραφή που κάνει για τη 
γιορτή αυτή η Γιαννούλα Αρβανίτη-
Τσαρμποπούλου, στο π. Φ. και την 
συμπληρώνουμε και με δικές μας 
αναμνήσεις. 

 Φάλαγγες αυτοκινήτων τρέχουν 
από όλα τα γύρω μέρη, για να προφτάσουν να προσκυνήσουν τη χάρη της και να 
ανάψουν και τη λαμπάδα τους στην Κυρά την Αγριλιώτισσα.   Παλιά, θυμόμαστε 
πως οι προσκυνητές  ερχόντουσαν με τα γαϊδαρομουλαρά τους και με τ’ άλογά τους, 
ή με Λεωφορεία και με Φορτηγά ακόμη από την παραμονή,  για να βρουν χώρο να 
κατασκηνώσουν και να ξενυχτήσουν προσευχόμενοι όλο το βράδυ άγρυπνοι, παρέα 
με την κυρά την Αγριλιώτισσα!  Ερχόντουσαν από τα Φιλιατρά, από το Κατσίμπαλι, τις 
Γκορτσιές, το Χαλαζόνι, τη Φαρακλάδα, την Καναλουπού, τη Σπηλιά, τους Αρμενιούς, 
την Κυπαρισσία. Οι Αγριλιώτες ερχόντουσαν πεζοί, ντυμένοι στα γιορτινά τους, αλλά 
με τα παλιά τους παπούτσια. Τα καλά παπούτσια τα κρατούσαν στο χέρι για να μη 
σκονιστούν και τα φόραγαν λίγο πριν φτάσουν στην εκκλησία. Και πιο παλιά, όταν 
ερχόντουσαν οι Βατικιώτικες βάρκες και τα Μαραθιώτικα καΐκια, ποιος δεν θυμάται τις 
«βαρκάδες» που έκαναν κατ’ έθιμον όλοι σχεδόν οι Αγριλιώτες, έναντι κάποιας μικρής 
ανταμοιβής, για την απόλαυση της μοναδικής «ψυχαγωγίας» για εκείνη την εποχή!  

 Ποιος μπορεί ποτέ να ξεχάσει, 
το πανέμορφο καταστόλιστο 
βυζαντινό αυτό εκκλησάκι, 
που έλαμπε πάντα σαν άσπρη 
περιστέρα, πάνω ψηλά απ’ τον 
αγριλιώτικο μόλο, ανάμεσα 
στο πράσινο του κάμπου 
και το απέραντο γαλάζιο της 
θάλασσας, να συγκεντρώνει 
τον Δεκαπενταύγουστο ένα 
μεγάλο μελίσσι από πιστούς 
Αγριλιώτες, οι οποίοι 

προσέδωσαν και το όνομα της περιοχής «Παναγιά η Αγριλιώτισσα» και την έκαναν 
Κυρά τους και Δέσποινα του τόπου τους!
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 Τον Δεκαπενταύγουστο κάθε αγριλιώτικο σπίτι πανηγυρίζει το «Πάσχα» 
του καλοκαιριού. Ύστερα από την αυστηρή νηστεία του δεκαπενθήμερου και τις 
ολονύχτιες Παρακλήσεις προς την Μεγαλόχαρη, ο  κόσμος καταφτάνει σύσσωμος τον 
Δεκαπενταύγουστο στην Αγριλιώτισσα, από όλο τον Αγρίλη, για να γιορτάσει και να 
χαρεί την πιο  μεγάλη και την πιο ωραία «οικογενειακή» του γιορτή. Μετά την λειτουργία 
και την περιφορά της εικόνας, όλοι έπρεπε να περάσουν εθιμικά από την Μπαράκα, 
για να πάρουν οι μεν γυναίκες και τα παιδιά το παστέλι τους, την κομπόστα τους, ή το 
υποβρύχιό τους, οι δε άντρες το κρασάκι τους, το ούζο τους και τις μπύρες τους, με το 
μεζέ τους. 

