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ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ
ΟΝΕΙΡΟΠΛΑΣΜΑ

Θυµάµαι τα’ ανεµόβροχο, το
θρόϊσµα,
την άχνη των κυµάτων τη
χυτή,
γύρω απ’ τις φωλιές των
κουρσεµένων γλάρων,
ξανέµιζαν µε µυροφόρας
αύρας τέχνη,
µια λέξη, άρρητη, ψιθυριστά
σαν προσευχή,
τα’ αντίµαχου ψαρά το πρίµο
µπάσο.
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Θυµάµαι το µουράγιο, σε
απανεµιά ακοίµητη,
µια γλαύκη φωτοστέφανη
ηλιοθαµπή,
ν’ απλώνει ανάερα µε
κύκλους τα φτερά,
µεταξωτά γλυκόβοα, στους
βράχους τη γαλήνη.

Θυµάµαι της ψαρόβαρκας το
φως το ιλαρό,
σ’ απαντοχής πλεγµένο
λάµπο τυλιγάδι,
ζωσµένο διάφεγγο, από
κύκνους του πελάου
αφρούς λυτούς, που εκφρα-
στικά
αναπαυόταν στο σκοτάδι.

Αντώνης Γιαννόπουλος
Αγρίλης 1980
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Αφιερώνεται

στη γυναίκα µου, στα παιδιά µου,

στους Αγριλιώτες και στους φίλους του Αγρίλη -

φίλους µου.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
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Κάτω από τη κρούστα της επούλωσης
κόκκινο ρόδο η πληγή υπάρχει
Αγάπη! Αγάπη
Αγρίλη, µε τον Αύγουστο
ξανθό παιδί, που συλλαβίζει τον έρωτα
στο γλαυκό κόρφο της Μπούκας.

Χρήστος Πλακονούρης
[Από τη συλλογή «ο Ιούλιος της Ατλίσκας»
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Αγέρωχη κι ορθόστητη, σαν άσπρη περιστέρα,
λάµπεις µέσα στα λούλουδα στον κάµπο τα’ 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 κι 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!

Από την
«Ωδή στη Παναγιά την Αγριλιώτισσα»

του Νίκου Μαραγκού
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Λιβάδια καταπράσινα κι ο κάµπος ανθηρός,
Καρπίζει η γη και πάνω της γαλάζιος ουρανός.
Και χίλιοι λάµπουν ήλιοι
Στο ξέφωτο τ’ Αγρίλη!

Θάλασσα καταγάλανη, καθάρια τα νερά,
Που δροσερεύει ο λογισµό κι απλώνει ο νους φτερά.
Και τραγουδούν το δείλι
Τα κύµατα τ’ Αγρίλη!

Μες του πελάγου τα βαθιά και σκοτεινά νερά
τ’ αστέρια ασηµώνουνε τα δίχτυα του ψαρά.
Χαµογελούν τα χείλη
τις νύχτες του Αγρίλη!

Κώστας Κόλλιας – Ερανιώτης



Σε τούτα τα γλαρωµένα δειλινά, ποιος σκέφτεται ταξίδια στο φεγγάρι…
[Γιόµισε η γη µας από φως - γιόµισε από χάρη]
Παρθένα µου, πώς έρχονται µε τις βροντές του πέλαγου
Από µακριά οι γλυκές καµπάνες σου – πώς φτάνουν,
Έτσι απαλά, έτσι ήσυχες – λες και φοβούνται µη ταράξουν
Τη θεία κοίµησή σου, Παναγία µου Αγριλιώτισσα!…

Π.Σπάλας
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Αγρίλη αγάπη µου...
Τη θάλασσά σου φορώ κατάσαρκα
Τρυφερή φορεσιά, κι ονειρεύοµαι...
Αγρίλη αγάπη µου
δένω τα µάτια µου στη δύση σου
εξαϋλωµένος....

[Τ. Λ.]
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Θαρρείς πως ζεις σε όνειρο πιασµένος σε ξοβέργι,
κι όλο που θέλεις να πετάς στις οµορφιές σου Αγρίλη.
Αχ, να ‘ταν µπορετό να ντύσω τ’ όνειρο µε αγκαλιές
ροδοκλωνιά και να σας το προσφέρω, να µάζευα
τις οµορφιές µέσα σ’ ένα πανέρι, να µένει ο ήλιος
αβασίλευτος, να σταµατάει η µέρα.
Και το καταµεσήµερο, καθώς φλογίζει τα κορµιά
ο ερωτιάρης ήλιος κι ανάβει πόθους στου «ναού»
το άδυτο «άγιο βήµα», και αναβλύζουν ευωδιές,
µεταλαβιά να πάρω…

Κώστας Πολυνείκης
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Ο Αγρίλης µας

Θα ήθελα απ’ την αρχή να διευκρινίσω, πως δεν γράφω εδώ

ιστορία, γιατί ούτε τις γνώσεις ούτε και την ικανότητα έχω για κάτι

τέτοιο. Γράφω µόνο όσα άκουσα και γνώρισα για τον Αγρίλη, στον

οποίον από µικρό παιδί πέρασα όλα µου τα καλοκαίρια και που ζω

πλέον µόνιµα τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια.

Ο Αγρίλης έχει µια δική του ιστορία αιώνων, που χάνεται

κυριολεκτικά µέσα στους θρύλους και στις παραδόσεις του τόπου

µας και είναι πολύ φυσικό να µου διαφεύγουν πολλά γεγονότα και

ιστορίες, που δεν έτυχε να πέσουν στην αντίληψή µου. Εύχοµαι

κάποιος άλλος να συµπληρώσει στο µέλλον, όλα εκείνα που εγώ µπορεί να παρέλειψα.

Κατέβαλα πάντως φιλότιµη προσπάθεια να συγκεντρώσω όσο περισσότερο υλικό µπο-

ρούσα, κι ελπίζω πως θα ικανοποιήσω τους φίλους αναγνώστες, µέσα από τη πολύ σύντοµη

αναδροµή που θα κάνουµε µαζί στο απώτερο και πιο πρόσφατο παρελθόν του ωραίου αυτού

τόπου, για να αντλήσουµε µαζί όλα εκείνα που θα ήθελαν να µάθουν οι νεώτεροι Αγριλιώ-

τες και που θα αρέσει ασφαλώς να ξαναθυµηθούν οι παλιοί. Πρόκειται για ένα ιστορικό

αφήγηµα και χρονογράφηµα µαζί γι’ αυτό σε κάποια σηµεία δε διστάζω να κάνω και κάποι-

ες επισηµάνσεις, σχέδια ή και παραινέσεις ακόµα προς τους νεότερους Αγριλιώτες.

Το υλικό µου το συνέλεξα µέσα από τα πολύ παλιά τεύχη της «Πελοποννησιακής Πρω-

τοχρονιάς», των «Μεσσηνιακών Γραµµάτων», του «Λευκώµατος της Τριφυλίας», των περιο-

δικών «ΦΙΛΙΑΤΡΑ» και «ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ», καθώς κι από τη τοπική µας εφηµερί-

δα «Φιλιατρινές Ώρες». Πολλά προέρχονται από διηγήσεις παλαιοτέρων Αγριλιωτών, όπως

τις είχα ακούσει µικρός, να τις διηγούνται στη Μπαράκα. Τα όσα αναφέρονται δε στη πολύ

πρόσφατη εποχή, αποτελούν προσωπικές µου αναµνήσεις και εµπειρίες, µέσα από κατα-

στάσεις και γεγονότα που έζησα προσωπικά, τα τελευταία πενήντα χρόνια, που ενασχολού-

µαι µε τα κοινά του Αγρίλη, ο οποίος είναι και η µεγάλη µου αγάπη, µια αγάπη γεµάτη

από χαρές κι από λύπες…

Για ένα µόνο πράγµα θα παρακαλούσα ιδιαίτερα τους φίλους αναγνώστες. Να µη µε

κρίνουν ως ιστορικό, λογοτέχνη, δηµοσιογράφο, ούτε κι ως ιστοριοδίφη, γιατί δυστυχώς, δεν

είµαι τίποτα απ’ όλα αυτά. Είµαι απλώς, ένας ροµαντικός εραστής του Αγρίλη, πιστός και

ειλικρινής στην αγάπη του.

Μια µεγάλη αγάπη που ποτέ δεν την … πρόδωσα!

Κώστας Σπανός / 2003
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Μέσα από θρύλους και παραδόσεις...

Αγρίλης: Το ετυµολογικό της λέξης Αγρίλης, οφείλεται πιθανότατα στο παλιό κάµπο της περιο-

χής, µε τις πολλές αγριλιές. Η αγριλιά λέγεται και αγρίλι και

τοπονυµικώς, λέµε, στα Αγρίλια. Παράγωγα της αγριλιάς είναι

το αγρίελος, το αγριέλι, το αγρίλι, τα αγρίλια, καθώς επίσης το

αγριλήσιος, το αγριλίτικος, το αγριλίδι και τ’ αγριλίδια. Η λέξη

αγρίελος, σηµαίνει επίσης και το άγριο γενικά δέντρο. Στα

παλαιά συµβόλαια των Φιλιατρών, το τοπωνύµιο αναφέρεται ως

ουδέτερο, δηλαδή «Αγρίλι» ή και «Αγρίλια», αλλά αργότερα

γενικεύτηκε ως αρσενικό, δηλαδή «Αγρίλης». Το όνοµα γενικά

υποδηλώνει τον τόπο που κυριαρχούν οι πολλές αγριλιές, δηλα-

δή τον αγριλότοπο!

∆εν φαίνεται λοιπόν να έχει βάση ο συσχετισµός του ονόµατος του Αγρίλη µε

τον κόµη De Agril, ή τον ...Ιππότη Agrile Pot , όπως πολύ άρεσε στο δηµιουργό

του «Κάστρου των παραµυθιών», Μπάµπη Φουρναράκη, να διηγείται... Μέχρι

και ροµαντικές ιστορίες έφτιαξε ο αθεόφοβος, για τον Ιππότη «Αγρίλη Πω», που

δήθεν έζησε εδώ το 1263 και που σκοτώθηκε κοντά στο Κάστρο, για να σώσει

τους Αγριλιώτες από τους πειρατές και ότι από τότε η περιοχή αυτή ονοµάστηκε

...Αγρίλης!

Το πανέµορφο αυτό θέρετρο των Φιλιατρών, έχει µια ωραία δική του ιστορία,

γεµάτη διηγήσεις, θρύλους και παραδόσεις, όπως και από πολλά ευχάριστα αλλά

και δυσάρεστα γεγονότα. Το πότε ακριβώς σχηµατίστηκε ο οικισµός του Αγρίλη

δεν είναι γνωστό. Από την ανεύρεση πάντως

κάποιων παλαιών ρωµαϊκών τάφων που έχουν βρεθεί από

παλιά, συµπεραίνεται πως ο Αγρίλης κατοικείτο από τη ρωµαϊκή

εποχή και φαίνεται µάλιστα πως είχε και κάποια ιδιαίτερη ακµή

κατά τους βυζαντινούς χρόνους. ∆εν νοείται εξ άλλου να υπάρχει

στον Αγρίλη ένα τόσο όµορφο και τόσο αξιόλογο βυζαντινό

εκκλησάκι, χωρίς να συνυπάρχει και µια µικρή ακµάζουσα κοι-

νωνία γύρω του.

Από ίχνη ενός παλιού λιθόστρωτου δρόµου που έχουν βρεθεί, φαίνεται πως ο Αγρίλης υπήρξε το

λιµανάκι εκείνο, που από τη βυζαντινή ακόµη περίοδο, εξυπηρετούσε όλη τη περιοχή της ενδοχώ-

ρας, τότε µάλιστα που ήκµαζε η Χριστιανούπολη. Μάλιστα, όπως µου διηγήθηκε κάποτε ο Ανδρέας

Κολέτσος, στον Αγρίλη υπήρχε µέχρι το 1928, µια τεράστια στρογγυλή µαρµάρινη πλάκα, για την

οποία οι παλαιότεροι λέγανε, πως είχε µείνει εκεί από τα υλικά εκείνα που είχαν φέρει παλιά στον

Αγρίλη, όταν χτίζανε την ΑγιαΣωτήρα των Χριστιάνων. Τα κοµµάτια των υλικών εκείνων, που ήταν

πάρα πολύ µεγάλα και δεν µπορούσαν να τα σηκώσουν, για να τα φορτώσουν στα ζώα ή στα κάρα

τους, της εποχής εκείνης, τα κυλούσαν -πολλοί µαζί- και τα τοποθετούσαν πάνω σε µια ειδική για τη

µεταφορά τους χαµηλή και επίπεδη πλατφόρµα, που την είχαν φτιάξει µε πολλά κυπαρίσσια, δεµένα

γερά το ένα µε το άλλο. [Τη βάση αυτή την ονοµάζανε «Κατρακύλια», επειδή κυλούσε - γλίστραγε,

πάνω στο λιθόστρωτο δρόµο, που την τραβούσαν 4-5 βόδια µαζί όπως τους αραµπάδες]. Με τον

τρόπο αυτό µετέφεραν αργά-αργά τα βαριά και ογκώδη τεµάχια των υλικών, από τον Αγρίλη στους

Χριστιάνους! ∆υστυχώς τη µαρµάρινη εκείνη πλάκα, που θα ήταν για το τόπο µας ένα σπάνιο µου-

σειακό κοµµάτι, κανείς δεν σκέφτηκε να τη φυλάξει. Την έκοψαν κάποτε και την χρησι-

µοποίησαν στο Νεκροταφείο των Φιλιατρών!

Κατά το διάστηµα µεταξύ Η΄ και ΙΒ΄ αιώνα, η περιοχή του Αγρίλη ονοµαζόταν «Αϊρού-

σαλη», όχι βέβαια από το «Αγία Ιερουσαλήµ», αλλά από τη ρωµαϊκή [ενδεχοµένως και

σλαβική] λέξη rosalia, που εξελληνίστηκε σε “Ρουσάλια” και ονοµαζόταν έτσι η «εορτή

των νεκρών». Με την ιερή νεκρική αυτή γιορτή συνδεόταν ιδιαίτερα ο Αγρίλης, γιατί τα

ρουσάλια γιορταζόντουσαν εδώ µέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Στη γιορτή αυτή

είχαν εισχωρήσει και πολλά από τα στοιχεία της αρχαιοελληνικής λατρείας, που είχαν
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σχέση µε τους νεκρούς. Οι παλαιοί λοιπόν Αγριλιώτες, οι ...Αϊρουσαλιώτες, όταν γιόρταζαν τα Ρου-

σάλια, έφτιαναν καλαµένιους σταυρούς, που τους στόλιζαν µε άνθη και πρασινάδες, καθώς και

Μαγιοκουλούρες, για να τιµήσουν τους νεκρούς τους. Η ιερή αυτή γιορτή των ψυχών [Αϊ-Ρούσαλη],

γιορταζόταν το Ψυχοσάββατο του Μάη, µε ανάµικτα συναισθήµατα χαράς και λύπης. [«αγάλια, αγά-

λια, µη τρως κοκκάλια και τα ρουσάλια, θε να τα δεις»!]. Ο ναός του τότε εκείνου χωρίου «Αϊρού-

σαλη», βρισκόταν προς τα «Μπακουρέϊκα» [της Φιλιατρινής οικογένειας Μπακούρου, που είναι κοντά

στα Παρισσέϊκα»] και που είναι άγνωστο το πότε καταστράφηκε. Η γιορτή αυτή καταπολεµήθηκε -

όπως και όλη η αρχαιοελληνική λατρεία, από τη Χριστιανική εκκλησία, η οποία δεν ανεχότανε να εορ-

τάζεται οτιδήποτε που είχε σχέση µε την αρχαία Ελλάδα! Στη γιορτή του «Αϊρούσαλη» γιορταζόταν

ο θάνατος και η ανάσταση των θεών Άδωνη και ∆ιόνυσου καθώς και ο κύκλος θανάτου και ζωής

που συντελείται κάθε έτος στη φύση.

Αργότερα, περί το 1300 µ.Χ. επί Φραγκοκρατίας, η περιοχή του Αγρίλη

ανήκε στο βαρόνο της Αρκαδιάς Κεντηρίωνα Β΄ Ζαχαρία, κόρη του οποίου

παντρεύτηκε ο Θωµάς Παλαιολόγος, αδελφός του Αυτοκράτορα Κωνσταντί-

νου Παλαιολόγου, που ήταν γνωστός ως «∆εσπότης του Μορέως». [Από το

Γενοβέζο αυτό βαρόνο, υπήρχε παλιά στα Φιλιατρά και το τοπωνύµιο «Ζαχα-

ριάνικα», στη περιοχή όπου σήµερα είναι το πάρκο των Φιλοπροόδων µε το

εκκλησάκι της Βλαχέρνας]. Ο Θωµάς Παλαιολόγος λοιπόν, συνήθιζε να έρχε-

ται για κυνήγι στη λογγόδη περιοχή του Αγρίλη µαζί µε τον αδελφό του, τον

Ιωάννη Παλαιολόγο τον Η΄, που υπήρξε κι αυτός αυτοκράτορας του Βυζα-

ντίου και στον οποίον αποδίδεται η ανέγερση του µικρού βυζαντινού ναού της

Παναγίας της Αγριλιώτισσας, την ιστορία της οποίας και θα διηγηθούµε

εκτενέστερα πιο κάτω.

Ο µικρός λοιπόν οικισµός που υπήρχε παλιά στον Αγρίλη, έπεσε στη παρακµή µετά τη πτώση του

Βυζαντίου και ιδιαίτερα µετά το 1715, όταν οι Τούρκοι έδιωξαν τους Φράγκους, για να µείνουν στη

περιοχή αυτή µέχρι το 1821. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι Αγριλιώτες αναγκάστηκαν να φύγουν

προς την ενδοχώρα, από το φόβο των πολλών επιδροµών που είχαν υποστεί από τους πειρατές της

θάλασσας. Μερικοί πήγαν στα Φιλιατρά και άλλοι µετακινήθηκαν προς το Χαλαζόνι, αρχικά µεν στο

Κάµπο του Χαλαζονιού και αργότερα εκεί όπου βρίσκεται το σηµερινό Χαλαζόνι. Όταν λοιπόν έφυγαν

οι Φράγκοι και ιδιαίτερα ο Ενετός Ντόρια, που ήταν ο φόβος και ο τρόµος των πειρατών της περιο-

χής, οι Μπαρµπερινοί και Αλτζερίνοι κουρσάροι σήκωσαν κεφάλι, και άφοβα πλέον ύψωσαν τότε τη

µαύρη σηµαία στο κατάρτι της γαλέρας τους, διασχίζοντας τις θάλασσες και σκορπίζοντας τη φρίκη

στους θαλασσινούς και σε όσους ακόµη έµεναν κοντά στα παράλια µέρη. Ένα άγριο τέτοιο κούρσε-

µα έγινε τότε και στον Αγρίλη, που έµεινε γνωστό στη τοπική µας ιστορία και που υπάρχει µάλιστα

και αναφορά του γεγονότος αυτού, στο βιβλίο «Θρύλοι και παραδόσεις του Ελληνικού Λαού», του

Καθηγητή Λάµπρου. Η ιστορία, που αξίζει να τη µάθουν οι νεώτεροι Αγριλιώτες, έχει όπως εν συντο-

µία θα τη διηγηθούµε εδώ.

ΟΟ  ΑΑΓΓΡΡΙΙΛΛΗΗΣΣ

Στη θέση Αγρίλη ήταν το παλαιό καιρό µια καλή πολιτεία. Αλλά µε το να έρχονται κάθε τόσο

Μπαρµπαρέζοι κι Αλτζερίνοι να την κουρσεύουνε και να παίρνουν σκλάβους άντρες, γυναίκες

και παιδιά, αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να αποτραβηχτούν βαθύτερα στη στεριά, κι έτσι λίγο -

λίγο ερήµωσε και η πολιτεία τούτη.

Ν. ΠΟΛΙΤΗ «ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ»

Τόµος Α’ αριθ. 52
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Το Κούρσεµα του Αγρίλη

Ένα ανοιξιάτικο ηλιοβασίλεµα, επί Τουρκοκρατίας, ήρθε µια

γαλέρα Μπαρµπερίνικη και άραξε στον Αγρίλη, έξω από τη παραλία

της Μπούκας. Με µια βάρκα, βγήκαν στη στεριά καµιά δεκαριά Μπαρ-

µπερινοί  µαζί µε µια ξανθιά Ελληνίδα σκλάβα, που την είχαν αρπάξει

προηγουµένως από κάποια άλλη περιοχή και προχώρησαν όλοι µαζί

προς την εκκλησία της Αγριλιώτισσας. Έδειχναν καλοί και φιλήσυχοι

ναυτικοί, και ζήτησαν µάλιστα από τους Αγριλιώτες να τους ανοίξουν το

εκκλησάκι της Παναγίας, για να προσκυνήσουν. Οι Αγριλιώτες ξεγελά-

στηκαν και τους πίστεψαν. Για να δείξουν δε και τη φιλοξενία τους, τους

κάλεσαν στη παλιά αχυρένια -τότε- «Μπαράκα», που είχαν φτιάξει

απέναντι από το εκκλησάκι και εκεί τους περιποιήθηκαν, κάνοντας µαζί

τους ένα µεγάλο γλέντι, µέχρι αργά, που νύχτωσε. 

Κανείς δεν είχε υποψιαστεί τίποτε. Μονάχα µια κοπέλα, µια Τριανταφυλλοπούλα, όπως λέει ο

θρύλος, που ερχόταν στον Αγρίλη -καβάλα στ’ άλογό της- από τη µεριά της Μπούκας, είχε δει στη

γαλέρα τη µαύρη σηµαία µε τη νεκροκεφαλή και είχε καταλάβει το τι ακριβώς γινόταν. Κρύφτηκε λοι-

πόν πίσω από τους λόφους της παραποταµιάς, µε τις καλαµιές και τα σκίντα, και όταν νύχτωσε για

τα καλά, έκανε να φύγει προς τη Μπαράκα, για να ειδοποιήσει τους Αγριλιώτες. Κάποιοι όµως Μπαρ-

µπερινοί που είχαν µείνει στη παραλία για να φυλάνε τη γαλέρα, την είδαν και πήγαν να της φράξουν

το δρόµο.  Αυτή όµως τους ξέφυγε και τρέχοντας µε τ’ άλογό της πήγε στα Φιλιατρά, για να ειδοποι-

ήσει τους Προεστούς. Έφτασε στη Πλατεία του Μπιλάλη και φώναζε, όσο πιο δυνατά µπορούσε:

«Αλτζερίνοι, Μπαρµπερίνοι,  θα κουρσέψουν τον Αγρίλη.
Φυλαχτήτε χριστιανοί. Φυλαχτήτε , φυλαχτήτε».

Οι Αγριλιώτες συνέχιζαν αµέριµνοι εν τω µεταξύ το νυχτερινό γλέντι τους µε τους κουρσάρους,

πίνοντας, χορεύοντας και τραγουδώντας.  Μαζί τους, διασκέδαζε αναγκαστικά  και η δυστυχισµένη

εκείνη Ελληνίδα σκλάβα. Το κακόµοιρο όµως το κορίτσι, που είχε αντιληφθεί από πριν τα σχέδια των

πειρατών,  λυπήθηκε τις Αγριλιώτισσες  κοπέλες, γιατί ήξερε πως σε λίγο θα γινόντουσαν κι αυτές

σκλάβες των Μπαρµπερίνων και πως θα τις οδηγούσαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Θέλοντας

λοιπόν να τις προφυλάξει, σηκώθηκε να χορέψει και άρχισε τότε να τραγουδάει ένα δικό της τρα-

γούδι, µε λόγια παράξενα και αλλόκοτα, που µόνο οι Έλληνες µπορούσαν να τα καταλάβουν.  Το

µήνυµα της λοιπόν, µέσα από το ταραγµένο πρόσωπό της και τη τρεµάµενη φωνή της,  ήταν το εξής,

όπως ακριβώς το αναφέρει ο θρύλος:

«Τώρα, ούνα ώρα,  ερηµιά πέφτει στη χώρα.
Τα λεβέτια στο κεφάλι, τα παιδιά στην αµασχάλη,

οι κοπέλες σας να φύγουν. Θα σας κάψουν, θα σας σφάξουν»...
Οι Αγριλιώτες τότε µόνο κατάλαβαν το µεγάλο κακό που τους περίµενε.  Ταράχτηκαν πολύ και

έστειλαν αµέσως κρυφά κάποιον να ειδοποιήσει τις γυναίκες τους για να πάρουν τα παιδιά και να

φύγουν -µέσα στο σκοτάδι- για τα Φιλιατρά. Οι άντρες ετοιµάσθηκαν και πήραν τις κατάλληλες θέσεις.

Οι Μπαρµπερίνοι αντελήφθησαν την αλλαγή στη στάση τους και κατά-

λαβαν αµέσως πως οι Αγριλιώτες τους είχαν πλέον µυριστεί. ∆εν άργη-

σαν λοιπόν να βγουν έξω και να κάνουν κάποιο σινιάλο, οπότε ξαφνι-

κά ξεπήδησαν µέσα από τους λόγγους δεκάδες άγριοι Μπερµπερινοί,

µε τα χρωµατιστά µαντήλια στο κεφάλι, τα γυµνά στήθη, τα γυαλιστερά

µάτια, τα µπρούτζινα πρόσωπα και τα τεράστια χαντζάρια στα χέρια

τους, κι άρχισαν να σκορπάνε παντού, θάνατο και µακελειό. Φωτιά και

σίδερο παντού στον Αγρίλη.  Οι τραγικές φωνές και οι παρακλήσεις των

Αγριλιωτών προς τη Παναγία, ανακατευόντουσαν µε τις αγριοφωνάρες

των πειρατών και µε τα σπαρακτικά βογκητά των πληγωµένων.  Ο ήχος

από τα µπουρλότα, τα χτυπήµατα των σπαθιών και τα ουρλιαχτά, είχε

απλωθεί σ’ όλη τη περιοχή. Οι άοπλοι Αγριλιώτες αµυνόντουσαν βέβαια

µε ότι πρόχειρο σίδερο ή ξύλο  έβρισκαν γύρω τους, αλλά ο αγώνας

ήταν άνισος...
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Έτσι όταν τα χαράµατα έφτασαν οι Φιλιατρινοί προεστοί στον

Αγρίλη, το µόνο που αντίκρισαν ήταν µια πολύ φρικτή εικόνα. Το

χωριουδάκι ήταν όλο ερείπια που κάπνιζαν παντού και γύρω από

την Μπαράκα κι από τη εκκλησιά βρισκόντουσαν στο έδαφος

πτώµατα κοµµατιασµένα και πράγµατα ανακατεµένα και σκόρ-

πια.  Λίγοι µόνο Αγριλιώτες είχαν µείνει ζωντανοί κι αυτοί βρισκό-

ντουσαν σωριασµένοι από το πόνο και την εξάντληση, γύρω από

την εκκλησιά της Αγριλιώτισσας, για την οποία πάλεψαν πολύ να

τη προστατέψουν και που κατάφεραν τελικά να τη σώσουν από τους Μπερµπερινούς, που ήθελαν

να την κάψουν. 

Ο θρύλος λέει, πως η Τριανταφυλλοπούλα που είχε κι αυτή επιστρέψει

από τα Φιλιατρά µαζί µε τους προεστούς, προχώρησε µετά στη Μπούκα και

βρήκε πάνω στ’ άσπρα βότσαλα της παραλίας ξαπλωµένη τη ξανθιά εκείνη

σκλάβα, νεκρή και γεµάτη από ξεραµένα πάνω της αίµατα. Οι Μπαρµπερινοί

την είχαν τιµωρήσει σκληρά, γιατί είχαν αντιληφθεί πως αυτή ήταν εκείνη που

τους είχε προδώσει. Η Τριανταφυλλοπούλα την πλησίασε, γονάτισε κι έβγαλε

το µαντήλι της, το έβρεξε στη θάλασσα και σκούπισε µ’ αυτό τα αίµατα από το

πρόσωπό της νεκρής, φιλώντας την στο µέτωπο... Μετά ήρθαν οι άνδρες Αγρι-

λιώτες που τη σήκωσαν στα χέρια τους και την µετέφεραν µέσα στην εκκλησιά,

εκεί όπου ήταν µαζεµένα και τα πτώµατα των άλλων νεκρών Αγριλιωτών. Τους

έψαλαν και τους έθαψαν όλους µαζί πίσω από το ιερό της Παναγιάς της Αγρι-

λιώτισσας, µέσα σε µια απόλυτη νεκρική βουβαµάρα, που τη διέκοπταν µόνο τα αναφιλητά των

γυναικών και ο λυπητερός ήχος της καµπάνας, που χτύπαγε για ώρες αργά και πένθιµα, για το µεγά-

λο εκείνο χαµό...
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Η Ρούσα και ο Κωσταντής

Ο θρύλος εδώ αναφέρεται και πάλι στα χρόνια της

σκλαβιάς, κάπου 50 χρόνια µετά το κούρσεµα του Αγρίλη. Οι

Αγριλιώτες είχαν πλέον καταφύγει και έµεναν στο «Παλαιοχώ-

ρι» κάπου εκεί στο κάµπο του Χαλαζονιού. Ζούσαν πάντα µε

την αγωνία των επιδροµών που εξακολουθούσαν να κάνουν οι

κουρσάροι της Μπαρµπαριάς, του Τούνεζι και του Μαρόκου, οι

οποίοι δεν δίσταζαν να φτάσουν και µέχρι την  ενδοχώρα, για να αρπάξουν, να καταστρέψουν και να

σφάξουν , σπέρνοντας παντού το πόνο και τη δυστυχία. Όλοι οι καηµένοι Παλαιοχωρίτες, φοβό-

ντουσαν µην έρθει και πάλι  η καταραµένη ‘κείνη µέρα...

Στο Παλαιοχώρι λοιπόν ζούσε τότε ο Κωσταντής Σµυρνής, ένα λεβεντόπουλο 20

ετών, που αγαπούσε την όµορφη  Ρούσα τη συγχωριανή του, που ήταν µια πολύ

όµορφη αλλά ορφανή κοπέλα και στην οποία είχε τάξει γάµο, που θα γινόταν τη

Κυριακή του Θωµά.  Ο γάµος πράγµατι έγινε και το γλέντι κράτησε για πολύ. ∆εν

πρόλαβαν όµως να περάσουν ούτε τρεις µέρες από το γάµο, και οι Αλτζερίνοι κουρ-

σάροι έκαναν τότε και πάλι τη παρουσία τους. Ο Κωσταντής πάλευε γενναία όλο

εκείνο το βράδυ και στο φως της αυγής, που οι πειρατές είχαν αποτραβηχτεί στον

Αγρίλη, οι Παλαιοχωρίτες ξαναγύρισαν  στο ρηµαγµένο χωριό, για να σβήσουν τις

φωτιές και να περισώσουν ότι µπορούσαν.   Η µπόρα µεν ...είχε περάσει, αλλά από

τη συγκέντρωση εκείνη διαπιστώθηκε πως έλειπαν πολλοί, µαζί µ’ αυτούς δε κι ο

Κωσταντής...

Η άτυχη Ρούσα έτρεχε παντού σαν τρελή, δεξιά κι αριστερά, στα σπίτια στις αυλές

στα χωράφια και στις λαγκαδιές, ξεφωνίζοντας το όνοµά του

-Κωσταντή!! Παναγιά µου,  Κωσταντή...!!   
Μα κανείς δεν απαντούσε. Και η ώρα περνούσε και ο ήλιος ανέ-

βαινε αργά, για να φωτίσει τη µατωµένη γη του χωριού, µε τα κοµµατια-

σµένα κορµιά και τους µαυρισµένους τοίχους. Ο Κωσταντής δεν φαινό-

ταν πουθενά και κανείς δεν µπορούσε να δώσει στη Ρούσα µια πληρο-

φορία. Η άµοιρη, ξεµαλλιασµένη, τρελή κι απελπισµένη κατηφόρισε στον

Αγρίλη κι εκεί, ανοιχτά στο πέλαγος προς τα Στροφάδια, είδε τη σιλουέ-

τα του µαύρου καραβιού, που άρπαξε από την αγκαλιά της, τον αγαπη-

µένο άνδρα της. Κουνούσε τα χέρια της, φώναζε, παρακαλούσε τη

Παναγιά να τη συµπονέσει και να βοηθήσει το Κωσταντή της, να γυρίσει

πίσω. 

-«Παρθένα µου Αγριλιώτισσα, µου άρπαξαν τον Κωσταντή, τον άντρα µου, τη συντροφιά
µου, τον προστάτη µου...  Άλλον δεν έχω στο Κόσµο,. Φέρτον µου πίσω. Κάνε το θαύµα σου.

Θα τον περιµένω...»
Εκεί τη βρήκαν αργότερα, οι Παλαιοχωρίτες και Φιλιατρινοί που την αναζητούσαν. Την οδήγησαν

στο καλύβι της κι εκεί έµεινε µετά κλεισµένη, για να αφήνει µόνο τη σκέψη της να τρέχει ελεύθερη στα

πέλαγα και στους γιαλούς, πέρα ‘κει στη γκρίζα θάλασσα, ψάχνοντας πάντα το µαύρο καράβι, που

σαν κακό γεράκι της είχε αρπάξει το Κωσταντή της...    

Η Αλτζερίνικη γαλέρα είχε αποµακρυνθεί κι έσχιζε τη θάλασσα του Ιονίου, µε τη

µαύρη σηµαία να σκορπίζει πάντα φόβο και τρόµο, σε όσους την αντίκριζαν. Στη

πλώρη του καραβιού, σαν πραγµατικό κουρέλι βρισκόταν ριγµένος ο Κωσταντής.

Θαλασσοβρεγµένος και καταµατωµένος στο πρόσωπο και τα χέρια. Ήταν µουδια-

σµένος, µε τα ρούχα του ξεσκισµένα και  το µόνο που µπορούσε ν’ ακούσει ήταν κάτι

άγριες φωνές, σε άγνωστη γι αυτόν γλώσσα. ∆εν πρόλαβε να καταλάβει που βρι-

σκόταν και ο Καπετάν Χαϊρεντίν τον άρπαξε από τον ώµο και τον κλώτσησε δυνατά.

Τον έσπρωξε κάτω από τη κουβέρτα της γαλέρας, προς τα κουπιά και τότε του φόρε-

σαν µια αλυσίδα στα πόδια... 

-Θεέ µου, σκέφτηκε, εδώ θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής µου;
Τρία χρόνια πέρασαν από τότε και ο Κωσταντής ποτέ του δεν χαµογέλασε. Το
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µυαλό του ήταν µόνο στη Ρούσα και στη Παναγιά την Αγριλιώτισσα. Μ’ αυτές µόνο κρυφοµιλούσε

από µέσα του και έτσι κυλούσαν και περνούσαν οι µέρες, οι µήνες και τα χρόνια, που φαίνονταν γι

αυτόν αιώνες...

Μια µέρα, η γαλέρα των πειρατών ήρθε κι αγκυροβόλησε κάπου νότια

από τη Πρώτη. Πέντε από τους αιχµαλώτους βγήκαν στη στεριά, µε τη

συνοδεία κουρσάρων φυλάκων, για να γεµίσουν τα βαρέλια που είχαν στη

ράχη τους, µε πόσιµο νερό. Μαζί τους ήταν και ο Κωσταντής. Κι εκεί άκου-

σε τότε ξαφνικά µια φωνή να τον καλεί µε τ’ όνοµά του:

- Κωσταντή!!  Έ, Κωσταντή Σµυρνή!!
Πάγωσε και γύρισε για να δει ποιος φώναζε τ’ όνοµά του. Αντίκρισε τότε

ένα γνωστό του Παλαιοχωρίτη, κι έτρεξε αµέσως κοντά του, τον αγκάλια-

σε και τον φιλούσε, λέγοντας:  

-Λέγε µου, λέγε µου γρήγορα φίλε. Η Ρούσα µου τι κάνει;
-Ζει η δόλια, µα  η φτώχεια τη θερίζει. Έπειτα γέννησε και το παιδί, το  παιδί σου και
το έβγαλε και Κωσταντή. Όλοι στο χωριό πίστεψαν πως έχεις πια πεθάνει και τη σταύ
ρωσαν να παντρευτεί, για να µπορέσει να θρέψει και να µεγαλώσει το παιδί της. Αυτή
βέβαια δεν ήθελε ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά δεν είχε και άλλη επιλογή. Τρέξε λοιπόν φίλε
Κωσταντή για να προλάβεις, γιατί αύριο Κυριακή παντρεύουν τη Ρούσα σου 
µ’ άλλον...  

Ο Κωσταντής ζαλίστηκε κι έπεσε κάτω ξερός. Του ήρθε σαν κεραυνός η είδηση αυτή. Οι κουρσά-

ροι τον πήραν τότε και τον φέρανε και πάλι στο καράβι...

Την άλλη µέρα, που ξηµέρωσε η Κυριακή, η κουρσάρικη γαλέρα είχε βάλει πλώρη για το Κατά-

κωλο. Ο Κωσταντής βρισκόταν στην αλλαγή της βάρδιας του και είχε πάει επάνω στη πλώρη. Ακου-

µπούσε εξαντληµένος στη κουπαστή, µε το πρόσωπό του να κοιτάζει πάντα προς την Ανατολή.

Έβλεπε τα βουνά της Μάλης και το καταπράσινο κάµπο του Αγρίλη! Φάνηκε τότε και η άσπρη

εκκλησούλα της Αγριλιώτισσας µε το τρούλο της και το καµπαναριό της, και ο Κωσταντής ανασκίρ-

τησε. Ένας σπαρακτικός αναστεναγµός βγήκε τότε αυθόρµητα από τα στήθη του, που συγκλόνισε

όλους τους σκλάβους και τους έκανε ν’ αφήσουν τα κουπιά. Η γαλέρα έκοψε τότε ταχύτητα και έµει-

νε σε λίγο ακίνητη. Ο Καπετάν Χαϊρεντίν τινάχτηκε αµέσως όρθιος και ανήσυχος ρώτησε. 

-Ποιος είναι π’ αναστέναξε και στάθη το καράβι;
Κι ο Κωσταντής, φοβισµένα µεν, αλλά µε φωνή που ξέσκιζε καρδιές, απάντησε:

-Εγώ ‘µαι  π’ αναστέναξα και στάθη το καράβι.
Τρεις µέρες είχα νιόπαντρος τρία χρόνια σκλαβωµένος.

Σήµερα τη γυναίκα µου µε άλλον στεφανώνουν...
Ο Καπετάν Χαϊρεντίν, διέταξε και ήρθε µπροστά του ο Κωστα-

ντής, που µε όσα λεπτοµερέστερα του διηγήθηκε, τον έκανε να

ηµερέψει και τον µετέβαλε για λίγο από άγριο τέρας, σε πραγµα-

τικό άνθρωπο.  Τον έκανε να λυγίσει και να τον συµπονέσει.  Ο

Χαϊρεντίν, διέταξε αµέσως να στρίψει το καράβι προς τον Αγρίλη.

Με µια βάρκα κατέβασαν µετά τον Κωσταντή και τον έστειλαν στο

λιµανάκι, κει  δίπλα από την εκκλησιά της Αγριλιώτισσας... Αυτός

βγήκε αµέσως σαν τρελός απ’ τη  χαρά του και χωρίς να πιστεύ-

ει στα µάτια του για όλα όσα συµβαίνανε γύρω του, έτρεξε κατευ-

θείαν µέσα στην εκκλησιά, γονάτισε και φίλησε την εικόνα της  Παναγιάς, παρακαλώντας την να τον

βοηθήσει. 

«Βόηθα µε Παναγιά µου, να προλάβω.  ∆ώσε µου δύναµη και φτερά, να φτάσω γρήγορα στη
Ρούσα µου. Να προλάβω, Παναγία µου!».  

∆εν είχε προλάβει να τελειώσει καν τη προσευχή του, κι άκουσε έξω από την εκκλησιά το γνωστό

χλιµίντρισµα του αλόγου του, του «Γρίβου»! Βγήκε αµέσως σαν παλαβός, το φίλησε, το καβάλησε

και άρχισε να τρέχει πετώντας προς το χωριό του, φτερωµένος από τη χαρά του, που θα πήγαινε και

πάλι  στη Ρούσα του... 

Στην εκκλησιά του χωριού, είχε ήδη πάει -τραβηχτή σχεδόν- η Ρούσα, για να τη παντρέψουν,

όπως όλοι οι άλλοι θέλανε. Αυτή η καηµένη δεν ήθελε ποτέ αυτό το γάµο,  αλλά όλοι, µαζί κι ο παπάς,
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την πίεζαν και την υποχρέωναν να κάνει αυτό που εκείνοι πίστευαν πως ήταν το σωστό, γι αυτήν και

το παιδί της. Ξαφνικά,  άκουσε το γνωστό χλιµίντρισµα του αλόγου της, του «Γρίβου» και κατάλαβε

αµέσως το χαρούµενο µήνυµα του. Φώναξε τότε έξαλλη:

- Πάψε παπά τη ψαλµωδιά και σβήσε τις λαµπάδες.
Τι ο Γρίβος εχλιµίντρισε, τον Κωσταντή µου φέρνει.

Και πετώντας από τη χαρά της βγήκε έξω και έπεσε σαν τρελή πάνω στο Κωσταντή της, µε

δάκρυα χαράς, χαράς, ευτυχίας  και ευχαριστίας προς τη Παναγιά την Αγριλιώτισσα, που δεν την είχε

ξεχάσει και είχε κάνει το θαύµα της... Έµειναν για ώρες µαζί αγκαλισµένοι, γελώντας και κλαίγοντας

συνάµα. Ανάµεσά τους, σφιχτά  µέσα στην αγκαλιά τους, κρατούσαν και το µικρό παιδί τους, το

Κωσταντή τον νεώτερο... 

Και ζήσανε αυτοί καλά...  κουλουπού, κουλουπού.

Αυτά λοιπόν, για τα άγρια εκείνα θρυλικά κουρσέ-

µατα του Αγρίλη. Ευτυχώς όµως ο τόπος αυτός δεν

γνώρισε µόνο δυστυχία και πόνο από τις πολλές επι-

δροµές και τα κουρσέµατα των πειρατών. Μπορεί

βέβαια ο τόπος αυτός να ερήµωσε τότε και να λόγ-

γοσε για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Μπορεί η

περιοχή αυτή να πήρε µια άλλη, άγρια και αφιλόξενη όψη. Αλλά χάρις και πάλι στο µικρό  λιµανάκι

[το Βαρκαριό], που εξυπηρετούσε τις βάρκες από και προς τη Ζάκυνθο και χάρις σ’  εκείνο επίσης

το πανέµορφο εκκλησάκι της Αγριλιώτισσας, που η θωριά του παρέµεινε επί αιώνες αναλλοίωτη,

ήρεµη και γαλήνια, η περιοχή του Αγρίλη κατόρθωσε και πάλι να ξαναηµερέψει και να ξαναζωντανέ-

ψει, στα µέτρα βέβαια της εποχής εκείνης. Οι χαρούµενες φωνές των Φιλιατρινών και των άλλων

Αρκαδινών χωριανών, των Παλαιοχωριτών και Χαλαζονιτών, ξανακούστηκαν και πάλι γύρω από την

εκκλησιά τους και γύρω από την αχυρένια τους Μπαράκα! Το µικρό καµπαναριό της Αγριλιώτισσας

ακούστηκε να στέλνει και πάλι τους χαρµόσυνους και πανηγυρικούς ήχους του, σε κάθε γιορτή  και

σε κάθε ακόµη περίπτωση, που ο καλόγερος έκρινε πως έπρεπε να γιορτάσει

πανηγυρικά κάποιο γεγονός, µε κωδωνοκρουσίες!  Ιδίως το ∆εκαπενταύγου-

στο, η καµπάνα του Αγρίλη χτυπούσε συνέχεια από τη προηγούµενη µέρα,

γιατί έπρεπε  ν’ ακουστεί στα γύρω χωριά. Η µεγάλη γιορτή της Παναγιάς είχε

επί τέλους φτάσει και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής [γιατί στον Αγρίλη ακόµα

έµεναν ελάχιστοι], έπρεπε να συγκεντρωθούν στην εκκλησιά και µετά στη

µικρή Μπαράκα του Καλόγερου, όπου τους περίµενε το καθιερωµένο λουκού-

µι, παστέλι και κρύο νερό, αλλά και ο χορός µε το τραγούδι.  ∆εν µπορούσε να

λείψει κανείς ... 

Πριν φύγουµε από αυτή τη τόσο παλιά εποχή, θα αναφέρω εδώ, πως το 1805, είχε περάσει από

τη περιοχή των Φιλιατρών ο Γάλλος περιηγητής Pouqueville, που έφτασε από τη Ζάκυνθο στον

Αγρίλη, που ήταν τότε το µόνο λιµάνι µε το οποίο συνδεόταν η περιοχή Φιλιατρών µε την υπόλοιπη

τουρκοκρατούµενη Ελλάδα. Γράφει λοιπόν στις σηµειώσεις του, για τον Αγρίλη: « Είναι ένα µικρό

λιµανάκι χωρίς προφύλαξη καµία, αλλά είναι το µοναδικό σηµείο της ακτής, για να πλευρίζουν οι  βάρ-

κες της Ζακύνθου να κάνουν τις ανταλλαγές των προϊόντων τους µε τους κατοίκους των Φιλιατρών,

οι οποίοι συχνά υπέφεραν από µεγάλες επιδροµές των άπιστων της Μπαρµπαριάς...». [Στη συνέχεια,

πάει στα Φιλιατρά και προχωρώντας προς Μάραθο, γράφει πως συνάντησε και το εξωκλήσι του

«Άγιου Κυριάκου», εννοώντας ασφαλώς την Αγία Κυριακή. Απ’ αυτό συµπεραίνεται, πως µόνο το

λιµάνι του Αγρίλη ήταν προσιτό  την εποχή εκείνη].
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Στη 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

Παναγία η Αγριλιώτισσα

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

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

Σε ξαναβρίσκω ώ Παναγιά
αθάνατη κι αιώνια!

∆ήµητρα Τσίγκανου
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Το Βυζαντινό εκκλησάκι της Αγριλιώτισσας
» Παναγιά Αγριλιώτισσα… Αλήθεια, πόσες γενιές δεν πέρασαν
προσκυνώντας µπροστά της… Πόσα ευλαβικά χέρια δεν άναψαν
το άγιο καντήλι της… Πόσες δεκάδες γενιές δεν γιόρτασαν και
δεν γλέντησαν στο δεκαπενταύγουστο στη χάρη της.... Πόσες
χαρές… και πόσες θλίψες, θλίψες  ανείπωτες δεν βίγλισε το
καµπαναριό της.  Πόσες άγριες µπόρες, άγριες φουρτούνες µε
οστριογάρµπια  και βοριάδες, φουρτούνες πραγµατικές  µα κι
µεταφορικές δεν κράτησε µε το παράστηµά της,, µε την όµορφη
θωριά της,, την άγια κορµοστασιά της η «γαλανόλευκη» εκκλη-
σιά, που ορθόπλωρη, ατράνταχτη, αναλλοίωτη ταξιδεύει στα
πέλαγα των αιώνων, από την δοξασµένη εποχή των Παλαιολόγων
µέχρι την ακροθαλασσιά της δικής µας εποχής!!!…   «

[Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος - Ιούνιος 1957]

Ο Ναός είναι -πιθανότατα- κτίσµα του 13ου

µ.Χ. αιώνα και ο θρύλος έχει κι εδώ µια πολύ

ωραία ιστορία να µας δηγηθεί για το όµορφο

αυτό εκκλησάκι, που φαίνεται σαν να ξεπήδη-

σε ξαφνικά τα χρόνια εκείνα, µέσα από το

πουθενά. Ο θρύλος για το ναό της Παναγίας

της Αγριλιώτισσας 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 αξιο-

πρόσεκτος ναός, αφού ο Αγρίλης ήταν πάντα ένας µικρός οικισµός και όχι ένα

µεγάλο χωριό, για να δικαιολογηθεί εκεί το χτίσιµο µιας τέτοιας αξιόλογης εκκλη-

σιάς. Πολλά από τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την εκκλησία δεν είναι ντόπια και πρέπει να

µεταφέρθηκαν από αλλού. Από πού όµως και για ποιόν λόγο; Ποιος τα µετέφερε και πότε; Όλα αυτά

λοιπόν, δικαιολογηµένα ίσως τροφοδότησαν τον εξής ωραίο θρύλο. 

Σ’ ένα από τα πολλά κυνήγια των Παλαιολόγων , στη περιοχή του Αγρίλη,

[που ήταν παλιά ένας πυκνός τόπος από θάµνους, κατάλληλος για κυνήγι],

συνέβη κάποτε κάτι πολύ δυσάρεστο στον Αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο

τον Η΄. Η µία εκδοχή του θρύλου αναφέρει, πως όταν κάποτε -στα µέσα Αυγού-

στου- πλησίαζε ο Αυτοκράτορας Ιωάννης µε το καράβι του στον Αγρίλη,

ξέσπασε ξαφνικά ένα από τα γνωστά  δυνατά µπουρίνια της περιοχής και η

άγρια φουρτούνα της θάλασσας έριξε το καράβι του  στα βράχια και το τσάκισε

στη κυριολεξία, χωρίς όµως να πάθει απολύτως τίποτα ο Αυτοκράτορας Ιωάν-

νης.  Αυτό τότε το απέδωσε ο ίδιος σε θαύµα της Παναγίας, που συνέπεσε να

γιορτάζει τις ηµέρες εκείνες [∆εκαπενταύγουστο] και αποφάσισε λοιπόν να χτί-

σει το εκκλησάκι αυτό για να τιµήσει τη µνήµη της.   

Η άλλη εκδοχή θέλει να έχει πληγωθεί σοβα-

ρά ο Αυτοκράτορας Ιωάννης, σ’ ένα από τα

πολλά εκείνα κυνήγια του στον Αγρίλη, είτε από

την επίθεση ενός αγριόχοιρου, είτε ενδεχοµένως

κι από κάποιο άστοχο βέλος που είχε πέσει κατά

λάθος επάνω του. Για καλή του όµως τύχη, βρέ-

θηκε στο τόπο αυτό ένας καλόγερος που έµενε

σ’ ένα µικρό κελί -δίπλα από ένα παλιό εκκλησά-

κι της Παναγίας που προϋπήρχε εκεί-  και χάρις

στη σωτήρια αυτή επέµβαση και περιποίηση του

καλόγερου, κατάφερε ο αυτοκράτορας να επου-

λώσει γρήγορα τη πληγή του και να επιζήσει.
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Όταν λοιπόν ήταν έτοιµος να φύγει ο Ιωάννης από το κατάλυµα του καλόγερου, τον

ρώτησε τι θα µπορούσε να του προσφέρει ως αντάλλαγµα για το µεγάλο καλό που

του είχε κάνει. Ο καλόγερος λοιπόν το µόνο που τότε του ζήτησε ήταν, να τον βοη-

θήσει ο αυτοκράτορας να χτίσει στη θέση της παλιάς εκκλησίας µια άλλη µεγαλύτε-

ρη και καλύτερη, που αποτελούσε το µοναδικό όνειρο της ζωής του.  Ο Αυτοκρά-

τορας λοιπόν Ιωάννης υποσχέθηκε στο καλόγερο πως θα του έκτιζε το ναό αυτό

που ονειρευόταν και δεν ξέχασε όταν επέστρεψε στη Κωνσταντινούπολη, να στεί-

λει αµέσως στον Αγρίλη ένα µεγάλο καράβι µε αρχιµάστορες και µε κάποια κατα-

σκευαστικά υλικά, για να εκπληρώσει την υποχρέωσή του. Λέγεται µάλιστα, πως ήταν οι ίδιοι εκείνοι

πρωτοµάστορες, που είχαν φτιάξει λίγο πριν και το µεγάλο, τον ωραίο βυζαντινό ναό του Σωτήρος,

στην Επισκοπή της Χριστιανούπολης...

