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Πρόλογος - Εισαγωγή

Το Κροκύλειο είναι ένα χωριό της πρώην επαρχίας ∆ωρίδος του νοµού Φωκίδος. Είναι µέρος της “άλλης” Ελλάδος που υπάρχει,
αλλά δεν ακούγεται. Η περιοχή έχει πολλές χάρες, αλλά αργοπεθαίνει αµείλικτα. Ένδειξη είναι η πληθυσµιακή πορεία. Στην ακµή
του το χωριό είχε περίπου 1.000 κατοίκους και ήταν µια κοινωνία πλήρης µε τους ποιητές της, τους οραµατιστές της και άλλους
πολλούς. Τώρα, το χειµώνα, έχει περίπου 30. Η αγάπη για τον τόπο όπου µεγαλώνουµε είναι συναίσθηµα κοινό και εκφράζεται
µε πολλούς τρόπους. Εγώ διάλεξα να την εκφράσω γράφοντας τούτο το βιβλίο. Η αγάπη όµως αυτή, που φύτρωσε “Εν Κροκυλείω
∆ωρίδος”, δεν βοηθάει στο γράψιµο. Ο συγγραφέας πρέπει να είναι αποστασιοποιηµένος από το θέµα του, όπως ο χειρούργος
που δεν πρέπει να έχει συναισθηµατική σχέση µε τον ασθενή του. Προσπάθησα να το κάνω κι αυτό γνωρίζοντας όµως ότι είναι
αδύνατον να το πετύχω στην εντέλεια. Στην αρχή ξεκίνησα µε την ιδέα να παρουσιάσω ένα λεύκωµα µε τοπία. Η φωτογραφία
παρέµεινε βασικό εργαλείο παρουσίασης, αλλά στη διαδροµή φάνηκε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Σε αρκετά σηµεία το κείµενο
παίρνει τα ηνία. Σε όλη τη διαδροµή προσπάθησα να συνδυάσω κείµενο και αντίστοιχη εικόνα, πράγµα αρκετά δύσκολο. Επίσης,
παρουσιάζονται και αρκετά πρωτότυπα στοιχεία, κυρίως στο ιστορικό µέρος. Συνηθίζεται σε κάθε τέτοια προσπάθεια να
παρουσιάζεται το καλύτερο πρόσωπο και να µην αναφέρονται τα αρνητικά. Το ίδιο έκανα και εγώ. Παρουσιάζω το τοπίο, πλευρές
της παλιότερης ζωής, την ιστορία του χωριού και ό,τι άλλο µπόρεσα. Τα αρνητικά υπάρχουν και έχουν να κάνουν κυρίως µε
νοοτροπίες ορισµένων κατοίκων, στα µεταξύ τους “νταραβέρια” και στη σχέση τους µε την ιστορία τους, τη φύση και τα ζώα. Όπως
σε όλους τους µικρόκοσµους, υπήρχαν και υπάρχουν, δυστυχώς, Κροκυλειώτες, άντρες και γυναίκες, που κάνουν ανέξοδα τον
παλικαρά σε ζώα, που πετάνε τα σκουπίδια τη νύχτα στο ρέµα για να εκδικηθούν τον πρόεδρο και διάφορα άλλα, όπως το να
κρύβουν στα υπόγεια και να µην αποκαλύπτουν µε τίποτα τα τυχόν ιστορικά στοιχεία που κατέχουν. Υπάρχουν όµως και αυτοί
που θα δούµε περιδιαβάζοντας τις σελίδες αυτές. Υπάρχουν αγωνιστές σε πόλεµο και ειρήνη. Αγωνιστές και πρωτοπόροι, όπως
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ο Μακρυγιάννης, οι σκαφτιάδες που έφκιασαν τα δέκα χιλιόµετρα δρόµου “µαναχοί” τους χωρίς κονδύλια της Ε.Ε, αυτοί που
αγαπούν ανυπόκριτα τη φύση, τα ζώα και τον εαυτό τους και πολλοί ακόµα. Το βιβλίο που κρατάτε είναι µία από τις χιλιάδες
όψεις του χωριού µας που µπορούν να πάρουν τη µορφή βιβλίου. Είναι η δική µου εικόνα, που θέλω να τη µοιρασθώ µε τους
συµπατριώτες µου και τους φίλους του χωριού και της περιοχής. Γυρνώντας τώρα σε ειδικότερα θέµατα: σε αρκετά σηµεία
παρουσιάζονται αυτοτελείς ιστοριούλες σε πλαίσιο µε διαφορετικό χρώµα. Είναι προσπάθεια να φωτίσουν και να προβάλλουν
το γενικότερο θέµα. Στο πρώτο κεφάλαιο οι ιστοριούλες αυτές έχουν και τίτλο. Στα επόµενα, θέλοντας να ενισχύσω τη συµµετοχή
του αναγνώστη, τον αφήνω να δώσει νοερά τον τίτλο που βγάνει το συναίσθηµα της στιγµής. Στο τέλος του βιβλίου περιλαµβάνεται
και σχετική βιλιογραφία, κυρίως για το ιστορικό µέρος, που επιτρέπει στον ενδιαφερόµενο αναγνώστη να αποκτήσει κάποια ιδέα
για την πιθανή ερµηνεία των ευρηµάτων. Ακόµα, στο τέλος περιλαµβάνεται και γλωσσάρι για κάποιες “αγνωστότατες” λέξεις,
φράσεις και αρχαιολογικούς όρους. Η αγωνία και η έντονη επιθυµία µου να δώσω τη δική µου εικόνα µε ώθησαν να κάνω τα πιο
πολλά πράγµατα µόνος. Εκτός από τη συγγραφή, έκανα την έρευνα, τη φωτογράφηση, την ηλεκτρονική επεξεργασία φωτο-
γραφιών και κειµένου, την καλλιτεχνική επιµέλεια. Η φυσική συνέπεια είναι ότι το βιβλίο, παρ’ όλη την προσπάθεια, αποτελεί
ερασιτεχνικό έργο. Και µε όλα όµως αυτά, όπως καταλαβαίνετε, χρειάστηκα βοήθεια και είναι ώρα για τις ευχαριστίες. Πρώτα όµως
πρέπει να αναφέρω την υποχρέωση που έχω σε όλους τους συµπατριώτες µου και τους γονείς µου, που έχουν περάσει πια
στην άλλη όχθη, αλλά που οι ιστορίες τους περιλαµβάνονται στο βιβλίο. Κατόπιν, ευχαριστώ τη σύζυγό µου Παναγιώτα για τη
βοήθειά της σε πολλά επίπεδα και κυρίως γιατί έστρεψε την προσοχή µου στα µικροσκοπικά αυτά πήλινα αρχαία αντικείµενα που
αποκαλύπτουν τόσα πολλά. Ευχαριστώ τους: Κωνσταντίνο Σερέλη για τις πληροφορίες γεωλογικού ενδιαφέροντος, την Αθανασία
και τον Γιώργο Γιαννακόπουλο για τη βοήθειά τους και ειδικότερα στο κεφάλαιο µε τα φαγητά και τα ιστορικά, το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Γουλανδρή για το κεφάλαιο µε τα λουλούδια, τη ∆ήµητρα Μπακαρέζου για τη βοήθεια στο κεφάλαιο µε τα λουλούδια και
τις εργασίες. Ευχαριστώ ακόµα τους: Κωνσταντίνο Υφαντή, Τάκη Π. Κουτσούκο, Θύµιο Αποστολακόπουλο, Γιώργο Βάρσο και
Νίκο Αυγερόπουλο για τη βοήθειά τους σε επιµέρους θέµατα, την Αγγελική Κόκκου για τη γλωσσική επιµέλεια και τις παρατηρήσεις
της για αρχαιολογικά θέµατα και γενικότερα για τη δοµή και την έκδοση του βιβλίου, την Αναστασία ∆ούκα, τον Παναγιώτη Κυριαζή,
τον Άγγελο Λυκούδη και τον Θαλή Ζη για την “κοµπιουτερική” τους υποστήριξη και το Γιώργο Σύρκο για τις συµβουλές του ώστε
να µπορέσει να τυπωθεί το βιβλίο µε λογικό κόστος - βιβλία µε τόσο περιορισµένο αναγνωστικό κοινό έχουν εξωπραγµατικό
κόστος. ∆εν χρειάζεται βέβαια να τονίσουµε ότι για τυχόν λάθη και παραλείψεις υπεύθυνος αποκλειστικά είναι ο συγγραφέας.
Τέλος, ευχαριστώ όλους τους Κροκυλειώτες που µε τις συζητήσεις τους µε βοήθησαν, χωρίς να το ξέρουν, καθώς και όλους
όσους µε ενθάρρυναν. Το βιβλίο τούτο αφιερώνεται στους γονείς µου, σε όλους όσους βοήθησαν µε οποιοδήποτε τρόπο και σε
όλους όσους µοιράζονται µαζί µου την αγάπη τους για τον τόπο. Τέλος, ζητείται προκαταβολικά συγγνώµη αν ξέχασα κάποιον
στην έκφραση ευχαριστιών, καθώς και για τα τυχόν λάθη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ως νέοι Οδυσσείς

Το ταξίδι µας αρχίζει στις 22 ∆εκεµβρίου 1961. Στη συνοικία
της Παναγίας της Τρυπητής στο Αίγιο, εγώ ο Παρασκευάς,
µαθητής της πρώτης τάξης του Γυµνασίου Αιγίου, περίµενα τον
πατέρα µου. Ήταν ήδη κοντά 6 το βράδυ. Ο πατέρας ταξίδευε
από την Αθήνα όπου δούλευε. Είχε κανονίσει ταξίδι στο Κρο-
κύλειο για τα Χριστούγεννα. Όλα τα αγόρια και τα κορίτσια, που
αποφοιτούσαν από το ∆ηµοτικό Σχολείο στο Κροκύλειο και
ήθελαν να συνεχίσουν στο Γυµνάσιο, έπρεπε να ξενιτευτούν. Η
µεγάλη πλειοψηφία συνέχιζε τις σπουδές στο Λιδωρίκι. Εγώ
έτυχε να έχω τη θεια τη Φροσύνη στο Αίγιο και πήγα εκεί. Οι
άντρες, από την άλλη µεριά, είχαν αρχίσει να φεύγουν από
πρωτύτερα, όπου και όπως µπορούσαν. Άλλοι έφευγαν για τη
Βόρειο Αµερική και άλλοι για την πρωτεύουσα. Ο πατέρας
πήγε στην Αθήνα, η µάνα και οι δύο αδελφές έµειναν στο χω-
ριό. ΄Ετσι είχαν τα πράγµατα εκείνο το βράδυ. Είχε και διακοπή
ρεύµατος και η εφεδρική λάµπα πετρελαίου µας έκανε παρέα
στην αναµονή. Κάποια στιγµή ακούστηκε βρόντος από πατη-

µασιές στην πέτρινη σκάλα από το δρόµο. Ο θείος Πέτρος ση-
κώθηκε και άνοιξε την πόρτα. Ο πατέρας µπήκε και χαιρέτισε,
αφού πρώτα ακούµπησε πίσω από την πόρτα το τσουβάλι µε
τα πράγµατά του. Έπειτα, αφού έγινε λίγη κουβέντα περί κα-
θηµερινών θεµάτων, ήρθε η στιγµή που περίµενα µε αγωνία.
Έδειξα στον πατέρα µου τους βαθµούς του πρώτου διµήνου.
∆εν ήταν τίποτα σπουδαίες επιδόσεις, αλλά δεν είχα κανένα
βαθµό κάτω από τη βάση. Ο πατέρας πλησίασε στη λάµπα,
τους είδε και δεν είπε τίποτα. Σε λίγο πέσαµε για ύπνο, γιατί
την άλλη µέρα µας περίµενε ταξίδι.
Το άλλο πρωί ξεκινήσαµε µε τα πόδια για το πρακτορείο. Τώρα
ήµασταν τρεις, γιατί την τελευταία στιγµή αποφάσισε να έλθει
µαζί µας και ο ξάδελφος ο Γιάννης, µαθητής της τετάρτης
Γυµνασίου και Αιγιώτης. Οι αποσκευές µας ήταν το τσουβάλι
του πατέρα και ένα χαρτοκούτι από γάλατα. Πάνω στο τσου-
βάλι ήταν ραµµένο πρόχειρα το χαρτόνι από το τσιγαρόκουτο
µε το όνοµα και τη διεύθυνση “Κροκύλειον ∆ωρίδος”, γραµµένη
µε χοντρό µολύβι. Το ίδιο ήταν γραµµένο και στο χαρτόκουτο.
Η πρώτη διαδροµή ήταν Αίγιο-Πάτρα. Πριν από την Πάτρα, γύ-
ρω στα 2 χιλιόµετρα µακριά από τη διαδροµή του λεωφορείου,
είναι το Ρίο. Το λεωφορείο όµως δεν έκανε αυτή τη µικρή πα-
ράκαµψη, και έτσι πήγαµε στην Πάτρα. Η δεύτερη διαδροµή
ήταν Πάτρα-Ναύπακτος µέσω Ρίου-Αντιρρίου. Για τη διαδροµή
αυτή υπήρχαν δύο επιλογές. Αν ο ταξιδιώτης ήταν τυχερός,
προλάβαινε ένα από τα δυο-τρία δροµολόγια της ηµέρας. Αν
όχι, η λύση ήταν το αστικό λεωφορείο Πάτρα-Ρίο. Στο Ρίο γι-
νόταν επιβίβαση στο οχηµαταγωγό πλοίο και αποβίβαση στο
Αντίρριο. Η επόµενη φάση του ταξιδιού ήταν το αστικό λεω-
φορείο Αντίρριο-Ναύπακτος. Στις διαδροµές αυτές, όταν είχε
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κόσµο, ο ένας ήταν στριµωγµένος δίπλα στον άλλο, µε τις κού-
τες και τα τσουβάλια ανάµεσά τους. ∆υστυχώς, αυτό συνέβη
και σε µας, γιατί δεν προλάβαµε το κανονικό δροµολόγιο.
Υπήρχε πίεση χρόνου, γιατί έπρεπε να είµαστε στη Ναύπακτο
κατά τις 12 και µισή.
Στη µία η ώρα το απόγευµα ξεκίναγε το δροµολόγιο του 12ου
ΚΤΕΛ Φωκίδος από Ναύπακτο για Άµφισσα από το δρόµο
κατά µήκος άλλοτε της κοιλάδας και άλλοτε της χαράδρας του
Μόρνου ποταµού. ΄Υστερα από όλη αυτή την ανακατωσούρα
φτάσαµε και εµείς εγκαίρως, βγάλαµε εισιτήρια και φορτώσαµε
το κουτί και το τσουβάλι. Μετά από ένα δίωρο περίπου κοπά-
νηµα, γιατί ο δρόµος δεν ήταν ασφαλτοστρωµένος -ίσως και
κανένα ξερνοβολητό-, γινόταν η ποθητή άφιξη στο καλύβι του
Πολύµερου στην τοποθεσία Μαντήλω. Η µέρα ήταν µουντή και,
όταν φτάσαµε, κοντοζύγωνε το σκοτάδι. Ο Νικολέτος µε το
µικρό λεωφορείο περίµενε για την αναρρίχηση στο Κροκύλειο.
∆έκα χιλιόµετρα λακκούβες, λάσπες και χωµατόδροµος µε 11
στροφές 180 µοιρών και αµέτρητες µικρότερες. Αφού φτάσαµε
λοιπόν και µυρίζαµε Κροκύλειο, έµεναν δυο δουλειές. Πρώτα
να φορτωθούν τα πράγµατα, που εκείνο το βράδυ ήταν ανά-
λογα µε τους επιβάτες. ∆εύτερον, έπρεπε να περιµένουµε και
το αντίθετο δροµολόγιο Άµφισσα-Ναύπακτος, που έφερνε τους
επιβάτες του κανονικού δροµολογίου Αθήνα-Κροκύλειο µέσω
Λιβαδειάς, Αράχοβας, Άµφισσας, Λιδωρικίου. Έκανε κρύο µέσα
και έξω από το λεωφορείο. Την ώρα που περιµέναµε, την πε-
ράσαµε µε βόλτες πέρα-δώθε.
Έφτασε κάποια στιγµή και η ανταπόκριση, όπως λεγόταν η
αναµονή για το αντίθετο δροµολόγιο. Ξανάρχισε πάλι η ανα-
κατωσούρα µε το φόρτωµα και την τακτοποίησή µας µέσα στο

όχηµα. Ο Γιάννης και εγώ, ως ανήκοντες στα γυναικόπαιδα,
στριµωχτήκαµε µέσα στο αυτοκίνητο του Νικολέτου. Στη σχάρα
των αποσκευών τα πράγµατα έπιαναν όλη τη σκεπή, σε ύψος
60 πόντων. Τα υπόλοιπα ήταν µέσα, ανάκατα µε µας. Επειδή
δεν υπήρχε χώρος για όλους, ο πατέρας, µαζί µε πέντε-έξι
άλλους, πήρε θέση όρθιος στην εξωτερική σχάρα στο πίσω
µέρος.
Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει όταν ξεκίνησε η ανάβαση, η
τελευταία διαδροµή. Το αυτοκίνητο ακολουθούσε τις ροδιές,
σκαµµένες στο δρόµο. ∆εν υπήρχε άλλη επιλογή, γιατί από τη
χρήση και την έλλειψη συντήρησης οι ροδιές ήταν βαθιές. Αλλά
και ο δρόµος ήταν στενός και δεν υπήρχε χώρος για µα-
νούβρες. Ήταν περίεργο, αλλά αυτές οι ροδιές δούλευαν σαν
ράγες τρένου. Ο “Νικολέτος” ανέβαινε και ανέβαινε. Έξω είχε
σκοτεινιάσει τελείως, ξεχώρισα µε δυσκολία ότι περνάγαµε από
τον Κεφαλόβρυσο. Στα εκατό µέτρα φτάσαµε στη τοποθεσία
Βρωµόγουρνα και πήραµε την ανηφορική στροφή προς τα δυ-
τικά. Ο δρόµος εδώ ήταν σχετικά ίσιος, αλλά γινόταν πιο ανη-
φορικός. Ο οδηγός, επειδή ήταν βαρυφορτωµένος και είχε
χάσει και τη φόρα του από τη στροφή, αναγκάστηκε να αλλάξει
ταχύτητα. Σταµάτησε εντελώς, αλλά πάνω εκεί ο µηχανισµός
αλλαγής ταχυτήτων µπλόκαρε και δεν έµπαινε η πρώτη τα-
χύτητα.Τα φρένα δεν µπορούσαν να κρατήσουν το υπερ-
φορτωµένο αυτοκίνητο που άρχισε να κυλάει προς τα πίσω
µέσα στα σκοτάδια. Οι άντρες πίσω στη σχάρα, µαζί και ο
πατέρας, πήδηξαν στα πλάγια, αριστερά και δεξιά από το
δρόµο. Οι άλλοι µέσα περιµέναµε, χωρίς φωνές, µε δέος να
δούµε τι θα γίνει. Ευτυχώς, ο οδηγός ήξερε πολύ καλά το
δρόµο και σε µερικές δεκάδες µέτρα το αυτοκίνητο έφτασε σε
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βη δεν µπορούσε να διορθωθεί εκείνη την ώρα.Θα επισκευ-
αζόταν την άλλη µέρα και τότε θα µας έφερνε τπράγµατα.
∆εν υπήρχε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουµε µε τα πόδια.
Επειδή ήταν πολύ σκοτεινά και φακοί δεν υπήρχαν, δεν γινόταν
να πάµε από το µονοπάτι που ήταν συντοµότερο. Ακολου-
θήσαµε λοιπόν τον καρόδροµο. Υπολογίσαµε ότι θέλαµε πε-
ρίπου µιάµιση ώρα µέχρι το χωριό. Ο πατέρας, ο Γιάννης και
εγώ τραβήξαµε µπροστά µε όρεξη και σε λίγο είχαµε ξεκοπεί
από τους άλλους. Στα Κοτρώνια βρήκαµε χιόνι, αραιό στην αρ-
χή, χοντρότερο ύστερα. Ο Γιάννης, που στο Αίγιο δεν έβλεπε
συχνά χιόνι, ενθουσιάστηκε, άρχισε να παίζει χιονοµπαλιές και
να τρώει χιόνι. Από τα Κοτρώνια µέχρι το χωριό συνεχίσαµε
έτσι. Έριχνε και χιόνι αραιό από καιρό σε καιρό. Οι πατηµασιές
µας άφηναν ίχνη στο χιόνι. ∆εν βλέπαµε και καλά και ουκ ολί-
γες φορές πατήσαµε σε νερολακκούβα καµουφλαρισµένη από
χιόνι. Πιο πάνω το χιόνι έγινε σκληρότερο και αυτό µας βοή-
θησε στο περπάτηµα.
Έτσι πορευόµενοι, φτάσαµε στου Θεµιστοκλή τη βρύση. Από
µακριά ακούστηκε το τσουρνάρισµα του νερού που έτρεχε από
µια µετάλλινη βρύση βιδωµένη στον κορµό ενός µεγάλου πλά-
τανου στη δεξιά πλευρά του δρόµου. Το νερό ερχόταν µέσα
στον κορµό από την αριστερή µεριά του δρόµου µε µια σωλήνα
χωµένη στο χώµα. ∆εν σταµατήσαµε καθόλου βέβαια στη
βρύση, αλλά συνεχίσαµε να ανεβαίνουµε χωρίς ανάσα την
ανηφόρα µέχρι την Αγία Παρασκευή όπου, ακολουθώντας το
δρόµο, στρίψαµε αριστερά. Κανονικά από εδώ πρωτοβλέπεις
το χωριό. Φως όµως πουθενά, αν δεν ήξερες πού είναι το χω-
ριό, δεν καταλάβαινες τίποτα. Τελικά είδαµε, ή µάλλον µαντέ-
ψαµε µέσα στην αντάρα ό,τι φαινόταν από το Κροκύλειο.

ένα ίσιωµα και σταµάτησε. Βγήκαµε όλοι έξω και, µετά από
σύντοµη εξέταση στα σκοτεινά, ο Νικολέτος µας είπε ότι η βλά-

Εικ. 1. Προς Κροκύλειο.



Εικ. 2. Και είδαµε το Κροκύλειο.
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∆ηµοτικός φωτισµός δεν υπήρχε, η ώρα ήταν περασµένη και
τα φώτα στα δύο καφενεία είχαν σβήσει. Εµείς όµως ξέραµε, το
χωριό ήταν εκεί και µας περίµενε µε τις συννεφιές και τα
σκοτάδια του.
Η µάνα στο µεταξύ περίµενε κάνοντας µετάνοιες δίπλα στο
αναµµένο τζάκι. Ήταν πολύ αργά για τα µέτρα του χωριού. Είχε
αρχίσει να ανησυχεί, αλλά όλοι είχαν κοιµηθεί. ∆εν υπήρχε
ψυχή για να ρωτήσει αν ακούστηκε τίποτα για το λεωφορείο. Τα

κορίτσια είχαν κοιµηθεί στα στρωσίδια δίπλα στο τζάκι. Η µάνα
όµως αγρυπνούσε µε παρέα το µονολόι της φωτιάς. Ακόµα και
τα ζωντανά στο κατώι δεν ακούγονταν. Ησυχία, αβάσταχτη
ησυχία.

Την ίδια ώρα εµείς, οι Οδυσσείς, πλησιάζαµε περπατώντας µε
όρεξη, όπως το µουλάρι που οσµίζεται το παχνί του. Ανεβή-
καµε δροµαίοι τον ανήφορο από την αγορά και στρίψαµε δεξιά
στο σοκάκι που έβγαζε στο σπίτι. Το θέαµα ευοίωνο και λυτρω-
τικό.

Η άφιξη ξεσήκωσε για λίγο το σπίτι. Η µάνα έδειξε την ανακού-
φισή της µε την ερώτηση “Τι γίνατε µωρέ παιδιά;”. Της είπαµε
την ιστορία εν συντοµία, ταυτόχρονα µε την εφόρµηση στο
τζάκι. Πρώτα ζεστάναµε τα χέρια και µετά βγάλαµε τα παπού-
τσια και τις κάλτσες. ΄Υστερα φάγαµε και ξεραθήκαµε στα κρε-
βάτια µας. Έτσι φτάσαµε και εµείς στην Ιθάκη µας. Την άλλη
µέρα έσφαζαν τα γουρούνια, ουρλιαχτά πόνου, ήλιος λαµπρός,
χαρά θεού.

Εικ. 3. Η µάνα περιµένει.

Εικ. 4. Καλά νέα, φτάνουµε.



Εικ. 5. Χαρά θεού.
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Γυµνάσιο στο Λιδωρίκι

Όταν τα παιδιά του χωριού τελείωναν το ∆ηµοτικό Σχολείο,
εξαντλούσαν τις ευκαιρίες της επί τόπου εκπαίδευσης.
Συνέχιση σπουδών σήµαινε ξενιτεµός. Προπολεµικά υπήρχε
∆ηµοτικό και Σχολαρχείο, ποτέ όµως το Κροκύλειο δεν είχε
Γυµνάσιο. Η συνηθισµένη και κοντινότερη επιλογή ήταν το Λι-
δωρίκι. Τότε, για την εγγραφή στο Γυµνάσιο, έπρεπε ο µα-
θητής να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις. Γίνονταν τον Ιούνιο,
στο σχολείο όπου ήθελε να φοιτήσει ο µαθητής, και αυτή ήταν
συνήθως η πρώτη γνωριµία µε το Λιδωρίκι για τα περισσότερα
παιδιά.
Το πρώτο πρόβληµα προς επίλυση ήταν η διαµονή. ∆εν
υπήρχε υποδοµή, µόνο δωµάτια µέσα σε σπίτια ή δωµάτια
προσθήκες. Τα αποχωρητήρια βρίσκονταν έξω, όπως σε όλα
τα σπίτια της επαρχίας την εποχή εκείνη. Ο νεροχύτης ήταν
συνήθως ένα τροποποιηµένο κατώφλι παραθύρου µε µια
τρύπα για να φεύγει το νερό. Τα έπιπλα λίγα, ένα κρεβάτι και
ένα τραπέζι. Τα κρεβάτια ήταν διαφόρων ειδών, ράντζα ή ένα
φύλλο πόρτας σε τρίποδα, ή ό,τι άλλο φανταζόταν και µπο-
ρούσε ο καθένας. Τη θέση της ντουλάπας ρούχων την έπαιρνε
συνήθως ένα καρφί στον τοίχο και κάποιο χαρτοκούτι ή
τσουβάλι για τα εσώρουχα.
Η θέρµανση ήταν µεγάλο πρόβληµα. Όσοι είχαν κάποια άνεση
οικονοµική, αγόραζαν ένα-δυο φορτώµατα ξύλα. Τα πολλά
όµως τα “στραµπούλαγαν” από φράχτες και απ’ όπου αλλού
τύχαινε. Τα δωµάτια κατά κανόνα δεν είχαν τζάκι, οπότε η λύση
ήταν ή ξυλόσοµπα ή µαγκάλι ή “απκάτ’ απ’ τ’ κβέρτα”.
Ως προς τα οικονοµικά, η µείωση του ενοικίου γινόταν µε τη

συγκατοίκηση. Σε ένα δωµάτιο έµεναν δύο ή τρία παιδιά,
στρατός ολόκληρος. Τα βιβλία δεν ήταν δωρεάν, αλλά δεν
άλλαζαν και έκδοση κάθε χρόνο. ΄Ετσι, οι µικρότεροι µαθητές
αγόραζαν φθηνότερα τα µεταχειρισµένα βιβλία των µεγαλύ-
τερων.
Η κυκλοφορία στους δρόµους επιτρεπόταν στους µαθητές
από τις 5 µέχρι τις 7 το απόγευµα. Φυσικά έπρεπε οι µαθητές

να φοράνε τη στολή: το πηλήκιο µε την κουκουβάγια τα α-
γόρια, την ποδιά τα κορίτσια. Αυτό σήµαινε ότι τα σπίτια στις
παρυφές της κωµόπολης ήταν, από την άποψη τούτη,
πλεονεκτικά, γιατί ο έλεγχος ήταν δυσκολότερος. Ο παιδο-
νόµος ήλεγχε την εφαρµογή αυτών των περιορισµών, αλλά
και οι καθηγητές έκαναν εφόδους στα σπίτια τις ώρες απα-
γόρευσης της κυκλοφορίας. Το Λιδωρίκι τότε είχε ηλεκτρο-
φωτισµό µε γεννήτρια. Το ρεύµα, µε ακανόνιστη τάση που

΄Εργα και ηµέραι γυµνασιοπαίδων

Ο µπαρµπα-Γιάννος είχε ένα µικρό καφενεδάκι, τυφλό από
όλες τις µεριές, µόνη ελεύθερη πλευρά ήταν η είσοδος. Ήταν
και πολύ βαρήκοος, σχεδόν κουφός. Όταν έπλενε τα
φλιτζανοπότηρα, είχε γυρισµένη την πλάτη στην είσοδο. Όταν
σχόλαγαν οι γυµνασιόπαιδες, κάποιος από αυτούς που
περνούσαν έβαζε το κεφάλι του µέσα από την πόρτα και έλεγε
χαµηλόφωνα “Μπαρµπα-Γιάννο να σε πλακώσω στο ξύλο;”. Ο
φουκαράς ο µπαρµπα-Γιάννος άκουγε έναν αµυδρό ήχο, αλλά
δεν µπορούσε να ξεχωρίσει τα λόγια. Νόµιζε ότι πρόκειται
για πελάτη. Γυρνούσε και φώναζε µε στεντόρεια φωνή
“΄µέσωωως”.
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ανεβοκατέβαινε, σταµάταγε στις 11 το βράδυ και άρχιζε πάλι
στις 4 το πρωί. Στο διάστηµα αυτό έβρισκαν οι µαθητές ευ-
καιρία να αλωνίζουν, γιατί φυσικά ο έλεγχος ατονούσε.
Στο Αίγιο, µεγαλύτερη πόλη, δεν υπήρχε απαγόρευση κυ-
κλοφορίας, δεν επιτρεπόταν όµως ο κινηµατογράφος. Το 1961
δόθηκε άδεια από το γυµνασιάρχη για δύο µόνον έργα: το ένα
ήταν “Ο Μεγάλος Ψαράς”, για τον Απόστολο Πέτρο, το άλλο “Ο
Φούλτων και το ατµόπλοιο”. Αµφότερα έργα διάπλασης
χρηστού χαρακτήρος.
Το φαγητό αποτελούσε άλλο πονοκέφαλο των µαθητών στο
Λιδωρίκι. Τι θα φάνε οι µετανάστες µαθητές; Πρώτη λύση το
σακούλι από το χωριό. Έστελναν οι µανάδες τρόφιµα από το
χωριό, ως ασυνόδευτο δέµα, µε το λεωφορείο. Κυρίως ψωµί
φρεσκοζυµωµένο, τυρί και πίτες διαφόρων ειδών: µακαρο-
νόπιτες, πρασόπιτες, τραχανόπιτες. Ακόµα και κρέας έστελναν
οι γονείς. Σε µια τέτοια περίπτωση, δύο νεαροί γόνοι του Κρο-
κυλείου, µόλις έλαβαν το κρέας, το έβαλαν αµέσως στην γκα-
ζιέρα. Ξεχάστηκαν όµως στην µπάλα, και το κρέας κάηκε.
Γυρίζοντας, το δωµάτιο µύριζε σαν να έφτιαχναν χαλβά. Για
τους έχοντες όµως τίποτα λεφτούλια, υπήρχαν και τα τρία ε-
στιατόρια: του Γαρδίκη, του Παπαϊωάννου και του Βούλγαρη.
Συνήθως δεν έδιναν λεφτά στα παιδιά, αλλά είχαν ένα βι-
βλιάριο όπου, σε συµφωνία του κηδεµόνα µε κάποιον από
τους εστιάτορες, γραφόταν η χρηµατική αξία κάθε γεύµατος.
Σε τακτικά διαστήµατα πέρναγε ο κηδεµόνας για να κανονίσει
τη “ζηµιά”. Υπήρχε όµως αυτοσυγκράτηση και από τα παιδιά
στο εστιατόριο. Όλοι, ακόµα και τα παιδιά, ήξεραν ότι δεν κυ-
κλοφορούσε αρκετό χρήµα. Σπουδαίο φαΐ ήταν το κρέας, ήταν
όµως και το ακριβότερο. ΄Ετσι, τα παιδιά έτρωγαν συνήθως

φασόλια, µακαρόνια ή πατάτες. Μερικές φορές, άµα πέρναγε
απέξω από το εστιατόριο, την ώρα που έτρωγαν, κάποιος
πονόψυχος καθηγητής, κέρναγε τα παιδιά που ήταν µέσα.
Το τελευταίο µεγάλο πρόβληµα εκείνης της ζωής ήταν η επι-
κοινωνία µε το χωριό. Όποτε δινόταν ευκαιρία, τα παιδιά
έφευγαν µε το λεωφορείο το Σάββατο το απόγευµα για το
Κροκύλειο. Στόχος τους ήταν να δουν τους γονείς, αλλά και να
γυρίσουν τη ∆ευτέρα το πρωί µε το σακούλι γεµάτο. Μερικές
φορές, κάµποσα παιδιά το έπαιρναν για το χωριό µε τα πόδια,
πέντε ώρες γεµάτες. Το χειµώνα όµως η διαδροµή µπορούσε
να είναι επικίνδυνη. Κάποτε τρία παιδιά προσπάθησαν, χει-
µώνα καιρό, να περάσουν τον Κόκκινο ποταµό από ακατάλ-
ληλο σηµείο για να κόψουν δρόµο. Το ποτάµι όµως είχε
κατεβασιά και ξαφνικά βρέθηκαν µέχρι τη µέση µέσα στο θολό
νερό κινδυνεύοντας από τις πέτρες και τα ξύλα που κύλαγαν
µαζί µε το νερό. Έβαλαν στη µέση τον µικρότερο και µπόρε-
σαν να γυρίσουν πίσω και να περάσουν από το γεφύρι. Οχτώ
ώρες έκαναν να φτάσουν στο χωριό µε τα ρούχα τους ασή-
κωτα από το νερό.

Μαντήλω - Κροκύλειο

Η τοπική συγκοινωνία οµαλοποιήθηκε περίπου από το 1950
και µετά. Μέχρι τότε, ο κόσµος βολευόταν µε το φορτηγό του
∆ούνη από τη Ναύπακτο, όποτε πέρναγε από το Κρο-
κύλειο,γιατί δεν είχε κανονικά δροµολόγια, όρθιοι στην κα-
ρότσα. Πριν τον πόλεµο η συγκοινωνία γινόταν από τη Βι-
τρινίτσα µε πλοίο, όπως η “Πύλαρος”, (βλ. κεφ.4). Μετά ήρθε
ο Μιαούλης. Ήταν ένα µικρό φορτηγό µε την καρότσα σκεπα-
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σµένη µε µουσαµά. Οι επιβάτες κάθονταν πίσω σε πάγκους
κατά µήκος της καρότσας, όπως στα στρατιωτικά φορτηγά, τα
πράγµατα στοιβάζονταν µπροστά στα πόδια των επιβατών.
Πέρασαν έτσι τέσσερα-πέντε χρόνια, έως ότου το ΚΤΕΛ Φω-
κίδος καθιέρωσε καθηµερινό δροµολόγιο Αθήνα-Κροκύλειο
και αντίστροφα. Η άφιξη από την Αθήνα γινόταν κατά τις 4 το
απόγευµα, οπότε άρχιζε η αποβίβαση υπό τα όµµατα των
θαµώνων της αγοράς. Η άφιξη ήταν το κορυφαίο κοινωνικό
γεγονός της ηµέρας. Οδηγός και εισπράκτορας διανυκτέρευαν
στο πανδοχείο της Λέτας η “∆ροσιά” και την άλλη µέρα, πολύ
πρωί, το λεωφορείο αναχωρούσε για Αθήνα µέσω Λιδωρικίου.
Πολλές φορές το χειµώνα ο εισπράκτορας ξυπνούσε νωρίτερα
από τον οδηγό για να προετοιµάσει τη µηχανή για εκκίνηση. Η

πολύ χαµηλή θερµοκρασία τη νύχτα έκανε το ξεκίνηµα µε τη
χειροκίνητη µανιβέλα σχεδόν αδύνατο. Έπρεπε να γίνει προ-
θέρµανση της µηχανής. Για το σκοπό αυτό ο εισπράκτορας
µάζευε άχυρα από το προηγούµενο βράδυ και το πρωί-πρωί
τα άναβε κάτω από τη µηχανή. Την ίδια εποχή, στην περιοχή
υπήρχαν και δυο άλλα µικρά λεωφορεία που εργάζονταν σαν
ταξί και έκαναν διαδροµές κυρίως από το Κροκύλειο για τα πιο
πάνω χωριά. Έµοιαζαν πολύ στην όψη. Τα αυτοκίνητα αυτά
τα ξεχώριζαν από το επώνυµο του οδηγού. Η φράση “΄Ερχεται
ο Νικολέτος” σήµαινε ότι έρχεται το αυτοκίνητο του Νικολέτου,
χωρίς να ενδιαφέρει αν το οδηγούσε ο ίδιος. Γύρω στα 1960,
το ΚΤΕΛ σταµάτησε το δροµολόγιο Αθήνα-Κροκύλειο και τη
διαδροµή Μαντήλω-Κροκύλειο την ανέλαβε ο Νικολέτος.

