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      Το καλοκαίρι στον Αγρίλη άνοιξε με την γιορτή καρπουζιού Μεσσηνίας, η 

οποία πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου στο Αθλητικό μας Κέντρο. Ο ΟΦΑ, 

ως εμπνευστής και συνδιοργανωτής της γιορτής, έδωσε το παρόν ουσιαστικά 

με  την  προετοιμασία  και  περιποίηση  όλων  των  κοινόχρηστων  χώρων,  η 

οποία μεταξύ των άλλων περιελάμβανε την καθαριότητα, τα βαψίματα, την 

απομάκρυνση των ξερών χόρτων και την εν γένει προετοιμασία του γηπέδου 

αλλά και τυπικά με την παρουσία της προέδρου και μελών του Δ.Σ. σε όλες 

τις εκδηλώσεις. Η γιορτή ήταν επιτυχημένη και επίσημοι καθώς και πολύς 

κόσμος από όλη την  Μεσσηνία παραβρέθηκαν στο  όμορφο θέρετρό μας. 

Αμέσως μετά ετοιμάστηκε ο χώρος της πλαζ, που δυστυχώς εξακολουθεί να 

είναι στο λιμάνι, με την τοποθέτηση στεγάστρων από φοίνικες, ομπρελών, 

πάγκων  και  καθισμάτων,  χρωματίστηκαν  όμορφα  οι  καμπίνες  και  οι 

βραχίονες και ενισχύθηκαν οι σκάλες.

       Ιδιαίτερη μέριμνα επέδειξε ο Σύλλογός μας για το Αθλητικό Κέντρο, το 

οποίο  αποτελεί  πόλο  έλξης  και  σημείο  συγκέντρωσης  και  άθλησης  της 

νεολαίας  μας.  Σπάρθηκε  και  ποτίστηκε  το  γκαζόν  του  γηπέδου. 

Τοποθετήθηκαν καινούρια δίχτυα στο ποδόσφαιρο, το beach volley, το τένις 

και  το μπάσκετ,  τοποθετήθηκαν προστατευτικά στρώματα στις μπασκέτες, 

βάφτηκαν όλα τα σίδερα και καθαρίστηκαν και τα ξερά χόρτα. Η συντήρηση 

στα  φώτα  του  γηπέδου  και  της  πλατείας,  ως  επίσης  και  οι  γιρλάντες 

πραγματοποιήθηκε  από  τον  ήδη  αντιπρόεδρο  του  ΔΣ  κο  Θεοδόση 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ.  Επίσης,  θέλουμε  να  ευχαριστήσουμε  τους  χορηγούς 

μας  κο  Γιώργο  Γαραντζιώτη  και  κο  Παναγιώτη  Τσαφαρά,  οι  οποίοι 

επιμελήθηκαν την εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου. 

      Ο Σύλλογος ανέλαβε την καθημερινή καθαριότητα όλων αυτών των 

χώρων, ως επίσης και της πλατείας και των δρόμων στο κέντρο του Αγρίλη 

χρησιμοποιώντας  καθημερινά  εργάτη  προς  τούτο,  συνδράμοντας  έτσι  τον 



Δήμο.  Όντως  το  αποτέλεσμα  ήταν  εντυπωσιακό  και  δεχτήκαμε  γι’  αυτό 

πολλούς επαίνους από τους κατοίκους και τους παραθεριστές.

         Όπως  κάθε  καλοκαίρι,  οι  Αγριλιώτες  κατέφθασαν  στον  Αγρίλη 

σταδιακά. Πρώτα ήρθαν οι συνταξιούχοι και οι μαμάδες με τα μωρά παιδιά 

και  μετά  αρχές  Αυγούστου οι  εργαζόμενοι  που πήραν  τις  άδειές  τους,  οι 

επισκέπτες φίλοι  μας και  η νεολαία,  η οποία κατέκλυσε τα γήπεδα και  το 

όμορφο αναψυκτήριο – μπαράκι, τον «Μύλο». 