Η εκκλησία της Αγριλιώτισσας καταστράφηκε στο δυτικό µέρος της στέγης της, το 1825, από

φωτιά που της έβαλαν τότε οι αραπάδες του Ιµπραήµ για να τη κάψουν. Την εποχή εκείνη ήρθε στον

Αγρίλη κι ένας «λαοπλάνος» που ονοµαζόταν Παρθένιος Βλαχονικολακόπουλος, ο οποίος και αυτο-

χειροτονήθηκε καλόγερος. Εγκαταστάθηκε σ’ ένα µικρό σπιτάκι, που βρισκόταν ανατολικά του ναού

και που το είχε κτίσει ο προηγούµενος καλόγερος, ο Ανθέµιος. Ο Παρθένιος όµως, δεν είχε στο νου

του ποτέ το καλό της εκκλησίας, αλλά το πώς θα κατάφερνε -µέσω της εκκλησίας- να ξεγελάσει τους

πιστούς και να τους πάρει χρήµατα. Βρήκε λοιπόν το 1831 έναν αφελή ονόµατι Μπρεδήµα, που είχε

κάποια µικρή περιουσία και τον πλησίασε για να του κάνει ... κατήχηση. Του είπε πως αυτός ήταν  ο

ηγούµενος της  κατεστραµµένης ερηµοκλησιάς του Αγρίλη  και πως αν ήθελε ο Μπρεδήµας θα µπο-

ρούσε να πουλήσει τη περιουσία του

και την χαρίσει στο Μοναστήρι του

Αγρίλη, ή έστω να δανείσει τα χρή-

µατα που θα έπαιρνε από τη πώλη-

ση, στον ηγούµενο ...Παρθένιο, για

να επισκευάσουν την εκκλησία.  Θα

τον χειροτονούσε δε και καλόγερο

και θα εκτελούσαν µαζί εκεί καθηµε-

ρινώς τη θεία λειτουργία, για να τα

οικονοµούν και να περάσουν καλά τα

γηρατειά τους.  Ο αφελής Μπρεδή-

µας το εδέχτηκε και αφού χειροτονή-

θηκε, έµεινε τελικά αδέκαρος.  ∆εν

άργησε δε να αντιληφθεί σύντοµα,

πως εκείνος µεν διαρκώς επείναγε, ο

δε Παρθένιος καλοπέρναγε και σπα-

ταλούσε αµέριµνα τα χρήµατα της

εκκλησίας, γλεντοκοπώντας µε γυναίκες. Έκανε λοιπόν ο Μπρεδήµας µια αναφορά προς το Μινι-

στέριον των Εκκλησιαστικών και η Ιερά Σύνοδος αναγκάστηκε τότε κι έδιωξε τον Παρθένιο από

τον Αγρίλη.  Ο Μπρεδήµας πήρε ότι άχρηστο είχε αποµείνει από τα κινητά έπιπλα και σκεύη της

εκκλησίας και έφυγε από τον Αγρίλη. Ο Παρθένιος όµως πήγε τότε στον Άγιο Νικόλαο Φιλιατρών,

που ήταν ένα µικρό εκκλησάκι και µετόχιο του παναγίου Τάφου και ίσως να συνέχισε κι εκεί τη δράση

του. Στον Αγρίλη πάντως ήρθε κι έµεινε ένας άλλος καλόγερος από τη Ζάκυνθο, ο ∆αµασκηνός, που

µαζί µε τους τότε Αγριλιώτες έκαναν κι άλλες εκχερσώσεις  και  χάρις αργότερα και στους Αγριλιώτες

των πρώτων χρόνων του 20ου  αιώνα, δηµιουργήθηκε όλη η κοινόχρηστη περιουσία των Αγριλιω-

τών.

Η όλη αυτή ακίνητη περιουσία δεν δηµιουργήθηκε όπως αντιλαµβάνεστε από τυχόν τάµατα, αφιε-

ρώσεις ή κληροδοτήµατα διαφόρων θρησκόληπτων πιστών, προς την εκκλησία. Ότι διαθέτει σήµερα

ως ακίνητη περιουσία η Αγριλιώτισσα, δεν ανήκει στη Μητρόπολη  ούτε και στα διάφορα «Ιερά Προ-

σκυνήµατα» που ιδρύει η Μητρόπολη µε σκοπό να την ελέγχει και να τη νέµεται. Ανήκουν βέβαια

στο εκκλησάκι των Αγριλιωτών, αλλά και στους ίδιους τους Αγριλιώτες που κοπιάσανε και δηµιουρ-

γήσανε την ακίνητη αυτή περιουσία, µε ένα και µοναδικό σκοπό: Να υπάρχουν στον Αγρίλη κάποια

πάγια έσοδα, που θα επιτρέπουν τόσο τη συντήρηση και τον καλλωπισµό του βυζαντινού µας µνη-

µείου, όσο και του περιβάλλοντος το µνηµείο αυτό χώρο, µαζί και µε όλους τους λοιπούς κοινοχρή-

στους χώρους, που υπάρχουν στον οικισµό του Αγρίλη. Η κοινή αυτή περιουσία, για την οποία θα
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µιλήσω και σε άλλα κεφάλαια θα πρέπει να διοικείται από µια Επιτροπή που θα

την ορίζει ο ∆ήµος Φιλιατρών σε συνεργασία µε τη Μητρόπολη, όπως ήταν η

Επιτροπή εκείνη που καταργήθηκε µονοµερώς, από το σηµερινό Μητροπολίτη. 

Ο νέος λοιπόν ∆ήµαρχος θα πρέπει να επιδιώξει την επανασύσταση της

«Επιτροπής των Αρχαίων εκκλησιών Αγρίλη και Χριστιανουπόλεως», είτε -

ακόµη καλύτερα - να έρθει σε συµφωνία µε την Επιτροπή «Ιερού Προσκυνή-

µατος» και να συστήσουν από κοινού ένα «Πολιτιστικό Οργανισµό», ο οποίος

θα διαχειρίζεται τόσο την εκκλησιαστική περιουσία του Αγρίλη, όσο και τη περι-

ουσία εκεί του ∆ήµου Φιλιατρών, που αποτελείται από το Αναψυκτήριο «Ο

ΜΥΛΟΣ», από τα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου Αγρίλη καθώς και από την

καντίνα του Στόµιου.  Η διαχείριση του κοινού αυτού φορέα, να γίνεται κάτω από απόλυτα διαφανείς

διαδικασίες και να υπόκειται σε ένα πολύ αυστηρό διαχειριστικό έλεγχο.  Κυρίως όµως να υπάρχει

σωστά µελετηµένη και προγραµµατισµένη διάθεση των εσόδων της καθόλου ευκαταφρόνητης αυτής

περιουσίας και τα µέλη που θα διορίζονται στο ∆.Σ. του πολιτιστικού αυτού φορέα, θα πρέπει να είναι

Αγριλιώτες, που θα επιλέγονται µε συναίνεση απ’ όλους τους φορείς.

Σηµειώνω επίσης,  πως η εκκλησία της Αγριλιώτισσας, µόνο όφελος είχε ανέκαθεν από τη συνερ-

γασία της µε τον ΟΦΑ και πως ήταν πάρα πολλά τα εκκλησιαστικά λάβαρα, τα επίχρυσα ιερά σκεύη

και τα ωραία ξυλόγλυπτα έπιπλα που της έχει προσφέρει ο ΟΦΑ. Και κάτι άλλο πολύ σηµαντικό.

Στους ανθρώπους του ΟΦΑ [της πρώτης περιόδου], οφείλεται επίσης και η δικαστική αρωγή και

µεγάλη βοήθεια που της προσφέρθηκε, προκειµένου να προστατευθεί η  εκκλησιαστική περιουσία

του Αγρίλη, που κάποιοι δυστυχώς αχρείοι, επιχείρησαν πριν λίγα χρόνια να την ...οικειοποιηθούν!

Και όταν οι άνθρωποι αυτοί του ΟΦΑ έδιναν µόνοι τους, αληθινές µάχες στα δικαστήρια, τα µέλη του

«Ιερού Προσκυνήµατος» είχαν όλοι τους εξαφανισθεί και κρυβόντουσαν, για λόγους που ο καθένας

µπορεί ίσως εύκολα να καταλάβει, αν τύχει µάλιστα και ξέρει έστω και λίγα, από όσα συµβαίνουν

τελευταία στην Επιτροπή του Αγρίλη, που έχει ξεσπάσει άγριος µεταξύ τους, εξοντωτικός πόλεµος...

{Η εσωτερική ανακαίνιση και η εξωτερική ωραία πλακόστρωση του αυλό-

γυρου της βυζαντινής εκκλησούλας, οφείλω να διευκρινίσω πως έγιναν µε

προσωπική δαπάνη του αείµνηστου και αγαπητού Αγριλιώτη και φίλου

Κώστα Κ. Κόλλια, που ήταν πράγµατι ένας από τους λίγους πραγµατικούς

λάτρες του Αγρίλη και που συνέδραµε γενναία και διακριτικά πάντα το έργο

του Ο.Φ.Α., της αρχικής εκείνης περιόδου. Η απώλεια του Κώστα Κόλλια,

άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.  Η Κρήνη επίσης, που είναι στη

κεντρική πλατεία, πίσω από την εκκλησία, είναι δωρεά του άλλου αείµνηστου

φίλου Γιάννη Μαραγκού, που ήταν κι αυτός ένας µεγάλος λάτρης του Αγρί-

λη. Το σχέδιό της Κρήνης, έγινε από τον Αρχιτέκτονα Γ. Χριστόπουλο}.
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Μετά την απελευθέρωση του 1821 

Πολλά είναι τα γεγονότα

που συνέβησαν στον Αγρίλη κατά

την Επανάσταση του 1821, όπως

και µετά από τη Τουρκοκρατία.  Ο

καλόγερος τότε Ανθέµιος, είχε

ανοιχτές πάντα τις πόρτες της

εκκλησούλας και κατέβαινε κάθε

πρωί στο λιµανάκι, για να υψώσει τη σηµαία του σταυρού.

Έκανε κι αυτός τον αγώνα του! Χτυπούσε τη καµπάνα τακτι-

κά, για να συγκεντρωθούν οι Αγριλιώτες να προσευχηθούν

στην εκκλησιά και να δώσουν κουράγιο στους Φιλιατρινούς

αγωνιστές, που είχαν αναµιχθεί ενεργά τότε στον απελευθερωτικό αγώνα. Από τα απέναντι νησιά, τα

Στροφάδια τη Ζάκυνθο και τη Κεφαλονιά, επέστρεφαν στον Αγρίλη -µε καΐκια και ψαρόβαρκες- οι

καταδιωγµένοι από τους Τούρκους Φιλιατρινοί, για να λάβουν κι αυτοί µέρος στην µεγάλη Ελληνική

Επανάσταση και να πολεµήσουν για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ο Αγρίλης είχε ξαναγίνει το

µέρος εκείνο που µαζευόντουσαν όλοι οι Φιλιατρινοί και οι Αρκαδινοί, για να ανταλλάξουν τα νέα τους

και να συντονίσουν τις ενέργειές τους για τον αγώνα. 

Και αργότερα, όταν το 1825 ο άγριος Αιγύπτιος Μπραϊµης περνούσε κι έσπερνε παντού µε τους

αραπάδες του, τη φωτιά και το θάνατο, τότε και πάλι πολλοί Φιλιατρινοί ήταν εκείνοι που µπαρκάρι-

σαν και πάλι από το «Βαρκαριό» του Αγρίλη, το µικρό εκείνο λιµανάκι, κι έφυγαν  µε βάρκες και

καΐκια, προς τα απέναντι νησιά, για να κρυφτούν και να σωθούν. Το πέρασµα του Ιµπραήµ  από τη

περιοχή της Τριφυλίας, ήταν βάρβαρο και ολέθριο στη κυριολεξία. Φωτιά και

τσεκούρι, απ’ άκρου σ’ άκρο. Κατέστρεφαν και έκαιγαν ότι έβρισκαν µπροστά

τους. Τα σπίτια και  η εκκλησία της Αγριλιώτισσας, ήταν τα πρώτα που γνώρι-

σαν τη µανία τους. Συνέχισαν το ίδιο και µε όλα τα µεγάλα σπίτια των Φιλιατρών

και µε όλες τις εκκλησίες. Αγιαννάκης, Βλαχέρνα, Αγια Μαρίνα, Αγιώργης,

Αγιανδρέας, Αγιαπόστολοι, Παναγία Γουβιώτισσα. Με τις λόγχες τους έβγα-

ζαν τα µάτια των Αγίων από τις εικόνες και ακολουθούσε

φωτιά. Φεύγοντας από τα Φιλιατρά, πήραν µαζί τους ένα τσούρµο γυναικό-

παιδα, για να τους πουλήσουν δούλους, στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. 104

ονόµατα Φιλιατρινών γυναικόπαιδων, που άρπαξε και πήρε µαζί του ο

Ιµπραήµ, θα τα βρείτε γραµµένα στο πίσω µέρος του Μνηµείου-Κενοτάφειου

που έχει στήσει η Βιβλιοθήκη ΕΡΑΝΗΣ στην βόρια είσοδο των Φιλιατών, ως

ένα ελάχιστο φόρο τιµής, για τους άτυχους αυτούς συµπολίτες µας, θύµατα του

Αγώνα για την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία της χώρας µας.  

Οι παλαιότεροι έλεγαν, πως η µεγάλη αναπτυξιακή

περίοδος της πόλεως των Φιλιατρών, που έλαβε χώρα κατά το 19ο αιώνα, οφείλε-

ται κατά ένα µεγάλο µέρος στην οικονοµική ανάπτυξη που επέφερε η καλλιέργεια

και  το εµπόριο της σταφίδας, στη περιοχή του Αγρίλη. Ήταν το µεγαλύτερο εµπορι-

κό κέντρο της περιοχής και ταυτοχρόνως ήταν και το µοναδικό ...«θέρετρο» της Τρι-

φυλίας. Οι προύχοντες, οι σταφιδέµποροι και όλοι οι πολιτικοί παράγοντες των

Φιλιατρών και της Κυπαρισσίας, ερχόντουσαν συχνά στη Μπαράκα του Αγρίλη για

να συζητήσουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες, επί του σταφιδικού θέµατος, προκειµένου να παίρ-

νουν τις αποφάσεις τους. Ερχόντουσαν βέβαια και για να διασκεδάζουν ακόµα, αλλά πάντα κρυφά

απ’ τις γυναίκες τους...  Ο καλόγερος όµως της εκκλησιάς παρακολουθούσε κι εγνώριζε τα πάντα, γι

αυτό και όλοι στηριζόντουσαν στην εχεµύθειά του και τον φρό-

ντιζαν ιδιαίτερα, µη τυχόν και του ξεφύγει κουβέντα... Κι αυτός

δεν έχανε ευκαιρία να τους µαγειρεύει από τα κοτόπουλα που

διέθετε στον Αγρίλη και να τους προσφέρει και το ωραίο κρασί

που προµηθευότανε από τη Μώραινα, γιατί πάντα φρόντιζε

να έχει η Μπαράκα του, όλα εκείνα που οι επισκέπτες του

Αγρίλη του ζητούσαν. Με το αζηµίωτο βέβαια! 
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Ο καλόγερος, όλο και κάτι έπαιρνε για τη φιλοξενία αυτή που

προσέφερε για να µπορεί να αναπληρώνει αυτά που κατανάλω-

ναν οι επισκέπτες του. Και ίσως, για να µπορεί κι αυτός να το

ρίχνει λιγάκι έξω, µε τις Γαλλίδες και Γερµανίδες «πριµαντόνες»,

που βρισκόντουσαν τότε στα Καφέ-Σαντάν των Φιλιατρών... (Για

την εποχή αυτή, θα αναφερθούµε σε άλλο κεφάλαιο).

Ο καλόγερος δεν ξεχνούσε επίσης ποτέ να χτυπάει τη καµπάνα

τ’ Αγριλιού, κι όταν επέστρεφαν οι ψαράδες από το ολοήµερο ή το

ολονύχτιο ψάρεµά τους. Τότε µαζευόντουσαν στο µώλο όλοι σχεδόν οι Αγριλιώτες που έµεναν στα

γύρω κτήµατα, για να θαυµάσουν τη πλούσια ψαριά και για ν’ αγορά-

σουν τα σπαρταριστά φρέσκα Αγριλιώτικα ψάρια. Και πράγµατι τα

Αγριλιώτικα ψάρια ήταν ανέκαθεν, τα πιο νόστιµα ψάρια της περιοχής.

Όλοι οι ψαράδες από τα Φιλιατρά, τη Κυπαρισσία, τη Μάραθο και από

τα Βάτικα ακόµη, ερχόντουσαν για να ψαρέψουν στη θάλασσα του

Αγρίλη, γιατί εκεί έβρισκαν τα περισσότερα και τα καλύτερα ψάρια. Τα

µεγάλα δε καΐκια, τα γρι-γρι, που ξεκίναγαν από τη Κυπαρισσία ή και

από τη Μάραθο, πριν ανοιχτούν στο πέλαγος για το µεγάλο ψάρεµά

τους προς στα Στροφάδια, πέρναγαν πρώτα έξω από τον όρµο του

Αγρίλη για να κάνουν το σταυρό τους και για να πάρουν -για το ταξίδι

τους, την ευχή της Αγριλιώτισσας. Με τη µεγάλη κοχύλα, έστελναν από

τη θάλασσα το µήνυµά τους  προς το Καλόγερο και ο Καλόγερος τους ανταπαντούσε αµέσως, χτυ-

πώντας χαρούµενα τη καµπάνα,  για να τους δώσει να καταλάβουν πως είχε ήδη πάρει το µήνυµά

τους και πως θα άναβε το καντήλι της Παναγιάς, µε το λάδι εκείνο που του είχαν αφήσει από πριν

οι ψαράδες, για να έχουν την ευλογία της. 

Κι όταν µε το καλό επέστρεφαν και πάλι τα καϊκια τους -από το ηµερήσιο ταξίδι τους στα Στροφά-

δια, γεµάτα  πάντα από σπαρταριστά

ψάρια, άδειαζαν τότε τα δίχτυα τους

στο µώλο του Αγρίλη, µια κι εκεί ήταν

τότε η µεγάλη ψαραγορά όλης της

γύρω περιοχής. Τα ζύγιζαν µε το

καντάρι τους και τα πούλαγαν στους

εµπόρους, στους ταβερνιάρηδες  και

άλλα στους γυρολόγους λιανοπωλη-

τές, που τα έπαιρναν και άλλα µεν τα

έβαζαν στο κανήστρι που στήριζαν

στο κεφάλι τους, άλλα δε τα πέρνα-

γαν στα βούρλα [τα «µπούρλια-

ζαν»],  και γύριζαν όλα τα χωριά της

περιοχής για να πουλήσουν τα κρε-

µασµένα στις βουρλιές ψάρια τους, στα νοικοκυριά εκείνα που είχαν την οικονοµική  δυνατότητα να

αγοράζουν τότε ψάρια. ∆εν άφηναν όµως ποτέ χωρίς ψάρια τους Αγριλιώτες.  Αυτοί θα έπαιρναν

πρώτοι, το καλύτερο πράγµα. Προτού  δε τελειώσουν το ξεψάρεµα και ξεπούληµα, καλούσαν το

καλόγερο και του έδιναν το φυλαγµένο -γι αυτόν- τελάρο, που το πήγαινε αµέσως τότε αυτός χαρού-

µενος στη Μπαράκα, για να φτιάξει τη περίφηµη κακαβιά και να ακολουθήσει

µετά το καθιερωµένο γλέντι,  στο οποίο συµµετείχαν και όλοι οι γείτονες Αγρι-

λιώτες. Το θαλασσινό τραπέζι, το συνόδευαν πάντα τραγούδια, ανέκδοτες ιστο-

ρίες, αστεία, και πειράγµατα που σκάρωναν όλοι οι Αγριλιώτες, ο ένας στον

άλλον και όλοι µαζί στο καλόγερο!  [Τη περίφηµη εκείνη  Αγριλιώτικη κακαβιά,

θα τη βρείτε και σήµερα να σερβίρεται στη Μπαράκα και είναι πεντανόστιµη,

γιατί φτιάχνεται πάντα µε την ίδια συνταγή του καλόγερου και µε τα νόστιµα και

φρέσκα πάντα ψάρια της περιοχής του Αγρίλη. Αποτελεί δε το «σπεσιαλιτέ»

της νέας Ψαροταβέρνας του Βασίλη Τζαβέλα, και σας συνιστώ να µη χάσετε την

ευκαιρία να τη γευθείτε και να την απολαύσετε! Αρκεί να τηλεφωνήσετε από

πριν]. 
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Στη Μπαράκα του 1927, µε το καλόγερο Νταµίτσα
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Η «χρυσή εποχή» της Σταφίδας!

Θα ήταν αδιανόητο να µιλήσω για τον Αγρίλη και να µην αφιε-

ρώσω ένα ξεχωριστό Κεφάλαιο, στη γλυκιά τη …Μαυροµάτα! Στους

µικρούς εκείνους στρογγυλούς καρπούς των µαύρων µικρόρωγων στα-

φυλιών, που ωρίµαζαν στη θαλπωρή πράσινων φύλλων του απέρα-

ντου σταφιδόκαµπου, γύρω από όλη τη πόλη των Φιλιατρών, αλλά µε

κέντρο πάντα τη περιοχή και το λιµάνι του Αγρίλη! Στη µαύρη Σταφίδα,

χάρις στην οποία αναπτύχθηκε η οικονοµία της πόλης και παράλληλα

ο πολιτισµός των Φιλιατρών, τότε που τα Φιλιατρά ονοµάστηκαν µέχρι

και… µικρό Παρισάκι, επειδή η πόλη µας ξεχώριζε από όλες τις Μεσ-

σηνιακές –αν όχι κι από όλες τις –πλην της Πάτρας- πόλεις της Πελο-

ποννήσου. Και δεν ξεχώριζε τότε, όπως ξεχωρίζει δυστυχώς σήµερα

χάρις στη κακογουστιά και τη κιτσαρία του «Πύργου Αϊφελ», αλλά

χάρις σε κάποια πραγµατικά αριστουργήµατα τέχνης

που τα Φιλιατρά απέκτησαν από το άφθονο χρήµα

που µας χάρισε -στα τέλη του 19ου αιώνα- η καλ-

λιέργεια και το εµπόριο της Σταφίδας. Οι πλατείες

των Φιλιατρών στολίστηκαν µε Φλωρεντιανά σιντρι-

βάνια, µε µαρµάρινες βρύσες, µε αγάλµατα και πολύφωτους ηλεκτρικούς

στύλους, έγιναν τότε νέοι δρόµοι και πεζοδρόµια, αλσύλλια και δεντροστοι-

χίες, έγινε η ∆εξαµενή, το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο υπονόµων, ιδρύθηκαν

Σχολεία, ανεγέρθησαν µεγάλες κι επιβλητικές εκκλησίες, δηµιουργήθηκαν πολι-

τιστικοί Σύλλογοι και η πρώτη δηµοτική Φιλαρµονική µας, καθώς επίσης υψώ-

θηκε τότε και το περίφηµο ψηλό κτίριο µε το Ρολόι του ∆ηµαρχείου, που καθιερώθηκε ως σύµβολο

και έµβληµα της πόλης των Φιλιατρών! 

Ναι! Ο Αγρίλης ήταν τότε το επίκεντρο όλης της σταφιδοκαλλιέργειας και όλου του

σταφιδεµπορίου της ευρύτερης περιοχής των Φιλιατρών. Η εποχή της Σταφίδας,

ήταν πράγµατι ο χρυσούς αιών του Αγρίλη και των Φιλιατρών. Κάθε άλλη καλλιέρ-

γεια παραµερίστηκε ολοσχερώς και όλοι άρχισαν να φυτεύουν σταφίδα. Ο κάµπος

του Αγρίλη πρασίνισε. Και στην άκρη της ακτής, έσµιγε το πράσινο µε το γαλάζιο της

θάλασσας, …σπονδή στο είδωλο του κόσµου. Ο Αγρίλης είχε µεταβληθεί από το

1850, σε Γη της Επαγγελίας!. Το ξελόγγοµα της αγριλιάς άρχισε το 1838 και ολο-

κληρώθηκε το 1843. Το 1860, ο Αγρίλης βρισκόταν στην ακµή της σταφιδοκαλλιέρ-

γειας. Όλοι οι Αγριλιώτες δούλευαν µε κέφι και µε τη σκέψη τους στη µέρα της φόρ-

τωσης του καρπού για την αποθήκη του Άµβουργερ, στη µέρα της πληρωµής…  

Μάχη πραγµατική όλο το χρόνο. Από το ξελάκκωµα στο τέλος του έτους, στο σκάψιµο µε τα κου-

τρούλια την άνοιξη, µετά το Μάρτη για το σκάλο και το κλάδεµα, µετά το χαράκι µε τις φαλτσέτες στα

κούρβουλα, για να δέσουν τα σταφύλια, στο θειάφισµα µε τις θειαφοσακούλες και τα φυσούνια, στο

ρέντο που γέµιζαν τις ψεκαστήρες µε το χαλκόνερο από τις βούτες, για  να πολεµήσουν το περονό-

σπορο, ξανά ρέντο, κάθε φορά που έβρεχε, στη συνέχεια ξεφύλλισµα και κορφολόγηµα, για να δει ο

ήλιος τα άγουρα σταφύλια, µετά κουντέλιασµα, να µην ακουµπάνε τα σταφύλια στο χώµα, στο τέλος

γλίνα απ’ το ποτάµι, για  να χρίσουν τ’ αλώνια  και

ν’ απλώσουν πάνω τους τη σταφίδα. Κι όλο το

χρόνο, το νου τους και το µάτι τους διαρκώς στο

καιρό. 

-Να µας πάρει ο καιρός να σηκώσουµε τη στα-
φίδα απ τα’ αλώνια, να τη πάρουν οι έµποροι…

Ο τρύγος άρχιζε αρχές Αυγούστου. Σηκωνό-

τανε όλος ο Αγρίλης στο πόδι.  Από την ακτή τ’

Αγριλιού, µέχρι  πάνω στο Κατσίµπαλι, στις

Γκορτσιές, στο Χαλαζόνι και στη Φαρακλάδα, κι

από το Στόµιο, το Μερολίθι µέχρι και τη Τερψι-

θέα, βούιζαν οι σταφιδότοποι από τις φωνές και τα
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επιφωνήµατα των νεαρών εργατριών,  από το τραγούδι των ανδρών, από το

βόµβο της σφήκας και του σκούρκου. Ο πυρετός ανέβαινε καθώς όλοι προ-

σπαθούσαν να προλάβουν ο ένας τον άλλον στο τρύγο, να προλάβουν τον

κουβαλητή που κουβάλαγε µε το κοφίνι στον ώµο του τα σταφύλια από τα

κλήµατα στ’ αλώνια, να προλάβουν κι εκείνον που άπλωνε τα σταφύλια στ’

αλώνι, ξεχωριστά τα χοντρόρωγα, ξεχωριστά τα ψιλόρωγα, ξεχωριστά το

µεσαίο µέγεθος…

Ήταν µια µεγάλη γιορτή ο τρύγος στον Αγρίλη. Τα κορίτσια µε τα  άσπρα

τσεµπέρια τους και τα µεγάλα ψάθινα καπέλα τους, µην τους πάρει ο ήλιος το

πρόσωπο, κόβανε γρήγορα τα σταφύλια για να γεµίσουν τις κανίστρες τους,

ώστε να τις πλησιάσει ο ψηλόλιγνος κουβαλητής, που τους έκλεινε πονηρά το

µάτι και  τους έδινε στα κρυφά και καµιά τσιµπιά στο πισινό. 

Από το ∆εκαπενταύγουστο και

όλο το µήνα Σεπτέµβρη ο πυρετός

της δουλειάς ανέβαινε στο κατακόρυ-

φο, στα αλώνια, στις αποθήκες, στη

προβλήτα. ∆εν έπρεπε να χασοµερήσουν και χάσουν το

βαπόρι. Έφευγε το «Ελίζαµπεθ» και ερχόταν να πιάσει

σειρά το «Κινγκ Τζώρτζ». Έβαζαν όλοι τα δυνατά τους να

προλάβουν. Τσιφ Λόντρα τρεις πένες η λίτρα… 

Καραβιές ολόκληρες έφευγαν απ τον Αγρίλη για την Αγγλία. Οι Φιλιατρινοί σήκωναν το καρπό από τ’

αλώνια και τα κάρα κουβάλαγαν κι άδειαζαν στη µεγάλη σταφιδαποθήκη του Άµβουργερ, τα παρα-

γεµισµένα διπλόριγα σακιά. Οι µάκινες δούλευαν µέρα νύχτα να προλάβουν το βαπόρι. Μπονόρα

µπονόρα, το βαγονέτο του Αµβουργερ µετέφερε τα σακιά από τη σταφιδαποθήκη στο µικρό λιµα-

νάκι και φόρτωνε τις µαούνες, οι οποίες στη συνέχεια πήγαιναν  και πλεύριζαν το αραγµένο έξω από

το λιµανάκι του Αγρίλη πλοίο κι άρχιζε η µεταφόρτωση. Βίρα µάϊνα τα βίντσια από τις µαούνες στ΄

αµπάρια του βαποριού, µέχρι αργά, και µετά το βασίλεµα του ήλιου. 

Αξέχαστες οι µέρες και οι νύχτες του Αύγουστου,  για όλους τους Αγριλιώτες και όχι µόνο. 

Αύγουστε καλέ µου µήνα
να ‘σουν δυο φορές το χρόνο!

Φύσα φύσα, Αύγουστέ µου 
για να έρθουν στη πατρίδα 
πρύµνα όλα τα καράβια 
για να πάρουν τη σταφίδα!

Μετά το ∆εκαπενταύγουστο ως τις αρχές Σεπτέµβρη, σηκώνανε

τη σταφίδα από τ’ αλώνια. Τα κάρα πηγαινοέρχονταν όλο το βράδυ

στα αλώνια, να προλάβουν τις µάκινες στο σταφιδεργοστάσιο του

Άµβουργερ, γι αυτούς που δεν διέθεταν τις δικές τους µάκινες.

Εκεί γινόταν το µακινάρισµα της σταφίδας. Με τα µπουράτα χώρι-

ζαν τις ποιότητες. Στα ξύλινα τελάρα οι εργάτριες της διαλογής

ξεχώριζαν το καρπό και έβαζαν την έξτρα ποιότητα στις κασέλες

των 47 λίτρων, που πληρωνόντουσαν ακριβότερα στην Αγγλία. .

Οι εργάτες κάρφωναν τις κασέλες και τις έδεναν µε τσέρκι. Τις φόρτωναν στο βαγονέτο, να τις ντα-

νιάσουν στη προβλήτα  για τις µαούνες που πηγαινοέρχονταν στο πλοίο που ήταν αγκυροβοληµένο

έξω από το λιµανάκι. Όταν το βαπόρι έριχνε άγκυρα, γινόταν

πανικός στου Άµβουργερ. Να προλάβουν να φορτώσουν το

βαπόρι. Φωνές κι αντάρες. Οδηγίες, συµβουλές, κατευθύνσεις

προς τους εργάτες, τα κάρα, τις µαούνες, παντού. Να κάνουν στη

πάντα και οι παραγωγοί,  για να µην εµποδίζουν τη φόρτωση.

Στη φούγα της δουλειάς, οι λάµπες ασετιλίνης έκαναν τη νύχτα

µέρα και η δουλειά συνεχιζόταν µέχρι που ο Καπετάνιος έδινε
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εντολή να σταµατήσει η φόρτωση. Κι όταν το πλοίο φορτωµένο

µετά απέπλεε, όλοι το συνόδευαν µε το µάτι τους, µέχρι να χαθεί

στον ορίζοντα. Μετά πηγαίνανε όλοι µαζί στη Μπαράκα, να πιουν

ένα ποτήρι κρασί, πριν πάνε για ύπνο. Εργάτες, µαουνιέρηδες,

έµποροι. Ο νους τους όλο το βράδυ ταξίδευε µαζί µε την Αγριλιώ-

τικη «µαυροµάτα» τους,  που πήγαινε τσιφ στο Λονδίνο! Ο Αγρί-

λης διέθετε το µοναδικό στη περιοχή σταφιδεργοστάσιο και είχε

αναγνωριστεί και επίσηµα, ως κέντρο και λιµάνι της εξαγόµενης

Τριφυλιακής σταφίδας!!

∆εν ήταν όµως πάντα χαρές και πανηγύρια για το παραγωγό,

η καλλιέργεια και παραγωγή της σταφίδας. Η αγωνία τους ήταν διαρκής κάθε µέρα. Όταν βλέπανε τα

σµήνη από τα σµερόπουλα να πετούνε χαµηλά, ανησυχούσανε: 

- Θα ‘χουµε αλλαξοκαιριά, λέγανε και στρίβανε αµέσως το κεφάλι τους προς το Καγιάφα. Μην

τυχόν και είχε µαύρα σύννεφα, γιατί τότε θα ‘ρχόταν στα σίγουρα η βροχή, αν θα άστραφτε και µπου-

µπούνιζε. Ο Καγιάφας, δεν λάθευε ποτέ την εποχή εκείνη, όταν η λίµνη της Αγουλινίτσας είχε ακόµη

νερά και από κει ερχόντουσαν οι πρώτες βροντές και

αστραπές.

- Έρχονται οι έµποροι…, λέγανε οι Αγριλιώτες, που

έτσι αστεία ονόµαζαν τα Αυγουστιάτικα µπουρίνια. 

- Να λυπηθεί η Παναγιά η Αγριλιώτισσα το κοσµά-
κη έλεγε η νοικοκυρά, κι έκανε το σταυρό της.

- Πεντέξι µέρες ακόµη να µας κάνει καλό καιρό να
σηκώσουµε τη σταφίδα, έλεγε ο νοικοκύρης. Κι έταζε από

µέσα του, ένα κοφίνι σταφίδα, που θα ‘δινε  στο καλόγερο

και στην Επιτροπή, όταν θα ‘ρχόντουσαν  -µετά το τρίψιµο-

µε τα γαϊδούρια τους, για να ζητήσουν να πάρουν και το …µερίδιο της Αγριλιώτισσας!

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου ο καιρός ήταν πάντα επίφοβος για βροχή και η αγωνία όλων δεν τους

άφηνε ούτε στιγµή ήσυχους. Με τις πρώτες βροντές, όλοι έτρεχαν στ’ αλώνια να βάλουν ένα χεράκι

να σκεπάσουν τη σταφίδα. Πολλές φορές τη σκέπαζαν και χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της βροχής.

Για να µη βρει τη ξερή σταφίδα η δροσιά της αυγής. Και όταν ο ήλιος ανέβαινε, τη ξεσκεπάζανε πάλι.

Οι µεγάλοι αγωνιούσαν και τα παιδιά παρακολουθούσαν το πηγαινέλα των µερµηγκιών, που κουβα-

λούσανε  ακούραστα, άγανα και σπόρους στη φωλιά τους…

Κι όταν όλα αυτά συµβαίνανε

στα σταφιδόσπιτα, κάτω στη Μπα-

ράκα του  Αγρίλη η συζήτηση για

τη ζήτηση και τις τιµές της σταφί-

δας, έδινε κι έπαιρνε. Όλοι οι µεγα-

λοσταφιδέµποροι της περιοχής

βρισκόντουσαν καθηµερινά στη

Μπαράκα, κι εκεί συζητούσαν τα

πάντα.  Από τα θέµατα της σταφί-

δας, µέχρι και µε ποίον ήταν  το

προηγούµενο βράδυ η Νικόλ, η

Μαρί και η Ανέτ, που είχαν έρθει

από τη Γαλλία και τραγουδούσαν στα περίφηµα Καφέ Σαντάν των Φιλιατρών.  Οι σταφιδέµποροι

–φυσικό ήταν- να αποτελούν τους play boys της εποχής εκείνης…  Τα χρυσά νοµίσµατά τους, ήσαν

πάντα ικανά να φέρουν στην αγκαλιά τους τη κάθε όµορφη Γαλλιδούλα, όπως τη Λουίζ, τη Κατρίν

και τη Μαρί Κλώντ… Και ο πονηρός καλόγερος τ’ Αγριλιού, είχε πάντα τον τρόπο του να περιποι-

είται και να προσφέρει στους επισκέπτες της Μπαράκας του, κάθε είδους …εξυπηρέτηση.  Με το αζη-

µίωτο βέβαια. Τους κέρναγε τα περίφηµα λουκούµια και τον εκλεκτής ποιότητας καφέ, που του φέρ-

νανε οι ναυτικοί από τη Πάτρα, τους πρόσφερε ακόµα και πούρα, από αυτά που του άφηναν οι ναύ-

τες των Αγγλικών καραβιών, µέχρι ακόµα και καµιά Γαλλική κολόνια, για τη φιλενάδα τους βέβαια…

Και µετά το απόβραδο, όταν το µπλε της αγριλιώτικης θάλασσας γινόταν µαβί του µενεξέ, ερχόταν η

ώρα για τα χείλη του κοριτσιού. Τα πρώτα αστέρια έκαναν την εµφάνισή τους και τότε οι σταφιδέ-
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µποροι κλείνανε πονηρά το µάτι στο καλόγερο. Κι αυτός πάντα φιλόξενος, όλο και κάποιο από τα

µικρά κελιά είχε γι αυτούς πάντα έτοιµο, για να µπουν και να προστατευθούν από το κατεβατό, που

κάθε βράδυ -την ίδια σχεδόν ώρα, έφερνε το κρύο αεράκι της Μάλης, κατευθείαν στον Αγρίλη… 

Όσες σταφίδες λιάζονται
τον Αύγουστο στ’ αλώνια,

τόσα κορµιά χαϊδεύονται
το βράδυ στα σεντόνια…

Το ∆εκαπενταύγουστο του 1835, ο Αγρίλης βρισκόταν στις µεγά-

λες δόξες του. Η εκκλησιά ήταν στολισµένη και εκατοντάδες Φιλιατρινοί είχαν συγκεντρωθεί εκεί µαζί

µε τους προεστούς της περιοχής και µε τον Επίσκοπο Τριφυλίας Παϊσιο, επί κεφαλής όλου του  κλή-

ρου των Φιλιατρών, για να γιορτάσουν µαζί τη γιορτή της Παναγίας, αλλά και για να παρευρεθούν

στα βαφτίσια του γιου του πρώτου ∆ηµάρχου των Φιλιατρών, Ζαχαρία Πασχαλίγκου,  που έγιναν

την ηµέρα εκείνη στο εκκλησάκι του Αγρίλη, µε µεγάλη επισηµότητα και που απετέλεσαν το πρώτο

µεγάλο «κοσµικό» γεγονός της Τριφυλίας, µετά την απελευθέρωση. Η Μπαράκα, είχε αποχτήσει ήδη

τότε έναν ακόµη µεγαλύτερο κοινόχρηστο χώρο, από το ξελόγγοµα της γύρω περιοχής κι εκεί έγινε

το µεγάλο γλέντι, ο χορός και το ξεφάντωµα των Φιλιατρινών. Τα αρνιά ψηνόντουσαν και τσίκνιζαν

περασµένα στις σούβλες που ήταν στη σειρά -έξω από τη Μπαράκα και το κρασί έρεε άφθονο  από

τα βικιά µε το ωραίο Αγριλιώτικο κοκκινέλι. Ο χορός στο φόρτε του και το τραγούδι των Αγριλιωτών

χαρούµενο ακουγότανε δυνατά, σε όλη τη περιοχή. 

«Γαλάζια είν’ η θάλασσα, βοήθεια Παναγιά
και γελαστό το κύµα, Κυρά µας Αγριλιώτισσα.
Και πράσινος  ο κάµπος, φύλαγέ µας Παναγιά,
µετάξια να σου φέρω, Κυρά µας Αγριλιώτισσα!»

Το 1861, η Μπαράκα άρχισε πλέον να λει-

τουργεί καθηµερινά και να αποτελέσει το µόνιµο

στέκι των Αγριλιωτών. Τότε ανοίχτηκε και το πηγα-

δάκι που είναι έξω από την Εκκλησία και τότε το

λιµανάκι του Αγρίλη αναγνωρίστηκε πλέον σαν επί-

σηµο λιµάνι εξαγωγής σταφίδας! Ο ∆ήµος Φιλια-

τρών κατασκεύασε το 1851 το πρώτο τµήµα της

προβλήτας στο λιµανάκι του Αγρίλη, για να εξυπηρετεί τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων της

περιοχής και ιδίως της σταφίδας.

Ο Αγρίλης, ήταν τότε το πιο γνωστό και αγα-

πητό µέρος της δυτικής Τριφυλίας. Υπουργοί, Βου-

λευτές, ∆ήµαρχοι, Τραπεζίτες, Επιστήµονες, µεγαλέ-

µποροι και µεγαλοεπιχειρηµατίες Φιλιατρινοί και

Κυπαρίσσιοι, είχαν τα σπίτια τους στον Αγρίλη και

ανάµεσά τους ξεχώριζαν οι οικογένειες των Σωτη-

ρόπουλου, Σπέντζα, Σταυριανόπουλου, Νικολό-

πουλου, Φραγκαντώνη, Καραβίτη, Κασσίµη,

Σαρσέντη, Λουρίδα,  Βορρέ, Παπαδιαµαντόπου-

λου, Παπαλεωνίδα, Καλαντζάκου, Βορρέ, Παπα-

λεωνίδα, Παπαντωνόπουλου, Καψάλη, Κάη,

Κοµνηνού, Βαρβέρη, Χάραρη, Φραγκάκη και άλλων που ήταν

τότε από τα πρώτα διάσηµα ονόµατα της Τριφυλίας και όχι µόνον.

Οι βεγγέρες ήταν στην ηµερήσια διάταξη τότε, για τις πιο πλούσιες

απ’ αυτές οικογένειες. Τα σπίτια των πιο πλουσίων Φιλιατρινών, επι-

πλώθηκαν µε έπιπλα που έφεραν από τη Βενετία, τη Μασσαλία ή

τη Πάτρα. Μέχρι και πιάνα µε ουρά, µπήκανε την εποχή εκείνη σε

πολλά Φιλιατρινά σπίτια. 
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Π α ν τ ο ύ

είχαν ξεφυτρώσει

τότε σαν µανιτά-

ρια και τα …«στα-

φιδόσπιτα» στον

Αγρίλη, που τα

π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α

βέβαια ήταν σκέτα

κ α λ υ β ό σ π ι τ α ,

φτιαγµένα από

καλαµιές και φτέρη. Οι σταφιδαποθήκες πλήθαιναν και η Μπαράκα ήταν πάντα γεµάτη από χαρού-

µενο και πλούσιο κόσµο. Από τις παλιές Αγριλιώτικες οικογένειες, που δεν είναι µόνο οι πιο πάνω

που ανέφερα, δεν πρέπει να παραλείψω και τις Φιλιατρινές οικογένειες των Μαραγκέων, Μπακου-

ρέων, Κτενέων, Κοκκορέων, Μπαταγέων, Φουρναρακέων, Σακουλέων, Λαµπιρέων, Πλακο-

νουρέων, Οικονοµάκιδων, Καλογεροπουλέων, Ξυνογιαννακοπουλέων, Λαµπροπουλέων,

Θεοδωροπουλέων, Κιτσέων, Παρισσέων, Μαρκοπουλέων, Βωβέων, Παπαθεοδωσοπουλέων,

Ηλιοπουλέων, καθώς και οι οικογένειες των Κανελλόπουλου, Σάµπαλη, Παναγούλια, Αρβανίτη,

Τσαµούρη, Αθανασόπουλου, Μπογιατζή, Γώγου και άλλων που τα ονόµατά τους ασφαλώς µου

διαφεύγουν ή εκείνων που τα ονόµατά τους θα τα αναφέρω όταν µιλήσουµε για το Μερολίθι και το

Στόµιο. Αυτοί ήταν οι πρώτοι κάτοικοι που έβαλαν στις αρχές του περασµένου αιώνα τα θεµέλια του

σηµερινού –υπό την ευρεία έννοια- Αγριλιώτικου οικισµού. Οι µεγάλοι επίσης Φιλιατρινοί σταφιδέ-

µποροι της «χρυσής εποχής» του Αγρίλη, όπως οι Λαµπίρης, Βαρβέρης, Μποσινάκης, Σταυρια-

νόπουλος ή Κουτσαβίτης,

Κάης, Νικολόπουλος, Τσά-

φος, Βαρβαρήγος, Παπα-

ντωνόπουλος και άλλοι,

βρισκόντουσαν όλοι καθηµε-

ρινά στον Αγρίλη και κρατώ-

ντας τις τσάντες τους -γεµά-

τες µε τα χρυσά τότε νοµί-

σµατα της Αγγλίας- επλήρω-

ναν τους Αγριλιώτες …«επί

τόπου»! 

Επί κεφαλής των σταφιδε-

µπόρων, ήταν όπως ανέφε-

ρα η Αγγλική Εταιρεία

Άµβουργερ, που είχε τη

δική της γνωστή αποθήκη,

αλλά και τη δική της προβλήτα φορτώσεων σταφίδας, µε ιδιόκτητο ντεκοβίλ, ή βαγονέτο, ή µικρό τραι-

νάκι –αν θέλετε. ΟΙ Αγριλιώτες βαρκάρηδες, ήταν ο Λάππας, ο Μαραγκός και ο Παπορίσος. Ερχό-

ντουσαν όµως και άλλοι από τη Κυπαρισσία, την Αγία Κυριακή και τη Μάραθο, στη «σκάλα» ή στο

«Βαρκαριό» του Αγριλιού, γιατί οι φορτώσεις από τον Αγρίλη δεν πρόφταιναν τα µεγάλα εµπορικά

πλοία. Κι από το λιµανάκι  του Αγρίλη η σταφίδα της περιοχής Φιλιατρών και περιχώρων πήγαινε στα

λιµάνια της Πάτρας, της Τεργέστης, του Λιβόρνου, της Νάπολης και της Μασσαλίας! Η µισή και

πλέον παραγωγή της Φιλιατρινής ενδοχώρας, εξαγόταν µέσω του µικρού αυτού λιµανιού! Αν θυµά-

µαι καλά, ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες Ενετικές λίτρες σταφίδας, εµπορευόταν, µόνο η Εται-

ρεία Άµβουργερ, στον Αγρίλη!

Αυτά για τη χρυσή εποχή εκείνη, που φευ,  µας εγκατέλειψε στις αρχές του 20ου αιώνα και που οι

Αγριλιώτες την αποχαιρέτησαν για πάντα, όπως αποχαιρετάει κανείς, ένα δικό  του αγαπηµένο πρό-

σωπο…
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φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ΑΑ γγ ρρ ιι λλ ιι ώώ ττ ιι κκ οο   ΆΆ λλ µµ ππ οο υυ µµ

Ο Αγρίλης το 1940Ο παλιός Αγρίλης στη δεκαετία του 20

Στη δεκαετία του 40Στη δεκαετία του 40

Στη δεκαετία του 40Στη δεκαετία του 40



33

Η απαγωγή του Σωτηρόπουλου

Το 1866, ένα συνταρακτικό γεγονός συνέβη στον Αγρίλη, που κατα-

τρόµαξε τους Αγριλιώτες, αλλά και το πανελλήνιο. Οι ληστές Κίτσος και

Λαφαζάνης αιχµαλώτισαν το Βουλευτή Τριφυλίας και πρώην υπουργό

Οικονοµικών, στις κυβερνήσεις Κων/νου Κανάρη και Αλέξανδρου Κου-

µουνδούρου, Σωτήριο Σωτηρόπουλο.  Ο Σωτηρόπουλος έµενε τα

Καλοκαίρια στο σπίτι του στον Αγρίλη, εκεί που είναι σήµερα τα σπίτια

των Γερµανέων και των Παρισσέων. Το κτήµα είχε µια έκταση 150

στρεµµάτων, από τα οποία 120 ήταν φυτεµένα µε σταφίδα, [και διά-

σπαρτες µέσα σ’ αυτές ήταν 250 µουριές και 40 αχλαδιές], 14 στρέµµα-

τα µε αµπέλια, 5 στρέµµατα µε σουλτανίνα, 3 µε περιβόλι, 5 στρέµµατα

ήταν τ’ αλώνια και 3 στρέµµατα ήταν τα σπίτια και οι αυλές.

Ήταν λοιπόν απόγευµα της 28ης Ιουλίου, που είχαν φύγει όλοι  οι εργά-

τες που δούλευαν στο κτήµα του και είχαν µείνει εκεί µόνο ο Σωτηρόπουλος µε τη γυναίκα του, ο

Επιστάτης του κτήµατος, και τρεις υπηρέτες. Ήταν περίπου δύο ώρες πριν δύσει ο ήλιος, που ο

Σωτηρόπουλος είχε µόλις γυρίσει από το µπάνιο του, που το έκανε καθηµερινά στου Κόκορα το

λιµανάκι. Είχε ήδη δειπνήσει και καθόταν την ώρα εκεί-

νη στην προαύλιο του σπιτιού του, καπνίζοντας το

πούρο του και  κουβεντιάζοντας µε τη γυναίκα του, όταν

ξαφνικά ακούστηκαν τα άγρια γαυγίσµατα  των σκυλιών

του κτήµατος.  Ακούστηκαν επίσης βήµατα ανθρώπων

που ερχόντουσαν τρέχοντας  και πριν προλάβει να

καταλάβει τι συνέβαινε, ξεπετάχτηκαν απότοµα µπρο-

στά του δυο άνδρες µε βρόµικα ρούχα, αξύριστοι και

οπλισµένοι µε ντουφέκια, σπαθιά και µε δυο πιστόλια ο

καθένας. 

-Καλησπέρα σας, λένε και απλώνουν το χέρι τους να τον χαιρετήσουν.

-Καλησπέρα ! απαντάει ο Σωτηρόπουλος και τους δίνει το χέρι του.
-Είστε ο κύριος Σωτηρόπουλος; 
-Μάλιστα. 
-Μη φοβάσαι. ∆εν ήρθαµε να σε βλάψουµε, αλλά µόνο για να πάρουµε χρήµατα, απαντούν

οι ληστές.

-Ούτε σας γνωρίζω, ούτε κανά κακό σας έκανα. Εποµένως δεν φοβάµαι, εκτός και σας έβα-
λαν άλλοι για να µε βλάψετε, απάντησε ο Σωτηρόπουλος.

-Εµείς όργανα άλλων δεν γινόµαστε. Κοιτάζουµε µόνο τη δική µας δουλειά, απαντούν οι

ληστές. 

Μετά από ένα ακόµα σύντοµο διάλογο, απεδείχθη πως ήταν

άνδρες της ληστρικής συµµορίας του Λαφαζάνη, του µεγάλου ληστή

της Πελοποννήσου που είχαν έρθει να πάρουν το Σωτηρόπουλο, µόνο

και µόνο για να ζητήσουν µετά χρήµατα. Η απαγωγή έγινε χωρίς αντί-

σταση, αλλά διαδραµατίστηκε προηγουµένως µια  συγκινητική ιστορία,

µε τη γυναίκα του Σωτηρόπουλου να κλαίει και να τους παρακαλάει να

µην τον πάρουν και θα φρόντιζε αυτή να τους στείλει τα χρήµατα. Τον

έβαλαν σ’ ένα από τα άλογα που είχαν αφήσει στην άκρη του κτήµατος

και πήγανε κατά Κυπαρισσία. Μετά από ώρες πορεία, µπήκανε σ΄ ένα

φαράγγι κι εκεί τους περίµενε ο νεαρός ληστής Λαφαζάνης, που ήταν

µόλις 22 χρονών. 

