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Χορτοθέρτ’ς – Ο Ιούλιος στον Πόντο… 

Σηνλ Πόλην ν Ινύιηνο ιεγόηαλ Φνξηνζέξη’ο, γηαηί ήηαλ ν κήλαο ηνπ ζεξηζκνύ. Σηελ Κεξαζνύληα, ηα Κνηύσξα, ηελ Τξίπνιε, ηε 

Φαιδία θαη ηε Σάληα ηνλ έιεγαλ Φνξηνζέξε, ελώ ζηελ Τξαπεδνύληα Φνξηνζέξ’ο, αιιά θαη Φνξηνζέξε. 

Έξζελ θαη ν Φνξηνζέξη’ο. Έπαξ’ ην θαγάλ’ [δξεπάλη] ζν ρεξ’ ηζ’ [ρέξη ζνπ]. 

Σηα Σνύξκελα θαη ζηε Μαηζνύθα ιεγόηαλ Θεξ’λόο θαη ζηελ Κξώκλε θαη κε ηα δύν νλόκαηα. 

Τν όλνκα Φνξηνζέξεο (Ινύιηνο) παξάγεηαη από ην νπζηαζηηθό «ρόξηνλ» θαη ην ξήκα «ζεξίδσ». Από ην όλνκα απηνύ ηνπ κήλα 

έρνπκε θαη παξάγσγα: ην επίζεην ρνξηνζεξέζηλ, πνπ ζεκαίλεη απηό πνπ παξάγεηαη θαηά ην κήλα Ινύιην, θαζώο ην ρνξηνζέξηλ, 

πνπ ζεκαίλεη α) ηόπνο ζεξηζκνύ, θαηάιιεινο γηα ζέξηζκα, θαη β) ηόπνο ζεξηζκέλνο. 

Θεξηζκόο … Σηνλ Πόλην ν ζεξηζκόο έπαηξλε παλεγπξηθό ραξαθηήξα, όπσο καξηπξεί ν Γ. Κ. Παπαδόπνπινο (Σηαπξηώηεο). 

Κύξην όξγαλν ηνπ ζεξηζκνύ ήηαλ ην θαγάλ’ ή δξεπάλ’ (πην ζπάληα 

δεξπάλ’). Σηνλ Όθε ην ιέγαλε δξνπάλ’ θαη ζηε Νηθόπνιε δεξπάληηλ, 

έλα κηθξό δξεπάλη κε καθξύ ρέξη. 

Πην ζπάληα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ θεξεληή, έλα κεγάιν δξεπάλη κε 

ιαβή, κε ηελ νπνία ζέξηδαλ όξζηνη θαη ζπλήζσο ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ 

γηα ρόξηα ή ηξηθύιιη.  

Τν ζέξηζκα, θαηά ην πιείζηνλ, γηλόηαλ από γπλαίθεο θαη λέεο θνπέιεο, 

πνπ κε πνιιή ραξά θαη κε ηξαγνύδηα ζέξηδαλ, ρσξηζκέλεο ζε νκάδεο, 

από ην βξάδπ. 

Τα ηκήκαηα πνπ ζέξηδαλ από ηε κηα άθξε σο ηελ άιιε άθξε ηνπ 

ρσξαθηνύ ηα ιέγαλε ακλνύο. Όηαλ ν ακλόο άξρηδε κε κεγάιν πιάζηε, ζηε ζπλέρεηα ζηέλεπε θαη ηειείσλε ζε γσλία, ιεγόηαλ 

μηθάξ’. 

Οη ζεξηζηέο θαη νη ζεξίζηξηεο θξαηνύζαλ κε ην δεμί ρέξη ην δξεπάλη, ελώ κε ην αξηζηεξό ηα ζηάρπα πνπ θόβαλε, ώζπνπ λα 

ζπκπιεξσζεί έλα ρεξόβνιν. Γύν-ηξία ρεξόβνια έθαλαλ έλα δεκάη’ (δεκάηη) θη απηά ηα κάδεπαλ όια θαη ζρεκάηηδαλ ηα ζεκώληα 

(ζεκσληέο). Αιώληζκα … Οη γπλαίθεο, όηαλ ηειείσλε ην ζέξηζκα, θνξηώλνληαλ ηα δεκάηηα, αθνύ ηα έθαλαλ ζαιάθα θαη ηα 

