
 

Στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Τζούρτζια  
 

-Θρησκευτικές εκδηλώσεις στο ορεινό χωριό του Ασπροποτάμου, υπό 
την αιγίδα της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της 
Αθαμανίας  
-Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε και φέτος προκειμένου να τιμήσει τη 
μνήμη της Αγίας, προστάτιδας της αδελφότητας  
 

Με κάθε επισημότητα, όπως άλλωστε κάθε χρόνο, η 
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας τίμησε και 
φέτος τη μνήμη της Προστάτιδάς της Αγίας Μαρίνας, με την τέλεση 
των θρησκευτικών ακολουθιών που έλαβαν χώρα την περασμένη 
Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Ιουλίου.  
 
Οι λαμπρές θρησκευτικές 
εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα 
της περασμένης Παρασκευής με την 
τέλεση του Πανηγυρικού Εσπερινού 
μετ` αρτοκλασίας παρουσία 
αρκετών πιστών από την γύρω 
περιοχή, ενώ το ίδιο απόγευμα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Φ.Α.Τ.Α υπό το άγρυπνο 
βλέμμα του προέδρου Θανάση Μουστάκα ξεκίνησαν τις προετοιμασίες 
για το μαγείρεμα του παραδοσιακού φαγητού σε καζάνια κρέας πρόβειο 
με κριθαράκι, το οποίο σερβιρίστηκε στο εκκλησίασμα την επόμενη-
κυριώνυμο-ημέρα της εορτής της Αγίας Μαρίνας. 
 
Τα Ιερά Λείψανα  
 
Σημειωτέων ότι προς ευλογία 
των πιστών στο εξωκλήσι της 
Αγίας Μαρίνας είχαν μεταφερθεί 
και τα Ιερά Λείψανά της, τα 
οποία αποκτήθηκαν πέρσι 
προνοία του Τζουρτζιώτη 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 
Αυλώνος κ. Χριστόδουλου, για 
λογαριασμό της Φ.Α.Τ.Α, προς 
ευλογία και αγιασμό των 
κατοίκων του χωριού, αλλά και 
της ευρύτερης περιοχής. 



 
Το Σάββατο το πρόγραμμα της εορτής ξεκίνησε το πρωί με την τέλεση 
του Όρθρου και εν συνεχεία της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας μετ` 
αρτοκλασίας την οποία παρακολούθησε πλήθος πιστών από την 
ευρύτερη περιοχή του Ασπροποτάμου και όχι μόνο. 
 
Στη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού του ο πρόεδρος της Φ.Α.Τ.Α κ. 
Μουστάκας αναφέρθηκε στις εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και 
αποκατάστασης του ναού της Αγίας Μαρίνας οι οποίες έχουν 
προχωρήσει αρκετά, ενώ κάλεσε τους κατοίκους του χωριού να 
συνδράμουν οικονομικά ώστε αυτές να ολοκληρωθούν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις έδωσαν 
μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου 
Δημήτρης Βουρλίτσης, ο δήμαρχος Καλαμπάκας Βύρων Μπουτίνας, ο 
δήμαρχος Καστανιάς Κώστας Τόλης, ο αντιδήμαρχος Καλαμπάκας 
Στέργιος Τσιαντούλας, οι κοινοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Χύμας, 
Ιωάννης Δήμας και Δημήτηρης Τύμπας, ο δημοσιογράφος της 
εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» Ηλίας Προβόπουλος, πρόεδροι των 
πολιτιστικών συλλόγων του Ασπροποτάμου καθώς και άλλοι επίσημοι 
φορείς.  
 
Το ξωκλήσι της αδελφότητας 
Αξίζει να επισημανθεί ότι το 2008 είχε λάβει χώρα η τελετή των 
Εγκαινίων του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας, ενώ ακολούθως 
υπογράφτηκε το πρακτικό με το οποίο παραχωρήθηκε και επίσημα ο 
Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας στη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα υπό 
την αιγίδα της οποίας τελούνται οι εορταστικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο. 
 
 
Βαγγέλης Σαμαράς  
 

 

 