Καθ΄ όλο το διάστηµα της φυγής προς τα ληµέρια των ληστών,

υπήρχε συνεχής διάλογος µεταξύ τους, βασικά πολιτικός, που οι ληστές

κατηγορούσαν τους πολιτικούς για τα µέτρα που είχαν πάρει εναντίον

τους και γενικά γύρω από τω θέµα των ληστοσυµµοριών, που την

εποχή εκείνη κυριαρχούσε στην Ελλάδα. 
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Υπήρχε και ένα είδος παζαριού -από πλευρά του Σωτηρόπου-

λου- για τα λύτρα που ζητούσαν, γιατί ήταν πάρα πολλά και δεν

ήταν δυνατόν να µπορέσει η οικογένεια του Σωτηρόπουλου να τα

συγκεντρώσει. Οι ληστές όµως είχαν κάνει τους υπολογισµούς

τους και µε ένα σηµείωµα που έστειλαν µια µέρα αργότερα στη

γυναίκα του Σωτηρόπουλου, της ζήτησαν για λύτρα 80.000 δραχ-

µές, σε χρυσά νοµίσµατα, που ήταν ένα πάρα πολύ µεγάλο ποσό

για την εποχή εκείνη.  

Η γυναίκα του Σωτηρόπουλου ήταν κόρη της πολύ πλούσιας

φιλιατρινής οικογένειας Σαρσέντη και ο κουνιάδος του Σωτηρό-

πουλου, ήταν πλούσιος έµπορος και πολιτικός, που διέµενε τότε

στη Καλαµάτα. Αυτός ανέλαβε να βρει τα χρήµατα για την απελευ-

θέρωση του Σωτηρόπουλου. Μεσολάβησαν πολλά σηµειώµατα

µεταξύ συγγενών και ληστών,  που αφορούσαν το χρόνο και το

τόπο της καταβολής των λύτρων, αλλά και το ποσό εκείνο των

λύτρων, που όµως έµενε πάντα σταθερό, από τη πλευρά των

ληστών. Η µόνη υποχώρηση που έγινε, ήταν να µειωθεί τελικά το

ποσό αυτό στις 70.000 δραχµές. 

Στη συνέχεια, υπήρξαν πολλές απόπειρες συνάντησης των ληστών µε τον Σαρσέντη, προκει-

µένου να τους καταβληθούν τα λύτρα, αλλά κάθε φορά οι ληστές µυριζόντουσαν όλο και κάποια ενέ-

δρα των αστυνοµικών και στρατιωτικών δυνάµεων τους περίµενε, [επειδή όντως τους παρακολου-

θούσαν], και για το λόγο αυτό ανέβαλαν συνεχώς το χρόνο και τόπο της συναντήσεώς τους. Αυτό

κράτησε για πολύ και κάθε µέρα που πέρναγε, ήταν µια νέα περιπέτεια τόσο για το Σωτηρόπουλο

όσο και τους συγγενείς του.  Ολόκληρη τότε η Ελλάδα µιλούσε για την απαγωγή του Σωτηρόπουλου

και το όνοµα του Αγρίλη γραφόταν σε όλες τις εφηµερίδες της Ευρώπης. «Το απάνθρωπον γεγονός
του Αγρίλη, πρέπει να τιµωρηθεί», «Απάνθρωπος πράξις εις το ωραίον προάστιον Αγρίλη»,

«Ανάστατοι οι αγρότες εις τον Αγρίλη». Αυτό κράτησε 36 ολόκληρες µέρες, µε την αγωνία όλων

να κορυφώνεται, κάθε φορά που οι ληστές άλλαζαν τη

θέση τους και η ζωή του Σωτηρόπουλου κινδύνευε από

µέρα σε µέρα. Όταν τελικά ο Θεόδωρος Σαρσέντης

κατάφερε να συγκεντρώσει τα χρήµατα και µε µεγαλύ-

τερη ακόµη δυσκολία να τα µετατρέψει σε χρυσά νοµί-

σµατα, ξεκίνησε από τη Καλαµάτα για να τους πάει τα

λύτρα, αλλά πληροφορήθηκε πως κάποιοι άλλοι

ληστές του είχαν στήσει καρτέρι στο δρόµο, για να του

αρπάξουν τα λύτρα. Σκέφτηκε να ζητήσει τη βοήθεια

του Νοµάρχη και να πάρει µαζί του -για προστασία- µια

στρατιωτική συνοδεία, αλλά εγκατέλειψε αµέσως την

ιδέα αυτή, γιατί φοβήθηκε πως ο Νοµάρχης θα επε-

δίωκε µάλλον να συλλάβει τους ληστές κι αυτό θα προκαλούσε προβλήµατα και ίσως και το θάνατο

του Σωτηρόπουλου.  Αναγκάστηκε λοιπόν να ναυλώσει µια βάρκα µε πανιά και  µε δώδεκα κωπη-

λάτες, στην οποία θα έµπαινε ο Σαρσέντης µε δέκα οπλοφόρους που θα

τους έφερνε από τη Καλαµάτα στον όρµο του Αγρίλη. Αλλά για κακή

τους τύχη, η βάρκα δεν έτρεχε αρκετά και η προθεσµία για τη καταβολή

των λύτρων έτρεχε. Την άλλη µέρα δεν είχαν προλάβει να φτάσουν στη

Πύλο, κι εκεί κάπου έξω από τη Μεθώνη η βάρκα -λόγω απόλυτης νηνε-

µίας- δεν προχωρούσε πλέον καθόλου ικανοποιητικά.  

Την ίδια ώρα οι συγγενείς και φίλοι του Σωτηρόπουλου, µαζί µε εκα-

τοντάδες Φιλιατρινούς και Κυπαρίσσιους περίµεναν εναγωνίως στον

Αγρίλη, για να φανεί η βάρκα, αλλά δεν έβλεπαν τίποτα µέσα στη θάλασ-

σα και η αγωνία τους ήταν απερίγραπτη γιατί η προθεσµία των ληστών,

κόντευε ήδη να τελειώσει. Άρχισαν τότε πολλοί να θρηνούν, να χτυπιό-

νται κι άλλοι είχαν ανέβει στη σκεπή του σπιτιού του να κοιτάνε προς τη

Πρώτη, µη τυχόν και δουν κανά σηµάδι στον ορίζοντα.  
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Ύστερα από ώρες αγωνίας, φύσηξε λίγος αέρας και η βάρκα προχώρησε κι έφτασε στην Αγία

Κυριακή. Εκεί άραξαν και ο Σαρσέντης νοίκιασε άλογα και έτρεξε να φτάσει στον Αγρίλη. Εκεί άρχι-

σε η προετοιµασία καταβολής των λύτρων και πέραν πολλών άλλων τους απασχόλησε και το πώς

ακριβώς θα έπρεπε  να παραδοθούν τα χρήµατα, ώστε να µη τους γελάσουν οι ληστές. Για να µην

πολυλογούµε, πήραν πάλι άλογα και έφυγαν για το ποτάµι της Νέδας και µετά για το Πύργο της Ηλεί-

ας, αλλά συνάντησαν στο δρόµο την εθνοφυλακή και αντιµετώπισαν  άλλες δυσκολίες, µέχρι τελικά

να συναντηθούν κάπου κρυφά µε τους ληστές,ύστερα από όλες αυτές τις περιπέτειες και τα βάσανα.  

Τα λύτρα  κατεβλήθησαν και τελικά ο Σωτηρόπουλος αφέθηκε ελεύθερος, µετά από 36 ηµέρες,

από την αιχµαλωσία του. Το οικονοµικό όµως πλήγµα γι αυτόν ήταν µεγάλο και τρόµαξε µετά να

ορθοποδήσει οικονοµικά και να συνεχίσει τη πολιτική του σταδιοδροµία. Το 1893, µετά τη παραίτηση

του Χαρίλαου Τρικούπη, ανέλαβε πρωθυπουργός, διατηρώντας και το χαρτοφυλάκιο τόσο του

υπουργείου Οικονοµικών, όσο και του υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Επειδή όµως η όλη οικονοµική κατά-

σταση της Ελλάδας την εποχή εκείνη, ήταν η πιο  χειρότερη στην ιστορία της χώρας, η κυβέρνηση

του Σωτηρόπουλου δεν κράτησε περισσότερο από 6 µήνες και έπεσε, για να επανέλθει ο Τρικού-

πης, επί των ηµερών του οποίου συνέβη η αναµενόµενη µεγάλη χρεοκοπία του κράτους. Τότε ήταν

που ο Τρικούπης ανήγγειλε από το βήµα της Βουλής, το ...«δδυυσσττυυχχώώςς  εεππττωωχχεεύύσσααµµεενν»! 

Πριν κλείσουµε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να πούµε πως ο ληστής Λαφαζάνης καταγόταν από

το Μπούζι Κορινθίας και είχε βγει στο κλαρί από το 1863. Ήταν το πρωτοπαλίκαρο του φηµισµένου

αρχιληστή Λύγκου, τον οποίον οι άλλοι ληστές αποκαλούσαν –από σεβασµό- παππού! Το 1866 ο

Λύγκος άφησε τη Πελοπόννησο στο Λαφαζάνη και περιόρισε τη δράση του στην Αττική.

Ανάµεσα στους ληστές της συµµορίας του

Λαφαζάνη, υπήρχαν και δύο Αλωνιστιώτες, που

είχαν εγκατασταθεί στο Κατσίµπαλι. Ο Γιάννης

Μάγειρας ή Πλακονούρης και ο Κώστας Μπου-

γάς. {Το Κατσίµπαλι –σηµερινό Εξοχικό- ιδρύ-

θηκε από τους Αλωνιστιώτες το 1855}. Όταν

έγινε γνωστή η είδηση της απαγωγής του Σωτηρό-

πουλου στα Φιλιατρά, οι Φιλιατρινοί αγανάκτησαν

και έκαναν διαδήλωση στη πλατεία. Μερικοί δε θερ-

µόαιµοι ξεκίνησαν να κάψουν το Κατσίµπαλι, γιατί

θεωρούσαν πως οι Αλωνιστιώτες κάτοικοι του

χωριού αυτού, υπέθαλπαν τη ληστεία. Κι ευτυχώς

που τότε δεν είχε γίνει ακόµη γνωστό, πως οι δύο ληστές που απήγαγαν το Σωτηρόπουλο ήταν  οι

Μπουγάς και Πλακονούρης! Αν αυτό το ήξεραν οι Φιλιατρινοί, τότε σίγουρα θα είχαν κάψει το χωριό. 

Επίσης πρέπει να πούµε, πως για να συγκεντρωθούν τα λύτρα των 70000 δρχ., αναγκάστηκαν

τότε οι συγγενείς του Σωτηρόπουλου να υποθηκεύσουν το χτήµα και την ακίνητη περιουσία του

Σωτηρόπουλου στην Εθνική Τράπεζα, για να πάρουν δάνειο. {Το χειµερινό σπίτι του Σωτηρόπουλου

στα Φιλιατρά, ήταν εκείνο που αργότερα αγόρασε ο µεγάλος σταφιδέµπορος ∆ηµ. Σταυριανόπου-

λος, ή Κουτσαβίτης και βρίσκεται απέναντι από τη ΒΑ γωνία της κεντρικής πλατείας Φιλιατρών,

όπου και το Ανθοπωλείο «Ηλιοτρόπιο», σήµερα}. Τα χρήµατα ανάλαβε να τα παραδώσει στο Λαφα-

ζάνη ο σύγαµπρος του Σωτηρόπουλου, Κώστας Φωτόπουλος. Στο δρόµο όµως τον συνέλαβε ο

Έπαρχος Ηλείας Τάσος ∆ηµητρακόπουλος –που ήταν πολιτικός αντί-

παλος του Σωτηρόπουλου- και προσπάθησε να του …κατασχέσει τα

λύτρα! Αφού ξεπεράστηκε κι αυτό το εµπόδιο, τα λύτρα παραδόθηκαν

τελικά από το Φωτόπουλο στο ληστή Λαφαζάνη, στο χωριό Παλούµπα

της Γορτυνίας. 

Από την αδράνεια γενικά που επέδειξε η τότε Κυβέρνηση, δικαιολογεί-

ται ίσως και η υπόνοια που είχε ο Σωτηρόπουλος, ότι δηλαδή η απαγωγή

του δεν έγινε µόνο για τα λύτρα, αλλά υπήρχε και πολιτικός δάκτυλος, για

να εκτεθεί ο Σωτηρόπουλος, που είχε κατηγορηθεί  τότε από τους αντι-

πάλους του, ότι είχε κι αυτός ευθύνη για τη τακτική του κόµµατός του, το

οποίο είχε παρακινήσει αθώους πολίτες να πάρουν µέρος στη τότε επα-

νάσταση εναντίον του Όθωνα και µετά -ως Κυβέρνηση- τους εγκατέλει-

ψαν, χωρίς να τους δοθεί αµνηστία και πολύς τότε κόσµος πλήρωσε πολύ

άσχηµα, τη συµµετοχή του εκείνη στα Οκτωβριανά και σε άλλα κινήµατα
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της εποχής εκείνης. Τα κόµµατα της Ελλάδας τότε, είχαν δυστυχώς ευθύνη για τη µη αποτελεσµατι-

κή καταπολέµηση των ληστοσυµµοριών, που τις χρησιµοποιούσαν, για να εκδικούνται τους αντιπά-

λους τους…  

Μετά τη παραίτησή του ο Σωτηρόπου-

λος εγκατέλειψε τη πολιτική και επέστρεψε

στα κτήµατά του στον Αγρίλη, όπου πέθανε

το 1898, σε ηλικία 67 ετών. Η κηδεία του

έγινε στην Αθήνα και ήταν πάνδηµος.  Πριν

το θάνατό του, έγραψε ο ίδιος την ιστορία

της απαγωγής του και το ιστορικό αυτό

βιβλιαράκι, χάρις στο φίλο και συµπολίτη

Γιώργο Σωτηρόπουλο, Βιβλιοπώλη Πειραι-

ώς, ανατυπώθηκε και κάποια αντίγραφα βρί-

σκονται στη Βιβλιοθήκη ΕΡΑΝΗΣ, στα Φιλιατρά, για να τα έχουν στη διάθεσή τους οι µεταγενέστε-

ροι Φιλιατρινοί, αν κάποιος ∆ήµαρχος βρεθεί βέβαια, που θα αναλάβει τα έξοδα λειτουργίας της

πολύτιµης αυτής Βιβλιοθήκης...   Ίσως επίσης κάποτε, να βρεθεί και κάποιος Φιλιατρινός σκηνοθέ-

της, που θα αποφασίσει να µεταφέρει το γεγονός αυτό της απαγωγής στο Κινηµατογράφο, γιατί είναι

πράγµατι µια πολύ συγκλονιστική ιστορία, µε περιπέτεια, µε πολλά απρόοπτα και µε µεγάλο

σασπένς.  



3
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Όµορφη εικόνα από τη δεκαετία του 40

φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ΑΑ γγ ρρ ιι λλ ιι ώώ ττ ιι κκ οο   ΆΆ λλ µµ ππ οο υυ µµ
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φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ΑΑ γγ ρρ ιι λλ ιι ώώ ττ ιι κκ οο   ΆΆ λλ µµ ππ οο υυ µµ

Κουβαδοµηχανή του 1940 Ο Μώλος, στη δεκαετία του 40

Ο Μώλος, στη δεκαετία του 60

Ο Μώλος, στη δεκαετία του 30
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Τραγικά ατυχήµατα στον Αγρίλη

Υπήρξαν πολλά τραγικά περιστατικά στη περιοχή του Αγρί-

λη, όπως ο πολύ δυνατός ανεµοστρόβιλος, ή σίφουνας, που

έγινε το 1839 και που σάρωσε τότε όλο τον Αγρίλη, αφήνοντας

µόνο την εκκλησιά όρθια. Οι παλιοί Αγριλιώτες διηγιόντουσαν,

πως η µαύρη εκείνη τρόµπα της θάλασσας, στριφογύριζε επί

ώρες στ’ ανοιχτά και ήρθε µετά και έπεσε µε λύσσα επάνω στη

στεριά, διαλύοντας τα πάντα. Μικρόσπιτα αρπάχτηκαν, δέντρα

ξεριζώθηκαν και ολόκληρες εκτάσεις σαρώθηκαν και κατεστρά-

φησαν. 

Το 1870, µια µεγάλη φουρτούνα της θάλασσας έριξε ένα

Γενοβέζικο καράβι στα βράχια του Αγρίλη και γέµισε η παραλία

από τα πτώµατα των ναυτών του, που τους προσφέρθηκε ως

τελευταία τους κατοικία,  η γη του Αγρίλη...   Ένα ανάλογο θλι-

βερό περιστατικό συνέβη και κατά τη διάρκεια της Κατοχής, κάπου το 1943 αν θυµάµαι καλά, που

έγινε τότε η µεγάλη ναυµαχία του Αγγλογερµανικού στόλου, στα ανοιχτά της θάλασσας του Αγρίλη

και που ολόκληρο εκείνο το βράδυ παρακολουθούσαµε

µε περιέργεια και τρόµο όλοι οι Αγριλιώτες, τις τεράστιες

λάµψεις που έσκιζαν το σκοτάδι του ουρανού και ακού-

γαµε τις µεγάλες εκείνες βροντές από τα ξένα πλοία,

που έριχναν τις κανονιές τους, το ένα στο άλλο. Όταν

την άλλη µέρα ξηµέρωσε, η παραλία του Αγρίλη είχε

γεµίσει ναυαγούς  και πτώµατα Γερµανών ναυτών, που

ήρθαν και τα µάζεψαν οι Γερµανοί  από τα Φιλιατρά, για

να τα µεταφέρουν στη γερµανική βάση, που είχαν τότε

στο Λιµενάρι.   

Το 1932, ήταν επίσης η χρονιά που ένα πολύ θλιβερό δυστύχηµα συνέβη στον Αγρίλη. Πνίγηκε ο

Θεµιστοκλής Αλεξόπουλος, 28 ετών, ∆ικηγόρος, µονάκριβος γιος και µοναδικός απόγονος της

πλούσιας οικογένειας των Αλεξόπουλων, από τη Κυπαρισσία. Το περιστατικό αυτό έµεινε για πολλά

χρόνια άσβεστο στη µνήµη των Αγριλιωτών και το διηγιόντουσαν πάντα οι παλαιότεροι,  µε µεγάλη

συγκίνηση. Η λαϊκή δε µούσα είχε αποτυπώσει λυρικά και παραστατικά, τον τραγικό εκείνο πνιγµό. 

«Στ’Αγριλιού τη παραλία, ένα άµοιρο παιδί,
µε φωνές και παρακάλια, τους συντρόφους του καλεί!
Σώστε µε, παιδιά, φωνάζει. Κινδυνεύω να πνιγώ.
Λυπηθείτε το Μπαµπά µου, που δεν έχει άλλο γιο...
Και ο θείος του ο Γιώργης, Λίρες τάζει εκατό, 
το Θεµιστοκλή να βγάλουν, ζωντανό απ’ το γιαλό.
Μα η θάλασ’ αγριεµένη, έκανε σαν το θεριό!
∆εν εβράδυνε να πνίξει, του Αλεξόπουλου το γιό...»

Το άτυχο παιδί δυστυχώς δεν σώθηκε και το έκλαψε τότε όλος ο Αγρίλης και όλη η Τριφυλία. Χιλιά-

δες κόσµου συγκεντρώθηκαν στον Αγρίλη και ρωτούσαν συντετριµµένοι το φίλο του Θεµιστοκλή Αλε-

ξόπουλου, τον Φιλιατρινό Γιώργο Βορρέ, που ήταν κι αυτός τότε νεαρός δικηγόρος, για το πώς

συνέβη το δυστύχηµα εκείνο. Ο Βορρές διηγιόταν πως τη µέρα εκείνη, µια µεγάλη παρέα φίλων του

συγκεντρώθηκαν στον Αγρίλη και ύστερα από ένα πλούσιο φαγοπότι στη Μπαράκα, ο Αλεξόπουλος

σηκώθηκε ξαφνικά και πήγε να κολυµπήσει, παρά τις έντονες διαµαρτυρίες των Αγριλιωτών, που

προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, αλλά  δεν τα κατάφεραν. Το άτυχο παιδί έπαθε ανακοπή και τελι-

κά χάθηκε, πριν προλάβουν να του δώσουν ένα χέρι βοήθειας. Ο δυστυχής πατέρας, µη έχοντας

κανέναν άλλο συγγενή, άφησε στη µνήµη του γιου του όλη του τη περιουσία, για να χτιστεί το σηµε-

ρινό Νοσοκοµείο της Κυπαρισσίας. 
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Έχουν συµβεί και άλλοι  πνιγµοί στον Αγρίλη, όπως εκείνο το

αξέχαστο και  τραγικό συµβάν µε τον αγαπηµένο των Αγριλιωτών

ψαρά,  τον Νικήτα Παπαθεοδωσίου, τον «Μπούσουλα», που ο

άµοιρος πνίγηκε το 1980, προσπαθώντας να σώσει τη γυναίκα του

που είχε πέσει κατά λάθος, από τη βάρκα στη θάλασσα.  Μπλέ-

χτηκε κι αυτός στα δίχτυα της βάρκας του και πνίγηκαν δυστυχώς

και οι δυό τους, κάτω ακριβώς από το Κάστρο του Φουρναράκη.

Τους µετέφεραν νεκρούς κι αγκαλιασµένους µέσα στα δίχτυα τους

στο µώλο κι εκεί έτρεξαν όλοι οι Αγριλιώτες κλαίγοντας και φωνά-

ζοντας για τον άδικο εκείνο πνιγµό.  Ο «Κολοτόκος», πάνω  από

τη Μπαράκα, έβλεπε αµίλητος κι αγριεµένος τη πελαγίσια θάλασ-

σα και της µουρµούραγε, µέσα από τα δόντια του: 

-«Σκύλα! Μάγισσα κακιά. Κακούργα, φόνισσα. Γιατί το έκανες»;
Η θεια Ρηγούλα, η καντηλανάφτισσα της εκκλησίας, χτύπαγε την ίδια ώρα πένθιµα τη καµπάνα

της Αγριλιώτισσας, και µαζί έκανε και το σταυρό της!   

-«Ήµαρτον Παναγία µου. Τι συφορά ήταν αυτή; Γιατί το επέτρεψες αυτό Παναγία µου»;
Ο Νικήτας, ο αγαπητός σε όλους ψαράς, ήταν µια από τις τελευταίες γραφικές µορφές του Αγρί-

λη, που όντως µας έλειψε.

Κι άλλο ένα συγκινητικό γεγονός

συνέβη πριν 10 περίπου χρόνια.

Κάποιο νεαρό παιδί από την

Αθήνα, είχε φύγει για ψάρεµα µε τη

βάρκα του, από τη Μάραθο, και

χάθηκε στο πέλαγος, ύστερα από

µια µεγάλη και άγρια πάλι φουρτού-

να. Οι ολοήµερες έρευνες του Λιµε-

νικού και της Αστυνοµίας  δεν έφε-

ραν δυστυχώς κανένα αποτέλεσµα

και όλοι τότε πίστεψαν πως το

άτυχο παιδί, το είχε καταπιεί η

θάλασσα. Αυτό όµως βρισκόταν µια

ολόκληρη βδοµάδα εξαντληµένος

πάνω στη βάρκα του, χωρίς σταγό-

να από νερό και ψηνόταν κάτω από

τον ήλιο, βρεγµένος ολόκληρος µε

τ΄ αλάτι της θάλασσας.  Τελικά οι δυνάµεις του το εγκατέλειψαν και έπεσε σε κώµα. Η βάρκα του ακυ-

βέρνητη, τον πήγαινε πέρα δώθε και ήταν θέµα λίγων ωρών ακόµη, για να επέλθει το µοιραίο. Ήταν

αργά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, που το κύµα είχε φέρει τη βάρκα του έξω απ τον

Αγρίλη και τότε άκουσε -σαν να ήταν όνειρο- να έρχεται από την απέναντι στεριά, πολύ σιγανά, αχνά,

η γλυκιά εκείνη µελωδία του «Αι γενεαί πάσαι», που την έψελναν την ώρα εκείνη οι Αγριλιώτες, στη

περιφορά του µικρού επιταφίου τους, γύρω από την Αγριλιώτισσα. Χωρίς να αντιλαµβάνεται το τι

ακριβώς συνέβαινε, το που ακριβώς βρισκόταν, ένοιωσε µέσα του µια περίεργη γαλήνη, µια απερί-

γραπτη ανακούφιση και παρά το ότι δεν ήταν πλέον σε θέση ούτε να και να µπορεί να σκεφτεί, ένοι-

ωσε εν τούτοις πως βρισκόταν κάπου κοντά στη

σωτηρία του. Κάποιο χέρι είχε πάρει το κουπί της

βάρκας του και την οδηγούσε στο λιµανάκι της

Αγριλιώτισσας. Το άλλο πρωί, οι Αγριλιώτες ψαρά-

δες βρήκαν το νεαρό λιπόθυµο µέσα στη βάρκα

του, που αρµένιζε ήσυχα έξω από τα ρηχά νερά της

αγριλιώτικης θάλασσας. Ήταν βέβαια σε κώµα, σχε-

δόν µισοπεθαµένος, αλλά ευτυχώς ακόµα ανέπνεε.

Τον µετέφεραν αµέσως στο Νοσοκοµείο και το

άτυχο-τυχερό παιδί,  τελικά επέζησε...
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Μετά τη σταφιδοκαλλιέργεια

Η «χρυσή εποχή της σταφίδας»,

κράτησε πενήντα περίπου χρόνια, από τότε

[το 1850], που έκανε τον Αγρίλη ένα από τα

πιο γνωστά λιµάνια της Πελοποννήσου [!],

χάρις στις µεγάλες εξαγωγές προς την

Ευρώπη. Η σταφιδοκαλλιέργεια, κράτησε κι

άλλα 50 περίπου χρόνια ακόµη, αφήνοντας

πίσω της πολλές και ανεπανάληπτες ευχάρι-

στες αναµνήσεις. Την όµορφη εποχή της

σταφίδας, είτε και στα πολύ τελευταία της,

την προλάβαµε ευτυχώς και τη ζήσαµε κι

εµείς στη παιδική µας ηλικία, γύρω από το 1945 -1950.  Έχουµε λοιπόν κι εµείς ζωντανές εικόνες απο

το τρύγο, το άπλωµα των σταφυλιών στα χρισµένα µε τη γλίνα  αλώνια, το τρίψιµο [ξεκορτσάλισµα]

της ψηµένης σταφίδας, το µακινάρισµα [!],  που ο ήπιος µονότονος ήχος της µάκινας γινόταν ο πιο

ευχάριστος ήχος για ολόκληρη τη φαµίλια, αλλά και για τους γείτονες, που ερχόντουσαν να βοηθή-

σουνε, αφού κι εµείς µε τη σειρά µας θα τρέχαµε αύριο στα δικά

τους αλώνια, για να τους βοηθήσουµε. [Είχαµε τις λεγόµενες

...«δανεικαριές», µεταξύ των γειτόνων] Τα πιο τυχερά όµως

ήταν πάντα τα µικρά παιδιά, που τα βάζανε να κάτσουν επάνω

στη µάκινα, και απολάµβαναν από κει το απίθανα ωραίο  λίκνι-

σµα της µάκινας... Τι ευτυχία ήταν πράγµατι, για ολόκληρο το

σπίτι, η βραδιά που µετά το µακινάρισµα, σωρώναµε όλη τη

σταφίδα σ’ ένα µεγάλο σωρό στα αλώνια, για να έρθουν το επό-

µενο πρωί [νύχτα, πριν καλά καλά ξηµερώσει] τα κάρα να τη

σακιάσουν και να τη µεταφέρουν στον έµπορο!   Κι όταν τελεί-

ωνε το µακινάρισµα και ο µεγάλος σωρός ήταν ήδη έτοιµος να

τον σκεπάσουµε µε το σταφιδόπανο, τότε ο νοικοκύρης φώναζε τη γυναίκα του, που στεκόταν από

τη πίσω µεριά του σωρού, και τη ρώταγε, όσο δυνατά µπορούσε: 

-Με βλέπεις, ρε γυναίκα ; 
-Σε βλέπω. Του απαντούσε εκείνη.

-Του χρόνου, να µη µε δεις! [Να ήταν δηλαδή τόσο µεγάλος ο

σωρός, που να τον έκρυβε!].

- Αµήν Παναγία µου Αγριλιώτισσα! Απαντούσε εκείνη...
Πώς µπορεί λοιπόν κάποιος, που έζησε τα ωραία εκείνα χρόνια,

να ξεχάσει ποτέ τη µοσχοβολιά της ξεραµένης σταφίδας,  που

ανάβλυζε από τα µυροβόλα αλώνια όλου τ’ Αγριλιού, και η µυρω-

διά εκείνη απλωνόταν σ’ όλο τον Αγριλιώτικο κάµπο, από το Φιλια-

τρινό ποτάµι, µέχρι τη Μπούκα, κι από τη θάλασσα µέχρι επάνω

το Κατσίµπαλι, τις Γκορτσές και το Χαλαζόνι; Πώς µπορεί να ξεχάσει  κανείς, τις νυχτερινές συγκε-

ντρώσεις στ΄ αλώνια, µε τις παλιές ιστορίες και τα αλησµόνητα καλαµπούρια;  Το γλυκό εκείνο ύπνο

στ’ αλώνια, κάτω απ’ τ’ άστρα, που δεν χορταίναµε να τα κοιτάµε και να τα µετράµε, ή να περιµένουµε

να πέσει κάποιο για να κάνουµε µια ευχή, ... µέχρι που τα βλέφαρά µας θα κλείνανε, ή µέχρι που ο

κρύος κατεβατός θα µας ανάγκαζε να κουκουλωθούµε  κάτω από τη κουβέρτα; Και πώς µπορούµε

επίσης να ξεχάσουµε τις µεγάλες αγωνίες και τα ξενύχτια µας, όταν άστραφτε ο Καγιάφας και όλοι

τότε ξέραµε πως σε λίγο θα έρθει βροχή και πως έπρεπε αµέσως τότε να σκεπάσουµε τη σταφίδα

για να µη βραχεί, ή και για να µη την πάρει ακόµα κι απ’ τ’ αλώνια, το δυνατό εκείνο πρωτοβρόχι; 

Το ξέπεσµα της σταφίδας, ήταν πράγµατι ένα µεγάλο χτύπηµα για τον Αγρίλη, όπως και για όλη

τη περιοχή των Φιλιατρών. Η «χρυσή εποχή» είχε πια τελειώσει, γύρω από το 1900, αλλά το ολο-

κληρωτικό ξερίζωµα της σταφίδας, έγινε το 1950. Τη σταφίδα τη διαδέχτηκαν οι ελιές, τα σιτάρια, η

βρώµη, το τριφύλλι και τα περιβόλια. Κυρίως όµως τη διαδέχτηκε ο εσωτερικός τουρισµός. Οι

Φιλιατρινοί από την Αθήνα, την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, άρχισαν να αγορά-
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ζουν πλέον οικόπεδα και να χτίσουν τις εξοχικές και παραθεριστι-

κές κατοικίες τους, που οι περισσότερες αργότερα, στα συντάξιµα

χρόνια, θα γινόντουσαν σίγουρα …µόνιµες, γιατί ποιος σώφρων

άνθρωπος δεν θα προτιµούσε να ζήσει τα τελευταία του χρόνια

στον επίγειο αυτό Παράδεισο παρά στις  απάνθρωπες µεγαλου-

πόλεις; Η µεγάλη αγάπη των Αγριλιωτών προς το τόπο αυτό, τους

δραστηριοποίησε σε βαθµό τέτοιο,  που κατάφεραν κι έφεραν τον

Αγρίλη µπροστά από κάθε άλλη παραθεριστική εξοχή της Τριφυ-

λίας. Ο Αγρίλης, ήταν και παραµένει ακόµα το πιο «κοσµοπολί-

τικο» κέντρο της περιοχής. Από τότε ίσως πρέπει να άρχισε και η γνωστή υπολανθάνουσα τοπικι-

στική «ζήλια», από κάποιους στενοκέφαλους άλλων Φιλιατρινών περιοχών. Ο Αγρίλης ... καθόταν

στο στοµάχι πολλών! Ανόητα βέβαια, αλλά δυστυχώς συµβαίνει, ακόµα και σήµερα. Είναι πολλοί εκεί-

νοι που δεν τον ...«χωνεύουν» και δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να µη το δείξουν! 

Η τακτική αυτή, µιας ανόητης και ανώφελης ζήλιας έχει βλάψει νοµίζω αρκετά τη πόλη µας. Το να

κρατάει επίσης ο δήµος και οι  φορείς των Φιλιατρών κάποιες δήθεν ...«ίσες αποστάσεις»,  από τον

Αγρίλη και τα άλλα Φιλιατρινά θέρετρα, για να υπάρχει µια ...«ισορροπία», που δεν θα επιτρέπει να

προκαλούνται παράπονα στους κατοίκους των άλλων περιοχών για ...«δήθεν άνιση µεταχείριση»,

δεν οδηγεί δυστυχώς πουθενά και αντίθετα κάνει µεγάλο κακό στον τουρισµό της πόλης µας και όλης

της περιοχής µας.  Όλα τα µέρη µας κι όλα τα µέρη του κόσµου, έχουν τις δικές τους -µοναδικές-

οµορφιές, αλλά βρε αδερφέ, κάποια από τα µέρη αυτά µπορεί να έχουν κάτι περισσότερο, ή κάτι

καλύτερο, που να αρέσει πολύ στους ξένους και που εµείς οφείλουµε να το παραδεχτούµε και να το

αξιοποιήσουµε, αν θέλουµε να έχουµε όφελος από το τουρισµό µας. Γιατί δεν αντιλαµβανόµαστε πως

ο Αγρίλης είναι κοµµάτι των Φιλιατρών, για το οποίο όλοι οι Φιλιατρινοί θα έπρεπε να καµαρώ-

νουµε ;

Θυµάµαι το σηµερινό Νοµάρχη Μεσσηνίας, ∆ηµ. ∆ράκο,  όταν µας έδινε κάπο-

τε µια συνέντευξη για τις «Φιλιατρινές Ώρες», µας είπε: «Εσείς οι Φιλιατρινοί, έχετε

τρία αξιόλογα µέρη, που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και να τα αξιοποιήσετε,

όσο περισσότερο και καλύτερα µπορείτε.  Τον Αγρίλη, τους Χριστιάνους και τη

Μάλη». Οι ξένοι λοιπόν έχουν εντοπίσει τα καλύτερα µέρη της περιοχής µας και δεν

διστάζουν να εκφέρουν δηµόσια τη γνώµη τους. Οι Φιλιατρινοί όµως δεν το κάνουµε.

Αντί όλοι να αγαπάµε τον Αγρίλη και να λέµε µε υπερηφάνεια «Ο Αγρίλης µας», βλέ-

πουµε δυστυχώς µε µισό µάτι εκείνους που αγαπούν και προβάλλουν τον Αγρίλη. 

Η ποιήτρια Μαρία Πονηρίδου-Αλεπουδέα, υµνώντας σ’ ένα της ποίηµα τη Μεσσηνία, αναφέρε-

ται στα πιο γνωστά ιστορικά Μεσσηνιακά µέρη, αλλά µιλώντας για φυσικές οµορφιές, δεν θυµάται

άλλα µέρη, παρά µόνο τον Αγρίλη!

«Το Ναυαρίνο, το Μανιάκι, η Μεθώνη,
του Αγριλιού οι οµορφιές, η Αρκαδιά 
και η Καρδαµύλη, που ενώνει τις δυο δόξες, 
την καινούργια, τη παληά...
Κι άλλοι πολλοί λογοτέχνες ύµνησαν µε τη πένα τους τις οµορφιές του Αγρίλη. Οι Σωτ. Αθανα-

σιάδης, Παν. Παπαχριστόπουλος, Μπάµπης Νίντας, Τίτος Αινείας, Πάνος Σπάλλας, Άλκης

Κωτσάκης, ∆ήµος Ζευγολάτης, Νίκος Μαραγκός, Χρήστος Πλακονούρης, ∆ιονύσης Πιταράς,

Κώστας Κόλλιας-Ερανιώτης, Κώστας Καπελούζος, Αντώνης Γιαννόπουλος κ.ά. 

«Νοστάλγησα το Ιόνιο και νάµαι στον Αγρίλη

και να µε χαιρετά µακρυά, Ζακυνθινό µαντήλι! [Σ. Αθανασιάδης]
Μια άλλη µεγάλη ποιήτρια, η Μαρία Πολυδούρη, όταν έµεινε στα µαθητικά της

χρόνια [1914-1915], στα Φιλιατρά, το µέρος που αγαπούσε περισσότερο ήταν ο Αγρί-

λης. Η Τούλα Κάη, που ήταν τότε παιδικές φίλες, µου διηγιόταν  πως η Πολυδούρη

ερχόταν και καθόταν επί ώρες επάνω στα άσπρα βότσαλα [τότε...], της ωραίας

παραλίας της Μπούκας, κοιτάζοντας το Ιόνιο και ονειροπολώντας... Εκεί συνέβη

τότε και ο πνιγµός ενός πολύ νέου παιδιού και η Πολυδούρη συγκινήθηκε πάρα πολύ

από το σπαραγµό και το κλάµα της άτυχης εκείνης Μάνας, που είχε πάρει στην αγκα-

λιά της το νεκρό παιδί της...  Η ευαισθητοποίηση εκείνη έφερε στη καρδιά της Πολυδούρη τα πρώτα
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της λογοτεχνικά φτερουγίσµατα  και θέλησε να εξωτερικεύσει τα συναισθήµατά της εκείνα, µ’ ένα

πεζοτράγουδο που έγραψε και που του έδωσε το τίτλο «ο πόνος της Μάνας»! Ήταν το πρώτο της

ποίηµα, που το έγραψε -µαθήτρια τότε- και το έστειλε από τα Φιλιατρά σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό

της Αθήνας, για δηµοσίευση και προκάλεσε τότε ιδιαίτερη αίσθηση.  Το λογοτεχνικό λοιπόν ξεκίνηµα

της µεγάλης αυτής ποιήτριας, ήταν ο Αγρίλης. Η Πολυδούρη, είχε πάντα στο γραφείο της ένα µεγά-

λο άσπρο βότσαλο που είχε πάρει µικρή από τη Μπούκα, που δεν το αποχωρίστηκε, µέχρι το θάνα-

τό της... 

Πριν φύγουµε από την ωραία αυτή εποχή, των αρχών του 20ου αιώνα, θα σας δώσω να διαβά-

σετε λίγες µόνο γραµµές από την επιστολή που είχε στείλει από τον Αγρίλη η Ελένη Φρανγκαντώ-

νη, σε µια φίλη της στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 1900. Μέσα από τη καθαρευουσιάνικη γλώσσα της

εποχής εκείνης, θα απολαύστε και το ροµαντισµό  των κορασίδων του Αγρίλη, κατά την εποχή εκεί-

νη ...   

«...Εδώ αγαπητή µου φίλη, ο ήλιος µεταστοιχειώνει εις πελώριους όγκους απέφθου χρυσού,

της δύσεως τα νέφη, λουόµενος εις τα γαλανά νερά του Ιονίου και απλώνει επί του γλαυ-

κού απείρου µιαν αρµονίαν αορίστων αποχρώσεων, ρίπτουσαν την ψυχήν εις γλυκύτατα

όνειρα...  Εδώ εις την ακτήν των Φιλιατρών, την κατασπαρµένην κοµψώς από µικρά σπι-

τάκια αναβυόµενα πάλλευκα, ως κύκνοι, ανάµεσα από την πλουσίαν βλάστησιν της στα-

φίδος την καταπράσινον - πλαισιώνουν την τραχείαν εικόνα του ανθρώπου του αναζητού-

ντος εις τα στερνά της µητρός γης, τον χρυσόν της εργασίας. ...»

Συνεχίζουµε λοιπόν το «οδοιπορικό» µας για τα ωραία εκείνα χρόνια που κι εµείς ζήσαµε ως νέοι

στον Αγρίλη και τον χαρήκαµε. 

Στα πρώτα µετακατοχικά χρόνια, άρχισε η καλλιέργεια λαχανικών

στον Αγρίλη. Τα πρώτα Αγριλιώτικα περιβόλια που ήταν τότε γνωστά,

ήταν του Βορρέ, του Τσεπενέκου και του Φιλόπουλου. Υπήρχαν

και τα χωράφια του Φραγκάκη και του Σπέντζα, στα οποία καλλιερ-

γούσαν τριφύλλι και φιστίκια!  Ήταν η πρώτη εποχή των ποτιστικών

χωραφιών, που το νερό απ’ τα πηγάδια το έβγαζαν αρχικά µε το

«Μαγγανοπήγαδο» ή όπως αλλιώς τη «Κουβαδοµηχανή»! {Επρό-

κειτο για ένα σύστηµα συνδεδεµένων κουβάδων, κοντά ο ένας στον

άλλον, που έκαναν µια συνεχή περιστροφική κίνηση, πάνω κάτω στο πηγάδι, χάρις σ’ ένα σύστηµα

από γρανάζια και οδοντωτούς τροχούς. Όταν οι κουβάδες έφταναν επάνω στο χείλος του πηγαδιού

και µετά αναποδογυρίζανε, για να πάνε και πάλι µέσα στο πηγάδι, άδειαζαν το νερό τους σε µια µεγά-

λη χοάνη κι από κει το νερό διοχετευό-

τανε στα αυλάκια του περιβολιού. Το

όλο σύστηµα λειτουργούσε χάρις σ’ ένα

άλογο που ήταν γερά δεµένο -µ’ ένα

ξύλο- περασµένο µέσα σε µια υποδοχή

του κεντρικού άξονα και τον οποίο

κινούσε περιστροφικά, κάνοντας συνε-

χώς  κύκλους γύρω γύρω από το πηγά-

δι. Με τα γρανάζια του οδοντωτού τρο-

χού , όλο το σύστηµα ετίθετο σε κίνηση

και η κουβαδοµηχανή έλυνε κατά το

καλύτερο τρόπο την άρδευση για το πότισµα των περιβολιών.

Άλλοι περιβολάρηδες  χρησιµοποιούσαν για την άντληση νερού

το «κάργιο», που ήταν ένα σύστηµα µοχλού, µε βαρίδια δεµένα

στη µια  άκρη ενός κονταριού και µ’ ένα δοχείο κρεµασµένο στην

άλλη. Έσπρωχνες το κοντάρι µε το δοχείο µέσα στο πηγάδι, το

γέµιζες µε νερό και µετά, µε τη βοήθεια του µοχλού, το δοχείο

ανέβαινε εύκολα, χωρίς να χρησιµοποιείς µεγάλη σωµατική

δύναµη]. 
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Οι πρωτοπόροι όµως Αγριλιώτες περιβολάρηδες, Βορρές, Φιλόπουλος, Σπέντζας [νοµίζω και ο

Στασινόπουλος ή Τσεπενέκος],  χρησιµοποιούσαν πετρελαιοµηχανές, για να ποτίσουν τα περιβό-

λια τους.   Οι µηχανές αυτές είχαν µάλιστα κι ένα δυνατό  χαρακτηριστικό - µονότονο ήχο, και ακου-

γόντουσαν σ’ όλο τον Αγρίλη, όταν λειτουργούσαν. Οι Αγριλιώτες αυτοί ήταν οι πρώτοι που καλλιέρ-

γησαν λαχανικά στον Αγρίλη. Μετά ακολούθησαν οι Τασουλαίοι, οι Μανιαταίοι, οι Ταµπασέοι κ.ά.

Τότε πάντως δεν υπήρχαν φυτοφάρµακα και χηµικά λιπάσµατα, και χαιρόσουνα να τρως άφοβα τα

ζαρζαβατικά εκείνα, όπως τ’ αγγούρια, τις ντοµάτες, τα µεγάλα µακρόστενα καρπούζια [µποτίλιες]

και τα πεπόνια [τύπου Αργείτικα].  Χάρις στις πετρελαιοµηχανές αυτές, οι κάτοχοί τους είχαν το

προνόµιο να έχουν τότε και ηλεκτροφωτισµό τα σπίτια τους, ενώ όλοι εµείς οι υπόλοιποι, τη βολεύα-

µε µε τη λάµπα πετρελαίου, που τη βάζαµε µέσα στο µεγάλο γυάλινο φανάρι, για να µη τη σβήνει ο

αέρας. Κάποιοι  προνοµιούχοι, διέθεταν τις λάµπες Λούξ, που ο άπλετος φωτισµός τους, αποτελού-

σε τότε ένα είδος ...πολυτέλειας! 

Καλά,  δεν µιλώ για ψυγεία, τα πρώτα τουλάχιστον εκείνα χρόνια. Το φανάρι ή κλουβί µε τη σήτα,

που το προµηθευόµαστε από το Φαρνατζή, ήταν όλο το Καλοκαίρι κρεµασµένο στο πιο δροσερό

µέρος του σπιτιού κι εκεί διατηρούσαµε το τυρί, το γάλα, τα αυγά, άντε  και  κανά γλυκό που τύχαινε

να φτιάξει η µάνα µας. Τα καρπούζια τα κατεβάζαµε µε το σούγλο στο πηγάδι που είχε κρύο νερό

για να τα κρατάµε δροσερά. Για το πόσιµο νερό, είχαµε πάντα ένα  γαλβανισµένο σούγλο, κρεµα-

σµένο µε το τσιγκέλι, κάτω από τη µουριά της αυλής, µαζί κρεµασµένα και τα αλουµινένια κυπελλά-

κια, µε τα οποία πίναµε νερό, βουτώντας τα µέσα στο σούγλο! Είχαµε όµως και  τα ξύλινα κανάτια,

όπως και τα πήλινα σκεύη, τη βίκα και τη µικρή χουρχούρα.  Αργότερα ήρθε ο πολιτισµός, και τα

πρώτα ψυγεία πάγου έκαναν την εµφάνισή τους, αλλά το µεγάλο πρόβληµα ήταν, ποιος θα έφερνε

το πάγο στον Αγρίλη... 

Ο Φώτης, µε το ανοιχτό «φορτάκι» του και µετά ο

Οδυσσέας, ο Αβρόσιος, ο Αρβανιταντώνης και

ο Βόλας µε τα ταξί τους, έκαναν όλοι τους καθη-

µερινά δροµολόγια, πρωί -µεσηµέρι -βράδυ, αλλά

µόνο για επιβάτες, οι οποίοι µάλιστα κρεµόντου-

σαν απ’ έξω «στα φτερά», γιατί ήταν πολλοί και

δεν χωρούσαν όλοι µέσα. Τα λεωφορεία ήρθαν

γύρω από το 1950-55, και λίγο αργότερα άρχισε

δειλά - δειλά να  έρχεται στον Αγρίλη και το δίκτυο

της ∆ΕΗ! Το τηλέφωνο, πρέπει να ήρθε γύρω

από το 1965-70 και ήταν εκείνο µε το χερούλι, που το γυρίζαµε κάµποση ώρα, για να απαντήσει το

Τηλεφωνικό Κέντρο. Γι αυτό το λέγαµε και ...«καβουρντιστήρι»! Οι συνδιαλέξεις γινόντουσαν τότε

κατόπιν προειδοποιήσεως, συνήθως από τη προηγούµενη µέρα.

-  «Έχω καλέσει το Νήσο στο τηλέφωνο, γι αύριο τ’ απόγευµα στις πέντε», έλεγε η Γιούλα,

που παραθέριζε µε τα παιδιά της στον Αγρίλη και ο άντρας της ο Νήσος δούλευε στην Αθήνα. Ερχό-

τανε λοιπόν την άλλη µέρα η Γιούλα στη Μπαράκα,  νωρίς νωρίς από τις 4 η ώρα, µη τυχόν και έχανε

το τηλεφώνηµα, οπότε θα έπρεπε να κάνει µια άλλη κλήση, για την επόµενη πλέον ηµέρα.

Το µεγάλο καθηµερινό πανηγύρι πάντως τα καλοκαίρια, ήταν εκείνο που γινόταν µε τα παιδιά,

ήταν η συγκέντρωση που γινόταν στο µώλο και ιδιαίτερα επάνω στα σκαλάκια του  «Μύτικα», όπως

αποκαλούσαµε τη χτιστή προβλήτα του ‘Αµβουργερ. Εκεί κάθε µέρα, γινόντουσαν  ... κολυµβητικοί

αγώνες!    Τα νερά του µώλου ήταν τότε εκεί αρκετά βαθιά και τα παιδιά που ερχόντουσαν από τα

γύρω κτήµατα, [ξυπόλητα και ξεσκούφωτα],

έβγαζαν και τα υπόλοιπα ρούχα τους, αφού δεν

υπήρχαν τότε µαγιό και ολόγυµνα [τσίτσιδα],

έπεφταν κι έκαναν τις βουτιές και τα µακροβού-

τια τους. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα των

γυµνών εκείνων παιδιών, ήταν το ότι κρατάγανε

-από ντροπή- σταυρωτά τις παλάµες τους πάνω

στ’ αχαµνά τους, για να τα κρύψουν από τη θέα

των άλλων. Και µε τα χέρια τοποθετηµένα σ’

αυτή την άβολη στάση, έπεφταν κατευθείαν στη

θάλασσα, για να κάνουν τις βουτιές τους!
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Ο Αγρίλης όπως ήταν το 1964

φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ΑΑ γγ ρρ ιι λλ ιι ώώ ττ ιι κκ οο   ΆΆ λλ µµ ππ οο υυ µµ
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Ο Μώλος, δεκαετία του 40. Ο Αγρίλης, τη δεκαετία του 40

Ο Μώλος, στη δεκαετία του 50 Έρανος λαδιού από την Εκκλ. επιτροπή,

τη δεκαετία του 50

Η 7η Γυµνασίου µπροστά από την παλιά

Μπαράκα το έτος 1952 

Η Μπούκα, στη δεκαετία του 50
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Το κολύµπι στο Μώλο τη δεκαετία του 50
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Οι µεγαλύτεροι  ερχόντουσαν πολλές φορές από τη Μπαράκα και τους παίρνανε κρυφά τα ρούχα,

οπότε µετά άρχιζε ένα άλλο πανηγύρι, που κράταγε επί ώρες, µε τα παιδιά να κλαίνε και να παρα-

καλάνε τους µεγάλους να τους δώσουν τα ρούχα τους, ενώ οι

µεγάλοι από τη Μπαράκα το έπαιζαν αδιάφοροι και γελούσαν

µαζί τους...  Πολλές ιστορίες της εποχής εκείνης, έχουν δηµο-

σιευτεί στο περιοδικό ΦΙΛΙΑΤΡΑ, από βέρους Αγριλιώτες,

όπως οι Θωµάς Μανιάτης και Μπάµπης Κίτσος, όπου µε

µεγάλη παραστατικότητα αναφέρονται πολλές από τις καθη-

µερινές σκηνές του Αγρίλη. Ακόµη περισσότερες είναι και οι

ιστορίες που ακούγαµε να τις διηγούνται προφορικά οι µεγα-

λύτεροι Αγριλιώτες,  στη Μπαράκα, όπου ήταν [και είναι] το

στέκι όλων µας.