πήγαηλαλ ζη’ αιώληα, εθεί όπνπ ζα γηλόηαλ ην αιώληζκα. «Αιώληλ» ιεγόηαλ ζηελ Κεξαζνύληα, ηελ Οηλόε (Ούλγηα), ηε Νηθόπνιε 

θαη ηελ Τξίπνιε, «αιώλ’» ζηα Κνηύσξα (Οξληνύ), ηελ Τξαπεδνύληα, θαη ηε Φαιδία. Σπλήζσο ην αιώληζκα γηλόηαλ κε βόδηα, 

όπσο θαίλεηαη θη από ηε θξάζε «ηα θαιά ηα βνύδα αγιήγνξα θόθ’λε η’ αιώλ’». 

Σηε ζπλέρεηα γηλόηαλ ην βόξηζκαλ ή ηβόξηζκα, ή εβόξηγκαλ (Μαηζνύθα) από ην ξήκα βνξίδσ, πνπ παξάγεηαη από ην νπζηαζηηθό 

βνξέαο. Πεξίκελαλ δειαδή λα θπζήμεη ν αέξαο, νπόηε θαη άξρηδαλ ην ιίρληζκα κε ην αισλίθηαξνλ, ην εηδηθό μύιηλν θηπάξη γηα ην 

αιώληζκα. Σήθσλαλ δειαδή ην γέλλεκα ςειά ζηνλ αέξα γηα λα μερσξίζεη ν θαξπόο από ηα άρπξα θαη γηα ην ζθνπό απηόλ είραλε 

θη άιιν εξγαιείν, ην δίθξαλν κε δύν δόληηα ή ρείιε πνπ ην ιέγαλε ιερκεηέξ’. Καζώο ηβόξηδαλ, κάιηζηα, παξαθαινύζαλ ηνλ αέξα 

λα θπζήμεη, γηα λα ηειεηώζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, ηάδνληάο ηνπ όηη ζα ηνπ θηηάμνπλ ςσκάθη. «Φύζα αέξα, θύζα, ζα επηάκε ζε 

θνινζόπνλ». Σηε ζπλέρεηα κε ην αισλνθόζθηλνλ ζπλέρηδαλ ην ρώξηζκα ηνπ θαξπνύ από ηα άρπξα. Σην Σηαπξίλ ην ιέγαλε θαη 

αρπξνθόζθηλνλ ή ισξνθόζθηλνλ (=θόζθηλν από ιεπηέο ισξίδεο δέξκαηνο ζε δηαηαθηηθή πιέμε). Μεηά έθαλαλ ην ηεπνύξηζκαλ κε 

ην ηεπνύξ’, δει. έλα μύιηλν κνλνθόκκαην ην νπνίν θαζάξηδαλ ηνλ θαξπό από ηηο πέηξεο θαη ηνλ άγξην βίθν.  

Τνλ θαξπό ηέινο ηνλ κεηξνύζαλ κε ην θόη’ ή ρνηλίθ’ (ρνίλημ), πνπ ήηαλ κέηξν ρσξεηηθόηεηαο (10-12 νθάδεο), θαη ζηε ζπλέρεηα 

έβγαδαλ ην ζπόξν γηα ηε λέα ρξνληά, ελώ ην ππόινηπν κέξνο ην απνζήθεπαλ ζηα ακπάξηα ην θαη ην άρπξν ην κεηέθεξαλ «’ο ζν 

αρεξώλ’» (ζηνλ αρπξώλα). Αξγαηία ..Δθείλν όκσο πνπ είλαη ζπγθηλεηηθό θαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ Πνληίσλ, είλαη ε αιιειεγγύε, ε 

αγάπε θαη ε ζπκπαξάζηαζε πξνο ηνλ πάζρνληα, ηνλ νξθαλό, ηε ρήξα. Έηζη, αλ δελ κπνξνύζε θάπνηνο λα ζεξίζεη ή λα αισλίζεη, 

δνπιεηέο πνπ δελ κπνξνύζαλ λα πεξηκέλνπλ, γηαηί ππήξρε πάληνηε ν θίλδπλνο ηεο ππξθαγηάο ή ηεο θαηαηγίδαο, ηόηε 

ζπγθεληξώλνληαλ πνιινί θαη ρσξίο ακνηβή πήγαηλαλ θαη δνύιεπαλ κε ραξά, ώζπνπ λα ηειεηώζνπλ ηηο δνπιεηέο θαη απηνύ πνπ 

είρε ηελ αλάγθε. Τελ πξνζθνξά απηή ηε ιέγαλε αξγαηία. Γηα λα δείμνπλ ην ζεβαζκό θαη ηελ ηηκή πξνο ηνπο πξνύρνληεο ηνπ 

ηόπνπ, ζρεκάηηδαλ ηελ ηξαλόλ αξγαηίαλ, ε νπνία θαη έπαηξλε παλεγπξηθό ραξαθηήξα. 