         Στις 11 Αυγούστου διοργανώθηκε στην ταβέρνα του Αγρίλη «ΓΩΓΟΣ» 

ο  ετήσιος  καθιερωμένος  χορός  του  Συλλόγου,  ο  οποίος  εντάσσεται  στις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Τριφυλίας. Το δραστήριο ΔΣ δούλεψε με 

φιλότιμο  ώστε  η  βραδιά  να  είναι  καλά  οργανωμένη  από  κάθε  πλευρά. 

Επιμελήθηκε το μενού, περιποιήθηκε τον χώρο του κέντρου, κάλεσε ζωντανή 

μουσική, προσέφερε τσίπουρο με ορεκτικά, κρασί και για το τέλος φρούτο και 

γλυκό  σε  όλους  τους  παρευρισκομένους.  Τα  φαγητά  του  Γώγου  ήταν 

πλούσια και άρεσαν σε όλους. Το τσίπουρο και το κρασί το προσέφερε ο κος 

Κώστας  Κυριακόπουλος,  τα  παγωτά,  τα  φρούτα  και  τα  γλυκά  ήταν 

προσφορά  του  Συλλόγου  μας,  τα  νηστίσιμα  γλυκά  προσφορά  της 

γραμματέως  κας  Δήμητρας  Λαγού,  ενώ  τα  δώρα  για  την  λαχειοφόρο 

κλήρωση ήταν προσφορές πολλών φίλων αγριλιωτών και των μελών του ΔΣ 

του Ομίλου μας.

      Ο  Σύλλογος  περιποιήθηκε  με  τον  καλύτερο  τρόπο  τους  εκλεκτούς 

προσκεκλημένους  του,  οι  οποίοι  παρευρέθηκαν  στην  εκδήλωση  και  μας 

τίμησαν με την παρουσία τους: τον Δήμαρχο Τριφυλίας κο Κώστα Κόλλια, 

τον Αντιπεριφερειάρχη κο Παναγιώτη Αλευρά, τον Περιφερειακό Σύμβουλο 

κο  Γ.  Μπακάρο,  την  Πρόεδρο  του  Συλλόγου  Φιλοπροόδων  κα  Βιβή 

Παντελάκη,  την  Αντιδήμαρχο  Αθηναίων  κα  Ψαράκη,  ως  επίσης  και  τον 

εκπρόσωπο  της  εκκλησιαστικής  Επιτροπής  και  επίτροπο  κο  Νίκο 

Τσαρμπόπουλο. Επίσης παρευρέθηκαν οι τέως πρόεδροι του ΟΦΑ κος Δ. 

Τσάφος, κος Κ. Τσίγκανος, Δημ. Μαραγκού, κος Στ.  Γιαννακόπουλος, κος 

Δημ.  Αντωνόπουλος,  κος  Π.  Αθανασόπουλος,  ο  συγγραφέας  κος  Γρ. 

Χαλιακόπουλος, η σοπράνο κα Τζένη Δριβάλα και πολλοί φίλοι του Αγρίλη 

και επισκέπτες. 

     Η πρόεδρος του ΔΣ κα Βάσω Μπακούρου – Χάραρη μας καλωσόρισε 

όλους στη σύντομη ομιλία της και αναφέρθηκε στους σκοπούς του ΟΦΑ και 



στις  προσπάθειες  του  ΔΣ  για  την  επίτευξή  τους.  Τόνισε  την  ανάγκη 

προώθησης  ζωτικών  θεμάτων  για  την  προοπτική  και  την  προβολή  του 

Αγρίλη  και  την  ανάγκη  νομικών  κινήσεων  για  την  διαρκή  έννοια  της 

εξεύρεσης χρημάτων στην δύσκολη αυτή εποχή. Στην συνέχεια, έδωσε τον 

λόγο για χαιρετισμούς στον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, οι οποίοι 

επαίνεσαν τον Σύλλογο για την επιτυχημένη παρουσία του, χαρακτηρίζοντας 

αναγκαία την ύπαρξή του, καθόσον προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια στην 

περιοχή, η οποία χάρη και σ’ αυτόν έχει γίνει ένα πανέμορφο προάστιο του 

Δήμου  μας.  Επιβεβαίωσαν  την  πρόθεσή  τους  να  προωθήσουν  έργα 

αναγκαία για τον Αγρίλη (λιμάνι, οριοθέτηση οικισμού κλπ) και παρότρυναν 

όλους να στηρίζουν τον Σύλλογο με εθελοντική προσφορά.