Από τις πιο ωραίες και πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Αγρίλη, είναι το βραδινό πυροφάνι, που

βγαίνουν τα παιδιά µε λάµπες ασετιλίνης, ή µε λάµπες Λουξ, για να ψαρέψουν καβούρια, λιδώνες και

χταπόδια από τα βράχια της παραλίας. Πέρα από την όµορφη εικόνα µε τα δυνατά φώτα που κινού-

νται αργά,  χτενίζοντας όλη τη βραχώδη

ακτή,   είναι και τα αναρίθµητα καλα-

µπούρια και οι πλάκες που κάνουν τα

παιδιά µεταξύ τους, για να καταλήξουν

µετά όλες οι παρέες µαζί στη παραλία

της Μπούκας, να ανάψουν εκεί µεγάλες

φωτιές, να ψήσουν και να φάνε τους

καρπούς των κόπων τους, για να συνε-

χίσουν ρεµβάζοντας ή τραγουδώντας

κάτω απ’ τα’ άστρα!. [Τις ωραίες αυτές

εικόνες έχει θέσει υπό διωγµό τα τελευ-

ταία χρόνια, το Λιµεναρχείο, επειδή -άκουσον άκουσον- για το αθώο αυτό είδος ψαρέµατος µε το

πυροφάνι, ζητούν τώρα ειδική άδεια από το Λιµεναρχείο!!! Κρίµα...

Οι πιο ευχάριστες και αλησµόνητες όµως στιγµές του Αγρίλη που πέρασε, ήταν οι φορές εκείνες

που πηγαίναµε οµαδικές βαρκάδες, άλλοτε στο τσάµπα και άλλοτε µε κάποιο φτηνό εισιτήριο! Σήµε-

ρα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους  «ψυχαγωγίες»,  γιατί δεν µπορεί να θεωρείσαι  καθόλου «ΙΝ»,  όταν

πας βόλτα µε βάρκα, τη στιγµή που κάποιοι άλλοι

σε κοιτούν αφ’ υψηλού, από το ακριβό σκάφος

τους, που περνάει δίπλα σου... Κι όµως, την από-

λαυση και την ευχαρίστηση της παλιάς εκείνης βαρ-

κάδας, δεν την αντικαθιστά καµία βόλτα µε κρις

κράφτ, ή και µε κότερα ακόµη! 

Το λίκνισµα της βάρκας, οι φωνές και τα γέλια,

ήταν όλα εκείνα που σήµερα µας έχουν  λείψει. Και

προ παντός τα τραγουδάκια µέσα στη βάρκα. ∆εν

γινόταν σχεδόν ποτέ, να µην ακουστεί µέσα από τη

θάλασσα το -διασκευασµένο- εκείνο ωραίο τραγου-

δάκι, που το τραγούδαγαν απαξάπαντες, κατά την

ώρα της βαρκάδας .. 

Χτες το βράδυ σε µια βάρκα, µπήκαµε να πάµε τσάρκα..

Πρίµα φύσαγε τ’ αγέρι, στον Αγρίλη να µας φέρει !!...

Αλλά µήπως δεν ήταν στον Αγρίλη, που πρωτακούστηκαν στη

περιοχή µας και τα ροµαντικά εκείνα λικνιστά τραγουδάκια των

βενετσιάνων βαρκάρηδων, οι γνωστές βαρκαρόλες ; Ο µακαρί-

της Γιώργος Βορρές ή Λιάρος [∆ικηγόρος, Βουλευτής και

∆ήµαρχος Φιλιατρών], δεν έχανε ποτέ την ευκαιρία να  διοργα-

νώνει κάθε Αύγουστο -στη πανσέληνο- τα ωραία νυχτερινά εκεί-

να γλέντια του, άλλοτε στη Μπαράκα και άλλοτε στο µεγάλο

κτήµα του στον Αγρίλη, όπου µαζευότανε όλος σχεδόν ο Αγρίλης!   
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Και την ωραία αυτή συνήθεια του

Γ. Βορρέ, τη συνέχισε µετά ο αδερ-

φός του, ο Μάριος Βορρές,  που

διοργάνωνε κι αυτός τις περίφηµες

εκείνες Αγριλιώτικες ...χοροεσπερί-

δες της «Επιτροπής Αγρίλη», ή

τα «Αποχαιρετιστήρια» του Αγρι-

λιώτικου Καλοκαιριού. [Τις βαρκα-

ρόλες αυτές τις διοργανώνει σήµε-

ρα ο Σύλλογος της Αγίας Κυρια-

κής, µε µεγάλη οµολογουµένως

επιτυχία. Εµείς οι Αγριλιώτες

δυστυχώς αδρανούµε πολύ τα

τελευταία χρόνια.

Πριν ξεκινήσει ο πόλεµος του 40, το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγρίλη και όλη η ακίνητη περιουσία

του, παραχωρήθηκαν στο Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών, µε ενέργειες του τότε υπουργού Ν.

Σπέντζα,  µε σκοπό να αναλάβει το πολιτιστικό αυτό Σωµατείο τον ευπρεπισµό της εκκλησίας και του

περιβάλλοντος χώρου. Μεσολάβησε όµως ο πόλεµος και η παραχώρηση αυτή παρέλυσε. Αργότερα

το 1949, χάρις και πάλι στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αείµνηστου ∆ήµαρχου και βουλευτή τότε, Γιώρ-

γου Βορρέ, συνεστήθηκε -µε νέα απόφαση της ∆/νσης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας-  η

«Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως των Αρχαίων Εκκλησιών Αγρίλη και Χριστιανουπόλεως», µε τον

Μητροπολίτη Ολυµπίας & Τριφυλίας κ. ∆αµασκηνό, ως Πρόεδρο, τον ∆ήµαρχο Φιλιατρών Γρ. Αλε-

ξανδρόπουλο, ως Αντιπρόεδρο και µε µέλη τους Αγριλιώτες Παντ. Μπακούρο, Κων. Οικονοµάκο,

Χαρ. Μπογιατζή, µε τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητος των Χριστιάνων, τον εκάστοτε Γυµνα-

σιάρχη Φιλιατρών και µε τον εκάστοτε ∆ηµόσιο Ταµία των Φιλιατρών. Η σπουδαία αυτή Επιτροπή

δραστηριοποιήθηκε και απέδωσε πολύ σηµαντικό έργο, όπως

είναι η δηµιουργία αργότερα του µικρού πάρκου, νότια της

Μπαράκας και η επισκευή της εγκαταλειµµένης τότε εκκλη-

σίας. Κάθε καλοκαίρι η Επιτροπή αυτή µε επικεφαλής τον τότε

καλόγερο Κουµπαρούλια [που διαδέχτηκε τον Νταµίτσα],

γυρνούσαν όλο τον Αγρίλη και µάζευαν σταφίδα ή λάδι, από

τους Αγριλιώτες,  οι οποίοι ανέκαθεν το είχαν σε καλό  να προ-

σφέρουν µέρος της σοδειάς τους στην Επιτροπή Αγρίλη, τόσο για την Αγριλιώτισ-

σα όσο κυρίως για τους κοινωφελείς σκοπούς της!

Το έργο της Επιτροπής αυτής συµπληρώθηκε αργότερα από τη δραστηριότητα και

άλλων νεότερων Αγριλιωτών, που αντικατέστησαν τα πρώτα εκείνα µέλη της Επι-

τροπής, όπως οι Χαρ. Γαβρίλης, Σπ. Σφυρής, Μαρ. Βορρές, Ανδρ. Παρίσσος,

Παν. Ξύγκας, Χαρ. Μανώλης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Παναγ. Σκαλτσής, και

άλλοι που µου δια-

φεύγουν και που

στους οποίους οφεί-

λεται και η αντικατά-

σταση των παλιών

κελιών της εκκλησίας, µε τα σηµερινά

πέντε σπιτάκια που βρίσκονται ανατο-

λικά της εκκλησίας και τα οποία εκµι-

σθώνονται σε παραθεριστές, προσφέ-

ροντας ένα ακόµη καλό πάγιο έσοδο

στην εκκλησία. 

Την εποχή εκείνη, περί το 1950,  ο

Εµπορικός Σύλλογος Φιλιατρών,

αποφάσισε όπως η ηµέρα της Αναλή-

ψεως, καθιερωθεί ως η επίσηµη
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εορτή του Συλλόγου τους και να γιορτάζεται πάντα στον Αγρίλη.

Θυµάµαι µια από τις ωραίες εκείνες γιορτές, που Πρόεδρος

ήταν τότε ο πατέρας µου, να έχει στρωθεί ένα µεγάλο τραπέζι

στη παλιά Μπαράκα, όπου εκτός από τους εµπόρους και

όλους τους Αγριλιώτες, ήταν όλες οι αρχές της Τριφυλίας, αλλά

και ο τότε Νοµάρχης Μεσσηνίας Ν. Αρώνης µε τη γυναίκα

του, µια πολύ αξιόλογη Κυρία. Το κοινό φαγοπότι του Συλλό-

γου, το ακολούθησε ο χορός και το τραγούδι, που  κράτησε

µέχρι το βράδυ. Ήταν τότε που άκουσα τη σύζυγο του Νοµάρ-

χη να

απαντάει στο Προεδρείο του Συλλόγου, που

την είχε προηγουµένως ρωτήσει, αν της

άρεσε ο Αγρίλης: 

-«Καλός είναι ο Αγρίλης», απάντησε η

Κα Αρώνη, αλλά... είναι κρίµα που δεν έχει
καθόλου πράσινο. Του λείπει πολύ το πρά-
σινο και πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε
κάτι, γι αυτό το θέµα». 

Και πράγµατι τότε πρόσεξα πως ο Αγρίλης γύρω από την εκκλησία, τη Μπαράκα και το λιµανάκι,

δεν είχε ούτε ένα δέντρο. Ήταν πραγµατικός «κρανίου τόπος»...  Το µόνο που υπήρχε εκεί γύρω,

ήταν η συκιά του Φραγκάκη! [Αν προσέξετε τις παλιές φωτογραφίες του Αγρίλη, θα παρατηρήσετε

πως δεν υπήρχε πουθενά πράσινο, γύρω από την εκκλησία,

το µώλο  και τα κελιά. Και τότε, έδωσα στον εαυτό µου µια

κρυφή υπόσχεση, που θέλω να πιστεύω

πως τη τήρησα, όσο µου ήταν δυνατόν.

Του υποσχέθηκα, να προσπαθήσω όσο

µπορώ, να τον κάνω τον Αγρίλη να πρασι-

νίσει, όχι βέβαια ...από το κακό του, όπως

πολλοί ίσως θα το ήθελαν! 

Το 1950, ιδρύονται στον Αγρίλη και οι

Μαθητικές Κατασκηνώσεις του Υπουρ-

γείου Παιδείας, µε ενέργειες του τότε υφυ-

πουργού Παιδείας, αείµνηστου συµπολίτη µας και Αγριλιώ-

τη, Νίκου Σπέντζα. Οι κατασκηνώσεις είχαν γίνει εκεί που ήταν παλιά το κτίριο της σταφιδαποθήκης

«Αµβουργερ» και στα διπλανά -προς βορά της αποθήκης αυτής- οικόπεδα, που είχαν αγοραστεί

από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ ένας ενδιάµεσος χώρος ενός στρέµµατος,  είχε δωριθεί από τον

Σπέντζα στην εκκλησία του Αγρίλη.  

Το 1957, αγοράστηκαν και τα πρώτα οικόπεδα από µέλη της Αδελφότητας των Φιλιατρινών της

Αθήνας, τα οποία µε κλήρο µετά µοιράστηκαν στους δικαιούχους τους, για να ανεγερθούν αργότερα

οι πρώτες εξοχικές κατοικίες. Ήταν η πρώτη «οµαδική» οικοδοµική δραστηριότητα στη περιοχή αυτή,

µετά από το πόλεµο του 1940.  

Το νερό της πόλης ήρθε στον Αγρίλη γύρω από το 1980,  όταν ο δήµος Φιλιατρών επέκτεινε τότε

το δίκτυο ύδρευσης έξω από τα Φιλιατρά,

για να υδρεύονται και οι εκτός πόλεως

παραθεριστικοί οικισµοί. Την ίδια περίπου

εποχή ή λίγο αργότερα, άρχισε και η αποκο-

µιδή των σκουπιδιών από τη δηµοτική υπη-

ρεσία, ενώ οι κεντρικοί δρόµοι που συνδέ-

ουν τον Αγρίλη µε την εθνική οδό, ασφαλτο-

στρώθηκαν γύρω από το 1970 έως 1980. 

Τέλος, το 1963-64, ο Αγρίλης αποκτά µονοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο, που κράτησε µέχρι το 1970, για

να εξυπηρετήσει τις λίγες οικογένειες του Αγρίλη, που έµεναν µόνιµα τότε εκεί. Τις οικογένειες των

Ηλία Τσαφαρά, Ανδρέα Γαραντζιώτη, Παναγιώτη Κορµά, Κώστα Ζουµπούλη, Θεόδωρου
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Γώγου, Γ. Καλογερόπουλου, Κ. ∆ηµητρόπου-

λου,  Σαρτζή κ.ά.  κ. ά. Οι δάσκαλοι που πέρα-

σαν από το Σχολείο αυτό ήταν οι ∆ιον. Σαµπα-

ζιώτης, Φώτης Αλεξανδρόπουλος και Αθανά-

σιος Τουρλεντές.   (Τον Αύγουστο του 2001,

µετά από 38 χρόνια, τα παιδιά του 1θέσιου ∆ηµο-

τικού Σχολείου, συναντήθηκαν στον Αγρίλη

–χάρις στη πρωτοβουλία του Γιώργου Γαρα-

ντζιώτη, και γλέντησαν στο ΜΥΛΟ µέχρι πρωίας,

µαζί µε το παλιό τους δάσκαλο, τον  κ. Αθανάσιο

Τουρλεντέ.)  

Πριν κλείσω το µεγάλο αυτό κεφάλαιο, θα

ήθελα να αναφέρω το πως και πότε άρχισα να δραστηριοποιούµαι µε τα κοινά του Αγρίλη.

Η ενασχόλησή µου µε τον Αγρίλη, άρχισε από την εποχή που ήµουν στο ∆.Σ. της Αδελφότητας

των Φιλιατρινών της Αθήνας. Ήταν την περίοδο 1964-65 και για πρώτη φορά στα χρονικά του Συλ-

λόγου είχαµε καταφέρει τότε να διοργανώσουµε µια µεγάλη χοροεσπερίδα στο πολυτελές Ξενοδοχείο

της πλατείας Συντάγµατος KING GEORGE, στην οποία παρευρέθηκαν πάνω από 850 άτοµα. Χάρις

στο πολύ ακριβό -για την εποχή εκείνη- εισιτήριο, αλλά και στη πρωτότυπη επίσης µεγάλη Λαχειο-

φόρο Αγορά που είχαµε διοργανώσει, συγκεντρώσαµε τελικά στο ταµείο της Αδελφότητας ένα

φανταστικό  τότε οικονοµικό ποσό. Μας έµειναν καθαρά πάνω από 100.000 δρχ.,  όταν τότε, ένα

δυάρι στην Αθήνα κόστιζε περί τις 70.000 δρχ! 

Από τα χρήµατα εκείνα δώσαµε αρχικά στο Μορφωτικό Σύλλογο του ΠΥΡΣΟΥ το ποσό των  20.000

δρχ και αγόρασε ένα δεύτερο οικόπεδο, προκειµένου να κτιστεί στη σηµερινή του θέση, το «Πνευ-

µατικό Κέντρο Φιλιατρών», που αργότερα µετονοµάσθηκε σε «Φουρναράκειο», λόγω  της µεγά-

λης δωρεάς προς το Σύλλογο, από το Μπάµπη Φουρναράκη. Στη συνέχεια δαπανήσαµε ένα άλλο

ποσό για τη διαµόρφωση αλσυλλίων στην βόρια είσοδο των Φιλιατρών και για να δενδροφυτεύσου-

µε επίσης το κέντρο του Αγρίλη και όλο το δρόµο από την εκκλησία της Αγριλιώτισσας µέχρι το Φιλια-

τρινό ποτάµι. ∆υστυχώς από τη δενδροφύτευση εκείνη έχουν µείνει µόνο οι ευκάλυπτοι του Αγρίλη.

Τα υπόλοιπα δένδρα είτε ξεράθηκαν, είτε τα ξερίζωσαν γιατί µπορεί να είχαν φυτευτεί στις γράνες των

χωραφιών τους που υπήρχαν εκατέρωθεν του κεντρικού δρόµου.∆ιοργανώσαµε τη χρονιά εκείνη και

τις Πασχαλινές εκδηλώσεις στα Φιλιατρά, µε µια ωραία και πρωτότυπη διακόσµηση της Πλατείας και

του κεντρικού δρόµου της πόλης, όπως και µε ψησταριές που στήσαµε στον Αγρίλη κ. ά. εκδηλώσεις 

Με το υπόλοιπο ποσό [που στόχο είχαµε βέβαια να το αυξήσουµε στα επόµενα χρόνια, αφού οι

εκδηλώσεις της Αδελφότητας συνεχίστηκαν ακόµη και στο HILTON], είχαµε προγραµµατίσει την ανέ-

γερση ενός µικρού Ξενώνα στον Αγρίλη! Αυτό όµως πυροδότησε αµέσως αντιδράσεις τόσο στα

Φιλιατρά όσο και στα µέλη της Αδελφότητας, από το λόγο ότι ο Σύλλογος των Φιλιατρινών της Αθή-

νας, δεν έπρεπε [κατά τους επικριτές µας] να κάνει διακρίσεις µεταξύ Αγρίλη και Αγίας Κυριακής!!

∆ηµιουργήθηκε δυστυχώς µια παράλογη εκρηκτική κατάσταση, που µας ανάγκασε, όλη την ηγετική

οµάδα του τότε ∆. Σ. της Αδελφότητας σε παραίτηση, αφού κάποιοι µάλιστα συµπολίτες µας είχαν

φτάσει και στο σηµείο να καταγγείλουν στην Ασφάλεια [είχε ήδη µεσολαβήσει η 21η Απριλίου], πως

στο ∆.Σ. της Αδελφότητας υπήρχαν και Κοµµουνιστές, οι οποίοι θα έπρεπε οπωσδήποτε να αποµα-

κρυνθούν… 

Το σχέδιο λοιπόν για τον Ξενώνα στον Αγρίλη εγκαταλείφθηκε, εµείς τότε [το 1967] εγκαταλείψα-

µε την Αδελφότητα και στρέψαµε το ενδιαφέρον µας στη συγκέντρωση των χρηµάτων για να χτίσου-

µε ένα σύγχρονο κέντρο [της νέας Μπαράκας], στον Αγρίλη, γιατί –κατά τη γνώµη µας- µόνο ο Αγρί-

λης ήταν σε θέση να συµβάλει τότε στη τουριστική ανάπτυξη των Φιλιατρών. Το µόνο που κατα-

φέραµε λοιπόν ήταν, να πείσουµε το νέο ∆.Σ. της Αδελφότητας [υπό τον αείµνηστο Αθανάσιο

Μητροµάρα],  να µας δώσει το 1968, από τα χρήµατα που είχαν µείνει στο ταµείο της Αδελφότητας,

µια δωρεά της τάξεως των 25.000 δρχ, για την αποπεράτωση της νέας Μπαράκας του Αγρίλη.  Τα

υπόλοιπα χρήµατα παρέµειναν στο ταµείο της Αδελφότητας και δεν αξιοποιήθηκαν δυστυχώς για

κανένα σπουδαίο έργο στα Φιλιατρά, αλλά για να καλύψουν τις διάφορες τρέχουσες ανάγκες του

Συλλόγου.  
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Πρωτοµαγιά στον Αγρίλη τη δεκαετία του 40

φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ΑΑ γγ ρρ ιι λλ ιι ώώ ττ ιι κκ οο   ΆΆ λλ µµ ππ οο υυ µµ
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φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ΑΑ γγ ρρ ιι λλ ιι ώώ ττ ιι κκ οο   ΆΆ λλ µµ ππ οο υυ µµ

Μπαράκα, δεκαετία 30 Μώλος, δεκαετία του 40

Μώλος, δεκαετία του 40 Πρωτοµαγιά τη δεκαετία του 40

Αγρίλης, δεκαετία του 50
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φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ΑΑ γγ ρρ ιι λλ ιι ώώ ττ ιι κκ οο   ΆΆ λλ µµ ππ οο υυ µµ

Μπαράκα, δεκαετία του 30 Εκδροµή στον Αγρίλη, δεκαετία του 40

Μώλος, δεκαετία του 50 Μώλος, δεκαετία του 60

Μώλος, δεκαετία του 50 Μύτικας, δεκαετία του 60
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φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ΑΑ γγ ρρ ιι λλ ιι ώώ ττ ιι κκ οο   ΆΆ λλ µµ ππ οο υυ µµ

Ο παλιός Μώλος της δεκαετίας του 60 Ο Αγριλιώτης Ψαράς, Γιώργος Λάππας

Πρωτοµαγιά τη δεκαετία του 50 Ο Αγρίλης χωρίς πράσινο

τη δεκαετία του 60

Αεροφωτογραφία της δεκαετίας του 50
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Η «Μπαράκα» µε τα ανέκδοτά της

∆εν µπορώ να µην αφιερώσω ένα ξεχωριστό

κεφάλαιο, για τη Μπαράκα µας!  Αγρίλης χωρίς Μπα-

ράκα, δεν θα µπορούσε ποτέ να υπάρξει.

Ετυµολογικά, η ονοµασία αυτή προέρχεται από τη

λέξη «παράγκα», που υποδηλώνει το πρόχειρο εκεί-

νο κατασκεύασµα [παράπηγµα ή καλύβα], που φτιά-

χνεται από κάθε διαθέσιµο υλικό, όπως σανίδες, τσί-

γκους, καλαµιές, φτέρη κλπ, και που χρησιµοποιείται

συνήθως για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Η

«παράγκα» κατά τη µεσαιωνική περίοδο λεγόταν

στη περιοχή αυτή «Μπαράκα», που προέρχεται από

την ιταλική λέξη baracca. Στο φιλιατρινό λεξιλόγιο υπάρχουν πολλές λέξεις που προέρχονται από την

ιταλική γλώσσα,   επειδή υπήρχε  ιδιαίτερα στενή σχέση των Φιλιατρών µε τα Επτάνησα και κυρίως

µε τη Ζάκυνθο, από όπου και προέρχονται πολλοί Φιλιατρινοί.  Στη περιοχή των Φιλιατρών, συνήθι-

ζαν λοιπόν από παλιά να φτιάχνουν «Μπαράκες» είτε κοντά σε εξωκλήσια, είτε κοντά σε χώρους

οµαδικής εργασίας, όπου συγκεντρωνόταν αρκετός κόσµος, µε σκοπό να εξυπηρετούνται οι παρευ-

ρισκόµενοι, αλλά και οι περαστικοί, είτε µε ένα λουκούµι ή παστέλι και κρύο νερό, είτε µε ένα κρασί

ή ούζο, που το συνόδευαν συνήθως λίγες ελιές, ψωµί και τυρί. 

Η «Μπαράκα» λοιπόν του Αγρίλη, υπήρχε εδώ στην ίδια ακριβώς θέση,  πριν από πολλούς αιώ-

νες, ίσως και από την εποχή που χτίστηκε το σηµερινό εξωκλήσι της Παναγίας της Αγριλιώτισσας.

Αρχικά ήταν φτιαγµένη βέβαια από καλαµιές και

φτέρη, αργότερα όµως  η Μπαράκα µεγάλωσε

και  χτίστηκε µάλιστα µε πέτρα και µε σκεπή

από κεραµίδια. Οι ανάγκες της παλιάς εποχής

δεν ήταν να εξυπηρετηθούν µόνο οι λίγοι ασφα-

λώς  τότε παραθεριστές, αλλά κυρίως οι πολλοί

εργάτες και µεταφορείς που έφερναν τη σταφίδα

στον Αγρίλη, στη µεγάλη αποθήκη του Γερµα-

νού µεγαλοσταφιδέµπορου «Αµβουργερ», για

να εξαχθεί αυτή µετά στο εξωτερικό. 

Πρέπει να έχει ζήσει κανείς στον Αγρίλη από

παλιά, για να µπορεί να καταλάβει πραγµατικά,

το τι θα πει ...«Μπαράκα τ’ Αγριλιού». Τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, η Μπαράκα ήταν το χάνι και

αργότερα ο Σταθµός των ταξί και των Λεωφορείων, το Παντοπωλείο, το Καφενείο, το Ζαχαροπλα-

στείο, το Εστιατόριο, το Οινοµαγειρείο και η Ταβέρνα, η Μπυραρία [!] και το Ουζοµεζεδοπωλείο, το

κοσµικό Κέντρο κάθε είδους διασκέδασης, ο χώρος των Συνεστιάσεων και των Χοροεσπερίδων των

Συλλόγων, αλλά συνάµα και το Συνεργείο των ψαράδων, η Λέσχη των µικροχαρτοπεκτών, το Στέκι

των αργόσχολων της ευρύτερης περιοχής, το Αποδυτήριο των κολυµβητών του µώλου,  το Ψαράδι-

κο, το Κρεοπωλείο και το Μανάβικο της περιοχής, µέχρι και το Φαρµακείο ακόµη. Και πρώτα απ’ όλα,

ήταν πάντα η µόνιµη «Βουλή» των Αγριλιωτών, όπως βέβαια και το Νυφοπάζαρο της περιοχής.

Ήταν επίσης και η πηγή των καθηµερινών τοπικών Ειδήσεων, όπως βέβαια και του σχετικού αθώου

καθηµερινού κουτσοµπολιού, που δίνει πάντα τροφή στους αργόσχολους και σε όσους µόνο αυτό

είναι ικανοί να κάνουν...  Σε προηγούµενο Κεφάλαιο, αναφερθήκαµε στις φάρσες

και στις εύθυµες ιστορίες που έλαβαν χώρα στη Μπαράκα της παλιάς εποχής.

∆εν ήταν χρονιά, που να µη συνοδευότανε και από µια δική της εύθυµη ιστορία,

που είχε να κάνει µε τον εκάστοτε Μπαρακολόγο.

Η Μπαράκα νοικιαζόταν ανέκαθεν στους λεγόµενους ... «Μπαρακολόγους»

και πολλοί από αυτούς άφησαν καλές κι ευχάριστες αναµνήσεις στον Αγρίλη.

Κατά καιρούς πέρασαν από τη Μπαράκα πολλοί, που δεν είναι εύκολο να µπορεί

κάποιος να τους θυµηθεί όλους: Τα ονόµατα πάντως που έχω υπόψη µου, είναι:

Ο  Ανδρ. Φλάµπουρας, ο Γεωργίου Μαραγκός, ο ∆ηµ. Καυκής, ο Μπακής µε

το Νιόνιο το Μιστριώτη, ο Βασ. Παπαµάρκος µε το Σάκουλα, ο Γιώργης



57

Χάραρης [Γερµανός], ο ∆.

Γλυκοφρίδης, ο Καραβάκης, ο

∆ηµ. Μανιάτης [Κανακάρης],

ο ∆ηµ. Πλακονούρης, ο Ηλ.

Τσαφαράς, ο Κυρ. Κυριαζό-

πουλος, ο Κων. Καφύρας, ο

Μπ. Κόλλιας,  ο Κ. Κατσικο-

λιάς, ο Γιάννης Τσάλτας, ο

Μπ. Καναλουπίτης, ο Παν.

Πούλος, ο Γ. Οικονοµάκος, οι

Αδελφοί Γιάννης, Πάνος και

Γιώργος Καραβίτη, (χάρις

στους οποίους η ποιότητα της Μπαράκας είχε υποσκελίσει όλα τα κέντρα και τις ψαροταβέρνες της

Τριφυλίας) ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος και ο Τάσος Μαρίνης, ο Μπάµπης Κατσούλης και οι

σηµερινοί ενοικιαστές της, Τάκης και  Λίτσα Τζαβέλα µε το γιο τους Βασίλη.

Την εποχή λοιπόν εκείνη της χρυσής εποχής της στα-

φίδας, η Μπαράκα έκανε χρυσές δουλειές και πολλά είναι τα

ανέκδοτα που συνδέονται µε τους εκάστοτε «Μπαρακολό-

γους» και τους εκάστοτε επίσης καλόγερους του Αγρίλη.

Άπειρες είναι οι ιστορίες από τέτοιες ωραίες πλάκες, που

έχω ακούσει από τους παλαιότερους Αγριλιώτες, κάτι που

είναι εντελώς αδύνατον να αποδοθούν µε την ίδια γλαφυρό-

τητα στο γραπτό λόγο. Πρωτεργάτες στα πειράγµατα και

στις φιάκες ήταν συνήθως ο παλιός Μπαρακολόγος Γεώρ-

γιος Μαραγκός, που ήταν  γέννηµα και θρέµµα τ’ Αγριλιού,

αλλά και ο καθηγητής Πυροµάλης, Ζακυνθινός την καταγω-

γή, ο Ξενάκης, ο Φλάµπουρας, ο Μπαλαρής, ο καλόγερος

Νταµίτσας, ο ∆ηµητράκης Μανιάτης ή Κανακάρης, ο Αντρέας Σωσώνης,  ο Γιώργης Ν. Μπα-

κούρος, ο καλόγερος Κουµπαρούλιας, ο Νιόνιος Μαραγκός ή Μπουρνέας, οι Λαππέοι, ο Γιάν-

νακας, ο Μπούσουλας και πολλοί άλλοι. 

Μια από τις ιστορίες που µου είχε διηγηθεί ο

αείµνηστος φίλος Ανδρέας Κων. Κίτσος,  όταν

σαν παιδί παραθέριζε κάποτε παλιά στον Αγρίλη,

είναι και η εξής: Την εποχή εκείνη [πριν το 1940]

την εκκλησία της Αγριλιώτισσας φρόντιζε η ενορία

του Αγίου Νικολάου Φιλιατρών,  η οποία και

είχε επισκευάσει τη παλιά Μπαράκα, που µέχρι

τότε τη «νεµόταν», ο καλόγερος Νταµίτσας. Η

Επιτροπή λοιπόν αυτή του Αγίου Νικολάου απο-

φάσισε να αφαιρέσει τη διαχείριση της ανακαινι-

σµένης εκείνης Μπαράκας από το Νταµίτσα και

να τη νοικιάσει στο ∆ηµητράκη Μανιάτη ή Κανα-

κάρη, που είχε κι ένα δεύτερο παρατσούκλι, που του το είχε κολλήσει ο καλόγερος. Τον έλεγε «Πρα-

τσαπρούτσα», επειδή τάχα έκανε τις δουλειές του γρήγορα, ανοργάνωτα και επιπόλαια, µε άλλα

λόγια «τσαπατσουλίστικα» ή στο «άρπα κόλλα», όπως λέµε. Ο καλόγερος λοιπόν θυµωµένος που

του πήρε ο Πρατσαπρούτσας τη Μπαράκα, έβαλε το Σωσώνη [που τον είχε καλογεροπαίδι του] και

έφτιαξε µια άλλη καλαµένια Μπαράκα, πάνω στο µώλο. Ο Κανακάρης όµως έβαλε τότε την Αστυνο-

µία και του τη γκρέµισε. Ο καλόγερος βρήκε µετά έναν άλλο ιδιωτικό χώρο, µπροστά στα Σπεντζέϊκα

χωράφια κι έφτιαξε εκεί τη δεύτερη Μπαράκα του Αγρίλη. Για να εκνευρίζει δε τον Κανακάρη ή «Πρα-

τσαπρούτσα», συγκέντρωνε κοντά του όλα τα Αγριλιωτόπουλα της εποχής εκείνης, µε την εξής συµ-

φωνία: Θα περνούσαν κάθε απόγευµα από τη Μπαράκα του, θα τα κέρναγε το λουκούµι  τους, αλλά

θα καθόντουσαν να τραγουδήσουν µαζί του, ένα δικό του µικρό τραγουδάκι. Ο Κανακάρης, «έσκα-

γε» πράγµατι απ’ το κακό του, όταν άκουγε να του τραγουδάνε:

«- Εχτές το βράδυ κλέψαν την Αννιώ.

- Ταµουτζουρούµ-Πρατς Προύτς!! [φωνάζανε δυνατά, εν χορώ, τα παιδιά] 
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- Πέντε-έξι Αρβανιτάκια, 

- Πράτσα Προύτσα, Πράτς Προύτς!! [συµπλήρωνε  δυνατά  η χορωδία]

- Χίλια φλουριά τους δίνανε.

- Ταµουτζουρούµ, Πρατς Προύτς!! [συµπλήρωνε  δυνατά  η χορωδία]

- και πεντακόσια γρόσια.

- Πράτσα Προύτσα, Πράτς Προύτς!! [συµπλήρωνε  δυνατά  η χορωδία]»

∆εν ξέρω αν είχαν νόηµα τα λόγια αυτά, ή ήταν µόνο το ρεφρέν που ενδιέφερα το Καλόγερο, για

να πικάρει το «Πρατσαπρούτσα» . Ο Κανακάρης έκανε βέβαια αυστηρότατες παρατηρήσεις στις

οικογένειες των παιδιών και απειλούσε µάλιστα πως θα σπάσει τα παιδιά στο ξύλο, άµα τα πιάσει

στα χέρια του. Οι γονείς µάλωναν τα παιδιά τους, αλλά το άλλο πρωί, το λουκούµι του καλόγερου

ήταν το  ακατανίκητο εκείνο «δόλωµα», που τραβούσε ξανά τη παιδική χορωδία κοντά στο καλόγε-

ρο, και ξανάρχιζαν να τραγουδούν -δυνατότερα ακόµη- το τραγουδάκι τους. Η φαγωµάρα εκείνη

µεταξύ Νταµίτσα και Κανακάρη, κράτησε ένα σχεδόν ολόκληρο καλοκαίρι και τα παιδιά τη βγάλανε

τη χρονιά εκείνη, ...λουκούµι!.   

Έχω ακούσει επίσης από το Σωσώνη, την ιστορία του ληστή Κόκιζα, που πήγε στον Αγρίλη µε

εντολή κάποιου, να σκοτώσει τον Τέλη τον Καραβάκη. Στη Μπαράκα όµως, µετά από ένα επεισό-

διο που έγινε, διαπίστωσε πως το υποψήφιο θύµα ήταν

ένας καλός άνθρωπος, ενώ αντίθετα   ο καλόγερος

Νταµίτσας –που είχε προσβάλει το ληστή- είχε εντελώς

ανάγωγη συµπεριφορά και του χρειαζόταν ένα καλό

µάθηµα, για να το θυµάται. Συστήθηκε λοιπόν τότε για

το ποιος ήταν και είπε πως δεν θα πειράξει τον  Καρα-

βάκη,  γιατί είδε πως ήταν καλός άνθρωπος. ∆ιέταξε

όµως τον καλόγερο να βγει έξω  και άρχισε να τον

πυροβολεί στα πόδια. Ο καλόγερος για να γλιτώσει τις

σφαίρες, πήδαγε από το ένα πόδι  στο άλλο, σαν να

χόρευε πηδηχτό καρσιλαµά.  Η τιµωρία του αυτή κρά-

τησε περίπου µια ώρα, µέχρι που τελικά ο καλόγερος αποκαµωµένος από φόβο και εξάντληση,

έπεσε κάτω. Ο ληστής τον έφτυσε κι έφυγε…

Μια άλλη φάρσα, ήταν αυτή που µου διηγήθηκε ο φίλος Μιχάλης Κωτσάκης από το Κατσίµπαλι,

που κι αυτός την είχε ακούσει παλιά από το Θωµά Μανιάτη. Έχει να κάνει κι αυτή µε το καλόγερο

Νταµίτσα και το Μέλιο Κωτσάκη. Ο Μέλιος πήγαινε τακτικά µε το άσπρο του γαϊδουράκι στη Μπα-

ράκα, για να παίξει χαρτιά. Έδενε λοιπόν το γάιδαρό του στη διπλανή συκιά του Φραγκάκη και έµπαι-

νε στη Μπαράκα για τη χαρτοπαιξία. Ένα βράδυ λοιπόν πήγε κρυφά ο καλόγερος στο γαϊδούρι και

το έβαψε µε φούµο, µέχρι που το ‘κανε κατάµαυρο! Όταν αργότερα ο Μέλιος πήγε να πάρει το γάι-

δαρό του για να φύγει, φυσικά και δεν το αναγνώρισε. Άρχισε λοιπόν να ψάχνει τη  γύρω περιοχή,

για να βρει το άσπρο του γαϊδουράκι, µέχρι που ύστερα από κανά δυο ώρες ο γάιδαρός του γκάριξε

και ο Μέλιος τότε είπε: «Το γκάρισµα είναι γκάρισµα του δικού µου γαϊδουριού, αλλά το χρώµα του

είναι άλλου». Όταν όµως είδε τους άλλους να γελούν έξω από τη Μπαράκα, τότε κατάλαβε το χου-

νέρι που είχε πάθει!

Και µια άλλη ιστορία µε το φούµο. Αυτή την είχα ακούσει από το θειό µου Άγγελο Μάϊνο. Ο

Νήσος Μπακούρος -στα νιάτα του, καβάλαγε το ωραίο άλογό του µε τη δερµάτινη σέλα του κι έκανε

τις βόλτες του µεταξύ Φιλιατρών, Αγρίλη και των γύρω χωριών. Φορούσε δε πάντα το καπέλο του και

τα δερµάτινα γάντια του. Μια φορά λοιπόν που πήγαινε για τη Φαρακλάδα, πέρασε πρώτα απ’ τον

Αγρίλη για να συναντήσει κάποιο φίλο του. Στη Μπαράκα, αφού έβγαλε τα γάντια του και τ’ ακού-

µπησε στη διπλανή καρέκλα, άρχισε να συζητάει µε το φίλο του.  Ο καλόγερος έβαλε τότε κάποιον

να φωνάξει το Νήσο έξω από τη Μπαράκα για να τον ρωτήσει δήθεν κάτι το προσωπικό, οπότε ο

καλόγερος -αστραπιαία, έριξε µέσα στα γάντια του Νήσου …φούµο! Ο Νήσος δεν αντελήφθη τίπο-

τα, ξαναφόρεσε µετά τα γάντια του κι ανέβηκε στο άλογο φεύγοντας για το χωριό, όπου ήταν καλε-

σµένος  σ’ ένα φιλικό σπίτι για µεζέ και γλεντάκι. Όταν έφτασε, µπήκε καµαρωτός στο σπίτι και έβγα-

λε τα γάντια για να χαιρετήσει τους οικοδεσπότες, οπότε όµως έµεινε άφωνος, όταν είδε τα χέρια του

κατάµαυρα…  

Όπως προαναφέραµε πριν από το πόλεµο του 1940,  το εκκλησάκι της Αγριλιώτισσας, το είχε υπό
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την εποπτεία του και το φρόντιζε η ενορία του Αγίου Νικολάου Φιλιατρών. Η

εκκλησιαστική εκείνη επιτροπή γκρέµισε τότε τη καλαµένια Μπαράκα (γύρω από

το 1935), και στη θέση της έχτισε µια άλλη, µικρή [5 Χ 5] από πέτρα. Για το έργο

όµως εκείνο, πουλήθηκαν τότε περί τα δέκα στρέµµατα γης, προνοµιούχα οικόπε-

δα, που είχαν προέλθει από το ξελόγγοµα δηµοσίων εκτάσεων, χάρις στο φανατι-

σµό των Αγριλιωτών, να δηµιουργήσουν κοινόχρηστους χώρους γύρω από την

εκκλησία. 

Θα αναφέρω εδώ ένα ωραίο περιστατικό, που συνέβη περί το 1918 και είχε

σχέση µε τα οικόπεδα αυτά της εκκλησίας. Οι Αγριλιώτες, κατά παράδοση, για να

κάνουν τον Αγρίλη όλο και καλύτερο, φρόντιζαν και δηµιουργούσαν περισσότερους κοινόχρηστους

χώρους, ξελογγωνοντας τα πουρνάρια και τα καλάµια που ήταν γύρω από την εκκλησία και κυρίως

προς τη µεριά της θάλασσας. Επειδή και τότε οι εκπρόσωποι του ∆ηµοσίου δεν επέτρεπαν τη κατα-

πάτηση των δηµοσίων εκτάσεων, η «λύση» είχε βρεθεί µε το να ισχυρίζονται και να ορκίζονται οι

Αγριλιωτες στα δικαστήρια, πως οι περιοχές που διεκδικούσε τότε το δηµόσιο, ήταν ανέκαθεν, από

τα «πανάρχαια» µάλιστα χρόνια, κτήµατα και περιουσία της εκκλησίας της Αγριλιώτισσας! Σε µια

τέτοια δικαστική µάχη, ο καλόγερος Νταµίτσας πήρε συµβουλή από το δικηγόρο των Αγριλιωτών,

Γιάννη Λουρίδα, να σπείρει µε λούπινο όλη την έκταση που είχαν ξελογγώσει, εκεί που είναι σήµε-

ρα τα κελιά και το πάρκο, και που τότε η έκταση αυτή ήταν συνολικά πάνω από 20 στρέµµατα! Του

είπε δε να προσπαθήσει να φτιάξει στο χώρο εκείνο κι ένα σπιτάκι, χωρίς να τον πάρει είδηση ο Αστυ-

νόµος.   

Ο καλόγερος λοιπόν ειδοποίησε τους φίλους του και άρχισε αµέσως το χτίσιµο του σπιτιού.

Κάποιος όµως καταδότης [υπήρχαν δυστυχώς και τότε οι καλοί αυτοί άνθρωποι...], ειδοποίησε τον

Αστυνόµο, αλλά ο Αστυνόµος, που ήταν τότε ο Βαφιόπουλος ή Βαφιάς, από παλιά Φιλιατρινή οικο-

γένεια, ειδοποίησε κρυφά το καλόγερο να βιαστεί και να αποτελειώσει το σπιτάκι µέχρι το άλλο πρωί

, γιατί θα πήγαινε εκεί για να κάνει έλεγχο! Το σπιτάκι λοιπόν τελείωσε ολονυχτίς, του βάλανε µάλι-

στα και κεραµίδια, αλλά για να «δέσει» καλύτερα η

υπόθεση στο δικαστήριο, φρόντισαν να βάλουν µέσα

στο σπιτάκι και κάποια ζώα, ώστε οι µάρτυρες µετά να

πουν, πως το κτίσµα υπήρχε από πολύ παλιά, και

ήταν µαντρί και κοτέτσι της εκκλησίας! Ο καλόγερος

πήγε µάλιστα σε κάποιους γνωστούς του και πήρε

δανεικές µερικές κότες, ένα κατσίκι  και µια γουρούνα

και τα έβαλε όλα µαζί στο «ανακαινισµένο» µαντρί! 

Το ∆ικαστήριο έγινε, ο Ειρηνοδίκης είχε καταλάβει το κόλπο του καλόγερου, αλλά οι µαρτυρίες,

µαρτυρίες. Ο Λουρίδας καλούσε µε τη σειρά µια ολόκληρη στρατιά από φανατικούς Αγριλιώτες, που

πλησιάζανε την έδρα, κι αφού πρώτα λέγανε κρυφά από µέσα τους «Συχώρα µε Παναγία µου,
αλλά θα ψευδοµαρτυρήσω για τη χάρη σου», βάζανε µετά το χέρι τους στο Ευαγγέλιο και λέγανε

δυνατά στον Ειρηνοδίκη: «Ορκίζοµαι στη Παναγιά την Αγριλιώτισσα Κύριε Πρόεδρε, πως εκεί
ήταν από πολύ παλιά  ένα µαντρί της εκκλησίας. Μάρτυράς µου, ο Θεός κι η Παναγία, αν λέω
ψέµατα»!! Η πρώτη εκείνη δίκη κερδίσθηκε, αλλά ο δικαστικός αγώνας µεταξύ εκκλησίας και ∆ηµο-

σίου κράτησε περί τα 25 περίπου χρόνια, µέχρις ότου τελικά καταφέρουν οι Αγριλιώτες να κερδίσουν

τελεσίδικα το χώρο εκείνο από το ∆ηµόσιο.  Για να συµπληρώσω το ιστορικό, µετά το πρώτο εκείνο

δικαστήριο, ο καλόγερος δεν επέστρεψε τη γουρούνα το κατσίκι και τις κότες, αλλά προτίµησε να τα

στείλει όλα µαζί στο φούρνο και κάλεσε στη Μπαράκα όλους όσους τον είχαν βοηθήσει, στο χτίσιµο,

στη προµήθεια των ζώων, αλλά και ως Μάρτυρες στο ∆ικαστήριο. Μαζί κάλεσε και τον Αστυνόµο, τον

Ειρηνοδίκη και το φίλο του το δικηγόρο Λουρίδα.  Όταν λοιπόν συγκεντρώθηκαν όλοι, τους είπε πως

είχε δει στον ύπνο του τη Παναγιά την Αγριλιώτισσα,  η οποία του έδωσε εντολή να θυσιάσει προς

τιµή της, όλα τα ζώα που ήταν στο µαντρί και να προσκαλέσει στο δείπνο όλους όσους είχαν υπε-

ρασπιστεί -µε κάθε τρόπο- την εκκλησιαστική περιουσία!!  Έπεσε τότε οµαδικά γέλιο και χειροκρό-

τηµα και οι µόνοι που δεν φαινόντουσαν ιδιαίτερα χαρούµενοι, ήταν εκείνοι που είχαν δανείσει στο

καλόγερο τα ζώα τους... Πού να τολµήσουν όµως οι έρµοι να διαµαρτυρηθούν µπροστά µάλιστα στον

Ειρηνοδίκη; Τρώγανε και το φαϊ τους δεν ...πήγαινε κάτω.

- « Άτιµε καλόγερε»! Ψιθυρίζανε. «Θα µας το πληρώσεις ...». 
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Οι βαρκάδες, τη δεκαετία του 50
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Ο Αγρίλης της δεκαετίας του 70

Το 1968, τελειώνει και η παλιά εποχή του Αγρίλη, κι

αρχίζει µια νέα περίοδος µε τη δηµιουργία της νέας

Μπαράκας και εν συνεχεία του ΟΦΑ, για τα οποία θα

µιλήσουµε χωριστά. [Για τους δήθεν ροµαντικούς, που

αρέσκονται να λένε πως ο Αγρίλης ήταν τάχα πολύ

ωραιότερος [!], πριν επέµβει ο ΟΦΑ, θα παραθέσω σε

κάποιες ξεχωριστές σελίδες, µερικές παλιές φωτογρα-

φίες που κατάφερα να βρω και που δείχνουν κάποιες

εικόνες της εποχής εκείνης, για να µπορούν να υπο-

στηρίζουν την άποψη τους, έχοντας στη διάθεσή τους και µερικά φωτογραφικά ντοκουµέντα...]. 

Τα χρόνια εκείνα γύρω από το 1970, ήταν πράγµατι πιο ευχάριστα, τα καλύτερα ίσως χρόνια της

σύγχρονης εποχής του Αγρίλη. Θυµάµαι και ποιος µπορεί εύκολα να το ξεχάσει, τη µεγάλη εκείνη

παρέα που είχαµε, σχεδόν καθηµερινά στον Αγρίλη, παρέα που ξεκίναγε από 2-3 άτοµα που ερχό-

ντουσαν στη Μπαράκα για τα µεσηµβρινά ουζάκια τους, και που σιγά - σιγά οι τρεις γινόντουσαν

δεκατρείς και µετά τριαντατρείς, για να έρθουν να κάτσουν όλοι εκεί οι γνωστοί τότε µεταξύ µας Αγρι-

λιώτες, που το ένα τραπέζι κόλλαγε µε τ’ άλλο και που στη συνέχεια τα ουζάκια εξελισσόντουσαν σε

πραγµατικά τσιµπούσια, για να ακολουθήσει µετά το τραγούδι και ο χορός και να κρατήσει το τυχαίο

αυτό γλέντι, το εντελώς απροετοίµαστο,  µέχρι αργά τις 5 η ώρα τ’ απόγευµα, καµιά φορά µέχρι και

το βράδυ... 

Ξεχνάει εύκολα κανείς τη

Ζακυνθινιά φίλη, τη Μέλπω,

µε την ωραία δυνατή φωνή

της, που µας έκανε το µαέ-

στρο για να τραγουδήσουµε

τις όµορφες Ζακυνθινές

καντάδες; «ΑΑππόόψψεε  ττηη  κκιιθθάάρραα

µµοουυ,,  ττηη  σσττόόλλιισσαα  κκοορρδδέέλλεεςς......»,

για ν’ ακουστεί το τραγούδι µας απέναντι στη Ζάκυνθο που είχε

πάει ο Παναγιώτης;  Κι όταν εξαντλούσαµε το ελληνικό ρεπερτόριο και πιάναµε τα ξένα, τότε ανα-

θάρρευε και η άλλη φίλη, η Ελληνοαµερικανίδα Ντίνα που και σηκωνότανε όρθια για να τραγουδή-

σει µε τη στεντόρεια φωνή της το ...«Ο Sole Mio...» και να καταλήξει µετά στο αγαπηµένο της κοµ-

µάτι, που ήταν γνωστό πια σε όλους µας, το  «God Bless America», που το έλεγε πολλές φορές

δυνατά, το ένοιωθε πραγµατικά και µα την αλήθεια ...έκλαιγε! [Ο Περικλής όµως ήταν πολύ µακριά

για να µας ακούσει και να ασχοληθεί µαζί µας...]. 

Κι άλλες ωραίες στιγµές κι άλλες ωραίες αναµνήσεις. ∆εν προχωρώ, γιατί µπορεί κάποιοι να θυµώ-

σουν, επειδή και µόνο τους έφερα στη µνήµη µου. ∆εν είναι όλοι σήµερα το ίδιο όπως τότε. Τότε

µπουγελωνόµαστε, καρπαζωνόµαστε, βριζόµαστε ακόµα, και ποτέ δεν παρεξηγιόµαστε. Σήµερα

πρέπει να προσέξεις πολύ για το τι θα πεις και τι θα γράψεις, γιατί  η σοβαροφάνεια δεν επιτρέπει

πλέον  να ξεφεύγεις κάποιων ορίων... Οι άνθρωποι έπαψαν να είναι το ίδιο αυθόρµητοι,  απλοί, γνή-

σιοι και  ανθρώπινοι βρε αδερφέ! Ο ατοµικός ωφελισµός και η ψευ-

τοϋπερηφάνεια, κατέστρεψαν δυστυχώς τη παλιά ατµόσφαιρα... 

∆ε µπορώ να παραλείψω βέβαια και τη µεγάλη χαρτοπαιξία

που γινόταν στη Μπαράκα, που άρχιζε από νωρίς το πρωί και συνε-

χιζόταν -ύστερα από λίγα διαλείµµατα και µε µια µικρή εναλλαγή

των παικτών- µέχρι αργά το βράδυ, πολλές δε φορές, µέχρι και τα

ξηµερώµατα. Τα πρώτα «αθώα» παιχνίδια,

ήταν το Ραµί και το Κουµ Καν, µετά ήρθε και

ο λιγότερο αθώος «Θανάσης», αλλά το παιχνίδι τελικά χάλασε, όταν κάποια

ξένα στοιχεία εισχώρησαν στη παρέα και το παιχνίδι άρχισε να µην είναι µόνο

παιχνίδι...  Εµείς πάντως θυµόµαστε το Σωτηράκη, στη παλιά Μπαράκα που

του επέτρεπε η Βακώ να παίζει Ραµί λίγες µόνο ώρες, αλλά υπό τον όρο ότι

στις 12 το βράδυ ο Σωτηράκης θα έπρεπε να βρισκόταν στο κρεβάτι του! Όταν



63

λοιπόν η ώρα έφτανε 12 και ο Σωτηράκης δεν είχε πάει στο Κελί, στο οποίο µένανε, έφτανε φουριό-

ζα η Βακώ και µ’ ένα Καλάµι στο χέρι της,  έκανε το τραπέζι της χαρτοπαιξίας ... «Γης Μαδιάµ»! Και

δεν δίσταζε να δίνει και µερικές καλαµιές σε όλους τους παίχτες...

