
Τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Μαρίνας στη Τζούρτζια 
 
-Στο πλαίσιο των θρησκευτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο ορεινό 
χωριό του Ασπροποτάμου   
-Τα Ιερά Λείψανα παραχωρήθηκαν στη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα, της οποία προστάτιδα είναι 
η Αγία Μαρίνα  
 
Διπλή γιορτή, η μνήμη της Αγίας Μαρίνας η οποία εορτάζεται την ερχόμενη Παρασκευή 17 
Ιουλίου, για τη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.), καθώς αφενός 
μεν είναι η προστάτιδα αγία της αδελφότητος, ενώ αφετέρου θα γίνει η υποδοχή και φιλοξενία 
μέρους των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Μαρίνας.  
 
Τα Ιερά Λείψανα μεταφέρθηκαν στη Τζούρτζια 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.  
 
Λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις  

 
Προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Μαρίνας, αλλά 
και της υποδοχής των Ιερών Λειψάνων της, αύριο το 
απόγευμα, στο εξωκλήσι της Τζούρτζιας θα 
πραγματοποιηθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ 
Αρτοκλασίας, ενώ την επόμενη μέρα θα τελεστεί η 
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μετά το τέλος της οποίας θα 
μοιραστεί παραδοσιακό φαγητό μαγειρεμένο στα καζάνια, 
προσφορά της αδελφότητας, στους πιστούς που θα 
παραβρεθούν. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι τα Ιερά 

Λείψανα στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου θα φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Κόρμποβου Λαγκαδιάς Τρικάλων.   
 
Η ιστορία  
 
Το όμορφο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας χτίσθηκε από την αδελφότητα το 1902, ενώ το 1967 
κατεδαφίστηκε έπειτα από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Δυτική Θεσσαλία. Την ίδια χρονιά η 
Φ.Α.Τ.Α. έθεσε το θεμέλιο λίθο ενώ τον επόμενο χρόνο ο ναός λειτούργησε κανονικά. O 
μακαριστός ιερέας π. Χρήστος Οικονόμου είχε τότε καταθέσει πρόταση ενώπιον του Δ.Σ. για να 
γίνει η τελετή των εγκαινίων, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό. Έτσι μετά από σαράντα χρόνια 
πραγματοποιήθηκε η επιθυμία του μακαριστού ιερέα έπειτα από πρόταση και πρωτοβουλία του 
Τζουρτζιώτη Μητροπολίτη Αυλώνος κ. Χριστόδουλου.  
 
Αξίζει να επισημανθεί ότι πέρσι μετά την ολοκλήρωση της τελετής των Εγκαινίων, είχε υπογραφεί 
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    
*η φωτογραφία είναι από το αρχείο του Β. Σαμαρά 


