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Μπορεί τα εγκαίνια των μονοπατιών στην κορυφή Τρίκορφο να αναβλήθηκαν, όμως το
πανηγύρι στην Αγία Τριάδα, μερικά μέτρα πιο κάτω από την κορυφή του βουνού έγινε
κανονικά. Ο καιρός το σαββατοκύριακο δεν ήταν σύμμαχος για τους εκδρομείς του
τριημέρου, αφού ήταν συννεφιασμένος και το κρύο αρκετό για τέτοια εποχή. Τα τζάκια
ήταν αναμμένα τα βράδια στα σπίτια.

Την Κυριακή το πρωί όμως ο καιρός ήταν καλός και οι χωριανοί μας ανέβηκαν στην κορυφή
του βουνού για να γιορτάσουν την Αγία Τριάδα. Μερικοί πιο θαρραλέοι ανέβηκαν με τα
πόδια από το μονοπάτι. Η λειτουργία στο εκκλησάκι τελέστηκε με απλότητα όπως
ταιριάζει στην περιοχή. Σιγά σιγά ο κόσμος κατέφθανε και αφού άναβε το κεράκι του και
έκανε την προσευχή του έκανε ένα μικρό περίπατο.

Πιο δίπλα από το ξωκλήσι ο Δημήτρης Ρόκκος ακολουθώντας την παράδοση, αλλά με νέα
μέσα - βλέπεται η τεχνολογία δεν μένει μακριά από κανένα σημείο – έψησε στην σούβλα
ολόκληρα κατσίκια και άλλους μεζέδες για τους παρευρισκόμενους.

Με το τέλος της εκκλησίας όλοι έπιασαν θέσεις κάτω από τα έλατα στα ξύλινα τραπεζάκια
λίγο πιο πάνω από την εκκλησία. Αφού άρχισαν το φαγητό, σε λίγο άρχισαν και τα όργανα.
Όχι δεν άρχισε η βροχή, αλλά ο Δήμος Ευπαλίου είχε κανονίσει να έρθει δημοτική ορχήστρα
για τα εγκαίνια, και παρά την αναβολή τους είχε την καλοσύνη να μην ακυρώσει τον ερχομό
τους για να βοηθήσουν να γίνει ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι. Έτσι άρχισαν τα κλαρίνα
κάτω από τα έλατα, και το γλέντι άναψε. Για αρκετές ώρες οι χωριανοί μας χόρεψαν και
διασκέδασαν με τα παραδοσιακά τραγούδια, αναβιώνοντας ένα γνήσιο παραδοσιακό
πανηγύρι από αυτά που χάνονται στην πάροδο του χρόνου.

Θρησκευτική κατάνυξη, υπέροχη θέα από την κορυφή του βουνού την Ναύπακτο και την
γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, ωραίος καιρός, μυρωδιές από την ανοιξιάτικη φύση ανακατεμένες
με την μυρωδιά φρεσκοψημένου κρέατος, , παραδοσιακή μουσική, ευχάριστη διάθεση, γέλια,
χορός και αστείες σκηνές συνέθεσαν ένα ωραίο σκηνικό που όσοι βρεθήκαν το απόλαυσαν.
Για όσους δεν ήρθαν μπορούν να κανονίσουν να βρεθούμε και πάλι στο ίδιο σημείο του
χρόνου. Καλό καλοκαίρι.
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