Στη περίοδο πάντως εκείνη του 70, θυµάµαι πως είχαµε στον

Αγρίλη και κάποιες πολιτιστικές πρωτοβουλίες, που δεν ανήκαν

στον ΟΦΑ, όπως το πρώτο εκείνο θερινό µας Σινεµά, που έπαι-

ζε αρχικά στη Ταβέρνα  του Γώγου, για κάποιο µετά διάστηµα στο

ΜΥΛΟ και  αργότερα -µε το Νίκο Αντωναρόπουλο - είχαµε και

το «Σινε-Αγρίλης», στο µικρό παρκάκι, που είναι πίσω από τη

Μπαράκα. Οι προβολές ήταν παντού στα µέρη αυτά ωραίες,

έφτανε µόνο να µη φυσούσε δυνατός αέρας, οπότε η πάνινη

οθόνη πήγαινε πέρα δώθε και τότε γινότανε το ...έλα να δεις!  

Το 1972, µεσούσης της χούντας των Συνταγ-

µαταρχών, ο νυν Μητροπολίτης Τ. & Ο. κ. Στέφα-

νος, έδρασε δυστυχώς µονοµερώς και εν αγνοία

των Αγριλιωτών και των Φιλιατρινών και κατάργησε

την δραστήρια εκείνη Επιτροπή του Αγρίλη, που

είχε συσταθεί από τη ∆/νση Αρχαιοτήτων του

Υπουργείου Παιδείας, υπάγοντας το εκκλησάκι της

Αγριλιώτισσας και όλη τη περιουσία του, στο «Ιερό

Προσκύνηµα του Μοναστηρίου Κατσιµικάδας»

[!!!], προκαλώντας µε την ενέργειά του αυτή, τη

µεγάλη και δικαιολογηµένη αγανάκτηση των Αγριλιωτών, που αντέδρασαν τότε έντονα και δυναµικά

προς κάθε κατεύθυνση.  Μαζέψαµε τότε από την Αθήνα, πάνω από 200 υπογραφές Φιλιατρινών και

στείλαµε µακροσκελέστατα τέλεξ, προς την Κυβέρνηση, την Ιερά Σύνοδο, τη Μητρόπολη, τη

Νοµαρχία, το δήµο και προς όλους τους τοπικούς φορείς. Για να αποφύγει τελικά ο Μητροπολίτης,

ακόµη πιο δυσάρεστες εξελίξεις, από την επαναστατηµένη κοινωνία του Αγριλιώτικου και Φιλιατρινού

λαού, αναγκάστηκε τότε να υποχωρήσει µερικώς και προχώρησε στην ίδρυση ενός άλλου «Προσκυ-

νήµατος», του σηµερινού «Ιερού Προσκυνήµατος της Παναγίας της Αγριλιώτισσας», εγκαινιάζο-

ντας δυστυχώς από τότε µια περίοδο εντάσεων και φιλονικιών, µια

περίοδο  πολλών ερίδων και συκοφαντιών, µια περίοδο αµφιβολίας,

υποψίας και έλλειψης πλέον κάθε εµπιστοσύνης, αφού η Επιτροπή

αυτή ποτέ δεν ενηµέρωνε  τους Αγριλιώτες,  για τα πολλά έσοδα και

έξοδα που διαχειριζόταν. 

Η ίδρυση του «Ιερού Προσκυνήµατος», αποτελεί ένα µεγάλο

σταθµό στην ιστορία του Αγρίλη, που µάλλον δεν κολακεύει τον Αγρί-

λη και τους Αγριλιώτες. ∆εν είναι δε και άµοιρο ευθυνών, για πολλές

από τις διχόνοιες που έπεσαν έκτοτε στον Αγρίλη. Από πολλούς θεω-

ρείται ως µια ατυχής ενέργεια η πράξη εκείνη του σηµερινού Μητρο-

πολίτη,  που θα πρέπει κάποτε να το αντιληφθεί και ο ίδιος και να

προσπαθήσει να επανορθώσει το µεγάλο λάθος του. Πρέπει το δυνα-

τόν συντοµότερο, να επανέλθει και πάλι το εκκλησάκι της Αγριλιώτισ-

σας στην αγάπη και στη φροντίδα όλων ανεξαιρέτως των Αγριλιω-

τών... Για το λόγο αυτό, δεν θα αναφερθώ καθόλου στα πρόσωπα

εκείνα που διετέλεσαν Επίτροποι, γιατί δέχτηκαν να υπηρετήσουν -

ένα καθόλου κολακευτικό για τον Αγρίλη - καθεστώς, αν και κανά δυο

από τα πρόσωπα αυτά, συνεισέφεραν κάποιες πολύτιµες υπηρεσίες

στην εκκλησία της Αγριλιώτισσας.  Μόνο εάν καταφέρουµε και κανείς

Αγριλιώτης δεν δεχτεί να υπηρετήσει το «Ιερατείο», υπάρχει κάποια

ελπίδα, να ξαναδούµε στον Αγρίλη ...άσπρη και πάλι µέρα!

Από το 1970 και ύστερα, είναι αλήθεια πως όλοι όσοι διετέλεσαν

∆ήµαρχοι Φιλιατρών, (Αν. Παπαδόπουλος, Γ. Βορρές, Θ. Μποϊ-

κάς, Αθ. Τσάφος, Ι. Γκότσης, ∆ιον. Σπέντζας, ∆ηµ. Σωτηρόπουλος

και Αλκ. Ξύγκας) φρόντισαν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα θέρετρα των
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Φιλιατρών και προσέφεραν όλοι τους πολύτιµες υπηρεσίες και στον Αγρίλη όπως ασφαλτοστρώσεις

δρόµων, πεζοδρόµια, ηλεκτροφωτισµό δρόµων, επέκταση δικτύου ύδρευσης και παροχή πόσιµου

νερού, καθαριότητα και τακτική αποκοµιδή σκουπιδιών,

καθάρισµα των µώλων από τα φύκια και θα πρέπει να πω

πως όλοι τους συµπαραστάθηκαν µε ζέση στο δηµιουργι-

κό έργο του ΟΦΑ. 

Ελπίζω και εύχοµαι, πως κι ο σηµερινός ∆ήµαρχος,

Άλκης Ξύγκας, νεαρός στην ηλικία αλλά κυρίως επειδή

είναι γέννηµα και θρέµµα του Αγρίλη, θα φροντίσει

–περισσότερο από κάθε άλλον- να αφήσει στο πέρασµά

του ένα σηµαντικό έργο  και τη δική του προσωπική

σφραγίδα. Ο Άλκης έχει χαρίσει στο παρελθόν πολλές

όµορφες στιγµές στον Αγρίλη, τραγουδώντας ως νέος µε

την παρέα του και παίζοντας το ακορντεόν του, στιγµές

πολύ ωραίες που πράγµατι δεν ξεχνιούνται ποτέ εύκολα.

Ευχόµαστε τώρα που τον κέρδισε η πολιτική, να µην τον χάσει ο Αγρίλης, Και κυρίως να φροντίσει

να µη πέσει κι αυτός θύµα των ...«ίσων αποστάσεων».

Πριν κλείσω το κεφάλαιο αυτό θα ήθελα να αναφέρω και τη µεγά-

λη προσφορά της Τράουντυ Γκότση [συζύγου του ιατρού Πέτρου

Γκότση], η οποία από τότε που εγκαταστάθηκε στον Αγρίλη, τον

αγάπησε ιδιαίτερα και κατάφερε µε το µεράκι της και τη δεξιοτεχνία

της, πάνω σε θέµατα κηποτεχνίας, να φτιάξει ένα πραγµατικό

«κήπο της Εδέµ» στον Αγρίλη και να καταστήσει το όνοµα του

Αγρίλη γνωστό, σε όλους όσους ασχολούνται µε την ανθοκοµική και

τη  κηποτεχνία. Το όνοµα του Αγρίλη έχει αναφερθεί σε πολλά ελλη-

νικά και ξένα περιοδικά και βιβλία, που ασχολήθηκαν µε τη κηπου-

ρική εργασία της Τράουντυ Γκότση. 

Πρέπει πάντως εδώ να οµολογήσω, πως όλοι ανεξαιρέτως οι

Αγριλιώτες, άσχετα µε την οικονοµική τους κατάσταση, έχουν δείξει

ιδιαίτερο ζήλο στο πράσινο και  στη καλλιέργεια λουλουδιών και δια-

τηρούν τους πιο όµορφους κήπους της ευρύτερης περιοχής των

Φιλιατρών και όχι µόνον! Κρίµα που δεν επιβραβεύονται από το

δήµο, ώστε να παραδειγµατιστούν και άλλοι συµπολίτες µας. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο για τον Αγρίλη του 70, θέλω να προσθέ-

σω δυο λέξεις κολακευτικές και για το φίλο µας το Γιώργο Γώγο,

που πράγµατι τις αξίζει, γιατί µε την ωραία Ταβέρνα

του έχει κι αυτός προσφέρει -για περίπου 50 χρό-

νια- ένα αρκετά σηµαντικό έργο, στην όλη ανάπτυ-

ξη του τοπικού τουρισµού  µας. Η ζεστή –οικογενει-

ακή- ατµόσφαιρα της «Ταβέρνας Γώγου», έχει

εκτιµηθεί και αγαπηθεί από τους Αγριλιώτες, που

ξέρουν να διακρίνουν, να ξεχωρίζουν και να στηρί-

ζουν τα κέντρα και τους επιχειρηµατίες εκείνους,

που το αξίζουν.  
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Μπαράκα , δεκαετία 70                                                                            Μπαράκα, δεκαετία 80

Μπαράκα , δεκαετία 70                                                                            Μπαράκα, δεκαετία 80

Αγρίλης, 2001 Γήπεδο µπάσκετ, 2001
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Μπαράκα , δεκαετία 90                                                                            Μπαράκα, δεκαετία 90

Μπαράκα , δεκαετία 90                                                                            Μπαράκα, δεκαετία 80

Μπαράκα , δεκαετία 90                                                                                      Αγρίλης, 2001



Η απαρχή µιας νέας  εποχής

Η νέα εποχή του Αγρίλη αρχίζει µε

την ανέγερση του νέου κτιρίου της

«Μπαράκας» και µε την ίδρυση του

Ο.Φ.Α. γενικεύεται δε µε την έλευση

της νέας γενιάς των Αγριλιωτών, που

κατέστησαν τον Αγρίλη ένα από τα

καλύτερα θέρετρα της Μεσσηνίας. Οι

νέοι Αγριλιώτες άλλαξαν όλη τη δοµή

και τη µορφή της καλλιέργειας στη

περιοχή αυτή, αφού τη σταφιδοκαλ-

λιέργεια, τη σιτοκαλλιέργεια και ελαιο-

καλλιέργεια, την έχει αντικαταστήσει

σήµερα εξ ολοκλήρου η καλλιέργεια

των πρώιµων κηπευτικών, είτε

µέσα σε θερµοκήπια, είτε και σε ανοι-

κτό έδαφος. Τα κηπευτικά µας, που

είναι από τα πιο πρώιµα και ποιοτι-

κώς καλύτερα από πολλές άλλες

περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης, απο-

τελούν σήµερα τη µόνη προσοδοφόρο πηγή

από την εκµετάλλευση της εύφορης Αγριλιώτι-

κης γης. 

Η Μπαράκα του Αγρίλη πέρασε σε µια

άλλη εντελώς νέα εποχή µετά το 1968, που χτί-

στηκε το σηµερινό κτίριο. Επειδή πολλά ξεχνι-

ούνται εύκολα, πρέπει εδώ να αναφέρω το

ιστορικό της, έτσι για να ...θυµούνται οι παλιοί

και να µαθαίνουν οι νέοι. Η πρωτοβουλία της

ανέγερσης του νέου κτιρίου, όπως και η όλη

φροντίδα τόσο για τη συγκέντρωση των χρη-

µάτων όσο και για την εκπόνηση των σχεδίων της νέας Μπαράκας, ήταν καθαρά µια ιδιωτική πρω-

τοβουλία που πήρανε το 1968, τέσσερις φίλοι.  Οι Γεώργιος Στ. Χριστόπουλος, Γιάννης Μαρα-

γκός, Τηλέµαχος Κάης και

Κώστας Σπανός, που είχαµε

συνεργαστεί µε επιτυχία προη-

γουµένως [1964 - 1977] στο

∆ιοικητικό Συµβούλιο της

Αδελφότητας των Φιλιατρινών

της Αθήνας και είχαµε αφήσει

πίσω µας ένα πολύ καλό έργο,

αλλά και ένα πολύ καλύτερο

οικονοµικό αποτέλεσµα για την

Αδελφότητα. Ζητήσαµε λοιπόν τότε την άδεια της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Αγρίλη, [που δεν

ήταν αυτή του «Ιερού Προσκυνήµατος»], να µας επιτρέψει  να προχωρήσουµε στη πραγµατοποίηση

του στόχου µας για ένα καινούργιο κτίσµα της «Μπαράκας». Όλοι επείσθησαν από µας τότε, πως

το παλιό στέκι των Αγριλιωτών, η Μπαράκα, έπρεπε να µεγαλώσει και να εκσυγχρονιστεί, για να

µπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες πολλές και σύγχρονες ανάγκες της αυξηµένης και διαφοροποιη-

µένης οπωσδήποτε νέας πελατείας του. 

Ευτυχώς τότε η Επιτροπή δεν ελεγχόταν µονοµερώς από τη Μητρόπολη και η παρουσία σ’ αυτή

τόσο του ∆ηµάρχου Φιλιατρών ∆. Τζάνε, όσο και των άλλων εκπροσώπων των Φιλιατρινών φορέ-

ων, επηρέασε ευνοϊκά την απόφασή της και µας δόθηκε γραπτή εξουσιοδότηση, να ενεργήσουµε επί

του θέµατος αυτού, όπως εµείς θα νοµίζαµε καλύτερα.  Ήταν βέβαια και η παρουσία στην Εκκλησια-
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στική Επιτροπή των αείµνηστων Αγριλιωτών Μάριου

Βορρέ και Ανδρέα Παρίσσου, που συνέβαλε στο να

έχουµε µια πολύ καλή και εποικοδοµητική συνεργα-

σία µε την τότε Επιτροπή, προς όφελος της εκκλη-

σίας αλλά και του Αγρίλη γενικότερα. 

Η «εκστρατεία» που έγινε για να µαζευτούν τα

απαραίτητα χρήµατα απέδωσε καταπληκτικά αποτε-

λέσµατα. Στείλαµε επιστολές, κάναµε τηλεφωνήµατα,

επικοινωνήσαµε µε πολλά σηµαίνοντα τότε πρόσω-

πα και σε πολύ µικρό διάστηµα συγκεντρώσαµε όλα

τα απαραίτητα χρήµατα. Μέχρι και εισφορές σε υλικά

είχαµε πάρει, από Βιοµηχανίες και Βιοτεχνίες της

Αθήνας µε τις οποίες υπήρχαν προσωπικές φιλικές

σχέσεις. Ο Γιώργος Χριστόπουλος ανέλαβε τα

αρχιτεκτονικά σχέδια και ο Αλέκος Χριστόπουλος τη στατική µελέτη.  Ο Νίκος Χριστόπουλος και

ο Ανδρέας Παρίσσος είχαν την επίβλεψη και ο Μάριος Βορρές παρελάµβανε τα

χρήµατα που εµείς µαζεύαµε και

του στέλναµε από την Αθήνα και

έκανε τις πληρωµές, µαζί µε τον

ταµία της Επιτροπής. Ο Μπάµπης

Μανώλης ήταν ο άµισθος «εργοδη-

γός», που φρόντιζε καθηµερινά να

µη λείπει κανείς τεχνίτης από το

έργο, ούτε και κάτι από τα απαιτού-

µενα υλικά, ώστε το έργο να προ-

χωράει και να µην υπάρχει καθυ-

στέρηση.  Και πράγµατι δεν χάσαµε

ούτε µια µέρα. 

Οι γενναιόδωρες εισφορές των απανταχού Αγριλιωτών, καινούργιων και παλαιών,

κάλυψαν αµέσως όλη τη δαπάνη της ανέγερσης και το σηµερινό αυτό όµορφο κτίριο

της «Μπαράκας», ήταν έτοιµο πριν το

Πάσχα του 1969. Τα εγκαίνια της νέας

Μπαράκας, έγιναν το 1970, τότε που

κατεβάσαµε από την Αθήνα την Βελγίδα

καλλονή Κορίνα, τη Miss  International

Tourism!! 

Απο τότε και µετά, ο Αγρίλης πήρε µια

άλλη πνοή, µια άλλη ζωντάνια και πέρασε

στην εποχή εκείνη  που άφησε πίσω της -

µε ανεξίτηλα σηµάδια- τη δική της «σφρα-

γίδα». Τη σφραγίδα όλης εκείνης της

προηγούµενης προοδευτικής γενιάς των Αγριλιωτών,

που δραστηριοποιήθηκε πολύ αποδοτικά, µέχρι το τέλος

του περασµένου αιώνα. 

Αναφέροµαι σε άλλο σηµείο για τα ωραία γλέντια και ξενύχτια των Αγρι-

λιωτών και παραθεριστών της εποχής εκείνης, που θα µείνουν αλησµόνητα.

Η «χρυσή» αυτή εποχή του νεώτερου Αγρίλη, κράτησε 30  περίπου χρόνια,

χωρίς κανένα σύννεφο να σκιάσει τις σχέσεις όλων µας. Και είµαι σίγουρος

πως οι ευχάριστες εκείνες στιγµές έχουν µείνει αλησµόνητες σε όλους µας.

Αυτά συνέβησαν πριν έρθουν οι γνωστοί εκείνοι …«Εφιάλτες» και ο Αγρίλης

υποστεί και πάλι ένα αποτρόπαιο κι ελεεινό … «κούρσεµα»!

∆εν θα αναφερθώ στο ιστορικό της θλιβερής αυτής υπόθεσης, που αµαυ-

ρώνει τη σύγχρονη εποχή του Αγρίλη και την ιστορία του ΟΦΑ κατά τη περίο-

δο 1996-97. Αυτά είναι γνωστά  και έχουν πλέον καταδικαστεί στη συνείδηση

των περισσοτέρων. Για όσους µόνο δεν γνωρίζουν το θέµα, απλώς θα πω
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περιληπτικά εδώ, πως η υπόθεση αφορά κάποια ανυπόληπτα άτοµα στα οποία είχε ανατεθεί η διοί-

κηση του κοινωφελούς αυτού Συλλόγου και τα οποία καταχράστηκαν και πρόδωσαν την εις το πρό-

σωπό τους εµπιστοσύνη των µελών του Συλλόγου, βλάπτοντας ανεπανόρθωτα τα συµφέροντα του

συλλόγου, χάριν και µόνον των προσωπικών τους συµφερόντων. Το θλιβερό αυτό θέµα ταλαιπώρη-

σε δικαστικά, όχι βέβαια τους επίσηµους φορείς που θα έπρεπε  να είχαν αντιδράσει αµέσως  δυνα-

µικά και αποτελεσµατικά εναντίων των πρωταίτιων εκείνων προσώπων,  αλλά δυστυχώς µια δράκα

µόνο ευαίσθητων Αγριλιωτών, οι οποίοι ανέλαβαν να σηκώσουν µόνοι τους όλο το βάρος των δικα-

στικών υποθέσεων και υπέστησαν πολλά δεινά για να υπερασπιστούν και να συνδράµουν τα κοινά

συµφέροντα των Αγριλιωτών και της εκκλησίας, τη στιγµή µάλιστα που οι άνθρωποι του «Ιερού Προ-

σκυνήµατος» άλλοτε σιωπούσαν και κρυβόντουσαν  και άλλοτε ενεργούσαν και παρασκηνιακά εις

βάρος των συµφερόντων της εκκλησίας, µη διστάζοντας ακόµα και να συνεργαστούν µε τους κατα-

πατητές της εκκλησιαστικής περιουσίας! 

Με τη νέα Μπαράκα, ο Αγρίλης πέρασε και σε µια άλλη εποχή καλλιέργειας. Ή εποχή της σταφί-

δας και της σποράς σταριού, µε τις εικόνες του τρύγου, των αλωνιών, του θέρους  και της θηµωνιάς,

αποτελούν πλέον ανάµνηση για τους ηλικιωµένους σηµερινούς Αγριλιώτες. Η εικόνα του Αγρίλη

άλλαξε. Ένας απέραντος ελαιώνας, κάλυψε τα πάντα. Έχασε τη παλιά οµορφιά του ο κάµπος εκεί-

νος του Αγρίλη, ο απέραντος σταφιδόκαµπος, που απλωνόταν µε το έντονο πράσινο χρώµα του

από το Φιλιατρινό ποτάµι µέχρι κοντά στο Κέντρο του Αγρίλη. Μόνο λίγες αχλαδιές, συκιές και µου-

ριές ξεφύτρωναν αραιά και που, γύρω συνήθως από τις φρατζάτες και τα σταφιδόσπιτα. Χάθηκε

επίσης και η άλλη εικόνα που διαδέχτηκε τη σταφιδοκαλλιέργεια. Εκείνη µε τα σπαρµένα χωράφια,

που από πράσινα γινόντουσαν χρυσαφένια τον Ιούνιο και που µετά το θερισµό και το αλώνισµα του

σταριού, έπαιρνε µια άλλη όψη, εκείνη  µε τη κίτρινη πλέον καλαµιά, που είχε αποµείνει στα χωρά-

φια. Υπήρχε και η ωραία εικόνα µε τις θηµωνιές και τους σωρούς µε τ’ άχυρα και µε τα χαράρια που

µεταφερόταν το άχυρο από το αλώνι στο αχούρι του φιλιατρινού σπιτιού. Τελευταία βέβαια, είχαµε τις

πιο σύγχρονες εικόνες µε τις αλωνιστικές µηχανές, που έβαζαν το στάρι στα σακιά και κάνανε το

άχυρο δέµατα…

Η ελαιοκαλλιέργεια όµως που τελικά επικράτησε

δεν έφερε καµία ουσιαστική πρόσοδο στους  Αγρι-

λιώτες κι αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις του λαδιού,

θα είχανε σίγουρα ένα παθητικό αποτέλεσµα, λόγω

της χαµηλής τιµής του λαδιού. Ευτυχώς όµως που η

γόνιµη γη του Αγρίλη και το ήπιο κλίµα του, αποδεί-

χτηκαν ιδιαίτερα κατάλληλα για τη καλλιέργεια των

πρώιµων κηπευτικών προϊόντων.   Καλλιέργεια

τόσο µέσα σε σύγχρονα θερµοκήπια, όσο και στο

ύπαιθρο, στα χωράφια. Πατάτες κι αγγούρια αρχικά, µετά όλα σχεδόν τα είδη ζαρζαβατικών, και

µάλιστα µε καλλιέργειες που διαδεχόταν η µία την άλλη, όλους τους µήνες του χρόνου. Ντοµάτες,

µελιτζάνες, πιπεριές, κολοκύθια και φασολάκια,  πεπόνια, κυρίως όµως καρπούζια. 

Η καρπουζοκαλλιέργεια έχει γίνει σήµερα το υπ. αρ. ένα προϊόν, για όλη τη περιοχή του Αγρίλη.

Καλλιεργούµε τα πιο πρώιµα καρπούζια στην Ευρώπη, αλλά και τα πιο νόστιµα και ίσως και τα πιο

ακριβά. Οι έµποροι έρχονται πρώτα στον Αγρίλη κι εκεί θα φροντίσουν να µάθουν όλα όσα αφορούν

τη παραγωγή καρπουζιών σ’ όλη

τη Τριφυλία. Εκεί θα πληροφορη-

θούν το σύνολο της αναµενόµενης

παραγωγής, θα πάνε στα χωρά-

φια να δουν τη ποιότητα των καρ-

πουζιών, θα τους πουν ποιές αγο-

ρές στην Ευρώπη έχουν ανοίξει

για το καρπούζι  και τελικά θα

έρθουν και στο ψητό! Στις τιµές

που είναι διατεθειµένοι να προ-

σφέρουν για τα πιο πρώιµα καρ-

πούζια. Ο Αγρίλης κάθε χρόνο,

στις τελευταίες µέρες του Μάη,
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γίνεται πάλι το εµπορικό κέντρο της Τριφυλίας, όπως παλαιά

γινόταν το ίδιο, µε το σταφιδεµπόριο.   Καλλιεργητές από όλες

τις γειτονικές περιοχές, θα συγκεντρωθούν δύο και τρεις φορές

την ηµέρα στη Μπαράκα, για να µάθουν νέα και να ανταλλάξουν

τις πληροφορίες τους. Ακούνε τους πιο µεγάλους και πιο έµπει-

ρους παραγωγούς, σφυγµοµετρούν ο ένας την αντοχή του

άλλου ως προς τις τιµές που θα ήταν ευχαριστηµένοι να πουλή-

σουν, προσπαθούν να πληροφορηθούν για το πώς πάει η

παραγωγή καρπουζιών στην Ηλεία,  ρωτάνε συνεχώς τα νεότε-

ρα από το δελτίο καιρού της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και κρύβουν την αγωνία τους και τον εκνευ-

ρισµό τους, πειράζοντας ο ένας τον άλλο, µε κάθε είδους αστείο.

Οι παραγωγοί των κηπευτικών προϊόντων σήµερα στον Αγρίλη και κυρίως οι καρπουζοκαλλιερ-

γητές,  είναι το πιο δυναµικό στοιχείο που προσφέρει ζωντάνια και έντονο σφυγµό, στην οικονοµία

γενικά του τόπου και της περιοχής. Είναι το νέο αίµα του Αγρίλη. Αν τα κηπευτικά πάνε καλά, τότε

όλοι θα πάνε καλά. Και τα µαγαζιά θα δουλέψουν και τα Κέντρα θα γεµίσουν κόσµο. Ευτυχώς που κι

εδώ φαίνεται πως η Αγριλιώτισσα έχει πάντα το νου της

να µην αφήσει τους παραγωγούς και τον Αγρίλη µόνους,

στο …έλεος του Θεού! 

Επειδή όµως ο νέος αυτός  πλούτος της περιοχής, δεν

οφείλεται σε … θαύµατα αλλά µάλλον στους άξιους παρα-

γωγούς των κηπευτικών προϊόντων του Αγρίλη, καλό

είναι εκτός από την Αγριλιώτισσα, να πούµε κι ένα µπρά-

βο στους ίδιους  εκείνους τους παραγωγούς του Αγρίλη,

που είναι όλοι τους νέα παιδιά, έξυπνα και συµπαθέστα-

τα  και που χάρις σ’ αυτούς ο Αγρίλης ξαναζεί µια νέα

ελπιδοφόρα «χρυσή εποχή»! Μπορεί –άθελά µου- να

παραλείψω κάποιους, αλλά θα προσπαθήσω να θυµηθώ τα ονόµατα όλων εκείνων που βλέπω

καθηµερινά σχεδόν να συγκεντρώνονται –τη περίοδο της συγκοµιδής-  στη Μπαράκα και θα περιο-

ριστώ βέβαια µόνο σ’ εκείνους που καλλιεργούν αγριλιώτικα χωράφια. Στους Παναγιώτη Γώγο,

Γιώργο Γώγο, Μπάµπη Τσαφαρά, Κανέλλο Κανελλόπουλο-Παραλία, Όµηρο Σάµπαλη, Πανα-

γιώτη Γκότση, Χρήστο Λυγκουνό, Μπάµπη Σωτηρόπουλο-Πλήρης, Σπύρο Γαβρίλη, Σάκη

Παπαθεοδωσίου-Μήτρακα, Γιάννη ∆ηµητρόπουλο, Κώστα Μαλάµο, Κυριάκο Λατάνη, Γιάννη

Κυριακόπουλο, Νίκο Σαπέρα, Κυριάκο Κυριακόπουλο, Σταύρο Κωτσάκη, Μανώλη Κεντρή,

Θανάση Σταυρόπουλο-Μερµέτη, Ανδρέα Τσίγγανο, Βαγγέλη

Γιαννόπουλο, Άγγελο Παπαγεωργίου και Μίµη Τάµπαση.

∆εν θα παραλείψω όµως και τους «γείτονες» καλλιεργητές

κηπευτικών προϊόντων, που καλλιεργούν τα χωράφια της παρα-

λίας ∆ιπόταµου, αλλά που βρίσκονται κι αυτοί καθηµερινά στον

Αγρίλη: 

Το Μπάµπη Παπαδόπουλο, το Νίκο Ξηρόκωστα, το ∆ηµήτρη

Παναγιωτόπουλο, το Μιχάλη Μπακούρο, τον Αλέκο Λεβεντο-

γιάννη, τον Ανδρέα Θεοδωσόπουλο και τον Αλέξη Χήναρη.

(Να µη ξεχάσω πάντως να πω στους φίλους καρπουζοκαλλιεργητές, πως µετά το φόρτωµα των

νταλικών, καλό είναι να µαζεύουνε και τα σπασµένα καρπούζια που ξεχνιούνται στους δρόµους και

βρωµάει όλος ο Αγρίλης για µεγάλο διάστηµα.)
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Η ίδρυση και το έργο του 
ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΓΡΙΛΗ

Ο Ο.Φ.Α. ιδρύθηκε το 1970, µέσα από

το ίδιο αίµα των νέων Αγριλιωτών, εκείνων

που είχαν φτιάξει τη «Μπαράκα» και που

συνέβαλαν στο να αρχίσει µια άλλη, σύγ-

χρονη και πιο καλύτερη εποχή για τον

Αγρίλη.  Ο Ο.Φ.Α. είχε έδρα τότε την

Αθήνα και µόνο παράρτηµα στα Φιλιατρά.

Ήταν ένας πολιτιστικός και εξωραϊστικός

Σύλλογος και υπήρξε ένα πραγµατικό κοι-

νωφελές Σωµατείο, πρότυπο για τη περιο-

χή, στο οποίο, οφείλονται πολλά από αυτά

που έχει σήµερα να παρουσιάσει ο Αγρίλης.  Ξεκίνησαν και πάλι οι ίδιοι σχεδόν άνθρωποι που είχαν

δραστηριοποιηθεί από το 1968 για τη νέα Μπαράκα και συσπειρώθηκαν γύρω τους όλοι οι απαντα-

χού τότε Αγριλιώτες και φίλοι του Αγρίλη, για να δώσουν µε µεράκι και ενθουσιασµό και χωρίς καµία

υστεροβουλία, τη γενναία συνεισφορά τους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι πρωτοπόροι, που κατάφεραν

µε κόπο να καταστήσουν τον Αγρίλη, ένα όµορφο και σύγχρονο τουριστικό θέρετρο. 

Τα ιδρυτικά µέλη του ΟΦΑ, µε αλφαβητική σειρά ήταν: Αθανασόπουλος Ιωαν. Γεώργιος, Αθα-

νασοπούλου Ιωαν. Βακώ, Αλεξανδρόπουλος Γρ. Αντώνιος, Ανάργυρος Σπ. Γεώργιος, Γαβρί-

λης Γρ. Γεράσιµος, Ηλιόπουλος Παν. Αντώνης, Κάης Βασ. Τηλέµαχος, Κωτσάκης Παν. Ιωάν-

νης, Λειβαδίτης Θ. Ιωάννης, Μαντζουράνης Χρ. Ιωάννης, Μητροµάρας ∆. Αθανάσιος, Πανα-

γάκης Π. Ανδρέας, Σπανός Αλ. Κώστας,

Τσάφος Χ. Παναγιώτης και Χριστόπουλος

Στ. Αλέκος.

Τα περισσότερα από τα ιδρυτικά

µέλη του ΟΦΑ, ήταν Αθηναίοι που δεν είχαν

άµεση ή έµµεση σχέση µε τον Αγρίλη, αλλά

που αγάπαγαν πολύ τον Αγρίλη, περισσότε-

ρο ίσως κι από µερικούς βέρους Αγριλιώτες.

Όλα τα άτοµα εκείνα και άλλοι πολλοί που

γράφτηκαν µέλη στη συνέχεια [Γιάννης,

Σταύρος και Νίκος Μαραγκός, Γιώργος,

Τάκης και Νίκος Χριστόπουλος, Αλέκος

Σταυριανόπουλος, Θωµάς Μανιάτης, Φώνη Τσάφου, Χρύσα Αλεξανδροπούλου, Γίτσα Μπαρ-

τζελά, ∆ιονυσία, Τασία και Κούλα ∆ούµουρα, Γιάννης Παυλής, Μπάµπης Αθανασόπουλος,

Χρήστος Σπανός, Νίκος Μιχαλόπουλος, Γιώργος Σωτηρόπουλος, Νίκος Κάσαρης, Κώστας

Κόλλιας, Ανδρέας Κίτσος, Νήσος, Τάκης και Φώτης Μπακούρος, Μπάµπης ∆αγκλής, Νίκος

Παρίσσος, Άλκης, Κώστας, Γιώργος, ∆ηµητράκης και Μπάµπης Βωβός, Κώστας Μάϊνος,

Τάκης Κόλλιας, Σάκης Κορόβιλας, Τάκης Πανταζόπουλος, Νίνος Σταµατόπουλος, Νίκος Χάρα-

ρης, Γιάνκος Βωβός, ∆ηµήτρης Μπουγάς, Νίκος Ταµπάκης, Κώστας Βάρδας, Βασίλης Ανάρ-

γυρος, Άγγελος Κάης, Αλέκος Βασιλακόπουλος κ. ά. από την Αθήνα, αλλά και οι διαµένοντες

στον Αγρίλη και στα Φιλιατρά, Νιόνιος Παναγόπουλος, Ανδρέας Παρίσσος, Μάριος Βορρές,

Τάσος Παπαδόπουλος, Σπύρος Γκόνης, Μπά-

µπης Μανώλης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μπά-

µπης Βογιατζής, Θάνος Τσάφος, Σάκης Τσά-

φος, Παναγιώτης Ξύγκας, Πάνος Σκαλτσής,

Θανάσης Θεοδωρόπουλος, Γιώργος Φωτόπου-

λος, Μπάµπης και Θωµάς Γαβρίλης, Γρηγόρης

και Σπύρος Γαβρίλης, Φώτης και Γιάννης

Παρίσσος, Σάκης Παπαθεοδοσίου κ.ά.], προσέ-

φεραν πράγµατι πάρα πολλά την εποχή εκείνη και
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φυσικά µε απόλυτη και αποδεδειγµένη ανιδιοτέ-

λεια και χωρίς καµιά απολύτως  υστερόβουλη

σκέψη στο µυαλό τους. 

Επειδή όµως οι καιροί άλλαξαν και οι άνθρω-

ποι σήµερα έχουν διαφορετικές αρχές και δια-

φορετικά πιστεύω, νοµίζω πως το σηµερινό

Σωµατείο του ΟΦΑ, θα πρέπει ίσως να αλλάξει

όχι µόνο το καταστατικό του, αλλά και το όνοµά

του ακόµη. Να γίνει «Σύλλογος Αγριλιωτών».

Υπάρχουν πολλοί λόγοι, που δεν θέλω εδώ να

αναφέρω, εκτός µόνο ότι πολλά πλέον µπορούν να συµβούν, µε την ανεξέλεγκτη είσοδο νέων µελών

-άσχετων µε τον Αγρίλη ατόµων, που µπορεί να εµφανισθούν κάποια µέρα για να γραφτούν ως µέλη,

µε την ιδιότητα δήθεν των …«φίλων του Αγρίλη», ενώ µετά τη ψηφοφορία, θα εξαφανισθούν για

πάντα!!. Οι εκάστοτε εµφανιζόµενοι ως «φίλοι» του Αγρίλη, µπορεί να έχουν δυστυχώς και κάποια

άλλα πράγµατα στο µυαλό τους, ιδίως µάλιστα όταν

επιστρατεύονται ως «µέλη µιας χρήσεως» και εµφα-

νίζονται στις Συνελεύσεις ως αβανταδόροι άλλων, µε

δικαίωµα µάλιστα ψήφου, οπότε µπορούν εύκολα να

επηρεάσουν  κάποιες κρίσιµες αποφάσεις της Γενικής

Συνέλευσης... Άνετα π.χ. µπορεί κάποιος να φέρει

σήµερα ή αύριο, 20 έως 30 δικά του πρόσωπα στη

Συνέλευση, που να µην είναι Αγριλιώτες αλλά δικοί του

φίλοι και µε τη ψήφο τους, να καταλάβουν µέχρι και τη

∆ιοίκηση ακόµη του Σωµατείου, µε ότι αυτό µπορεί να

συνεπάγεται ... Ας το λάβουν υπόψη τους οι σηµερινοί

Αγριλιώτες και ας λάβουν τα µέτρα τους. 

Τα λέω δε όλα αυτά, µε πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του θέµατος.

Η αρχική παρουσία του ΟΦΑ, δεν διέτρεχε ποτέ τέτοιους κινδύνους, γιατί τότε στο Σύλλογο αυτό,

µόνο να δώσεις µπορούσες και όχι να πάρεις.  Η δράση του ΟΦΑ, κατά τα πρώτα χρόνια της ύπαρ-

ξής του, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το λησµονούν οι παλιοί και κάτι που θα πρέπει να το µάθουν

και οι νεώτεροι Αγριλιώτες. Τότε, δεν υπήρχαν πάγιες πηγές εσόδων, όπως υπάρχουν σήµερα. Κάθε

έργο, έπρεπε να γίνεται µε προσωπική βασικά εργασία, ή µε άµεση οικονοµική ενίσχυση από τα ίδια

τα µέλη. Και όταν η αγορά κάποιων υλικών και αντικει-

µένων ήταν πέραν της οικονοµικής δυνατότητας των

µελών του, τότε αναγκαζόµαστε να δραστηριοποιηθούµε

ποικιλοτρόπως, για να συγκεντρώσουµε τα χρήµατα

που χρειαζόµαστε.

Μέχρι και Λαχείο

πανελλήνιας κυκλο-

φορίας είχαµε εκδώσει,

για να συγκεντρώσουµε

χρήµατα µε τα οποία χρηµατοδοτήσαµε τα έργα που έγιναν τότε.

Ασφαλώς βέβαια σηµαντικό ρόλο έπαιξε και προσφορά προσωπι-

κής εργασίας

από όλους

τότε τους Αγριλιώτες που βρισκόντουσαν στον

Αγρίλη, η ανταπόκριση των οποίων ήταν πράγ-

µατι άµεση και πολύ ενθουσιώδης. 

Το πρώτο µέληµα λοιπόν του ΟΦΑ τότε, ήταν

να καθαρίσει όλη τη περιοχή, απ’ άκρου εις

άκρον και να φυτέψουµε παντού  πλούσιο και

ωραίο πράσινο, σε άνθη, θάµνους και δέντρα.

Μαζέψαµε πολλά όντως χρήµατα [βασικά από

την Αθήνα] και προχωρήσαµε στα εξής έργα:
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Περιµανδρώθηκε - µε ωραία σκαλι-

στή πέτρα - όλος ο κατεστραµµένος τότε

µανδρότοιχος του µικρού λιµανιού, του

Μικρολίµανου, ή του porto piccolo,

όπως το αποκαλούσαν οι ξένοι, µε την

επίβλεψη των Πολ. Μηχανικών,  Νίκου

Χριστόπουλου και Ανδρέα Παρίσσου.

∆ιαµορφώθηκε στη συνέχεια ο χώρος

της κεντρικής πλατείας µε τα µικρά σπι-

τάκια, τα «κελιά», και όλοι οι χώροι,

γύρω από την εκκλησία, που διαµόρφωσαν ένα ενιαίο «Κέντρο» του  οικισµού Αγρίλη. Όλα απέκτη-

σαν  άφθονο και ωραίο πράσινο µε πικροδάφνες, γεράνια, κουκουναριές, πλατάνια, µουριές, ευκα-

λύπτους, αλµυρίκια... Ο Γεωπόνος και ∆/ντής τότε του Εθνικού Κήπου, συµπολίτης µας  Νίκος Ταµ-

βάκης, µας έκανε τα σχέδια της φύτευσης και µας έδωσε και κατάλογο των φυτών που έπρεπε να

χρησιµοποιήσουµε. ∆υστυχώς οι οδηγίες του αργότερα αγνοήθηκαν και το «µοντέρνο» γκαζόν,

παραµέρισε τους ιβίσκους και τις τριανταφυλλιές...

Από τον Ο.Φ.Α. της πρώτης εκείνης περιόδου,

διαµορφώθηκε αρχικά και το πρώτο αθλητικό

γήπεδο [το γήπεδο του Ποδοσφαίρου], στο

χώρο των πρώην Κατασκηνώσεων.  Οι άνθρωποι

της πρώτης περιόδου του  ΟΦΑ,  άρπαξαν αµέσως

τότε την ευκαιρία, όταν καταργήθηκαν οι κατασκη-

νώσεις και µετέτρεψαν ένα µέρος του εγκαταλειµµέ-

νου δηµόσιου χώρου, σε αθλητικό γήπεδο.  Αργό-

τερα «καταπάτησαν» και τον υπόλοιπο χώρο των

κατασκηνώσεων, εκεί όπου σήµερα βρίσκονται τα

γήπεδα Μπήτς-Βόλεϋ, Τένις και Μπάσκετ. Έτσι ο χώρος των πρώην Κατασκηνώσεων µεταβλήθη-

κε στο σηµερινό «Αθλητικό Κέντρο Αγρίλη», που το χαίρονται όλοι και που κάποιοι µάλιστα τον

καµαρώνουν ιδιαίτερα... Κανείς όµως δεν οµολογεί, το ποιος ήταν εκείνος που πήρε τότε το ρίσκο και

που πλήρωσε µάλιστα κι από τη τσέπη του, για να γίνει ο χώρος αυτός ένας κοινόχρηστος χώρος,

που εξυπηρετεί σήµερα τον Αγρίλη, χωρίς να βλάπτει -στο

ελάχιστο-  και το δηµόσιο γενικά συµφέρον. Ο χώρος αυτός

είναι σήµερα χαρακτηρισµένος ως χώρος κοινής ωφελεί-

ας και κανείς πια δεν µπορεί να τον ...«αγγίξει» και να τον

αφαιρέσει από την «κοινοκτηµοσύνη» όλων των Αγριλιω-

τών. Αν δεν είχε γίνει τότε η ενέργεια της αυθαίρετης εκείνης

«καταπάτησης», ο χώρος αυτός θα είχε οπωσδήποτε

περιέλθει στη Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου, η οποία

στη συνέχεια θα τον είχε εκποιήσει, σε κάποιους

...«µάγκες» ιδιώτες. Ποιοί όµως, απ’ όσους γνωρίζουν την

ενέργεια αυτή, έχουν την αρετή και τη τόλµη να αποκαλύψουν την αλήθεια των όσων τότε συνέβη-

σαν; [Μόνο ο εργολάβος χωµατουργικών εργασιών, Λάκης Οικονοµόπουλος, είναι σε θέση να απο-

δείξει, από ποιόν πήρε τότε την εντολή και από ποιόν επίσης πληρώθηκε, για να καθαρίσει το χώρο

εκείνο και για να µεταφέρει περί τις 50 «αυτοκινητιές» µπάζα που υπήρχαν εκεί, στο διπλανό χώρο

βόρεια του ΜΥΛΟΥ, όπου δηµιουργήθηκε κι εκεί ένας άλλος ακόµη ωφέλιµος κοινόχρηστος χώρος,

για πράσινο και για Πάρκινγκ.  [Τα αναφέρω αυτά για τους

παλιούς, που δεν το θυµούνται επειδή η µνήµη τους φαίνε-

ται να έχει πολύ εξασθενίσει...,  αλλά και για να τα µάθουν

επίσης οι νεώτεροι, κυρίως δε αυτοί που ασχολούνται -καθ’

οιονδήποτε τρόπο- µε τα γήπεδα αυτά και που καλό θα

κάνει και σ’ αυτούς, αν  από καιρού εις καιρό, ανάβουν κι

αυτοί κανά κερί στη µνήµη των παλιών µελών του ΟΦΑ,

που τους χάρισε, ... πεδίον δράσεως µεγάλο και σπουδαίο!.

Για να µη νοµίζουν, πως αυτοί είναι τάχα εκείνοι που ...ανα-

κάλυψαν την Αµερική ...].
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Ο τότε ΟΦΑ, έκανε πράγµατι πάρα πολλά πράγµατα για τον Αγρίλη, που δεν είναι δυνατόν να

απαριθµηθούν όλα. Άνοιξε και ασφαλτόστρωσε το παραλιακό φαρδύ δρόµο που οδηγεί από την

εκκλησία προς τη Μπούκα. Έφτιαξε το παραλιακό επίσης πεζόδροµο, που οδηγεί από τη Μπαρά-

κα  προς το Κάστρο του Φουρναράκη. Φωταγώγησε τους κοινόχρηστους χώρους, επισκεύασε τη

µισοκαταστρεµένη παλιά προβλήτα, όπως και εκείνη του Άµβουργερ, έκανε ένα περιορισµένο

εκβραχισµό, στο ΒΑ µέρος του µικρού λιµανιού, για να διευκολύνει τα µπάνια των µικρών Αγριλιω-

τών, που αναγκαστικά τότε κολυµπούσαν στις λάσπες του µώλου, εκεί που µαζεύονται τα σάπια

φύκια. Έφτιαξε -πάνω από τη περιµετρική µάντρα του λιµανιού, τσιµεντένιες ζαρντινιέρες και γέµι-

σε γύρω-γύρω το λιµανάκι, από κρεµαστές πρασινάδες. Τοποθέτησε πινακίδες, παγκάκια και

κάδους απορριµµάτων. Όλα πήραν µια άλλη πιο ωραία και πιο  χαρούµενη όψη.  Ο Αγρίλης απέ-

κτησε για πρώτη φορά πράσινο, εκεί που πρώτα κυριαρχούσε απόλυτη ξεραΐλα. Έγιναν διάφορα

κηπάκια και στο µικρό παρκάκι µε τα αλµυρίκια, φυτεύτηκαν  τώρα και πεύκα θαλάσσης, όπως και

κουκουναριές. [Τα λόγια της Νοµάρχινας, φαίνεται πως τελικά είχαν πιά-

σει τόπο...].       

Στο σηµείο αυτό θυµάµαι µια πολύτιµη βοήθεια που µας είχαν προ-

σφέρει οι ∆άσκαλοι που υπηρετούσαν τότε στις µαθητικές Κατασκηνώ-

σεις. Φτιάχναµε τα κηπάκια των κελιών και του τριγώνου, που είναι νότια

της εκκλησίας, αλλά τα χώµατα που µας είχαν φέρει τότε οι εργολάβοι των

χωµατουργικών εργασιών, ήταν γεµάτα από χιλιάδες, πολλές χιλιάδες

µικρές πέτρες! Επί ώρες λοιπόν και ηµέρες, προσπαθούσαµε να καθαρί-

σουµε τα χώµατα εκείνα και αν δεν ήταν τότε ο µακαρίτης και αγαπητός

φίλος Φώτης Αλεξανδρόπουλος, που µας λυπήθηκε και µας βοήθησε, ακόµα ίσως και σήµερα να

συνεχίζαµε να βγάζουµε πέτρες!  Κάθε απόγευµα λοιπόν, πριν τα παιδιά πάνε τη καθιερωµένη βόλτα

τους στο πάρκο ή στη θάλασσα, τα έφερνε πρώτα από κει και τους έλεγε: «Άντε παιδιά, από είκο-
σι πέτρες και σήµερα ο καθένας σας και η βόλτα θα κρατήσει περισσότερο». και τα παιδιά

πέφτανε µε τα µούτρα να ικανοποιήσουν το ∆άσκαλο κι εµάς. Κι αυτό σήµαινε, πως τα παιδιά αφαι-

ρούσαν περί τις 2000 πέτρες, κάθε µέρα! Και η δουλειά αυτή επαναλαµβανόταν καθηµερινώς, επί

πολλές ηµέρες. Ο Θεός να σε αναπαύει εκεί που βρίσκεσαι, φίλε Φώτη. Και όποιο από κείνα τα παι-

διά το θυµάται, είµαι βέβαιος πως σήµερα νοι-

ώθει κι αυτός συνδηµιουργός του ωραίου

αυτού πράσινου,  που απέκτησε ο Αγρίλης

µας!

∆ηµιουργήθηκε επίσης µια ωραία παιδι-

κή χαρά, κατεβαίνοντας προς το µώλο και δια-

µορφώθηκε επάνω στη προβλήτα ένας ωραί-

ος επίσης χώρος µε θαλασσινές οµπρέλες

και µε τέντες που κρατούσαν σκιά στους λουόµενους. Τοποθετήθηκαν µεγάλες σιδερένιες καραβί-

σιες σκάλες που διευκόλυναν την είσοδο - έξοδο των λουοµένων µε άνεση και ασφάλεια στο µώλο.

Τοποθετήθηκαν αποδυτήρια και ντουζιέρες πάνω στη προβλήτα και το

σπουδαιότερο, αγοράστηκαν πολλά και ωραία  όργανα θαλασσίων

σπορ και ψυχαγωγίας, για τα µικρά και νεότερα παιδιά. Είχαµε κανό,

γουίντ-σέρφ, θαλάσσια ποδήλατα, µια βάρκα, µέχρι ακόµη κι ένα

µικρό ιστιοπλοϊκό, που ήταν για µαθήµατα ιστιοπλοΐας στα µικρά παιδιά.

Θυµάστε επίσης κάποιοι, την ωραία µεγάλη πλωτή εξέδρα που ήταν

πάνω από άδεια βαρέλια και την

αγκυροβολούσαµε στα βαθιά, για να κάνουν βουτιές,  οι πιο

...δεινοί κολυµβητές; [Υπήρχε και µιά άλλη µικρότερη εξέδρα,

στηριγµένη πάνω σε άδεια ντεπόζιτα βενζίνης αεροπλάνων, που

χάρις στο Νίκο Μιχαλόπουλο είχαν σταλεί στον Αγρίλη και χρη-

σιµοποιήθηκαν για µια ιδιωτική ...θαλαµηγό! Είχε επάνω της µια

µεγάλη τέντα, δυό πολυθρόνες και µια εξωλέµβια µηχανή την

κινούσε αργά, αλλά περήφανα και για να πάει από το µώλο έως

το ΜΥΛΟ, ήθελε περίπου ένα τέταρτο της ώρας!  Αλλά για ψάρε-

µα µε καθετή, ήταν ασυναγώνιστη. Τέσσερις,  µπορούσαν ταυτο-

χρόνως να ρίχνουν τη καθετή τους και να ψαρεύουν άνετα... ]. 
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Τα θαλάσσια όργανα [εκτός των εξέδρων που δεν προστατεύθηκαν και κατα-

στράφηκαν από µια φουρτούνα που τις  πέταξε πάνω στα βράχια], δόθηκαν αργότε-

ρα στο Γιώργο Αθ. Φωτόπουλο, ο οποίος µαζί µε άλλα µικρότερα Αγριλιωτόπουλα,

[γύρω από το 1983-84],  είχαν  ιδρύσει τον Ν.Ο.Φ.  [Ναυτικό Όµιλο Φιλιατρών], µε

το όνοµα  «ΝΗΡΕΑΣ»! Ο ΝΟΦ, άφησε κι αυτός τη σφραγίδα του µε τους ωραίους

αθλητικούς αγώνες που διοργάνωνε στον Αγρίλη, άλλοτε  για Κολύµβηση, άλλοτε για

Πόλο ή για αγώνες Σέρφινγκ, χαρίζοντας αφάνταστο ενθουσιασµό, χαρά και κυρίως

άθληση, σε όλα τα παιδιά που συγκεντρωνόντουσαν τότε στον Αγρίλη, από όλες τις

άλλες περιοχές των Φιλιατρών,  για να δώσουν αγώνα και να πάρουν τη νίκη, είτε για

την Αγία Κυριακή, είτε για το Χαλαζόνι, ή το Εξοχικό, είτε ...για τον Αγρίλη!