Περιµένοντας το λεωφορείο

Ήταν πρωί, νύχτα ακόµα. Το λεωφορείο έφευγε στις έξι. Οι
πέντε-έξι άνθρωποι που ταξίδευαν είχαν έλθει γύρω στις πέντε
για να βγάλουν εισιτήριο και µετά να πιούνε τον καφέ τους στο
καφενείο του Παγώνη υπό το φως της λάµπας λουξ, που άξιζε
για πενήντα λύχνους. Ο µπαρµπα-Κώτσος, γεωργοποιµήν,
παράγγειλε: “Γιωργάκι, ένα τσάι”. ∆υο-τρεις άλλοι, πιο
γραµµατιζούµενοι από τον µπαρµπα-Κώτσο, κατά το “δίδου
τοις σοφοίς αφορµήν”, άρχισαν να συζητούν περί καθαρευού-
σης, ότι το τσάι στη γλώσσα αυτή λέγεται τέιονκαι άλλα τέ-
τοια.Ο µπαρµπα-Κώτσος παρακολουθούσε σιωπηλός.Όταν
το θέµα εξαντλήθηκε και η κουβέντα έπαιρνε να τελειώσει,
επενέβη µε ένα πονηρό χαµόγελο. “Ρε Γιωργάκι, µπας κι αυτό
π’ µόφερες είναι τέιον; Γιατ’ εγώ παράγγειλα τσάι”. Εικ. 6. Τοπική συγκοινωνία.



Εικ. 7. Το ατµόπλοιο “Πύλαρος”.

Εικ. 8. 12ον ΚΤΕΛ Φωκίδος.
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Το άλλο αυτοκίνητο ήταν του Μπούτσικου. Έκανε κυρίως δια-
δροµές Αρτοτίνα-Μεσολόγγι και δεν δροµολογήθηκε ποτέ στη
διαδροµή Μαντήλω-Κροκύλειο. Υπάρχει ακόµα εγκαταλειµ-
µένο σε ένα χωράφι. Τώρα πια χρησιµεύει ως κιβωτός ανα-
µνήσεων. Στη συνέχεια η συγκοινωνία της περιοχής ξέπεσε
στην κατηγορία της άγονης γραµµής, αφού κόσµος δεν
υπήρχε πια.

Ξενιτεµός

Ο ξενιτεµός για βιοποριστικούς καθαρά λόγους άρχισε στο
τέλος του 19ου αιώνα. Το χωριό ήταν φτωχό, χωρίς παρα-
γωγή, και µε µεγάλο για την έκτασή του πληθυσµό. Οι πρώτη
µετανάστευση ήταν λίγο πριν την Επανάσταση του 1821. Από
ό,τι φαίνεται ήταν µάλλον µετεγκατάσταση στην Πελοπόννησο
και όχι µετανάστευση. Το περιστατικό αυτό παρουσιάζεται στο
κεφάλαιο 3. Η επόµενη µετεγκατάσταση έγινε στο Συκούριο
Λάρισας, τότε Κισερλί, όπου υπάρχουν, όπως λέγεται, πολλοί
απόγονοι και κροκυλειώτικα ονόµατα. Ο πρώτος όµως καθα-
ρός µεταναστευτικός προορισµός, µέχρι το 1900 περίπου,
ήταν τα µεταλλεία στο Λαύριο. Η µετανάστευση, και για πολλά
χρόνια αργότερα, γινόταν χωρίς την οικογένεια. Μόνον ο πα-
τέρας έφευγε. Ίσως αρκετοί συγχωριανοί µας να έλαβαν µέρος
και στα Λαυρεωτικά, αλλά δεν υπάρχουν µαρτυρίες για κάτι
τέτοιο. Υπάρχει η προφορική µαρτυρία ότι κάποιος από τους
Λαυριώτες µετανάστες, από τους Περλιγκαίους, που είχε πα-
ντοπωλείο, οργάνωσε έρανο συνεχείας, κρατώντας µικρό
ποσό από κάθε µισθοδοσία. Με τα λεφτά αυτά έγιναν δύο µε-
γάλα έργα. Πρώτα υψώθηκε το καµπαναριό του Αη-Γιώργη και

αγοράστηκε και τοποθετήθηκε το τρίφατσο ρολόι, το πρώτο,
καθώς λέγεται, στην επαρχία. Η µεταφορά του έγινε από την
παραλία µε καµήλες. ∆εν υπήρχαν δρόµοι αµαξιτοί τότε, αλλά
ούτε και αυτοκίνητα. Το δεύτερο έργο ήταν η ανέγερση του κτι-
ρίου του Σχολαρχείου στην πλατεία του χωριού. Στη θέση εκεί-
νου του κτιρίου βρίσκεται σήµερα ο δηµοτικός ξενώνας του
Κροκυλείου. Θα ξαναβρούµε όµως αυτά τα θέµατα στη συνέ-
χεια στο τέταρτο κεφάλαιο.
Λίγο µετά το 1900 άρχισε η µετανάστευση στη Βόρειο Αµερική
και κυρίως στις ΗΠΑ. Για πολλά χρόνια, µετανάστης γινόταν
και εκεί ο άντρας, χωρίς την οικογένεια. Το γεγονός αυτό συ-
νέβαλε στο να υπάρξουν αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων
που ξεπόνεσαν τον τόπο τους και χάθηκαν. Αυτό συνέβαινε
συχνότερα µε τους µετανάστες στην πόλη της Αντοφαγάστας
στη βόρεια Χιλή. Η µετανάστευση στη Νότιο Αµερική άρχισε
στη δεκαετία του 1920-30, κι αυτό γιατί οι ΗΠΑ περιόρισαν
τότε δραστικά τη µετανάστευση. Τα ταξίδια αυτά δεν ήταν εύ-
κολα, ούτε ακίνδυνα. Αναφέρεται ακόµα και πνιγµός δύο ατό-
µων στο πέρασµα του Ατλαντικού.
Μετά τη γερµανική κατοχή, στη διάρκεια και µετά τον εµφύλιο,
έγινε η τελειωτική έξοδος. Οι προορισµοί τώρα ήταν δύο: το
εξωτερικό, ΗΠΑ και Καναδάς, και το εσωτερικό, τα µεγάλα
αστικά κέντρα και, κυρίως, η Αθήνα.Τώρα όµως υπήρξε µια
καθοριστική διαφορά. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που µαζί µε
τον άντρα, ή λίγο αργότερα, µετανάστευε και η οικογένεια. Η
µετανάστευση αυτή σήµανε ουσιαστικά και το τέλος της ζωής
στο χωριό, όπως είχε διαµορφωθεί από τις απαρχές του ελλη-
νικού κράτους. Το χωριό κατάντησε φάντασµα. Η αλλαγή αυτή
βέβαια δεν ήταν εύκολη για τους ανθρώπους εκείνους.Εκτός
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από τον ψυχολογικό παράγοντα, ούτε οι υλικές συνθήκες ήταν
καλές. Συνήθως η οικογένεια νοίκιαζε ένα ή δυο δωµάτια,
χωρίς µπάνιο και τα άλλα συναφή. Αυτοί που ταξίδευαν στο
εξωτερικό είχαν και το πρόσθετο πρόβληµα της γλώσσας, που
για πολλούς παρέµενε ουσιαστικά άλυτο δια βίου.

Συνέπειες

Μια καλοκαιριάτικη µέρα, αργά το απόγευµα, η µάνα και τα
τρία παιδιά γύριζαν από το Αβορίτι. Είχαν περάσει τη µέρα
τους, η µάνα κουτσοκορφίζοντας καλαµπόκι και τα παιδιά παί-
ζοντας κούνια, λούτσισµα και άλλα. Η ποµπή περιελάµβανε
και τις δύο οικόσιτες γίδες, τη Μπάρτσια και τη Σιούτα, καθώς
και το µουλάρι, τη Μαρίκα. Ήταν ζώο καλόγνωµο και είχε συµ-
βάλει πολύ στην επιβίωση της οικογένειας, αλλά τώρα είχε γε-
ράσει. Είχε αποφασιστεί ότι στο τέλος Αυγούστου η οικογένεια
θα έφευγε οριστικά για την Αθήνα. Όπως περπάταγαν σιωπη-
λοί, ο γιος ρώτησε ξαφνικά: “Μάνα, τι θα γίνει η Μαρίκα και οι
γίδες τώρα που θα φύγουµε;”. “΄Εχουµε κανονίσει να δώσουµε
τη Μαρίκα την άλλη βδοµάδα, τη Μπάρτσια θα τη δώσουµε
αλλού για µανάρα και τη Σιούτα στο χασάπη”. Ο γιος δεν είπε
τίποτα. Την άλλη βδοµάδα ήρθε µια γυναίκα από ένα χωριό
ψηλότερα από το Κροκύλειο για να πάρει τη Μαρίκα. Μετά
από λίγη κουβέντα µε τη µάνα, η γυναίκα πήρε την τριχιά και
ξεκίνησε χωρίς πολλά-πολλά. Η Μαρίκα έφευγε και έστριβε
αριστερά για να χαθεί για πάντα πίσω από το διπλανό σπίτι.
Εκείνη τη στιγµή γύρισε και κοίταξε λοξά πίσω µε ορθάνοιχτα
τα µάτια της. Χλιµίντρισε ελαφρά, την άλλη στιγµή χάθηκε. Πέ-
ρασαν πολλά χρόνια και καιροί, η µάνα πέθανε, ο γιος γέρασε,

αλλά ποτέ δεν µπόρεσε να ξεχάσει εκείνη τη µατιά. Μετά από
καµιά δεκαριά µέρες, ο γιος ξαναείδε εκείνη τη γυναίκα. Ήρθε
να παραπονεθεί ότι το µουλάρι δεν µπορεί να δουλέψει, κο-
ντανασαίνει. “Θα το κυλίσω”, είπε. Όταν τα µουλάρια δεν µπό-
ραγαν να δουλέψουν άλλο, τα γκρέµιζαν στον τοπικό καιάδα.
“Όχι, να µην το κυλίσεις, άµα δεν το θέλεις το µουλάρι να το
φέρεις πίσω”, είπε η µάνα. Τελικά, η Μαρίκα δε γύρισε. Ποτέ
δε µάθαµε τι απέγινε.

Εικ. 9. Τα γραφειοκρατικά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Γεωγραφικά και Γεωλογικά

Γεωγραφικά

Μετά την επεισοδιακή άφιξή µας στο χωριό, είναι καιρός να
γνωρίσουµε τη γεωγραφία του Κροκυλείου. Αντί για χάρτη, θα
χρησιµοποιήσουµε την αεροφωτογραφία της επόµενης σε-
λίδας. Ο προσανατολισµός της είναι περίπου ο εξής: αρχί-
ζοντας από το κέντρο της φωτογραφίας, προς τα δεξιά είναι η
ανατολή, προς τα πάνω ο βοριάς, αριστερά η δύση και κάτω ο
νότος. ΄Οπως βλέπουµε, στην περιοχή του Κροκυλείου δεσπό-
ζουν τα βουνά Παναγία και Θεούλης, τα οποία στην πραγµα-
τικότητα, όπως φαίνεται από ψηλά, είναι ένα ενιαίο ορεινό
συγκρότηµα. Στους χάρτες το βουνό αυτό αναφέρεται ως Ξερο-
βούνι και το νοτιότερο τµήµα του, αυτό που εµείς λέµε Θεούλη,
ως Πατήµατα. Από κάτω, από το χωριό, φαίνονται σαν δυο
βουνά που σκιάζουν την πλάτη του Κροκυλείου και σηµα-
τοδοτούν την εικόνα του. Η νότια υπώρεια του Θεούλη σχη-

µατίζει µια απότοµη πλαγιά -αλλού περισσότερο και αλλού
λιγότερο-, που καταλαµβάνει περίπου το ένα τέταρτο της πε-
ριοχής. Στην πλαγιά αυτή, κάπου στη νοτιοδυτική άκρη της,
είναι χτισµένο το σηµερινό χωριό και εκεί, λίγο βορειότερα, θα
πρέπει να εκτεινόταν ο αρχαίος οικισµός. Το µεγαλύτερο όµως
µέρος της περιοχής, κατά το ήµισυ περίπου, καλύπτει το βουνό
του Αη-Νικόλα. Το βουνό αυτό είναι ολοκληρωτικά κροκυ-
λειώτικο. Στα δυτικά βυθίζεται και τελειώνει στο Κουπακόρεµα,
προς τα νότια καταλήγει στο Μόρνο, στην ποταµιά. Ανατολικά
βυθίζεται και πάλι και χάνεται στο Πατσιρόρεµα. Στα βορειο-
δυτικά χωρίζεται από το συγκρότηµα Παναγίας-Θεούλη µε ένα
διάσελο, που σε παλιότερους χρόνους πρέπει να ήταν στρατη-
γικό σηµείο. Η υπόλοιπη περιοχή ορίζεται από τη δυτική πλα-
γιά ανώνυµου, στο χάρτη, βουνού. Το κοµµάτι αυτό είναι γνω-
στό ως Λόγγος και το βόρειο τµήµα του χωρίζεται από το Θεού-
λη µε το Πατσιρόρεµα. Στην αεροφωτογραφία έχουν σηµειω-
θεί αριθµοί που αντιστοιχούν στα τοπωνύµια που αναγρά-
φονται στον κατάλογο που δηµοσιεύεται στη σελίδα µετά την
αεροφωτογραφία. ∆εν έχουν συµπεριληφθεί όλα τα τοπω-
νύµια. Κάθε πενήντα µέτρα υπάρχει και άλλο τοπωνύµιο, κάτι
που ήταν χρήσιµο στο παρελθόν, όταν ο κόσµος ζούσε κοντά
στη γη. Όποιος γνώριζε τα τοπωνύµια, βρισκόταν σε πλεο-
νεκτική θέση όσον αφορά στο σχεδιασµό νόµιµων ή και παρά-
νοµων πράξεων. Κύριο κριτήριο για την επιλογή των τοπωνυ-
µίων ήταν η γνώση της ύπαρξής τους, αλλά και η χρησιµο-
ποίησή τους στην αφήγηση. Όταν, διαβάζοντας το βιβλίο,
συναντήσετε κάποιο τοπωνύµιο, µπορείτε να το βρείτε στον
κατάλογο που συνοδεύει την αεροφωτογραφία. ΄Ενα άλλο στοι-
χείο που µας δίνει η αεροφωτογραφία είναι µερικά µονοπάτια
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Εικ. 10. Η περιοχή από αέρος.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Κουµεντάρι
Μόρνος ποταµός
Βαµπακιά
Πατσιρόρεµα
Μαντήλω
Αλπόκαµπος
Αη-Παντελεήµονας
Γούρνες
Κεφαλόβρυσος
Αλαφοµούσκι
Καναπίτσες
Ξερλογγά
Τροµπέτα
Ζαγαδάκια
Βάτοι
Παλιάµπελο
Χούµα τ’ αµπέλι
Μία (µέγα) χωράφια
Στρογγ’λοκότρωνο
Κπακόρεµα
Τ’ Ραµαντάν’
Κούτσερα
Πησιά (Μπεσιά)
Αβορίτι-Αβορτόβρυση
Αγία Μαρίνα
Μία (µέγα) λ’θάρι
Γιουργλή
Κούνιες
Σπήλαιο

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Αγία Παρασκευή
Αη-Νικόλας
∆ιάσελο
Τούρλα
Νεραϊδάλωνα
Μάνθας χωράφια
Θεούλης
Πριόνια
Παναγία
Αη-Σωτήρω
Ζερέλια
∆ράκου
Ασπρόκαµπος
Παρασπόρια
Αη-Λιας
Εκκλησίτσα
Θεοτόκου
Γδαρµένη
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
Κουρεσόρεµα
Λουρίδες
Παλιόρογγο
Ζέζενα
Αρκουδόρεµα
Κλιµάκι
Αη-Γιάννης
Πατσιρού
Αβορτόκαµπος
Κωσταντίας λογγά

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Κατσκαβέλ’
∆ραµπάλες
Τ’ Κολοκύθα η ράχη
Απάνω Βέλουρας
Κερασιά
Κάτω Βέλουρας
Κρανιές
Φτελιόρεµα
Παλιαηλιάς
Απάνω Τσιούµπα
Φτελιά
Κάτω Τσιούµπα
Γραββανέικα Μαντριά

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Φακίστρα
Βατόλακκος
Ψωρολίθα
Αγία Βαρβάρα-Κορίθι
Σποραΐτη λάκκα
Ψαριανός
Αριά
Κρύα Βρύση
Βρωµόγουρνα
Τ’ Κούτλα τα δέντρα
Βαρκά
Κατ’ Βρυσ’
Κοτρώνια

Μονοπάτι Κροκύλειο-Περιβόλι (Αγλαβίστα)
Μονοπάτι Κροκύλειο-Πενταγιού
Μονοπάτι Ποταµιά-Αβορίτι-∆ιάσελο-Ζωριάνο
Κύριο µονοπάτι, Ποταµιά-Κροκύλειο
Σύνορα περιοχής Κροκυλείου
Όρια αρχαίου Κροκυλείου βάσει ευρηµάτων

και σύνορα, που σηµειώνονται µε γραµµές διαφορετικού χρώ-
µατος. Κάτω από τον κατάλογο των τοπωνυµίων υπάρχει επε-
ξήγηση για το τι αντιπροσωπεύει η κάθε γραµµή. Επισηµαί-
νουµε ότι τα µονοπάτια και τα σύνορα είναι χαραγµένα κατά
προσέγγιση, η αεροφωτογραφία δεν µπορεί να υποκαταστήσει
το χάρτη. ΄Εχουν χαραχθεί µόνον τα κύρια µονοπάτια που εξα-
σφάλιζαν την επικοινωνία µε τη γύρω περιοχή. Υπήρχαν ανα-
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ρίθµητα µικρά και µεγάλα µονοπάτια, όπως συνέβαινε και µε τα
τοπωνύµια.
Το τοπίο παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία. Αρχίζει από την πο-
ταµιά, την κοιλάδα του Μόρνου, σε υψόµετρο περίπου 400 µ.,
µε κυρίαρχη βλάστηση τα πουρνάρια και τα πλατάνια. Το χωριό
βρίσκεται σε υψόµετρο 850 µ. Λίγο πριν, αρχίζουν να ανακα-
τεύονται µέσα στα πουρνάρια και έλατα. Αυτό έγινε τα τελευ-
ταία πενήντα χρόνια, κυρίως στις πλαγιές που φαίνονται από
το χωριό, όταν απαγορεύτηκε η βόσκηση. Τα ελατάκια ήταν
πάντα εκεί, αλλά τα γίδια τούς έτρωγαν κάθε άνοιξη την κορυφή
και, έτσι, δεν µπορούσαν να αναπτυχθούν. Το τοπίο, από την
Παναγία και πάνω, καταλήγει σε ελατοδάσος. Στα ανατολικά,
στο Λόγγο, κυριαρχεί η δρυς που, όντας φυλλοβόλο δέντρο,
συντελεί στην εναλλαγή του τοπίου το χινόπωρο. Άλλο χα-
ρακτηριστικό της περιοχής είναι τα πολλά νερά. Υπάρχουν
πολλές πλούσιες πηγές, αλλά και αναρίθµητες µικρότερες. Ο
Αη-Νικόλας, εκτός από την Αβορτόβρυση και τον Κεφαλό-
βρυσο, βγάζει παντού νερό.

Τα εδάφη

Το ανάγλυφο του εδάφους, σε όλους τους τόπους, το δηµι-
ουργεί η τεκτονική δραστηριότητα. Τα τεκτονικά γεγονότα ανύ-
ψωσαν, µε τη διαδικασία της “Αλπικής ορογένεσης”, τον κύριο
ορεινό όγκο της κεντρικής Ελλάδος. Το γεγονός αυτό είχε -και
έχει- ως αποτέλεσµα να εναποτίθενται πολύ µεγάλες ποσό-
τητες άµµου και αργίλων (κλαστικών υλικών) στις τότε παρα-
κείµενες αβαθείς θάλασσες και να σχηµατίζουν το φλύσχη. Οι
ανοδικές αυτές µετακινήσεις συνεχίστηκαν και δηµιούργησαν

Εικ. 11. Φλύσχης.

Εικ. 12. Ολισθόλιθοι.
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οροσειρές, όπως τα Βαρδούσια και τα δυτικότερα χαµηλότερα
βουνά της περιοχής του Κροκυλείου. Τα πετρώµατα αυτά δια-
κρίνονται από την εναλλαγή στρώσεων ψαµµίτη (συµπα-
γοποιηµένη άµµος) και αργιλικών υλικών (συµπαγοποιηµένη
γλίνα). Τα αργιλικά αυτά υλικά υποχωρούν εύκολα και δίνουν
υλικό για εδαφογένεση µε µεγάλη ικανότητα κατακράτησης
νερού, προσφέροντας άριστο υπόστρωµα για ανάπτυξη αυτο-
φυούς βλάστησης. Μέσα όµως στους φλυσκικούς σχηµα-
τισµούς βρίσκουµε και τεράστιους όγκους των µητρικών
πετρωµάτων, που ονοµάζονται “ολισθόλιθοι”. Στο Κροκύλειο οι
ολισθόλιθοι είναι ανθρακικοί και πυριτικοί. Τέτοια εδάφη είναι ο
Θεούλης, η Παναγία και ο Αη- Νικόλας. Οι ανθρακικοί αυτοί
όγκοι επικάθονται στις αργιλικές στρώσεις (το φλύσχη) και
έχουν µεγάλη υδρογεωλογική σηµασία, γιατί είναι υδατο-
περατοί και συγκεντρώνουν τη βροχή και τα χιόνια, που δεν
διαπερνούν τη γλίνα του φλύσχη και τα παροχετεύουν στις
πηγές. Η Μεγάλη Βρύση, για παράδειγµα, παίρνει το νερό της
από τους ολισθόλιθους του Αη-Λια, ενώ η πηγή ∆ράκου και το
Κουρεσόρεµα από τους ολισθόλιθους του Θεούλη και της
Παναγίας. Άλλα νερά,µικρότερης παροχής, καταφέρνουν και
περνούν µέσα από τον ψαµµίτη και δίνουν εξαιρετικά
φιλτραρισµένο (από σωµατίδια, όχι από νιτρώδη) νερό. Τέτοια
νερά είναι η Βαρειά, του Γκιώνη, του Γκιων’στάθη στην Παναγία
και πολλές άλλες.

Κάρκαροι

Στην περιοχή του Κροκυλείου υπάρχουν πολλά ρήγµατα,
πολλές φορές µε απροσδιόριστο βάθος, που στην τοπική διά-

λεκτο ονοµάζονται “κάρκαροι”. Τα ρήγµατα αυτά σχηµατίζονται
µε την καρστική διαδικασία. Πρώτα γίνεται µια κατολίσθηση, ή
κάποια καθίζηση που ανοίγει δρόµο για να περνούν τα νερά
της βροχής ή τα υπόγεια ύδατα. Το νερό αρχίζει την καρστική
διαδικασία που είναι η διάβρωση του ασβεστολίθου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή ο ασβεστόλιθος είναι, προφανώς, σαν µια ανώ-
µαλη στήλη µέσα στο έδαφος που δίνει στους κάρκαρους τη
χαρακτηριστική µορφή τους. Κάρκαροι υπάρχουν στην Πανα-
γία, στον γκρεµό που βλέπει προς το χωριό. Άλλος µεγάλος
κάρκαρος είναι στον Αη-Νικόλα, αρκετοί µικρότεροι βρίσκονται
στην περιοχή του Αβοριτιού και σε πολλά άλλα µέρη.

Εικ. 13. Κάρκαρος που σχηµατίστηκε µάλλον από καθίζηση.
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Το σπήλαιο

Πριν από λίγα χρόνια, ανοίγοντας έναν αγροτικό δρόµο από
την Αβορτόβρυση προς το ∆ιάσελο, η µπουλντόζα ξέσκαψε ένα
µικρό σπήλαιο λίγο πάνω από το δρόµο. Τα ενδιαφέροντα
σηµεία αυτού του σπηλαίου είναι: πρώτον, έχει σταλακτίτες και
σταλαγµίτες, και δεύτερον, παρόλο που το µήκος του δεν
ξεπερνάει τα 10 µ., υπάρχει στη µια του άκρη µια τρύπα, όπου
µετά βίας χωράει άνθρωπος. Κανείς δεν έχει προχωρήσει
παραπέρα. Κάποιοι πέταξαν πέτρες και λένε ότι δεν άκουσαν
τίποτα. Μέσα στη σπηλιά υπάρχουν νυχτερίδες, τα γίδια όµως,

όπως λένε, δεν µπαίνουν, ίσως επειδή δεν υπάρχει άνοιγµα
στην άλλη άκρη και δεν σχηµατίζεται ρεύµα αέρος. ∆εν γνω-
ρίζουµε αν πρόκειται για κάτι αξιόλογο, η οπή όµως στην άκρη
αφήνει την πιθανότητα αυτή ανοιχτή. Το χρώµα της γαλα-
ζόπετρας στα τοιχώµατα υποδηλώνει ότι στην κοιλότητα υπήρ-
χε κάποιο θειούχο χαλκούχο µετάλλευµα, ενώ οι σταλακτίτες
και οι σταλαγµίτες δείχνουν ότι περνούσε νερό. Το µετάλλευµα
αυτό σχηµατίζει µαζί µε το νερό θειικό οξύ, το οποίο πιθανόν να
κατέφαγε το ανθρακικό πέτρωµα και να σχηµάτισε τη σπηλιά.Εικ. 14. Θέα προς το αριστερό τµήµα του σπηλαίου.

Εικ. 15. Θέα προς τη µεριά µε την ανεξερεύνητη οπή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ιστορικά

Εισαγωγικά

Το Κροκύλειο έχει κι αυτό την ιστορία του, που αρχίζει, όπως
θα φανεί στη συνέχεια, από πολύ παλιά. Κανείς αρχαιολόγος
δεν έχει, δυστυχώς, ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το θέµα αυτό.
Ο δάσκαλός µου του ∆ηµοτικού µού είχε πει ότι απευθύνθηκε
κάποτε, προφορικώς, στην αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, αλ-
λά η απάντηση ήταν ότι ο τόπος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. ∆ευτερεύων σκοπός του παρόντος
κεφαλαίου είναι να καταδείξει ότι η γνώµη αυτή µπορεί να είναι
λανθασµένη. Κύρια επιθυµία µας είναι να παρουσιάσουµε την
ιστορία του Κροκυλείου µε λόγια και, για πρώτη φορά, µε ει-
κόνες. Η αφήγησή µας είναι περισσότερο περιγραφική, χωρίς
να λείπει και κάποια αναλυτική ή συνθετική, κατά περίπτωση,
προσπάθεια. Οι λόγοι είναι πολλοί. Κατ’ αρχήν δεν έχει γίνει
ποτέ ανασκαφή στο Κροκύλειο, ούτε ο συγγραφέας είναι αρ-
χαιολόγος. ∆εν έχει γίνει επίσης συστηµατική καταγραφή της

προφορικής παράδοσης του τόπου, ούτε σοβαρή προσπάθεια
για τη συλλογή έντυπου υλικού σχετικού µε την ιστορία του
χωριού. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η ιστορία της περιοχής
θα πρέπει να αρχίζει πριν από την εποχή της χαλκοκρατίας.
Αξίζει να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο ότι η ιστορική έρευνα
και ανάλυση δεν καταλήγουν πάντα σε επιβεβαίωση θεωριών.
Εκείνο που µπορεί να επιτευχθεί είναι η σύνθεση µιας σειράς
συλλογισµών που, ανά πάσα στιγµή, µπορούν να ανατραπούν
από άλλες ορθότερες ή πιο τεκµηριωµένες θεωρίες.

Στην αχλύ της ιστορίας - Μυθολογία

Στους αρχαίους χρόνους το Κροκύλειο ανήκε εθνολογικά και
γεωγραφικά στην Αιτωλία. Αξίζει, νοµίζω, να αναφέρουµε
κάποια στοιχεία της µυθολογίας των Αιτωλών. Η κύρια θεότητα
της περιοχής ήταν η Άρτεµις, η θεά του κυνηγίου. Αν επισκε-
φθείτε το Κροκύλειο Σαββατοκύριακο, σε κυνηγετική περίοδο,
θα διαπιστώσετε ότι η θεά Άρτεµις λατρεύεται µε αφοσίωση
ακόµα και σήµερα, µε µόνη διαφορά ότι το ακόντιό της έχει
αντικατασταθεί από επαναληπτικές καραµπίνες.
Παλαιότατοι κάτοικοι της περιοχής ήταν οι Κουρήτες. Πήραν το
όνοµα αυτό για να ξεχωρίζουν από τους Ακαρνάνες που είχαν
ακούρευτα µαλλιά. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Αιτωλία οι
Ίωνες µε αρχηγό τον Κέφαλο, ο οποίος είχε βοηθήσει τον Αµφι-
τρύωνα να νικήσει τους εχθρούς του. Ως ανταµοιβή τού παρα-
χωρήθηκε το νησί που ονοµάστηκε Κεφαλληνία. Ο µύθος αυ-
τός δείχνει πιθανή σχέση των Αιτωλών µε τους Κεφαλλήνες,
που αργότερα, στην Τρωική εκστρατεία, είχαν όπως γνωρί-
ζουµε αρχηγό τον Οδυσσέα.



34

Άλλο µυθολογικό πρόσωπο της περιοχής είναι ο Αιτωλός,
τρίτος γιος του Ενδυµίωνα, βασιλιά της Ήλιδος. Σε κάποιους
αγώνες σκότωσε άθελά του το γιο τού Ιάσονα και αναγκάστηκε
να εκπατριστεί. Πήρε µαζί του µέρος του λαού του και µετα-
κινήθηκε στην απέναντι χώρα των Κουρήτων που, αφού την
κατέλαβε, την ονόµασε Αιτωλία. Ο µύθος αυτός δείχνει συγ-
γένεια των Αιτωλών µε τους Ηλείους, κάτι που επιβεβαιώνεται
και από µαρτυρία του αρχαίου ιστορικού Εφόρου. Γιοι του
Αιτωλού ήταν ο Καλυδών και ο Πλευρών, ιδρυτές των δύο
κύριων πόλεων της Αιτωλίας, που ερείπιά τους σώζονται µέχρι
σήµερα. Απόγονός τους ήταν ο Οινεύς, βασιλιάς της Καλυ-
δώνας, που η κόρη του, η ∆ηιάνειρα, ήταν γυναίκα του Ηρακλή.
Γιος τους ήταν ο Μελέαγρος, που έλαβε µέρος στην Αργο-
ναυτική εκστρατεία και στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου. Ο
Οινεύς δολοφονήθηκε από τους ανεψιούς του και ο εγγονός
του, ο ∆ιοµήδης, ο γνωστός οµηρικός ήρωας, µετέφερε και
έθαψε το σώµα του στην Αργολίδα, όπου χτίστηκε πόλη µε το
όνοµα Οινόη. Ο Οινεύς ήταν και φίλος του ∆ιονύσου, ο οποίος
του δίδαξε την καλλιέργια του αµπελιού. Στην Αργοναυτική
εκστρατεία έλαβαν µέρος, εκτός από τον Μελέαγρο, και οι
Ιφικλής, Παλαίµων και Αταλάντη, δηλαδή τέσσερις Αιτωλοί σε
σύνολο πενήντα ανθρώπων. Η Αργοναυτική εκστρατεία είναι
ένα σηµαντικό γεγονός, γιατί είναι η πρώτη προσπάθεια πα-
νελλαδικής εκστρατείας, µια γενιά πριν τον Τρωικό πόλεµο. Άλ-
λος γιος του Οινέα ήταν ο Τυδεύς, ο οποίος έλαβε µέρος στην
εκστρατεία των Επτά επί Θήβαις. Αιτωλός βασιλιάς, ήρωας
στον Τρωικό πόλεµο, ήταν και ο Θόας, που κι αυτός στο γυ-
ρισµό περιπλανήθηκε στην Ιταλϊα. Τελευταίο µυθολογικό
πρόσωπο που έχει σχέση µε την Αιτωλία είναι η Αταλάντη, θυ-

γατέρα του Ιάσονα. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας της, επειδή
ήθελε γιο, την εγκατέλειψε κοντά στην Καλυδώνα, όπου τη θή-
λασε µια αρκούδα µέχρι που τη βρήκαν κυνηγοί και τη µεγά-
λωσαν. Έγινε σπουδαία κυνηγός και έλαβε µέρος στο κυνήγι
του Καλυδώνιου κάπρου, ενός αγριογούρουνου που σκότωνε
τα κοπάδια και τους φύλακες στην περιοχή της Καλυδώνας. Το
είχε στείλει εκεί η θεά Άρτεµις, που είχε θυµώσει γιατί σε µια
γιορτή ο Οινεύς έκανε θυσίες σ’ όλους τους θεούς εκτός από
την ΄Αρτεµη. Για την εξολόθρευσή του, ο Μελέαγρος οργάνωσε
εκστρατεία καλώντας σε βοήθεια ήρωες από διάφορα µέρη,
µαζί και την Αταλάντη. Αυτός που θα τον σκότωνε, θα έπαιρνε
ως βραβείο το κεφάλι και το δέρµα του ζώου. Η Αταλάντη κα-
τάφερε το πρώτο χτύπηµα, αλλά δεν σκότωσε τον κάπρο. Τον
σκότωσε ο Μελέαγρος, έδωσε όµως το έπαθλο στην Αταλά-
ντη, απόφαση µε την οποία διαφώνησαν οι θείοι του, και πήραν
πίσω το βραβείο. Ο Μελέαγρος θύµωσε, σκότωσε τους θείους
του και ξανάδωσε το βραβείο στην Αταλάντη, η οποία το αφιέ-
ρωσε στο ναό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα. Κατά µία πληρο-
φορία, οι χαυλιόδοντες φυλάσσονταν στο ναό µέχρι και εως τη
ρωµαϊκή εποχή.
Τα µυθολογικά αυτά γεγονότα δείχνουν ότι οι Αιτωλοί συµ-
µετείχαν ενεργά σ’ όλες τις σηµαντικές επιχειρήσεις που έδω-
σαν στα ελληνικά φύλα τη µορφή µε την οποία τα γνωρίσαµε
αργότερα. ∆εν αναφέρονται όµως οι Αιτωλοί ούτε στους µε-
γάλους αποικισµούς, ούτε στους Μηδικούς πολέµους. Κατά
κάποιον τρόπο χάνονται, για ένα διάστηµα, από το προσκήνιο
της ιστορίας για να επανεµφανιστούν δυναµικά στα µετέπειτα
χρόνια, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν εγκατέλειψαν ποτέ τη γη
της Αιτωλίας.
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Η χώρα και οι άνθρωποι στην αρχαιότητα

Ο χώρος που καταλαµβάνει η αρχαία Αιτωλία έχει παράξενο
σχήµα στο χάρτη, που καθορίζεται από γεωγραφικούς πα-
ράγοντες. Και τα δύο κύρια ποτάµια, ο Εύηνος και ο ∆άφνος
(Μόρνος), ρέουν µε κατεύθυνση νοτιοδυτική-δυτική και, επο-
µένως, η περιοχή είναι προσπελάσιµη µόνον από τα δυτικά.
Ο Στράβων διαιρεί την Αιτωλία σε αρχαία και επίκτητη. Αρχαία
είναι η πεδινή και επίκτητη η ορεινή, από τη Ναύπακτο µέχρι
την Οίτη και τα Αθαµανικά όρη (Τζουµέρκα). Ο ορισµός αυτός
θεωρείται αόριστος και ανακριβής. Ο Θουκυδίδης διαιρεί τους
Αιτωλούς σε Αποδωτούς, Οφιονείς και Ευρυτάνες (Γ, 94). Ανα-
φέρει και τους Βωµιείς και Καλλιείς, πρόκειται όµως µάλλον για
ονόµατα κατοίκων πόλεων και όχι για υποδιαιρέσεις του
αιτωλικού φύλου. Και αυτό, γιατί παρακάτω αναφέρει τρεις
πρέσβεις, έναν Οφιονέα, έναν Ευρυτάνα και έναν Αποδωτό
(Γ,100). Γράφει επίσης ο Θουκυδίδης ότι οι Αιτωλείς µιλούσαν
“αγνωστοτάτην γλώσσαν”. Αυτό δεν είναι περίεργο, γιατί ακόµα
και σήµερα, αν κάποιος µιλήσει µε παλιότερη προφορά και λε-
ξιλόγιο, η γλώσσα, για έναν που δεν είναι ντόπιος, θα είναι
µάλλον “αγνωστοτάτη”. Η αλήθεια για την αιτωλική γλώσσα
είναι ότι Λοκροί, Φωκείς και Αιτωλοί µιλούσαν ιδιώµατα που
µπορούµε να τα θεωρήσουµε ως δυτική ελληνική γλώσσα, από
τα οποία ιδιώµατα προέκυψε, µε πολύ λίγες προσθήκες, η δω-
ρική διάλεκτος των ιστορικών χρόνων. Ο Θουκυδίδης αποκαλεί
τους Αιτωλούς “ωµοφάγους”, ότι έτρωγαν δηλαδή τα κρέατα
ωµά. Αυτή η παρατήρηση δείχνει πιθανόν ότι οι ορεινοί Αιτωλο
ήταν άγνωστοι λόγω αποµόνωσης, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
χουν διάφορες διαδόσεις, όπως η παραπάνω. Άλλη πληρο-

φορία που αντλούµε από το Θουκυδίδη είναι ότι οι Αιτωλοί ζού-
σαν σε ατείχιστους οικισµούς και χρησιµοποιούσαν ελαφρά
όπλα (ακόντια), χωρίς να είναι βαριά αρµατωµένοι.
Η περιοχή δεν ήταν ευνοµούµενη. Οι κάτοικοι ήταν φιλοπό-
λεµοι και ληστρικοί, κάτι που φαίνεται ότι συνέβαινε για αιώνες.
Αυτό φαίνεται και από την επωνυµία “Λαφρία” της κύριας θεάς
τους, της Αρτέµιδος, που προέρχεται από τη λέξη λάφυρο.
Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για αιώνες. Ακόµα και µέχρι
λίγο πριν την Επανάσταση οι περιηγητές συνήθως ταξίδευαν
µέχρι τους ∆ελφούς, κατέβαιναν στην παραλία και έφθαναν στη
Ναύπακτο µε πλοίο, ενώ σπάνια εισέρχονταν στην περιοχή.