     Η βραδιά ήταν ευχάριστη, στέφθηκε με επιτυχία και η διασκέδαση και οι 

χοροί  κράτησαν ως αργά.  Έγινε λαχειοφόρος αγορά με πολλά δώρα, την 

οποία επιμελήθηκε και διεκπεραίωσε η γραμματέας Δήμητρα Λαγού, από την 

οποία προέκυψε ένα μικρό έσοδο για τον ΟΦΑ.

       Την επομένη στις 12 Αυγούστου, ο Όμιλός μας με την συνδρομή της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου διοργάνωσε το πρωϊ και το απόγευμα ημερίδα 

«Αθλητικών  Παιχνιδιών  στον  Αγρίλη»,  την  οποία  επιμελήθηκε  το  μέλος 

Βανέσα  Παρίσσου.  Την  πολύτιμη  βοήθειά  τους  στην  διοργάνωση  αυτή 

παρείχαν ο κος Βασίλης Βαρβέρης (του Ιωάννη), ο οποίος έβγαλε και πολλές 

φωτογραφίες,  ο  κος  Νίκος  Αραούζος,  η  κα  Ντίντα  Μανώλη και  φυσικά  η 

πανταχού  παρούσα  πρόεδρος  κα  Βάσω  Μπακούρου  –  Χάραρη.  Το 

πρόγραμμα της εκδήλωσης αυτής είχε ως εξής:

ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Συμμετέχουν παιδιά  12-16 ετών

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

10:30 – 11:30

ΤΡΕΞΙΜΟ 
Διαδρομή περίπου 1km. Αφετηρία στην εκκλησία. 
Διαδρομή έως το κάστρο των παραμυθιών και 
επιστροφή. Τερματισμός στο Μώλο.

11:30 - 13:00 ΚΟΛΥΜΒΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ



ΚΟΛΥΜΒΙΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟ

ΚΟΛΥΜΒΙΣΗ ΥΠΤΙΟ

13:00 - 13:30 ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

13:30 - 14:30 ΒΟΥΤΙΑ 

   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Συμμετέχουν παιδιά  5-12 ετών 

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΗΛΙΚΙΑ

17:30 - 20:00

ΤΡΕΞΙΜΟ 100m 5-8

ΤΡΕΞΙΜΟ 100m 9-12

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 5-8

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 9-12

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 9-12

ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ 5-8

ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ 9-12

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ 5-8

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 5-8

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 9-12

20:30 - 21:00   ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

       Στις αθλοπαιδιές αυτές συμμετείχαν 67 παιδιά από 5 έως 16 ετών, ενώ 

παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τριφυλίας, ο οποίος απένειμε τα μετάλλια, μαζί με 

την  πρόεδρο,  τον  καθηγητή  κο  Πάνο  Αθανασόπουλο,  την  κα  Βανέσα 



Παρίσσου, την κα Ντίντα Μανώλη, τον κο Π. Αραούζο, την κα Τ. Ψαράκη, τον 

κο Γιάννη Τσίγκανο, την κα Νίκη Σπανού και εκπροσώπους των γονέων των 

παιδιών που συμμετείχαν στις αθλοπαιδιές μας.

     Μάλιστα, είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία, που αποφασίσαμε να γίνει θεσμός 

και να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Τα παιδιά το χάρηκαν πολύ, αλλά και 

οι γονείς έμειναν κατενθουσιασμένοι.

          Το ίδιο βράδυ ακολούθησε ένα μεγάλο «πάρτυ» στο αναψυκτήριο 

«ΜΥΛΟΣ», με πολύ μουσική, κέφι και χορό από μικρούς και μεγάλους.