Γηνξηέο ηνπ κήλα…Σηηο 20 Ινπιίνπ θαη ζηνλ Πόλην γηόξηαδαλ, όπσο θαη ζηελ άιιε Διιάδα, ηνλ Ατ-Ληα, δειαδή ηνλ Πξνθήηε 

Ηιία, κηα γηνξηή πνπ είρε ζρέζε κε ηα ζηάρπα. Τε κέξα ηεο γηνξηήο απηήο νη γπλαίθεο, πεγαίλνληαο ζηελ εθθιεζία, έδελαλ ζηα 

θεθάιηα ή ζε άιια κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπο, όπνπ είραλ πόλνπο, ζηάρπα. Μεηά ηε κεγάιε είζνδν, ζηε δηάξθεηα ηεο Θείαο 

Λεηηνπξγίαο, έθνβαλ ηα ζηάρπα πηζηεύνληαο όηη ζα ηνπο θνπεί θαη ν πόλνο. 
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Δλ κέζσ Κνξνλντνύ …  

Ελ αλακνλή ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ ππνπξγώλ θαη ηεο Γηαξθνύο Ιεξάο Σπλόδνπ ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ζαο θαηαζέηνπκε θάπνηεο ζηηγκέο πνπ πεξάζακε σο ελνξία ελ κέζσ παλδεκίαο. Δύθνιεο ή 

δύζθνιεο εζείο ζα ην θξίλεηε … εκείο σο ζηξαηηώηεο, ελ ππαθνή θαη κε όηη αλζξώπηλν κέζσ είρακε πνξεπζήθακε θαη 

ζπλερίδνπκε λα πνξεπόκαζηε . 

Σηηο 13 Μαξηίνπ ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζην αίηεκα καο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

απνιύκαλζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Ιεξνύ Νανύ , ζην Υπόγεην, ζηηο Αίζνπζεο ηνπ Υπνγείνπ, ζην Παξεθθιήζη ησλ 

Ταμηαξρώλ θαη ζηηο απνζήθεο. 

Πξάγκαηη νη Ιεξνί Νανί έθιεηζαλ … αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη ζηακαηήζακε ηα 

θαζήθνληα καο απέλαληη ζην Θεό θαη ζηνλ άλζξσπν . Σηνλ ηεξό καο λαό έγηλαλ από 

ηελ Κπξηαθή ην Βαΐσλ όιεο νη Ιεξέο Αθνινπζίεο ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδνο, όπνπ θαη 

κεηαδόζεθαλ δηαδηθηπαθά από ην θαλάιη καο ζην YouTube, θαη ζπλερίζακε, κε ηηο 

Αλαζηάζηκεο Θείεο Λεηηνπξγίεο ηελ Γηαθαηλήζηκν Δβδνκάδα θαη ζπλερίδνπκε 

θαλνληθά κε ηνλ Δζπεξηλό θαη ηηο Παξαθιήζεηο καο θαη ηελ Θεία Λεηηνπξγία όπσο πξηλ 

έηζη θαη ηώξα λα γίλνληαη θαλνληθά ζηελ ώξα ηνπο, κε θιεηζκέλεο ηηο ζύξεο κέρξη 

λενηέξαο. Τν θαηερεηηθό καο θαη ν θύθινο Μεηέξσλ έγηλαλ δηαδηθηπαθά θαη ζπλερίδνπκε κέζσ Facebook & Skype 

…Γώζακε θαη δίλνπκε ηελ επθαηξία ζε όιεο ηηο θπξίεο πνπ ηώξα έρνπλ ρξόλν λα ζπλδπάζνπλ ηελ θαηνίθσλ 

πξνζεπρή κε ηελ Παξαζθεπή Πξνζθόξνπ κέζα από ην βίληεν πνπ ππάξρεη ζην δηαδηθηπαθό καο θαλάιη θαη 

επηκειήζεθαλ ε θα. Αξγπξνπνύινπ Φξπζνύια, ε δαζθάια , θαη ν θνο, Γεσξγόπνπινο 

Βαζίιεο ν Τερληθόο . 