΄Οµηρος και Κροκύλεια

Η πρώτη αναφορά του ονόµατος Κροκύλεια απαντάται στην
Ιλιάδα (Β 630-634). Ο ΄Οµηρος αναφέρει πόλη των Κεφαλήνων
µε αυτό το όνοµα, η οποία είχε στείλει πλοία στην Τροία υπό
τον Οδυσσέα. Οι Αιτωλοί, από την άλλη µεριά, είχαν στείλει 40
πλοία υπό τον Θόαντα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Όµηρος δεν
χρησιµοποιεί για την πόλη αυτή κάποιον επιθετικό προσ-
διορισµό, όπως κάνει για όλες τις άλλες πόλεις. ∆εν γνωρίζουµε
γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει όµως και θεωρία επ’ αυτού (εφηµ.
Το Κροκύλειο, Σεπτ.-Οκτ.1996). Εκεί επίσης σηµειώνεται ότι ο
παππούς του Οδυσσέα από τη µεριά της µητέρας του, ο Αυτό-
λυκος, κατοικούσε στον Παρνασσό. Σε µια επίσκεψή του εκεί
ο Οδυσσέας πληγώθηκε στο πόδι σε κυνήγι αγριόχοιρου.
΄Ηταν απ’ αυτό το σηµάδι που τον γνώρισε η Ευρύκλεια πολλά
χρόνια αργότερα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο Οδυσσέας είχε
σχέση µε την περιοχή. Ο Όµηρος, στους ίδιους στίχους, αναφέ-
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ρει επίσης ότι το βασίλειο του Οδυσσέα περιελάµβανε και την
απέναντι Ακαρνανία. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι το βασίλειο
του Οδυσσέα δεν ήταν ένα µικρό αποµονωµένο βασίλειο σ’ ένα
µικρό νησί, αλλά εκτεινότανκαι στην απέναντι ηπειρωτική χώρα
και πιθανόν να είχε κοινά σύνορα µε τους Αιτωλούς.

Θουκυδίδης και Κροκύλειο

Η επόµενη αναφορά στο Κροκύλειο απαντάται στην Ιστορία
του Πελοποννησιακού Πολέµου του Θουκυδίδη (Γ, 96). Το
καλοκαίρι του 426 π.Χ. αθηναϊκός στρατός, µε στρατηγό το
∆ηµοσθένη (όχι το γνωστό ρήτορα), βρισκόταν στην περιοχή
της Λευκάδας και της Ακαρνανίας. Οι Μεσσήνιοι της Ναυπά-
κτου, σύµµαχοι των Αθηναίων, έπεισαν το ∆ηµοσθένη να εκ-
στρατεύσει εναντίον των Αιτωλών, συµµάχων των Σπαρτιατών,
που απειλούσαν τη Ναύπακτο. Τον έπεισαν ότι ήταν εύκολο
εγχείρηµα, γιατί οι Αιτωλοί δεν ήταν βαριά οπλισµένοι και διέ-
µεναν σε ανοχύρωτα χωριά. Ο ∆ηµοσθένης είχε ως βάση τον
Οινεώνα, λοκρική πόλη στην παραλία κοντά στη Ναύπακτο,
και το βράδυ στρατοπέδευσε στο άλσος του Νεµείου ∆ιός.
Παρενθετικά σηµειώνεται εδώ ότι ο Πλούταρχος αναφέρει έναν
θρύλο, σύµφωνα µε τον οποίον ο Ησίοδος επισκέφτηκε την Οι-
νόη της Λοκρίδος και εκεί τον σκότωσαν οι οικοδεσπότες για
λόγους τιµής. Οι Λοκροί τιµώρησαν τους δολοφόνους και έ-
θαψαν το σώµα του Ησίοδου στο Νέµειον.
Το άλλο πρωί άρχισε η µάχη. Οι Μεσσήνιοι είχαν συµβουλεύσει
άµεση επίθεση για να µην προλάβουν να ενωθούν οι δυνάµεις
των Αιτωλών. Την πρώτη µέρα κυρίεψαν την Ποτιδάνεια, τη
δεύτερη το Κροκύλειο και την τρίτη το Τείχιο. Τα λάφυρα τα έ-

στειλε ο ∆ηµοσθένης στο Ευπάλιο Λοκρίδος. Κατόπιν -δεν
γνωρίζουµε πότε ακριβώς- ο ∆ηµοσθένης κυρίεψε και το εγκα-
ταλειµµένο από τους κατοίκους του Αιγίτιο. Εκεί όµως παγι-
δεύτηκε και νικήθηκε από τους Αιτωλούς που ροβολούσαν από
τα βουνά και έριχναν τα ακόντιά τους. Οι Αθηναίοι και οι σύµ-
µαχοι αµύνονταν µε τα βέλη τους. Όταν όµως εξαντλήθηκαν τα
βέλη, η άµυνά τους κατέρρευσε και υπέστησαν ολοκληρωτική
ήττα µε µεγάλες απώλειες.
Μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεµο οι Αιτωλοί συµµετέχουν
ενεργά στα ελληνικά πράγµατα. Το 400 π.Χ. βοηθούν τους
συγγενείς Ηλείους κατά των Σπαρτιατών και το 338 π.Χ., µε τη
βοήθεια του Φιλίππου Β΄, πραγµατοποιούν το µεγάλο όνειρό

Εικ. 16. Πιθανά όρια της αρχαίας Αιτωλίας.
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τους να καταλάβουν τη Ναύπακτο. Το “Κοινόν των Αιτωλών”,
που ήταν ή εξελίχθηκε στη γνωστή Αιτωλική Συµπολιτεία,
αναφέρεται για πρώτη φορά από το ∆ιόδωρο το 314 π.Χ. Οι
Αιτωλοί έγιναν τώρα πια τόσο ισχυροί που το 280 π.Χ. ανάγκα-
σαν και τους ∆ελφούς να συµµετάσχουν στη Συµπολιτεία.
΄Εναν χρόνο αργότερα, το 279 π.Χ., πρωταγωνίστησαν στον
αγώνα κατά των εισβολέων Γαλατών, οι οποίοι κατέστρεψαν
τότε το Κάλλιο. Οι Αιτωλοί, µε την αντεπίθεσή τους, κατάφεραν
συντριπτικό κτύπηµα κατά των Γαλατών. ΄Εκτοτε οι “µιξοβάρ-
βαροι” και “ωµοφάγοι” του Θουκυδίδη έγιναν δηµοφιλείς και
θεωρούντο απελευθερωτές. ∆εν διαχειρίζονταν όµως σωστά
τις εξωτερικές υποθέσεις της Συµπολιτείας, µε αποτέλεσµα να
συγκρουστούν µε τους Μακεδόνες. Ωστόσο, η απειλή των Ρω-
µαίων θα τους υποχρεώσει αργότερα να συµµαχήσουν µε τους
Μακεδόνες. Μετά την ήττα των Μακεδόνων από τους Ρω-
µαίους αναγκάζονται να συνάψουν ειρήνη µε τη Ρώµη και
χάνουν την ανεξαρτησία τους. Το 146 π.Χ., µετά την ήττα της
Αχαϊκής Συµπολιτείας, διαλύεται και η Αιτωλική. Η Αιτωλία, µετά
τη ρωµαϊκή κατάκτηση, παύει να έχει δική της ιστορία. Υπο-
θέτουµε ότι και το Κροκύλειο, µέλος προφανώς της Συµπο-
λιτείας, θα ακολούθησε την τύχη της.

Ανακεφαλαίωση

Τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν µας επιτρέπουν να
θέσουµε κάποια ερωτήµατα σχετικά µε το αρχαίο Κροκύλειο.
Κατ’ αρχήν ανακύπτει το εύλογο ερώτηµα κατά πόσον είναι
πιθανή κάποια σχέση ανάµεσα στα Κροκύλεια του Οµήρου και
το Κροκύλειο του Θουκυδίδη. Ετυµολογικά, µπορούµε να θεω-

ρήσουµε ότι πρόκειται για το ίδιο τοπωνύµιο. Τα Κροκύλεια του
Οµήρου ανήκαν στους Κεφαλλήνες που νέµονταν και την απέ-
ναντι χώρα, δηλαδή την Ακαρνανία. Για τον εντοπισµό της θέ-
σης της πόλης του Οµήρου µπορούµε να αντλήσουµε στοιχεία
και από τη σχετικά νέα επιστήµη της παλυνολογίας, που
στηρίζεται σε µια τεχνική ανάλυσης γύρης από αρχαίες τοπο-
θεσίες. Από τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας έρευνας γνωρί-
ζουµε ότι το 1250 π.Χ. περίπου η ανατολική Μεσόγειος
υπέφερε από µια µεγάλη σε ένταση, ίσως και σε διάρκεια,
ξηρασία. Το γεγονός αυτό συνδέεται µε την κατάρρευση της
αυτοκρατορίας των Χιττιτών και την εµφάνιση των λαών της
θάλασσας, που επέδραµαν σε παράκτιες πόλεις σε όλη την
ανατολική Μεσόγειο. Οι λαοί αυτοί ήταν µάλλον οµάδες αν-
θρώπων που αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν λόγω ξηρα-
σίας για να εξασφαλίσουν τροφή και για να εγκατασταθούν σε
περιοχές µε καλύτερο κλίµα. Συνδυάζοντας τα στοιχεία που
διαθέτουµε, µπορούµε να διατυπώσουµε κάποιες εύλογες υπο-
θέσεις. Είναι φυσικό, αν τα Κροκύλεια -πόλη ή περιοχή- είχαν
στείλει πλοία στην Τροία, να βρίσκονταν στην παραλία. Αν πάλι
οι Κεφαλλήνες νέµονταν την Ακαρνανία, τα Κροκύλεια πιθανόν
να βρίσκονταν σε παραλία της Ακαρνανίας ή και της Αιτωλίας.
Την εποχή της µεγάλης ξηρασίας ένα µέρος ή ολόκληρος ο
οικισµός µπορεί επίσης να µεταφέρθηκε σε ορεινότερη και,
κατά πάσα πιθανότητα, υγρότερη περιοχή. ∆εν πρέπει να ξε-
χνάµε ότι οι Κεφαλλήνες, όπως είδαµε ήδη, είχαν κάποια συγ-
γένεια µε τουςΑιτωλούς και ίσως γι’ αυτό διάλεξαν την περιοχή
αυτή όπου θα έγιναν ευκολότερα δεκτοί.
Ενα άλλο σηµαντικό ερώτηµα που ανακύπτει είναι αν το Κρο-
κύλειο του Θουκυδίδη βρισκόταν στην ίδια θέση µε το σηµε-
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τιστεί µε το σηµερινό Κροκύλειο. Μας επιτρέπουν όµως να µην
αποκλείσουµε την υπόθεση ότι το σηµερινό και το Κροκύλειο
του Θουκυδίδη µπορεί να ταυτίζονται. Σηµαντικό βήµα για την
ταυτοποίηση του αρχαίου Κροκυλείου µε το νέο θα ήταν η
εύρεση κάποιου ενεπίγραφου θραύσµατος, κάτι τέτοιο όµως
δεν έχει συµβεί µέχρι τώρα.

Αρχαία αποµεινάρια - Πήλινα αντικείµενα

Αν και υπάρχουν υλικές µαρτυρίες για το αρχαίο Κροκύλειο,
καµιά µέριµνα δεν έχει ληφθεί για την ανεύρεση και τη διάσωσή
τους. Από τότε που ήµασταν παιδιά στο χωριό, όλοι θυµόµαστε
ότι όταν κάποιος ήθελε να χτίσει φούρνο, επειδή δεν υπήρχαν
πυρότουβλα, έκανε µια βόλτα στον Αη-Λια και µάζευε πήλινα
κοµµάτια, σπασµένα από αρχαία αγγεία, γιατί δε θεωρούσαν
τα αρχαία αυτά αποµεινάρια ως κάτι το σηµαντικό. Έτσι χάθηκε
το αρχαίο κλέος και τα θραύσµατα έγιναν οικοδοµικό υλικό.
Είναι αστείο και τραγικό ότι µέρος της αρχαίας ιστορίας βρί-
σκεται µέσα στους φούρνους. Υπήρξαν όµως και δυο-τρεις
άνθρωποι που περιµάζεψαν κάποια µεγάλα λίθινα αντικείµενα
που θα δούµε παρακάτω. Πήλινα θραύσµατα υπάρχουν ακόµα
διάσπαρτα στα χωράφια, αλλά και άλλα έρχονται κατά καιρούς
στο φως κατά τη διάρκεια σκαπτικών εργασιών. Στη συνέχεια
θα δούµε µερικά και θα αναφερθούµε και στο είδος του κάθε
θραύσµατος, όπου αυτό είναι δυνατόν, βασιζόµενοι στις γνώ-
µες των ειδικών. Όπως θα δούµε από την παράθεση αυτών
των οστράκων, συνάγονται ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. ∆εν
θα αναλύσουµε όµως περισσότερο το θέµα, γιατί το βιβλίο µας
δεν είναι ιστορικό εγχειρίδιο.

ρινό. Κατ’ αρχήν ο χώρος όπου έχουν βρεθεί αρχαία κατάλοιπα
εκτείνεται από τα ανατολικά, στη θέση Εκκλησίτσα, µέχρι δυτι-
κά στη θέση Σωτήρω, σε µήκος περίπου 1.700 µ. Το πλάτος
ορίζεται περίπου από το δρόµο Κροκυλείου-Πενταγιών, στα
βόρεια, µέχρι το σηµερινό χωριό στα νότια, σε µια απόσταση
500 µ. περίπου. Η έκταση αυτή είναι µεγάλη και υποδηλώνει
σηµαντικό πόλισµα, το σηµαντικότερο µάλλον της περιοχής.
Συνδυάζοντας µαρτυρίες περιηγητών του 19ου αιώνα µε
υπάρχοντα λείψανα και προφορικές παραδόσεις, έχουµε
σχετικά ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη τριών ή και τεσσάρων
ιερών και ναών. Επίσης, από την αφήγηση του Θουκυδίδη
προκύπτει ότι ο στρατηγός ∆ηµοσθένης έφτασε µέχρι το
Αιγίτιο, εποµένως ξεπέρασε το γεωγραφικό πλάτος του ση-
µερινού Κροκυλείου. Αν το Κροκύλειο ήταν σηµαντική πόλη της
περιοχής, θα πρέπει να αποτελούσε στόχο του ∆ηµοσθένη.
Αποµένει το πρόβληµα της σειράς των πόλεων, όπως τις
αναφέρει ο Θουκυδίδης. ∆εν φαίνεται να υπάρχει διαφωνία για
την πρώτη πόλη, την Ποτιδάνεια, που κατελήφθη την πρώτη
µέρα. Το σηµερινό όµως Τείχιο βρίσκεται πριν την Ποτιδάνεια,
εποµένως, όσον αφορά τη σειρά σύµφωνα µε τις σηµερινές
ονοµασίες, δηµιουργείται µια ανακολουθία. Είναι όµως πιθανόν
ο ∆ηµοσθένης να µην προσέβαλε τους στόχους κατά σειρά, για
να διατηρήσει το πλεονέκτηµα του αιφνιδιασµού, ή το Τείχιο να
ήταν µετά το Κροκύλειο, όπως πιθανολογείται στην εργασία
του Π. Υφαντή (βλ. βιβλιογραφία).
Τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι επαρκή για να δώσουν µια
οριστική απάντηση στα δύο παραπάνω ερωτήµατα: αν δηλαδή
τα Κροκύλεια του Οµήρου έχουν σχέση µε το Κροκύλειο του
Θουκυδίδη, ή αν το Κροκύλειο του Θουκυδίδη µπορεί να ταυ-
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Εικ. 17. Όστρακο από ευθύ κυλινδρικό χείλος χοντρού χει-
ροποίητου στιλβωτού ανοιχτού αγγείου, πιθανόν από λεκάνη ή
φιάλη. Χρονολογείται στην ύστερη νεολιθική εποχή (4η π.Χ.
χιλιετία).
Εικ.18. Όστρακο από κυλινδρικό χείλος χειροποίητου ανοιχτού
αγγείου, πιθανόν από φιάλη. Εξωτερικά σώζεται έντυπη ορι-
ζόντια στενή ταινία µε διαµπερή οπή. ΄Υστερη νεολιθική εποχή.

Εικ. 19. Όστρακο από κυλινδρικό χείλος χειροποίητου ανοιχτού
αγγείου, πιθανόν από φιάλη, µε µικρή κλίση προς τα µέσα.
Ύστερη νεολιθική εποχή.
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Εικ. 20. Όστρακο από κυλινδρικό χείλος χειροποίητου ανοιχτού
αγγείου, πιθανόν από φιάλη. Ύστερη νεολιθική εποχή.

Εικ. 21. Όστρακο από κυλινδρικό χείλος χειροποίητου ανοιχτού
αγγείου (φιάλη), µε κλίση προς τα µέσα και µε στίλβωση
καστανοκόκκινη εξωτερικά και µελανή εσωτερικά. ∆ιασώζεται
µικρή συµπαγής κάθετη προεξοχή εν είδει λαβής, προσκολ-
ληµένη στο χείλος. Ύστερη νεολιθική εποχή.

Εικ. 22. Όστρακο από το τοίχωµα µεγάλου χειροποίητου α-
νοιχτού αγγείου, µε µαύρη εσωτερικά και σκουροκάστανη εξω-
τερικά στίλβωση, όπου διασώζεται κυκλική, µη διαµπερής,
οπή. Πολλά σκασίµατα, σαν χαραγµατιές, υπάρχουν τόσο στην
εξωτερική όσο και στην εσωτερική επιφάνεια. Χρονολογείται
στην ύστερη νεολιθική εποχή.
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Εικ. 23. Όστρακο από την ταινιόσχηµη λαβή χειροποίητου στιλ-
βωτού αγγείου µε καστανοκόκκινη στίλβωση. Η λαβή εξωτε-
ρικά είναι κοίλη στο µέσον, ενώ εσωτερικά υπάρχει κεντρική
νεύρωση. Ύστερη νεολιθική εποχή.

Εικ. 24. Όστρακο από το χείλος και το τοίχωµα τροχήλατου αγ-
γείου, πιθανόν από σκύφο ή κρατήρα. Εξωτερικά διακοσµείται
µε οριζόντια διακοπτόµενη κυµατοειδή γραµµή και οξυκόρυφα
πυκνά τοξοειδή σχέδια. Χρονολογείται στην ύστερη µυκηναϊκή
εποχή (1300-1200 π.Χ.).

Εικ. 25. Ωοειδής αρύβαλλος. Σώζεται τµήµα από το κάτω σώµα
και τη βάση. ∆ιασώζεται, πάνω από τη βάση, διακόσµηση µε
µελανά µακριά φύλλα και στην κοιλιά ταινία µε φολιδωτό µε-
λανό κόσµηµα, µε λεπτές εγχαράξεις στις φολίδες. Ύστερη
πρωτοκορινθιακή εποχή (650-625 π.Χ.).
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Εικ. 26. Τεµάχιο από µελαµβαφές καπάκι. Εξωτερικά διασώ-
ζεται εγχάρακτη διακόσµηση από συνεχή τοξωτά µοτίβα, που

το περιβάλλουν κυκλικά σε δύο σειρές. Πιθανόν του 4ου ή 3ου
π.Χ. αιώνα.
Εικ. 27. Μικρό όστρακο από το τοίχωµα λεπτού µελαµβαφούς
ανοιχτού αγγείου. Εξωτερικά διασώζονται δύο εγχάρακτες
οριζόντιες γραµµές και από κάτω λευκή φυλλοειδής δια-
κόσµηση. Πιθανόν του 3ου ή 2ου π.Χ. αιώνα.

Εικ. 28. Μελαµβαφής κανθαρίσκος. Σώζεται κατά τα τρία τέ-
ταρτα περίπου, µε σπασµένη τη µία λαβή. Ο πηλός είναι
καστανός και η µαύρη βαφή όχι ιδιαίτερα στιλπνή. Θα
µπορούσε να χρονολογηθεί από τον 4ο-2ο π.Χ. αιώνα. Τα
µικρά αυτά αγγεία ήταν συνήθως αφιερώµατα σε ιερά.



43

Εικ. 29. Τεµάχιο από µικρό µελαµβαφές αγγείο, πιθανόν αλα-
τιέρα. Σώζεται η µισή περίπου δισκόµορφη βάση του και µικρό
µέρος του τοιχώµατος. Πιθανόν του 4ου ή 3ου π.Χ. αιώνα.

Εικ 30. Τεµάχιο από µικρό ανοιχτό λεπτό αγγείο. Σώζεται η
δισκόµορφη βαµµένη βάση του και πολύ µικρό µέρος του
τοιχώµατος. Θα µπορούσε να χρονολογηθεί από τον 6ο-4ο
π.Χ. αιώνα.

Εικ. 31. Τεµάχιο από µικρό κλειστό αγγείο µε επίπεδη
επιφάνεια στήριξης, πιθανόν από ασκό. Σώζεται µέρος του
τοιχώµατος κοντά στη βάση. Στο σηµείο σύνδεσης σώµατος
και βάσης σώζεται πλατιά µαύρη ταινία και στη βάση
οµόκεντροι κύκλοι. Πιθανόν του 6ου ή 5ου π.Χ. αιώνα.
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Εικ. 32. Τµήµα κάθετης κυλινδρικής λαβής από κλειστό αγγείο.
Απροσδιόριστο το σχήµα του αγγείου και η χρονολογία του.

Εικ. 33. Μικρό όστρακο από το στενό λαιµό αβαφούς αγγείου.
Απροσδιόριστο το σχήµα του αγγείου και η χρονολογία του.

Εικ. 34. Όστρακο από το χείλος και το τοίχωµα ανοιχτού αγ-
γείου, πιθανόν από µαγειρικό σκεύος. Στο επάνω µέρος του
χείλους υπάρχει πλατιά εσοχή, πιθανόν για να ακουµπάει το
καπάκι. Θα µπορούσε να χρονολογηθεί το όστρακο αυτό από
τον 2ο π.Χ. έως τον 6ο µ.Χ. αιώνα.
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Εικ. 35. Λαβή και τοίχωµα από άβαφο χειροποίητο αγγείο, πι-

θανόν από χύτρα, µε λειασµένη την εσωτερική επιφάνεια. Η
λαβή είναι οριζόντια, κυλινδρική, σε σχήµα θηλειάς. Απροσδιό-
ριστη η χρονολογία.
Εικ. 36. Λαβή µεγάλου κλειστού αγγείου. Σε λίγα σηµεία διατη-
ρούνται ίχνη της αρχικής µαύρης βαφής. Απροσδιόριστη η χρο-
νολογία.

Εικ. 37. Τοίχωµα και κάθετη ταινιωτή λαβή από άβαφο χειρο-
ποίητο χοντρό αγγείο. Χαρακτηριστκή είναι η δυκτυωτή εγχά-
ρακτη διακόσµηση στην εξωτερική όψη. Απροσδιόριστη η χρο-
νολογία.
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Εικ. 38. Κυλινδρική λαβή από µικρό κλειστό αγγείο. Σε λίγα ση-
µεία διατηρούνται ίχνη της σκουροκόκκινης βαφής. Απροσδιό-
ριστη η χρονολογία.
Εικ. 39. Όστρακο από τοίχωµα λαιµού κλειστού αγγείου µε λίγα
ίχνη σκουροκόκκινης βαφής. Απροσδιόριστη η χρονολογία.

Εικ. 40. Όστρακο από τοίχωµα κλειστού αγγείου. Ίδια χαρα-
κτηριστικά µε το προηγούµενο. Απροσδιόριστη η χρονολογία.
Εικ. 41. Πήλινο σφοντύλι. Σώζεται το µισό περίπου, µε δια-
µπερή οπή στο κέντρο. Πιθανόν είχε τριγωνική µορφή. ∆ιατη-
ρείται η σκούρα καστανή στίλβωση. Νεολιθική εποχή.
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Εικ. 42. Ειδώλιο ίππου. Λείπουν το κεφάλι και τα άκρα των πο-
διών και της υψωµένης ουράς. Χρονολογείαι στον 6ο ή 5ο π.Χ.
αιώνα.
Εικ. 43. Ειδώλιο ίππου. Σώζονται ο λαιµός, µέρος της ράχης
και η αρχή των µπροστινών ποδιών. Στο λαιµό διατηρείται η
άκρη του ενός χεριού και στη ράχη η άκρη του ενός ποδιού του
ιππέα. Πιθανόν του 6ου ή 5ου π.Χ. αιώνα.

Εικ. 44. Ειδώλιο ιππέα µε πτηνόµορφο πρόσωπο. Σώζεται α-
κέραιος, λείπει ο ίππος. Καθόταν στη ράχη του ίππου και κρα-
τιόταν από το λαιµό του. Χρονολογείται στον 6ο ή 5ο π.Χ.
αιώνα.
Εικ. 45. Πήλινο ακέραιο σφοντύλι. Έχει αµφικωνικό σχήµα, µε
οπή στο µέσον που µπαίνει το αδράχτι. Σώζονται ίχνη µελανής
βαφής. πιθανή χρονολόγηση από τον 4ο-1ο π.Χ. αιώνα.
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Εικ. 46. Πήλινη πυραµιδοειδής αγνύθα. Σώζεται το άνω µυτερό
άκρο, µε διαµπερή οπή στο µέσον για να κρεµιέται. Σώζονται
ίχνη µελανής βαφής. Θα µπορούσε να χρονολογηθεί από τον
4ο-1ο π.Χ. αιώνα.

Εικ. 47. Μεγάλη πήλινη πυραµιδοειδής αγνύθα, άβαφη, σχεδόν
ακέραιη. Ίχνη διαµπερούς οπής στο µυτερό άκρο της, που είναι
σπασµένο. Στη µία επιφάνεια διασώζεται εγχάρακτη δικτυωτή
διακόσµηση (δύο επάλληλα Χ). Απροσδιόριστη η χρονολογία.

Εικ. 48. Μεγάλη άβαφη στρογγυλή αγνύθα. Λείπει µικρό τµήµα
στο κάτω µέρος της. Φέρει στο άνω τµήµα δύο διαµπερείς
οπές και στο µέσον τετράγωνη σφραγίδα µε ανάγλυφα σύµ-
βολα. ∆ιακρίνονται ίχνη φωτιάς στο κάτω µέρος. Θα µπορούσε
να χρονολογηθεί από τον 3ο-1ο π.Χ. αιώνα.
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Εικ. 49. Στενή βάση, πιθανόν από πιθάρι. Σώζεται και πολύ

µικρό τµήµα του τοιχώµατος. Από το πάχος του (περίπου 2 εκ.)
συνάγεται ότι προέρχεται από µεγάλο αποθηκευτικό πιθάρι.
Απροσδιόριστη η χρονολογία.
Εικ. 50. Τµήµα µεγάλου πιθαριού. Σώζεται µέρος του χείλους
και µέρος του σώµατος. Απροσδιόριστη η χρονολογία.

Εικ. 51. Χείλος µεγάλου πιθαριού. Η εσωτερική διάµετρος είναι
0,45 µ. και η εξωτερική 0,65 µ. Απροσδιόριστη η χρονολογία.
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Εικ. 52. Πλατύ οστό µε ανάγλυφες νευρώσεις, αφιέρωµα ίσως
σε ιερό, που πιθανόν να προέρχεται από χαυλιόδοντα κάπρου.
Απροσδιόριστη η χρονολογία.
Εικ. 53. Τρία λεπτά τεµάχια οστών. Άγνωστο το είδος από το
οποίο προέρχονται. Απροσδιόριστη η χρονολογία.

Εικ. 54. Σκουρόχρωµο βότσαλο µε σκούρο καστανό επίχρισµα
υαλοειδούς υφής, πιθανόν νεολιθικής εποχής.
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Αρχαία αποµεινάρια - Λίθινα λείψανα

Στο Κροκύλειο έχουν διασωθεί, εκτός από τα πήλινα λείψανα,
και σχετικά µεγάλα λίθινα αντικείµενα ή αρχιτεκτονικά µέλη,
που προέρχονται από τους αρχαίους χρόνους. Στη συνέχεια
θα δούµε µερικά από αυτά.

Εικ. 55. Περιρραντήριο. Στο σκεύος αυτό οι αρχαίοι έβαζαν
αγιασµένο νερό για τον εξαγνισµό των πιστών πριν εισέλθουν
σε ιερό χώρο. Βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο του

µνηµείου Μακρυγιάννη και αποτελεί αξιοθέατο του χωριού.
Στον τόπο όπου, κατά την παράδοση, βρέθηκε, σώζεται και
κάποιο κρηπίδωµα, που πιθανόν να ανήκει σε ιερό. ∆ύο πα-
ρόµοια περιρραντήρια εκτίθενται στα Μουσεία Λιδωρικίου και
Άµφισσας, αλλά, σε αντίθεση µε το εδώ, είναι εσωτερικά λα-
ξευµένα.

Εικ. 56. Κιονίσκος. Έχει βρεθεί εδώ και πολλά χρόνια, µάλλον
µαζί µε το περιρραντήριο, και ίσως προέρχεται από ιερό της
περιοχής. Εκτίθεται και αυτό στο χώρο του µνηµείου του Μα-
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κρυγιάννη. Στο πάνω µέρος του υπάρχει εγκοπή για τη στε-
ρέωση πιθανόν µικρού γλυπτού ή αναθηµατικής στήλης. Το
υλικό του είναι, όπως και στο περιρραντήριο, η γκρίζα πέτρα
της περιοχής.

Εικ. 57. Λίθινο κοµµάτι, διαµέτρου περίπου 20 εκ., που βρέ-
θηκε στην περιοχή του Αη-Λια. Στη βάση του υπάρχει συ-
νεκτική οπή που δεν διακρίνεται στη φωτογραφία. ∆ιακρίνονται
όµως αριστερά και δεξιά ανάγλυφες γιρλάντες. Ίσως να προέρ-
χεται από µικρό βωµό. Μια άλλη λεπτοµέρεια είναι ότι η πέτρα
από την οποία είναι κατασκευασµένο δεν είναι ίδια µε την
γκρίζα πέτρα του περιρραντηρίου και του µικρού κιονίσκου

(εικ. 55 και 56). Ίσως και αυτό το λείψανο να είναι µέρος από
αναθηµατική στήλη. Μια άλλη πιθανότητα είναι να ήταν
οροθέτης. Τίποτα όµως δεν µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα
γιατί δεν γνωρίζουµε που βρέθηκε.

Εικ. 58. Σφόνδυλος κίονα. Μαζί µε το περιρραντήριο και τον
κιονίσκο είναι από τα παλιότερα ευρήµατα του Κροκυλείου.
Εκτίθεται και αυτό στο χώρο του µνηµείου του Μακρυγιάννη.
Στο πάνω µέρος του σώζεται η εγκοπή για την τοποθέτηση του
συνδέσµου (γόµφου). ∆εν έχει ραβδώσεις και είναι συµφυής η
βάση του κίονα. Πιθανόν να πρόκειται για παλαιοχριστιανικό
κατάλοιπο. Το υλικό κατασκευής είναι η τοπική γκρίζα πέτρα.
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Εικ. 59. Σφόνδυλος κίονα που βρίσκεται σε χωράφι. Η διάµε-
τρός του είναι περίπου 55 εκ. και το ύψος 60 εκ. περίπου. ∆εν
διακρίνονται οπές, ούτε ραβδώσεις. Το υλικό κατασκευής είναι

”σαπολίθι”, δηλαδή πέτρα που τρίβεται εύκολα. Υπάρχουν και
άλλοι σφόνδυλοι εκεί γύρω, εντοιχισµένοι σε µάντρα. Πιθα-
νότατα να υπήρχε εκεί κοντά κάποιος ναός.
Εικ. 60. Αναληµµατικός τοίχος στην περιοχή όπου βρέθηκε το
περιρραντήρο, χτισµένος µε αρχαίες πέτρες και
συµπληρωµένος µε αργούς λίθους. Οι περιηγητές αναφέρουν
ότι στο µέρος αυτό σώζονταν υπολείµµατα οχύρωσης

Εικ. 61. Πέτρα, διαστάσεων 60Χ60 εκ. περίπου, εντοιχισµένη
στο ξωκλήσι του Αη-Λια. Εντύπωση προκαλούν οι οπές στο
έξω µέρος. Στον περίβολο του Αρχαιολογικού Μουσείου της
Άµφισσας εκτίθενται λείψανα από αρχαίο ιερό, όπου φαίνεται
ότι οι λαξευµένες πέτρες έµπαιναν η µια πάνω στην άλλη και οι
σύνδεσµοι για τη στερέωσή τους τοποθετούνταν σε εγκοπές
που υπήρχαν στην επάνω και κάτω επιφάνειά τους Με βάση
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αυτό, καθώς και παλιότερες µαρτυρίες µπορούµε να υποθέ-
σουµε ότι η πέτρα αυτή προέρχεται από αρχαίο ιερό που
πιθανόν να υπήρχε στην περιοχή. Σηµειώνεται ότι υπάρχουν
και άλλες παρόµοιες πέτρες εντοιχισµένες στο ξωκλήσι του Αη-
Λια. Η τοποθεσία αυτή, σηµειωτέον, βρίσκεται σε επαφή µε τον
αρχαιολογικό χώρο.

Τάφοι

Στην περιοχή του Κροκυλείου υπάρχουν πανάρχαιοι τάφοι, δύο
από τους οποίους παρουσιάζουµε εδώ. Υπάρχουν και άλλοι
4-5 τάφοι, αλλά είναι πλέον µισοκατεστραµµένοι.

Εικ. 62. Η εξωτερική όψη του ενός τάφου, διαµορφωµένη από
µονοκόµµατους ακατέργαστους ογκόλιθους που προέρχονται

Εικ. 63. Το εσωτερικό του τάφου της εικ. 62.

Εικ. 64. Άλλος ένας τάφος σε διαφορετική τοποθεσία.
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από τοπικούς ολισθόλιθους. Το καπάκι του τάφου µε τα χρόνια
πήρε κλίση και δηµιουργήθηκε άνοιγµα. Κάποιος, µάλλον βο-
σκός, έκλεισε την τρύπα µε πέτρες για να χρησιµεύει ο τάφος
ως καταφύγιο, σε κακό καιρό, για τον ίδιον ή τα ζώα του.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των τάφων είναι ότι, ενώ
είναι κιβωτιόσχηµοι, δεν λειτουργούν από το πάνω µέρος. Όλοι
είναι χτισµένοι σε επικλινές έδαφος, ή στην άκρη αναβαθµού
και η είσοδος βρίσκεται στο µπροστινό µέρος. ΄Εχουν όλοι
ανοιχθεί, ίσως από τα αρχαία κιόλας χρόνια, και οι πέτρες που
τους έκλειναν δεν υπάρχουν εκεί γύρω. Ίσως µία από αυτές να
βρίσκεται σε µια µάντρα λίγο πιο πέρα.

