
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΑΦΑΡΑΣ

Σαν κεραυνός έπεσε στον Αγρίλη η είδηση του αδόκητου θανάτου
του Μπάμπη Τσαφαρά την 1η Απριλίου 2015.  Μια καλοσυνάτη
καρδιά  έπαψε  να  χτυπά  εντελώς  απρόσμενα  και  βύθισε  στο
πένθος  την  οικογένειά  του,  καθώς και  τον  σύλλογό μας,  ΟΦΑ,
στον οποίο ήταν μέλος του Δ.Σ.

Με θλίψη και συγκίνηση συνεδριάσαμε και πήραμε απόφαση για
τα εξής:

Να  κρατήσουμε  ζωντανή  τη  μνήμη  του  με  κάποιο  έργο  στον
Αγρίλη με τη βοήθεια της οικογένειάς του και όσων επιθυμούν
αντί στεφάνων.

Να  στείλουμε  στεφάνι  εκ  μέρους  του  Δ.Σ.  και  όλων  των
Αγριλιωτών. 

Η πρόεδρος Βάσω Μπακούρου – Χάραρη να τον νεκρολογήσει εκ
μέρους όλων μας, όπως και έγινε.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Φίλων Αγρίλη
ως πρόεδρος ανέλαβα το θλιβερό καθήκον να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο φίλο Μπάμπη Τσαφαρά,
εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάτη στο εθελοντικό μας έργο. 

Ο χάρος δυστυχώς φάνηκε πως του έστησε καρτέρι στον Αγρίλη και τον άρπαξε βίαια και πρόωρα από
τον τόπο ακριβώς που αγαπούσε και χαιρόταν γιατί ζει σαυτόν. Πιστεύω όμως ότι και τώρα από ψηλά,
σαυτόν θα ζει.

Ήταν  το  στερνοπούλι  της  πολύτεκνης  οικογένειας,  που  στέκεται  γύρω  του  με  οδύνη,  και  το  πιο
χαϊδεμένο. Χαϊδεμένος ήταν και όλου του Αγρίλη. Γιατί τα χέρια και τα χείλη του ήταν αγκαλιές και
φιλιά προς όλους.

Ο Μπάμπης,  είχε  τον  τρόπο του  με  τους  ανθρώπους,  χαρισματικός  στην  επικοινωνία,  δοτικός  σε
αισθήματα.  Πάντα  με  την  ευγένεια,  την  καλοσύνη,  τη  διάθεση  για  προσφορά,  πρόθυμος  να
προστρέξει για να δώσει βοήθεια σε κάθε είδους περιστάσεις, κοινωνικός.

Θα τον θυμόμαστε πάνω στο μηχανάκι να τριγυρνά το πρωί και να μοιράζει τις καλημέρες του στα
μαγαζιά,  στο λιμάνι,  στα σπίτια  μας  και  αφού βεβαιωθεί  πως είναι  όλα καλά ,  να  καταλήγει  στο
περίπτερο για να δεχθεί την πελατεία του, με εγκάρδια διάθεση, πάντα.

Εκεί αργότερα γινόταν και το επίκεντρο της συντροφιάς, με το ιδιαίτερο χιούμορ του, το εύστροφο
στυλ  του  στο  καλαμπούρι,  την  έξυπνη  και  δυνατή  ατάκα  του.  Είχε  όμως  και  στοχασμό,
προβληματισμούς, ενημέρωση και κριτική ματιά για όσα συνέβαιναν γύρω του. Είχε και ένα σωρό
ιδέες στο μυαλό του, οράματα για τον αγαπημένο του τόπο και βιαζόταν για να υλοποιηθούν.