Και µια και µιλάµε για διαγωνισµούς,  µήπως µπορούµε τάχα να ξεχάσαµε και τους

διαγωνισµούς της οµορφιάς, τα Αγριλιώτικα εκείνα «Καλλιστεία» που διοργάνωνε

τακτικά ο Θωµάς Γαβρίλης, για να δώσει τους τίτ-

λους εκεί που η παιδική καρδούλα του τότε χτυπού-

σε και που έκανε τις κοπελίτσες να του κάνουν

«γλυκά µάτια», για να κερδίσουν την εύνοιά του...

[Καλή σου ώρα Θωµά, κι ας ξέχασες τον Αγρίλη!]. 

Στο µικρό πάρκο του Αγρίλη, είχαµε δηµιουργήσει τότε κι ένα

µικρό Κάµπινγκ, για να κρατάµε τις όµορφες τουρίστριες στον

Αγρίλη. Φτιάξαµε επίσης και δηµόσιες τουαλέτες και στην άκρη του Πάρκου χτίσαµε ένα µικρό

ωραίο σπιτάκι [το «Mini Market», όπως τότε ονοµάστηκε], προκειµένου να το χρησιµοποιήσουµε για

Παντοπωλείο, που θα προσέφερε στους παραθεριστές και επισκέπτες της περιοχής, ό,τι ακριβώς

προσφέρει και σήµερα το Περίπτερο - Mini Market,  που έχει ο Μπάµπης Τσαφαράς στο Πάρκο. 

∆εν έλειψαν βέβαια και τα ωραία φωτιστικά σώµατα που τοποθετήσαµε σε όλους σχεδόν τους

κοινόχρηστους χώρους, γύρω από την εκκλησία και το µώλο. [Αργότερα, όταν τον ΟΦΑ της Αθήνας,

διαδέχτηκε ο ΟΦΑ που ιδρύσαµε µε έδρα τον Αγρίλη, τα νέα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Σάκη Τσά-

φου, ∆ηµήτρη Μπουγά και Γιώργου Γερµανού, ζήτησαν τη συνεργασία του ∆ήµου και συµπλή-

ρωσαν το φωτισµό του Αγρίλη, επεκτείνοντας το δίκτυο στους κεντρικούς δρόµους, για να µπορούν

όλοι οι Αγριλιώτες και οι επισκέπτες να χαίρονται άνετα το νυχτερινό τους περίπατο, ή και για να µπο-

ρούν να απολαµβάνουν µε ασφάλεια, τον ...”Agrili by night” !]. 

Αναφερόµενος στον ΟΦΑ της πρώτης περιόδου, θα ήταν

παράλειψη να µην αναφέρω κάτι και για την ωραία εκείνη

∆εξίωση που δώσαµε στη Ζέα, µε σκοπό τη τουριστική προ-

βολή του Αγρίλη. Προσωπικότητες, όχι µόνο της τότε Φιλια-

τρινής κοινωνίας των Αθηνών, αλλά και από όλο το πολιτικό,

καλλιτεχνικό και δηµοσιογραφικό κόσµο του Πειραιά, παρευ-

ρέθηκαν στο τουριστικό Περίπτερο της Ζέας και απήλαυσαν

τότε ένα ωραίο κινηµατογραφικό ντοκιµαντέρ του Σταύρου

Μαραγκού,  που έδειχνε τις φυσικές οµορφιές του Αγρίλη,

αλλά και µερικά από τα πρώτα έργα του ΟΦΑ. Και συµπληρώνω αµέσως [για να προλάβω τους

τυχόν κακεντρεχείς...], πως όλα τα έξοδα της δεξίωσης εκείνης καλύφθηκαν από

τον Τοµ Πάππας και από τον τότε ∆ήµαρχο Πειραιά, Αριστείδη Σκυλίτση, που

σκόπευε µάλιστα και να «υιοθετηθεί» στη συνέχεια ο Αγρίλης, από το δήµο Πει-

ραιά, αλλά που τελικά δεν πρόλαβε, γιατί κάποιοι προλάβανε και τον αντικατέστη-

σαν...

Κλείνοντας τα περί Ο.Φ.Α., θα ήθελα να επαναλάβω, πως σε όλη τη τρια-

κονταετή ιστορία του,  υπήρξαν ασφαλώς και πολλοί άλλοι Αγριλιώτες που προ-

σέφεραν τις υπηρεσίες, µέσα από τα ∆ιοικητικά του Συµβούλια. Κατά τη πρώτη

περίοδο, τους έχω ήδη αναφέρει ενώ κατά τη δεύτερη περίοδο [όταν το 1982 η

έδρα µεταφέρθηκε στον Αγρίλη], υπήρξαν πολλοί Αγριλιώτες που συµµετείχαν στα

∆. Σ. των:  ∆ιον. Τσάφου, ∆ηµ. Μπουγά, Νικ. Κωτσάκη, Γ. Γερµανού, ∆. Μαρα-

γκού και Π. Αθανασόπουλου και όλοι τους έκαναν ότι µπορούσαν για έναν Αγρίλη όλο και καλύτε-

ρο. ∆εν µπορώ πάντως να παραλείψω, τις πολύτιµες υπηρεσίες και των γυναικών -κατά τη πρώτη

περίοδο - όπως, της Μαρίας Παρίσου, της Ντίνας Ανάργυρου της ∆ήµητρας Γκόνη, της Έφης

Τσάφου, της Γιούλας και Ελένης Μαντζαφλάρη, της Μπέττης Σπανού, της Αφροδίτης Θεοδω-
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ροπούλου, της Ντίνας Καπράνου, της

Πέρσας Μπουγά, της Γεωργίας

Ξύγκα, της Ηρώς Βαρβέρη, της Νίκας

Καϊµάκη, της Λίντας Παυλή, της Σωτη-

ρίας και Ελένης Παρίσου, της Κούλας

Μαραγκού, της Ελένης Βωβού, της

Βάσως Χάραρη, της Χρύσας Αλεξαν-

δροπούλου κ.ά.

Είναι πάντως δύσκολο να µπορέσω

να αναφέρω τα ονόµατα όλων όσων

αναµίχθηκαν στα Συµβούλια του ΟΦΑ

και δεν το κάνω γιατί σίγουρα κάποιους θα τύχει να παρα-

λείψω.  [∆εν γράφω  εξάλλου εδώ, την «Ιστορία του

ΟΦΑ»].  Θα µνηµονεύσω όµως τα ονόµατα εκείνων που

συνέχισαν στην ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου

Αγρίλη, όπως ο Νίκος ∆. Κωτσάκης, ο ∆ηµ. Μπουγάς και

ο Γ. Γερµανός, για να φτάσουµε στα τελευταία χρόνια, που

διακρίθηκε ιδιαίτερα ο έφορος Αθλητισµού  Γιώργος Α.

Γαραντζιώτης. Πολλά βέβαια από τα τελευταία πολυέξοδα

έργα που έγιναν στα γήπεδα, οφείλονται

στο τέως ∆ήµαρχο Γιάννη Γκότση και

έγιναν  µε δική του πρωτοβουλία και µε

απ΄ ευθείας ανάθεση σε εργολάβους,

που θα πρέπει όµως κάποτε να πληρω-

θούν, γιατί όπως πληροφορήθηκα από

τη σηµερινή δηµοτική αρχή, παραµένουν

ακόµη απλήρωτοι [παρά την υπόσχεση που είχε δώσει

στους Αγριλιώτες ο κ. Γκότσης, πως θα πλήρωνε ο δήµος

και όχι ο ΟΦΑ τα χρέη αυτά].

Η νέα εκείνη εποχή που εγκαινίασε η ίδρυση του ΟΦΑ,

ολοκληρώθηκε στη συνέχεια κι από την

έλευση πολλών ...«Μέτοικων», που

ήρθαν από πολλά µέρη κι έφτιαξαν

πολλά και ωραία παραθεριστικά σπίτια

στη περιοχή του Αγρίλη. Μικρά ή µεγά-

λα, αλλά πάντα χαριτωµένα όλα αυτά

τα σπίτια των νέο-Αγριλιωτών, αποτε-

λούν κόσµηµα της περιοχής, γιατί φροντίζονται µε ιδιαί-

τερη µεγάλη αγάπη από τους ιδιοκτήτες τους και κυρίως

γιατί όλα έχουν όµορφους κήπους. Υπάρχουν βέβαια στον

Αγρίλη και οι ωραίες µεγάλες βίλες του Τοµ Πάππας, του

Μπάµπη Βωβού, του Κώστα Κόλλια, του Γιώργου Γκόνου και των αδελφών  Σπύρου και Θεο-

δόση Παπαθεοδοσίου, που αποτελούν κι αυτές πραγµατικά ξεχωριστά στολίδια, για τις περιοχές

του Αγρίλη και του Στόµιου. Θα δηµοσίευα δε φωτογραφίες των ωραίων αυτών σπιτιών, αν δε φοβό-
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µουνα πως σίγουρα θα µε κατηγορούσαν κάποιοι , για ... ελιτισµό!! 

Πέρα όµως από τα ωραία και πλούσια σπίτια ο Αγρίλης διαθέτει και πολλές καλλιτεχνικές διαση-

µότητες. Είναι ο µουσικός Σούλης Ζέρβας και ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος που έχουν δικά

τους σπίτια στον Αγρίλη, αλλά είναι και ο ΠΑΥΛΟΣ και η Τζένη ∆ριβάλλα µε τον Τζων Μοδινό όπως

και ο Ίωνας Βορρές που επισκέπτονται συχνά τον Αγρίλη, φιλοξενούµενοι σε σπίτια γνωστών τους. 

Μετά από κάποια χρόνια τα ίδια άτοµα φτιάξαµε και το γεφυράκι της Μπούκας, που άνοιξε κι αυτό

µια άλλη “είσοδο και έξοδο” του Αγρίλη προς τη µεριά της Κυπαρισσίας. [Η προέκταση του µόλου, κι

από τις δυο µεριές, έγινε µε ενέργειες µεν του ΟΦΑ και σε συνεργασία µε το Μηχανικό της Νοµαρ-

χίας και αείµνηστο Αγριλιώτη και φίλο ∆ιον. Παναγόπουλο, αλλά το σχέδιο της προέκτασης δεν

έγινε όπως τότε ο ΟΦΑ ζητούσε, µε αποτέλεσµα και ακαλαίσθητο αρκετά να γίνει το έργο αυτό, αλλά

και τελικά να µην εξυπηρετεί πλήρως τους στόχους του, που ήταν ο λιµενισµός και µόνο των αλιευ-

τικών σκαφών και όχι βέβαια το µπάνιο των Αγριλιωτών, που κακώς και παρανόµως γίνεται ακόµη

µέσα στο πολύ επικίνδυνο και µολυσµένο λιµανάκι. Το θέµα αυτό έπρεπε να έχει απασχολήσει πολύ

σοβαρά τον ΟΦΑ, το ∆ήµο Φιλιατρών, το Λιµεναρχείο και τη Νοµαρχία Μεσσηνίας, γιατί όσο

παραµένει άλυτο, τόσο πληθαίνουν και µεγαλώνουν οι κίνδυνοι γι’ αυτούς που κάνουν µπάνιο στο

λιµάνι. Η λύση ίσως της Μπούκας και η κατασκευή κάποιων µικρών προβλητών, κάτω από τη Μπα-

ράκα και σε άλλα µέρη, είναι η µόνη πιθανή καλή λύση, που µπορεί να δώσει διέξοδο στο σηµερινό

πρόβληµα του µπάνιου και που πρέπει ο νέος ∆ήµαρχος, να αναπτύξει πρωτοβουλία προς αυτή τη

κατεύθυνση. 

Πρόταση δηµιουργίαας µιας προβλήτας, Β∆ του ΜΥΛΟΥ
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∆εκαετία 70 ∆εκαετία 70

∆εκαετία 80 ∆εκαετία 90

∆εκαετία 80 ∆εκαετία 80



79

φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   ττ οο   ππ αα λλ ιι όό   ΑΑ γγ ρρ ιι λλ ιι ώώ ττ ιι κκ οο   ΆΆ λλ µµ ππ οο υυ µµ

Αθλητικό κέντρο Αγρίλη, δεκαετία 90

Αγρίλης, δεκατία 80 Αγριλιώτες τη δεκαετία του 70

∆εξίωση Ζέας, 1970

Συνάντηση µαθητών του ∆ηµ. Σχολείου Αγρίλη, 2001

∆εξίωση Ζέας, 1970
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Οι ιεροτελεστίες του Επιταφίου και της Ανάστασης

Από τον Ο.Φ.Α. της  περιόδου

εκείνης, δεν πρέπει να ξεχνάµε, πως

άρχισε να γιορτάζεται στον Αγρίλη -µε

γραφικό και πολύ εορταστικό τρόπο- και

η ωραία εκείνη τελετουργία της πασχαλι-

νής Ανάστασης. Ποιος ξεχνάει τα πρώτα

χρόνια,  µε το Παπά Κοσµά, που ψέλ-

ναµε όλοι µαζί του, γιατί δεν είχαµε τότε

ψάλτη και τα µόνα που ξέραµε και τα

λέγαµε δυνατά, ήταν το «ΚΚύύµµααττιι θθααλλάάσσ--

σσηηςς» και τη κατάληξη των ψαλµών «όόνν

ΠΠααίίδδεεςς  εευυλλοογγεείίττεε,,  ΙΙεερρεείίςς  ααννυυµµννεείίττεε,,  ΛΛααόόςς

υυππεερριιψψοούύττααιι,,  εειιςς  ππάάννττααςς  ττοουυςς  ααιιώώννααςς» .

Και ποιος µπορεί επίσης να ξεχάσει το

παπά Κοσµά, να στέκεται µε µεγαλοπρέπεια –γραφική αξέχαστη φιγούρα- επάνω στη κατάφωτη και

καταστόλιστη µε λαµπριάτικα λάβαρα και αγριλιώτικα άνθη  εξέδρα,  που είχαµε στήσει ειδικά για το

σκοπό αυτό έξω από την εκκλησία και να µας ζητάει να ψάλουµε όλοι µαζί οι Αγριλιώτες, το  «ΧΧρριι--

σσττόόςς  ΑΑννέέσσττηη».

Και κάθε φορά να µας ζητάει να το ψάλουµε όλο και πιο δυνατά, για να µας

ακούσει απέναντι η Ζάκυνθος, γιατί διαφορετικά, δεν θα ερχόταν ξανά του

χρόνου, για να µας κάνει την Ανάσταση... Και δεν θύµωνε ποτέ ο καηµένος,

που του ζητάγαµε να περιοριστεί µόνο στη τελετή της Ανάστασης και να µην

προχωρήσει στη Πασχαλινή λειτουργία, γιατί όλοι εµείς θα φεύγαµε και θα

έµενε τελικά µόνος του... Τη µόνη χάρη που του κάναµε, ήταν που περιµένα-

µε να διαβάσει το Κατηχητικό Λόγο του Ιωάννη Χρυσοστόµου, που το διά-

βαζε δυνατά και όταν έλεγε το «Ανέστη Χριστός» εµείς από κάτω επανα-

λαµβάναµε, όλοι µαζί, δυνατά: «Αληθώς ανέστη»! Και όταν στη συνέχεια

εκείνος διάβαζε,  το ...«ο Άδης επικράνθη», εµείς και πάλι από κάτω επα-

ναλαµβάναµε δυνατά: 

- «Επικράνθη»! 

- «Έλαβε γην ...»  

- «Έλαβε!», αναφωνούσαµε.

-«Ανέστη Χριστός και χαίρουσι Αγγέλοι» 

- «Ανέστη!» αναφωνούσαµε και σηκώναµε όλοι ψηλά τις λαµπάδες µας. Πιστοί και άπιστοι! Ευσε-

βείς και αµαρτωλοί! Έλληνες και τουρίστες! «Νηστεύσαντες και µη νηστεύσαντες, ευφρανθείτε

σήµερον» µας έλεγε και το τόνιζε -µε σηµασία- ο παπά Κοσµάς. Κι εµείς του αντιφωνούσαµε: 

- «Χριστός Ανέστη», παππούλη! 

- «Χρόνια Πολλά», «Και του χρόνου µαζί»!

Αυτά ήταν τα αλησµόνητα εκείνα βράδια της Ανάστασης στον Αγρίλη, από τα πιο ωραία Πάσχα

που έχει ζήσει ποτέ κανείς και που έχουν αφήσει πίσω του µοναδικές στιγµές απερίγραπτης οµορ-

φιάς, στη µνήµη όλων µας. Τη µεγάλη συγκίνηση που µας προσέφερε τότε ο παπά Κοσµάς, δεν µας

την έχει προσφέρει ποτέ κανείς άλλος, ούτε πριν, ούτε και µετά. Ούτε ακόµη και ο Παπαδιαµάντης,

µέσα από εκείνες τις ωραίες περιγραφές  των βιβλίων του, που περιγράφει το δικό του Πάσχα... Και

στο τέλος των ευχών µας µε το παπά Κοσµά, άρχιζαν τα τσουγκρίσµατα των πασχαλιάτικων αυγών,

που τα µοίραζε ο ΟΦΑ και δίναµε τότε όλοι  τις εγκάρδιες ευχές µας και το φιλί της αγάπης µας.  Προς

συγγενείς, γνωστούς, φίλους και γείτονές µας. Και µετά, µε αναµµένες τις λαµπάδες µας, κατευθυ-

νόµαστε βιαστικοί, βιαστικοί απέναντι στη Μπαράκα, όπου µας περίµενε η αχνιστή και πεντανόστι-

µη µαγειρίτσα της Μερόπης Καραβίτη...  

Πάσχα Ελληνικό γεµάτο ευωδιές χαρές και γλέντια!

Πάσχα Ελλήνων και µόνον Ελλήνων Πάσχα...!

Αργότερα καθιερώθηκε στον Αγρίλη και η περιφορά του Επιταφίου της Μ. Παρασκευής, που

όλοι θυµόµαστε το στόλισµα του µικρού µας  επιταφίου µε τη συνοδεία της γλυκιάς εκείνης φωνής
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της Ειρήνης Παππά, που ακουγόταν από τα

µεγάφωνα,  σκορπώντας ρίγη συγκίνησης µε τη

µελωδία της σε ολόκληρο τον Αγρίλη, όταν έψαλε

εκείνο το σπαρακτικό µοιρολόγι της Παναγιάς, το

...«Ω γλυκύ µου έαρ»!  

Και µετά αργά το  βράδυ, όταν είχε πλέον

δύσει το ιλαρόν φως και τα χλωµά αστέρια είχαν

γιοµίσει τον εβένινο ανοιξιάτικο ουρανό του Αγρί-

λη, τότε, όλοι µαζί πάλι µε τα κεριά µας έξω από

την εκκλησία, για να ψάλουµε τα µελωδικά εγκώ-

µια της εξόδου του επιταφίου. Ποιος µπορεί κι

εδώ να ξεχάσει τη µεγάλη εκείνη και ψηλή εξέδρα,

µε καταµεσής αυτής τον στολισµένο µε αγριολού-

λουδα, πανέµορφο Αγριλιώτικο επιτάφιο, και τον επιβλητικό παπά Κοσµά, να ανεβαίνει επάνω στην

εξέδρα, αργά και επιβλητικά, κρατώντας  ψηλά στα χέρια του τα ιερά του πένθιµα άµφια, για να τα

ευλογήσει και να περιβληθεί µε αυτά, µε το ίδιο ακριβώς τελετουργικό που ακολουθεί και  ο ίδιος ο

Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, κατά την ηµέρα της Μεγάλης Παρασκευής!

Ποιος ξεχνάει εύκολα την έντονη µυρουδιά του µοσχολίβανου γύρω από τον ολόφωτο από τις

λαµπάδες επιτάφιο και τις φωνές µικρών και µεγάλων που έψελναν, έστω και µε κάποιες παραφω-

νίες, το «Αι γενεαί πάσαι, ύµνον τη ταφή Σου, προσφέρουσι Χριστέ µου!...». Και οι ψιλές Αγρι-

λιώτικες φωνές της Μαρίας, της Ντίνας, της  ∆ήµητρας, της Αφροδίτης, της Μπέττυς, της Νίκας,

της Πέρσας, της Βάσως, της Άννας, της Χρύσας, της Τασίας, της Χριστούλας, της Γιούλας, της

Ήβης, της Νάσιας, της Κούλας, της Γιωργίας, της Τζένης, της Νίκης, της Γιάννας, της ∆ιονυ-

σίας, της Φρειδερίκης, της  Λίτσας, της Ελισάβετ, της Μαίρης, της Κικής της Τούλας, της Καί-

της, της Έφης, της Πίτσας, της Μπίας, της Σωτηρίας, της Γίτσας,  της Γιώτας, της Λίντας, της

Ελένης, της Σεβαστής της Μάρως, της Αγγελικής, της Νίνας, της Σούλας, της Λώρης, της

∆έσποινας, της Χαρούλας, της Σίας, της Ανί-

τας, της Κωστάντζας, της Φανής, της Βούλας,

της Μάρθας, της Ηρώς, της Ρίτσας, της Κίτσας,

της Τζούλιας, της Κωστούλας, της Κάτιας, της

Χρυσάνθης, της Πόλας, της Ρίας, της Σίσσης,

της Έλλης, της Ντόσιας, της Μηλίτσας, της

Παγώνας, της Τριάδας, της Θέµις, της Φρί-

ντας, της Αντωνίας,της Όλγας, της Έλλης, της

Ρίτας , της Νιόβης, της Καλλινίκης, της Πέλ-

λης, της Έντας, της Νάνσυς, της Γιαννούλας,

της Νίας, της Ευσταθίας, της Αλεξάνδρας, της

Ασπασίας, της Ειρήνης, της Βελούδως, της

Τασούλας, της Φωφώς, της Χριστούλας, της

Λέλας, της Αµαλίας, της Μιµήκας, της Ιωάννας,

της Έρικας, της Βάλλης, της Τζίνας, της Ντίντας, της Κατερίνας, της Αλίνας, της Εύης, της

Έλενας, της Βανέσσας, της Μισσέλ, της Αθηνάς, της Βίβιαν, της Βαλεντίνης της Νίτσας, της

Σοφίας, της Χριστιάνας, της Βικτώριας, της Άντας, της Ρίτας, της Λίνας, της Κασσιανής, της

Άσπας, της Πόπης, της Ζανέτας, και άλλων πολυάριθµων ...«Κυριών και κορασίδων», που έψελ-

ναν δυνατά και ...«ανταγωνιστικά» τα εγκώµια,  µαζί µε τους συνοδεύοντες αυτές Αγριλιώτες

...«βαρύφωνους», τον Αντώνη, τον Αργύρη, το Βασίλη, το Νίκο, το Σπύρο, το Φώτη, το Σταύρο,

τον Παντελή, το Σάκη, το Θανάση, το Μπάµπη, το Πάνο,  το Μίµη, το Μήτσο, το Τέλη, το Πανά-

γο, το Ζαχαρία,  το Γιάννη, τον Αλέξη, το Γρηγόρη, το Σωτήρη, το Λάζαρο, τον Αλέκο, το Γιώρ-

γο, το Μιχάλη, το ∆ηµήτρη, τον Αστρινό, το Κώστα, το Θοδωρή, το Σταύρο, τον Αλκη, το Περι-

κλή, το Παναγιώτη,  το ∆ήµο, το Πυθαγόρα, το Μήτρο, το Νικήτα, τον Αγαθοκλή, το Βαγγέλη,

το Σπήλιο, το Λυµπέρη, το Σήφη, το Λευτέρη, τον Αρίστο, το Κυριάκο, το Μένη, το Τάκη, το

Χρήστο, το Λεωνίδα, το Τηλέµαχο, το Πέτρο τον Αρµόδιο, το Παντελή, το Κούλη, το Σοφιανό,

τον Άρη, το Χάρη, το Στέλιο, το Παύλο, το Λυκούργο, το Κανέλλο, το Μανώλη, τον Άγγελο, τον

Άγη, το Θωµά, το Ντίνο, τον Ίωνα, τον Αχιλλέα, το Θέµι, το Κοσµά, το Τζανέτο, το Στάθη, τον

Ευάγγελο, τον Ηλία, το Πάρη, το ∆ιονύση, το Κωστή, τον Αποστόλη, το ∆ιαµαντή, το Χριστό-
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φορο, το Σταµάτη, το Παναγή, το

Κανάρη, το Νιόνιο, το Τάσο, τον

Όµηρο, το Θοδόση, το Μάκη, το

Λάκη, τον Ανδρέα, τον Άκη και

άλλους  που σίγουρα έχω ξεχάσει

και που αποτελούσαν µια χορωδία,

παράφωνη µεν, αλλά µε φωνές

αυθεντικές και γνήσια συγκινηµένες,

όπως το επέβαλε η περίσταση! Ο

παπά Κοσµάς ήταν και στη περί-

πτωση αυτή ο Μαέστρος που κατη-

ύθυνε τη χορωδία,  επειδή οι περισ-

σότεροι δεν ήξεραν παρά µόνο ελά-

χιστες από τις λέξεις των εγκωµίων,

εκείνες που τις θυµούνται όλοι από

µικρά παιδιά, γι αυτό και η χορωδία

του επιταφίου είχε πολλά σκαµπανεβάσµατα   στην ένταση της φωνής, ανάλογα µε το πόσο γνωστοί

ή όχι,  ήταν οι στίχοι που εψάλοντο κάθε φορά.  Ευτυχώς στον Αγρίλη, δεν είχαµε και δεν έχουµε

ακόµη, τα βάρβαρα εκείνα έθιµα των βαρελότων που πέφτουν σαν ορυµαγδός, στα Φιλιατρά και

που καταστρέφουν την ωραία εικόνα της οµαδικής περιφοράς των επιταφίων και τη κατανυκτική  εκεί-

νη ατµόσφαιρα, της Μεγάλης Παρασκευής.

[∆εν είναι τυχαίο που παραθέτω εδώ όλα το µικρά ονόµατα των Αγριλιωτών. ∆εν αναφέρω τα επί-

θετα, γιατί σίγουρα θα έκανα λάθη και παραλείψεις. ∆ίνω όµως την ευκαιρία σε όλους τους Αγριλιώ-

τες να εντοπίσουν εδώ το όνοµά τους και να δουν τους εαυτούς τους ως δρώντα άτοµα µέσα στα

δρώµενα του Αγρίλη και µάλιστα µέσα σε µια βραδιά γεµάτη κατάνυξη, σεβασµό στο έθιµο και

ξεχειλισµένη απ’ την αγάπη του ενός προς τον άλλον. Είναι από τις λίγες στιγµές, που οι Αγριλιώτες

εκδηλωνουµε τα πραγµατικά µας καλά αισθήµατα, γιατί δυστυχώς πολ-

λές άλλες ώρες, αφήνουµε µόνο τα πάθη µας να υπερισχύσουν...]

∆εν ξεχνώ πάντως ποτέ και πιστεύω πως και όλοι οι Αγριλιώτες δεν

ξεχνούν τη µοναδική  ευκαιρία,  που είχαµε στον Αγρίλη, επί δυο χρο-

νιές συνέχεια, να έχουµε µαζί µας το διάσηµο βαθύφωνο της Λυρικής

Σκηνής, Τζων Μοδινό, που έψελνε κι αυτός µαζί µας, µε τη στεντόρεια

εκείνη φωνή του, τους κατανυκτικούς ύµνους του επιταφίου,  πάνω

ψηλά στην εξέδρα µε τον επιτάφιο και ακολουθώντας µετά τη κατανυ-

κτική  περιφορά του, µικρού µας  επιτάφιου. Ήταν κάτι το µοναδικό τις

βραδιές εκείνες και το πιο αξιοσηµείωτο ήταν, πως στην αρχή οι Αγρι-

λιώτες δεν έψελναν καθόλου,  από σεβασµό προς τη διάσηµη  εκείνη

φωνή, αλλά και επειδή ήθελαν να την απολαύσουν µόνη της, χωρίς τις δικές τους παραφωνίες.  Κατά

τη περιφορά όµως, ο ίδιος ο Μοδινός τους παρότρυνε να τον πλησιάσουν και να ψάλουν µαζί του,

που όλοι ευχαρίστως το έκαναν και ίσως ήταν η µοναδική τότε φορά  που ακούστηκαν οι λιγότερες

παραφωνίες...

∆εν αποκλείεται επίσης, µια από εκείνες τις δυο φορές που έψαλε ο Μοδινός στον Αγρίλη, να

συνέπεσε µε εκείνη ακριβώς τη βραδιά, που η γλυκιά  και δυνατή φωνή του, ήρθε -σαν κάπου από

τα ουράνια- και έδωσε ελπίδα ζωής στο µισοπεθαµένο εκείνο παιδί, που θαλασσοδερνότανε επί δέκα

µέρες, χαµένο µε τη βάρκα του µέσα στο πέλα-

γος. Μπορεί να ήταν κι αυτό, ένα ακόµη από τα

θαύµατα της Αγριλιώτισσας,  αφού είχε φέρει

την ακυβέρνητη βάρκα πολύ κοντά της στον

Αγρίλη, αλλά ταυτόχρονα είχε φέρει εκεί και το

Τζών Μοδινό, που τον έβαλε να ψάλει δυνατά

και να ακουστεί η φωνή του µέσα στο πέλαγος

και να µπορέσει το µισοπεθαµένο παιδί, να τον

ακούσει, να αναθαρρέψει και να κάνει για λίγες

ακόµη ώρες, κουράγιο...
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Άσχετα µε το αν πιστεύετε στα θαύ-

µατα ή όχι, το γεγονός είναι πως ο ΟΦΑ

έκανε οπωσδήποτε το θαύµα του,  µε τη

πρωτοβουλία του να καθιερώσει τις δύο

αυτές ωραιότατες εκκλησιαστικές ιεροτελε-

στίες στον Αγρίλη, που έγιναν γρήγορα γνω-

στές στην ευρύτερη περιοχή και κατέστησαν

τον Αγρίλη ένα επίλεκτο θρησκευτικό

κέντρο της Τριφυλίας, που προσελκύει

εκατοντάδες πιστών για να παρακολουθή-

σουν τις κατανυκτικές τελετουργίες της Μ.

Εβδοµάδας.

Και πριν κλείσω το κεφάλαιο αυτό,

θα πρόσθετα πως η ώρα της περιφοράς

του επιταφίου στον Αγρίλη θα πρέπει ίσως να µετακινηθεί, από τις 11 το βράδυ που είναι σήµερα,

στις 7 το απόγευµα, γιατί η ώρα αυτή του δειλινού, διαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα. ∆εν έχει το κρύο

και την υγρασία της νύχτας, αλλά και γιατί ταιριάζει απόλυτα µε την ώρα εκείνη του εσπερινού φωτός,

που ο Βασιλεύς Ήλιος αρχίζει να δύει και που η θάλασσα µε τον ουρανό του Αγρίλη ανακατεύουν το

γαλάζιο, µε το χρυσαφί και το µαβί χρώµα τους, για να κάνουν ζωγραφιστές ανταύγειες και να τις

ρίξουν σαν ανάλαφρες πινελιές πάνω στο άσπρο εκκλησάκι και πάνω στον ανθοστόλιστο µικρό επι-

τάφιο, που οι Αγριλιώτες θα τον περιφέρουν κατανυκτικά γύρω από την Αγριλιώτισσα…
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Ο Αγριλιώτικος «ΜΥΛΟΣ» ...«Μύλος της έριδος»

Το 1970-71, ο Ο.Φ.Α. κατόπιν δικής µου προτροπής, πήρε

τη µεγάλη και τολµηρή πρωτοβουλία, να χτίσει ένα δικό του κτί-

ριο Εντευκτηρίου, απέναντι ακριβώς από το «Αθλητικό

Κέντρο».  Αφού καθαρίσαµε πρώτα το χώρο εκείνο που ήταν

πριν ο σκουπιδότοπος των παλιών Κατασκηνώσεων,  χτίσαµε

στη θέση του  ένα πολύ ωραίο µικρό κτίριο -σε µορφή Ανεµό-

µυλου, το γνωστό γραφικό ΜΥΛΟ του Αγρίλη. Πρέπει να ανα-

φέρω, πως το σχέδιο του Μύλου το είχε κάνει ο συµπολίτης

µας Αρχιτέκτων Αντώνης Παν. Ηλιόπουλος και τη στατική µελέτη του κτιρί-

ου, όπως και το σχέδιο της Φτερωτής του Μύλου την έκανε ο συµπολίτης µας

Πολ. Μηχανικός Μπάµπης Βωβός, που ήταν τότε στην αρχή της µετέπειτα

µεγάλης επαγγελµατικής του καριέρας. Στην ανέγερση του Μύλου, συνέβαλε

θετικά και ο τότε ∆ήµαρχος Φιλιατρών Τάσος Παπαδόπουλος, που είχε αναλάβει το έργο αυτό υπό

τη προστασία του,  για να µην παρεµποδιστούν οι οικοδοµικές εργασίες από την υπηρεσία της Πολε-

οδοµίας,  αφού η ανέγερση του Μύλου γινόταν χωρίς γραπτή οικοδοµική άδεια, αλλά µε τη σιωπηρή

µόνο συγκατάθεση του τότε Νοµάρχη Μεσσηνίας, Καµπαδέλη. 

Κι εδώ η προσφορά όλων τότε ήταν ενθουσιώ-

δης και γινότανε χωρίς ποτέ καµία υστεροβουλία. Το Μύλο

τον είχαµε από την αρχή εξοπλίσει πλήρως µε όλα τα έπι-

πλα και τα σκεύη που χρειαζόταν τότε ένα Καφέ Μπαρ, και

δεν του έλειπε σχεδόν τίποτα την εποχή εκείνη. Μέχρι και

διακοσµητικά φαναράκια από την Ιαπωνία είχαµε φέρει.

Και ήταν όλα δωρεές και προσφορές φίλων και γνωστών,

από Εταιρείες και βιοµηχανίες της Αθήνας, µε τις οποίες υπήρχαν τότε

φιλικές σχέσεις. Το µόνο που έλειπε, ήταν το επιχειρηµατικό δαιµόνιο

κάποιου έξυπνου επαγγελµατία, που δεν βρέθηκε για να λειτουργήσει το ΜΥΛΟ

σωστά και να εκµεταλλευτεί τη µοναδικότητά του. Έτσι, παρά τα πολλά πλεονεκτήµα-

τα που εξ αρχής διέθετε ο ΜΥΛΟΣ, δυστυχώς παρέµεινε επί πολλά χρόνια ανεκµε-

τάλλευτος και σχεδόν υπολειτουργούσε, µέχρι που το 2000,  έπεσε στα χέρια δυο ικα-

νών νέων Φιλιατρινών επαγγελµατιών, οι οποίοι πραγµατικά τον αναµόρφωσαν και

τον ανέδειξαν σε ένα από τα καλύτερα Καφέ-Μπάρ της Τριφυλίας. Ήταν ο Κώστας Γ.

Γκόνος και ο Παναγιώτης Γ. Αλεξανδρόπουλος. Η «ανάδειξη» όµως εκείνη, είχε

δυστυχώς πολύ δυσάρεστα γι’ αυτούς επακόλουθα,  αφού ο ΜΥΛΟΣ έγινε πλέον από την ώρα εκεί-

νη ο ...«Μύλος της έριδος», από το γεγονός ότι οι βλέψεις πολλών άλλων επιχειρηµατιών, έπεσαν

απότοµα µετά µανίας επάνω στο ΜΥΛΟ και άρχισε από τότε η εις βάρος τους δολο-

πλοκία και ο τελικός εξοστρακισµός τους... Τα παιδιά εκείνα, που ανέδειξαν πρώτοι

το ΜΥΛΟ, εδιώχθησαν τελικά κακήν κακώς, για να εισπράξουν αντί του µάννα ...χολή!

Εγώ πάντως που ονειρευόµουνα χρόνια να δω το ΜΥΛΟ να λειτουργεί ακριβώς

όπως τον είχα φανταστεί τότε που τον χτίζαµε, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συµβολή των

δυο αυτών νεαρών Φιλιατρινών επαγγελµατιών και την ανείπωτη χαρά που µας προ-

σέφερε η - για πρώτη φορά - σωστή λειτουργία του ΜΥΛΟΥ ως Καφέ - µπαρ! Και

λυπάµαι που η προσφορά τους εκείνη δεν εκτιµήθηκε καθόλου από τους υπεύθυνους για την εκµί-

σθωση του ΜΥΛΟΥ.  

Ο «ΜΥΛΟΣ» πάντως έγινε από τότε ένα δεύτερο ωραίο

στέκι για τους Αγριλιώτες και για όλους τους νέους που συγκε-

ντρώνονται απ’ όλα τα γειτονικά µέρη στους απέναντι αθλητι-

κούς  χώρους, για να παρακολουθήσουν τις εκεί αθλητικές

συναντήσεις και αγώνες. Και οι νέοι µισθωτές του ΜΥΛΟΥ ο

Γιώργος Α. Γαραντζιώτης και η Ντίνα Καραβίτη - Καναβού,

τον φρόντισαν επίσης ιδιαίτερα, µε πολλή αγάπη, µε καλή διά-

θεση και µε ωραίο γούστο, γιατί ασφαλώς έχουν κι αυτοί αντι-

ληφθεί, πως το µαγαζί αυτό αποδίδει µόνο όταν το προσέξει
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∆είγµα από τις δεκάδες επιστολές που εστάλησαν προς τα αρµόδια πρόσωπα, κατά το διάστηµα των διαπραγµατεύσεων
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Λίγα από τα δηµοσιεύµατα που εστάλησαν προς όλες τις τοπικές Μεσσηνιακές εφηµερίδες, 

µέσω των οποίων προβλήθηκε το δίκαιο αίτηµα του Ο.Φ.Α.
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κανείς ιδιαίτερα. Ας µην ξεχνούν όµως ποτέ οι Αγριλιώ-

τες, τόσο εκείνους που έφτιαξαν το ΜΥΛΟ, όσο κι εκεί-

νους που αρχικά τον ανέδειξαν... Είναι ο ελάχιστος

φόρος τιµής που τους οφείλουµε. 

Αν δεν υπήρχε το έργο τους, δεν θα µιλούσαµε

σήµερα για  ΜΥΛΟ.

Ο ΜΥΛΟΣ και η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Υπήρξε πάντως µια µεγάλη περιπέτεια, όσον αφορά το

ακίνητο του ΜΥΛΟΥ και θα αναφερθώ κι εδώ περιληπτι-

κά στο θέµα αυτό, για να µην ...ξύσω πληγές. Επειδή λοιπόν ο ΜΥΛΟΣ είχε κτιστεί πάνω σε δηµό-

σιο χώρο, χωρίς την απαραίτητη οικοδοµική άδεια, το ακίνητο αυτό ανήκε στην ουσία στο ∆ηµόσιο.

Είχαµε εν τούτοις εξασφαλίσει από την αρχή (γύρω στο 1975) τη συγκατάθεση του τότε Εφόρου

Κυπαρισσίας, να µισθώνει το ∆ηµόσιο το ΜΥΛΟ -µε ένα χαµηλό εικονικό µίσθωµα- στο δήµο Φιλια-

τρών και ο δήµος να τον υπεκµισθώνει στον ΟΦΑ [µε το ίδιο περίπου  ενοίκιο]. Ο ΟΦΑ στη συνέ-

χεια  µπορούσε να τον υπεκµισθώνει σε κάποιον επιχειρηµατία, µε υψηλότερο ενοίκιο. Μετά όµως

από µια αποτυχηµένη προσπάθεια του ∆.Σ. του ΟΦΑ της περιόδου 1998-1999,  που επιχείρησε να

κάνει ανοιχτό διαγωνισµό, µε µόνο κριτήριο επιλογής το ύψος του µισθώµατος που θα προσέφεραν

οι ενδιαφερόµενοι,  προκλήθηκαν όπως ήταν αναµενόµενο, ανταγωνισµοί, αντεγκλήσεις  και οξύτη-

τες, που οδήγησαν τελικά σε καταγγελίες προς τη Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου, η οποία τότε

αφαίρεσε το ΜΥΛΟ από το ∆ήµο Φιλιατρών και από τον ΟΦΑ, αναλαµβάνοντας πλέον να τον εκµι-

σθώνει η ίδια, για λογαριασµό της. Ευτυχώς όµως, µετά από σκληρούς αγώνες,  ο ΜΥΛΟΣ επανήλ-

θε γρήγορα  και πάλι στη κυριότητα του ∆ήµου Φιλιατρών. Και δεν αποτελεί µυστικό, πως αυτό επι-

τεύχθηκε,  χάρις κυρίως στις πολλές προσπάθειες και στους καθηµερινούς αγώνες όχι των επίσηµων

φορέων αλλά των Αγριλιωτών εκείνων, που είχαν ιδρύσει πριν 30 περίπου χρόνια τον Ο.Φ.Α. και που

είχαν χτίσει επίσης οι ίδιοι, το ΜΥΛΟ.  

Η επιστροφή του  Μύλου δεν ήταν καθόλου εύκολη όπως ίσως πολλοί φαντάζονται, ούτε  και επι-

τεύχθηκε ποτέ χάρις στις ενέργειες όλων εκείνων που εµφανίστηκαν εκ των υστέρων, ως πρωτερ-

γάτες δήθεν της επιστροφής του ΜΥΛΟΥ. 

Τόσο η πρωτοβουλία για την εξαγορά του ΜΥΛΟΥ από την ΚΕ∆, όσο και ο µεγάλος αγώνας που

ακολούθησε και που έγινε µε πολλούς και διάφορους αποτελεσµατικούς τρόπους, ήταν ένα πολύ

σηµαντικό και ιδιαίτερα δύσκολο έργο, που το σήκωσε στους ώµους του, στη κυριολεξία, ένα µόνο

πρόσωπο. Εκείνο που γνώριζε τα του ΜΥΛΟΥ και που ανέλαβε προσωπικά όλη την εκστρατεία για

την εξαγορά του ΜΥΛΟΥ από την Κ.Ε.∆. και το οποίο αφιέρωσε όλο το χρόνο του και τις δυνάµεις

για  το θέµα αυτό, συν το γεγονός, ότι ξόδεψε από την τσέπη του και αρκετά χρήµατα.. ∆εκάδες πολ-

λές οι επιστολές προς κάθε αρµόδια υπηρεσία του ∆ηµοσίου.  Αµέτρητα τα τηλεφωνήµατα και

οι οχλήσεις προς κάθε φορέα και πολιτικό παράγοντα της Μεσσηνίας. Πολλά τα δηµοσιεύµα-

τα στο τοπικό και Μεσσηνιακό τύπο. Πολλές οι πιέσεις προς την ΚΕ∆, τον ΟΦΑ και το ∆ήµαρχο,

για ένα καλύτερο συντονισµό, προκειµένου να µη χαθεί πολύτιµος χρόνος, που χρειαζόταν  για να

µπορέσουµε να προετοιµάσουµε

άνετα τα της εξαγοράς του ακινήτου

από την ΚΕ∆, τα της παραχωρήσε-

ως του ΜΥΛΟΥ από το δήµο στον

ΟΦΑ και τα της εκµίσθωσης του

ΜΥΛΟΥ σε ιδιώτες.  

Πάρα ταύτα, ο χρόνος σπαταλή-

θηκε άσκοπα και φτάσαµε µε σπα-

σµωδικές ενέργειες και τρεχάµατα

στη πολυθόρυβη εκµίσθωση του

ΜΥΛΟΥ το περυσινό Καλοκαίρι.

Αποτέλεσµα ήταν να γίνουν λάθη

στη διαδικασία της παραχώρησης

από το δήµο, στον ΟΦΑ λάθη στη

διακήρυξη των όρων εκµίσθωσης

του ΜΥΛΟΥ, λάθη πολλά και ανεπί-
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τρεπτα πάνω σε πολλές τακτικές και αποφάσεις, που προκάλεσαν εντάσεις, διαφωνίες και προστρι-

βές που δηµιούργησαν τελικά µια απαράδεκτη κατάσταση προχειρότητας και τσαπατσουλιάς από

πλευράς ΟΦΑ. Μια κατάσταση µε βεβιασµένες ενέργειες που το ήθος τους αµφισβητήθηκε από πολ-

λούς και που εξέθεσε τελικά το Σύλλογο στα µάτια πολλών, αφού πολλοί µάλιστα έκαναν λόγο και για

φαβοριτισµό ακόµα... 

Το χειρότερο όµως όλων ήταν, πως µετά την επιστροφή του ΜΥΛΟΥ στο δήµο άρχισε η δόλια

κατασυκοφάντηση εκείνων που κατέβαλαν το µεγαλύτερο µέρος της όλης εκείνης προσπάθειας, επει-

δή µερικοί θέλησαν να εµφανίσουν ως δική τους δήθεν επιτυχία, την εξαγορά του ΜΥΛΟΥ για να δρέ-

ψουν τις δάφνες της νίκης. 

Και χωρίς να είµαι καθόλου υπερβολικός, αυτοί που µε τόση κοµπορρηµοσύνη παρουσιάστηκαν µετά

ως οι µεγάλοι δήθεν «Νικητές», ήταν βασικά εκείνοι που στην ουσία δεν είχαν συµβάλει προσωπι-

κά, ούτε στο 1% της όλης προσπάθειας που καταβλήθηκε... Και δεν υπερβάλλω καθόλου εδώ και

έχω την ευθύνη των όσων λέγω.

Ευτυχώς πάντως που η ρήξη µε το ∆.Σ. του ΟΦΑ, επήλθε µόνο όταν είχε πλέον τελειώσει η συµ-

φωνία εξαγοράς του ΜΥΛΟΥ και αφού οι Αγριλιώτες είχαν ήδη ανταποκριθεί πρόθυµα και γενναία στο

κάλεσµα που τους είχε γίνει, για να βοηθήσουν να επιτευχθεί η εξαγορά του ΜΥΛΟΥ από την ΚΕ∆.

Και σίγουρα δεν θα είχε συγκεντρωθεί ποτέ το µεγάλο εκείνο ποσό που τελικά συγκεντρώθηκε, αν

δεν είχαν προηγηθεί οι 300 επιστολές που το ίδιο πιο πάνω άτοµο τις είχε γράψει και τις είχε

ταχυδροµήσει προσωπικά, προς όλους τους Αγριλιώτες, εν ονόµατι βέβαια του ∆.Σ. ΟΦΑ,

όπως έγινε και για όλες τις δηµοσιεύσεις και εκκλήσεις που έγιναν µέσα από τον τύπο, γιατί αυτό

όφειλε να κάνει, κι αυτό έκανε. Το τότε ∆.Σ. του ΟΦΑ, δεν ασχολήθηκε παρά µόνο µε την εκµίσθωση

του ΜΥΛΟΥ και παρουσιάστηκε στη γενική Συνέλευση για να εισπράξει µε περισσή υπερηφάνεια τα

«Μπράβο» και τα «εύγε», που αφειδώς κάποιοι [άσχετοι µε τη πραγµατικότητα και µε τα όσα παρα-

σκηνιακώς είχαν διαδραµατιστεί] τους προσέφεραν ...  [Ανθρώπινες αδυναµίες θα µου πείτε και θα

συµφωνούσα βέβαια µαζί σας, ούτε και θα αναφερόµουνα καθόλου στο θέµα αυτό, αν δεν υπήρχαν

οι εσκεµµένες εκείνες διαστρεβλώσεις και οι δόλιες συκοφαντίες, εις βάρος µου, που δηµιούργησαν

τελικά τη ρήξη µε το Σύλλογο]. 

Από τις πολλές και µεγάλες χρηµατικές προσφορές των απανταχού Αγριλιωτών,

που έγιναν για το σκοπό της εξαγοράς του «ΜΥΛΟΥ» από την ΚΕ∆, οφείλω να µνη-

µονεύσω εδώ [και ας µου επιτραπεί η διάκριση αυτή], τη  γενναιόδωρη προσφορά

του ελληνοαµερικανού αγαπητού συµπολίτη µας Περικλή Σινόπουλου από το Σικά-

γο, που το ύψος της ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αποσοβήθηκαν πολλά προβλή-

µατα που θα αντιµετώπιζε ο Ο.Φ.Α., αφού κάλυψε από µόνη της, το µισό σχεδόν του

συνολικού ποσού που συγκεντρώθηκε από όλες τις άλλες µαζί δωρεές. Προσωπι-

κά, έχω ιδιαίτερους λόγους να ευχαριστήσω και δηµόσια το µεγάλο αυτό φίλο, γιατί δεν ήταν και η

πρώτη φορά που έδειξε απέναντί µου την εκτίµησή του και την ειλικρινή  φιλία του, κυρίως όµως,

πρώτα και πάνω απ’ όλα, τη µεγάλη και γνήσια φιλοπατρία του!

Θα ήθελα επίσης εδώ να αναφέρω, πως στην όλη προσπάθεια που κάναµε για τις

διαπραγµατεύσεις µε την ΚΕ∆, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πράγµατι µας βοή-

θησαν όσο µπορούσαν, οι εξής: Πρώτος και καλύτερος ο ∆ηµ. ∆ράκος, Νοµάρχης

Μεσσηνίας. Επίσης οι Αντ. Ματσίγκος, Γραµµατέας της Περιφερειακής ∆ιοίκησης,

Αντώνης Σαµαράς, Πρόεδρος Πολ.Αν.,  ∆ηµήτρης Κουσελάς, Πρόεδρος ΟΤΟΕ

και πολιτευτής Μεσσηνίας, Αριστείδης Καλαντζάκος πρώην Υπουργός και Βου-

λευτής Μεσσηνίας, ενώ ο Στ. Μπένος, παρά τη κυβερνητική θέση που κατείχε και

τις υποτιθέµενες σχέσεις του µε το πρώην ∆ήµαρχο Φιλιατρών, δυστυχώς δεν βοήθησε όσο θα περί-

µενε κανείς, αλλά µάλλον αδιαφόρησε, όπως το ίδιο έκανε και ο «Φιλιατρινόγαµπρος» Κ. Λαλιώτης!!

Συµπαράσταση επίσης είχαµε, κι απ’ όλες  τις Μεσσηνιακές εφηµερίδες, από τις «Φιλιατρινές

Ώρες» και από το περιοδικό «Φιλιατρά».
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Αγρίλης
Η φυσιολογία του τοπίου

του Χρήστου Πλακονούρη

[Θα  σας  µεταφέρω εδώ  µια ανέκδοτη παλιά εργασία του Φιλιατρινού λογοτέχνη και φίλου

Χρήστου Πλακονούρη, που την είχε γράψει πολύ  νέος και µου την έδωσε το 1970, όταν του

είχα ζητήσει να δηµοσιεύσω ένα δικό του κείµενο, στο πρώτο έντυπο «ΑΑΓΓΡΡΙΙΛΛΗΗΣΣ», που κυκλο-

φορήσαµε τότε, ως ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΟΟ..ΦΦ..ΑΑ.. Επειδή διακόψαµε τότε τη κυκλοφορία του ∆ελτίου εκείνου, το

κείµενο αυτό δεν δηµοσιεύτηκε ποτέ. Και το θεωρώ ευτύχηµα που µου δίνεται τώρα η ευκαιρία να το δηµοσιεύσω.