        Η  15η Αυγούστου είναι η πιο σημαντική ημέρα για τον Αγρίλη μας, 

λόγω της γιορτής της Παναγίας. Την ημέρα εκείνη γιορτάζει ο ιερός ναός της, 

ο οποίος αιώνες τώρα κυριολεκτικά στολίζει τον Αγρίλη και ιδιαίτερα η Κυρία 

η Αγριλιώτισσα, η μοναδικού κάλλους εικόνα Της, την οποία προσκυνάμε και 

στην  οποία  προσβλέπουμε  όλοι  μας.  Όλες  τις  ημέρες  του 

Δεκαπενταύγουστου ο συνταξιούχος ιερέας Αθανάσιος Κωτσάκης τελούσε τις 

παρακλήσεις προς την Παναγία, όπως και την γιορτή της Μεταμόρφωσης 

του Σωτήρος αλλά και όλες τις Κυριακές και τις γιορτές του καλοκαιριού και 

γι’  αυτό  τον  λόγο  τον  ευχαριστούμε  θερμά.  Οι  επίτροποι  του  ιερού 

προσκυνήματος  επιμελήθηκαν  τις  προετοιμασίες  για  την  μεγάλη  γιορτή. 

Επισκεύασαν την Εκκλησία από τις φθορές του χειμώνα, την έβαψαν και την 

στόλισαν εσωτερικά με βαρύτιμα υφάσματα και  πολλά άνθη. Κυριολεκτικά 

έλαμπε η Εκκλησία! Το ίδιο έπραξαν και για τον περιβάλλοντα χώρο και τον 

φωτισμό.  Επίσης,  τοποθέτησαν  καινούριο  σκίαστρο  (τέντα)  έξω  από  την 

Εκκλησία,  το  οποίο  ήταν  μεγάλο,  μεταλλικό  και  καλαίσθητο,  όπου  με 

ανακούφιση στάθηκε ο κόσμος την ημέρα της γιορτής. Αργότερα,  αυτό το 

στέγαστρο το απέσυραν χωρίς να θιγεί καθόλου η εμφάνιση της Εκκλησίας 

και είναι αξιέπαινοι γι’ αυτό.

       Την παραμονή και  ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, δηλαδή στον 

Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία, χοροστάτησε και λάμπρυνε την γιορτή ο 

Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας κκ. Χρυσόστομος, ο οποίος έκανε και 

ένα  εξαίσιο  και  μεστό  νοήματος  κήρυγμα.  Την  παραμονή  του 

Δεκαπενταύγουστου πλήθος πιστών συνέρρευσαν για ακόμη μία χρονιά για 

να προσκυνήσουν την Παναγία και  ακολούθησαν την κατανυκτική λιτανεία 

της  εικόνας  Της,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  με  την  συνοδεία  της 

φιλαρμονικής  ορχήστρας  του  Δήμου  Φιλιατρών.  Στην  περιφορά 



παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τριφυλίας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και όλα 

τα μέλη του ΔΣ του Ομίλου μας.   

      Στις 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του Αθλητικού μας 

Κέντρου οι  καθιερωμένες αρχαιρεσίες  του Συλλόγου μας,  προκειμένου να 

αναδειχθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2012 – 2014. Πρόεδρος 

της Γενικής Συνέλευσης ήταν ο κος Γεώργιος Αντωνόπουλος. 

       Τον λόγο αρχικά πήρε η πρόεδρός μας κα Βάσω Μπακούρου – Χάραρη, 

η  οποία  έκανε  έναν  αναλυτικό  απολογισμό  των  πεπραγμένων  της 

περασμένης διετίας και μίλησε για τις προοπτικές και τα μελλοντικά έργα του 

Συλλόγου μας. Στη συνέχεια, η γραμματέας κα Δήμητρα Λαγού παρουσίασε 

τα οικονομικά δεδομένα του Συλλόγου, αναφέροντας τα έσοδα και τα έξοδα 

και  κάνοντας  τον  οικονομικό  απολογισμό  της  περασμένης  διετίας  2010  – 

2012, ο οποίος και εγκρίθηκε από την Εξελεγκτική Επιτροπή αλλά και την 

Γενική Συνέλευση.

           Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο τέως πρόεδρος του Συλλόγου κος 

Διονύσιος Τσάφος, ο οποίος μόνο καλά λόγια είχε να πει για το απερχόμενο 

ΔΣ. και τόνισε την σημασία και την ανάγκη της ύπαρξης του συλλόγου για τον 

Αγρίλη, ενώ παρότρυνε τους παρόντες να στηρίζουνε τον σύλλογο με την 

παρουσία  τους  και  το  ενδιαφέρον  τους  αλλά  και  κάθε  άλλη  προσφορά. 

Κατόπιν, έλαβε το λόγο ο κος Πάνος Αθανασόπουλος και έθεσε το θέμα της 

απαγορεύσεως   τελέσεως  των  ιερών  μυστηρίων  του  γάμου  και  της 

βαπτίσεως  στον ιερό ναό της Παναγίας της Αγριλιώτισας, με εγκύκλιο  του 

Μητροπολίτη, και αποφασίστηκε ομόφωνα να υποβληθεί παράκληση προς 

τον Σεβασμιώτατο όπως προβεί στην εξαίρεση, εκ της γενικής απαγόρευσης, 

του  ιερού  ναού  της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου  στον  Αγρίλη.  Η 

πρόταση ψηφίστηκε  ομόφωνα  από  την  συνέλευση.  Η  Συνέλευση 

ολοκληρώθηκε με την διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νέου 

ΔΣ.

      Έτσι,  από το  σύνολο των  τριακοσίων  (300)  και  πλέον μελών που 

παραστάθηκαν στην Συνέλευση, ψήφισαν εκατόν τριάντα τρία (133) άτομα, 

τα οποία και ανέδειξαν το νέο ΔΣ του Ομίλου μας, που απαρτίζεται από τους 

παρακάτω:      

-   Πρόεδρος η  κα Βάσω ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ - ΧΑΡΑΡΗ,  η  οποία  έλαβε  107 

ψήφους



-  Αντιπρόεδρος ο κος  Θεοδόσης ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ,  ο οποίος έλαβε  63 

ψήφους

-  Γραμματέας η κα  Δήμητρα ΛΑΓΟΥ – ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ,  η οποία έλαβε  92 

ψήφους

- Ταμίας ο κος Χρήστος ΒΛΑΣΤΟΣ, ο οποίος έλαβε 54 ψήφους

- Έφορος Αθλητισμού ο κος Θεόδωρος ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ, ο οποίος έλαβε 43 

ψήφους

- Έφορος Περιβάλλοντος η  κα Ντίντα ΜΑΝΩΛΗ, η οποία έλαβε 53 ψήφους

-  Έφορος Δημ.  Σχέσεων η  κα  Κατερίνα ΚΑΜΠΟΥΡΗ,  η  οποία έλαβε  63 

ψήφους.

          Η τελευταία εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας αυτό το 

καλοκαίρι  ήταν  η  αποχαιρετιστήρια  συνεστίαση  στο  κέντρο  του  Αγρίλη 

«ΜΠΑΡΑΚΑ» την 1η Σεπτεμβρίου 2012. Και αυτή η εκδήλωση στέφθηκε με 

απόλυτη επιτυχία, καθώς ο κόσμος που παρευρέθηκε διασκέδασε πολύ. Το 

φαγητό  ήταν  εξαίρετο,  τα  φρούτα  ήταν  προσφορά  του  κου  Μπάμπη 

Παπαδόπουλου  και  τα  γλυκά  προσφέρθηκαν  από  τον  σύλλογο  και 

το Ζαχαροπλαστείο  ΚΡΙΝΟΣ του κου Θανάση Σωτηρόπουλου.  Η μουσική, 

την οποία είχε αναλάβει ικανός ντι τζέι (dj), κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον 