Εικ. 65. Πέτρα που χρησίµευε πιθανόν για το σφράγισµα του
τάφου, στην µπροστινή του πλευρά. Έχει διαστάσεις 70Χ70 εκ.
περίπου. Μόνο σε δύο τάφους σώζεται η πέτρα που χρησίµευε

ως καπάκι, ενώ µια ακόµα έχει µετακινηθεί και βρίσκεται δίπλα
στον τάφο.
∆εν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν την ασφαλή χρο-
νολόγηση αυτών των τάφων. Έχουν βρεθεί όλοι ανοιγµένοι.
Θεωρούµε όµως ότι αξίζει να πιθανολογήσουµε. Για το σκοπό
αυτό δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να καταφύγουµε σε
πρόχειρη συγκριτική µέθοδο. Κιβωτιόσχηµος τάφος του ίδιου
τύπου εκτίθεται στον περίβολο του Αρχαιολογικού Μουσείου
της Άµφισσας. Λειτουργεί όµως από το καπάκι και είναι λιγό-
τερο τραχύς στην εµφάνιση από τους τάφους του Κροκυλείου.
Παρόµοιος κιβωτιόσχηµος µεσοελλαδικός τάφος, που πάλι
λειτουργεί από το πάνω µέρος, αναφέρεται στον Ορχοµενό
Βοιωτίας. Επίσης τάφοι τέτοιου τύπου έχουν βρεθεί και στην
Αγία Ευθυµία (αρχαία Μυονία).
Ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι, συγκρίνοντας τους τάφους
του Κροκυλείου µε άλλους παρόµοιους χρονολογηµένους
τάφους, καταλήγουµε ότι πρέπει να ανήκουν και αυτοί στην
εποχή της χαλκοκρατίας ή και σε παλιότερη, αν κρίνουµε από
το εντελώς ακατέργαστο υλικό κατασκευής. Το συµπέρασµα
αυτό ενδυναµώνεται από την ύπαρξη οστράκων της ύστερης
νεολιθικής εποχής που χρονολογούνται µε σχετική βεβαιότητα.
Ένα δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι παρουσιάζουν τη µοναδική
ίσως ιδιοµορφία ότι είναι τοποθετηµένοι έτσι ώστε να έχουν την
είσοδο στο εµπρόσθιο µέρος.
∆εν γνωρίζουµε τίποτα για τάφους µετά την εποχή αυτή. Στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Άµφισσας υπάρχει, στον περίβολο,
µια πήλινη σαρκοφάγος. Μπορεί έτσι να γίνονταν οι ταφές και
στο Κροκύλειο. Ένδειξη αποτελούν τα αντικείµενα των εικ. 25,
28, 42, 44, τα οποία µπορεί και να προέρχονται από τάφο.
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Παλιότερες µαρτυρίες για το αρχαίο Κροκύλειο

Τα αποσπάσµατα που δηµοσιεύουµε προέρχονται από
παλιότερες µαρτυρίες που είναι συγκεντρωµένες και σχο-
λιάζονται αναλυτικά στο βιβλίο του Π. Υφαντή, “Το Κροκύλειο”.
Η πιο σηµαντική είναι του έπαρχου Κωνσταντίνου Καλαµίδα,
που περιόδευσε στη ∆ωρίδα το 1849. Γράφει: “Οδεύων από
του χωρίου Κουπακίου προς το χωρίον Παλαιοκάτουνον, απή-
ντησα...θέσιν εσκεπασµένην από υψίκοµα δένδρα...και έµαθον
ότι ονοµάζεται του Σωτήρος Χριστού... εκεί...εύρον ερείπια
αρχαίου περικαλλούς ναού, ίσως του Σωτήρος Απόλλωνος,
εσκεπασµένου από 8-10 υψικόµους πρίνους...εκεί ιερουρ-
γεί...ενιαυσίως ιερεύς, κατά την εορτήν της Μεταµορφώσεως
του Σωτήρος επί των ερειπίων του αρχαίου ναού, τα οποία
συνίστανται σε λίθους τετραγώνους και επιµήκεις, καλώς
λελαξευµένους και δεικνύοντας οπάς συνεκτικού µολύβδου.
Αναχωρήσας από Παλαιοκάτουνον διά το χωρίον Πεντα-
γιούς...ωδηγήθην εις εν άλλο ναΐδριον Χριστιανικόν κείµενον
όπισθεν του χωρίου, εις θέσιν υψηλήν και εσκεπασµένην επί-
σης από υψικόµους πρίνους, παρετήρησα ότι...και τούτο ανε-
καινίσθη επί των ερειπίων Ελληνικού ναού, πολλά λείψανα του
οποίου φαίνονται έτι και νυν. Απέναντι του ναϊδρίου τούτου και
προς τας υπωρείας του όρους που υπέρκειται είδον λείψανα
αρχαίου περιτοιχίσµατος πόλεως, εις διαφόρους σειράς...Εις
την σειράν και πέριξ της προς το χωρίον Πενταγιούς οδού
φαίνονται και διάφοροι αρχαίοι τάφοι”.
Άλλη µαρτυρία -και αυτή αναφέρεται στον Π. Υφαντή- είναι του
Άγγλου αρχαιολόγου Woodhouse, που δηµοσιεύτηκε το 1897,
Γράφει: ”...Στην κάτω άκρη του βουνού, κοντά στο µονοπάτι

που οδηγεί δυτικά προς Κουπάκι και Ζοριάνου, βρίσκουµε την
τοποθεσία ενός ναού, σε ένα δασάκι από πουρνάρια...Λόγω
της διαταραχής των ερειπίων του ναού αυτού, από τις ρίζες των
δενδρων, αλλά περισσότερον από την αναστάτωση που έφε-
ραν οι κυνηγοί (θησαυρών;), είναι αδύνατον να φτιαχτεί το
σχέδιο του ναού όπως ήταν κάποτε στην αρχαιότητα, ούτε
µπορούµε να πάρουµε τα τότε µέτρα του. Το µόνο που µπο-
ρούµε να ιδούµε είναι έναν σωρό από γκρίζες πέτρες, µία από
τις οποίες έχει µια απλή ελλειπτική ασπίδα σκαλισµένη. Πριν
από 30 χρόνια υπήρχαν και άλλα τέτοια κοµµάτια, αλλά φαίνεται
ότι έχουν καταστραφεί ή έχουν θαφτεί. Κοµµάτια ενός τοίχου
στο ύψος του χωρίου Παλαιοκατούνου δείχνουν ότι υπήρχε
πόλις εδώ...”
Ο αρχιτέκτων Αργύρης Πετρονώτης γράφει επίσης: “...στα
υψώµατα προς βορράν και βορειοδυτικά του χωριού ερείπια
οχύρωσης και άλλων αρχαίων κτιρίων”.
Στο Αρχαιολογικό ∆ελτίο του 1920-1921, του Υπουργείου Εκ-
κλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, αναφέρεται επί-
σης για το Κροκύλειο ότι υπάρχουν: “...λείψανα κωµών...
πρώτον υπέρ το Παλαιοκάτουνον...πλην θεµελίων αρχαίων και
αγγεία κακογάνωτα µαρτυρούνται και λυχνάρια πήλινα και τις
περικεφαλαία και περιρραντήριόν τι, σήµερον έξω της Εκκλη-
σίας Κροκυλείου κείµενον”.

Ανακεφαλαίωση

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάσαµε δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι υπήρχε πόλισµα στην περιοχή. Το επιβεβαι-
ώνουν τόσο τα σωζόµενα µέχρι σήµερα λείψανα όσο και οι
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Εικ. 66. Θραύσµα που βρέθηκε µέσα σε µπάζα από κατε-
δάφιση σπιτιού. Πιθανόν να ανήκει στην απλή πέτρινη ελλει-
πτική ασπίδα που αναφέρει ο Woodhouse.

µαρτυρίες παλιότερων µελετητών, όταν σώζονταν περισσό-
τερα αρχαία λείψανα. Το πόλισµα είχε τα χαρακτηριστκά των
αρχαίων αιτωλικών θέσεων. Ήταν ατείχιστο, ή ελαφρά οχυρω-
µένο, και βρισκόταν λίγο ψηλότερα από το σηµερινό χωριό. Η
µη ύπαρξη ισχυρού τείχους ερµηνεύεται, κατά τη γνώµη µου,
από την εγγύτητα των δύο απόκρηµνων κορυφών της Πανα-
γίας και του Θεούλη, όπου ήταν σχετικά εύκολο, και σε ελάχι-
στο χρόνο, να καταφύγουν οι κάτοικοι σε περίπτωση κινδύνου.
Το ίδιο συνέβαινε και σε άλλες γνωστές θέσεις της περιοχής,
όπως στο Αιγίτιο και στο Κάλλιο, που αργότερα οχυρώθηκαν

κανονικά. Ο οικισµός θα πρέπει να ήταν πανάρχαιος, όπως
υποδεικνύουν οι σωζόµενοι τάφοι, οι οποίοι, σε σύγκριση µε
άλλους παρόµοιους, θα µπορούσαν να χρονολογηθούν στα
προϊστορικά χρόνια. Άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι, όπως
είδαµε ήδη, τα νεολιθικά και προϊστορικά θραύσµατα των εικ
16-23, που επιπροσθέτως ενισχύουν και την υπόθεση ότι η
τοποθεσία αυτή πιθανόν να έχει σχέση µε τη θέση Κροκύλεια
του Οµήρου. Η ζωή του οικισµού θα πρέπει να ήταν συνεχής
σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας και να υπήρχε οργανωµένη
κοινωνία µε οικονοµική δραστηριότητα, όπως µαρτυρούν τα
σωζόµενα θραύσµατα αγγείων και τα άλλα λείψανα που χρο-
νολογούνται στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια. Οι αγνύθες -η µία
µάλιστα είναι βαρύτερη, από µεγαλύτερο ίσως αργαλειό, και µε
σφραγίδα στη µια πλευρά- και τα σφοντύλια του αδραχτιού
υποδηλώνουν υφαντουργικές εργασίες και ανάπτυξη της
εριουργίας, γεγονός που προϋποθέτει κτηνοτροφικές δρα-
στηριότητες για την παραγωγή µαλλιού. Η πληθώρα των πή-
λινων θραυσµάτων µαρτυρεί κεραµικές δραστηριότητες. Τα
υλικά υπάρχουν: το κατάλληλο χώµα -“κουκνόιου” στην τοπική
διάλεκτο-, το νερό από την πηγή του ∆ράκου, απ’ όπου υ-
δρεύεται το χωριό ακόµα και σήµερα, και τα ξύλα για τους κλι-
βάνους, µια και η περιοχή είναι δασωµένη. Οι πήλινοι σωλήνες
ύδρευσης, µε µεγάλη διάµετρο, πιστοποιούν την ύπαρξη νερού
και καλά οργανωµένη κοινωνία.
Οι σωζόµενες µαρτυρίες και οι σχετικές ενδείξες επιτρέπουν
την υπόθεση ότι υπήρχαν τουλάχιστον τρία, ίσως και τέσσερα,
ιερά και ναοί στην περιοχή, στη Σωτήρω, στα Ζερέλια και στον
Προφήτη Ηλία. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη σχετικά µεγά-
λου πολίσµατος. Ακόµα, ο κορινθιακός αρύβαλλος (εικ. 25) δεί-
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χνει σχετικά εκλεπτυσµένο τρόπο ζωής -τα αγγεία αυτά χρησι-
µοποιούνταν για την αποθήκευση αρωµάτων και αλοιφών

Εικ. 67. Πήλινοι σωλήνες παροχής νερού (“κιούνια” στην
τοπική διάλεκτο). Η εσωτερική διάµετρος είναι περίπου 8 εκ.
∆εν γνωρίζουµε πού ήταν τοποθετηµένοι, αλλά και µε µικρή
κλίση εδάφους θα µπορούσαν, αν ήταν γεµάτοι, να παρέχουν
πολλά κυβικά ανά ώρα (ακόµα και 30), γεγονός που αποτελεί
ένδειξη µεγάλου πολίσµατος.

Ρωµαϊκοί - Πρωτοχριστιανικοί χρόνοι

Μέχρι τον 3ο αιώνα µ.Χ. η Αιτωλία έζησε στη σκιά και δεν
αναφέρεται τίποτα σχετικό µε την περιοχή, πόσο µάλλον για το
Κροκύλειο. Την εποχή εκείνη άρχισε ίσως να διαδίδεται ο χρι-

στιανισµός, καθώς γινόταν η µετάβαση από το ρωµαϊκό στο
βυζαντινό κόσµο (από την εποχή αυτή προέρχεται πιθανόν ο
σφόνδυλος κίονα της εικ. 57). Το 267 µ.Χ. την ίδια χρονιά που
οι Έρουλοι κατέστρεψαν την Αττική, οι Γότθοι πέρασαν από
την Αιτωλία για να ενωθούν µε ενισχύσεις από την Ήπειρο.
Εκατό χρόνια αργότερα, οι Βησιγότθοι υπό τον Αλάριχο επέ-
δραµαν και πάλι. Η ρωµαϊκή αυτοκρατορία, µην µπορώντας να
τους αντιµετωπίσει, διόρισε τον Αλάριχο διοικητή της ∆υτικής
Ελλάδος. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι την εποχή εκείνη βρι-
σκόταν στην αυλή του, ως όµηρος, ο νεαρός Αττίλας, ο οποίος
τον ακολουθούσε στις επιδροµές του. Η Αιτωλία απαλλάχθηκε
από τον Αλάριχο, όταν µε δική του απόφαση την εγκατέλειψε
και έφυγε για την Ιταλία. Σειρά µετά είχαν οι Ούννοι υπό το
διάδοχο του Αττίλα, τον Τωτίλα, οι οποίοι θα πρέπει να γνώ-
ριζαν καλά την περιοχή από την εποχή της οµηρείας του Αττίλα.
Αποτέλεσµα όλων αυτών των επιδροµών ήταν η υποδούλωση
και ο ξεπεσµός των πεδινών περιοχών. Οι αυτόχθονες Αιτωλοί,
φορείς του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος, απωθήθηκαν προς
τα ορεινά.

Βυζαντινοί χρόνοι

Μετά τους Γότθους, τους Βησιγότθους και τους Ούννους
φαίνεται ότι µέχρι το 726 µ.Χ. επικρατεί ειρήνη στην περιοχή.
Τότε, µε αφορµή την Εικονοµαχία, το θέµα της Ελλάδος, όπου
ανήκε και η Αιτωλία, επαναστάτησε κατά του αυτοκράτορα
Λέοντα Γ΄ και ηττήθηκε. Το 747-748 ενσκήπτει πανώλης στην
περιοχή, επιδηµία που ήρθε από την Ιταλία. Στα τέλη του 8ου
αιώνα η Αιτωλία υφίσταται, µαζί µε την υπόλοιπη Ελλάδα,
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µεγάλη επιδροµή Σλάβων, ενώ στον 10ο και 11ο αιώνα µαρ-
τυρούνται επιδροµές Βουλγάρων. Την ίδια εποχή εισβάλλουν
στην Αιτωλία επιδροµείς και από τη ∆ύση, οι πρόδροµοι των
Σταυροφόρων.
Την εποχή αυτή, και συγκεκριµένα το 1077, ιδρύθηκε στην ο-
ρεινή Αιτωλία η Μονή της Βαρνάκοβας από το µοναχό Αρσέ-
νιο. Μέσα στη Μονή έχουν ενταφιαστεί µέλη της οικογένειας
των Αγγέλων Κοµνηνών του ∆εσποτάτου της Ηπείρου.
Μετά την ∆΄ Σταυροφορία και την κατάληψη της Κωνστα-
ντινούπολης, δηµιουργήθηκαν διάφορα βυζαντινά κρατίδια.
Στην Ελλάδα ιδρύθηκε από τον Κοµνηνό ΄Αγγελο Μιχαήλ το
∆εσποτάτο της Ηπείρου, αµιγώς ελληνικό, που περιελάµβανε
και την Αιτωλία. Σιγά-σιγά όµως αναµείχθηκαν στα θέµατα του
∆εσποτάτου και οι ∆υτικοί, µετά από έριδες για τη διαδοχή και
τη σύναψη κάποιου γάµου. Οι Βυζαντινοί, για να αντιµετωπί-
σουν τους ∆υτικούς, συµµάχησαν µε τους Αλβανούς που άρχι-
σαν από τότε να εµφανίζονται στο προσκήνιο. Το 1339 το
∆εσποτάτο καταλύθηκε και αποτέλεσε και πάλι τµήµα της
βυζαντινής αυτοκρατορίας, για µικρό όµως διάστηµα. Λίγο αρ-
γότερα ο Στέφανος ∆ουσάν το περιέλαβε στο σερβικό του
κράτος και την Αιτωλία την παραχώρησε στην αλβανική φάρα
του Νικολάου Μπούα. Από την εποχή εκείνη και µετά, τα γε-
γονότα είναι µπερδεµένα. Αναφέρεται ο αλβανός πολέµαρχος
Σπάτας. Για να τον αντιµετωπίσει ο δυνάστης των Ιωαννίνων
Θωµάς Πρεαλούµποβιτς, κάλεσε σε βοήθεια τους Τούρκους
που την εποχή εκείνη έκαναν επιδροµές στη βόρεια Ελλάδα. Το
1400, µετά το θάνατο του Σπάτα, η Αιτωλία περιήλθε στο γιο
του Παύλο. Εναντίον του κινήθηκε ο Κάρολος Τόκος από την
Κεφαλλονιά και το 1407 κατέλαβε τη χώρα και πούλησε τη

Ναύπακτο στους Ενετούς. Ο Τόκος ξεκαθάρισε σιγά-σιγά την
περιοχή από τους Αλβανούς και κατόρθωσε να τους απωθήσει
στην Πελοπόννησο. Τότε δηµιουργήθηκαν και τα επίλεκτα
σώµατα που φρουρούσαν τις κλεισούρες από τις επιδροµές
των Τούρκων, τα οποία εξελίχθηκαν στους θρυλικούς αρµα-
τολούς. Αργότερα όµως, οι τρεις νόθοι γιοι του Τόκου που τον
διαδέχθηκαν, άρχισαν να διαφωνούν µεταξύ τους και κάλεσαν
σε βοήθεια τους Τούρκους. Αποτέλεσµα αυτής της συνερ-
γασίας ήταν να καταληφθεί το 1450 η πεδινή Αιτωλία από τους
Τούρκους, εκτός από τη Ναύπακτο. Η ορεινή Αιτωλία µε τους
αρµατολούς δεν υπέκυψε τότε στους Τούρκους.

Μεσαιωνικοί χρόνοι και Τουρκοκρατία

∆εν υπάρχουν στοιχεία από την περίοδο αυτή για το
Κροκύλειο, αλλά ούτε και για τα άλλα γύρω µέρη. Είναι πραγ-
µατικά η σκοτεινή εποχή για την περιοχή. Εκτός από το Μονα-
στήρι της Βαρνάκοβας, δεν έχει διασωθεί βυζαντινή εκκλησία ή
εκκλησάκι στην περιοχή. Μόνον το τοπωνύµιο Παλιαηλιάς,
κοντά στο Κροκύλειο, πιθανόν να σχετίζεται κατά κάποιον
τρόπο µε την εποχή αυτή. Ένα άυλο όµως στοιχείο για τη ζωή
στην Αιτωλία τότε, είναι το γλωσσικό ιδίωµα της, όπου µάλλον
έχουν αποτυπωθεί µνήµες του παρελθόντος. Αναφέρονται εν-
δεικτικά παρακάτω κάποιες λέξεις από το γλωσσικό ιδίωµα του
Κροκυλείου, που µαρτυρούν διάφορες, κυρίως σλαβικές, επιρ-
ροές. Σαν προσέγγιση της σλαβικής χρησιµοποιήθηκε η σερ-
βική γλώσσα. Αυτό που θέλουµε να δείξουµε µε τις ελάχιστες
αυτές λέξεις είναι οι αλληλεπιδράσεις ως προς τη διαµόρφωση
του γλωσσικού ιδιώµατος. Ορισµένες λέξεις έχουν σλαβική
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προέλευση, κάτι που ήδη γνωρίζαµε, αλλά µεγάλη είναι και η
συνεισφορά της ελληνικής στις σλαβικές γλώσσες, οι οποίες
έχουν ενσωµατώσει, όπως φαίνεται, αµιγείς ελληνικές λέξεις,
χωρίς να πρόκειται για επιστηµονικούς όρους. Φαίνεται επίσης,
σε πολύ µικρότερο όµως βαθµό, τουρκική αλλά και λατινική
επιρροή (π.χ. η λέξη κούρπα που σηµαίνει στροφή). Το γλωσ-

Εικ. 68. Νόµισµα, διαµέτρου 2 εκ., η µόνη βυζαντινή µαρτυρία
από το Κροκύλειο. Το νόµισµα, που βρέθηκε τυχαία σκάβοντας
έναν κήπο, είναι πολύ οξειδωµένο. Στην κύρια όψη φέρει µορ-
φή αυτοκράτορα, ή αξιωµατούχου, και στην πίσω διακρίνονται
πολύ οξειδωµένα εξογκώµατα που πρέπει να είναι γράµµατα.

Σερβικά

Damizana
ormar
falset
veverica
gusa
avlija
guster
hamailija
coban
kiparis
streha
manastir
carapa
kosa
dispneia
ikonostas
trapezarija
dzep
kora
kacamak

Κροκυλειώτικα

νταµπζιάνα
ερµάρι
φαλτσέτα
βερβερίτσα
γκούσια
αυλή
γκουστέρα
χαϊµαλί
τσοπάνης
κυπαρίσσι
αστρέχα
µαναστήρ’
τσουράπ’
κοσιά
δύσπνοια
εικονοστάσι
τραπεζαρία
τσέπη
κόρα
κατσιαµάκ’

Λεξικό

νταµιζάνα
ερµάρι
νυστέρι
νυφίτσα
οισοφάγος
αυλή
σαύρα
χαϊµαλί
βοσκός
κυπαρίσσι
µαρκίζα
µοναστήρι
κάλτσα
δρεπάνι
δύσπνοια
εικονοστάσι
τραπεζαρία
τσέπη
κρούστα
χυλός

σικό ιδίωµα περιλαµβάνει και πανάρχαιες (µυκηναϊκές) λέξεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται λέξεις, όπως δένω, ελιά, εργάτης,
θυγατέρα, καίω, κόρη, κυπαρίσσι, µέλι, µήνας, νέος, παλαιός,
περυσινός, στάρι, φτελιά.Το συµπέρασµα από αυτά τα λίγα
είναι ότι τότε οι πρόγονοί µας δοκιµάστηκαν, αλλά άντεξαν και
διατήρησαν την ταυτότητά τους.
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Η ορεινή Αιτωλία το 1481 ανήκε στην ενδοχώρα της Ναυπά-
κτου. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφα µεταξύ Βενετών και Τούρ-
κων, όπου το σύνορο της Ναυπάκτου “...άρχεται της εισβολής
προς την θάλασσαν του ποταµού Οφιδάρου ...ανέρχεται...εις
χώραν λεγοµένην Ζιλιτσάν...είτα ανέρχεται εις Ορθοπλά-
κας...γυρίζει προς µεσηµβρίαν...είτα κατέρχεται εις την ρίζαν του
βουνού, όπου καταντώσιν οι δύο ποταµοί εις τόπον λεγόµενον
Μόρνον, και από του Μόρνου πληρούται εις θάλασσαν”. (Κ.
Σάθας, Τουρκοκρατούµενη Ελλάς, σ. 29). Παρακάτω στο
έγγραφο ο Μόρνος ονοµάζεται και ∆ιπόταµος. Από το παρα-
πάνω απόσπασµα του εγγράφου φαίνεται ότι η περιοχή του
Κροκυλείου ήταν τότε υπό την Ενετική κυριαρχία. Το 1499 οι
Τούρκοι κατέκτησαν τη Ναύπακτο, πιθανόν και την περιοχή του
Κροκυλείου. Το 1687 ο Μοροζίνης επανέκτησε τη Ναύπακτο
αλλά µόνο µέχρι το 1699. Μετά αρχίζει για την περιοχή η
σκληρή Τουρκοκρατία. Λίγο πριν την Επανάσταση αναφέρεται
ότι στον καζά Λιδωρικίου υπάγεται και η Παλαιοκατούνα µε 60
οικογένειες (∆. Σταµέλος, Η ∆ωρίδα στην Τουρκοκρατία, σ. 17).

΄Ενα προεπαναστατικό γεγονός

Η καταπίεση στην περιοχή κορυφώθηκε λίγο πριν την Επα-
νάσταση επί Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Τότε, πολλές οικογέ-
νειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν για πάντα τον τόπο τους
και να µεταναστεύσουν, κυρίως στην Πελοπόννησο, όπως
αναφέρει ο William Martin Leake στο βιβλίο του “Travels in
Northern Greece”. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα
δεινά της οικογένειας του Μακρυγιάννη στο Αβορίτι.
Την ίδια εποχή, ίσως για τους ίδιους λόγους, έγινε άλλη µια

µετανάστευση. Μεγάλος αριθµός οικογενειών -αναφέρονται
εκατό οικογένειες- µετακινήθηκε αρχικά στην Ηλεία και µετά
στον Ταΰγετο (εφηµ. Το Κροκύλειο, Οκτ.-Νοέµ. 1986). Από το
Κροκύλειο, ακριβέστερα από το Αβορίτι, µετανάστευσε µέρος
της οικογένειας Κούτουλα. Σε κώδικα του µοναστηριού της
Παναγιάς της Γόλας, στον ανατολικό Ταΰγετο, αναφέρονται ως
δωρητές ο ∆ηµ. Γ. Κούτουλας, που προσέφερε τρία πρόβατα,
και ο ∆ηµ. Ιω. Κούτουλας, που προσέφερε δύο πρόβατα. Είναι
βέβαιο ότι είναι Κουτουλαίοι από το Αβορίτι για δύο λόγους.
Πρώτον, τα ονόµατα ∆ηµήτριος και Ιωάννης (παππούς του
συγγραφέα) υπήρχαν και στους Κουτουλαίους στο Κροκύλειο.
∆εύτερον, το 1987 ήρθα, µετά από τυχαίο γεγονός, σε επαφή
µε απόγονο Κουτουλαίων από τη Σκάλα Λακωνίας, ηλικίας τότε
85 ετών, ο οποίος µου επιβεβαίωσε ότι η καταγωγή της µη-
τέρας του, το γένος Κούτουλα, ήταν από τη ∆ωρίδα. Στην αρχή
οι Ρουµελιώτες, όπως µου είπε, ζούσαν ψηλά στον Ταΰγετο ως
κτηνοτρόφοι και δεν ανακατεύονταν µε τους ντόπιους. Στα
πεδινά κατέβηκαν αργότερα. Το 1986 υπήρχαν 19 οικογένειες
Κούτουλα στη Σκάλα Λακωνίας. Στο Αβορίτι έµεινε µόνον ο
Κωνσταντίνος Κούτουλας, αγωνιστής της Επανάστασης.
Επειδή υπάρχει η παράδοση ότι τα χωράφια του Μακρυγιάννη
τα αγόρασαν οι Κουτουλαίοι µετά τη φυγή της οικογένειας
Μακρυγιάννη, υποθέτουµε ότι η µετανάστευση αυτή έγινε µετά
από αυτό το γεγονός.

Άλλα προεπαναστατικά

Πληροφορίες για το προεπαναστατικό Κροκύλειο βρίσκουµε
και στα αποµνηµονεύµατα του Κροκυλειώτη Θανάση Λιδω-
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ρίκη. Αναφέρει ότι η οικογένειά του ήταν προεστοί. Αναφέρει
επίσης δύο θείους του, το ∆ασκαλάκη και τον Κοτρότση. Μιλάει
και για δύο άλλους θείους του, τον Παναγιώτη και το ∆ηµήτρη,
που τους εξαπάτησαν και τους σκότωσαν οι Τούρκοι. Ο ∆ασκα-
λάκης και ο Κοτρότσης ήταν αρµατολοί µαζί µε το Λουκά
Καλλιακούδα, αρµατολό και κλέφτη από την περιοχή της
Βιτρινίτσας. Ο Καλλιακούδας σκοτώθηκε το 1805 στη µάχη της
Γαβρολίµνης, όπου έγινε αγώνας για να µην πάρουν ως λά-
φυρο το κεφάλι του οι Τούρκοι. Κατά µία εκδοχή, ο ∆ασκαλά-
κης τού έκοψε το κεφάλι και το έδωσε στο φίλο τού Καλλια-
κούδα, τον Σάκο από την Ακαρνανία, για να µην πέσει στα
χέρια των Τούρκων (∆. Σταµέλος, Η ∆ωρίδα στην Τουρκο-
κρατία, σ. 50). Ο Κοτρότσης πληγώθηκε στο πόδι και κατέφυγε
στην Ιθάκη. Ο ∆ασκαλάκης φαίνεται ότι γλίτωσε και έγινε
αρχηγός σε ό,τι απόµεινε από το σώµα του Καλλιακούδα. Ο
παππούς του Λιδωρίκη ήταν ιερέας, γεγονός που δείχνει ότι οι
κάτοικοι ήταν χριστιανοί. Τον σκότωσαν και αυτόν οι Τούρκοι. Η
επαρχία ∆ωρίδος περιγράφεται ως γεωργοποιµενική, χωρίς
σχολεία. Ο Λιδωρίκης πήγε σχολείο στα Λοµποτινά, όπου τότε
υπήρχαν δύο σχολεία µε δύο δασκάλους από το Μεσολόγγι.
Φαίνεται όµως ότι και στη ∆ωρίδα υπήρχαν την εποχή εκείνη
δύο σχολεία, ένα στο Λιδωρίκι και ένα στο µοναστήρι του
Προδρόµου στην Αρτοτίνα (∆. Σταµέλος, ό.π., σ. 129) Τα
σχολεία όµως αυτά µάλλον δεν θα ήταν καλά οργανωµένα γιατί
δεν είναι γνωστό τίποτα άλλο γι’ αυτά. Σύµφωνα µε τον Γούδα
υπήρχε σχολείο και στο Κροκύλειο, για µικρό χρονικό διάστη-
µα, που το δηµιούργησε και δίδασκε ο νεαρός Λιδωρίκης όταν
γύρισε από τα Λοµποτνά και πριν αναχωρήσει για τα Γιάν-
νενα(Α. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι, σ. 339).

Η Επανάσταση και το Κροκύλειο

Οι κάτοικοι του Κροκυλείου και της γύρω περιοχής συµµετείχαν
από την πρώτη στιγµή στην Επανάσταση. Όλοι αγωνίστηκαν
στα τοπικά σώµατα που τα διοικούσαν ντόπιοι καπεταναίοι,
εκτός από λίγες εξαιρέσεις, µε πιο γνωστή αυτή του Μακρυ-
γιάννη. Παρουσιάζεται παρακάτω η πορεία των αγωνιστών του
χωριού µε βάση το “βιογραφικό ιστορικό” του Κωνσταντίνου
Κούτουλα, αγωνιστή από το Αβορίτι. ΄Εχει δηµοσιευτεί και ένα
άλλο βιογραφικό Κροκυλειώτη αγωνιστή, του Ιωάννη Αθανα-
σόπουλου, που είναι σχεδόν ίδιο µε αυτό του Κούτουλα (εφηµ.
Το Κροκύλειο, Ιούν.-Ιούλ. 1987). Φαίνεται ότι, λόγω παράδο-
σης, πολεµική πείρα είχαν όλοι οι ενήλικες της περιοχής.
Η πρώτη επαναστατική πράξη όπου συµµετείχαν Κροκυ-
λειώτες ήταν η αιµατηρή πολιορκία των Μωαµεθανών του Λι-
δωρικίου στις 28 Μαρτίου 1821. Στη συνέχεια, συµµετείχαν σε
όλες τις µάχες που είχαν στόχο να εµποδίσουν την κάθοδο
τουρκικών ενισχύσεων στην Πελοπόννησο, όπου οι Έλληνες
πολιορκούσαν την Τριπολιτσά. Την περίοδο αυτή έγινε και η
νεότερη µάχη των Θερµοπυλών στην Αλαµάνα, όπου σκοτώ-
θηκε, µαζί µε τον Αθανάσιο ∆ιάκο, και ο Κροκυλειώτης Αθα-
νάσιος Ράπτης. Ακολούθησε, στις 7 Μαΐου 1821, η µάχη στο
χάνι της Γραβιάς. Οι Κροκυλειώτες ήταν µάλλον µε τις δυνάµεις
του Γκούρα έξω από το χάνι. Στα µέσα Μαΐου οι Σκαλτσάς και
Σαφάκας διατάχθηκαν να επιτεθούν στο Πατρατζίκι (Υπάτη) για
αντιπερισπασµό. Το σχέδιο ήταν του Ανδρούτσου και η µάχη
-για πρώτη φορά σε παράταξη- δόθηκε στη θέση Αετός. Αν και
νίκησαν, το σχέδιο απέτυχε, η Υπάτη δεν κυριεύτηκε. Στη µάχη
αυτή έλαβε µέρος και ο Μακρυγιάννης επί κεφαλής τεσσάρων
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χωριών της περιοχής της Άµφισσας. Η επόµενη µεγάλη µάχη
των Κροκυλειωτών, µαζί µε τους άλλους ∆ωριείς, ήταν στα Βα-
σιλικά Φθιώτιδος στις 26 Αυγούστου 1821, όταν οι Τούρκοι
έκαναν µια ακόµα προσπάθεια να προελάσουν προς τα νότια.
Στη µάχη αυτή 300 ∆ωριείς κράτησαν το κέντρο της παράταξης
που απέκρουσε όλη την τουρκική στρατιά. Στη συνέχεια συµ-
µετείχαν στα γεγονότα της πρώτης πολιορκίας του Μεσο-
λογγίου και του Αιτωλικού. Κατόπιν, στα µέσα Μαΐου 1824,
είχαν να αντιµετωπίσουν, από Λιανοκλάδι προς Σάλωνα,
10.000 Τούρκους. ΄Ενα µεγάλο µέρος όµως από αυτούς, 6.000
άντρες, κινήθηκε προς το Λιδωρίκι. Οι ∆ωριείς τούς απέκρου-
σαν στη θέση Μπινίτσα, στις 8 Ιουλίου 1824, και έτρεξαν στα
Σάλωνα, όπου βρισκόταν το κυρίως σώµα περιµένοντας τους
Τούρκους. Τα γεγονότα κατέληξαν στη µάχη της Άµπλιανης,
ανάµεσα στη Γραβιά και τα Σάλωνα, στις 14 Ιουλίου 1824. Η
µάχη έληξε µε µεγάλη νίκη των Ελλήνων. Στη διάρκεια του εµ-
φυλίου πολέµου οι Ρουµελιώτες, µαζί και οι ∆ωριείς, υπο-
στήριξαν την κυβέρνηση και πέρασαν στην Πελοπόννησο. Το
Μάρτιο του 1825 επέστρεψαν στη Ρούµελη, όπου λίγο µετά
έγινε η ατυχής για τους Έλληνες µάχη στα Πέντε Όρια.
Οι Κροκυλειώτες συµµετείχαν στα µεγάλα και δραµατικά γε-
γονότα της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Ο Σκαλ-
τσάς ήταν στα τµήµατα έξω από την πόλη. Μπήκαν όµως για
ενίσχυση, µαζί µε άλλους, και 85 ∆ωριείς, µεταξύ αυτών και ο
Κωνσταντίνος Κούτουλας, υπό τους Κωνσταντίνο Καλύβα και
Τριαντάφυλλο Αποκορίτη, σωµαταρχών του Σκαλτσά. ΄Ελαβαν
µέρος στην έξοδο, ενώ απέξω περίµεναν οι συµπατριώτες τους
υπό τον Καραϊσκάκη. Στη συνέχεια πήραν µέρος στη µάχη της
Βαρνάκοβας, στις 26 Μαΐου 1825, που έληξε µε ηρωική έξοδο.

Ο αρχηγός της επιχείρησης, ο Κωνσταντίνος Καλύβας, έχασε
το αριστερό του χέρι, ενώ σκοτώθηκαν και µοναχοί. Μετά, οι
∆ωριείς πολέµησαν στη δεύτερη µάχη του ∆ιστόµου και, στο
τέλος Νοεµβρίου του 1826, στη µάχη της Αράχοβας. Οι Κροκυ-
λειώτες πολεµούν µέχρι το τέλος, γιατί έλαβαν µέρος και στην
τελευταία πολιορκία της Ναυπάκτου, που καταλήφθηκε τελικά
στις 18 Απριλίου 1829.
Εβδοµήντα ένας αγωνιστές από το Κροκύλειο, µε προεξάρ-
χοντα το Μακρυγιάννη, έλαβαν µέρος στον Αγώνα σύµφωνα
µε τις µαρτυρίες που έχουν διασωθεί. Από αυτούς δύο σκοτώ-
θηκαν στο Μεσολόγγι, ο Αρµάγος ∆ηµήτριος και ο ... Στράτος.
Ένας ακόµα σκοτώθηκε στην Αλαµάνα (εφηµ. Το Κροκύλειο,
Ιούν.-Ιούλ. 1994). Σ’ ένα έγγραφο για µια Επιτροπή που στάλ-
θηκε, στις 9 Αυγούστου 1825, στην κυβέρνηση για να ζητήσει
βοήθεια για την επαρχία, που είχε περιέλθει σε άθλια κα-
τάσταση λόγω της τουρκικής επιδροµής, αναφέρεται και
“Λουκάς Παλαιοκάτουνο” (Γ.Κ. ∆ηµόπουλος, ∆ήµος Σκαλτσάς,
σ. 64). Ο ίδιος Λουκάς αναφέρεται και ως πρόκριτος (εφηµ. Το
Κροκύλειο, Απρ.-Μάιος 1997). Γνωστοί είναι και οι Γεώργιος
Περλίγκας και ∆ηµήτριος Περλιγγάκης από µια αναφορά τους
προς τη “Σεβαστή ∆ιοίκηση” εναντίον του στρατηγού ∆ήµου
Σκαλτσά, ο οποίος τους είχε ληστέψει και δεν τους άφηνε να
γυρίσουν σπίτι τους. Το πρόβληµα ξεκινούσε από τη διένεξη
που είχε λίγο πριν την Επανάσταση ο Σκαλτσάς µε το ∆ιάκο. Οι
Περλιγκαίοι ήταν µακρινοί ανεψιοί του ∆ιάκου και ο Σκαλτσάς
είχε πειραχτεί πολύ από τη διαφωνία του µε το ∆ιάκο. Η ∆ιοί-
κηση αναγνώρισε το βάσιµο της καταγγελίας, αλλά δεν µπο-
ρούσε, ή δεν ήθελε, να δηµιουργήσει πρόβληµα µε το Σκαλτσά.
΄Ετσι, βρήκε σολοµώντια λύση. Στις 6 Απριλίου 1825 έδωσε
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στο Γεώργιο το βαθµό του αντιστράτηγου και στο ∆ηµήτριο το
βαθµό του χιλίαρχου (Γ.Κ. ∆ηµόπουλος, ό.π., σ.108-111). Σε
άλλη πηγή ο Γεώργιος αναφέρεται ως χιλίαρχος µε αργυρούν
αριστείο και ο ∆ήµος (∆ηµήτριος) ως πρόκριτος (εφηµ. Το Κρο-
κύλειο, Απρ.-Μάιος 1997). Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι
στο έγγραφο ο ∆ηµήτριος υπογράφει ως Περλιγγάκης. Η κατά-
ληξη -ακης δεν σηµαίνει νέος ή µικρόσωµος, αλλά δηλώνει
σπουδαιότητα (Ε. Παπανικόλα, Μια Ελληνική Οδύσσεια στην
Αµερικανική ∆ύση, σ. 83). Η διαπίστωση αυτή συµφωνεί και µε
το γεγονός ότι ο Περλίγκας αναφέρεται αλλού ως πρόκριτος
(Γ.Κ. ∆ηµόπουλος, ό.π., σ.181). Το ίδιο ίσως να ισχύει και για
το θείο τού Λιδωρίκη, το ∆ασκαλάκη. Τέλος, αναφέρουµε και
την προφορική παράδοση της οικογένειας Περλίγκα, ότι δη-
λαδή ο ∆ιάκος, φεύγοντας για τη Λιβαδειά, µετά τη διαφωνία
του µε το Σκαλτσά, πέρασε από το Κροκύλειο και κοιµήθηκε
ένα βράδυ στο περλιγκαίικο σπίτι. Το κτίσµα αυτό δεν υπάρχει
σήµερα, έχει πέσει πολλά χρόνια πριν. Ο Ανδρέας Καρκα-
βίτσας αναφέρει ότι ο ∆ιάκος έφυγε για τη Λιβαδειά µε έναν
σύντροφό του, τον Περλίγκα (περ. Εστία 1-5,1888).