 Μετά την περιφορά άρχιζαν τα βαφτίσια πολλών παιδιών, μέχρι και το απόγευμα 
που άρχιζαν να γίνονται και γάμοι. (Δεν ίσχυε τότε καμία απαγόρευση για τα Ιερά 
Μυστήρια!). Το βράδυ συνεχιζόταν πάντα με κέφι το παραδοσιακό γλέντι στη Μπαράκα, 
που κράταγε μέχρι αργά τα ξημερώματα. Οι Αγριλιώτες γύριζαν πεζοί στα εξοχικά τους, 
τραγουδώντας τα τραγούδια και τις καντάδες της παλιάς εποχής, κάτω από το λαμπερό 
αυγουστιάτικο φεγγάρι και απολαμβάνοντας την έντονη μυρουδιά της ξεραμένης 
σταφίδας, που ήταν τις ημέρες εκείνες απλωμένη στ’ αλώνια.

 Γενεές ανθρώπων έφυγαν 
και ξεχάστηκαν, αιώνες πέρασαν! 
Η όψη της περιοχής άλλαξε μετά 
την παρουσία του ΟΦΑ. Κάποτε την 
κάλυπταν πυκνοί θάμνοι, αγριλιές, 
λιβάδια. Αργότερα καλλιεργήθηκε η 
καρπερή σταφιδάμπελος, η μαύρη 
σταφίδα και πήρε μορφή καταπράσινου 
πανέμορφου κάμπου. σήμερα άλλαξε 
και έγινε ένας απέραντος ελαιώνας και 
ιδανικός τόπος Καρπουζοκαλλιέργειας. 
Η Παναγιά η Αγριλιώτισσα όμως, όλα 
αυτά τα χρόνια στέκει εδώ, προστασία 
αμετάθετη, ελπίδα, παρηγοριά και 
στήριγμα όλων των Αγριλιωτών.  

 Σήμερα η λειτουργία εξακολουθεί να είναι πάντα Αρχιερατική, η περιφορά της 
εικόνας να γίνεται μετά τον Εσπερινό, αλλά με την συνοδεία της φιλαρμονικής και με την 
παρουσία πολλών επισήμων προσώπων. Οι προσκυνητές πληθαίνουν κάθε χρόνο και 
δημιουργείται κάθε φορά μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία και με το παρκάρισμα 
των πολλών εκατοντάδων Ι.Χ. αυτοκινήτων και χρειάζεται να τίθεται όλη η δύναμη της 
Τροχαίας Τριφυλίας σ’ επιφυλακή, για να αντιμετωπιστεί  κάπως το πρόβλημα αυτό.   

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, τη μεγάλη και πολύτιμη προσφορά όλων των 
Επιτρόπων της εκκλησίας αυτής (ζώντων τε και τεθνεώτων), που διοργάνωναν και 
διοργανώνουν, πάντα με τόση καλή επιτυχία, τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου 
προς τιμή της κυράς της Αγριλιώτισσας.
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 Τελειώνοντας, ευχόμαστε σε όλους τους Αγριλιώτες και σε όλους όσους 
προσέρχονται στον Αγρίλη για να προσκυνήσουν την Κυρά την Αγριλιώτισσα, να είναι  
πάντα καλά στην υγεία τους και κλείνουμε την αφήγησή μας αυτή, με το Μεγαλυνάριο της 
Θεοτόκου, το «Άξιον Εστί», βγαλμένο απ’ όλα τα στόματα  των απανταχού Αγριλιωτών…   

                      

…«Άξιον εστί μεγαλύνειν Σε Παναγιά Θεοτόκε, 

Μεγαλόχαρη Αγριλιώτισσα

Αφέντρα του Αγρίλη, Δέσποινα των Αγριλιωτών, 

Κυρά μας Αγριλιώτισσα»!
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Τον Ο.Φ.Α. και τους συνεργάτες του για 
τις φωτογραφίες  από την ιστοσελίδα του 
στο Διαδίκτυο.

Τον Δημήτρη Ν. Τσαρμπόπουλο, για την 
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Επεξεργασία - Εκτύπωση: 

ΑΝΚΟ Press
Α. Μπίτσικας - Κ. Παπαδόπουλος Ο.Ε. 
Γραφικές Τέχνες - Φιλιατρά.



61Μια Παναγιά...



62 ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ



63Μια Παναγιά...



64 ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ



65Μια Παναγιά...