του  κόσμου  μέχρι  τις  πρώτες  πρωϊνές  ώρες.  Στην  εκδήλωση  αυτή 

παρευρέθηκαν τα εξής μέλη του νέου ΔΣ του Ομίλου μας: η πρόεδρος κα 

Βάσω  Μπακούρου  –  Χάραρη,  η  γραμματέας  κα  Δήμητρα  Λαγού,  ο  κος 

Χρήστος  Βλαστός  και  ο  κος  Θεόδωρος  Γαραντζιώτης  και  όλοι  οι 

ευρισκόμενοι στον Αγρίλη αυτή την εποχή. 

      Στον χορό πρώτη ήταν η κα Δήμητρα Λαγού, η οποία ξεσήκωσε τους 

πάντες με την ακούραστο χορό της σε παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς. 

Επίσης,  το  κέφι  άναψε  η  παρέα  των  αδελφών  Γαραντζιώτη,  οι  αδελφές 

Μαραγκού, ο κος Κώστας Κίτσος με το ανεπανάληπτο ζεϊμπέκικό του, ο τέως 

πρόεδρος  κος  Σάκης  Τσάφος  που  χόρεψε  με  τις  κυρίες,  η  κα  Ελένη 

Γιαννοπούλου, η κα Βάσω Καμπούρη, ο κος Κώστας Λίτσας στο τσάμικο και 

όλοι  διασκέδασαν  μέχρι  πρωϊας.  Έκπληξη  της  βραδιάς  αποτέλεσαν  τα 

γενέθλια της κας Πέρσας Σφυρή, η οποία έσβησε το κεράκι της τούρτας που 

της προσέφερε η κόρη της Βανέσα, υπό τους ήχους της γνωστής μελωδίας 

και με τις ευχές και τα χειροκροτήματα όλων μας. Ακολούθησε το τρυφερό 

τανγκό με τον σύζυγό της καθηγητή κο Πάνο Αθανασόπουλο. Η βραδιά ήταν 



απόλυτα επιτυχημένη και  άφησε τις  καλύτερες αναμνήσεις από το φετινό, 

πλούσιο σε δραστηριότητες, καλοκαίρι στον Αγρίλη μας.   

      Στο  σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλους όσοι  πραγματοποίησαν 

δωρεές στον Σύλλογό μας και  ιδιαιτέρως τους εξής:  κο  Γ. Φωτόπουλο,  ο 

οποίος μας δώρισε ένα ηλεκτρικό πιάνο για τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, 

την οικογένεια του κου  Σωτήρη Τσίγκανου που δώρισε το ποσό των ευρώ 

300,00 στην μνήμη του  παιδιού  του  Παναγιώτη  Τσίγκανου,  την  κα  Ντίνα 

Αναργύρου που  δώρισε  το  ποσό  των  ευρώ  150,00,  τον  κο  Δημήτρη 

Μπινιώρη που δώρισε το ποσό των ευρώ 100,00, την κα Κούλα Μαραγκού 

που δώρισε το ποσό των ευρώ 50,00 και όλους όσοι βοήθησαν τον Σύλλογό 

μας με όποιον άλλο τρόπο μπορούσαν. 

         Ευχόμαστε σε όλους να έχετε έναν καλό και δημιουργικό χειμώνα και 

καλή  αντάμωση  στον  Αγρίλη  μας  τα  σαββατοκύριακα  και  τις  γιορτές. 

Επιθυμούμε την επικοινωνία σας με τον Σύλλογό μας στα τηλέφωνα που 

μπορείτε να βρείτε  στο  site  του Ομίλου μας  www  .  ofa  .  gr   ή στο τηλέφωνο 

2761.  92079 και  προσβλέπουμε  σε  οποιαδήποτε  ενίσχυση του  Συλλόγου 

μας, οικονομική ή άλλου είδους.

                                                             

                                                                            Μετά τιμής

                                                            Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΑ

http://www.ofa.gr/