Ιωάννης Μακρυγιάννης

Ο γνωστότερος Κροκυλειώτης της Επανάστασης είναι ο
στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης. Γεννήθηκε το 1797 στην
Κρύα Βρύση του χωριού Αβορίτι, χωριό µε πέντε σπίτια, όπως
αναφέρει ο ίδιος (το Αβορίτι σήµερα είναι αγροτική περιοχή του
Κροκυλείου). Όταν ήταν νήπιο, ο πατέρας του σκοτώθηκε από
τους Αλβανούς του Αλή πασά, στη δικαιοδοσία του οποίου
ανήκε τότε η περιοχή του Κροκυλείου. Η οικογένεια -το πραγ-

µατικό της όνοµα ήταν Τριανταφύλλου- αναγκάστηκε να µετα-
ναστεύσει, µε µεγάλο κίνδυνο, κατ’ αρχήν στη Λιβαδειά. Ο ίδιος
αναφέρει ότι φεύγοντας έπρεπε να περάσουν το ενετικό γεφύρι
του Στενού που το φρουρούσαν οι Τούρκοι. Το γεγονός αυτό
δείχνει ότι η φυγή έγινε χειµώνα ή νωρίς την άνοιξη, που τα
ποτάµια είναι κατεβασµένα. ∆εν γνωρίζουµε αν η φυγή έχει
σχέση µε τη µετανάστευση των 100 οικογενειών στην Πελο-
πόννησο που είδαµε πρωτύτερα, πάντως πρέπει να έγινε την
ίδια περίπου εποχή. Μετά το 1811 ο Μακρυγιάννης πήγε στην
Άρτα ως επιστάτης στο σπίτι του συγχωριανού του Θανάση
Λιδωρίκη. Ο Λιδωρίκης ήταν σφραγιδοφύλακας του Αλή στα
Γιάννενα, αλλά, γνωρίζοντας µε ποιον είχε να κάνει, διατηρούσε
την οικογένειά του στην Άρτα. Το 1820 έγινε µέλος της Φιλικής
Εταιρείας και στη συνέχεια συµµετείχε στον Αγώνα µε σώµα
αγωνιστών που συντηρούσε ο ίδιος, γιατί στο µεταξύ είχε
αποκτήσει περιουσία ως έµπορος στην Άρτα. Ο Μακρυγιάννης
στην πολεµική του σταδιοδροµία δεν ακολούθησε την πορεία
της πλειοψηφίας των αγωνιστών από το Κροκύλειο που πα-
ρουσιάσαµε παραπάνω. Η δράση του, που είναι ευρύτατα
γνωστή, εκτεινόταν πέρα από τα τοπικά όρια. Η µεγαλοσύνη
του έγκειται σε δύο στοιχεία που τον ξεχωρίζουν από την
πλειοψηφία των συναγωνιστών του.
Πρώτον, µετεπαναστατικά, αγωνίστηκε και στο πολιτικό πεδίο.
Για πολλά χρόνια εκλεγόταν δηµοτικός σύµβουλος του ∆ήµου
Αθηναίων. Η κορύφωση αυτής της δράσης ήρθε µε την πρωτα-
γωνιστική συµµετοχή του στο κίνηµα της 3ης Σεπτεµβρίου
1843. Η εµµονή του στη ∆ικαιοσύνη και την Αλήθεια κατέληξε
στην καταδίκη του σε θάνατο το Μάρτη του 1853, µε την κατη-
γορία ότι σχεδίαζε ανατροπή του καθεστώτος και δολοφονία
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του βασιλιά. Η ποινή του όµως µετατράπηκε σε ισόβια και τον
επόµενο χρόνο του δόθηκε χάρη.
∆εύτερον, επειδή δεν θεώρησε αρκετή για την προώθηση του
∆ικαίου και της Αλήθειας τη συµµετοχή του στην πολιτική,
έµαθε γράµµατα στα γεράµατα και έγραψε τα γνωστά “Απο-
µνηµονεύµατα”, έργο που αποτελεί σταθµό στη νεοελληνική
γραµµατεία. Περιέχει ιστορικές πληροφορίες για αγωνιστές
που αγνοήθηκαν από την επίσηµη ιστορία, καθώς και πληρο-
φορίες για µικρότητες και αγριότητες γνωστών αγωνιστών.
Εκτός από “Αποµνηµονεύµατα”, το έργο αυτό αποτελεί µνηµείο
του νεοελληνικού λόγου, γι’ αυτό και έχει γίνει πασίγνωστο.
Αξίζει να αναφέρουµε ότι έχει µεταφραστεί ολόκληρο, ή απο-
σπασµατικά, και σε άλλες γλώσσες. Τα “Αποµνηµονεύµατα”
του Μακρυγιάννη από αρκετούς δεν θεωρούνται αντικειµενικά,
γιατί τα έγραψε µε πάθος, οξύτητα, ίσως και µε εγωισµό.
Τα “Αποµνηµονεύµατα” δεν είναι το µοναδικό λογοτεχνικό έργο
του Μακρυγιάννη. Το 1983 κυκλοφόρησε και άλλο “ιστορικόν”
έργο του, µε τον τίτλο “Οράµατα και Θάµατα”, όπως ο ίδιος το
είχε ονοµάσει. Το έργο αυτό δέν έχει την ιστορική σηµασία των
“Αποµνηµονευµάτων”, ο Βλαχογιάννης µάλιστα το θεωρούσε
“θρησκοληπτικό”. Είναι η συνοµιλία ενός βασανισµένου µο-
ναχικού ανθρώπου µε το θεό, έχοντας ως ενδιάµεσο µια ανώ-
νυµη γυναίκα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το έργο αυτό γράφτηκε
σε περίοδο µεγάλης εκκλησιαστικής κρίσης και δείχνει τη βαθιά
ορθόδοξη πίστη του Μακρυγιάννη.
Ο Μακρυγιάννης ήταν ακόµα πνεύµα ανήσυχο και δηµιουρ-
γικό. Το 1836 κάλεσε το λαϊκό ζωγράφο Παναγιώτη Ζωγράφο
(όνοµα και πράµα) και τους δύο γιους του για να ζωγραφίσουν
σε πίνακες, µε έξοδά του, τις µεγάλες στιγµές του Αγώνα. Ο

Παναγιώτης ζωγράφισε συνολικά 25 εικόνες πάνω σε ξύλο. Τις
ίδιες εικόνες τις ζωγράφισε µε νεροµπογιά σε στρατσόχαρτο,
σε 4 σειρές, ο γιος τού Παναγιώτη, ο ∆ηµήτριος Ζωγράφος.
Από τα πρωτότυπα αυτά έργα διασώζονται επτά. Ο Μακρυ-
γιάννης χάρισε από µια σειρά των εικόνων στα στρατσόχαρτα
στον Όθωνα και στους πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας
και της Ρωσίας.
Ο αγωνιστής Μακρυγιάννης, δίκαιος, παθιασµένος, φιλαλήθης,
βαθύτατα ορθόδοξος χριστιανός και λογοτεχνικά ανήσυχος,
ξεκουράστηκε για πάντα στην Αθήνα το 1864 και είναι εντα-
φιασµένος στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το σπίτι του Μακρυγιάννη

Στο Αβορίτι σώζονται τα ερείπια του σπιτιού της οικογένειας του
Μακρυγιάννη, παραµένουν όµως άγνωστα, γιατί κανείς µέχρι
σήµερα δεν έχει ενδιαφερθεί. Τα στοιχεία που υπάρχουν µας
επιτρέπουν να δείξουµε ότι το σπίτι αυτό ανήκε στην οικογένεια
του Μακρυγιάννη. Κατ’ αρχάς, σύµφωνα µε την παράδοση, τα
κτήµατα της οικογένειας του Μακρυγιάννη στο Αβορίτι τα
αγόρασαν οι Κουτουλαίοι. Υπάρχει και γραπτή αναφορά για
µια µεγάλη καρυδιά που, γύρω στο 1920, ήταν πεσµένη, η
“γουβάλα” του Μακρυγιάννη, και η οποία βρισκόταν στο
συγκεκριµένο κτήµα (∆. Υφαντής, Αγνάντια στο Κροκύλειο). Η
µητέρα µου επίσης, το γένος Κούτουλα, µου είχε επιβεβαιώσει
ότι αυτό ήταν το σπίτι του Μακρυγιάννη.΄Ενα δεύτερο στοιχείο
είναι ότι το σπίτι αυτό χρονολογείται την εποχή εκείνη, όπως
µαρτυρούν ο τρόπος κάλυψής του µε πλάκες και οι διαστάσεις
του. Είναι λίγο µικρότερο από 6Χ6 µ., διαστάσεις που έχει το
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τελευταίο σωζόµενο στο Κροκύλειο κτίσµα της εποχής εκείνης,
το οποίο χρησιµοποιείται σήµερα ως αχυρώνας και θα το δού-
µε σε λίγο. Τα σπίτια αυτά ήταν διώροφα ή µονώροφα και είχαν
όλα τις ίδιες περίπου διαστάσεις, µικρότερες από τις σηµερινές.
Το επάνω δωµάτιο ήταν ενιαίο, µε τζάκι στη µέση ή σε κάποια
γωνιά. Το χαρακτηριστικό των σπιτιών αυτών ήταν ότι δεν είχαν
ταβάνι, ούτε καµινάδα. Ο καπνός έβγαινε από τις πλάκες της
σκεπής, µέσα από τις χαραµάδες. Πολλές φορές ανασήκωναν
λιγάκι µία από τις µεγάλες πλάκες της σκεπής, για να λειτουργεί
ως πρωτόγονη καµινάδα. Το σπίτι στο Κροκύλειο έχει και δύο
πολεµίστρες, µία στον ανατολικό και µία στο βόρειο τοίχο,
αναγκαίες ασφαλώς την εποχή εκείνη. Θα δούµε ξανά, µε πε-
ρισσότερες λεπτοµέρειες, το σπίτι αυτό στο κεφ. 6.
Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, που έµµεσα στηρίζει την

ταύτιση των σωζόµενων ερειπίων µε το σπίτι του Μακρυγιάννη.
Σε αντίγραφο συµβολαίου της 2ας Ιουνίου 1863, που εκδόθηκε
την 30η Οκτωβρίου 1878, ο Κωνσταντίνος Κούτουλας πουλάει
µέρος της ακίνητης περιουσίας του στο γιο του Νικόλαο: “...ένα
σπιτότοπο µε το προαύλιόν του και τον συνεχόµενον µετ’ αυτού
κήπον”. Το σηµαντικό είναι ότι στο συµβόλαιο αναφέρεται ως
κάτοικος του χωριού Αβορίτι και ότι παραχωρεί κτήµατα “...Εικ. 69. Οι δύο πολεµίστρες στο παλιό σπίτι στο Κροκύλειο.

Εικ. 70. Το παλιό σπίτι στο χωριό: παράθυρο και λιθοδοµή.
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κείµενα εντός του χωρίου Αβορίτι περιελθόντα αυτώ εξ αγοράς”.
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο Κωνσταντίνος Κούτουλας είχε
περίπου την ηλικία του Μακρυγιάννη και, εποµένως, δεν θα
µπορούσε να είχε αγοράσει τα κτήµατα όταν έφυγαν οι Τρια-
νταφυλλαίοι. Μπορεί όµως να τα είχαν αγοράσει οι Κουτου-
λαίοι που έφυγαν για την Πελοπόννησο και να τα αγόρασε από
αυτούς ή από κάποιον άλλον. Το βέβαιο είναι ότι δεν τα είχε
κληρονοµήσει. Από την άλλη µεριά υπάρχει πιθανότητα να τα
είχε αγοράσει ο ίδιος αν την εποχή του συµβολαίου πώλησης

Εικ. 71. Απόσπασµα του συµβολαίου πώλησης.

Εικ. 72. Τα επίσηµα στοιχεία του συµβολαίου.

ήταν υπέργηρος και κατά συνέπεια µια γενιά µεγαλύτερος από
τον Μακρυγιάννη.΄Ενα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι το
1863 το σπίτι φαίνεται να είχε πέσει, αφού αναφέρεται στο
συµβόλαιο ως “σπιτότοπος”, αν και αυτό, όπως θα δούµε, δεν
είναι σωστό.
Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται: Τα σωζόµενα ερείπια
του σπιτιού του, και η Κρύα Βρύση, το µέρος όπου γεννήθηκε
ο Μακρυγιάννης, όπως είναι σήµερα.



Εικ. 73. Τα ερείπια του σπιτιού του Μακρυγιάννη στο Αβορίτι.





Εικ. 74. Κρύα Βρύση. Τόπος γέννησης του Μακρυγιάννη.
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που “...οπωσούν εξείχε των άλλων”, όπως σηµειώνει ο ίδιος
στα αποµνηµονεύµατά του. Για το ίδιο θέµα η παράδοση ανα-
φέρει, όπως γράφει ο µπαρµπα-Αργύρης (εφηµ. Το Κροκύλειο,
Ιούλ.- Αύγ.1985): ”Εµείς εδώ στο χωριό είχαµε µια γυναίκα
χήρα ευπαρουσίαστη που την έλεγαν Σκαρλάτενα. Το σπίτι της
ήταν δίπλα στου Σκαρλάτου του Κώστα...Το ονόµαζαν δε σεράι
της Σκαρλάτενας, διότι σ’ αυτό το σπίτι είχαν εγκαταστήσει
σταθµό οι Τούρκοι, όπου έµεναν τα αποσπάσµατα τα Τουρκι-
κά.Γι’ αυτό συνδέθηκε η Σκαρλάτενα µε τους Τούρκους πολύ
και την έστειλαν τα αποσπάσµατα και στον πασά στα Γιάννενα.
Εκεί η Σκαρλάτενα απόκτησε οικειότητα µε τον πασά και την
εξουσιοδότησε ο πασάς να µαζεύει τους φόρους από το χωριό
και να είναι ο γενικός ντερβέναγας στο χωριό. Αυτή έλυνε και
έδενε. Αυτή κρέµαγε και ξεκρέµαγε...Αυτή είχε δύο παιδιά τα
οποία τα έστειλε στον πασά και τα εσπούδασε. Τα έγραψε δε
εκεί, από Σκαρλάτηδες που ήσαν, τα έγραψε Λιδορίκηδες...
Αυτά, όταν έγινε η απελευθέρωση, βοήθησαν τη Φιλική Εται-
ρεία καθώς άκουσα”. Είναι αξιοσηµείωτο ότι σε σχετικό κατά-
λογο δεν αναφέρεται Σακαρέλος ή Σκαρλάτος ως πρόκριτος
(εφηµ. Το Κροκύλειο, Απρ.-Μάιος1997). Σε παιδική ηλικία
έστειλαν το Θανάση στα Λοµποτινά, σε ένα από τα δύο σχολεία
που λειτουργούσαν εκεί µε την υποστήριξη των προεστών
Καναβαίων. Λίγο αργότερα αναγκάστηκε να διακόψει, γιατί τα
σχολεία, µετά την καταδίωξη των Καναβαίων από τον Αλή,
διαλύθηκαν. Γύρισε στο Κροκύλειο, όπου, αν και µόλις γύρω
στα δεκαπέντε, συνέστησε σχολείο και δίδασκε τα άλλα παιδιά
(Α. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι, σ. 339). Αυτό δείχνει ότι ήταν
πολύ καλός στα γράµµατα, όπως φαίνεται και από άλλα
γεγονότα που θα δούµε παρακάτω.

Το σπίτι του Μακρυγιάννη, όπως εικονίζεται εδώ, είναι φωτο-
γραφηµένο από τα νότια. Παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα µε το
σπίτι της εικ. 130. Είναι και αυτό χτισµένο σε πολύ επικλινές
έδαφος, έτσι ώστε το κατώι να είναι χωµένο στο έδαφος και η
όψη του να βλέπει στο νότο, όπου πιθανόν θα ήταν και η
είσοδός του. Προς τα ανατολικά το έδαφος φθάνει στο ύψος
του πρώτου ορόφου, όπου σχηµατίζεται ένα πλάτωµα, που
λέγεται το Κουτλαίικο αλώνι. Ήταν το αλώνι του σπιτιού, κάτι
συνηθισµένο στα σπίτια της εποχής εκείνης. Πιστεύουµε ότι
στην πλευρά αυτή θα βρισκόταν και η είσοδος για τον επάνω
όροφο, γιατί και ανατολική θα ήταν και θα έβγαζε στο αλώνι.
Στην άκρη του αλωνιού, προς βορράν, περνάει το µονοπάτι για
το Κροκύλειο. Στη δυτική του άκρη ήταν το σπίτι. Η νότια και η
ανατολική πλευρά είναι πολύ απόκρηµνες, πέφτουν σχεδόν
κάθετα. Η διαµόρφωση αυτή είναι ευνοϊκή για λόγους άµυνας
-σηµαντικό στις ταραγµένες εκείνες εποχές-, αλλά και για τον
αέρα το καλοκαίρι, που είναι απαραίτητος για το λίχνισµα.
Σήµερα δεν σώζεται κανένα ίχνος από το αλώνι, γιατί στο
σηµείο αυτό έχει γίνει κατολίσθηση και το πλάτωµα έχει σχιστεί
και υποχωρήσει σκαλωτά.

Αθανάσιος Λιδωρίκης

Ο Λιδωρίκης ήταν κι αυτός από το Κροκύλειο, όπου γεννήθηκε
το 1788. Το οικογενειακό του όνοµα, σύµφωνα µε την τοπική
παράδοση, ήταν Σακαρέλος, από τον κλάδο της οικογένειας
που ήταν γνωστός ως Σκαρλάτοι, ίσως για να ξεχωρίζουν από
τους άλλους Σακαρελαίους, πρακτική συνηθισµένη, κυρίως για
τα µεγάλα σόγια της περιοχής. Ήταν από οικογένεια προεστών
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Ένας θείος του, αδελφός της µητέρας του, ο ∆ασκαλάκης, ήταν,
όπως είδαµε, στο σώµα του Λουκά Καλλιακούδα και ανέλαβε
την αρχηγία µετά το θάνατο του Λουκά. Στη συνέχεια ο ∆α-
σκαλάκης αναγκάστηκε να “προσκυνήσει” και έπρεπε, σύµ-
φωνα µε τα έθιµα της εποχής, να σταλεί στον Αλή πασά
κάποιος όµηρος από την οικογένεια. Φαίνεται ότι ο ∆ασκα-
λάκης δεν είχε παιδιά και έστειλε τον ανεψιό του, το Θανάση.
Ο Αλής τον παρέδωσε στο φηµισµένο δάσκαλο Αθανάσιο
Ψαλίδα για να συνεχίσει τη µόρφωσή του. Σηµειώνουµε εδώ
ότι η Σχολή του Ψαλίδα ήταν ισοδύναµη πανεπιστηµιακής
σχολής, µε σηµερινούς όρους. Επειδή ο Αλής είχε πολλούς
οµήρους από διάφορα µέρη, για να τους θυµάται, τους απο-
καλούσε µε το όνοµα του τόπου τους. Έτσι, ο Θανάσης
Σκαρλάτος έγινε Θανάσης Λιδωρίκης. Το 1806 ο Αλή πασάς
τον έκανε ιδιαίτερο γραµµατέα του. Υπήρχε και δεύτερη οι-
κογένεια Λιδωρικαίων, προεστών του Λιδωρικίου. Την εποχή
που εξετάζουµε έγινε ένας γάµος µεταξύ των δύο οικογενειών
και από τότε άρχισε η ανάµειξη, έως ότου οι δύο οικογένειες
Λιδωρίκη, λίγο αργότερα, έγιναν µία. Σ’ αυτό συνετέλεσε και το
ότι η οικογένεια εγκατέλειψε, όπως φαίνεται, µετά την Επα-
νάσταση το Κροκύλειο, µια και δεν αναφέρεται πουθενά στη
µετέπειτα ιστορία του χωριού. Ο Λιδωρίκης γνώριζε γαλλικά
που τα καλλιέργησε µε ιδιαίτερο δάσκαλο, πράγµα σπανιότατο
για την εποχή εκείνη. Έγινε µέλος της Φιλικής Εταιρείας και
ήταν επίσης στενός φίλος του Οµέρ Βρυώνη, ο οποίος κα-
ταγόταν από, αρχικά, χριστιανική οικογένεια. Παντρεύτηκε την
κόρη του Ντέµου, προύχοντα της Άρτας, και εγκατέστησε την
οικογένειά του στην Άρτα, όσο πιο µακριά µπορούσε από τα
Γιάννενα. Επειδή έλειπε συχνά στα Γιαννενα, χρειαζόταν έναν

έµπιστο στο σπίτι του στην Άρτα. Για το σκοπό αυτό προ-
σέλαβε ως επιστάτη το Γιάννη Μακρυγιάννη. Όταν ξέσπασαν
τα γεγονότα της αποστασίας του Αλή πασά, ο Λιδωρίκης πα-
γιδεύτηκε στα Γιάννενα, κατάφερε όµως να βγει από το φρού-
ριο και να πάει, µε τη συγκατάθεση του Αλή, στην Άρτα. ∆εν
επέστρεψε στα Γιάννενα, γιατί οι Τούρκοι τα είχαν περικυκλώσει
από παντού. Έµεινε στην Άρτα και προωθούσε τα σχέδια της
Φιλικής Εταιρείας. Οι Τούρκοι, που στο µεταξύ είχαν καταλάβει
την Άρτα, τον υποψιάστηκαν, τον συνέλαβαν και κατάσχεσαν
όλη την κινητή περιουσία του, που κατάφερε να τη διασώσει
προσωρινά, από µια αφύλακτη πόρτα, η πεθερά του. Τον έ-
σωσε τότε ο φίλος του, ο Οµέρ Βρυώνης, που στο µεταξύ είχε
προσχωρήσει στους Τούρκους. Όταν έµαθε τη σύλληψή του,
έστειλε αµέσως αγγελιοφόρο µέσα στη νύχτα, µε εντολή να
ελευθερωθεί ο Λιδωρίκης. Μετά τη διάσωσή του, ο Κωλέτης
του ανέθεσε να βολιδοσκοπήσει αν ο Αλή και ο Οµέρ Βρυώνης
θα δέχονταν να συµπράξουν µε τους Έλληνες στη σωτηρία του
Αλή, µε απώτερο σκοπό να τον έχουν σύµµαχο ενάντια στους
Τούρκους στον επικείµενο αγώνα. Και οι δύο αρνήθηκαν, αλλά
ο Οµέρ δεν κατέδωσε το Λιδωρίκη στους Τούρκους. Ανα-
λογίζεται κανείς ποια θα ήταν η έκβαση της Επανάστασης αν
είχε πετύχει αυτή η αποστολή και ποια θα ήταν η θέση του
Λιδωρίκη στην ιστορία. Κατόπιν, µόλις έµαθε ο Λιδωρίκης ότι
ελληνικά στρατεύµατα είχαν µαζευτεί έξω από την Άρτα, δρα-
πέτευσε και ενώθηκε µε τους Έλληνες. Αυτό είχε ως συνέπεια
να συλληφθεί η οικογένειά του στην Άρτα. Ο Τούρκος διοικητής
της Άρτας έβαλε στο µάτι τη σύζυγο του Λιδωρίκη, δεν
µπορούσε όµως να πραγµατοποιήσει τα σχέδιά του, γιατί ήταν
έγκυος και όταν ήρθε η ώρα της γέννησε ένα κοριτσάκι. Ο
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Τούρκος αγάς αναγκάστηκε να περιµένει, ώστε να περάσει η
περίοδος της λοχείας. Για καλή τους όµως τύχη έφτασε εκείνη
την εποχή στην Άρτα ο ανεψιός του Οµέρ Βρυώνη και όταν
έµαθε τα γεγονότα ενδιαφέρθηκε για τη γυναίκα του Λιδωρίκη.
Οι αντιρρήσεις του πασά δεν κάµφθηκαν, η ροή όµως των
γεγονότων έδωσε τη λύση. Τις µέρες εκείνες έφτασαν ελληνικά
στρατεύµατα έξω από την Άρτα. Ο ανεψιός του Βρυώνη συµ-
βούλεψε τις γυναίκες να καταφύγουν στο αγγλικό προξενείο.
Την άλλη µέρα, όταν έγινε συµπλοκή µεταξύ Τούρκων και Ελ-
λήνων, ο Λιδωρίκης έστειλε, µέσα στη σύγχυση, το Μακρυ-
γιάννη µε ένα µικρό απόσπασµα και έσωσε την οικογένειά
του.Το γεγονός αυτό το αναφέρει και ο Μακρυγιάννης στα
αποµνηµονεύµατά του. Στα γεγονότα αυτά ο Λιδωρίκης έχασε
όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία του.
Ο Λιδωρίκης ήταν πράος άνθρωπος και δεν είχε καµιά σχέση
µε τα όπλα. Σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα έλαβε µέρος ως πλη-
ρεξούσιος της επαρχίας του σε όλες τις Εθνοσυνελεύσεις. Επί
Καποδίστρια έγινε διοικητής Λιβαδειάς, µετά όµως τη δολο-
φονία του Κυβερνήτη και επειδή ήταν οπαδός του, δεν πήρε
καµιά θέση. Αποσύρθηκε µε την οικογένειά του στην Άµφισσα,
όπου είχε δικό του σπίτι. Λίγο αργότερα εκλέχθηκε µέλος της
τριµελούς Επιτροπής που θα κυβερνούσε τη χώρα µέχρι την
άφιξη του Όθωνα. ∆εν δέχθηκε όµως αυτή τη θέση, άγνωστο
για ποιο λόγο. Όταν ήρθε ο Όθωνας, διορίστηκε διοικητής Κα-
ρύταινας στην Πελοπόννησο. Μετά τη διαίρεση της χώρας σε
νοµαρχίες δεν πήρε καµιά θέση και αποσύρθηκε πάλι στο σπίτι
του στην Άµφισσα. Αργότερα έγινε έπαρχος Λιβαδειάς. Σε
αντίθεση µε το Μακρυγιάννη, δεν είχε καµιά συµµετοχή στα
γεγονότα της 3ης Σεπτεµβρίου του 1843. Η επόµενη δηµόσια

θέση του ήταν διπλή: µέλος της Ελληνο-Οθωµανικής Επι-
τροπής εκδίκασης µικτών υποθέσεων, γερουσιαστής και ταυ-
τόχρονα βασιλικός επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο στους ταραγ-
µένους εκείνους καιρούς της εκκλησιαστικής διένεξης. Μετά την
εκθρόνιση του Όθωνα έζησε, συνταξιούχος πια, στην Αθήνα,
όπου και πέθανε στις 5 Απριλίου του 1868.

Μακρυγιάννης και Λιδωρίκης

Οι δρόµοι των δύο αντρών συναντήθηκαν, όπως είδαµε, στην
Άρτα στους προεπαναστατικούς χρόνους και οι σχέσεις τους
συνεχίστηκαν µέχρι και τα πρώτα χρόνια του Αγώνα. Ο Λιδω-
ρίκης δεν αναφέρει πουθενά το Μακρυγιάννη στα αποµνη-
µονεύµατά του, ο Μακρυγιάννης τον αναφέρει: “Τον πάντρεψε
αυτόν ο Αλήπασσας στην Άρτα...Ήταν τίµιος άνθρωπος...
(αυτός ήταν φιλάργυρος δεν µόδινε τίποτας)...Του ζήτησα ένα
δάνειο και µου τόδωσε µε τόκον τα δέκα δώδεκα τον χρόνον
...αυτό το τζιρακλίκι (χάρη) µόκαµε κι αυτός” (Αποµνηµονεύ-
µατα, σ. 14). Και συνεχίζει παρακάτω ο Μακρυγιάννης: “Άκου-
γε τις γυναίκες και έπαθε πολλά”. Αναφέρει επίσης ότι ο ίδιος
µεσολάβησε στους Αρβανίτες της Άρτας για να µεταφερθεί η
γυναίκα του Λιδωρίκη στο αγγλικό προξενείο. Για τη διάσωση
της οικογένειας του Λιδωρίκη γράφει: “Πήρα τη φαµελιά του
πατριώτη µου...την έδωσα εις το χέρι του και του είπα: δεν σου
χρωστώ άλλο τίποτας διά το ψωµί οπούφαγα τόσα χρόνια εις
το σπίτι σου”.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι σχέσεις τους ήταν, ή έγιναν
σε κάποια στιγµή, ψυχρές. Ο Λιδωρίκης δεν τον αναφέρει
πουθενά, παρόλο που ο Μακρυγιάννης γράφει ότι του έσωσε
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την οικογένεια, ο Μακρυγιάννης όµως αναγνωρίζει την υπο-
χρέωση. Η περί δικαίου αίσθησή του δεν του επέτρεπε να το
αποσιωπήσει. Φαίνεται όµως ότι δεν ταίριαζαν. Σύµφωνα µε
τις ρουµελιώτικες συνήθειες του ξεπλήρωσε το χρέος, αλλά
έκοψε τις σχέσεις µαζί του. Στα σχόλιά του, ο Βλαχογιάννης
αναφέρει ότι ο συνηθισµένος τόκος για δάνεια ήταν δέκα-
έντεκα (Ι. Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα, σ. 15). Το δέκα-
δώδεκα του δανείου από το Λιδωρίκη ίσως να τον είχε πειράξει.
Ήταν όµως, όπως φαίνεται, και πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες.
Τίµιος, πράος, µειλίχιος, βασιλικός αργότερα, και καθόλου πο-
λεµιστής, ο Λιδωρίκης. Μόνο στο “τίµιος” ταίριαζαν µε το Μα-
κρυγιάννη. Μέχρι το τέλος της ζωής τους ήταν και γείτονες στην
Αθήνα: στην οδό Αδριανού ο ένας, στου Μακρυγιάννη ο άλλος.
∆εν υπάρχει όµως καµιά µαρτυρία ότι επεδίωξαν να συνα-
ντηθούν ποτέ.

Κροκύλειο: Η συνέχεια

Το 1836, µε τη διοικητική διαίρεση της χώρας, συστήθηκε ο
δήµος Κροκυλείου: χειµερινή πρωτεύουσα οι Πενταγιοί, θερινή
η Αρτοτίνα. Το σηµερινό Κροκύλειο ονοµαζόταν τότε Παλαιο-
κάτουνο. Το 1869 ο δήµος µίκρυνε, γιατί αφαιρέθηκε η περιοχή
της Αρτοτίνας, η ονοµασία όµως παρέµεινε η ίδια. Χειµερινή
πρωτεύουσα ήταν τώρα το Παλαιοκάτουνο και θερινή οι
Πενταγιοί. Το 1912 καταργήθηκαν οι δήµοι και συστήθηκαν
κοινότητες. Το χωριό µας έγινε “Κοινότητα Παλαιοκάτουνου” και
το 1915 µετονοµάστηκε σε “Κοινότητα Κροκυλείου”. Με την
αναδιοργάνωση του 1869 έπαψε να εµφανίζεται το Αβορίτι ως
ξεχωριστό χωριό, προφανώς είχαν εγκαταλειφθεί από τότε οι

οικισµοί στην περιοχή του χωριού. Στην απογραφή του 1851
µόνον το Αβορίτι εµφανίζεται ως ξεχωριστό χωριό, κανένας άλ-
λος οικισµός δεν αναφέρεται. Ίσως δεν ήταν οργανωµένα σύ-
νολα και υπήρχαν µόνο ως µικροί οικισµοί, που αποτελούνταν
κυρίως από καλύβια και ταράτσες για διαµονή στη διάρκεια των
γεωργικών εργασιών, για να µη χάνουν χρόνο οι κάτοικοι πη-
γαινοερχόµενοι καθηµερινά στο χωριό. Υπάρχει η παράδοση
ότι ο προεστός του Κροκυλείου Σακαρέλος έδωσε κίνητρα (χά-
ρισε οικόπεδα) στους Σαϊταίους από την Πησιά για να εξασφα-
λίσει ψηφοφόρους, πράγµα που το κατόρθωσε, όπως φαίνεται,
γιατί αναφέρεται ως δήµαρχος Κροκυλείου λίγο πριν το 1900.
Οι κάτοικοι του Κροκυλείου έλαβαν µέρος, εκτός από την Επα-
νάσταση όπου συµµετείχαν, όπως είδαµε, µαζικά, και σε όλους
τους πολέµους του νεότερου ελληνισµού. Συνήθως υπηρετού-
σαν στο 5/42 Ευζωνικό Σύνταγµα, που είχε την έδρα του στη
Λαµία. Με µια µατιά στο Ηρώο βλέπουµε τη συµµετοχή των
Κροκυλειωτών στους αγώνες: στον ατυχή Πόλεµο του 1897,
στους Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-1913, στον Πρώτο
Παγκόσµιο το 1918-1920, στη Μικρασιατική Εκστρατεία, στον
Πόλεµο του 1940.
Στη διάρκεια της γερµανικής κατοχής το Κροκύλειο ανήκε στην
Ελεύθερη Ελλάδα. Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση, οι
Γερµανοί ήρθαν στο χωριό µόνο δυο-τρεις φορές. Τη µια από
αυτές µε σκοπό να κάψουν το χωριό. ∆εν πραγµατοποίησαν
όµως το σκοπό τους, άγνωστο γιατί. Στον εµφύλιο που ακο-
λούθησε, η περιοχή ελεγχόταν κυρίως από το ΕΑΜ. Στο Κρο-
κύλειο, µε το σκοτωµό του Βάρσου, παίχτηκε και η πρώτη
πράξη του δράµατος που οδήγησε στη διάλυση του 5/42 και
στον τραγικό θάνατο του συνταγµατάρχη Ψαρρού.
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Κροκύλειο και Παλαιοκάτουνο

Το πανάρχαιο όνοµα Κροκύλειο απαντάται, όπως είδαµε, στην
περιοχή από παλιά, υπάρχει µάλιστα πιθανότητα το αρχαίο
Κροκύλειο να βρισκόταν στη θέση του σηµερινού χωριού. Στα
ύστερα χρόνια της Τουρκοκρατίας το χωριό εµφανίζεται µε το
όνοµα Παλαιοκάτουνο. Η λέξη “κατούνα” λέγεται ότι είναι βυ-

ζαντινή και σηµαίνει τόπο στρατοπέδευσης. Επειδή δεν έχουν
βρεθεί βυζαντινά κατάλοιπα στην περιοχή, αν ποτέ υπήρξε
στρατόπεδο, θα πρέπει να ήταν για φύλαξη κάποιας σηµαντι-
κής θέσης, σαν αυτές που φρουρούσαν στις κλεισούρες οι φύ-
λακες, οι πρόδροµοι των αρµατολών. Μια πιθανή τέτοια θέση
µπορεί να ήταν στο σηµερινό ∆ιάσελο. Υπάρχει επίσης η παρά-
δοση για την ύπαρξη βυζαντινού µοναστηριού στην κορυφή
του Αη-Νικόλα, όπου λέγεται ότι έχουν βρεθεί κάποια κεραµικά
θραύσµατα. ∆εν έχει αποκαλυφθεί κάποιο ερείπιο, αλλά, κι αν
ακόµα βρεθεί, είναι πολύ πιθανόν να είναι αρχαίο, αφού αρχαία
πήλινα ευρήµατα είναι γνωστά στην περιοχή. Η λέξη “κατούνα”,
κατά µια άλλη εκδοχή, προέρχεται από τη σερβική λέξη katun,
που σηµαίνει στάνη. Το πρόβληµα µε αυτή την προέλευση,
όπως και µε την προηγούµενη, είναι ότι όλα τα παρόµοια το-
πωνύµια αναφέρονται ως “Κατούνα”, δεν υπάρχει µαρτυρία για
“Παλαιοκατούνα”. Είναι πολύ πιθανόν το πρώτο συνθετικό
(Παλαιο-) να συνδέεται µε την ύπαρξη στη θέση αυτή του αρ-
χαίου αιτωλικού πολίσµατος.
Σύµφωνα µε µια άλλη θεωρία, η ονοµασία Παλαιοκάτουνο
προέρχεται από το αρχαίο Κυτίνιο (παλαιό δηλαδή Κυτίνιο),
µία από τις πόλεις της ∆ωρικής Τετράπολης. Τα δύο ονόµατα
Κροκύλειο και Παλαιοκάτουνο, είναι πιθανόν να χρησιµοποι-
ούνταν διαδοχικά στους χρόνους εκείνους. Αυτό µπορεί ίσως
να διερευνηθεί µε αναχρονολόγηση των ιστορικών γεγονότων,
καθώς υπάρχουν, όπως είναι γνωστό, µεγάλες αντιρρήσεις για
τη συµβατική χρονολόγηση της ιστορίας (εφηµ. Το Κροκύλειο,
Νοέµ.-Οκτ.1994). Η βιβλιογραφία η σχετική µε το θέµα της σω-
στής χρονολόγησης των προϊστορικών χρόνων αριθµεί πολλές
µελέτες (βλ. ενδεικτικά τη µελέτη αρ. 12 στη βιβλιογραφία).Εικ. 75. Το Ηρώο µε τα ονόµατα των πεσόντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Στιγµές µεγάλες και µικρές

1857: Αη-Γιώργης

Την εποχή αυτή το χωριό είχε πια µεγαλώσει, οι γύρω οικισµοί
είχαν απορροφηθεί από το Κροκύλειο. Οι άνθρωποι του
χωριού δεν χώραγαν στην εκκλησία, που έπρεπε να γίνει
µεγαλύτερη και µε την ευκαιρία αυτή καινούργια. Ο µπαρµπα-
Γιάννης ο Πολυζώης µου είχε πει κάποτε ότι στο µέρος όπου
είναι σήµερα ο Αη-Γιώργης υψωνόταν ένας µικρός λόφος µε
εκκλησία και γύρω-γύρω, στην αυλή, υπήρχαν τάφοι. Η πληρο-
φορία αυτή φαίνεται σωστή, γιατί στις µέρες µας σώζονταν
λείψανα τάφων στο κοµµάτι του νεκροταφείου που βρίσκεται
έξω από τον περίβολο της εκκλησίας, στο πίσω µέρος. Η πλα-
τεία επίσης του χωριού, που στη µέση της έχει χτιστεί ο ναός,
έχει δηµιουργηθεί µε αναληµµατικούς τοίχους και επιχωµά-
τωση. Η λεπτοµέρεια αυτή δείχνει ότι πράγµατι υπήρχε λόφος
στη θέση αυτή.