Τα κατέθετε στο συμβούλιο και με την προτροπή μας τα έβαζε στο χαρτί για να δημοσιευτούν στο
περιοδικό ΦΙΛΙΑΤΡΑ με σκοπό να αφυπνίσει το ενδιαφέρον των απανταχού φίλων μας. Ήθελε δε, να τα



υπογράφει  με  την  αρχοντική  απλότητα  που  τον  διέκρινε  «Μπάμπης  Τσαφαράς,  Αγρότης  –
περιπτεράς». Διαβάζω δικά του λόγια από ένα τέτοιο κείμενο: «Ο Αγρίλης μας πρέπει να συνδυάσει
τον πρωτογενή τομέα, αγροτικές καλλιέργειες, με τον τουρισμό, που έτσι κι αλλιώς θα μας κατακτήσει
γιατί  έχουμε  το  ευλογημένο  μέρος  της  γης,  ήλιο,  θάλασσα,  γεύσεις,  υπέροχο  κλίμα,  υπέροχους,
φιλόξενους και καθαρούς – γνήσιους ανθρώπους. Η περιοχή μας περιμένει το μεγάλο ΣΟΥΕΛ δηλαδή
το μεγάλο κύμα, σαν το σερφίστα στη θάλασσα, πάντα περιμένει για να τον ανεβάσει όσο πιο ψηλά
γίνεται και να αρχίσει  να σερφάρει» όλοι μας στην αναμονή λοιπόν: και κλείνει: 

Εγώ αγαπάω τον Αγρίλη για αυτό γράφω γιαυτόν.

Επίσης στο τελευταίο τεύχος που κυκλοφόρησε προ ημερών γράφει: Εγώ και ο μικρός μου σκύλος ο
Μπόμπο κάνουμε την καθημερινή περιπολία μας στον Αγρίλη (αφού τελειώσουμε τη δουλειά στο
περίπτερο) και βλέπουμε τον ήλιο να γεμίζει με τις χρυσοκίτρινες αχτίδες του τον ουρανό, χαρίζοντας
μας ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, από αυτά που πολλοί τα βλέπουν τώρα, μόνο σε φωτογραφίες και τα
νοσταλγούν. Καθώς το βραδάκι έχει καθαρίσει τελείως τον ορίζοντα το μάτι σου ταξιδεύει ως το τέρμα
της  θάλασσας  να  σε  αφήνει  να  δεις  και  την  τελευταία  ρυτίδα  της  πάνω  στο  νερό.  Το  κείμενο
συνεχίζεται και τελειώνει: 

Με Αγριλιώτικα φιλιά.

Με  Αγριλιώτικα  φιλιά  σε  αποχαιρετούμε  κι  εμείς  σήμερα  καθώς  θα  ταξιδέψεις  στις  θάλασσες,
αγαπημένε μας Μπάμπη και είναι βέβαιο πως θα μας λείψεις, γιατί ήσουν για τον Αγρίλη όλα αυτά
και πολλά άλλα περισσότερα.

Στη θλίψη και τη φόρτιση τούτης της ώρας, δύο μόνο λέξεις έρχονται στο μυαλό μου να προσθέσω ότι
θα είναι οι καλύτερες για τη γαλήνη της ψυχής του: σιωπή και προσευχή.

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σωτήρης  Τσίγγανος και Σεβαστή στη μνήμη του γιού τους Παναγιώτη 100€

Σωτήρης  Τσίγγανος και Σεβαστή στη μνήμη Μπάμπη Τσαφαρά 20€

Οικογένεια Κούλας Μαραγκού στη μνήμη Μπάμπη Τσαφαρά 50€

Φωτηνέας  Δημήτρης και Χαρίκλεια στη μνήμη Μπάμπη Τσαφαρά 20€

Φώτης Ζουμπούλης και Δήμητρα στη μνήμη του Μπάμπη Τσαφαρά 20€

Μίμης  Χάραρης και Βάσω  στη μνήμη Μπάμπη Τσαφαρά 20€

Χρήστος Βλαστός και Ρία στη μνήμη  Μπάμπη Τσαφαρά 20€



ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΑΣ ΠΑΡΙΣΣΟΥ

Είκοσι  ένας  Έλληνες  εικαστικοί  εμπνεύστηκαν  από  την  παλαιά  πόλη  της  Κυπαρισσίας  και
δημιούργησαν 70 πίνακες,  σένα πρόγραμμα για την προστασία και  την Ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Μέσα σε αυτούς τους πίνακες προβάλλεται η διαχρονική αξία της Παλαιάς Πόλης, η ιστορία και η
ομορφιά της , σε μία απίθανη σμίξη βουνού και θάλασσας.