Σηεξίμακε σο Δλνξηαθό Φηιόπησρν Τακείν ζηνπο αδειθνύο καο, όζν κπνξνύζακε, 

έρνληαο πγεηή, αληδηνηειή θαη γόληκε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Βξηιεζζίσλ θαη ηηο 

Κνηλσληθέο ππεξεζίεο ,ΟΚΠΑ, κε ηελ δηαλνκή Γεκάησλ Αγάπεο, κε βαλάθη ηνπ Γήκνπ θαη 

ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ ΟΚΠΑ, δηα λα κελ ρξεηαζηεί γηα ιόγνπο αζθαιείαο λα πξνζέιζνπλ νη 

αδειθνί καο ζηνλ Ιεξό Ναό . Τν θάζε Γέκα Αγάπεο απνηεινύηαλ από ηξόθηκα, 

απνξξππαληηθά θαη δσξνεπηηαγέο ηνπ Α-Β Βαζηιόπνπινο. Σηηο 26 Απξηιίνπ είρακε ηελ επηηπρεκέλε Αηκνδνζία καο, 

κε πξνζέιεπζε αδειθώλ καο όπνπ είραλ θιείζεη ηειεθσληθά ξαληεβνύ γη απηό. Πνιιέο θαη εγθάξδηεο επρέο ζηνλ 

ΣΚΑΙ πνπ αλήξηεζε ζην Όινη καδί κπνξνύκε … ηελ αηκνδνζία καο , ζηνλ Γήκαξρν 

Βξηιεζζίσλ θαη ζηνλ ΟΚΠΑ γηα ηελ έκπξαθηε ζηήξημε θαη 

ζπλεξγαζία, πνπ έθεξε Αλαζηάζηκα κελύκαηα θαη 

Φαξκόζπλα απνηειέζκαηα .  

Εάλ έγγξαθα ηα πξόζσπα πνπ καο ζηήξημαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα καο ζηεξίδνπλ δελ έθηαλαλ πνιιέο ζειίδεο 

… Σπλνπηηθά έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηα Σπκβνύιηα ηνπ Ιεξνύ Νανύ, Δθθιεζηαζηηθό & 

Φηιόπησρν, ζηνλ Νεσθόξν καο, ζηνπο Ιεξνςάιηεο καο, ζηηο Καηερήηξηεο καο, ζηνπο 

Δζεινληέο καο, ζηνλ θν. Βειαώξα Κσλζηαληίλν γηα ηελ πνιύ ζπνπδαία θαη νπζηαζηηθή ζηήξημε ηνπ, ζε όινπο ηνπο 

δσξεηέο θαη ζε όινπο όζνπο είπαλ έλα Κύξηε Διέεζνλ από ην ζπίηη ηνπο θαη γηα εκάο. 

Απλά με την Χάρη τοσ Θεού ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ….  

Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κόντας 

 
Κάθε Ιερόσ Ναόσ είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω ςτην γη.  
Και όταν είςαι μέςα ςτον Ναό, ήδη βρίςκεςαι ςτον ουρανό. Έτςι, όταν η 
γη ςε ςυνθλίβει με την κόλαςή τησ, τρέξε ςτον Ναό, μπεσ μέςα και να, 
είςαι μέςα ςτον παράδειςο! Αν οι άνθρωποι ςε ενοχλούν με την κακία 
τουσ, να προςφεύγεισ ςτον Ναό, να γονατίζεισ μπροςτά ςτον Θεό και 
Εκείνοσ θα ςε προςλάβει κάτω από την γλυκιά και παντοδύναμη 
προςταςία Του. Αν πάλι ςυμβεί να πέςουν πάνω ςου ολόκληρεσ 
λεγεώνεσ δαιμόνων, εςύ τρέξε ςτον Ναό, ανάμεςα ςτουσ Αγγέλουσ, 
επειδή ο Ναόσ είναι πάντοτε γεμάτοσ από Αγγέλουσ και οι Άγγελοι του 
Θεού, θα ςε προςτατεύςουν από όλα τα δαιμόνια του κόςμου, αυτοί και 
τίποτα δεν μπορούν να ςου κάνουν. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς 