Η εκκλησία, σε σχήµα βασιλικής, είναι πολύ όµορφα διακοσµη-
µένη. Το ωραιότερο στοιχείο της είναι µια οριζόντια ξυλόγλυπτη
και επιχρωµατισµένη ζώνη στο τέµπλο µε παράσταση της α-
µπέλου. ∆υστυχώς, στις µέρες µας οι δωρητές και οι υπεύθυνοι
του ναού δεν λαµβάνουν υπόψη τους την ιδιαίτερη φυσιογνω-
µία του ναού όταν αντικαθιστούν εσωτερικά πράγµατα. Τα πα-
λιά ξυλόγλυπτα συνδυάζονται µε καινούρια µηχανής άχρωµα,
µε γυαλιστερό λούστρο, που είναι άσχετα µε τα πρωτότυπα.

Εικ. 76. Η άµπελος στο τέµπλο του Αη-Γιώργη.

Ας αφήσουµε όµως τον µπαρµπα-Αργύρη να µας διηγηθεί σχε-
τικά (εφηµ. Το Κροκύλειο, Ιούλ.-Αύγ. 1985): “Η εκκλησία µας



Εικ. 77. Αη-Γιώργης.
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έγινε το 1857. Την πέτρα που έχει από πάνω η κεντρική πόρτα
την έφεραν από την κάτω βρύση. Μαζεύτηκαν άντρες, πήραν
δυο τέµπλες, κάρφωσαν στη µέση σανίδια και την έβαλαν απά-
νω και την έδεσαν και την πήραν στον ώµο. Άλλοι µπροστά, άλ-
λοι πίσω και άλλοι βοηθούσαν και στα πλάγια. Οι κοινοτάρχες
πήραν ούζο µπόλικο και λουκούµια και βγήκαν στην Αγία Πα-
ρασκευή και τους περίµεναν. Όταν βγήκαν απάνω, την άφησαν
να ξεκουραστούν. Ήπιαν ούζο, ξεκουράστηκαν, σηκώθηκαν να
το πάρουν πάλι, να συνεχίσουν την πορεία τους. ∆εν µπόρεσαν
να το σηκώσουν, παρέλυσαν τα νεύρα από το ούζο και το ά-
φησαν και πήγαν την επόµενη µέρα και το έφεραν. Τότε τους
είπε ο δεσπότης Αµφίσσης να την φκιάσουν µεγάλη την εκκλη-
σία και βοήθησε, έδωσε τρακόσιες δραχµές. Πρόβλεψε που θα
γινόταν το χωριό µεγάλο και, όπως έγινε, έφθασε τους χίλιους
κατοίκους. Και ήρθε εποχή που δε µας χώραγε η εκκλησία,
παθαίναµε ασφυξία...Αρχικά για σήµαντρο ο παπάς, για να συ-
γκεντρώνει τους εκκλησιαζόµενους, βάραγε µια κορίτα, ένα κοµ-
µάτι από κουφάλα πλατάνου...Μετά από την κορίτα που βάραγε
ο παπάς, αγόρασαν τη µικρή καµπανούλα και την κρέµασαν σε
µια πουρνάρα από κάτω από το ιερό της εκκλησίας, πού είναι
σήµερα το χορευτικό κέντρο, εκεί ήταν το νεκροταφείο”.

1866: Στο Αβορίτι

Το πρωινό της 8ης Ιουλίου 1864 στο Αβορίτι συνέβησαν γεγο-
νότα που συνεχίστηκαν µετά, την ίδια µέρα, στο Κροκύλειο. Πε-
ριγράφονται σε έγγραφο που βρέθηκε, µαζί µε άλλα, σε ένα
µπαούλο -το χρηµατοκιβώτιο της εποχής-, µέσα σε δύο θήκες
εγγράφων, µια δερµάτινη και µια τσίγκινη.

Εικ. 78. Οι θήκες των εγγράφων.

“Αναγκαστικής κατασχέσεως έκθεσις

Εν τω χωρίω Αβορίτη κειµένω εν τη περιφερεία του χωρίου
Παλαιοκατούνου, σήµερον, την ογδόην Ιουλίου του 1864, εξη-
κοστού τετάρτου έτους, ηµέραν Τετάρτην, ο υπογεγραµµένος
∆ηµήτριος Α. Παππαναστασόπουλος, κλητήρ της περιφερείας
του εν Λαµία Πρωτοδικείου και παρά τω Ειρηνοδικείω Κροκυ-
λίου ως τοιούτος διατελών δυνάµει της υπ’ αριθ. 85 της δεκάτης
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ογδόης Ιουνίου ενεστώτος έτους τελεσιδίκου αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Κροκυλίου, δι’ ης το Ειρηνοδικείον τούτο υπο-
χρεοί τον Γεώργιον Α. Καπέλον, κάτοικον Παλαιοκατούνου, να
πληρώση τω ενάγοντι Ιωάννη ∆. Λουκοπούλω, κατοίκω αυτόθι,
δραχµάς εκατόν επτά, αριθ. 107, µετά του τόκου των, αρχο-
µένου αφ’ ης επεδόθη η κλήσις και καταδικάζει τον αυτόν εις τα
έξοδα της δίκης και τέλη της σηµάνσεως εκ δραχµών εξ.
Συνεπεία της υπό χθεσινήν ηµεροµηνίαν επί του εκτελεστού
ενυπογράφου της εν λόγω αποφάσεως δοθείσης µοι εγγράφου
παραγγελίας υπό του καταδιώκοντος δανειστού Ιωάννου ∆.
Λουκοπούλου, δι’ ης παραγγέλλοµαι να ενεργήσω αναγκα-
στικήν κατάσχεσιν επί αναλόγου κινητής ή ακινήτου περιουσίας
του οφειλέτου Γεωργίου Α. Καπέλου προς εξόφλησιν του εν τη
αποφάσει αναφεροµένου κεφαλαίου, τόκων και εξόδων κα-
τά...επιταγήν κλπ. Όθεν, λαβών υπ’ όψιν την από τριακοστήν
Ιουνίου ενεστώτος έτους έκθεσιν τοιχοκολλήσεως του παρά τω
Ειρηνοδικείω Κροκυλίου διατελούντος κλητήρος Θεοδώρου
Κελεπούρη, εξ ης προκύπτει ότι αντίγραφον εξ ενυπογράφου ε-
κτελεστού της εν λόγω αποφάσεως µετ’ επιιταγής προς πλη-
ρωµήν εκοινοποιήθη προσηκόντως προς τον οφειλέτην και ότι
παρήλθεν η νόµιµος προθεσµία. Τούτων όθεν, ούτως εχόντων,
παρέλαβον τους κάτωθι προσυπογεγραµµένους δύο ενήλικας
µάρτυρας, πολίτας Έλληνας, κατοίκους Παλαιοκατούνου, µη
υπαγοµένους εις νόµιµον τινά εξαίρεσιν, κυρίους Γεώργιον
Καραµπέλον και Ιωάννην Γ. Περλίγγαν, και µετέβην µετ’ αυτών
και του καταδιώκοντος δανειστού ενταύθα εν τη οικία του
Κωνσταντίνου Κούτλα, εντός της οποίας ευρών τους εξής
πρωίµους καρπούς ανήκοντας εις τον οφειλέτην, ενήργησα επ’
αυτών, αιτούντος του οφειλέτου τη παρουσία των ειρηµένων

µαρτύρων και του καταδιώκοντος δανειστού, όστις µε παρήγ-
γειλεν αναγκαστικήν κατάσχεσιν ως ακολούθως: 1) Επί εκατόν
τεσσαράκοντα τριών οκάδων κριθής ζυγισθείσης διά στατήρος
και εκτιµηθείσης υπ’ εµού και των µαρτύρων το όλον διά
δραχµάς είκοσι οκτώ και λεπτά εξήκοντα, αριθ. 28.60/00, ήτοι
λεπτά είκοσι κατ’ οκάν, ο δε καταδιώκων δανειστής προσή-
νεγκε δραχµάς είκοσι µίαν και λεπτά τεσσαράκοντα πέντε, αριθ.
21.45/00, ήτοι λεπτά δεκαπέντε δι’ εκάστην οκάν. 2) Επί τριά-
κοντα εξ και ηµίσεως οκάδων ρώβης εκτιµηθείσης υπ’ εµού και
των µαρτύρων διά δραχµάς επτά και λεπτά τριάκοντα το όλον,
ήτοι λεπτά είκοσι κατ’ οκάν, ο δε καταδιώκων προσήνεγκε δραχ-
µάς πέντε και λεπτά τεσσαράκοντα επτά κατ’ οκάν, ήτοι λεπτά
δεκαπέντε κατ’ οκάν. Αφέθησαν ελεύθεραι κατασχέσεως ογδοή-
κοντα περίπου οκάδες κριθής προς τροφήν του οφειλέτου και
της οικογενείας του επί οκτώ από σήµερον ηµέρας, εκτός των
άλλων του καρπών. Και αφεθέντων των καρπών τούτων, κα-
τάσχεσις ενηργήθη την ενάτην προ µεσηµβρίας ώραν της ηµέ-
ρας. Αυθηµερόν, περί την δευτέραν µετά µεσηµβρίαν ώραν της
ηµέρας µετέβην µετά του καταδιώκοντος δανειστού και των
µαρτύρων εν τω χωρίω Παλαιοκατούνω και εισελθόντες εις την
εν τω χωρίω τούτω οικίαν του Λάµπρου Καπέλου ενηργήσαµεν
αναγκαστικήν κατάσχεσιν επί των εξής πραγµάτων του οφει-
λέτου κατ’ επίµονον αίτησιν του καταδιώκοντος δανειστού, ήτοι:
1) Επί ενός καρπιδίου µεσοτρίβου συγκειµένου εκ τριών
φύλλων και έχοντος µήκος µεν τριών και ηµίσεως πήχεων
περίπου, πλάτος δύο πήχεων και δύο ογδόων της πήχεως. Ο
κατασχεθείς ούτος τάπης (καρπίδι), όστις είναι ποικιλόχροος,
εξετιµήθη παρ’ εµού και των µαρτύρων διά δραχµάς δεκα-
πέντε, ο δε καταδιώκων δανειστής προσήνεγκε δραχµάς δώδε-
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Εικ. 79. Η 1η σελίδα της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Εικ. 80. Η 2η σελίδα της έκθεσης.
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Εικ. 81. Η 3η σελίδα της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Εικ. 82. Η 4η σελίδα της έκθεσης.
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κα. 2) Επί µίας κορτσίδας(;) ποικιλοχρόου και µεσοτρίβου εκ
φύλλων δύο και πήχεων δύο και ηµίσεως το µήκος του ενός
τµήµατος και το πλάτος ως έγγιστα, και εκτιµηθείσης υπ’ εµού
και των µαρτύρων διά δραχµάς δώδεκα, ο δε καταδιώκων
προσήνεγκε δραχµάς δέκα. Αυθωρεί και επί παρουσία του
προσληφθέντος Β΄ ∆ηµαρχικού Παρέδρου Κροκυλίου κυρίου
Γεωργίου Σακαρέλου, παραβιάσας το άνοιγµα άνευ τινός βλά-
βης δι’ έλλειψιν της οικείας κλειδός του εντός της αυτής οικίας
υπάρχοντος κιβωτίου του οφειλέτου κατέσχον εκ των εν τω
κιβωτίω τούτω υπαρχόντων πραγµάτων του οφειλέτου: 1) Εν
καπάκιον χαλκούν ζυγίζον περίπου µίαν οκάν και εκτιµηθέν υπ’
εµού και των µαρτύρων διά δραχµάς τέσσαρας, ο δε καταδιώ-
κων προσήνεγκε δραχµάς τρεις. 2) Εν ζεύγος περισκελίδων/
σκαλτσών/µαλλίνων κατεσκευασµένων από µάλλινον απολυτόν
ύφασµα και εκτιµηθεισών των ανδρικών τούτων περισκελίδων
διά δραχµάς τρεις, όσας και ο καταδιώκων προσήνεγκε, και 3)
εν πισκίρι µεσότριβον πάνινον εκ πήχεων ένδεκα εκτιµηθέν διά
δραχµάς εξ, ο δε καταδιώκων προσήνεγκε δραχµάς πέντε. Αυ-
θωρεί µετέβην µετά του καταδιώκοντος δανειστού και των
µαρτύρων εις την εν τω ιδίω χωρίω Παλαιοκατούνω οικίαν του
Γεωργίου Κατσούδα εν η εύρον εν όπλον (τουφέκι) του οφειλέ-
του, ενήργησα επ’ αυτού αναγκαστικήν κατάσχεσιν ως εφεξής.
Επί ενός όπλου έχοντος κοντάκιον αλβανικόν και παφυλ-
λένδυτον και κάνην ψαλιδωτήν το είδος, ήτις έχει µήκος πέντε
περίπου σπιθαµών. Το όπλον τούτο έχει πυρίτιδα καλής ποιότη-
τος και έχει και όλα εν γένει τα συστατικά, οίον θήκην, πυρόπε-
τραν, έλικας, ελατήρια κλπ. Έχει πέντε ζωστήρας, εξ ων ο µεγα-
λύτερος έχει επ’ αυτού και σκοπέττα(;), ένα αορτήρα µέτριον και
οβελόν, εις δε το περιστόµιον άνω φέρει το όπλον ενόπτριον(;).

Το όπλον εξετιµήθη διά δραχµάς πεντήκοντα. Ο δε καταδιώκων
προσήνεγκε δραχµάς τεσσαράκοντα, ήτοι το όλον της εκτιµή-
σεως των κατασχεθέντων ανέρχεται εις δραχµάς 125.90/00
κατά την υπ’ εµού και των µαρτύρων εκτίµησιν, κατά δε τον
καταδιώκοντα δρχ. 99.93/00. Τα κατασχεθέντα ταύτα, τα οποία
παρεδόθησαν εις τον µεσεγγυούχον ∆ηµαρχικόν Πάρεδρον
Κροκυλίου κύριον Γεώργιον Σακαρέλον προς ασφαλή φύλαξιν,
θέλουν πλειστηριασθή δηµοσίως εν Πενταγιοίς, πρωτευούση
του ∆ήµου Κροκυλίου, την δεκάτην ενάτην Ιουλίου ενεστώτος
έτους, ηµέραν Κυριακήν, µετά το τέλος της θείας λειτουργίας
υπό του Συµβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Κροκυλίου...θέλει
δε προηγηθεί κοινοποίησις διά κηρύξεως και τοιχοκολλήσεως.
Αντίγραφον της παρούσης θέλει κοινοποιηθή τω ωφειλέτη. Εφ’
ω συνετάχθη η παρούσα και αναγνωσθείσα υπεγράφη παρ’
εµού, του καταδιώκοντος δανειστού, των µαρτύρων και του
∆ηµαρχικού Παρέδρου και µεσεγγυούχου, ο δε οφειλέτης ήτο
απών κατά την κατάσχεσιν.
Οι µάρτυρες Γεώργιος Καραµπέλος, Ιω. Γ. Περλίγγας
Ο καταδιώκων δανειστής Ιω. Θ. Λουκόπουλος
Ο ∆ηµαρχικός Πάρεδρος και µεσεγγυούχος Γ. Σακαρέλος
Ο κλητήρ ∆.Α. Παππαναστασόπουλος
΄Οτι ακριβές αντίγραφον
Παλαιοκάτουνον αυθηµερόν
Ο κλητήρ ∆.Α. Παππαναστασόπουλος
Επεδόθη εις χείρας του οφειλέτου εν Παλαιοκατούνω την
ενάτην Ιουλίου του 1864, ηµέραν Πέµπτην και ώραν 8 πρ.
µεσηµβρίας
Ο κλητήρ ∆.Α. Παππαναστασόπουλος”.
Το έγγραφο αυτό δηµοσιεύεται ολόκληρο, γιατί, αν και δεν ανα-
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φέρεται σε ιστορικό γεγονός, δίνει µια ζωντανή εικόνα των προ-
βληµάτων της καθηµερινής ζωής και περιέχει πολλές ενδια-
φέρουσες πληροφορίες. Πρώτα-πρώτα µαθαίνουµε ότι το σπίτι
του Μακρυγιάννη υπήρχε το 1864. Είδαµε στο προηγούµενο
κεφάλαιο ότι ο Κωνσταντίνος Κούτουλας πούλησε στο γιο του
ένα “σπιτότοπο”. Προφανώς, αυτό δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε
το σπίτι, αλλά γιατί το κράτησε για τον εαυτό του. Υπάρχουν
επίσης πολλά στοιχεία για την καθηµερινή -όχι για τη στρα-
τιωτική- ζωή. Η ελληνική δικοµανία υπήρχε και τότε. Ας
αναλογιστούµε πόσος κόπος και πόσα χρήµατα χρειάζονταν
για να πάει κάποιος στα δικαστήρια και να τελεσιδικήσει η υπό-
θεση. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο “καταδιώκων” ήταν
άριστα πληροφορηµένος για τα περιουσιακά στοιχεία του οφει-
λέτη. Προφανώς, είχε τις πληροφορίες του από κάποιους ανα-
κατωσούρηδες που φαίνεται πως ποτέ δεν έλειπαν. Βλέπουµε
πώς έµπαιναν σε ξένο σπίτι στα µέρη εκείνα, όπου δεν µπο-
ρούσε να βρεθεί εισαγγελέας, και πόσο ειδικευµένος ήταν ο
κλητήρας, ο οποίος άνοιξε το µπαούλο χωρίς κλεδί και χωρίς
να κάνει ζηµιά. Μαθαίνουµε επίσης για τις τιµές των διαφόρων
προϊόντων και πραγµάτων της εποχής και ότι γίνονταν
δηµοπρασίες µε τα κατασχεµένα την Κυριακή, µετά τη λειτουρ-
γία. Είχε δηλαδή το περιστασιακό του κυριακάτικο παζάρι και ο
δήµος Κροκυλείου, και µάλιστα µε τελάλη. Αναφέρεται επίσης
το αξίωµα του προεστού Γεωργίου Σακαρέλου: ήταν δεύτερος
∆ηµαρχικός Πάρεδρος. Παρατηρούµε ότι για κάθε προϊόν ή
αντικείµενο που γινόταν κατάσχεση ο κλητήρας και οι δύο µάρ-
τυρες καθόριζαν µια τιµή. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από
µια, “ο καταδιώκων προσήνεγκε” χαµηλότερη τιµή, διαµαρ-
τυρόταν δηλαδή στον κλητήρα ότι υπολόγιζε την αξία σε

υψηλές τιµές. Κι αυτό, γιατί, µε χαµηλότερες τιµές, θα γινόταν
κατάσχεση σε περισσότερα πράγµατα ώσπου να συµπλη-
ρωθεί το ποσό της οφειλής και, έτσι, θα ήταν ευκολότερο στη
δηµοπρασία να συµπληρωθεί το σχετικό ποσό.

Μεγάλα δηµοτικά έργα

Στο τέλος του 19ου και στο έµπα του 20ου αιώνα έγιναν στο
Κροκύλειο πολλά µεγάλα, για τα µέτρα της εποχής, έργα. Ένα
από τα πρώτα είναι η µάντρα του Νεκροταφείου που διατηρεί-
ται, µε µικρές επισκευές, µέχρι σήµερα. Τον τόπο για το νεκρο-
ταφείο τον δώρισαν οι Αναστάσιος και Αθανάσιος Σακαρέλος,
όπως αναγράφεται στη λαξευµένη στην είσοδο επιγραφή. Από
τους πρώτους που ενταφιάστηκαν στο καινούργιο νεκροταφείο
ήταν η Μαρία η Πενταγιώτισσα, που είχε παντρευτεί και ζούσε
στο Κροκύλειο.
Μεγάλο έργο ήταν και η ανέγερση του κτιρίου όπου στεγάστηκε
το Ελληνικό Σχολείο. Βρισκόταν στη θέση του σηµερινού δη-
µοτικού ξενώνα, πρώην κοινοτικού, και Κύριος οίδεν τι άλλο,
µε όλες αυτές τις συνεχείς κρατικές αναδιοργανώσεις. Όταν
αποφασίστηκε η ανέγερση του ξενώνα, το παλιό κτίριο κατεδα-
φίστηκε. Είχε χτιστεί, απ’ ό,τι λέγεται, µε έρανο µεταξύ κυρίως
των χωριανών που δούλευαν στο Λαύριο. Στο σχολείο αυτό,
γράφει ο ∆.Κ. Υφαντής (εφηµ. Το Κροκύλειο, Ιαν.-Φεβρ.1984),
φοιτούσαν “...κάπου 150 µαθητές απ’ όλη την ορεινή ∆ωρίδα
κι από κάµποσα χωριά της Ποτιδάνειας και της Ναυπακτίας
που, µαζί µε κείνα που πήγαιναν στο ∆ηµοτικό, ξεπέρναγαν τα
200, (έδιναν) στο Κροκύλειο µεγάλη κίνηση και ζωντά-
νια...Θυµάµαι καθηγητές στο Ελληνικό Σχολείο, τον Γιώργο



Εικ. 83. Το ∆ηµοτικό Σχολείο.





Εικ. 84. Η Μεγάλη Βρύση.





90

Παπαχαραλάµπους, τον Παπασωτηρίου, τον Σταθάκο, τον Τα-
µπάκη, τον Καλλίγερο, κι άλλους κατοπινούς, τον Αραβοσιτά,
τον Λουκόπουλο, τον Γραββάνη, τον Ξανάλατο”.
Το κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου χτίστηκε κι αυτό εκείνα τα
χρόνια. ∆εν γνωρίζουµε πού υπήρχε, και αν υπήρχε, σχολείο
πριν, δεν ακούστηκε ποτέ κάποια προφορική µαρτυρία. Είναι
µάλλον και το µόνο µεγάλο έργο της εποχής που δεν έγινε µε
έρανο ή προσωπική εργασία. Πληρώθηκε από το κληροδό-
τηµα του Ανδρέα Συγγρού. Θα πρέπει να ήταν έτοιµο το 1904,
για αρκετά χρόνια όµως έµενε αχρησιµοποίητο, λέγεται µά-
λιστα ότι κατασκήνωναν εκεί γύφτοι, όποτε πέρναγαν από το
Κροκύλειο.
Το ∆ηµοτικό Σχολείο στεγαζόταν για κάποια χρόνια στο ισόγειο
του Ελληνικού Σχολείου, αλλά πολύ αργότερα, γύρω στα 1920,
όπως µου έλεγε η µητέρα µου, Φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκε
το κανονικό κτίριο. Στην αρχή, εγκαταλείφθηκε για ένα διάστη-
µα και µετά ξαναχρησιµοποιήθηκε. Η καλύτερη εξήγηση που
έχω ακούσει είναι του µπαρµπα-Αλέκου. “Ήταν επιλογή”, µου
είπε, “του δασκάλου που δεν του άρεσε η τοποθεσία, γιατί ήταν

ζερβό το µέρος”. Τώρα είναι δεν είναι σωστή η πληροφορία
αυτή, κανείς δεν µπορεί να ξέρει, γιατί όλοι οι σχετικοί µε την
ιστορία αυτή είναι µακαρίτες. Το ∆ηµοτικό Σχολείο, µε ιστορία
περίπου εκατό ετών, έκλεισε πρόσφατα και χρησιµοποιείται
σήµερα για τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως
εκλογικό τµήµα και ως χωρος πολιτιστικών εκδηλώσεων,
κυρίως στη διάρκεια των “Μακρυγιαννείων”.
Πολύ γνωστό έργο και κατά κάποιον τρόπο, παλιότερα του-
λάχιστον, σήµα κατατεθέν του Κροκυλείου είναι οι Μεγάλες
Βρύσες, ή σωστότερα η Μεγάλη Βρύση. Όπως φαίνεται από τη
διήγηση παρακάτω, παλιά υπήρχε ένας κρουνός, µετά έγιναν
πέντε και αργότερα, µε έναν άλλον παραπέρα, έξι. Το έργο
αυτό έγινε το 1899: “Με αυτές τις βρύσες που είχαν τότε δεν
εξυπηρετείταν το χωριό, διότι έγιναν πολλοί οι κάτοικοι... καλ-
λιεργούσαν τα χωράφια όλοι και έρχονταν αργά το βράδυ και
πήγαιναν οι γυναίκες να πάρουν νερό...και αργούσαν να πά-
ρουν σειρά να γυρίσουν στο σπίτι να µαγειρέψουν και να
ζυµώσουν νύχτα, να κινήσουν το πρωί πάλι για το χωράφι.
Αυτό το είδαν οι τότε άρχοντες του χωριού και αποφάσισαν να
φκιάσουν περισσότερες βρύσες. Έφεραν µαστόρους, χάλασαν
τη µεγάλη κούπα και έφτιασαν τις πέντε βρύσες, όσοι ήταν οι
σύµβουλοι. Σύµβουλοι ήσαν ο γερο-Περλιγκόγιαννος, ο γερο-
Λούκας, ο γερο-Σακαρέλος, ο γερο-Καντάς και ο Παπαζαχαρίας
ιερεύς. Τις προτοµές τις σκάλισε ένας Γεώργιος Στούµπος,
χωριανός µας. Μοιάζουν πολύ, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι
που τους γνώριζαν” (εφηµ. Το Κροκύλειο, Μάρτ.-Απρ. 1987).
Τώρα πια οι βρύσες δεν χρησιµοποιούνται, αφού υπάρχουν τα
υδραγωγεία. Ο χώρος τους όµως χρησιµεύει, περιστασιακά το
καλοκαίρι, για τη στάθµευση αυτοκινήτων στον ίσκιο.

Έλεγε ο µπαρµπα-Νίκος: “Όταν ήµασταν παιδιά στο σχολείο
προπολεµικά, κάναµε και γυµναστική. Όπως καταλαβαίνεις,
τότε ούτε ρούχα καλά είχαµε, ούτε φαΐ καλό. Το χειµώνα
κρυώναµε πολύ µε τα µισόκοντα παντελόνια, µε άθλια παπού-
τσια, χωρίς καλό φαΐ. Η γυµναστική όµως, γυµναστική. Φλεβά-
ρη µήνα µάς έβγανε ο δάσκαλος στο προαύλιο µε τις µύξες
να τρέχουν και την τρεµούλα χωρίς σταµατηµό από το κρύο.
Το πρώτο παράγγελµα µε βροντερή φωνή: - Εισπνεύσατε
βαρδούσιον”.
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Ένα άλλο µεγάλο έργο που έκαναν οι Κροκυλειώτες, µε την
ορµή που τους διέκρινε για κοινωφελή έργα, ήταν το ρολόι της
εκκλησίας. Παραγγέλθηκε και κατασκευάστηκε στη Γαλλία. Για
να γίνει όµως αυτό, έπρεπε να λυθεί ένα τεχνικό πρόβληµα
που δηµιουργήθηκε στην πορεία. Η διαδροµή που έκαναν τα
βάρη που δίνουν την κίνηση στο ρολόι ήταν µεγαλύτερη από το
ύψος που είχε τότε το καµπαναριό. Γράφει πάλι ο µπαρµπα-
Αργύρης: “Πριν από ογδόντα χρόνια (γράφτηκε το 1985) οι
χωριανοί ...πήγαιναν στο Λαύριο, στη γαλλική εταιρία...και δού-
λευαν. Από τους πρώτους που πήγαν ήταν οι Περλιγκαίοι
...πιάστηκαν οικονοµικώς και άνοιξαν φούρνο... εσκέφθη-
σαν...να αγοράσουν ένα ωρολόγι πόλεως για το χωριό...
Έπιασαν τους χωριανούς και τους είπαν να δίνουν σ’ αυτούς
από ένα ηµεροµίσθιο το µήνα. Είχαν όµως µεγάλη αντίδραση.
Ο Σ..... ο Γιαννάκης και ο Κ.....µήτρος τους έπγιαναν τους
χωριανούς και τους έλεγαν να µη δίνουν λεπτά, θα τα φάνε οι
Περλιγκαίοι. Πέρασε λίγος καιρός, ήλθε το ωρολόγι στον
Πειραιά και σηκώθηκε ο ρολογάς και ήλθε στο χωριό... Είδε και
είπε σ’ αυτό το κωδωνοστάσιο δεν µπορεί να τοποθετηθεί το
ωρολόγι, διότι είναι χαµηλό. Τι να κάµουν τότε, εσκέφθηκαν να
χαλάσουν µερικά λεπτά που είχαν στείλει οι εργαζόµενοι στην
Αµερική να φκιάσουν τα γεφύρια στο χωριό...Πήγαν στην
Άµφισσα, συµφώνησαν µε ειδικούς τεχνίτες...να φκιάσουν νέο
κωδωνοστάσιο. Μόλις το έµαθαν οι ραδιούργοι του χωριού,
έγραψαν γράµµατα στην Αµερική ότι το συµβούλιο χάλασε τα
λεπτά για κωδωνοστάσιο και δεν φκιάνει τα γεφύρια. Ήλθαν οι
τεχνίτες και έφεραν και έναν εργάτη µε µία καµήλα...και εκεί που
πέρναγε άπλωνε η καµήλα το κεφάλι της µέσα στα κήπια και
άδραχνε κολοκυθιές, κολοκύθια, λάχανα...Αφού έγινε το κωδω-

νοστάσιο, έγραψαν στο ρολογά να πάρει το ωρολόγι να το φέρει
ατµοπλοϊκώς στην Ερατεινή, να πάνε από δω να το πάρουν...
εκίνησαν νύχτα...πήγαν στην Ερατεινή, πήραν το ωρολόγι και
τον ωρολογά και ήλθαν το βράδυ στο χάνι του Κωνσταντέλλου
στο στενό...Την άλλη µέρα το έφεραν στο χωριό...έφερναν τη
µηχανή σε δύο τέµπλες δεµένη...και ήσαν δύο άνδρες µπροστά
και δύο πίσω...και οι άλλοι έρχονταν από κοντά να αντικα-
ταστένουν εκείνον που κουράζεταν. Τις πλάκες και τα βάρη τα
έφεραν µε ζώα. Ήταν το πρώτο ωρολόγι που έγινε στην επαρ-
χία µας. Το παρήγγειλαν το 1908 και το τοποθέτησαν το 1909”
(εφηµ. Το Κροκύλειο, Ιούλ.-Αύγ. 1985).
Σχετικά µε το ψηλότερο καµπαναριό, στη διήγησή του ο
µπαρµπα-Αργύρης αναφέρει ότι το παλιότερο είχε δύο καµπά-
νες. Ακόµα πιο πριν, όπως είδαµε, όταν πρωτοχτίστηκε η
εκκλησία, οι χωριανοί είχαν κρεµάσει µια µικρή καµπάνα σε
ένα πουρνάρι. Τις τρεις αυτές καµπάνες τις τοποθέτησαν στο
νέο ψηλότερο καµπαναριό. Η πιο µεγάλη από αυτές έσπασε
και παρήγγειλαν νέα και µεγαλύτερη, “...αλλά ο τεχνίτης δεν
έβαλε όλα τα υλικά και δεν έχει τη φωνή που έπρεπε να έχει. Η
δεύτερη (καµπάνα) έσκασε όταν κατέλαβαν οι Έλληνες την
Χειµάρα...Την έστειλε το εκκλησιαστικό συµβούλιο και την έφ-
κιασε στο ίδιο εργοστάσιο, αλλά την έφκιασε το παιδί του και
την έφκιασε πολύ καλή. Από µακριά, άµα τις ακούσει κανείς,
βλέπει τη διαφορά τους, η µικρή είναι αηδόνι” (εφηµ. Το
Κροκύλειο, Ιούλ.-Αύγ. 1985). Όταν ήµουνα παιδί και παπαδάκι,
θυµάµαι και εγώ τον παπα-Γρηγόρη που έκανε µάθηµα κωδω-
νοκρουσίας στο Χαραλάµπη: “Τον αδάµ τον αδάµ, το τάλαντον
το τάλαντον”. Τέλος, η πέτρα που χρησιµοποιήθηκε στο χτίσιµο
του καµπαναριού βγήκε στην τοποθεσία Παρασπόρια, εκεί
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όπου είναι οι αρχαίοι τάφοι. Πληροφοριακά σηµειώνεται ότι οι
πέτρες για σκάλισµα έπρεπε, για να είναι κατάλληλες για τη
δουλειά αυτή, να βγουν µέσα από το χώµα µε σκάψιµο, ώστε
να έχουν υγρασία που επέτρεπε να σκαλίζονται εύκολα. Οι
επιφανειακές πέτρες ήταν πολύ ξερές και όχι κατάλληλες για
εύκολο πελέκηµα.
Τελικά, τα λεφτά έφτασαν και για τα γεφύρια και χρησιµο-
ποιήθηκαν όπως έπρεπε. Έγιναν τρία γεφύρια: ένα στη Με-
γάλη Βρύση, ένα στο Σαϊτόρεµα και ένα στο ρέµα, στη νοτιο-
δυτική έξοδο από το χωριό του τότε κύριου δρόµου προς την
ποταµιά (εικ.84). Σήµερα, επειδή δεν είναι πάνω στον αµαξιτό
δρόµο, έχει εγκαταλειφθεί µέσα στα σκουπίδια. Φαίνεται ότι δεν
θεωρείται µνηµείο για µας τους νεότερους Κροκυλειώτες. Το
γεφύρι στο Σαϊτόρεµα υπάρχει ακόµα, αλλά έχει σκεπαστεί από
τον κεντρικό αµαξιτό δρόµο. Έχει ενσωµατωθεί στη νεότερη
και φαρδύτερη γέφυρα και για να το δεις πρέπει να πας από
κάτω. Το τρίτο γεφύρι, αυτό στη Μεγάλη Βρύση, σε κάποια
πρόσφατη κατασκευή εσωτερικού δρόµου, το διέλυσαν για να
το κάνουν τσιµεντένιο. Το σχέδιο προέβλεπε να ενσωµατω-
θούν στην κατασκευή οι δύο πέτρινες εξωτερικές καµάρες. Οι
µαστόροι όµως και οι υπεύθυνοι ξέχασαν να αριθµήσουν τα
αγκωνάρια και όταν το ξανάχτισαν περίσσεψαν οι δύο πέτρες
κλειδιά - είναι οι τελευταίες πέτρες που µπαίνουν στη µέση
κάθε καµάρας και στηρίζουν όλη την κατασκευή. Στην προκει-
µένη περίπτωση δεν υπάρχει προβληµα στήριξης, αφού η
κατασκευή είναι τσιµεντένια, το ζήτηµα είναι µόνον αισθητικό.
Έτσι όπως έγιναν οι καµάρες, το Κροκύλειο έχει µια ακόµα
πρωτιά. Έχει, ίσως, το µοναδικό γεφύρι στην Ελλάδα µε καµά-
ρες γοτθικού ρυθµού: στη µέση τα δύο τόξα είναι οξυκόρυφα.