Το είχα φυλάξει στο αρχείο µου και σίγουρα ο Χρήστος το έχει ήδη ξεχάσει. Είµαι βέβαιος πως διαβάζοντάς το εδώ

τώρα , θα νοιώσει έκπληξη αλλά και την ίδια ασφαλώς ευχάριστη που θα νοιώσετε κι εσείς, γιατί το κείµενο αυτό

αποτελεί πράγµατι , έναν υπέροχο Ύµνο για τον Αγρίλη. Το δηµοσιεύω, όπως ακριβώς το είχε γράψει τότε, τον

Ιούλιο του 1970].

«Κάτω από τη κρούστα της επούλωσης
κόκκινο ρόδο η πληγή υπάρχει
Αγάπη!  Αγάπη, 
Αγρίλη, µε τον Αύγουστο 
ξανθό παιδί, που συλλαβίζει τον έρωτα
στο γλαυκό κόρφο της Μπούκας» 

[Από τη συλλογή: ο Ιούλιος της Ατλίτσκας].

Κ α ρ δ ι ά : Ο κάθε τόπος έχει τη καρδιά του. Πάλλει κρυφά, δίνει ζωή στα µέλη, ζει κι ίδια. Ο

καθένας δεν δύναται ν’ αφουγκράζεται το ψίθυρο των παλµών της. Πρέπει να είσαι δέκτης ευαίσθη-

τος µε κεραίες λίαν υψηλής δεκτικότητας. Έτσι θα δυνηθεί να πάρεις το καρδιογράφηµα του Αγρίλη.

Την κλείδα για την αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος «Αγρίλης», θα την

βρεις στην Αγάπη. Τότε θα διαβάσεις τον κώδικα και θα καθοδηγηθείς να µπεις

στις βυθισµένες στέρνες µε τα νάµατα οµορφιάς, που κρύβονται στην καρδιά

του Αγρίλη, είτε είσαι οικιστής, είτε περιπατητής κι επισκέπτης.

Π ν ε ύ µ α : Ο κάθε τόπος έχει το ιδιάζον πνευµατικό τοπίο του. Επακό-

λουθο µιας άλφα ή βήτα πολιτιστικής στάθµης το πνεύµα. Ο πολιτισµός έχει

ακµαιότητα ανάλογη µε τη γονιµότητα των µορίων της γης, όπου ριζώνει. Η

χλωρίδα και η πανίδα είναι παράγοντες πολιτισµού. Έτσι αλλού άκµασε ο πολιτισµός του σταριού,

του µποστανιού και του ξύλου ή της οπώρας και αλλού ο πολιτισµός του πρόβατου, του κουπιού ή

της καµινάδας. Στον Αγρίλη άκµασε ένας ιδιάζων «ραφινέ» Μεσογειακός και µε εκπροσωπευτική

ελληνικότητα «πολιτισµός της σταφίδας». Οι άνθρωποι της «σταφίδας» έχουν «φινέτσα», πνεύµα

οξύ, παράδοση αρχοντιάς, ηπιότατο χαρακτήρα, καλοήθη µοιρολατρία,  πείσµα και επιµονή, λατρεύ-

ουν την οµορφιά και επιπλέουν και των πολυτελών αµφιέσεων και των εκατοµµυρίων. 

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α : Αίµα οµορφιάς στις γλαυκές φλέβες του Αγρίλη το Ιόνιο. Η θάλασσα. Αλλού

η θάλασσα είναι γλυκιά και ήρεµη, σαν πρώτο ερωτικό φιλί ντροπαλής παιδούλας, δειλή κι ασάλευ-

τη σαν κορασιά Σολωµική. Μόλις που τολµά να κολπώσει  το γαλανό της φόρεµα στον χορό των

ζεφύρων και κρύβει βιαστικά µ’ αιδηµοσύνη παρθενική τις δαντελένιες αποκαλύψεις της, που φάντα-

ξαν στην Παραλία [Σαρωνικός-Κορινθιακός]. Αλλού πάλι η θάλασσα είναι βίαιη και παράφορη σαν

νυµφοµανής ρωµαία παλλακίδα ή σύγχρονη χίπισσα, που κάπνισε µαριχουάνα.  Στον Αγρίλη η

θάλασσα είναι κι από τα δύο. Άλλοτε κορασιά παρ-

θενική, δίνει φιλάκια πεταχτά στ’ ερωτευµένα βρά-

χια., ή ασάλευτη γαλανοµάτα, εκστατική, γλυκιά,

χαδιάρα, ερωτική σαν Ασπασία ή Φρύνη ή Λαϊδα

µαγεύει και µεθά το νου και την όραση.    Άλλοτε

γίνεται παράφορη, ορµητική και βίαιη, οργισµένη

«µαινόµενος Ηρακλής»!   Η Θάλασσα στον Αγρί-

λη είναι εκατό τοις εκατό στη Μεσόγειος, εκατό τοις

εκατό γυναίκα . Είναι υστερική ή ερωτιάρα, µελαγ-

χολούσα ή ευθυµούσα, πάντα γυναίκα καθαρή και
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µυρωµένη, τόσο επιρρεπής στις µεταπτώσεις και τις εναλλαγές,,, Την έχω ιδεί ήρεµη σαν φως από

βιτρώ Καθολικού νάρθηκα διηθηµένο κι άλλοτε άγρια, πρωτόγονη, θάλασσα φόνισσα..

Ό ρ α σ η : Θαλασσινός ορίζοντας, πάνω από δυο ορθές. Η θέαση του Ιονίου Μεγαλειώδης! Σε

µέρες διαυγούς ατµόσφαιρας, βλέπεις Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, το κυρτωµένο τόξο της Ηλειακής

ακτής, τις χαµένες στο φωτεινό όνειρο Στροφάδες. Στον Αγρίλη γιοµίζει εικόνες ο αµφιβληστροειδής.

∆εν ατροφεί. Στην ωχρά κηλίδα σαλεύει το γλαυκό πέλαγος σαν διάφανο και αµόλυντο όνειρο βρε-

φικού ύπνου.

Αλλά εκείνο που δεν ξεχνιέται ποτέ, είναι ένα ηλιοβασίλεµα στον Αγρίλη.

Άλλού ο ήλιος βασιλεύει ωχρός χύνοντας ποταµούς αίµατος ή χάνεται και εκλείπει πίσω από ασή-

κωτα παραπετάσµατα συγνεφιάς και σκοτεινής αχλύος. Στον Αγρίλη ο ήλιος, µονάρχης µε πολύ και

γνήσιο γλαυκό  στις φλέβες του, δύει υπερήφανος, µε τη χλαµύδα του µατωµένη σαν του Καίσαρα,

µε βεγγαλικές επιτάφιες φωτοχυσίες, µε σκή-

πτρο ατόφιο µάλαµα και την αγάπη του ποτάµι

από πλατίνα απλωµένη στο πέλαγος.  Κι ύστε-

ρα... παίρνει τόσα ωραία σχήµατα θανάτου.

∆ολοφονείται από συγνεφάκι ελεύθερο σκοπευ-

τή, καρατοµείται από τα διαθλαστικά σπαθί της

ατµόσφαιρας, απαγχονίζεται µε χρυσοκλωστές,

κρεµασµένος από τις γαλάζιες κλάρες του

εσπερινού ουρανού, κατακρεουργείται, ξεµατώ-

νεται, δέχεται ριπές διαστέλλεται, τεµαχίζεται

πάντα ωραίος, πάντα αξιολάτρευτος, πάντα

ανεπανάληπτος. Η δύση του ήλιου στον Αγρίλη δεν είναι θάνατος. Είναι παραλλαγές πάνω στο θέµα:

ευθανασία. Όσοι αγνάντεψαν ηλιοβασίλεµα στον Αγρίλη είναι Μακάριοι. Τα µάτια τους ευχαρι-

στήθηκαν από µια ηµεράδα απερίγραπτη. Ένας Άγγελος γαλήνης κούρνιασε στις πολύχρωµες κλά-

ρες της ίριδας. [Θυµάµαι τα µάτια της Φωτεινής... της Στέλλας...]

Ό σ φ ρ η σ η : Σ’ άλλους τόπους το άρωµα είναι ένα και γνωστό. Πεύκο, ή θυµάρι ή έλατο ή

σάπιο φύλλο ή ιώδιο. Εδώ στον Αγρίλη το άρωµα είναι µια εξωφρενική σύνθεση από λεπτά αισάνς.

Είναι ιώδιο και µποστάνι και σταροκαλαµιά, φρεσκοπλυµένη γη, φύκι υγρό, ξερό τριφύλλι, στα-

φίδα που λιάζεται, βασιλικός που θωπεύεται, πικροδάφνη που την πλανεύει το µεσηµέρι και

µοσχολίβανο από την εκκλησιά σε ώρα εσπερινής γαλήνης. ∆εν είναι άρωµα µονόχνοτο,  που

αµβλύνει την όσφρηση και το συνηθίζει, όσο δυνατό και να είναι, όπως τον βαρύ ύπνο 0 καπνιστής,

ή το πιοτό ο µπεκρής και ο καλοφαγάς το σκόρδο. Το άρωµα «Αγρίλης» είναι κάθε στιγµή και αλλιώ-

τικο κέντηµα του οσφραντικού νεύρου.  

Α π ε κ κ ρ ί σ ε ι ς : Θρυλείται, πως έχει νοσογόνο υγρασία ο Αγρίλης. Λόγια κενά των αδαών.

Υγρασία βεβαίως υπάρχει. Αλλά είναι αέρας φορτωµένος µε ιαµατικά ιωδιούχα σταγονίδια θαλασσί-

ου αεροζόλ. Η υγρασία  του Αγρίλη δεν είναι η νοσηρή παραλίµνια, παραλιµάνιος, ή παραποτάµια

υγρασία..  Είναι µόρια ελαφρά από την γλαυκή ουσία του Ιονίου, τιναγµένα µε την πνοή του µελ-

τεµιού στην αιγιαλίτιδα ατµόσφαιρα, µόρια που µυρώνουν την ανάσα και επαλείφουν τους τραυµα-

τισµένους βρόγχους µε ιωδιούχα ιάµατα.

Α κ ο ή : Οι άρπες των ζεφύρων, τα σου-

ραύλια των µελτεµιών, τα ντραµς της φρεσκα-

δούρας και τα ακορντεόν του νυχτοµπάτη ανέ-

µου, το αρµόνιο των φλοίσβων, το κλειδοκύµ-

βαλο της βροχής, η κορνέτα της τραµουντά-

νας, να η συµφωνική ορχήστρα του Αγρίλη.  Κι

ύστερα... κάποια διακριτικά τριζόνια, κάποιοι τρο-

βαδούροι γκιώνηδες...Ο ήχος της καµπάνας... ο

κόγχυλας του ψαρά...  

Αγρίλη αγάπη µου!

Για σένα θα µιλήσω πάλι.

Χ. Πλακονούρης / 1970
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Το «Κάστρο των παραµυθιών»

Το «Κάστρο», µπορεί µεν να ανήκει

πράγµατι στη γνωστή εκείνη σχολή

της κακόγουστης λαϊκής τέχνης κοι-

νώς ...«κιτσαρίας», δεν παύει εν τού-

τοις να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον

πολλών µικρών και µεγάλων, από

πολλά µέρη της Ελλάδας αλλά και του

εξωτερικού! Είναι αρκετά αξιόλογο,

από το λόγο κυρίως ότι είναι ένα εξ

ολοκλήρου προσωπικό δηµιούργηµα

του αείµνηστου Ελληνοαµερικανού

γιατρού και λάτρη επίσης του Αγρίλη,

Μπάµπη Φουρναράκη, που όταν

γύρισε από την Αµερική το 1960,

θέλησε µε το έργο  αυτό να ...«ζωντανέψει» τις παιδικές του αναµνήσεις. Εκείνες, που είχε αποτυ-

πώσει και πλάσει µε το δικό του τρόπο στο νου του, µέσα από  τα παιδικά όνειρά του και µέσα από

τα ωραία παραµύθια της γιαγιάς του, που του µιλάγανε συνέχεια για πύργους, για κάστρα, για πρί-

γκιπες  και βασιλόπουλα... 

Το «Κάστρο» αυτό ο λαϊκός αυτός Φιλιατρινός Καλλιτέχνης, το σχεδίασε και το

έχτισε σχεδόν µόνος του, αφού πρώτα είχε φτιάξει στον ίδιο αυτό  χώρο,  το «Φάρο

του Αγρίλη», το «Άλογο του Ποσειδώνα» µε το «Άγαλµα της Αθηνάς», µια

ταβέρνα στο ισόγειο και ενοικιαζόµενα δωµάτια στους δυο επάνω ορόφους. Στα

Φιλιατρά είχε στήσει προηγουµένως και το οµοίωµα του «Πύργου Αϊφελ», που βρί-

σκεται ακόµα όρθιο, στην βόρεια είσοδο της πόλεως και που γίνεται αντικείµενο

ειρωνείας για τα Φιλιατρά και τους Φιλιατρινούς που τον καµαρώνουν. Άσχετα

πάντως µε το αν αρέσουν ή δεν αρέσουν σε κάποιον τα δηµιουργήµατα του Μπά-

µπη Φουρναράκη, έχουν αποτελέσει όντως το επίκεντρο της παιδικής περιέργειας

πολλών, από πολλά µέρη της Ελλάδας, που τα επισκέπτονται  και τα θαυµάζουν [!] Μαθητές πολ-

λών Σχολείων και φοιτητές Σχολών Καλών Τεχνών, έρχονται να τα δουν, γιατί στο παγκόσµιο περί

Κιτσαρίας βιβλίο, τα Φιλιατρά καταλαµβάνουν περί τις 10 σελίδες!! Κατά τα λεγόµενα δε του αγαπη-

τού φίλου και συµπολίτη µας καλλιτέχνη ΠΑΥΛΟΥ, η «Κιτσαρία» είναι κι αυτή µια Σχολή Τέχνης,

αρκετά αξιόλογη, για λόγους όµως που µόνο οι καλλιτέχνες τους το

αντιλαµβάνονται ...

Πέραν όµως αυτού, τα δηµιουργήµατα του Φουρναράκη δείχνουν

οπωσδήποτε και τη µεγάλη φιλοπατρία του ξενιτεµένου Φιλιατρινού,

που θέλησε να αφήσει οπωσδήποτε κάτι στο τόπο του, έστω κι αν

αυτό είναι εντελώς περιττό και για πολλούς αισθητικά απαράδεκτο. Τα

περιττά όµως πράγµατα είναι εκείνα που οµορφαίνουν τη ζωή µας και

ο Φουρναράκης το γνώριζε αυτό πολύ καλά. 

Πρέπει να υπενθυµίσω, πως πέρα από τα περιττά και τα περίεργα

δηµιουργήµατά του, ο Φουρναράκης ήταν ένας από τους δωρητές

πολλών χρηµατικών και όχι µόνον βραβείων, προς  τους αριστεύοντες µαθητές του Γυµνασίου

Φιλιατρών,  καθώς επίσης είχε δωρίσει [το 1947-48], κι ένα µικρό χειροκίνητο τυπογραφείο στο

Γυµνάσιο, χάρις στο οποίο, οι µαθητές τότε, µε καθοδηγητή τον προοδευτικό Καθηγητή µας Θεό-

δωρο Κανελλόπουλο, τύπωναν το ωραίο εκείνο µαθητικό περιοδικό, τα «ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ»!   Άλλες

«δηµιουργίες» του Φουρναράκη είναι η «Υδρόγειος Σφαίρα», έξω από το Γυµνάσιο των Φιλια-

τρών, όπως και το γύψινο άγαλµα του φιλιατρινής καταγωγής Ελληνοαµερικάνου Ζωγράφου Κων-

σταντίνου Μπρουµίδη, που είχε στήσει στον ίδιο χώρο µε το «Πύργο Άϊφελ». Ευτυχώς που το ακα-

λαίσθητο αυτό δηµιούργηµα αντικαταστάθηκε πρόσφατα από µια µαρµάρινη προτοµή του Μπρου-

µίδη, τη κατασκευή της  οποίας χρηµατοδότησαν οι σηµερινοί Φιλιατρινοί  Καλλιτέχνες µας, δωρί-

ζοντας έργα τους στη Βιβλιοθήκη ΕΡΑΝΗΣ, τα οποία και εκποιήθηκαν για να συγκεντρωθεί το ανα-

γκαίο για τη περίπτωση χρηµατικό ποσό.  Η νέα προτοµή του Μπρουµίδη έχει στηθεί στο χώρο
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µπροστά από το ∆ηµαρχείο.  

{Πάντως, οφείλω να διευκρινίσω, πως το

ωραίο «Φουρναράκειο» Πνευµατικό Κέντρο των

Φιλιατρών, δεν αποτελεί ίδρυµα ή κληροδότηµα

του Χαρ. Φουρναράκη. Όπως προανέφερα σε

άλλο κεφάλαιο το Πνευµατικό Κέντρο το έχτισε [το

1965-68] µε δική του πρωτοβουλία ο Μορφωτικός

Σύλλογος Φιλιατρών «Ο ΠΥΡΣΟΣ», µε την αφι-

λόκερδη αρχιτεκτονική σχεδίαση και µελέτη του κτι-

ρίου, από τον αείµνηστο φίλο και συµπολίτη µας Γιώργο Χριστόπουλο, αλλά και µε τη γενναία χρη-

µατική ενίσχυση πολλών αποδήµων Φιλιατρινών και του τότε ∆.Σ. της Αδελφότητας των Φιλια-

τρινών της Αθήνας, της περιόδου 1964-1967. Συνέβαλε βέβαια στη γρήγορη αποπεράτωση του

Πνευµατικού αυτού Κέντρου και η γενναία -αναµφισβήτητα- οικονοµική συνδροµή του Μπάµπη

Φουρναράκη, που ήρθε όταν είχαν ήδη συγκεντρωθεί τα µισά περίπου χρήµατα του προϋπολογι-

σµού της δαπάνης ανέγερσης του κτιρίου και θα πρέπει εδώ για την ιστορία να πω, ότι για τη δωρεά

του εκείνη, ο Φουρναράκης ζήτησε από το Σύλλογο, να δοθεί το όνοµα «Φουρναράκειον», στο

Πνευµατικό Κέντρο του ΠΥΡΣΟΥ!...}. 

Η πόλη των Φιλιατρών -για όλες αυτές τις δωρεές του και τις ευγενικές χειρονοµίες του, τον τίµη-

σε ιδιαίτερα,  τον ανακήρυξε «Μέγα Ευεργέτη» και έδωσε και το όνοµά του, στο πιο κεντρικό δρόµο

της πόλης µας. Και πολύ καλά έπραξε γιατί ο Φουρναράκης ήταν αναµφισβήτητα µεγάλος πατριώ-

της.
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Λυρική πρόζα

Αγρίλης
Κώστα Πολυνείκη

Κελαηδοντυµένη η αυγή, χαµογελάει. Φτερόφορη,

των κοραλλιών τους ψίθυρους µαζεύει στην αφρογέν-

νητη θάλασσα το πρωινό του Ιούλη. Στεγνοί κρουνοί οι

ουρανοί και τ’ αλµυρίκια στάζουνε τη δρόσο. Θροΐζουν

στ’ απαλό το χαΐδεµα του Μπάτη κι οι πικροδάφνες,

στην ασιώπητη   µονιά, κεντούν στολίδια στο δρόµο

προς τη Μπούκα. Αγουροξυπνάει η ζωή, και στο λιµάνι κάτω, τα δίχτυα ξεψαρίζουν

οι ψαράδες, την πλούσια καµαρώνοντας ψαριά τους, Όλα σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, που χέρι

θείο έχει ζωγραφίσει µε πινελιές αγάπης και τραγουδιών ρυθµούς πρωτόφαντους, αγαπηµένους.

Φτεροκοπάει στο γαλάζιο τ’ ουρανού, της θάλασσας γλαρόνι πεινασµένο και γυροφέρνει στο λιµάνι

τιτιβίζοντας, στους νιόφερτους ψαράδες. Πιο κει, ο Μύλος κι η Μπαράκα τους θεριακλήδες περιµέ-

νουν  να ρουφήξουν το πρωινό καφέ τους. Να εισπνεύσουνε µαζί µε το τσιγάρο, της θάλασσας το

ιώδιο. Στης Παναγιάς της Αγριλιώτισσας το εκκλησάκι, τα καντηλέρια τρεµοσβήνουνε στο λιγοστό

το λάδι. Γυκόλαλη σκορπά της ευωδιές του όρθρου η καµπάνα και στο γιαλό αρµενίζουνε των γιασε-

µιών οι χλόες. Τρέχει και τις κουρσεύει… µελιούς,  µελπούς λουλουδισµούς, να φέρει της Αγάπης.

Χαµογελάει το κύµα θωρώντας   τούτη εδώ τη ζωγραφιά του Πλάστη, και η Αφέντρα του ναού, η

Παναγιά η θαλασσινή, που τη σηκώνουν στη πλάτη τους τη µέρα της γιορτής της ξωµάχοι Αγριλιώ-

τες, χαίρεται και χαµογελά.

Στο βάθος, το Κάστρο των Παραµυθιών, λες και σαλπίζουνε παλιοί πολεµιστές, και συ, θωρείς

πως Βενετσιάνικες σιµώνουνε γαλέρες µ’ ένα σωρό ξενόφερτους που θέλουν να κουρσέψουνε την

οµορφιά σου Αγρίλη.  Κι όπως υφαίνεις τ’ όνειρο, νιώθεις µια φλόγα πυρκαϊά να σιγοανεβαίνει στα

ξεµαντάλωτα τα ουρανοπαραθύρια. Και κει, ψηλόκορφα, που βασιλεύει η Πούλια κι όπου χαράζει ο

Αυγερινός, πετούν πετροχελίδονα, θαλασσοχελιδόνια,  µε τα δοξάρια της χαράς να σε καληµερίζουν.

Θαρρείς πως ζεις σε όνειρο πιασµένος σε ξοβέργι, κι όλο που θέλεις να πετάς στις οµορφιές σου

Αγρίλη. Αχ, να ‘ταν µπορετό να ντύσω τ’ όνειρο µε αγκαλιές ροδοκλωνιά και να σας το προσφέρω,

να µάζευα τις οµορφιές µέσα σ’ ένα πανέρι, να µένει ο ήλιος αβασίλευτος, να σταµατάει η µέρα. Και

το καταµεσήµερο, καθώς φλογίζει τα κορµιά ο ερωτιάρης ήλιος κι ανάβει πόθους στου «ναού» το

άδυτο «άγιο βήµα», και αναβλύζουν ευωδιές, µεταλαβιά να πάρω…

Κείνη την ώρα…, που ανθίζει µεσηµέρι γαλανό, που τραγουδάει µελιστάλαχτο τ’ αγέρι στη νερο-

συρµή της φτερωτής του ήλιου, π’ ανθίζει τ’ άσπρο στην κορφή του κύµατος και σβήνει σα γλυκό

χαµόγελο, κείνη την ώρα… που νιώθεις να τυλίγει αύρα γλυκειά το χοϊκό σου σώµα, κείνη την ώρα….

που φτερουγίζει η καρδιά σαν την πνοή τ’ ανέµου,   κείνη την ώρα… που νιώθεις ότι βρίσκεσαι στην

αγκαλιά θείας στιγµής, αχόρταγα ρουφώ κι ως το στερνό µου κύτταρο την πάω!

Τ’ απόβραδο, όλα τριγύρω  γαληνά κι οµορφοστολισµένα, κι ένα απαλό, λευκό σαν περιστέρα,

ξεδιπλώνεται στα βράχια κυµατάκι. Σιγοψιθυρίζει. Τραγούδια λέει της χαράς, του έρωτα τραγούδια,

κι ως ζευγαρώνουν πεθυµιές στο φως το ασηµένιο, και ταξιδεύουνε µαζί ως τον οντά των άστρων,

βλέπουνε τις χρυσές «αυγές», τις φωταυγές, τις νύχτες.  Κι η µέρα σώνεται γλυκιά  στου σουραυλι-

ού τον ήχο, που µέσ’ απ’ τα πυκνόφυλλα καλάµια ξεπηδάει σαν καταιγίδα µου-

σικής, σαν πληµµυρίδα λάγνα. Αγρίλη µου, τις οµορφιές σου, µ’ ένα κοχύ-

λι πελάου σιγανοτραγουδάω. Τη θάλασσά σου τη γιοµάτη µε κοχλάδα

αγναντεύω. Εφηµερεύω στο πρεβάζι της αυλής σου, χειµώνες, άνοιξες και

καλοκαίρια, και µε κλειστά τα βλέφαρα, κοιτάζω τ’ όνειρό όπου αλαργεύει,

αφού σε λίγο θα βρεθώ εις το κλεινόν το Άστυ.  Είναι η Αλισάχνη που απο-

πνέει το «φιλί» σου, που µοιάζει µε καράβι φεγγοβόλο π’ αλαργεύει κι αργο-

σταλάζει µέσα µου, του χωρισµού η ώρα. Σε µια σταγόνα σύννεφου που ταξι-

δεύει, σαν όστρακο ανοιχτού πελάγου, σφυρηλάτησα στην κουπαστή του χρό-

νου τ’ όνοµά σου. Μ’ αυτό θα ταξιδεύω. Με τις θαλασσινές ανασαιµιές που

ενώνονται γλυκόπνοες τη νύχτα και ραίνουνε τ’ αστέρια, ολόλαµπρα, χρυσά-

φι ακνάτο απ τα ουράνια τους ληµέρια στον ανεµοδείκτη της καρδιά σου.
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Εικόνες από το «Μερολίθι» και τα «Βορρέϊκα»

Πρόκειται για τη περιοχή τ’

Αγριλιού, που είναι στη µέση

περίπου από την εκκλησία της

Αγριλιώτισσας, έως το φιλιατρινό

ποτάµι και κάτω από το δρόµο,

προς τη θάλασσα. Πρόκειται για

ένα δεύτερο σχεδόν οικισµό, που

για κάποιο διάστηµα είχε και τη

δική του Μπαράκα. Τη Μπαράκα

του «Πετσή», που ήταν πάνω

από τα Βορρέϊκα, δίπλα στο

Μερολίθι και κάτω από τη Βατό-

λακα. Το επίκεντρο της περιοχής αυτής ήταν το σπίτι και τα κτήµατα της µεγάλης

παλιάς οικογένειας του Κοινοτάρχη Ανδρέα Βορρέ. Εκεί που παραθέριζαν σχεδόν

µόνιµα, τρία από τα πολλά παιδιά της οικογένειας των Βορρέων. Ο Γιώργος, ο

Μάριος και ο Μένης. 

Ο Γιώργος Βορρές, ήταν δικηγόρος κι ένας πραγµατικός ευπατρίδης, που αγάπη-

σε ειλικρινά το τόπο του και που αγαπήθηκε κι από τους συµπολίτες του. Είχε εκλε-

γεί Βουλευτής και ∆ήµαρχος Φιλιατρών. Είχε παντρευτεί τη Φρόσω Θεοδωρακο-

πούλου, δασκάλα και αδελφή του ∆ήµαρχου Φιλιατρών  Ευστάθιου Θεοδωρακό-

πουλου [Καραστάθη], που µετά το θάνατό της, άφησε όλη της τη περιουσία στο

Σύλλογο Φιλοπροόδων για να χτιστεί το «ΒΟΡΡΕΕΙΟ», το σπίτι της Μουσικής και

η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Συλλόγου, µέσα στο πάρκο της Βλαχέρνας, στα

Φιλιατρά.

Είναι πολλές κι εδώ οι ωραίες και αξέχαστες στιγµές που έζησαν οι παραθεριστές

της περιοχής «Βορρέϊκα». 

Τη µεγάλη  αυτή «γειτονιά», την αποτελούσαν τα χρόνια εκείνα όχι µόνον οι οικο-

γένειες των Βορρέων και των Φιλόπουλου, Καρακούνη, Καναλουπίτη, Τσεπενέκου, Πετσή, που

έµεναν γύρω από το σπίτι του Βορρέ, αλλά και οι οικογένειες που έµεναν  στη Βατόλακα, στο Μερο-

λίθι, µέχρι το Στόµιο. Οι οικογένειες των Τσαφέων, Κολλιέων, Καγιέων, Ανδριανοπουλέων,

Παπασταθοπουλέων, Βρυσιωτέων, Παναγακέων, Γιαννοπουλέων, Σκαλτσέων, Κιτσέων,

Κωτσοβολέων, Μανιατέων, Ντουράτσου, Σούρλα, Μπέϊκου, Ξύγκα, Τάµπαση, Φράγκου, Καλα-

µαρά, Σήφη, Ασκούνη, Βίνερη, Τσίγγανου, Τασουλή, Κατσιφώλη, Τροιµίρη, Μπερδέση,

Κάλλα, Παπατσάνη, Παναγόπουλου, Κάη, Βλαστού, Σταυρόπουλου, Μερµέτη, Τσάφου, Σπα-

νού, Κουτεβίνη, Πλακονούρη, Μπουγά, Τσίγκανου, Καραβίτη, Κίτσου, ∆αγκλή, Μουλούχου,

Χριστόπουλου, Τσουτσούς και άλλων πολλών, τα ονόµατα των οποίων δεν τα θυµάµαι αυτή τη

στιγµή. 

Ο «Λιάρος», όπως ήταν το παρατσούκλι του Γιώργου Βορρέ, ήταν ο χαρακτηριστικός τύπος του

γλεντζέ, του κεφάτου, του ανέµελου, του «Βon Viver», ο άνθρωπος γενικά του αργού τύπου, του

αδιάφορου, της αναβολής, του καλοπερασιάκα,  εκείνου που δεν θέλει να στεναχωρείται και να αγχώ-

νεται εύκολα για τα προβλήµατα των άλλων, ούτε  και να πονοκεφαλά για οτιδήποτε που δεν συµ-

βαίνει  κοντά του, στο σπίτι του.  Θα έλεγα ακόµη, και του ελαφρώς ...τεµπελάκου! 

Ένα από εκείνα τα ωραία που διηγιόταν ο ίδιος, είχε

σχέση µε το γείτονά του τον Τότη, που ο ...«κουτοπονη-

ρούλης» έµπαινε στα περιβόλια του Λιάρου για να κόψει

κρυφά κανα καρπούζι, και όταν αντιλαµβανόταν πως

είχε γίνει αντιληπτός, πήγαινε και του έλεγε:

-Κουµπάρε µου, έψαχνα για το γαϊδούρι µας και
µπήκα στο περιβόλι να ψάξω!...
Ο Βορρές τον έβλεπε βέβαια και άλλες πολλές φορές

να κόβει κρυφά τα καρπούζια, αλλά βαριόταν να σηκω-

θεί και να πάει στο περιβόλι. Έλεγε λοιπόν στη Φρόσω:
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- Κοίτα ο µπαγάσας, πρέπει τώρα να έχει κόψει
τουλάχιστον τρία καρπούζια, αλλά βαριέµαι να πάω
µέχρι εκεί ... 

Ένας άλλος γείτονας και τακτικός επισκέπτης του

Βορρέ,  ήταν ο Πέρος, που του άρεσε πολύ να πηγαί-

νει στου Λιάρου να κάνουν παρέα. Ο Λιάρος, αφού

πρώτα κέρναγε το φίλο του για να τον φέρει στα κέφια,

του ζητούσε να του τραγουδήσει το τραγουδάκι εκείνο

που έλεγε στη φιλενάδα του, όταν ήταν νέος!

Ο Πέρος ήταν ένας καλοκάγαθος πράγµατι άνθρωπος και πολύ αγαπητός, στη γειτονιά. Του άρεσε

δε -όταν ήταν νέος- να περνάει τακτικά έξω από το σπίτι της φιλενάδας του και να της τραγουδάει το

τραγουδάκι που είχε συνθέσει ο ίδιος γι αυτήν. Ήταν δε χαριτωµένος και ο τρόπος που το τραγου-

δούσε, γιατί δεν µπορούσε ο καηµένος να προφέρει καλά κάποια από τα γράµµατα και τους φθόγ-

γους και αυτό ήταν το πιο νόστιµο. Το παραθέτω λοιπόν, όπως µας το έλεγε -και µάλιστα τραγουδι-

στά- ο ίδιος ο Καθηγητής µας στο Γυµνάσιο, ο µακαρίτης Γιώργος Παναγάκης:

- «Ατα [άστα]  τσάρια [ψάρια] να καούνε κι έγα  [έβγα] να σε ‘δώ. 

∆ε ποώ [δεν µπορώ] µικό µου [µικρό µου], δε ποώ χυσό µου [χρυσό µου], άλλο να  πονώ...
Το µεγάλο όµως πρόβληµα µε το Πέρου ήταν, πώς η παρέα του  Γιώργου Βορρέ του άρεσε τόσο

πολύ, που ξέχναγε να σηκωθεί για να φύγει, ακόµα κι όταν η ώρα ήταν περασµένα µεσάνυχτα. Ο

Πέρος λοιπόν διηγιόταν µε τις ώρες τις ιστορίες του, παρά τα συνεχή χασµουρητά του Γιώργου και

της γυναίκας του της κυρά Φρόσως, που γινόντουσαν µάλιστα και επιδεικτικά έντονα, για να κατα-

λάβει ο Πέρος πως έπρεπε πια να φεύγει... 

Ο Γιώργος λοιπόν, για να µη του λέει κατάµουτρα, «Πέρο, είναι ώρα να ...πηγαίνεις», του το

έλεγε διαφορετικά, κάπως έµµεσα. Γυρνούσε λοιπόν προς τη γυναίκα του και της έλεγε:

- Φρόσω, ήρθε η ώρα να πάµε να κοιµηθούµε, γιατί ο Πέρος νυστάζει!   

- Α πά! δε νυτάζω καόλου!   [Απαντούσε ο Πέρος].

- Μ’ αφού σε βλέπω, µωρέ Πέρο. Τα µάτια σου κλείνουνε ...
- Όχι Γιώγο µου. Κάνεις λάθος! Εσύ χαµουγιέσαι». Εγώ δε νυτάζω [µ]πήτ!!!

Αξέχαστες πράγµατι ωραίες ιστορίες, αξέχαστες ωραίες στιγµές,

που µόνο εκείνοι που τα έζησαν, µπορούν να τις νοιώσουν και

που µελαγχολούν, όταν  αναλογίζονται τα χρόνια που πέρασαν

την ωραία εκείνη εποχή, που πέρασε δυστυχώς, ανεπιστρεπτί... 

Το λιµανάκι του «Καρακούνη» στη περιοχή αυτή, κάτω ακριβώς

από τα Βορρέϊκα,  ήταν το µέρος που πηγαίναµε συνήθως για

µπάνιο, όταν βαριόµαστε να πάµε στο µώλο. 

Θυµάµαι επίσης, τη µεταβατική εκείνη εποχή, που είχε αρχί-

σει να ξελογγόνεται η σταφίδα και έσπερναν για ένα διάστηµα τα

χωράφια µε σιτάρι, πριν ο Αγρίλης γίνει όπως είναι σήµερα -ένας απέραντος ελαιώνας- που έχασε το

παλιό χρώµα του και τη παλιά  οµορφιά του. Μετά το θερισµό, σχηµατιζόντουσαν οι θηµωνιές, µε τα

δεµάτια από τα θερισµένα στάχυα, που  συγκεντρωνόντουσαν -από όλη τη περιοχή εκείνη- και στοι-

βαζόντουσαν στο χωράφι που ήταν απέναντι από τη Μπαράκα του   Πετσή, πάνω από το δρόµο τα’

Αγριλιού και δίπλα περίπου στη καλύβα του Κάη. Εκεί γινόταν το αλώνισµα  µε την αλωνιστική µηχα-

νή και όταν τελείωνε η εργασία αυτή και έµενε µόνο ο πελώριος εκείνος σωρός από το άχυρο, εκεί

µαζευόµαστε τα βράδια τα παιδιά όλων των πιο πάνω οικογενειών που ανέφερα και γινότανε το µεγά-

λο υπαίθριο πάρτυ, κάτω από το γεµάτο  µ’ άστρα ουρανό, και το λαµπερό καλοκαι-

ρινό φεγγάρι. Εκεί οι ωραίες καντάδες και οι ροµαντισµοί, εκεί τα αξέχαστα τραγού-

δια της εποχής από τους τροβαδούρους της τότε εκείνης µεγάλης παρέας: Πάνος

Πλέσσας,   Ανδρέας Κοροµπέλης,  Κώστας Κόλλιας, Φωτεινή Μαραγκού, Μαίρη

Σταυριανοπούλου, Γιούλα Μαντζαφλάρη, Πάνος Ξύγκας, Σκαλτσόπουλα,

Κωτσοβολόπουλα, Γιαννοπουλάκια,  Καναλουπιτάκια, Χριστοπουλίτσες,

Ξυγκοπούλες, Κώστας Σπανός, Στάθης Αθανασόπουλος, Μάριος Βορρές, Γιάν-
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νης Παυλής, Σάκης Τσάφος, Γιώργος Κουτεβίνης,

Καγιόπουλα, Κιτσόπουλα, Παναγάκηδες, Τασουλέοι,

Γιωργοπουλαίοι  κι άλλοι πολλοί, όλοι νέοι, όλοι µια

παρέα, όλοι µια φωνή, ένα τραγούδι νυχτερινής καντάδας

που ακουγόταν σ’ όλο τον Αγρίλη...

∆εν θα αναφερθώ στους σηµερινούς κατοίκους της

περιοχής αυτής, όπως το ίδιο θα κάνω και για όλες τις

περιοχές του σηµερινού Αγρίλη, γιατί οι κάτοικοί τους

είναι πλέον πάρα πολλοί και θα µου ήταν εντελώς αδύ-

νατον, να τους θυµηθώ όλους. 

Και πριν αφήσουµε τη γειτονιά αυτή δεν µπορώ να µη πω δυο κουβέντες και για το λαϊκό µας ποι-

ητή, το λαϊκό βάρδο του Αγρίλη, τον  Ανδρέα Κολέτσο ή Σωσώνη.  Ο Ανδρέας αρχικά έµεινε στον

Αγρίλη σαν καλογεροπαίδι του Νταµίτσα και δούλευε µαζί του, από το 1923 µέχρι το 1939.  Όταν

πέθανε ο Νταµίτσας, οι κληρονόµοι του έδωσαν κάποια χρήµατα, αλλά µε το πόλεµο και τη Κατοχή,

τα χρήµατα αυτά χάθηκαν.  Μετά ο Σωσώνης αναγκάστηκε να δουλεύει στα περιβόλια και έµεινε

κοντά στο Βορρέ για ένα πολύ µεγάλο διάστηµα. Μετά εργάστηκε στα χωράφια του Σπέντζα και στη

Κατασκήνωση του Αγρίλη. Η ζωή του Ανδρέα, ήταν συνδεδεµένη πολύ στενά µε τον Αγρίλη και όλοι

οι Αγριλιώτες τον αγαπούσαν, γιατί ήταν ένας καλός, έντιµος και εύχαρις τύπος ανθρώπου. Αντί όµως

να σας τον περιγράψω εγώ, αφήνω καλύτερα να σας συστηθεί ο ίδιος:

«Για ρώτα στου Φραγκάκη, ρώτα στου Γερµανού,
εγώ ‘µαι ο Ανδρέας, παιδί του Αγριλιού!  

Μες της θάλασσας το κύµα εγεννήθηκα 
Και στο φίνο τον Αγρίλη αναστήθηκα.

Όλοι για µε το είπανε. Όλοι οι δικοί σου φίλοι, 
πως είκοσι χρόνια έµεινα, εδώ  εις  τον Αγρίλη».  

«Ο Αγρίλης είναι όµορφος, έχει ωραία κάλλη
κι όσοι περάσαν από δω, ξανάρχονται και πάλι.

Εδώ συχνάζαν Αθηναίοι, Καλαµατιανοί Πατραίοι.
Ερχόντουσαν, παραθερίζαν,  τον Αγρίλη µας φηµίζαν»!

«Απ’ όλα τα εξοχικά αγαπητοί µου φίλοι, 

µ’ αρέσει η Μπαράκα µας, που είναι στον Αγρίλη»!

[Στις 22 Μαίου φέτος, συνάντησα τον Ανδρέα Σωσώνη, για να µου δώσει τη φωτογραφία του και

τα στιχάκια του. Ήταν υγιέστατος και το µυαλό του …ξουράφι! Την επόµενη µέρα µε µεγάλη µου λύπη

έµαθα πως ο Ανδρέας έπαθε ξαφνικά συγκοπή και πέθανε…  Θυµόµουνα µε πόση λαχτάρα και

συγκίνηση απάγγειλε τα ποιήµατά του για τον Αγρίλη και σκέφτηκα πως µπορεί  οι ώρες εκείνες που

περάσαµε µαζί, µιλώντας για τον Αγρίλη και  φέρνοντας ξανά στη µνήµη του µια ολόκληρη ζωή 20-

30 χρόνων, γεµάτη από χίλιες δυο όµορφες εικόνες που είχε ζήσει τα νεανικά του χρόνια στον Αγρί-

λη, να είχαν ενδεχοµένως επιδράσει στο να µην αντέξει η καρδιά του, όλη εκείνη τη δυνατή συγκίνη-

ση. Αφιερώνω στη µνήµη του το τελευταίο του ποίηµα, που µου έδωσε όταν σηκώθηκα να φύγω και

µου είπε πως το είχε φτιάξει ειδικά για την Αγριλιώτισσα. Ίσως και να είχε προαισθανθεί κάτι…

« Παναγία µ’ Αγριλιώτισσα, ήσουν πάντα κοντά µου!

∆εν θέλω πλούτη και λεφτά.

Όταν πεθάνω θα ‘θελα να γίνεις συντροφιά µου… » 

Αντίο για πάντα µεγάλε φίλε του Αγρίλη, που χάρισες σε τρεις γενιές Αγριλιωτών, πολλές και ευχά-

ριστες αναµνήσεις…
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Πριν κλείσω το Κεφάλαιο αυτό θα ήθελα να προσθέσω πως στον Αγρίλη δεν έµενε µόνο η οικο-

γένεια του Ανδρέα Βορρέ. Έµεναν κι άλλες οικογένειες Βορρέων, όπως του γιατρού Αναστάση

Βορρέ, του προεστού Αναστάση-Αναγνώστη Βορρέ [πατέρα του ∆αµιανού Βορρέ], των Νίκου και

Κωστάκη Βορρέ και άλλες πολλές, που σήµερα έχουν σχεδόν εκλείψει. Το όνοµα Βορρές είναι φρα-

γκικής προέλευσης και έχει δοθεί από το 1250  υπό των Φράγκων, στο όρος της Κυλλήνης. 

Το όνοµα του ∆αµιανού Βορρέ υπήρξε κι αυτό στενά δεµένο µε τον Αγρίλη και αποτέλεσε µάλιστα

και τοπωνύµιο. «Στου ∆αµιανού», έλεγαν οι Αγριλιώτες, για να προσδιορίσουν τη περιοχή που ήταν

το κτήµα και το σπίτι του ∆αµιανού Βορρέ. Βρισκόταν στο δρόµο από Φιλιατρά προς Αγρίλη, λίγο

πριν από το σπίτι του πρωθυπουργού Σωτηρόπουλου Το σπίτι του ∆αµιανού σώζεται ακόµη [παρα-

µορφωµένο αρκετά βέβαια] και είναι αυτό µε  τη πέτρινη πρόσοψη, που έχει περιέλθει σήµερα στη

κυριότητα του Γ. Φωτόπουλου από το Χαλαζόνι. 

Ο ∆αµιανός γεννήθηκε και µεγάλωσε στα Φιλιατρά και στον Αγρίλη, µέχρις ότου έφυγε για σπου-

δές στη ∆ηµητσάνα και µετά στο Μόναχο της Γερµανίας, όπου σπούδασε Νοµικά. Άσκησε το επάγ-

γελµα του ∆ικηγόρου και σε ηλικία 33 ετών έγινε Υφηγητής του Ποινικού ∆ικαίου στη Νοµική Σχολή

του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Υπήρξε µεγάλη επιστηµονική φυσιογνωµία, συγγραφέας επιστηµονικών

συγγραµµάτων και µεταφραστής πολλών βιβλίων.  Ήταν ιδιαίτερα προοδευτικό στοιχείο και υπήρξε

µοχλός επιχειρήσεων πανελληνίου ενδιαφέροντος. Το είδος των ασχολιών του τον αποµάκρυναν από

τα Φιλιατρά  και ο ∆αµιανός επισκεπτόταν τη γενέτειρά του µόνο τα καλοκαίρια, όπου διέµενε στο

σπίτι του στον Αγρίλη. Είχε µάλιστα και ορισµένη θέση στην ακροθαλασσιά του Αγρίλη για να κάνει

τα θαλάσσια  µπάνια του, κι αυτή ήταν µια «λούµπα» µέσα στα βράχια, η οποία µετά έµεινε γνωστή

στον Αγρίλη ως η «Μπανιέρα του ∆αµιανού».  Τη «Μπανιέρα» αυτή τη διεύρυνε µε µηχανήµατα -στην

εποχή µας, ο Μηχανικός Νιόνιος Παναγόπουλος και σήµερα λέγεται «Μπανιέρα του Παναγόπου-

λου». Χρησιµοποιείται δε και σήµερα από πολλούς Αγριλιώτες για µπάνιο και είναι αυτή που βρίσκε-

ται στη νότια ακριβώς πλευρά του «Κάστρου των Παραµυθιών». 

Οι απόγονοι του ∆αµιανού ήταν τρία αγόρια κι ένα κορίτσι. Η κόρη ήταν η Ελένη Φωκά και τα αγό-

ρια ο Αναστάσης, χηµικός που σκοτώθηκε κάνοντας πειράµατα στο εργαστήριό του στην Αθήνα, ο

Ανδρέας που ήταν πολύ µεγάλος και ευρύτατα γνωστός επιχειρηµατίας, ο Γιάννης ή Τζών Βορρές

που διέθετε ένα ωραίο πρότυπο κτήµα, το «κτήµα Βορρέ» στο Μαρούσι και διετέλεσε µάλιστα και

∆ήµαρχος Αµαρουσίου. Γιος του Ανδρέα Βορρέ [και µοναδικός απόγονος της οικογένειας αυτής των

Βορρέων],  είναι ο γνωστός Ίωνας Βορρές, δραστήριος επιχειρηµατίας και πολύ ανήσυχο πνεύµα µε

πολλές γνωριµίες και διασυνδέσεις σε όλο τον κόσµο. Σπούδασε στο Καναδά, επέστρεψε στην

Αθήνα και διατήρησε για λίγο τις αντιπροσωπίες του πατέρα του, για να τον τραβήξει τελικά η τέχνη.

Έγινε διάσηµος συλλέκτης πολλών εξαιρετικών και σπάνιων καλλιτε-

χνικών έργων, µε τα οποία εµπλούτισε στη συνέχεια το «Μουσείο Βορρέ»

που ίδρυσε ο ίδιος στη Παιανία και που είναι σήµερα γνωστό στο πανελ-

λήνιο αλλά και σε όλους τους καλλιτεχνικούς και φιλότεχνους κύκλους του

κόσµου. Για ένα διάστηµα ο Ίωνας Βορρές διετέλεσε και ∆ήµαρχος Παια-

νίας.  Οι Αγριλιώτες πάντως έχουν ένα µικρό παράπονο από τον Ίωνα,

που είναι και ο τελευταίος απόγονος της οικογένειας Αναστάση-Αναγνώ-

στη Βορρέ. Άφησε να πουληθεί  το σπίτι των προγόνων του στον Αγρίλη,

ενώ µπορούσε να το κρατήσει, να το αναπαλαιώσει και να το µετατρέψει

σ’ ένα είδος Μουσείου Αγροτικής Λαϊκής τέχνης, ώστε να µένει ζωντανό

πάντα -στη µνήµη των Αγριλιωτών,  το όνοµα των εκλεκτών συµπολιτών

µας,  του Αναστάση και του ∆αµιανού Βορρέ. 
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Το Στόµιο

Το Στόµιο, η µοναδικής

οµορφιάς αυτή φυσική πλαζ,

βρίσκεται στην ωραία περιοχή

µετά το Μερολίθι, νότια τ’ Αγρι-

λιού, εκεί που εκβάλει το φιλια-

τρινό ποτάµι. Είναι ασφαλώς η

ωραιότερη περιοχή του Αγρίλη,

χάρις όχι µόνο στη χαλικόστρω-

τη παραλία της, αλλά και στη

καταπράσινη ρεµατιά της και

στα µεγάλα βράχια και τις σπη-

λιές που βρίσκονται στις άκρες

και στο τέλος του όµορφου

αυτού χείµαρρου. Το Στόµιο

έχει ασφαλώς τη δική  του ωραία ιστορία, µε τις νεράιδες που

µας έλεγαν όταν είµαστε παιδιά, για να µη πηγαίνουµε να

κολυµπάµε εκεί µόνοι µας, επειδή η θάλασσα είναι απότοµα

βαθιά και το µεγάλο κύµα µπορεί εύκολα να σε παρασύρει...

«Τραβάει η θάλασσα του Στόµιου», θα σου πουν όλοι. που

µένουν γύρω απ’ τη περιοχή αυτή και δεν πρέπει -όταν η

θάλασσα είναι άγρια- να υποτιµάς ποτέ την ακατανίκητη δύνα-

µή της.  Τα καλοκαίρια πάντως, που ο χείµαρρος στερεύει, η

χρυσή αµµουδιά του Στόµιου γεµίζει από εκατοντάδες νεαρούς κολυµβητές, που δεν έχουν να φοβη-

θούν ούτε τα τεράστια κύµατά του, ούτε τις νεράιδες του. Οι φανατικοί θαυµαστές του, και είναι πολ-

λοί, δεν χορταίνουν την οµορφιά και τις χαρές του µικρού αυτού κολπίσκου, που βρίσκεται βόρια από

την προεξοχή εκείνη της στεριάς, που κάποτε -πολύ παλιά, στα ρωµαϊκά χρόνια- ήταν γνωστή και ως

ακρωτήρι του ....«Ιάρδανου»! 

Θυµάµαι, γύρω από το 1958 - 59, τότε που σχεδόν κανείς δεν

πήγαινε στο Στόµιο για µπάνιο, είµαστε µια µεγάλη παρέα, από

αγόρια και κορίτσια, που πηγαίναµε τακτικά  -δυο τρεις φορές τη

βδοµάδα στο Στόµιο, για να κάνουµε τα αλησµόνητα εκείνα

µπάνια µε τις βουτιές στα µεγάλα κύµατα και τα καλαµπούρια

µας πάνω στην άµµο. Ήταν τότε ο Κώστας, ο Χρήστος, ο

Μπάµπης, ο Νίκος, ο Τάσος, ο Κωνσταντίνος, ο Τάκης, ο

Σάκης, ο Πέτρος και από τα κορίτσια θυµάµαι τη Βάσω, τη

Ρίτσα, τη Βενετία, τη Βασιλική, τη Νία και τη Μιρέλλα.  Στην

αρχή, έπρεπε να πάνε να βουτηχτούµε στα λασπόνερα του φιλιατρινού ποταµιού, να γεµίσουµε το

κορµί µας µε τη λασπωµένη γλίνα και µετά να πάµε όλοι µαζί να πέσουµε στη θάλασσα.  Φωνές, πει-

ράγµατα, παιχνίδια και ότι σαχλαµάρες µπορούσε να σκεφτεί κανείς... Είχαµε τότε κι ένα κινητό πικάπ

µε µπαταρίες [πρωτοποριακό είδος για την εποχή εκείνη], και βάζαµε τους δίσκους µε τ’ Αµερικάνι-

κα,  προσπαθώντας να µάθουµε το Σάκη να τραγουδάει και να χορεύει επάνω στην άµµο το χαζό

εκείνο οµαδικό παιχνίδι, που κάναµε όλοι µαζί ένα κύκλο και ακολουθούσαµε τις µουσικές οδηγίες

του δίσκου: «You put your left foot in, you put your left foot out, you put your left foot  in and you turn

yourself around...» Ο Σάκης όµως, έδειχνε «ανεπίδεκτος µαθήσεως»,

γιατί  προτιµούσε να κάνει τις πλάκες του... 