Ζητούμενο είναι να διασωθεί και να αναπτυχθεί ήπια, με απόλυτο σεβασμό στο ιστορικό, στο δομικό
και  το  φυσικό  περιβάλλον.  Τα  έργα  αυτά  εκτέθηκαν  στο  Πολυχώρο  Πολιτισμού  «Αθηναΐς»  στο
Βοτανικό στις 4 ως 6 Απριλίου 2015. Σκοπός: Φορείς, Αρχές κάτοικοι, φίλοι με γνώση και αγάπη, να
συμβάλλουν ώστε να σφυρηλατηθεί η μοναδική πολιτισμική της φυσιογνωμία.

Ανάμεσα στους αξιόλογους ζωγράφους που συμμετείχαν ήταν και η φίλη και συμπατριώτισσα μας ,
που θέλει να δηλώνει Μεσσήνια και Φιλιατρινή, η γνωστή σε όλους μας Πέρσα Παρίσσου.

Τα  έργα  της  που  εκτέθηκαν,  ξεχώρισαν  και  θαυμάστηκαν  από  τους  εκατοντάδες  επισκέπτες  της
έκθεσης, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Της ζητήσαμε ένα δείγμα από τη δουλειά της αυτή και μαζί
με ένα σύντομο βιογραφικό το θεωρήσαμε ευχαρίστηση και περηφάνια να το δημοσιεύσουμε μέσω
του Συλλόγου μας, στο περιοδικό.

Η Πέρσα γεννήθηκε στα Φιλιατρά. Έχοντας πηγαίο ταλέντο και μια σχέση πάθους με τη ζωγραφική,
παρακολούθησε μαθήματα σε μεγάλους ζωγράφους και σπούδασε στο  BOLTON της Αγγλίας Καλές
Τέχνες (Bachelor of Arts, University of Bolton).

Παρακολουθεί τα δρώμενα στην ΑΣΚΤ, στο εργαστήριο του Π. Χαραλάμπους, του σημερινού Πρύτανη
της Σχολής. Σήμερα παρακολουθεί το πρόγραμμα Master of Arts in Design στην ΑΚΤΟ σε συνεργασία
με το Middlesex University.

Έχει κάνει 12 ατομικές και 45 ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Δημιουργεί μοιράζοντας το
χρόνο της μεταξύ Αθήνας και Μεσσηνίας (Αγρίλη).

Η Πέρσα είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη Μεσσηνία από όπου κυρίως εμπνέεται. Οι ζωγραφιές της, καθώς
το βλέμμα κυκλοφορεί πάνω τους, ευχάριστα, έχουν τη δύναμη να μιλάνε στην ψυχή μας. Είναι από τα
έργα εκείνα που στέκεσαι αρκετά μπροστά τους, να θαυμάζεις αλλά και που θέλεις να ακούσεις, να
στοχαστείς, να ταξιδέψεις.

Οι πίνακες της κοσμούν πολλές Δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Της ευχόμαστε  να δημιουργεί  πάντα με  το ίδιο  πάθος που την  διακρίνει,  εδώ, στους τόπους της
καρδιάς της,  όπως λέει η ίδια, γιατί έχει πολλά ακόμα να δώσει στην τέχνη της. Να της δίνεται η
δυνατότητα να εκθέτει τα μοναδικά έργα της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και εδώ στον τόπο
της, ώστε να προσφέρει στην πολιτιστική τοθ ζωή και συνέχεια.



           





Εορτασμός του Πάσχα στον Αγρίλη

Ό
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εορτάσθηκε η εβδομάδα των Παθών και το Πάσχα στον Αγρίλη.