1931-1936: Ο δρόµος

Μέχρι το 1936, για να ταξιδέψει κανείς µακριά έπρεπε να
φτάσει στην παραλία, στη χώρα των Οζολών Λοκρών, συνή-
θως µε τα πόδια ή, πιο σπάνια, µε αγωγιάτη, αν είχε παράδες.
Άλλος τρόπος επικοινωνίας, κυρίως µε το Λαύριο, ήταν µε τα
πόδια και έπαιρνε τέσσερις µέρες. Με τα πόδια πήγαιναν και οι
τσοπάνηδες τα κοπάδια στην Αθήνα για ξεχειµώνιασµα. Η

Εικ. 85. Το ένα από τα τρία γεφύρια, όπως σώζεται σήµερα.
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κανονική συγκοινωνία γινόταν µε πλοίο από τη Βιτρινίτσα
(Ερατεινή). Ήταν η περίφηµη ακτοπλοϊκή γραµµή Πειραιάς-
Κορινθιακός-Πάτρα-Κεφαλλονιά-Πρέβεζα και επιστροφή στον
Πειραιά “διά των ιδίων προσεγγίσεων” (εφηµ. Καθηµερινή, 24-
Αυγ-2003, τεύχ. Επτά Ηµέρες, Ιόνιο και Ναυτιλία). Τα δύο γνω-
στότερα πλοία -και θανάσιµοι ανταγωνιστές- ήταν η “Πύλαρος”
και η “Άσσος”, και τα δύο κεφαλλονίτικα. Το πρώτο ήταν 310
τόνων, µε µηχανή 75 ίππων, και το δεύτερο 400 τόνων, µε
µηχανή 81 ίππων. Τα δύο πλοία ανταγωνίζονταν θανάσιµα, µε
αποτέλεσµα να πέσουν τα ναύλα σε εξευτελιστικά επίπεδα. Το
κανονικό ναύλο ήταν, γύρω στα 1930, επτά δραχµές, ενώ
πρωτύτερα, µε τον ανταγωνισµό, είχε πέσει στις τρεις δραχµές.
Στις εκλογές, επειδή οι ιδιοκτήτες των δύο καραβιών ήταν
πολιτικά αντίθετοι, έκαναν διαδροµές δωρεάν, χωρίς κρατική
επιχορήγηση. Τότε υπήρχαν και πολλοί που πήγαιναν τζάµπα
από τον Πειραιά στο Αργοστόλι για καφέ και πίσω. Έχει µείνει
θρυλικό το εµπορικό σύνθηµα “΄Ολοι τζάµπα µε την Πύλαρο και
µια µακαρονάδα”. Η “Πύλαρος” αποσύρθηκε το 1920 και η

“Άσσος” το 1932. Υπήρχαν βέβαια και άλλα πλοία, ένα ήταν η
“Αµβρακία”. Από τούτα τα λίγα φαίνεται τι καηµός ήταν η συ-
γκοινωνία. Είδαµε πρωτύτερα πώς µεταφέρονταν τα µεγάλα
αντικείµενα: στην πλάτη ή µε καµήλες. Την εποχή εκείνη λοιπόν
αποφασίστηκε από το κράτος η κατασκευή δρόµου από τη
Λαµία στη Ναύπακτο. Οι Κροκυλειώτες, µόλις το έµαθαν, πή-
ραν απόφαση να συνδεθεί το χωριό µε το δρόµο αυτό, που θα
πέρναγε από την κοιλάδα του Μόρνου. Προφανώς, δεν υπήρχε
περίπτωση κρατικής ενίσχυσης, αφού ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση
υπήρχε τότε, ούτε κανένα άλλο χωριό είχε δρόµο. Η απόσταση
στο χάρτη, σε ευθεία γραµµή, είναι 4 χλµ. Επειδή όµως η
υψοµετρική διαφορά από τη Μαντήλω µέχρι το χωριό είναι
περίπου 450 µ., ο δρόµος δεν θα είχε καλές σχέσεις µε τις
ευθείες γραµµές και η απόσταση θα ήταν πολύ µεγαλύτερη.
∆εν γνωρίζουµε ποιος έκανε τη χάραξη. Με δεδοµένο το
νεοελληνικό χαρακτήρα, θα υπήρξε και µεγάλο αλισβερίσι για
να µην περάσει ο δρόµος µέσα από τα χωράφια. Το µήκος του
έφτασε τελικά τα 10 χλµ. µε 11 στροφές 180 µοιρών. ∆εν
υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες από εκείνη την εποχή για το πώς
και από ποιους πάρθηκε η απόφαση. Η πρώτη σχετική
µαρτυρία χρονολογείται το Νοέµβρη του 1931, πρόκειται για
έκκληση από την κοινότητα για χρηµατική βοήθεια (εικ. 85, 86).
Εκεί αναφέρονται τα ονόµατα του Προέδρου του χωριού και
των µελών της Επιτροπής, όλοι γνωστοί Κροκυλειώτες, και γί-
νεται λόγος για την πρόοδο του έργου. Μαθαίνουµε ότι η κα-
τασκευή του έργου άρχισε, από το χωριό προς τα κάτω, στις 15
Σεπτεµβρίου 1931. Η πρώτη φάση περιελάµβανε το τµήµα
από το χωριό έως το Κορίθι. Οι επόµενες µαρτυρίες χρονο-
λογούνται το 1937. Είναι ένα δηµοσίευµα της εφηµερίδας

Η ιστορία συνέβη πριν από είκοσι χρόνια περίπου. Ο
µπαρµπα-Γιάννης, γέρος βοσκός, µόλις είχε γυρίσει από
επίσκεψη στην Αθήνα και έβγανε την απορία του στο
καφενείο. “Πήγα και σε κείνο το Βύρωνα. Ορέ, πώς έγινε έτσ’,
ο ένας απάν’ τον άλλο”. “Πού τον ξέρεις εσύ το Βύρωνα;”,
ρώτησε κάποιος. “Ορέ πααίναµε τα πράµατα για το χειµώνα.
Εκεί φκιάναµε στρούγγα”. “Γιατί δεν τα πηγαίνατε στη Λιβαδειά
που είναι κάµπος και κοντύτερα;”. “Πααίναµε στην Αθήνα, γιατί
γαλατοπουλάγαµε κιόλα”. “Πόσο καιρό έπαιρνε;”. “Κάνια δεκα-
πενταριά µέρες”.
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“Ρουµελιώτης”, της 28ης Αυγούστου 1937, µε περιγραφή της
τελετής των εγκαινίων του δρόµου. Εκεί αναφέρεται µόνον ο
τότε Πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιος Καντάς, που είχε
εκλεγεί το 1933. Για µας τους νεότερους είναι ο µοναδικός
Κροκυλειώτης που έχει ταυτιστεί µε το έργο αυτό. Η αντα-
πόκριση της εφηµερίδας είναι, δυστυχώς, ελλειπέστατη.
Αναφέρει ποιες δεσποινίδες χόρεψαν και ποιοι έφαγαν, αλλά
δεν αναφέρει ποια ήταν τα µέλη του κοινοτικού συµβουλίου,
ούτε τα µέλη του προηγούµενου και αν είχαν προσκληθεί στην
τελετή. Οι φωτογραφίες δείχνουν µόνον τον Πρόεδρο της κοι-
νότητας, δυο-τρία µέλη της Επιτροπής, που αναφέρεται στην
έκκληση της κοινότητας το 1931, και πολλούς κρατικούς
αξωµατούχους.
Πάντως, φαίνεται ότι από το 1933 και µετά ο Πρόεδρος έγινε η
ψυχή του έργου. Είχε να αντιπαλέψει µε την οπισθοδρόµηση
και την έκφρασή της µε σκληρή ειρωνεία. Οι χωριανοί όµως,
στο σύνολό τους, αγκάλιασαν το έργο και το έκαναν υπόθεσή
τους. Έργα τέτοιας κλίµακας, σε σχέση µε την οµάδα που τα
κατασκευάζει, χρειάζονται οραµατιστές σε πρώτο στάδιο, αλλά
δεν γίνονται αν το όραµα δεν περάσει στους πολλούς, όπως
έγινε στο Κροκύλειο. Εξάλλου, όπως είδαµε µέχρι τώρα, αυτό
ήταν κάτι το συνηθισµένο στους Κροκυλειώτες. Είχαν αρχίσει
από πολύ νωρίς µε το ρολόι, το κτίριο του Ελληνικού Σχολείου
και τα άλλα έργα που είδαµε πρωτύτερα.
Η τελετή των εγκαινίων ήταν ηµέρα χαράς και άρχισε µε τη
θριαµβευτική άφιξη έξι αυτοκινήτων, γεµάτων κόσµο, στο χώρο
κάτω από το ∆ηµοτικό Σχολείο. Ο δρόµος τελείωνε εκεί, στην
είσοδο του χωριού από τα νότια. Έγινε αγιασµός για να πάει
καλά ο δρόµος -φαίνεται ότι πέτυχε, γιατί δεν έχει σκοτωθεί

“∆ε µ’ λες µάνα, εσύ δούλεψες στο δρόµο;”. “∆ούλεψα παιδάκι
µ’. Όλοι δουλέψαµε”. “Και τι δουλειά έκανες;”. “Επειδή ήµαν
νέα, µ’ έβαλαν να κ’βαλάω νερό στους εργάτες. Το νερό ήταν
χαµηλότερα και, όπως ανέβαινα τον ανήφορο, για να βιαστώ,
ο επιστάτης, γέρος που είχε κάνει στην Αµερική, έβγαινε στη
ράχη και φώναζε δυνατά να αεικούνε και οι εργάτες για να
πάρουν θάρρος”. “Ε, γουότερ µπόι”.

Η κατασκευή του δρόµου είχε φτάσει στα µισά περίπου. Πολ-
λοί στο χωριό, κυρίως ηλικιωµένοι, δεν πίστευαν ότι θα γίνει
ποτέ αυτός ο δρόµος. Η αντίδρασή τους σ’ όσους είχαν αντί-
θετη άποψη είναι γνωστή: σκληρή ειρωνεία σαν να είχαν το
µονοπώλιο της γνώσης για το θέµα. Μια µέρα, στην αγορά,
περπατούσε ο Πρόεδρος της κοινότητας, βασικός συντε-
λεστής και υπέρµαχος του έργου. Μόλις τον βλέπει ο ηλι-
κιωµένος Κροκυλειώτης, φωνάζει στους γύρω του µε βραχνή
φωνή: “Φλαχτείτε, θα σας πατήσ’ τ’ αυτουκίνητου”. Λέγεται
όµως πως όταν τελείωσε ο δρόµος, ζήτησε συγγνώµη από
τον Πρόεδρο

κανείς σ’ αυτό το δρόµο- από τέσσερις ιερείς: τον παπα-Κώστα,
τον παπα-Γρηγόρη, τον παπα-Κωνσταντίνο Τσαλτάκη και τον
παπα-Νικόλαο Βαρνάβα. Οι δύο τελευταίοι ήταν από τα διπλα-
νά χωριά Ζωριάνου και Αλποχώρι. Εδώ πρέπει να επισηµά-
νουµε ότι στην κατασκευή του δρόµου δούλεψαν και κάτοικοι
των διπλανών χωριών, παράδειγµα τοπικής συνεργασίας, όχι
πια τόσο συνηθισµένο στις µέρες µας. Μετά, ο Πρόεδρος της
κοινότητας Αθανάσιος Καντάς εκφώνησε “τον πανηγυρικόν της
ηµέρας”. Μεταξύ των άλλων είπε: “Όταν προ δεκαετίας περίπου
το επίσηµον Κράτος εξήγγειλε την απόφασιν όπως προέλθη εις



Εικ. 86. Η πρώτη σελίδα της έκκλησης. Εικ. 87. Η δεύτερη σελίδα της έκκλησης.

95



96

την κατασκευήν της εθνικής οδού Λαµίας-Ναυπάκτου...οι κάτοι-
κοι των ορεινών συνοικισµών της επαρχίας...εδέχθησαν µε
ιδιάζοντα ενθουσιασµόν το ευφρόσυνον εκείνο άγγελµα...Ο
ενθουσιασµός των όµως ούτος δεν ήτο άµοιρος δισταγµού
τινος...Ο δισταγµός όµως ούτος ήτο πολύ µεγαλύτερος δια την
Κοινότητα Κροκυλείου, η οποία ώφειλε αν ποτέ επραγ-
µατοποιείτο ο εθνικός δρόµος, όστις θα διήρχετο εις µακρυνήν
απ΄αυτής απόστασιν και κατασκευάση ίδιον κοινοτικόν δρόµον,
διότι τότε και µόνον θα ηδύνατο να υπολογίσει εις την από-
λαυσιν των εκ της συγκοινωνίας αγαθών.Το έργον ήτο υπερ-
µέτρως βαρύ και αι δυνάµεις...λίαν ασθενείς. Οιοσδήποτε άλλος
άνευ γενναίας κρατικής επιχορηγήσεως δεν θα ετόλµα να ανα-
λάβη την τιτάνειον αυτήν προσπάθειαν εάν ανελογίζετο το κο-
λοσσιαίον της απαιτουµένης εργασίας και την πενιχρότητα του
κοινοτικού µας προϋπολογισµού...οι κάτοικοι ειργάσθησαν
υπερανθρώπως...Εις το σάλπισµα της Κοινότητος επροθυµο-
ποιήθησαν πάντες, τόσον οι εν τη Κοινότητι και οι εν τοις πέριξ
χωρίοις διαµένοντες όσον και οι απανταχού της Ελλάδος
ευρισκόµενοι ∆ωριείς, µηδέ (εξαιρουµένων) των εν Αµερική
διαβιούντων” (εφηµ. Το Κροκύλειο, Μάρτ.-Απρ.1984). Στη
συνέχεια η κοινότητα δεξιώθηκε τους καλεσµένους στο
κοινοτικό κατάστηµα που, κατά µια πληροφορία, βρισκόταν
κάτω από το πανδοχείο, στο παλιό Σακαρελαίικο σπίτι.
Κατόπιν, όλη η ποµπή πήγε στην πλατεία του χωριού, όπου η
κοινότητα παρέθεσε “πολυτελέστατον δείπνον” σε περίπου 130
επισήµους. Στη διάρκεια του δείπνου υπήρχε και ορχήστρα, µε
µέλη τούς Γεώργιο και Αλκιβιάδη Καραµπέλο και τον Χρήστο
Αρµάο, υπό τη διεύθυνση του Ιωάννη Ράπτη. ΄Ηταν το κα-
λύτερο κλαρίνο της επαρχίας τότε, που ήξερε να παίζει και τα

“Κύµατα του ∆ουνάβεως” µε το κλαρίνο του. Μετά έγινε χορός
στην πλατεία.
Ερωτηµατικά προκαλεί η απουσία του Νοµάρχη. Σύµφωνα µε
την ανταπόκριση, στα εγκαίνια παραβρέθηκε ο ∆ιευθυντής της

Εικ. 88. Τα δέκα χιλιόµετρα µε τις έντεκα στροφές.

Νοµαρχίας, είτε επειδή είχε το άχαρο καθήκον να χαρακτηρίσει
το δρόµο ως κοινοτικό, είτε επειδή δεν θεωρήθηκε τόσο ση-
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“∆ε µ’ λες µάνα ήσαν στα εγκαίνια του δρόµου;”. “Ήµαν, ήµαν
παιδάκι µ’”. “Στο τραπέζι ήσαν;”. “Όχι, εµείς δεν τρώγαµε,
ήµασταν γύρω-γύρω, αλλά δεν µας ένοιαζε αυτό. Περιµέναµε
µε αγωνία να ιδούµε τι θα πει και πώς θα χαρακτηρίσει το
δρόµο ο Νοµάρχης, κοινοτικό ή επαρχιακό”. “Και τι σηµασία
είχε αυτό;”. “Πώς δεν είχε, επαρχιακός σήµαινε ότι τη συ-
ντήρηση την αναλάµβανε το κράτος, κοινοτικός ότι θα
συνεχίζαµε να σκάβουµε µαναχοί µας”. “Και τι έγινε λοιπόν;”.
“Αφού έφαε καλά, σηκώνεται κάποια στιγµή και αναφέρει ότι ο
δρόµος χαρακτηρίζεται κοινοτικός. Τι περίµενες εσύ σάµατις
αυτός είχε σκάψει;”.

µαντικό έργο από την ευρύτερη διοίκηση.Πουθενά επίσης δεν
γίνεται λόγος για κάποια θετική αντίδραση από την κεντρική
διοίκηση λες και αυτό που έγινε τότε στο Κροκύλειο ήταν
συνηθισµένο γεγονός.Το πόσο όµως σηµαντικό ήταν µπορεί
να γίνει κατανοητό αν αναλογιστούµε πόσα λίγα χωριά στην
Ελλάδα µπόρεσαν να κάνουν κάτι ανάλογο. Για να παραφρά-
σουµε το Μακρυγιάννη, “χάρητας χρωστάγει η περιοχή στους
ανώνυµους αυτούς” που πήραν στις “σιδερένιες πλάτες” τους
την ιδέα και την πραγµάτωσαν. Ενδεικτική είναι και η λεπτο-
µέρεια ότι ο δρόµος αυτός τελείωσε πριν ολοκληρωθεί η εθνική
οδός Λαµία-Ναύπακτος. Η κατασκευή του δρόµου αυτού
δείχνει, κατά τη γνώµη µου, αδρά το Κροκυλειώτικο πνεύµα
της εποχής εκείνης που συνεχίστηκε και µετά. Αναφέρουµε
ξανά, σαν πολύ σηµαντικό, ότι συµµετείχαν ενεργά και οι
συµπατριώτες από τα γύρω χωριά, αλλά δυστυχώς σήµερα το
πνεύµα αυτό της δηµιουργικής συνεργασίας έχει, για λόγους
ανεξήγητους, ατονήσει. Εικ. 89. Ο Μακρυγιάννης στη µοναξιά του, το χειµώνα.
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Μεταπολεµικά

Τα επόµενα χρόνια συνέβησαν πολλά: ο Πόλεµος του 1940,
µετά ο εµφύλιος, αργότερα η κατάρρευση και η εσωτερική και
εξωτερική µετανάστευση. Πήρε κάµποσο χρόνο, αλλά οι Κρο-
κυλειώτες βρήκαν το ρυθµό τους. Συνεχίζουν τώρα από την
Αθήνα. Φτιάχνουν το Σύλλογό τους και οργανώνονται. Ξα-
ναρχίζουν γύρω στα 1960 µε την προτοµή του Στρατηγού Μα-
κρυγιάννη, αρκετά σηµανικό έργο για εκείνη την εποχή. Η
προτοµή στήθηκε κάτω από το ∆ηµοτικό Σχολείο, µόλις µπαί-
νουµε στο χωριό. Ακόµα και ο τόπος ήταν δωρεά της Σοφίας
Περλίγκα.
Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1977, έγιναν τα πρώτα “Μακρυ-
γιάννεια”, πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό, µάλλον από τις
πρώτες τέτοιες εκδηλώσεις σε αυτό το υψόµετρο.
Λίγο µετά εκδίδουν εφηµερίδα, “Το Κροκύλειο”, που συνεχίζει
να εκδίδεται και σήµερα. Επόµενη δραστηριότητα ήταν το
χτίσιµο του καταφυγίου στον γκρεµό, στην άκρη του οροπέδιου
της Παναγίας αφού πρώτα είχε ανοιχτεί ο δρόµος.
Εκείνα τα χρόνια άρχισε να χτίζεται και ο ξενώνας. Η κοινότητα
προσέφερε το οικόπεδο, το παλιό Σχολαρχείο. Ο Σύλλογος
ταράζει τον κόσµο στους εράνους. Ο ξενώνας αρχίζει, φτάνει
µέχρι τη µέση, αλλά τα λεφτά τελειώνουν, οι δωρητές, στο εσω-
τερικό και το εξωτερικό έχουν εξαντληθεί. Τότε µεταβιβάζεται
στην κοινότητα και εξασφαλίζεται η απαιτούµενη χρηµατο-
δότηση, όταν η τότε περιφερειάρχης, σε αντίθεση µε τους διοι-
κούντες στο µεσοπόλεµο όταν γινόταν ο δρόµος, ενθουσιάζεται
απ’ αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι ολοκληρώθηκε και η κα-
τασκευή του πρώτου ξενώνα στην περιοχή. Την ίδια εποχή η

χήρα του Αλκιβιάδη Καραµπέλου δώρισε στην κοινότητα το
οικόπεδο δίπλα στο ξενοδοχείο στη µνήµη του συζύγου της, ο
οποίος είχε παίξει µουσική στο γλέντι των εγκαινίων του δρό-
µου. ΄Ετσι, ο ξενώνας διαθέτει και οικόπεδο για επέκταση. Το
Κροκύλειο έχει επίσης δύο υδραγωγεία µε πολύ νερό, που δεν
επαρκούν όµως για να τροφοδοτήσουν το καλοκαίρι 50 λάστι-
χα, ανοιχτά 24 ώρες µέσα στους κήπους. Τα περισσότερα σπί-
τια είναι επίσης συνδεδεµένα µε κοινοτική αποχέτευση που
δυστυχώς έχει µείνει µε τις προδιαγραφές της εποχής που
πρωτολειτούργησε.

Εικ. 90. Το παλιό Σχολαρχείο στην πλατεία του χωριού.









ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

∆ουλειές και δουλευτάδες

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρακολουθήσουµε εργασίες της καθη-
µερινής ζωής, που οι πιο πολλές δεν γίνονται πια σήµερα. Όσο
περνάει ο καιρός, µένουν µόνον οι προφορικές µαρτυρίες, οι
εκθέσεις στα µουσεία και οι φωτογραφίες. ∆εν θα παρουσια-
στούν βέβαια όλες οι εργασίες, αλλά µόνον εκείνες για τις ο-
ποίες διαθέτουµε στοιχεία, κυρίως φωτογραφικά. Η εικόνα, σε
συνδυασµό µε το λόγο, γίνεται ελκυστική καταγραφή, πράγµα
που αποτέλεσε και το βασικό κριτήριο επιλογής.

Κήπια

Μπορούµε να πούµε σχεδόν µε βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει
Κροκυλειώτης, γεννηµένος και µεγαλωµένος στο χωριό, που
να µην έχει µανία µε τον κήπο του. Είναι σχεδόν υποχρεωτικό,
όταν κάποιος µπορεί, να φυτεύει κήπο, συνήθεια που έχει

µείνει από τους παλιότερους καιρούς, όταν ο κήπος ήταν θέµα
επιβίωσης. ΄Ετσι, ακόµα και στα ύστερα χρόνια, που ο κήπος
δεν ήταν πια αναγκαίος, έγινε η πιο προσφιλής ερασιτεχνική
ασχολία των κατοίκων του χωριού. Όλοι ασχολούνται και
βοηθάνε, ακόµα και ο µπαρµπα-Γιάννης, κοντά εκατό χρονών.
Και είναι µια ασχολία που διαρκεί όλο το χρόνο. Αρχίζει από το
χινόπωρο, που φυτεύονται τα κουκιά, το πρώιµο ανοιξιάτικο
χορταρικό ή λαχανικό, όπως θέλετε πέστε το. Ο Φλεβάρης µή-
νας είναι εποχή έντονης δραστηριότητας. Ανάλογα και µε τον
καιρό σπέρνουν το κορκάρι για κρεµµύδια. Η ιστορία µε τα
κρεµµύδια στο Κροκύλειο είναι και περίεργη και κωµικοτρα-
γική. Για πολλά χρόνια οι Κροκυλειώτες πήγαιναν µε τα ζώα
στην παραλία, 7-10 ώρες δρόµο, για κρεµµύδι. ∆εν υπάρχει

Εικ. 91. Ο µπαρµπα-Γιάννης στερεώνει τα κλήµατά του.
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Εικ. 92. Κήπος.



πειστική ερµηνεία για το γιατί δεν προσπαθούσαν να µάθουν
οι ίδιοι τη νέα γι’ αυτούς καλλιέργεια. Ο λόγος ήταν ίσως η
φοβερή ειρωνεία που θα είχε να αντιµετωπίσει κάποιος πρω-
τοπόρος, ιδίως στα κρίσιµα αρχικά στάδια, που θα είχε ασφα-
λώς και αποτυχίες. Κλασικό παράδειγµα αυτής της νοοτροπίας
είναι, στα χρόνια µας, η περίπτωση του κυρ-Θόδωρου του
γεωπόνου, µε τις φράουλες. Έφερε λοιπόν ο κυρ-Θόδωρος τις
φραουλιές στο χωριό και µοίρασε σ’ όλους φυτά τζάµπα.
Κανένα όµως δεν ευδοκίµησε. Ήταν κάτι το καινούργιο και κατά
συνέπεια απορριπτέο. Οι µόνες φραουλιές που θέριεψαν και
ξαπλώθηκαν ήταν αυτές του κυρ-Θόδωρου. Αυτό που κάναµε
εµείς ήταν να σερνόµαστε µπρούµυτα και να κλέβουµε τις φρά-

Εικ. 93. Οι “κολοκ’θόπτες” για το χειµώνα µαζεύτηκαν. Εικ. 94. Το πότισµα.

ουλες από τον κήπο του. Γυρνώντας τώρα πάλι πίσω, βλέ-
πουµε ότι τελικά έµαθαν και οι Κροκυλειώτες να παράγουν
κορκάρι. Άφηναν κάποια κρεµµύδια να σποριάσουν, να βγά-
λουν “κατσιούλα”, και έσπερναν το σπόρο την άνοιξη για
κορκάρι του επόµενου χρόνου. Την ίδια εποχή έσπερναν και
την “πατάκα”. Επαναλαµβανόταν και εδώ η ίδια διαδικασία,
µόνον που τώρα πήγαιναν για πατάτες στο Σουρούστι, κοντύ-
τερα αυτή τη φορά, το µισό δρόµο απ’ ό,τι για τα κρεµµύδια.
΄Αλλη σηµαντική εργασία, τέλη Φλεβάρη-αρχές Μάρτη, ήταν οι
“φτύστρες”. Η λέξη δεν έχει σχέση µε το ρήµα φτύνω, αλλά µε
το φυτεύω. ΄Εσπερναν εκεί ό,τι χρειαζόταν µεταφύτευση, κυ-
ρίως ντοµάτες και καµπρολάχανα. Τα µαρούλια τα έσπερναν
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δουλειά ήταν το τίναγµα, που γινόταν µε το λούρο, ένα όσο το
δυνατόν µακρύτερο και λεπτότερο ξύλο. Ήθελε και λίγη τέχνη
για να µη σπάνε τα κλωνάρια από το δέντρο. Στις πολύ µεγάλες

στις αυλακιές όπου έσπερναν τις πατάτες, χωρίς µεταφύτευση.
Από εκεί έτρωγαν και οι άνθρωποι και οι κότες. Το έδαφος απ’
όπου έβγαιναν οι πατάτες χρησίµευε και για άλλη δουλειά,
αφού η γούβα ήταν έτοιµη και µπορούσαν να φυτέψουν εκεί
λάχανα. Στα µέσα Μαΐου φύτευαν τον κανονικό κήπο. Η ποικι-
λία δεν ήταν πολύ µεγάλη: φασόλια, κολοκύθια, ντοµάτες, λίγα
αγγούρια και από λάχανα µόνον καµπρολάχανα. ∆εν χρειά-
ζονταν περισσότερη ποικιλία, γιατί στα καλλιεργηµένα χω-
ράφια, δηλαδή παντού, έβρισκες ό,τι αγριολάχανο ήθελες. Βα-
σικό στοιχείο για την προκοπή του κήπου είναι το νερό, ένα
άλλο φλέγον για το χωριό θέµα. Οι πόλεµοι για το νερό που
αναµένεται να ξεσπάσουν στο µέλλον, όπως διαβάζουµε και
ακούµε, υπέβοσκαν στο Κροκύλειο από τότε. Ο πιο χρήσιµος
ίσως αξιωµατούχος για την κοινωνική ειρήνη στο χωριό ήταν ο
νεροφόρος, ο υδρονοµέας στα επίσηµα έγγραφα. Ο µέσος
Κροκυλειώτης, αν του δοθεί η ευκαιρία, είναι άπληστος µε το
νερό: ”...θκο µ’ του νερό ούλου”. Το πότισµα ήθελε τέχνη και
υποµονή. Έπρεπε να κάθεσαι από πάνω και να κατευθύνεις,
µε το τσαπί, το νερό σε όλες τις ρίζες των φυτών, και να περι-
µένεις να φτάσει µέχρι το τέλος της αυλακιάς, τότε ήταν το πό-
τισµα κανονικό. Έπρεπε όµως όλα αυτά να γίνουν µέσα στην
καθορισµένη ώρα ποτίσµατος, µέρα ή νύχτα, ανάλογα µε το
πότε ήταν η σειρά του καθενός.

Καρύδια

Στα τέλη Σεπτεµβρίου άρχιζε η διαδικασία µε τα καρύδια. Ήταν
σηµαντικό προϊόν µε υψηλή διατροφική αξία και ο µοναδικός
ξηρός καρπός. Κάστανα δεν έβγανε το Κροκύλειο. Πρώτη

Η συζήτηση για τα καρύδια. Ο Γιώργος έλεγε: “Κάτω στα
Βαρκά είχε νια Σιδεραίικη καριά θηρίο. ∆εν µπόραγαν να την
τινάξουν µέχρι έξω και έµεναν πολλά καρύδια. Ήταν και σε
όχτο. Μετά το τίναγµα πάαινε για κοκολόηµα η θεια η Γιώρ-
γαινα. Μάζευε ένα φόρτωµα καρύδια. Ήταν αλαφρούλα και
έφτανε τα έξω κλωνάρια”. “Εκτός από αλαφρούλα ήταν και
κάτι άλλο”, παρατήρησε κάποιος, ”ήταν και φτωχούλα”.

Εικ. 95. Τιναγµένη καρυδιά.
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Εικ. 96. Χλωρά καρύδια απλωµένα στον ήλιο.



Εικ. 97. Καρύδια έτοιµα για αποθήκευση.



καρυδιές έµεναν καρύδια ατίναχτα, γιατί δεν έφτανε ο λούρος
ούτε µέχρι έξω ούτε µέχρι πάνω. Μετά το τίναγµα άρχιζε το
“κοκολόηµα” που το έκαναν φτωχοί χωρίς πολλές καρυδιές,
αλλά κυρίως τα παιδιά. Έψαχναν και έβρισκαν τα καρύδια µέσα
στα χορτάρια ή τα βάτα. Οι καρυδιές ήταν στις άκρες των χω-
ραφιών και το µέρος από κάτω ήταν επικλινές και ανώµαλο.

Εκείνη την εποχή τα παιδιά έπαιζαν µε τα καρύδια από το κο-
κολόηµα ένα τυχερό και τεχνικό µαζί παιχνίδι. Έστηναν µια
σειρά από καρύδια στο χώµα και από απόσταση πέταγαν ένα
µεγάλο καρύδι, τη “βάλα”. Άµα ο παίκτης χτύπαγε τη σειρά,
έπαιρνε όσα καρύδια ήταν στα δεξιά από το χτύπηµα. Μετά το
τίναγµα, τα χλωρά καρύδια απλώνονταν να στεγνώσουν για να
σκάσουν και να ξεφλουδίζονται εύκολα. Μετά το ξεφλούδισµα
έµεναν απλωµένα για να αποξεραθούν.

Τα χειµωνιάτικα

Το χινόπωρο γίνονταν οι ετοιµασίες για το χειµώνα. Φρούτα,
όπως τα ξέρουµε σήµερα, δεν υπήρχαν το χειµώνα στο χωριό,
ούτε και µανάβης. Πρώτα-πρώτα µάζευαν µήλα. Το χωριό είχε
µεγάλη παραγωγή, είχε και τα καλοκαιριάτικα, τα “αφρόµπλα”.
Είχε επίσης φιρίκια, καθώς και τα κόκκινα, τα µεγαλύτερα µήλα.
Τα µάζευαν και τα στοίβαζαν πάνω σε µια κουβέρτα κάτω από
το κρεβάτι. Το σπίτι µύριζε στην αρχή άρωµα µήλου, ήταν πιο
αρωµατικά από τα σηµερινά. Από τα Χριστούγεννα όµως και
πέρα άρχιζε να µυρίζει σάπιο µήλο. Μέχρι τότε κράταγαν, µετά
οι άνθρωποι περίµεναν το επόµενο χινόπωρο.
Τα σύκα, µετά από επεξεργασία, γίνονταν κι αυτά φρούτα του
χειµώνα, οι “συκοµαΐδες”. Στο Κροκύλειο τα πολλά σύκα ήταν
τα µαύρα. Στο τέλος του Σεπτέµβρη µάζευε ο κόσµος τέτοια
σύκα από τη συκιά, ή από κάτω µε την “αγκούτσα”. Μετά τα
άνοιγαν και τα έβαζαν να στεγνώσουν στον ήλιο. Όταν στέ-
γνωναν, τα έβαζαν στον τάλαρο και τα ’τρωγαν το χειµώνα.
΄Ηταν και το τυπικό φίλεµα στα παιδιά.
Μετά τον τρύγο, οι γυναίκες έφτιαχναν µε τις µουστιές και έναΕικ. 98. Τίναγµα καρυδιάς.
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άλλο γλυκό διαρκείας, τα ”σουτζούκια”. Έπαιρναν “σούµπρα”
από καρύδια, τα πέρναγαν σε κλωστή (αρµαθιά) και τα βούτα-
γαν πολλές φορές σε µουσταλευριά. Κατόπιν τα κρέµαγαν για
να ξεραθούν στον αέρα. Τρώγονταν, όχι ολόκληρα, αλλά κό-
βοντας µικρά κοµµάτια, όπως κάνουµε µε τα λουκάνικα.

Εικ. 99. Τα µήλα περιµένουν.

Τα χειµωνιάτικα αυτά φρούτα συµπληρώνονταν και από δυο-
τρία άλλα: τα ρόδια, που κράταγαν και αυτά αρκετό καιρό κρε-
µασµένα στο ταβάνι, τα κυδώνια και τα αετονύχια σταφύλια.
Αυτά ήταν σε γενικές γραµµές τα χειµωνιάτικα φρούτα, βασική
πηγή σακχάρων και, κατά συνέπεια, ενέργειας για το χειµώνα.
Το άσχηµο ήταν ότι τέλειωναν µέχρι το ∆εκέµβρη, το πολύ το
Γενάρη. Μετά οι κάτοικοι περίµεναν την άνοιξη. Ήταν τέτοια η

έλλειψη που άρχιζαν µε τα άγουρα κορόµηλα. Όλα τα παιδιά τα
είχαν για ανοιξιάτικο φρουτοµεζέ µέχρι να γίνουν τα κεράσια.

Εικ. 100. Συκοµαΐδες.

Ο µπαρµπα-Κώστας, θεοσεβούµενος άνθρωπος, είχε ένα
χωραφοπερίβολο κοντά στο σχολείο. Είχε και µια κοροµηλιά.
Την άνοιξη, όταν σχόλαγε το σχολείο, έπεφτε όλο απάνω της.
Προσπαθούσε ο µπαρµπα-Κώστας να φυλάξει όσο µπο-
ρούσε, αλλά γέρος, όπως ήταν, δεν είχε αποτέλεσµα. Η κορο-
µηλιά τρυγιόταν µε τα “κουρόµπλα” άγουρα. Ο µπαρµπα-
Κώστας εξέφραζε την οργή του. “Πήρε η οργή δεν πήρε,.πήρε
η οργή δεν πήρε, γαµώ το κιαρατό τους κανένα δεν αφήσαν”.
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Εικ.101. Χειµωνιάτικα αετονύχια σταφύλια.

Εικ. 102. Σουτζούκια.

Σταφύλια

“...Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν στο χωριό πολλά αµπέλια και
µάλιστα κάποιοι χωριανοί...πούλαγαν (κρασί) σ’ άλλα χωριά ή
το αντάλλασσαν µ’ άλλα είδη...Τα πιο πολλά αµπέλια του χω-
ριού βρίσκονταν κάτω στην ποταµιά, παράπλευρα του ποταµού
Μόρνου. Υπήρχαν ακόµα αµπέλια και σ’ άλλες τοποθεσίες,
όπως στη Μπεσιά, στο Αβορίτι, στη Βαρειά και στα Κλιµά-
κια...Σε µερικά αµπέλια (στην ποταµιά) τα σταφύλια παραωρί-
µαζαν και πολλά σταφίδεναν και κάµποσοι...εξασφάλιζαν τη
σταφίδα της χρονιάς” (εφηµ. Το Κροκύλειο, Σεπτ.-Οκτ. 1984).
Ο τρύγος, τότε που υπήρχαν αυτά τα αµπέλια, αποτελούσε
ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή του χωριού. Πρώτα-πρώτα υπήρχε
δραγάτης που φύλαγε τα αµπέλια από κλεψιές, τόσο από
ανθρώπους όσο και από τα ”ζλάπια”. Ήταν στο πόστο του
µέρα-νύχτα και πρόγκαγε τους επίδοξους λαθροτρυγητές µε
φωνές αλλά και ντουφεκίσµατα. Ο τρύγος άρχιζε επίσηµα του
Σταυρού, στις 14 του Σεπτέµβρη: “Ξεκίναγαν...σα...συµπεθε-
ριό άλλος καβάλα στα µουλάρια...κρατώντας µαζί τους και τα
σκιά για το µούστο...κι άλλοι πεζοί και µε φορτωµένα τα ζα µε
γαλίκες” (εφηµ. Το Κροκύλειο, Σεπτ.-Οκτ.1984). Τα βράδια
έψηναν και κανένα κατσίκι και γλένταγαν. Μετά άρχιζε το
κουβάληµα του µούστου στο χωριό. Η µεταφορά γινόταν όλη τη
νύχτα για χαµηλότερη θερµοκρασία, ώστε να περιορίζεται το
βράσιµο. Σύµφωνα µε προφορικές µαρτυρίες, το κρασί ήταν
τόσο παχύ και λιπαρό που, αν βούταγες µια φέτα ψωµί, δεν
έπεφτε κάτω σταγόνα. Μάλιστα η φέτα του ψωµιού ήταν για
πολλούς θρεπτικό και κατάλληλο πρωινό. Σήµερα δεν υπάρχει
ούτε ίχνος από τα αµπέλια στην ποταµιά. Γύρω στα 1930 τα
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κλήµατα προσβλήθηκαν από φυλλοξήρα, που ήταν άγνωστη
ασθένεια µέχρι τότε και έκανε µεγάλη ζηµιά. Ό,τι γλίτωσε, κατα-
στράφηκε στον Πόλεµο του 1940 από τα µουλάρια των επι-
στράτων, γιατί ο δρόµος Άµφισσα-Ναύπακτος ήταν τότε ο µο-
ναδικός που οδηγούσε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Όλοι
της επιστράτευσης πέρασαν από την κοιλάδα του Μόρνου.
Αργότερα έµειναν µόνον τα υψωµένα κλήµατα στην άκρη κάθε
“ζαγάδας”. Κανονικά αµπέλια έµειναν µονάχα στη θέση Βαρειά,
ακριβώς έξω από το χωριό. Η φυλλοξήρα δεν πείραξε καθόλου
τις “ακλαδιές” πάνω στα δέντρα. Ακόµα και σήµερα κάνουν
σταφύλια. Οι “ακλαδιές” αποτελούν µια πολύ περίεργη βοτα-
νολογική περίπτωση. Υπερπαράγουν σταφύλια, χωρίς καθό-
λου περιποίηση, δίπλα σε περιποιηµένα, προβληµατικά υψω-

µένα κλήµατα. Το µόνο µειονέκτηµά τους είναι το χαµηλό γρά-
δο. ∆εν χρειάζονται καµία φροντίδα όπως τα άλλα που θέλουν
σκάψιµο στον καιρό τους και κλάδεµα και όπου ο κανόνας είναι
να κόβεται η βέργα αφήνοντας “τ’ τσίµπλα και δυό µάτια”. Μετά
γινόταν το πρώτο θειάφισµα ή ράντισµα µε γαλαζόπετρα, το
βλαστολόηµα, αφαίρεση µέρους του φυλλώµατος, το κορ-
φολόηµα και τα υπόλοιπα “κιαφίσµατα”. Στον τρύγο το µάζεµα
γινόταν µε καλάθι που το άδειαζαν στη “γαλίκα”, µεγάλη κοφίνα
καλαθόπλεχτη. Στη συνέχεια µετέφεραν τα σταφύλια στο πα-
τητήρι. Το πάτηµα ήταν και ένα είδος διασκέδασης. Πολλές
φορές οι πατητάδες έπιναν µούστο που ήταν γλυκόπιοτος και
ανέβαζαν γράδα. Ο µπαρµπα-Μήτρος µια φορά µερακλώθηκε,
πήρε το ντουφέκι και άρχισε να βαράει µπαταριές στον αέρα.

Εικ. 103. Τρύγος, υψωµένα κλήµατα. Εικ. 104. Τρύγος, ακλαδιές.
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Εικ. 105. Γιόµωµα της γαλίκας.

Εικ. 106. Μεταφορά.

Εικ. 107. Μεταφορά.

Εικ. 108. Ο πρωταγωνιστής.
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Εικ. 109. Τα σταφύλια συγκεντρωµένα στη γαλίκα.