Αφήνοντας τ’ αστεία, ας αναφερθούµε σε κάτι περισσότερο ενδια-

φέρον για τη τοπική µας ιστορία. Το Στόµιο ίσως κρύβει µυστικά που

ακόµα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Μυστικά που έχουν να κάνουν µε ένα

πανάρχαιο οικισµό ή πολίχνη, ερείπια του οποίου εντοπίσθηκαν πριν

15 περίπου χρόνια, από την αρχαιολόγο κ. Χατζή-Σπηλιοπούλου,

της Ζ΄ αρχαιολογικής εφορίας της Ολυµπίας, όταν κατά την ανα-

σκαφή των θεµελίων µιας ανεγειρόµενης εκεί οικίας, [στη νότια πλευ-
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ρά του Στόµιου],  αποκαλύφθηκαν αρχαιο-

λογικά ευρήµατα. Από παλαιότερα όµως, ο

Φιλιατρινός ιστοριοδίφης Παναγιώτης

Παπαχριστόπουλος, είχε κάνει λόγο για

το ενδεχόµενο ύπαρξης αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος στη περιοχή του Στόµιου,

επειδή είχε εντοπίσει κάποια επιφανειακά

αρχαιολογικά ευρήµατα.  Κανείς όµως τότε

δεν έδωσε σηµασία και το θέµα αυτό ξεχά-

στηκε για να ξαναέρθει και πάλι στην επι-

καιρότητα, όταν τυχαία ένα σκαπτικό µηχά-

νηµα που άνοιγε λάκκους για τη θεµελίωση

µιας σύγχρονης κατοικίας, έφερε στην επι-

φάνεια -µαζί µε τα χώµατα που έβγαζε, και

σπασµένα αρχαία όστρακα µε τεµάχια από πήλινα αγγεία, που µαρτυρούσαν ότι εκεί υπήρχε όντως,

κάποιος αρχαίος, άγνωστος βέβαια οικισµός.  Ενδεχοµένως της αρχαίας Αρήνης [όχι της Εράνας],

που η θέση της δεν έχει ακόµα εντοπισθεί. 

Οι οικοδοµικές τότε εργασίες σταµάτησαν και η

Αρχαιολόγος που ήρθε για δοκιµαστική έρευνα από την

Εφορία αρχαιοτήτων της Ολυµπίας, επιβεβαίωσε όσα

προ τριακονταετίας, άλλοι αρχαιολόγοι, είχαν αναφέρει.

[Η πλήρης ανακοίνωση της αρχαιολόγου Κας Χατζή-

Σπηλιοπούλου, για τις αρχαιότητες του Στόµιου, έχει

δηµοσιευτεί στο τόµο µε τα πρακτικά του Συνεδρίου

που έλαβε χώρα στην Αθήνα και που δηµοσιεύτηκαν το

1991 από την Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπου-

δών, στις σελίδες 81 έως 87]. Σας µεταφέρω εδώ –επι-

γραµµατικά µόνο- την ανακοίνωση της αρχαιολόγου: 

«… ∆ιακοπή οικοδοµικών εργασιών, λόγω ανευρέσεως

αρχαίων,  οδήγησε σε δοκιµαστική έρευνα, η οποία και επιβεβαίωσε –για πρώτη φορά στα Φιλιατρά-

προηγηθείσες επιφανειακές ενδείξεις, για εγκατάσταση της εποχής του Χαλκού, στη θέση Στόµιο,

που είχαν γίνει πριν τριάντα χρόνια, από τους Αµερικανούς αρχαιολόγους, W. Mc Donald και R.

Hope Simpson. Από τα ευρεθέντα σπασµένα τεµάχια πίθων και πιθοειδών αγγείων, που ήταν δια-

κοσµηµένα µε χρωµατιστά όστρακα, καθώς και από τµήµατα χειροποίητων πήλινων οικιακών σκευ-

ών, υποδηλώνεται η παρουσία και της Πρωτοελλαδικής περιόδου στο Στόµιο. Από άλλα επίσης

ευρήµατα, µαρτυριέται και η συνέχιση κατοίκησης του Στόµιου, κατά τα Μυκηναϊκά χρόνια.  …»

Από την όλη ανακοίνωση πάντως προκύπτει, πως  τελικά η αρχαιολόγος συµπέρανε,  ότι «…το

Στόµιο αποτελεί µια ακόµη θέση επισήµανσης οικιστικών καταλοίπων στη Μεσσηνία, για τα οποία

απαιτείται συστηµατική έρευνα, µελέτη και δηµοσίευση.»

Από άλλες ανεπιβεβαίωτες επίσης µαρτυρίες συµπολιτών µας, κάποια από τα σπασµένα πήλινα

αρχαιολογικά κοµµάτια, που βρίσκονται ανακατεµένα µε τα µπάζα που είχε ρίξει τότε το σκαπτικό

µηχάνηµα κάτω στη ρεµατιά του φιλιατρινού ποταµού, φέρουν επάνω τους κάποια χαράγµατα, όµοια

µ’ εκείνα που βρέθηκαν στις πήλινες πλάκες

του Εγκλιανού,  τα οποία αποδίδονται στη

Γραµµική Γραφή Β, δηλαδή στη γραφή της

Πυλιακής εποχής, του 13ου π. Χ. αιώνα!

Σύµφωνα επίσης µε µια άλλη ακόµη µαρτυ-

ρία, εκεί στις ίδιες σπηλιές της νότιας πλευράς

του Στόµιου, υπάρχουν πάνω στα βράχια

κάποια άλλα χαράγµατα, που πιθανώς να

είναι επίσης κάποιες αρχαίες επιγραφές. Ας

ελπίσουµε πως ο δήµος και οι πολιτιστικοί

µας Σύλλογοι, θα ενδιαφερθούν κάποτε να

ζητήσουν από τη πολιτεία, µια συστηµατική

έρευνα της περιοχής αυτής.
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Υπάρχει επίσης και ο θρύλος της «Ζουρλοµαρίας», της

«Μαρίας του Στόµιου», της «Μαρίας των βράχων», που είχε

ζήσει, στις αρχές του αιώνα, µόνη της, µέσα στις µεγάλες σπηλιές

του Στόµιου. Η Μαρία κρυβόταν όλη µέρα στις σπηλιές των βρά-

χων και έβγαινε µόνο για να πάει στα γειτονικά σπίτια, να ζητήσει

κάτι για να φάει. Φορούσε µακριά φορέµατα και είχε πάντα ένα

πελώριο καπέλο στο κεφάλι της, που έδειχνε την αριστοκρατική

καταγωγή της, αλλά µαζί και το ψυχικό πρόβληµα  που τη βασάνι-

ζε...  Αχτένιστη, ξυπόλητη, αδύνατη και µαυρισµένη από τον ήλιο

και τη θάλασσα, ρυτιδιασµένη στο γλυκό ακόµα πρόσωπό της,

έµοιαζε µε ‘κείνο το νεραϊδικό του Στόµιου, που όλοι είχαµε ακου-

στά στα παιδικά µας χρόνια και δεν αποκλείεται να ήταν η Μαρία η

αφορµή να συνδεθεί η περιοχή του Στόµιο µε τις νεράιδες του

ποταµού και τις σειρήνες της θάλασσας... 

Η Μαρία, ήταν -όπως διηγιόντουσαν οι παλαιοί- µια όµορφη

κοπέλα από πολύ καλή και πλούσια οικογένεια της Κυπαρισσίας,

που άγνωστο γιατί, τα µυαλά της είχαν σαλέψει και ζούσε µόνη της,

µέχρι που χάθηκε, στο Στόµιο. Κανείς δεν έχει γράψει για την ιστο-

ρία της και πολύ λίγα είναι γνωστά γι αυτήν. Σήµερα, ίσως και να

µη µιλάει κανείς πλέον γι αυτήν... 

Απολαύστε στη συνέχεια πιο κάτω, ένα απόσπασµα από το ωραίο διήγηµα της Παρασκευής

Γαληνού -Σκανδάλη, που είχε δηµοσιευτεί το 1978 στο περιοδικό ΦΙΛΙΑΤΡΑ, για να σας φέρει πιο

κοντά -νοερά- στο Στόµιο και να πάρετε µια γεύση από τις οµορφιές του και τις «Νεράιδες» του...

Χαρείτε επίσης τις ωραίες φωτογραφίες των

βράχων του Στοµίου, πάνω στους οποίους

έχουν αναρριχηθεί Φιλιατρινά κορίτσια [του

θεατρικού τµήµατος του ΠΥΡΣΟΥ, της δεκαε-

τίας του 80], τα οποία υποδυόντουσαν το

«χορό των Νηρηίδων», σε µια ωραία τηλεο-

πτική σειρά της εποχής εκείνης, που είχε γυρί-

σει η Ευγενία Περιωρή στο Στόµιο και είχε ως

θέµα το Μύθο του Φαέθοντα. Η εξαιρετική

εκείνη σκηνοθέτης της πάλαι ποτέ ΥΕΝΕ∆,

γύριζε τότε ωραιότατα ντοκιµαντέρ µε θέµατα

πάντα από την Ελληνική Μυθολογία και επέ-

λεγε για τα γυρίσµατά της τα πιο όµορφα τοπία

της Ελληνικής υπαίθρου. Οι εικόνες από τα

όµορφα βράχια του Στοµίου, είχαν καταγοητεύσει τότε όλους τους τηλεοπτικούς θεατές της ΥΕΝΕ∆,

που έτυχε να δουν την ταινία εκείνη.

Πριν κλείσω την αναφορά µου στο Στόµιο, θα πρέπει να µνηµονεύσω και την αξέχαστη Πελαγία

Οικονοµοπούλου, [αδελφή του Καρνάρου

Οικονοµόπουλου, που ήταν από τους

πρώτους προσκόπους των Φιλιατρών και

µετέπειτα -για πολλά χρόνια- Αρχηγός των

Προσκόπων], για να θυµίσω,  πως χάρις σ’

αυτήν, χωρίς καµία υπερβολή, σώθηκε από

τη καταστροφή, η ωραιότατη αµµουδιά του

Στόµιου. Ήταν τότε -µετά τη κατοχή, που η

αυθαίρετη αµµοληψία κατέστρεψε πολλές

από τις ωραίες αµµουδιές της περιοχής

µας, όπως κι εκείνη της ωραιότατης παρα-

λίας της Μπούκας στον Αγρίλη. Όταν λοι-

πόν οι διάφοροι εργολάβοι «χωµατουργι-

κών εργασιών», άρχισαν να «βάζουν χέρι»
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και στο χαλίκι του Στόµιου, η καηµένη η Πελαγία, σαν φύλακας -δαίµονας του Στόµιου, τους εµπόδι-

ζε και τους κυνηγούσε, φοβερίζοντάς τους πως θα τους πάει στην Αστυνοµία και στο ∆ικαστήριο.

Πρέπει επίσης να µη παραλείψω να αναφέρω  το ιδιαίτερα µεγάλο ενδιαφέρον των κατοίκων των

περιοχών,  Μερολίθι και Στόµιου, που φροντίζουν την ωραία αυτή παραλία, το διαµάντι όχι µόνο

του Αγριλιού, αλλά της ευρύτερης περιοχής Φιλιατρών και Κυπαρισσίας. Πρέπει επίσης να συγχαρώ

δηµόσια και τον αγαπητό συµπολίτη  και φίλο Σπύρο ∆ιον. Παπαθεοδοσίου, για τη πρωτοβουλία

του και για την ανάληψη όλης της δαπάνης, που κάλυψε τη κατασκευή µιας ωραιότατης πέτρινης

σκάλας, που οδηγεί από τη κοίτη του ποταµού, πάνω στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφό-

ρου. 

Η περιοχή του Στόµιου, ήταν στενά συνδεδεµένη, µε τις παλιές φιλιατρινές οικογένειες, αρχικά των

Χαραρέων, Τριµοικέων, Ταµπασέων, Φραγκέων, Σηφέων,

Παπαθεοδωσοπουλέων, Παναγοπουλέων, Ξυγκέων,

Τασουλέων, Μανιατέων, Βενερέων, Τριµοιρέων κ.ά., που

πολλές υπάρχουν ακόµη εκεί και µαζί µε τους νέους κατοίκους

του Στόµιου και του Μερολιθιού, συνεχίζουν να προσφέρουν

την αγάπη τους στη γραφική παραλία και στη πανέµορφη ρεµα-

τιά του φιλιατρινού ποταµού.   Η παλιά -γνωστή από τα παιδικά

µας χρόνια- κρυστάλλινη εκείνη πηγή, που υπήρχε κάποτε σ’

εκείνο το πυκνό µονοπάτι, κάτω  από  τα θεόρατα πλατάνια και

τα τεράστια σκίντα, δεν υπάρχει  δυστυχώς σήµερα.  Ήταν η

µόνιµη «στάση» όλων όσων πήγαιναν µέσα από τη Ρεµατιά

στον Αγιο Χριστόφορο και στη παραλία του Στόµιου και ήταν

πολλά τα γλέντια των Φιλιατρινών, στο σηµείο εκείνο.  

«Θυµάσαι που σε φίλησα στο Πλάταν’ απουκάτω...
µικρή κουκλίτσα µου!] 

Υπάρχει βέβαια ακόµη η ανεξερεύνητη εκείνη µεγάλη «αλε-

πότρυπα», ή η περισσότερο γνωστή, ως «Σπηλιά του Στόµιου»,  δίπλα ακριβώς από το εκκλησά-

κι του Άγιο Χριστόφορου. 

Πάντα αναλογίζοµαι το πόσο πράγµατι θα συνέβαλε στην ανάπτυξη του παραθεριστικού τουρι-

σµού  του Αγρίλη, του Στόµιου, αλλά και όλης  της περιοχής των Φιλιατρών, εάν ο δήµος έφτιαχνε

έναν ωραίο παραλιακό πεζόδροµο, ενώνοντας το λιµανάκι του Αγρίλη µε τη φυσική πλαζ του Στόµι-

ου. Ένα στενό πεζόδροµο, µόνο για περίπατο και δίπλα σ’ αυτόν, έναν ακόµη ποδηλατόδροµο!

Χρειάζεται θάρρος και τόλµη από πλευράς του ∆ηµάρχου και των λοιπών αρµοδίων, που δεν πρέ-

πει να διστάζουν από µερικούς -χωρίς νόηµα- απαγορευτικούς κανονισµούς της ∆ασικής Υπηρεσίας,

που υποτίθεται πως έγιναν για να προστατεύουν το ...δάσος[!], αλλά που τελικά, ταλαιπωρούν µόνο

το πολίτη, γιατί απλώς ... «διυλίζουν τον κώνωπα και ...»
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Η Νεράιδα του Στόµιου
[Απόσπασµα από το ∆ιήγηµα της Παρασκευής Γαληνού - Σκανδάλη]

.....................................................................

...... Τέλος πάντων, ύστερα από λίγες µέρες ταξίδε-

ψε [από τα Φιλιατρά] στο Μερολίθι. Γελάτε; Πράγ-

µατι ήταν για κείνην ταξίδι ονειρεµένο, που ‘βγαινε

αληθινό. Η γριά νουνά της την φόρτωσε στο γαϊδου-

ράκι, που κατείχε σπουδαία θέση τότε σαν µέσο

µεταφοράς και ξεκίνησαν. Η γερόντισσα έχοντας

κατεβασµένο το µαύρο τσεµπέρι µέχρι τη µύτη, χρό-

νια χήρα, ήταν αµίλητη. Πού και πού µόνο τσίγκλαγε

µε µια βέργα το  ζώο, για να προχωρεί: Ντέε, ντέεε!

Η µικρή -θα ‘ταν οχτώ χρονώ-  στην αρχή φοβισµέ-

νη, γιατί πρώτη φορά έκανε γαϊδουροκαβαλαρία,

σφιγγόταν και πιανόταν µπροστά απ’ του σαµαριού τα σιδερικά. Όσο όµως προχωρούσαν, συνήθι-

ζε,   χαιρόταν κι ερρέµβαζε. Όταν φθάσανε  µάλιστα στο ύψωµα του Αι Γιαννάκη, έλαµψε κάτω από

τα πόδια της θεαµατικά µια αργυροπράσινη απ’ τα ελαιόδεντρα οµορφιά, που σαν δάσος πλούσιο

εσκέπαζε την περιοχή µέχρι το Μερολίθι, µε µια µόνο διακοπή απ’ το φιλιατρινό ποτάµι.

Εκεί ήταν ο τόπος της Ναυσικάς! Οι νοικοκυρές πλένανε το καλοκαίρι τα ρούχα τους και κυρίως

κοπάνιζαν και καθάριζαν κουβέρτες, σαλόσκουτα, σαϊσµατα, κάπες και ελιόπανα.   Λοιπόν οι ταξι-

διώτες στάθηκαν στη γέφυρα και η µικρή τέντωσε το λεπτεπίλεπτο και λιανό κορµάκι της κι ένιωσε

ολότελα ελεύθερο τον εαυτούλη της απ’ το φόβο µε κάποια περηφάνια. Καµάρωσε το ποτάµι µε τις

γυαλιστερές κροκάλες  του και τις καταπράσινες λυγαριές του κι ανέπνευσε απίεστα και ξένοιαστα το

αεράκι, που τώρα στη ρεµατιά εµαστίγωνε ελαφρά το πρόσωπό της. 

Έπειτα στρίψανε αριστερά κι εφτάσανε στο Τριµοιρέϊκο πάνω στη ∆ηµοσιά για τον Αγρίλη.

***
Όµορφο το Μερολίθι µε τα καλοκαιρινά του: Τα’ αλώνια έτοιµα για το άπλωµα της σταφίδας, που

γινόταν µετά τον τρυγητό. Κάθε φρατζάτα, ισόγειο δωµάτιο µε ταπέτο το χώµα και προτεταµένη

στέγη δίκην βεράντας, εχρειαζόταν  για προστασία και θερινή άµυνα ενάντι στον ήλιο  και στην βροχή.

Φτιαγµένη µε τέχνη από καλάµια, ξύλα, βούρλα, και φτέρες σε θαυµάσια οικειότητα και προσαρ-

µογή, εκαλλωπιζότανε   µ’ ένα τραπέζι  µε καρέκλες και σκαµνιά. Κι αυτό στρωµένο µε πρωτόγονο

τραπεζοµάντιλο, συγχρόνου εφευρετικής από σακιά αλευριού, µε κόκκινα ρελιάσµατα και ταινίες κόκ-

κινες σταυρωτές, φάνταζε από µακριά  σαν πρόσκληση φιλοξενίας, που πλούσια υπόσχοντο τα

βαρυφορτωµένα σταφιδοκλήµατα, που γύρω-γύρω  πρόβαλαν σαν σκυµµένοι εργάτες,

Πάρα κάτω στο Χαραρέϊκο η φρατζάτα δυο δωµατίων στηριγµένη σε µια πελώρια αµυγδαλιά,

θύµιζε τις οµηρικές σπηλιές, που µάθαιναν τότε στο αναγνωστικό τους, την Οδύσσεια, του σχολιού

τα παιδιά. Η µικρή όµως κοιµότανε στ’ αλώνι τα βράδια µε τη φεγγαράδα, φάτσα µε φάτσα τον ουρα-

νό. Πόσες φορές δεν ξαγρυπνούσε κοιτώντας τα’ άστρα και το φεγγάρι, που της γελούσε. Κι όταν

αυτό έγερνε στη ∆ύση προς τη µεριά της θάλασσας, ονειρευόταν, πως το πρωί να τ’ αγκαλιάσει θα

µπορούσε.  Μα εκείνο βέβαια ...την ξεγελούσε.  

- Πότε νουνά θα πάµε στη θάλασσα; Ρώτησε µια µέρα.

- Θα πάµε, µη βιάζεσαι, έχεις καιρό. Απάντησε εκείνη.

Μα η βαφτισιµιά βιαζότανε. Έτσι µια µέρα παίρνει ένα πουκαµισάκι για µαγιό και ανερώτητα ξεκι-

νάει ξυπόλυτη  περπατώντας το µονοπάτι. Περνώντας απ’ τις βελανιδιές, που είχαν κουκουλώσει το

γειτονικό ξωκλήσι, ηρωικά µπρος στην αντίσταση των αγκαθιών τους και ψάχνοντας στο σύσκιο  για

πέρασµα, κατέβηκε στο ξέφωτο. Και να σου το Στόµιο!  

Τι όµορφη θάλασσα. Ο βυθός της φαινόταν καθρέπτης. Τι όµορφο ακρογιάλι! Εσοχές, εξοχές,

σπηλιές και βράχοι, που φάνταζαν σαν γλυπτά στηµένα µπρος το χαλικωτό πλάτωµα του Στόµιου ή

στο αµµουδιαστό, που βούλιαζαν τα πόδια του περπατώντας µέχρι το ήρεµο χαµόγελο των κυµάτων,

που απλώνονταν ναζιάρικα και δαντελωτά σαν παλιά µπορντούρα δουλεµένη µε κοπανέλια, φιλια-

τρινά. Το Στόµιο κυβέρναγε και πλούτιζε το ∆έλτα από το φιλιατρινό ποτάµι και το στόλιζε µε τις
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καταπράσινες του, από καλα-

µιώνες κι αγριάδα. Κι ανάµεσά

τους, σαν µελίσσια, σε τετράγω-

να λαµποκοπούσαν µικρά,

κοµψά περιβολάκια µε τζετζεβα-

τικά και οπωρικά: αγγούρια,

µελιτζάνες, καρπούζια, φασολά-

κια και άλλα.   

Ακούστηκαν γυναικείες

φωνές από τη µεριά τους. Μα

εκείνη δεν άκουσε, δεν είδε.

Έµεινε εκεί µαρµακιασµένη απ’

το µεγαλείο του τοπίου και

χάζευε άφοβα το γαλάζιο φόντο

της θάλασσας, που πλαισίωνε

την αστραφτερή ακτή, ενώ απ’

την άλλη πλευρά προβάλλοντας

οι στυφές λαδοπράσινες βελανι-

διές, σαν φρουροί, έκαναν επίζηλα την πολυχρόνια βάρδια τους.

Στάθηκε µαγεµένη και αµετακίνητη και ψιθύρισε αργά:  

- Τι ερηµιά! Να µην έχει παιδιά να παίξω! Ψυχή δεν φαίνεται...
Μα νάσου, απ’ την απέναντι µεριά, σ’ ένα πελώριο σύµπλεγµα ασηµένιων από την αντηλιά βρά-

χων, σε ύψος πάνω από δέκα µέτρα, φαντάζει µια ξωτική θωριά, µια θεσπέσια γυναικεία σιλουέτα.

Ένα µπλου µαγιό εσκέπαζε το κορµί της, που το στήριζαν πάλλευκα κοµψότατα πόδια. Την κεφαλή

της κάλυπτε µια λευκή σκούφια, που ξέβγαιναν δυο πελώριες µαύρες πλεξούδες. Στυλώθηκε κοκα-

λωµένη η µικρή, κοιτώντας µ’ ανοιχτό το στόµα. Σε λίγο η εξαίσια παρουσία βγάζει τη σκούφια της

και χαµογελώντας δείχνει τα µαργαριταρένια δόντια της. Πού κοιτάζει; στη θάλασσα ή σε κείνην;

Η ψυχή της ταράζεται και φτερουγίζει στα παραµύθια τα παλιά, για νάνους, δράκους που της έλεγε

η νόνα της, και για τις νεράιδες που παίρνουν τη µιλιά... Η παιδική καρδούλα της χτυπά  κι ο νους

της διαλογίζεται: Η  Ν ε ρ ά ϊ δ α   τ ο υ   Σ τ ό µ ι ο υ!...

Με τα δόντια της σφιχτά να µην της πάρουν τη µιλιά, τα ποδαράκια της αναίσθητα απ’ τη ξυπο-

λυσιά, εφτάνανε στ’ αυτιά της... Σαν πλησίασε τρέχοντας στο χωράφι, γύρισε πίσω της να ιδεί: Την

κυνηγάει τάχα η Νεράιδα; ∆όξα των Θεώ, όχι!

Ύστερα ακούστηκε: Ήταν η Αλίκη! Ποια Αλίκη ,,,δεν την ξέρεις; Η ωραία Αλίκη η Νεράϊδα του Στό-

µιου!... Πιο πίσω στα Βορρεέϊκα... Άραγε τώρα ζει; Και πού ήταν; Κοντά ...στην ακτή προς την

Πρώτη, το νησί, που ήταν το µήλο της έριδος  στους παραµεθόριους, ανάµεσα στους Γύφτους και

Τρουµπούκια. Άραγε ήρθε πιο κοντά; Γιατί οι Γύφτοι λογαριάζανε να τη σύρουν µε σχοινιά!... ή τα

Τρουµπούκια τάχα;

[Αθήνα 10 Ιανουαρίου 1978] 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ

Σηµείωση Κ.Σ.: Ο πατέρας της Παρασκευής, ήταν  ο ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΓΓααλληηννόόςς, καθηγητής που έζησε στα

Φιλιατρά, στις αρχές του 20ου αιώνα και που είχε πέντε ή έξι κορίτσια.  Επειδή ήταν βενιζελικός, τον

είχαν διώξει από την υπηρεσία του και αναγκάστηκε να πουλάει τσιγάρα από το περίπτερο, για να

µπορέσει να θρέψει την οικογένειά του!  Κατάφερε πάντως και σπούδασε καλά και τα πέντε κορίτσια

του.

Η «µικρή» στην οποία αναφέρεται το διήγηµα, είναι η ίδια η Παρασκευή Γαληνού και όσον αφορά

την όµορφη  Αλίκη, πρέπει να είναι η όντως πολύ όµορφη ΑΑλλίίκκηη  ΒΒοορρρρέέ, σύζυγος του ΚΚώώσστταα  ΒΒοορρρρέέ,

που πέθανε στην Αθήνα πριν 3-4 χρόνια, κοντά στα εκατό της... ∆εν ξέρω, αν η Παρασκευή ακόµα

ζει. 
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Το αφιέρωµα αυτό στον Αγρίλη µας, έγινε µε σκοπό να γνωρίσουν οι νεώ-

τεροι Φιλιατρινοί, κυρίως δε οι Αγριλιώτες και τα παιδιά τους, το ιστορικό της ωραί-

ας αυτής περιοχής του τόπου µας, όπως επίσης και άλλα θέµατα και γεγονότα που

απασχόλησαν ή και που απασχολούν σήµερα τον Αγρίλη και που θα πρέπει αυτοί

που τον αγαπούν να είναι ενήµεροι, ώστε να συµβάλουν µε το καλύτερο δυνατό

τρόπο στην αντιµετώπισή τους, προς το γενικό όλων όφελος. 

Απασχολήθηκα ενεργά µε τα θέµατα του Αγρίλη επί 40 περίπου χρόνια και θα

εξακολουθήσω να δραστηριοποιούµαι, µέσα στα πλαίσια πάντα του ενεργού πολί-

τη που θέλει να συνεισφέρει στα κοινά του τόπου του, χωρίς καµία ποτέ ατοµική

επιδίωξη.  ∆εν είναι κατανοητή –εκ µέρους µου τουλάχιστον- οποιαδήποτε προ-

σφορά στα κοινά, όταν αυτή έχει ταυτόχρονα ατοµικιστικές επιδιώξεις και στόχους, ανεξάρτητα ακόµα

και αν όλα επιδιώκονται µε απόλυτα νόµιµους τρόπους και µε νόµιµες διαδικασίες… Η θέση µου αυτή

ξενίζει ασφαλώς πολλούς που διαθέτουν διαφορετική λογική, µέσα στην οποία η ατοµικιστική επι-

δίωξη είναι αυτονόητος στόχος.  Με τη λογική αυτή εγώ δεν µπορώ ποτέ να συνταυτιστώ και γι αυτό

δεν επιθυµώ πλέον να µετέχω και σε κανένα διοικητικό συλλογικό όργανο.  

Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν πάρα πολύ καλά, µε άτοµα που βρεθήκαµε µαζί σε ∆ιοικητικά

Συµβούλια τοπικών µας Συλλόγων, αλλά τότε είχαµε όλοι µας τις ίδιες αυτές απόψεις, αντιλήψεις και

ιδέες. Και σεβόµαστε -όλοι ανεξαιρέτως- τις αρχές και τις αξίες τις οποίες είχαµε θέσει ως πρωταρχι-

κό σκοπό για να τις υπηρετήσουµε. Και το πετύχαµε. Και το σπουδαιότερο είναι πως το πετύχαµε

χωρίς να προδώσαµε ποτέ τις αρχές µας αυτές. Και αναφέροµαι  στο Μορφωτικό Σύλλογο Φιλια-

τρών «Ο ΠΥΡΣΟΣ», στην Αδελφότητα των Φιλιατρινών της Αθήνας,  στον ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ

ΑΓΡΙΛΗ [µε έδρα την Αθήνα], στη Βιβλιοθήκη ΕΡΑΝΗΣ και στη τοπική εφηµερίδα «Φιλιατρινές

Ώρες», όπου κατά καιρούς έχω προσφέρει τις υπηρεσίες µου. Νοµίζω λοιπόν πως µπορώ να είµαι

πάντα χρήσιµος στο τόπο µου, αλλά µόνο από τη θέση αυτή του ενεργού πολίτη και θα εξακολου-

θήσω να συνεργάζοµαι µε τους συµπολίτες του, εφόσον όµως συµπίπτει να  έχουµε τους ίδιους κοι-

νούς στόχους και τις ίδιες –µη ατοµικιστικές επιδιώξεις. Κι αυτό αφορά δεν αφορά µόνο την ενασχό-

λησή µου µε τα κοινά του Αγρίλη, αλλά και µε τα κοινά των Φιλιατρών. Και αν µεν τα Φιλιατρά χρει-

άζονται πάρα πολλά και µακροχρόνια έργα, κυρίως δε πολεοδοµικά σχέδια µε οράµατα  και κατάλ-

ληλα πρόσωπα στη δηµοτική αρχή, που να διαθέτουν τόλµη και φαντασία, ο Αγρίλης αντίθετα χρει-

άζεται λίγα και συγκεκριµένα έργα. 

Χρειάζεται πρώτα απ’ όλα περισσότερη καθαριότητα, σε συνεχή και µόνιµη βάση. Χρειάζεται

καλύτερο ηλεκτροφωτισµό σε όλους τους δηµόσιους χώρους. Περισσότερους χώρους στάθµευ-

σης αυτοκινήτων, αλλά και κάποια ακόµη µικρά πεζοδρόµια για τους πεζούς. Χρειάζεται οριστικο-

ποίηση του σχεδίου πόλεως και αρχιτεκτονική διαµόρφωση των κεντρικών του χώρων, που

αφορούν δρόµους πλατείες και αλσύλλια. Χρειάζεται πολύ περισσότερο πράσινο και κυρίως

δενδροστοιχίες.  Χρειάζεται τη πλακόστρωση του πεζόδροµου από Μπαράκα  έως το Πύργο

Φουρναράκη, όπως και ένα ακόµη στενό παραλιακό πεζόδροµο και ανάλογο ποδηλατόδροµο,

που θα ξεκινάει από του Φουρναράκη και θα φτάνει µέχρι το Στόµιο. Χρειάζεται µια µεγαλύτερη και

καλύτερη παιδική χαρά, ίσως κι ένα µικρό θαλάσσιο πάρκο. Χρειάζεται συντήρηση των κεντρικών

δρόµων του, κάποια διαπλάτυνση αυτών σε ορισµένα σηµεία, όπως επίσης και ασφαλτόστρωση

όλων των δρόµων που  βρίσκονται µέσα στον οικισµό και όχι µόνον. Χρειάζεται και κάποιο έργο για

την απορροή των όµβριων υδάτων και να γίνεται έλεγχος για τη στεγανότητα των βόθρων που

βρίσκονται κοντά στις περιοχές που χρησιµοποιούνται για κολύµβηση. Χρειάζεται απαραιτήτως καλύ-

τερη διαµόρφωση στους κόµβους του εθνικού δρόµου, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος

και έξοδος των αυτοκινήτων προς και από τον Αγρίλη. [Εννοώ στο Φιλιατρινό ποτάµι και στη δια-

σταύρωση του Χαλαζονιού]. Χρειάζεται δε και πολύ καλύτερη οδική σήµανση στα σηµεία αυτά. 

Τέλος, χρειάζεται απαραιτήτως να λυθούν οριστικά και µε το καλύτερο δυνατό τρόπο, δύο ακόµα

µεγάλα θέµατα που απασχολούν από χρόνια τον Αγρίλη και που πρέπει οπωσδήποτε να αντιµετω-

πισθούν. Το ένα έχει να κάνει µε το σηµερινό λιµάνι που δεν προστατεύεται αρκετά από το κυµατι-

σµό της θάλασσας και το άλλο έχει να κάνει µε το πρόβληµα του  θαλάσσιου µπάνιου, µια και το

µπάνιο µέσα στο µώλο πρέπει κάποτε να απαγορευτεί. Για µεν το πρώτο πρέπει να επιδιωχθεί η

προέκταση της νότιας προβλήτας του µώλου, ώστε να προστατεύσει το λιµάνι από τα κύµατα,
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αλλά ταυτοχρόνως και από την είσοδο

των τεραστίων ποσοτήτων από φύκια,

που συσσωρεύονται και µένουν στην

άκρη του µώλου και πρέπει κάθε χρόνο

να αποµακρύνονται. Για το δεύτερο

έργο πρέπει να επιδιωχθεί η -µε κανονι-

κή άδεια των αρµοδίων αρχών- κατα-

σκευή δύο µικρών προβλητών στον

Αγρίλη, για να εξυπηρετείται η ασφαλής

είσοδος των κολυµβητών στη θάλασσα.

Η µία προβλήτα χρειάζεται να γίνει κάτω

από το παρκάκι [νοτιοδυτικά της Μπα-

ράκας] και  η άλλη στο νότιο µέρος της

Μπούκας, βορειοδυτικά του ΜΥΛΟΥ. Η

Μπούκα χρειάζεται επίσης κι ένα δεκα-

ετές τουλάχιστον πρόγραµµα εναπόθεσης εκεί ψιλού χαλικιού, που θα µεταφερθεί είτε από

κάποια ποτάµια, όπου επιτρέπεται η αµµοληψία, είτε από κάποια λατοµεία. Στο έργο της Μπούκας,

πιστεύω πως θα συνδράµει αρκετά και ο ∆ήµαρχος Κυπαρισσίας, κ. Ηλίας Τσίγγανος και γιατί

υπάρχει κοινή ευθύνη και συναρµοδιότητα των δυο γειτονικών δήµων, στο συγκεκριµένο εκείνο

µέρος, αλλά κι επειδή ο ∆ήµαρχος Κυπαρισσίας είναι γνωστό πως είναι πραγµατικός φίλος του Αγρί-

λη. 

Ο νέος λοιπόν ∆ήµαρχος Φιλιατρών κ. Άλκης Ξύγκας µπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει, όχι µόνο

τα πάγια έσοδα που προέρχονται από τη Μπαράκα, από τα «κελιά»  και από το ΜΥΛΟ, αλλά κυρίως

πρέπει να φροντίσει να εξασφαλίσει και κάποιους άλλους ακόµη πόρους, από χρηµατοδοτούµενα

κρατικά και Ευρωπαϊκά προγράµµατα, ώστε ο Αγρίλης να γίνει ένα τέλειο τουριστικό θέρετρο, αν

πράγµατι θέλουµε να µιλάµε για τουρισµό στα Φιλιατρά, και αυτό να µην αποτελεί µόνο ένα σχήµα

λόγου. Ένα µακροχρόνιο και φιλόδοξο για τον Αγρίλη σχέδιο, δεν θα απέκλειε ακόµα και την εξαγο-

ρά από το δήµο κάποιων ιδιωτικών εκτάσεων, όπως π.χ. εκείνης των 40 στρεµµάτων της οικογένει-

ας Σπέντζα κι εκείνης µπροστά από το «Πύργο του Φουρναράκη»,  που θα µπορούσαν να αξιοποι-

ηθούν κατάλληλα και να άλλαζαν ριζικά την όψη του Αγρίλη. Αρκεί να µη γίνουν αυτοσχεδιασµοί, αλλά

να ζητηθούν προτάσεις και ιδέες από κάποια σοβαρά πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά γραφεία. 

Ο Αγρίλης µας, να µη το ξεχνάµε, αποτελεί το κόσµηµα των Φιλιατρών και θα πρέπει όλοι

οι φορείς και κάτοικοι της πόλης µας να τον βλέπουν πάντα από τη σκοπιά αυτή και µόνο. Να µη γίνει

θύµα µεµψιµοιριών και τοπικιστικών ανταγωνισµών, χωρίς να υπάρχει ουσία και περιεχόµενο σε

τέτοιου είδους θέσεις.

Το σλόγκαν όλων των Φιλιατρινών για τον Αγρίλη, πρέπει να είναι µόνο το εξής: 

ΑΑγγρρίίλληηςς!!  ττόόπποοςς  νναα  δδεειιςς,,    ττόόπποοςς  νναα  ζζεειιςς!!  

Πέρα από κάθε αµφισβήτηση, ο Αγρίλης θα αποτελεί πάντα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολ-

λών παραθεριστών αλλά και τουριστών. Είναι επίσης βέβαιο, πως και οι νεότεροι Αγριλιώτες θα

συνεχίσουν το παράδειγµα της προηγούµενης γενιάς και εύχοµαι να βαδίσουν κι αυτοί πάνω στα ίδια

αχνάρια,  µε στόχο να προσφέρουν την αγάπη τους και τη φροντίδα τους προς το τόπο αυτό, χωρίς

ποτέ να έχουν ατοµικές επιδιώξεις.  Το έργο όλων εκείνων που θα θελήσουν να ασχοληθούν σήµε-

ρα µε τα κοινά του Αγρίλη, είναι πολύ ευκολότερο από εκείνο της δικής µας γενιάς, τόσο γιατί υπάρ-

χουν µεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασίας και βοήθειας από τη πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης,

όσο και για το λόγο ότι υπάρχουν δυο - πολύ αξιόλογοι- σήµερα οικονοµικοί πόροι, σε µόνιµη βάση.

Οι πόροι από τα ενοίκια της «Μπαράκας» και του «ΜΥΛΟΥ», που κάνουν πλέον την ενασχόληση

µε τα κοινά πολύ πιο άνετη, πολύ πιο ευχάριστη και κυρίως πολύ πιο αποδοτική.  Το µόνο που χρει-

άζεται είναι καθαρή διαχείριση, ανιδιοτέλεια και καµία ατοµικιστική επιδίωξη, ανεξαρτήτως της νοµι-

µότητάς της.  Αν και θα ήταν πολύ καλύτερο, τα έσοδα της ακίνητης περιουσίας του δήµου αλλά και

της εκκλησίας του Αγρίλη, να τα διαχειρίζεται ένας κοινός «Πολιτιστικός Οργανισµός» ή µια ανα-

πτυξιακής µορφής δηµοτική επιχείρηση,  που θα µπορούσε να συσταθεί από το ∆ήµο Φιλιατρών

σε συνεργασία µε το «Ιερό Προσκύνηµα της Αγριλιώτισσας».  



Αν κάποιοι πάντως από τους Αγριλιώτες που ασχολούνται ή που θα ασχοληθούν στο µέλλον µε

τα κοινά του Αγρίλη, νοιώσουν κάποτε να υπάρχει κάτι που τους πικραίνει και που τους πληγώνει µε

την ενασχόλησή τους αυτή, ας µη το βάλουν ποτέ κάτω, ούτε και να τα βάλουν µε τον ωραίο αυτό

τόπο  και µε όλους γενικά τους Αγριλιώτες. 

Να θυµούνται, πως θα υπάρχουν πάντα εκείνοι που θα αναγνωρίζουν το έργο τους και τη προ-

σφορά τους,  αλλά θα υπάρχουν πάντα και οι άλλοι, που θα τους υποβλέπουν, θα τους φθονούν, θα

τους συκοφαντούν  και που θα επιχειρούν πάντα να τους διαβάλουν µε κάθε τρόπο και µέσο. Τους

συµβουλεύω, να προσπαθήσουν –όσο µπορούν - να αγνοήσουν τους τελευταίους.  Και κάτι άλλο

τελευταίο. Όσο περισσότερο θα πληγώνονται, τόσο και περισσότερο να …πωρώνονται!

Ο Αγρίλης, έχει πάντα ανάγκη από φανατικούς λάτρεις, που να έχουν ενθουσιασµό, φαντα-

σία και ...πώρωση για να µπορέσουν τελικά να επιτύχουν στο στόχο τους...

Φίλοι µου, γεια σας.

Κώστας Σπανός / Μάϊος, 2003
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όλους όσους µε κάθε τρόπο βοήθησαν στη συλλογή στοιχείων και φωτογρα-

φιών για την έκδοση του –σχεδόν εικονογραφηµένου- αυτού αφηγήµατος. 

Μέσα από δηµοσιεύµατα των Σ. Σωτηρόπουλου, Σ. Αθανασιάδη, Π. Παπα-

χριστόπουλου, Ν. Μαραγκού, Κ. Κόλλια, Θ. Μανιάτη, Α. ∆ηµόπουλου, Χ.

Πλακονούρη, Κ. Καπελούζου, Αντ. Γιαννόπουλου, Κ. Καραµπάτσου, Π.

Γαληνού - Σκανδάλη, κ. ά. ανθολόγησα πολλά χαρακτηριστικά στιγµιότυπα και

σκηνές από τη περασµένη εποχή, για να φέρω µπροστά µας, …ζωντανό, τον

παλιό Αγρίλη.   

Από το προσωπικό µου επίσης φωτογραφικό αρχείο, αλλά και από παλιές

φωτογραφίες που αναζήτησα είτε µέσα από πολλά περιοδικά και βιβλία,  είτε

από τα παλιά Αγριλιώτικα Άλµπουµ των Άλκη Ξύγκα, Γιώργου Αθ. Φωτόπου-

λου, Γιάννη Παυλή, Γιούλας Μαντζαφλάρη, Ντίνας Ανάργυρου, Πέτρου

Γκότσης, Φώτη Παρίσσου, Έφης Τσάφου, Κώστα Κωτσόβολου, Χρήστου

Πλακονούρη, Μπάµπη Κοντοράβδη, Κώστα Τσίγκανου, Παναγιώτη Πανα-

γιωτόπουλου, Γιώργου Σωτηρόπουλου, Γιώργου Κωτσάκη,ο Πέτρου

Τσώνη, Γ. Κουµουτσάκη και Α. Μουτζούρη κατάφερα να συγκεντρώσω αρκε-

τές, για να ξαναζωντανέψω και να φέρω στη µνήµη µας πολλές από τις εικόνες

εκείνες του παλιού Αγρίλη, που ίσως και να τις είχαµε ήδη ξεχάσει…

Θα ήταν όµως κάπως φτωχό το αποτέλεσµα των προσπαθειών µου, στο να

συγκεντρώσω τις -όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες του

χθες, όπως και τις πιο ωραίες φωτογραφίες του σηµερινού Αγρίλη, αν δεν είχα

και κάποιες καλλιτεχνικές φωτογραφίες, που είχαν τη καλοσύνη να µου προ-

σφέρουν ο Αντώνης, Π. Ηλιόπουλος, ο Νίκος ∆. Κωτσάκης και η Νίκα Λ. Καϊ-

µάκη-Πλακονούρη, τους οποίους και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σηµειώνω πως όλες

οι ωραίες ασπρόµαυρες φωτογραφίες του παλιού Αγρίλη, είναι από το πολύτιµο

φωτογραφικό αρχείο του αείµνηστου συµπολίτη µας καλλιτέχνη φωτογράφου

Πάνου Ηλιόπουλου.

Όλες είναι πάντως προσφορά αγάπης προς τους Αγριλιώτες και τους φίλους

του Αγρίλη. Φυλάξτε φίλοι µου τη συλλογή αυτή, γιατί αποτελεί ένα πολύτιµο

όντως κειµήλιο!

Κ. Σ. 
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Καθηλωµένος απ’ το µαγευτικό θέαµα που
Παρουσιάζεται µπροστά στα µάτια µου, παρακολουθώ 
Καθισµένος σ’ ένα πορί στ’ ακρογιάλι του Αγριλιού,
Τον απίθανο ζωγραφικό πίνακα, που µε τον αόρατο χρωστήρα του
Συνεχίζοντας την από αµέτρητων χιλιετηρίδων ατέρµονα πορεία του,
εδηµιούργησε και απόψε το λαµπερό αστέρι της ηµέρας, ο ζωοδότης ήλιος,
καθώς βυθίζεται νωχελικά πίσω απ’ την ιδανική γραµµή του ορίζοντος.
Όλα τα χρώµατα και οι αποχρώσεις της ίριδος σε µια φανταστική ζωγραφική 
σύνθεση χρωµάτων και φωτοσκιάσεων, παιχνιδίζουν απόψε στη δύση,
δηµιουργώντας µια πραγµατική παρένθεση οπτικής απολαύσεως 
µέσα στο συνεχές µονότονο φόντο του πελάγους,
που σιγοντάρει το απαλό παλ του ουρανού.
Πέρα µακριά στο βάθος του ορίζοντα διακρίνονται οι Στροφάδες 
σαν δυο µεγάλα βράχια, που ξεπροβάλλουν στην επιφάνεια του πελάγους…

Θωµάς Μανιάτης – Αγριλιώτης /1975



Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΛΗ
Ο Αγρίλης είναι � � ένα όνειρο ψυχής για

παραθεριστές, ντόπιους και ξένους, που
θέλουν να ζήσουν ένα αξέχαστο καλοκαί-
ρι σ’ ένα ειδυλλιακό και µαγευτικό περι-
βάλλον. Αλλά το καλοκαίρι στον τόπο
αυτό κρατάει πολλούς µήνες – µέχρι και
τον Οκτώβρη.

Ο Αγρίλης είναι από τα σπάνια παρα-
θαλάσσια θέρετρα που συναντάει κανείς
όχι µόνο στην παραδεισένια Μεσσηνία
αλλά και σ’ ολόκληρη την ηπειρωτική
Ελλάδα.
∆υο αξιόλογα κέντρα [Μπαράκα και
Μύλος] προσφέρουν τα πάντα σχεδόν
στους παραθεριστές και τους επισκέπτες.
Η τουριστική εξ άλλου συνείδηση υπο-
χρεώνει τους επαγγελµατίες να είναι
ταχείς και πρόθυµοι σε κάθε είδους
παραγγελία. Είναι κάτι που ειλικρινά το
χαίρεσαι.

Το αγνάντιο της θάλασσας µπροστά δεν
έχει άκρη. Το Ιόνιο είναι ένας απέραντος
κόρφος αγάπης και ξεγνοιασιάς. Το µάτι
και η ψυχή του ανθρώπου αναγαλλιάζουν
τον επισκέπτη µε το αγνάντεµα στη γαλά-
ζια απεραντοσύνη  της θάλασσας αλλά
και των πίσω πολύκορφων βουνών που
στεφανώνουν τον ανατολικό ορίζοντα µε
ασυνήθιστη γοητεία.  Αλλά και βορινά ο
ορίζοντας έχει πλήθος  από δαντελωτά
βουνά και µια θέα µαγευτική για όποια
ώρα της µέρας.

Εµείς οι Μεσσήνιοι, πνευµατικοί δηµι-
ουργοί και δηµοσιογρά-
φοι, θα πρέπει να γνωρί-
σουµε και τον Αγρίλη,
για να λέµε ότι γνωρί-
ζουµε τον τόπο µας: Για
να τον επιβάλουµε  και
στους άλλους για τη
φανταστική γοητεία του.
Το περιβάλλον του γενι-
κά είναι ασύγκριτο!

∆ιονύσης Πιταράς
Συγγραφέας - Ποιητής
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Αγρίλη µου, αγάπη µου, µικρό «µήλο της
έριδος», προαιώνιε αντίζηλε του Νότου,
περήφανε Βοριά, περήφανο ξάγναντο, που η
µοµφή της υγρασίας δεν πάνιασε στο πρόσω-
πό σου και η αποστροφή µας επέθανε, πριν
να ρίξει µισό χιλιοστό,  βλαστάρι στις ψυχές
µας, αγάπη µου!  
Αγρίλη µου! Έχεις το δικό σου χρώµα! Το
Φθινόπωρο ξεκουράζεται στους αγρούς σου,
ανάβοντας κίτρινες φουγγαρίες µε των ξυνου-
λιών τα’ άνθινα σήµαντρα. Ο Χειµώνας σε
ντύνει µε διάφανα όνειρα, µε λιακάδες και
άγριες µπόρες. Ωστόσο κάτω από τη γούνα
της συγνεφιάς, γυµνή σπαράζει η όµορφιά
σου, χλόη και αγριολούλουδα, πολλά αγριο-
λούλουδα το εφήβαιο της παρθενικής ωρι-
µάνσεώς σου. Η Άνοιξη ζωγραφίζει κίτρινα
βουνά «µάηδες», κίτρινα βουνά και γλαυκά
φιλιά στις ακτές σου. Το καλοκαίρι γίνεται
άρωµα πικροδάφνης, ένα τζιτζίκι ερωτευµένο
στο πλάγιασµα του αλµυρικιού, γίνεται φως
τυραννικό, διαφάνεια εκτυφλωτική, ελαφρά-
δα απερίγραπτη. Αυτή είναι η ουσία σου,
αγάπη µου, Αγρίλη µου! Κι έρχονται προ-
σκυνητές της οµορφιάς σου, αυτόχθονες κι
αλλοδαποί, να ονειρευτούνε µαζί σου, να
χαρούνε µαζί σου το Καλοκαίρι…

Τάκης Χ. Πανταζόπουλος  / 1970
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Α Γ Ρ Ι Λ Η Σ

Μια από τις πιο όµορφες παρα-
θαλάσσιες περιοχές λίγα χιλιό-
µετρα έξω από τα Φιλιατρά,
γεµάτη από µνήµες που ενώνουν
όλες τις εποχές!
Κάποτε το µέρος αυτό ήταν
τόπος παραθερισµού.
Σήµερα εξελίσσεται σε τουριστι-
κό συνοικισµό,
µε σύγχρονες κι όµορφες βίλες
πνιγµένες στο πράσινο.
Ωστόσο πολύς είναι ο κόσµος
που έρχεται να γνωρίσει από
κοντά το πανέµορφο και πλούσιο
σε φυσική οµορφιά Φιλιατρινό
αυτό θέρετρο.
Να αφεθεί στους ήχους του καταγάλανου Ιόνιου
πελάγους πίνοντας ουζάκι στο εξοχικό παραλιακό
κέντρο [ΜΠΑΡΑΚΑ] και ν’ απολαύσει ένα ευχά-
ριστο µεθυστικό κοκτέηλ χρωµάτων,
από Αγριλιώτικο ηλιοβασίλεµα!

[Από το ανέκδοτο λεύκωµα 
του Αντώνη Γιαννόπουλου, «ΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ»] 
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Κάστρο! 
Γιατί επάνω µας µια 
γοητεία ρίχνεις;
Γιατί τη φαντασία µας 
σηκώνεις και κινείς;
Γιατί, όταν σ’ αντικρύζουµε 
µε ταραχή µεγάλη,
Βγάζουµε µια άναρθρη κραυγή,
σαν ιαχή πολέµου,
Και σπαρταράµε από χαρά  
µικροί τε και µεγάλοι;
Τι τάχα έχουµε µέσα µας, 
που µοιάζει σαν κι εσένα,
Που συµβολίζεις συ πιστά 
τους ψυχικούς µας κόσµους; 

Χαρ. Φουρναράκης / 1974
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