Επίκεντρο ήταν ο ιστορικός Ιερός Ναός της Παναγίας Αγριλιώτισσας.   Όλα ήταν στη φροντίδα της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής που εργάσθηκε με συνέπεια ώστε να γίνουν στην εντέλεια. Σχολαστικός
καθαρισμός όλου του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας και της πλατείας της και της πλατείας των
κελιών  και  των  γύρω  δρόμων.  Ασπρίστηκαν  τα  πεζοδρόμια,  απομακρύνθηκαν  χόρτα  και  χώματα,
αναρτήθηκαν εορταστικές σημαιούλες. Στη συνέχεια έγινε περιποίηση του Ιερού Ναού, καθαρίστηκε
με  κάθε  λεπτομέρεια,  ετοιμάσθηκαν τα  ιερά  σκεύη και  στολίσθηκε  ανάλογα,  τις  πένθιμες  και  τις
χαρμόσυνες ημέρες.

Με την ευαισθησία και την βούληση του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ.
Χρυσοστόμου  για  τον  Αγρίλη  (και  τον  ευχαριστούμε  για  αυτό)  εξασφαλίσθηκε  ιερέας,  παρά  τις
ελλείψεις  που  υπάρχουν στη  Μητρόπολη,  για  όλες  τις  ακολουθίες  από το  ευχέλαιο  την  Μεγάλη
Τετάρτη ως και την Ανάσταση.

Οι Αγριλιώτες και οι επισκέπτες ανταποκρίθηκαν και προσήλθαν στην εκκλησία παρόλο που ο καιρός
δεν βοήθησε, έκανε αέρα και κρύο, όπου παρακολούθησαν τις λειτουργίες μέσα σε πνεύμα πίστης και
κατάνυξης.



Κορύφωση του θείου δράματος τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή με την καμπάνα της
εκκλησίας να χτυπά πένθιμα και τον κόσμο από όλα τα μέρη της Τριφυλίας ου πέρασε από τον Αγρίλη
να προσκυνά τον μικρό και απέριττο επιτάφιο με τα καλόγουστα στολισμένα φυσικά λουλούδια.

Η περιφορά έγινε τη δύση του ηλίου, την πιο ωραία ώρα στον Αγρίλη. Πλήθος κόσμου συνόδευσε με
ευλάβεια γύρω από τον Ναό και την πλατεία του με επικεφαλής τον ιερέα, μια μικρή χορωδία ντόπιων
ψαλτών, τα μικρά αγόρια με τα εξαπτέρυγα και τις μικρές μυροφόρες, σε άκρα σιγή κατά το πένθιμο
της ημέρας.

Πριν την είσοδο στην εκκλησία κατά το έθιμο περάσαμε όλοι κάτω από τον επιτάφιο και ύστερα έγινε
η Ταφή και απόλυση για να πάμε να παρακολουθήσουμε και την περιφορά στα Φιλιατρά.

Μέσα σε χαρούμενη και εορταστική ατμόσφαιρα έγινε και η Ανάσταση του Κυρίου, σε εξέδρα έξω από
το Ναό, όπου όπως συνήθως συγκεντρώνει πολύ κόσμο που είναι αδύνατο να χωρέσει εντός. Μετά το
Δεύτε λάβετε φως το Χριστός Ανέστη και το Ευαγγέλιο έγινε η απόλυση και όπως συνηθίζουμε με
αναμμένες τις λαμπάδες φέραμε το Άγιο Φως στα σπίτια μας, αφού ανταλλάξαμε θερμές ευχές με
όλους του παρευρισκόμενους.

Εκ μέρους του ΟΦΑ η πρόεδρος παρέστη σε όλες τις ιερές ακολουθίες, αλλά και τα άλλα μέλη του Δ.Σ.
καθόσον τους το επέτρεψαν οι εργασίες τους για να βρίσκονται στον Αγρίλη.

Ευχόμαστε σε όλους υγεία και του χρόνου.