Εικ. 110. Γύρισµα στο καζάνι χωρίς κάδη. Εικ. 111. Πάτηµα σταφυλιών.
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Το µούστο στην αρχή τον έβαζαν στην κάδη για να γίνει το δυ-
νατό βράσιµο χωρίς να χυθεί. Άλλες φορές τον έβαζαν κατευ-
θείαν στα βαρέλια και τον γύριζαν από εκεί µέσα στο καζάνι,
και πάλι πίσω στο βαρέλι. Σε περίπου σαράντα µέρες έκλειναν
τα βαρέλια και το πρώτο κρασί ήταν έτοιµο κατά τα Χρι-
στούγεννα. Όπως είδαµε, η παράδοση λέει ότι το κρασί από
την ποταµιά ήταν πολύ δυνατό. Τα κρασιά όµως από τα
ψηλότερα µέρη δεν προλάβαιναν πάντοτε να ανεβάσουν βαθ-
µούς και να γλυκάνουν καλά, γιατί έπιαναν νωρίς οι βροχές και
τα κρύα. Τότε η ζύµωση δεν ολοκληρωνόταν και τα σάκχαρα
δεν µετατρέπονταν εντελώς σε αλκοόλ, µε αποτέλεσµα τα
κρασιά αυτά να είναι γλυκά. Αυτό βέβαια, από γευστική άποψη,
δεν ήταν κακό το χειµώνα, αλλά µε τις πρώτες ζέστες, εκεί γύ-

Εικ. 112. Η κάδη. Εικ. 113. Ο σκυλοπνίχτης.
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Εικ. 114. Κρασί απο σκυλοπνίχτη.



ρω στο Πάσχα, ξανάρχιζε ο βρασµός που δεν είχε ολοκλη-
ρωθεί και τα κρασιά ξίνιζαν. Η ποικιλία που καλλιεργούσαν στο
Κροκύλειο λέγεται σκυλοπνίχτης. Έχει αρκετές οµοιότητες µε
τα σταφύλια της Νεµέας, µόνον οι ρόγες είναι µικρότερες.
Μπορεί να πήρε το όνοµα αυτό, επειδή είναι λίγο στυφό
Πάντως, γινόταν καλό πετιµέζι, για τις τηγανίτες.

Αργαλειά

Η υφαντική πρέπει να ήταν βασική απασχόληση των κατοίκων
από τα αρχαία χρόνια. Το µαρτυρούν οι αγνύθες που έχουν
βρεθεί (εικ. 47, 48). Ο αργαλειός, ως εργαλείο ήταν αρκετά
περίπλοκος. Υπήρχαν µαστόροι που τους έφτιαχναν, όχι σαν

Εικ. 115. ∆ιασίδι.
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κύρια εργασία, όπως κάποιοι µυλωνάδες. Συνήθως χρησιµο-
ποιούσαν ξύλο πλάτανου. Η κατασκευή των χτενιών ήταν µια

άλλη δύσκολη τέχνη. Το πρώτο στάδιο για την ύφανση ήταν να
γίνει το διασίδι, η βάση του υφαντού. Ήταν συνήθως κόκκινο

Εικ. 116. Στον αργαλειό.
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για τις “κουκιαστές” κουβέρτες και τις κουρελούδες και άσπρο
για τις “καραµελωτές” ή µαντανίες, καθώς και για λεπτές υφάν-
σεις, όπως τα σεντόνια. Το νήµα για το διασίδι ήταν συνήθως
αγοραστό, ενώ της ύφανσης ήταν φτιαγµένο στο χέρι από
προβατίσιο µαλλί. Η διαδικασία άρχιζε µε το λανάρισµα του
µαλλιού, συνήθως σε κάποιο νυχτέρι του χειµώνα, και
ακολουθούσε το γνέσιµο στη ρόκα και το τύλιγµα στο αδράχτι.
Είδαµε τα αρχαία σφοντύλια που έχουν βρεθεί (εικ.41, 45),
πράγµα που λέει ότι η τέχνη κρατάει από πολύ παλιά. Μετά
ερχόταν η σειρά του χρώµατος, ολόκληρη διαδικασία. Η βαφή
γινόταν στο καζάνι. Χρησιµοποιούσαν χηµικές βαφές, αγορα-
σµένες µε το δράµι στο µπακάλικο. Υπήρχαν και παραδο-
σιακές βαφές, δεν υπήρχε όµως ευχέρεια για όλα τα χρώµατα.
Από το “σάλωµα” του κριθαριού έπαιρναν ένα πορτοκαλί
χρώµα, οι φλούδες από κοροµηλιά έδιναν το ανοιχτό καφέ
(µπεζ). Η φλούδα από τα καρύδια έδινε, µε βράσιµο, καφέ
ανεξίτηλο χρώµα, ενώ το ριζάρι έδινε το κόκκινο του φεσιού.
Άκουσα και µια συνταγή βαφής: το γνέµα µπαίνει για δέκα
µέρες µέσα σε “πίνο” (βρωµιά) από το πλύσιµο των µαλλιών.
Στη συνέχεια προστίθεται ζουµί από λάπατα και λουλάκι, µε
αποτέλεσµα, όπως λέγεται, ένα ωραίο ανεξίτηλο µπλε. Όταν
στέγνωναν οι βαφές, το γνέµα έµπαινε στην ανέµη και τυλι-
γόταν σε µασούρια, έτοιµο για να χρησιµοποιηθεί στη σαΐτα
του αργαλειού. Λέγεται ότι παλιότερα καλλιεργούσαν και βαµ-
βάκι για την ύφανση βαµβακερών - υπάρχει πάντως τοποθεσία
µε το όνοµα Μπαµπακιά. Παλιότερα, απ’ ό,τι λένε, υπήρχαν και
επαγγελµατίες υφαντές, κυρίως άντρες.Αυτό φαίνεται ότι γι-
νόταν από πολύ παλιά, όπως µαρτυρεί η αγνύθα µε τη σφρα-
γίδα, πιθανώς του εργαστηρίου, του υφαντή ή της υφάντρας
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Εικ. 117. Κουρελού.

Εικ. 118. Μαντανία ή καραµελωτή.
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(εικ. 48). Με τον αργαλειό έφτιαχναν και άλλα πράγµατα πιο
µικρά, όπως τα σακούλια και τις “µαρούδες”, µικρότερα σακού-
λια που τα χρησιµοποιούσαν τα παιδιά και ως σχολικές τσά-
ντες. Η σηµερινή έκφραση “Να έρθετε χωρίς σάκες”, τότε ήταν
“να ‘ρθείτε χωρίς µαρούδες”.

Εργόχειρα

Η εργασία αυτή ήταν γένους θηλυκού. Το κέντηµα, κυρίως το
βελονάκι, για πολλές γυναίκες δεν ήταν δουλειά, ήταν πάθος
που γινόταν µε όρεξη. Παλιά, που δεν ήταν εύκολο να βρεθούν

Εικ. 119. Κουκιαστή. Εικ. 120. Κοφτό κέντηµα σε κουρτίνα.



Εικ. 121. Κεντηµένο µαξιλάρι.
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σχέδια, οι γυναίκες αντάλλασσαν τα σχέδια µεταξύ τους και
πολλές ζωγράφιζαν δικά τους σχέδια, αντιγράφοντας κάτι που
είχαν δει ή και δηµιουργώντας ένα καινούργιο σχέδιο. Ξέφευ-
γαν δηλαδή από την απλή ενασχόληση και έφταναν στη δη-
µιουργία. Τα εργόχειρα ήταν, πρώτα-πρώτα, δαντελένια µε το
βελονάκι. Ήταν µεγάλη εµπειρία να παρακολουθείς τα δύο
χέρια να δηµιουργούν, χωρίς να κοιτάνε, το πλέξιµο. Μετά έρ-
χονταν τα κοφτά κεντήµατα σε κουρτίνες, τραπεζοµάντηλα και,
κυρίως, τζακόπανα. Τα κεντήµατα µε παραστάσεις γίνονταν
συνήθως διακοσµητικά µαξιλαράκια.

Έξω ήταν χειµώνας και η γιαγιά έπλεκε µια δαντέλα για το
τζακόπανο. Ο γέρος έλεγε κάποια ιστορία. Η γιαγιά παρα-
κολουθούσε χωρίς να χρειάζεται να σταµατάει το πλέξιµο µε
την εξάσκηση που είχε µια ζωή. Καµιά φορά όµως απο-
κοιµιόταν, ξύπναγε ξαφνικά, και πάλι από την αρχή. Ο γιος
της, το πειραχτήρι, δεν έχασε την ευκαιρία. “Ρε µάνα, εσύ ξε-
πέρασες και το µεγάλο Ναπολέοντα, δηλαδή εκείνος µπο-
ρούσε να υπαγορεύει ταυτόχρονα δύο επιστολές, ενώ εσύ
κάνεις τρεις δουλειές µαζί: αεικούς, πλέκεις και κοιµάσαι”.

Το καφενείο

Αποτελούσε κι αυτό ένα είδος εργασίας και ήταν γένους αρσε-
νικού: ”Οι άνδρες...έπιαναν την αγορά” (εφηµ. Το Κροκύλειο,
Μάρτ.-Απρ. 1987). Οι γυναίκες είχαν κι αυτές το καφενείο τους.
Μαζεύονταν σε κάποιο σπίτι, όπου έφτιαχναν τα εργόχειρά
τους και έλεγαν τα δικά τους. Το πρόβληµα για τέτοιες συγκε-
ντρώσεις ήταν ο χρόνος, δεν υπήρχε πολύς ελεύθερος. Το ίδιο

ίσχυε και για τους άντρες στο καφενείο, αλλά εκεί χρειάζονταν
και λεφτά, είδος σε απελπιστική ανεπάρκεια τότε. Το καφενείο
γενικά, όπως σε όλα τα χωριά, αποτελούσε το κέντρο ζωής του
χωριού. Ήταν ένα µικρό κοινοβούλιο, κέντρο ανταλλαγής
πληροφοριών, χαρτοπαικτική λέσχη, κέντρο ανακοινώσεων,
τόπος για χοροεσπερίδες και πολλά άλλα.

Ο Αµερικάνος µετανάστης, που µόλις είχε γυρίσει, µπαίνει στο
καφενείο. Ήταν κρύος καιρός και όλοι ήταν µέσα. Κόσµος
πολύς, τα τραπέζια όλα πιασµένα. Ήθελε να κεράσει όλους
και έδωσε την παραγγελία του: “Κέρνα το χάος”.

Πολιτική συζήτηση στο καφενείο. Ήταν γύρω στα 1920 µε τα
γεγονότα της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία. Ο γερο-
Κώστας, που ήξερε να διαβάζει, λέει µε την ψιλή του φωνή
στο γερο-Θανάση φουστανελά µε τις µουστάκες, και αγράµ-
µατο. “Ξέρεις Θανάση, θα γίνει Κοµµουνισµός”. “Τι είναι αυτό
το πράµα;”. “Να, θα τα έχουµε όλα µαζί. Σήµερα θα κοιµό-
µαστε στο δικό µου το σπίτι, αύριο θα χορεύουµε στου Γιάννη,
µεθαύριο θα τρώµε στο δικό σου”. Η φιλοξενία τότε ήταν
δύσκολη. Ο οικοδεσπότης έπρεπε να βρει τρόπο να ταΐσει το
φιλοξενούµενο ακόµα κι αν δεν είχε ο ίδιος να φάει. Ο γερο-
Θανάσης µόλις άκουσε, απάντησε: “Τι έκανε λέει, νια φορά θα
φας στο θκό µ’ το σπίτ’ , µετά θα σ’ τ’ κόψω τ’ µέσ’”.

Τα πράγµατα που σερβίρονταν ήταν πολύ λίγα. Κατ’ αρχήν ο
καφές, που το ψήσιµό του γινόταν µε ξύλα και κάρβουνα. ∆εν
ζέσταιναν όµως τον καφέ κατευθείαν, αλλά την άµµο µέσα σ’
ένα µεταλλικό δοχείο και το µπρίκι έµπαινε µέσα στην καυτή
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άµµο.Τα άλλα ποτά ήταν πορτοκαλάδα, λεµονάδα, γκαζόζα.
Από γλυκά υπήρχε το λουκούµι και κανένα γλυκό κουταλιού.
Οι µεζέδες του ούζου περιελάµβαναν µόνον ελιά µε ψωµάκι ή
µισή παστή σαρδέλα, πάλι µε ψωµάκι.

Γιδοπρόβατα

Η περιοχή είναι κατάλληλη για κτηνοτροφία που πάντα
αποτελούσε δραστηριότητα ισοδύναµη µε τη γεωργία. “Τα πρά-

Εικ. 122. Στο καφενείο.
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µατα” ήταν πολλά, περισσότερα από όσα µπορούσε να ση-
κώσει η περιοχή. Το Κροκύλειο σε παλιές φωτογραφίες είναι
αγνώριστο. Τα βουνά είναι όλα υπερβοσκηµένα. Σήµερα έχει
πολύ περισσότερο πράσινο. Βγήκαν έλατα σε µέρη όπου δεν

υπήρχαν πριν. Οι γνωρίζοντες λένε, όπως είδαµε πρωτύτερα,
ότι τα ελατάκια ήταν πάντα εκεί, αλλά δεν έκαναν απάνω, γιατί
κάθε άνοιξη τα γίδια τούς έτρωγαν την κορυφή. Στα παλιότερα
χρόνια δεν υπήρχαν ζωοτροφές, οπότε η κτηνοτροφία βασι-

Εικ. 123. Στάλισµα.
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ζόταν αποκλειστικά στη χλωρίδα. Τα χωράφια ήταν όλα καλ-
λιεργηµένα και για να τα βοσκήσει κάποιος, το χειµώνα, έπρε-
πε να τα πάρει “χωραφιά”, δηλαδή να πάρει την άδεια του ιδιο-
κτήτη, δίνοντας συνήθως δύο ή τρεις οκάδες τυρί το χρόνο για

ενοίκιο. Αυτό σε κακές χρονιές ήταν µεγάλο βάρος για τους
κτηνοτρόφους. Τα γίδια και τα πρόβατα το καλοκαίρι τα ανέβα-
ζαν στα ψηλά µέρη του χωριού. Το βόσκηµα γινόταν όλη τη
νύχτα για δροσιά, αλλά χρειαζόταν προστασία από τους λύ-

Εικ. 124. Άρµεγµα.
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κους. Την ηµέρα τα πράµατα αναπαύονταν και αναχάραζαν
στις στρούγγες που ήταν συνήθως σε µέρη σκιερά µε πλατάνια
και νερό. Μερικές φορές οι τσοπάνηδες έφτιαχναν µια κρεβα-
τίνα πάνω στον πλάτανο και έπαιρναν πλατανίσιο µεσηµεριανό

ύπνο. ∆εν τους έπιανε φαίνεται ο βαρύς ίσκιος του πλάτανου.
Το χειµώνα είχαν και δεύτερο τόπο εγκατάστασης στα χαµηλώ-
µατα. Μερικοί είχαν και καλύβι, αρκετές φορές δίπατο, και
ζούσαν εκεί το µεγαλύτερο µέρος του χειµώνα. ΄Αλλοι είχαν τα-

Εικ. 125. Βόσκηµα.
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ράτσες, που ήταν κατασκευές µε σκεπή από πατηµένο χώµα
πάνω σε ξύλινο σκελετό. Το πίσω µέρος ήταν πάντα µια µαν-
τρα, αυτή ήταν η προφυλαγµένη πλευρά. Πολλές φορές έντυ-
ναν και τις άλλες πλευρές µε τούφες από πλατανόκλαδα. Η
δουλειά αυτή ήταν σκλαβιά. Ο τσοπάνης δεν είχε γιορτές, Χρι-
στούγεννα, Πάσχα, τα πράµατα ήθελαν φροντίδα. Έβρεχε δεν
έβρεχε, έπρεπε να σκαρίσουν για να φάνε, γιατί ζωοτροφές,
όπως είδαµε, δεν υπήρχαν. Μετά ήταν το άρµεγµα.Τα ζώα
έπρεπε να ξεφορτωθούν το γάλα. Ούτε αυτή η δουλειά έπαιρνε
αναβολή. Το γάλα, όταν αρµεγόταν, έπρεπε να γίνει τυρί και
µάλιστα γρήγορα, όσο είχε τη θερµότητα του σώµατος της
γίδας ή της προβατίνας, για να µη χρειαστεί να ανάψει φωτιά
ο τσοπάνης. Το µόνο είδος τυριού που ήξεραν να φτιάχνουν
ήταν η πολύ αρµυρή φέτα. Με τα σηµερινά δεδοµένα είναι καλή
µόνο για πίτες. Μερικές φορές έβγαζαν και βούτυρο από το
κατσικίσιο γάλα, χτυπώντας το στην “καράµπα”. Οι τσοπάνηδες
όµως είχαν και ένα µεγάλο πρόβληµα µε τη ζωοκλοπή. Ήταν η
µάστιγα της περιοχής. Υπήρχαν δύο κατηγορίες τσοπάνηδων,
αυτοί που έκλεβαν και αυτοί που δεν έκλεβαν. Οι δεύτεροι ήταν
σε χειρότερη µοίρα, αν και λέγεται ότι υπήρχε και κάποιος κώ-
δικας τιµής και, γενικά, αυτούς που δεν έκλεβαν δεν τους
πείραζαν. Το πρόβληµα ήταν τόσο µεγάλο που είχε και ιδιαί-
τερη ποινή: εκτόπιση στα ξερονήσια. Κροκυλειώτης, που έζησε
λίγο καιρό στις µικρές Κυκλάδες, λέει πως οι γέροι νησιώτες
τού είπαν πως τους θυµόνταν σαν “άντρες µε κάτι µουστάκες”.
Στην αναπόφευκτη διαµάχη µεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων
χαµένοι ήταν οι γεωργοί. ∆εν ακούστηκε ποτέ γεωργός να
πείραξε ζώα ως αντίδραση σε κάποια ζηµιά. Επιθετικοί ήταν οι
τσοπάνηδες. Οι γεωργοί αντεπιτίθενταν µε µηνύσεις. Το Ειρη-

νοδικείο δούλευε κυρίως µε µηνυτές γεωργούς και κατηγο-
ρούµενους τσοπάνηδες. Η ιστορία αυτή κρατάει από παλιά.
∆ιαβάζουµε: “Το Ειρηνοδικείον Κροκυλίων συγκείµενον από
τον Αον Πάρεδρον Κωνσταντίνον Ν. Παππαγεωργίου, πε-
ριοδεύοντος του Ειρηνοδίκου Κ. Ιωαννίδου, παρόντος και του
γραµµατέως ∆.Α. Παππαναστασοπούλου, συνεδριάσαν δη-
µοσίως εν τω ακροατηρίω την 27 Οκτωβρίου 1866 ίνα δικάση
επί της εξής υποθέσεως µεταξύ του ενάγοντος Νικολάου Κού-
τουλα, κατοίκου Παλαιοκατούνου, παραστάντος αυτοπρο-
σώπως, και του εναγοµένου Αποστόλου Α.....πούλου, κατοίκου
ωσαύτως, παραστάντος και τούτου αυτοπροσώπως. Ενάγων
διά της από 18 8βρίου ε.έ. προς το Ειρηνοδικείον τούτο κλή-
σεώς του εξαιτείται να υποχρεωθή ο εναγόµενος να τω απο-
δώση 136 οκάδας σίτου ή την αξίαν των δραχµάς 47.60/100
εντόκως από της κλήσεως δι’ αποζηµίωσιν βλάβης την οποίαν
επροξένησαν, αι µεν αίγες του την 23 Φεβρουαρίου εξ οκάδων
70, τα δε πρόβατά του την 12 Μαρτίου ε.έ. εξ 66 οκάδων σίτου
εις τον εις θέσιν Μαλέκου Φυτειά της περιφερείας Παλαι-
οκατούνου αγρόν του και να καταδικασθή διά ταύτα. Εισα-
χθείσης της κλήσεως ταύτης προς συζήτησιν κατά την ως άνω
συνεδρίασιν, ο µεν ενάγων εζήτησε την παραδοχήν της, ο δε
εναγόµενος την απόρριψίν της. ∆ιελθών την δικογραφίαν,
σκεφθέν κατά τους νόµους, επειδή ο εναγόµενος δεν αµφι-
σβήτησε την ύπαρξιν αλλά το ποσόν της επιδίκου ζηµίας ισχυ-
ρισθείς ότι τούτο ανέρχεται εις τεσσαράκοντα οκάδας σίτου
απέναντι των οποίων επλήρωσε εις τον ενάγοντα δραχµάς
εννέα, ο δε ενάγων αντέταξεν ότι το ποσόν της ζηµίας συµ-
ποσούται εις εκατόν τριάντα εξ οκάδας σίτου και ότι τας δραχ-
µάς εννέα έλαβεν απέναντι άλλης προς αυτόν απαιτήσεως του
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Εικ. 126. Η δικαστική απόφαση, σ. 1. Εικ. 127. Η δικαστική απόφαση, σ. 2.
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εναγοµένου. Επειδή εκάτερος των διαδίκων οφείλει να απο-
δείξη τους αµφισβητουµένους ισχυρισµούς του έχοντας ου-
σιώδη επιρροήν(;) εις την λύσιν της διαφοράς και διά µαρτύρων
επιτρεποµένων, διά ταύτα ιδών κατά τα άρθρα 244, 248, 249
και 300 της πολ. δικονοµίας και αναβαλλών να αποφασίση
οριστικώς, υποχρεοί τους διαδίκους να αποδείξωσι διά

µαρτύρων εξετάσεως εν τω ακροατηρίω του Ειρηνοδικείου
τούτου την πρώτην δικάσιµον πολιτικών δικών, ώραν 10 π.µ.,
µετά οκτώ ηµέρας από της εξετάσεως της παρούσης, έκαστος
τους εν τη πρώτη σκέψει της παρούσης ισχυρισµούς του.
Εκρίθη εν Πενταγιοίς την εικοστήν εβδόµην Οκτωβρίου του
1866, εξηκοστού έκτου έτους, και εδηµοσιεύθη αυθωρεί επί
ακροατηρίω αποχωρησάντων των διαδίκων.
Ο Πάρεδρος Κ.Ν. Παππαγεωργίου
Ο Γραµµατεύς ∆.Α. Παππαναστασόπουλος
΄Οτι ακριβές αντίγραφον όπερ παραγγέλλεται πας αρµόδιος
δικαστικός κλητήρ να κοινοποιήση την παρούσαν απόφασιν
προς τον αντιδίκόν µου Αποστ. Α.....πουλον, κάτοικον Παλαιο-
κατούνου, γνωστοποιουµένου ότι µάρτυρες αποδείξεως επί του
θέµατος της παρούσης αποφάσεως θέλω εξετάσει τους Κων-
σταντίνον Καραγγούνην, Νικόλαον Αγγελήν, κάτοικο Πε-
νταγιών, Γεώργιον Παγώνην, Αθανάσιον Ζωγράφον, Ιωάννην
Τριανταφύλλου, Μιχαήλ Υφαντή και Λάµπρον Καπέλλαν,
κάτοικοι Παλαιοκατούνου, γεωργοκτηµατίαι άπαντες, οίτινες

Εικ. 128. Η δικαστική απόφαση, σ. 3.

Ο γέρος βοσκός και παλιός κατσικοκλέφτης τα ‘πινε µαζί µε
άλλους στην ταβέρνα και άρχισε την ιστορία. “Σε µια κλεψιά
κείνος ο κιαρατάς ο Γιάννης µε πρόδωσε και έφαγα ένα χρόνο
στα ξερονήσια. Όταν γύρισα, πήγα στο µαγαζί του και απάνω
στο ράφι είδα δύο γράµµατα. Τα ‘βαλα στην τσέπη µου χωρίς
να το καταλάβει. Το ίδιο βράδυ πήγα στο µαντρί του Θανάση
και έκλεψα δυο γίδες. Τη µία πήγα και την άφησα στο µαντρί
του Γιάννη και την άλλη την έφαγα. Την άλλη µέρα η κλεµµένη
γίδα βρέθηκε στο µαντρί του Γιάννη. Πήγε κι αυτός ο κιαρατάς
έναν χρόνο εκτόπιση”.
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θέλουν εξετασθή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κροκυλίων κατά
ηµέραν και ώραν περί ης η παρούσα απόφασις καλεί.
Πενταγιοίς, την 4 Φεβρουαρίου 1867.
Ο γνωστοποιών διάδικος Ν.Κ. Κούτουλας”.
Να µε τι ασχολούνταν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι από τότε.
Έλιωναν τα τσαρούχια τους πάνω-κάτω στην Πενταγιού για εν-
νέα δραχµές. Φαντάζεστε χαρά οι δικολάβοι.

Χοιρινά

Μια-δυο µέρες πριν τα Χριστούγεννα το χωριό αντηχούσε από
τα ουρλιαχτά πόνου των γουρουνιών. Οι χωρικοί ακολουθού-
σαν το έθιµο. Με το χοιρινό εξασφαλιζόταν η οικογένεια µε
προϊόντα κρέατος όλο το χειµώνα, µέχρι το Πάσχα. Τότε χόρ-
ταιναν κρέας οι χωριανοί, κυρίως κοντοσούβλια. Τίποτα δεν

Εικ. 129. Τσιγαρίθρες.
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πήγαινε χαµένο. Τα µεγάλα άντερα γίνονταν γεµιστά µε ρύ-
ζι,“µατιές”, από το κεφάλι έβγαινε η “πηχτή”, που κράταγε κά-
µποσες µέρες. Τα µικρότερα άντερα, µε κρέας από το κεφάλι,
έδιναν τα λουκάνικα που τα κρέµαγαν στο ταβάνι να ξεραθούν
στον αέρα. Το κρέας που περίσσευε γινόταν σύγλινο και το

διατηρούσαν µέσα στο λίπος του ίδιου του γουρουνιού. Γινόταν
πολύ ωραίο µε καµπρολάχανα. Το λίπος πάλι το έβραζαν και
ό,τι δεν έλιωνε έµενε σε κοµµάτια, τις “τ’σγαρίθρες”, πολύ καλό
φαΐ, τηγανητές µε αυγά. Ακόµα και το δέρµα του ζώου γινόταν
“γουρνουτσάρχα”.

Εικ. 130. Τσιγαρίθρες, ανακάτεµα και ξάφρισµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Χτισίµατα

Σπίτια

Τα σπίτια στο Κροκύλειο είναι σχετικά νεότερα. Το παλιότερο
χρονολογηµένο κτίριο είναι η κεντρική εκκλησία του Αη-Γιώργη,
που χτίστηκε το 1857. Η εκκλησία όµως, όπως και το ∆ηµοτικό
Σχολείο, το παλιό Σχολαρχείο, η Μεγάλη Βρύση και τα γεφύρια,
αποτελούν ειδικές κατασκευές. Το αντικείµενό µας εδώ είναι οι
κατοικίες. Βλέποντας το Κροκύλειο από µακριά, γίνεται αντι-
ληπτό ότι τα σπίτια έχουν οµοιόµορφη κατασκευή. Είναι όλα
σχεδόν διώροφα, µε παραλληλόγραµµο σχήµα. ∆ιαφέρουν
µεταξύ τους, κυρίως στο µέγεθος και στην ποιότητα κατα-
σκευής. Για να γυρίσουµε λίγο πίσω, όταν µιλάµε για τύπο
κατοικίας στην περιοχή, το µυαλό µας πάει κατευθείαν στον
όρο “στερφογάλαρο” σπίτι. Οι γραπτές αναφορές σ’ αυτόν τον
τύπο σπιτιού το αναφέρουν ως διώροφο. Η ονοµασία είναι
συµβολική, το σπίτι µοιάζει µε προβατίνα ή κατσίκα. Το σώµα
είναι ο πρώτος όροφος και τα µαστάρια του ζώου το ισόγειο.

Κατ’ αναλογίαν, το µονώροφο κτίριο ονοµάζεται στέρφο. ∆εν
φαίνεται να υπάρχει, ως τύπος σπιτιού, το δεύτερο συνθετικό,
δηλαδή το “γαλάριο” σπίτι. Στο Κροκύλειο όµως υπάρχουν και
δύο άλλοι παραδοσιακοί ορισµοί του “στερφογάλαρου” σπιτιού.
Ο πρώτος είναι τεχνικός ορισµός. Το “στερφογάλαρο” είναι
διώροφο σπίτι χτισµένο σε επικλινές έδαφος. Το ισόγειο δεν
φτάνει µέχρι τον πίσω τοίχο, είναι δηλαδή µικρότερο από τον
πρώτο όροφο και, κατά συνέπεια, το µεσοπάτωµα στο πίσω
µέρος ακουµπάει στο χώµα. Ο δεύτερος ορισµός αναφέρεται
στη χρήση του σπιτιού. Τα σπίτια της εποχής της Τουρκο-
κρατίας και των πρώτων χρόνων του ελληνικού κράτους ήταν
διώροφα, χωρίς χωρίσµατα, οι άνθρωποι ξάπλωναν γύρω από
το τζάκι. Κοιµόντουσαν δηλαδή όλοι µαζί, άντρες, γυναίκες και
παιδιά. Στέρφα και γαλάρια.
Ο ορισµός, όπως φαίνεται, είναι ασαφής. Είναι προτιµότερο να
εξετάσουµε τα σπίτια στο Κροκύλειο χρονολογικά. Ο παλιότε-
ρος τύπος σπιτιού είναι αυτός που απαντάται στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, στην Επανάσταση και για αρκετό διάστηµα
µετά. Τα σπίτια αυτά ήταν χτισµένα µε αργούς λίθους, είχαν
όµως και πελεκηµένα αγκωνάρια. Μπροστά τους υπήρχε πολύ
συχνά αλώνι. Ήταν συνήθως διώροφα, χτισµένα σε επικλινές
έδαφος. Το ισόγειο λέγεται ότι το χρησιµοποιούσαν κυρίως για
την αποθήκευση ζωοτροφών και για τα κρασοβάρελα. Σύµφω-
να µε προφορικές µαρτυρίες, τα οικόσιτα ζώα κοιµόντουσαν
στο πάνω πάτωµα µαζί µε τους ανθρώπους. Ο κίνδυνος κλο-
πής ήταν µεγάλος. Επειδή οι καιροί ήταν επικίνδυνοι, οι δύο
όροφοι επικοινωνούσαν µόνον εσωτερικά. Η κυρία είσοδος
έµενε αµπαρωµένη όσο αυτό ήταν δυνατόν. Πρέπει να ανα-
φέρουµε επίσης ότι το βράδυ δεν έµενε στο σπίτι όλη η οικο-



Εικ. 131. Σπίτι εποχής Τουρκοκρατίας.
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γένεια. Πολλοί διανυκτέρευαν κατά καιρούς στις διάφορες δου-
λειές τους, µακριά από τα σπίτια τους. Ο επάνω όροφος δεν εί-
χε χωρίσµατα, ήταν ένας ενιαίος χώρος. Στη µέση, ή και σε µια
άκρη του, υπήρχε ανοιχτή εστία, το τζάκι. Καθώς το σπίτι δεν
είχε ταβάνι, ο καπνός από το τζάκι έβγαινε από τις χαραµάδες
που άφηναν µεταξύ τους οι πλάκες της στέγης. ΄Ολες οι σκεπές
καλύπτονταν µε πλάκες από την περιοχή. Κεραµίδια δεν πρέ-
πει να χρησιµοποιούσαν την εποχή εκείνη. Η κατασκευαστική
αυτή λεπτοµέρεια µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα σπίτια
αυτά δεν είχαν καµινάδες Η εστία ήταν στο ίδιο επίπεδο µε το
πάτωµα και χωριζόταν από αυτό µε µια σειρά πέτρες. Από κά-

Εικ. 132. Η βάση του τζακιού, όπως φαίνεται από το υπόγειο.

τω, έφτιαχναν στο σηµείο εκείνο µια ξύλινη κατασκευή µε
στραβόξυλα, προσαρµοσµένη στα πάτερα του πατώµατος ή
στον τοίχο, ανάλογα µε τη θέση της εστίας. Τη γέµιζαν µε λά-
σπη και πέτρες και την έστρωναν µε πλάκες, οι οποίες αποτε-
λούσαν το δάπεδο του τζακιού. Το υπόγειο φωτιζόταν από ένα
µικρό παράθυρο µε ξύλινη κάσα αλλά χωρίς εξώφυλλο. Οι δια-
στάσεις του ήταν πολύ µικρές για να µην µπορεί να περάσει
άνθρωπος. Έπιπλα δεν υπήρχαν, ίσως κάποιο ντουλάπι για
την αποθήκευση σπόρων και το νυφικό σεντούκι, που µπορεί
να γινόταν και πάγκος. Κρεβάτια µάλλον δεν υπήρχαν, όλοι
κοιµόντουσαν στρωµατσάδα. Για τραπέζι χρησιµοποιούσαν το
σοφρά, που είχε το πλεονέκτηµα, επειδή ήταν χαµηλός, να µη

Εικ. 133. Το µικρό παράθυρο του υπογείου.
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χρειάζεται καθίσµατα. Σε ένα πάτερο στη σκεπή, πάνω από
την εστία, στερεωνόταν ο “κρεµανταλάς”, ένα µακρύ άγκιστρο
για να κρεµιέται το “κακάβ’” πάνω από τη φωτιά. Απαραίτητο
σκεύος ήταν και η γάστρα για να ψήνουν στη φωτιά καρβέλια
και πίτες. Χαρακτηριστικό των σπιτιών είναι και οι πολεµίστρες.
Στην εικ. 130 φαίνεται από µια πολεµίστρα σε κάθε πλευρά,

στο ύψος του πρώτου ορόφου. Άλλο χαρακτηριστικό των σπι-
τιών αυτών είναι ότι δεν είχαν µπαλκόνια σε αντίθεση µε τα µε-
ταγενέστερα σπίτια.Στο εσωτερικό υπήρχαν, σε πολλά σηµεία,
εσοχές για να ακουµπάνε διάφορα πράγµατα. Σπανίως έφτια-
χναν ερµάρι, όπως αυτό στην εικ. 133. Στο πάνω µέρος υπάρ-
χει ειδική κατασκευή για να µπαίνουν µαχαίρια και τσεκούρια.Η

Εικ. 134. Ερµάρι µε θήκη και αλατουλόου στο πάνω µέρος.

Εικ. 135. Ρεζές του παραθύρου.

Εικ. 136. Μάνταλο του παραθύρου.



Εικ. 137. Παράθυρο εποχής Τουρκοκρατίας.
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στρογγυλή τρύπα στο δεξιό τµήµα είναι ο “αλατουλόους”, θή-
κη για αποθήκευση του αλατιού για καθηµερινή χρήση, χωρίς
να πιάνει υγρασία. Ξύλινες κατασκευές ήταν το πάτωµα και τα
πάτερα. Η σκεπή στηριζόταν και αυτή σε πάτερα, που στή-
ριζαν ένα αδρό αραιό πέτσωµα από σχιστά ξύλα. Πάνω εκεί
στηρίζονταν οι σχιστολιθικές πλάκες που κάλυπταν την οροφή.
Ξύλινα ήταν επίσης τα παράθυρα και οι πόρτες: υπήρχαν
µόνον ένα ή δύο παράθυρα και δύο πόρτες, µία στο ισόγειο και
µία στον πάνω όροφο. Οικοδοµικά υλικά δεν υπήρχαν σε
αφθονία την εποχή εκείνη. Το παράθυρο της εικ. 136 παρου-
σιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες: το κάσωµα είναι από “κέθρο”,
το εξώφυλλο από πλάτανο. Κανένα µέρος του παραθύρου δεν
ήταν βαµµένο. Τα χρώµατα ήταν άγνωστα στον απλό κάτοικο
του Κροκυλείου. Οι ρεζέδες ήταν φτιαγµένοι από σιδηρουργό,
όπως και τα καρφιά και το µάνταλο. Τζάµια δεν υπήρχαν, ήταν
κι αυτά άγνωστο είδος. Το χειµώνα έκλειναν το εξώφυλλο και
κάθονταν µέσα µε το λύχνο ή την αναλαµπή της φωτιάς. ∆εν
πρέπει να ξεχνάµε ότι οι άνθρωποι τότε ζούσαν πολύ καιρό
έξω, λόγω των αγροτικών ασχολιών, και το πρόβληµα από την
έλλειψη τζαµιών ήταν µικρότερο απ’ ό,τι θα ήταν σήµερα. Το
παράθυρο στερεωνόταν στην ξυλοδεσιά της τοιχοποιίας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο µηχανισµός κλειδώµατος του
παραθύρου. Στο µέσα µέρος του, στο πάνω µέρος του τοίχου,
στερεωνόταν, στη µια άκρη του, ένα επίµηκες ξύλο, που στην
άλλη άκρη του υπήρχε µια εγκοπή σαν δόντι, που µε τη βα-
ρύτητα έπεφτε και ασφάλιζε, µε συνέπεια να µην άφήνει το
εξώφυλλο να ανοίξει από έξω προς τα µέσα. Για να ανοίξει,
έπρεπε να ανασηκωθεί µε κάποιο µυστικό τρόπο απ’ έξω.
Αυτός ήταν, γενικά, ο τύπος των σπιτιών στο Κροκύλειο µέχρι

περίπου το 1900. Οι διαστάσεις τους ήταν 8Χ8 τεκτ. πήχεις,
δηλαδή 6Χ6 µ. Παρόµοιο ήταν και το σπίτι του Μακρυγιάννη
που είδαµε πρωτύτερα. Στο γύρισµα του αιώνα κάνει την εµφά-
νισή του ένας νέος τύπος σπιτιού, που το έχτιζαν Ηπειρώτες
µαστόροι. Οι διαστάσεις του ήταν 8Χ12 τεκτ. πήχεις (6Χ9 µ.)
και ήταν καλύτερα χτισµένο. Ο όροφος ήταν χωρισµένος σε
δύο δωµάτια και κουζίνα. Είχε περισσότερα και µεγαλύτερα
παράθυρα µε τζάµια. ΄Αλλες φορές υπήρχαν εξώφυλλα και
άλλες όχι, για οικονοµία. Τα δωµάτια ήταν ταβανωµένα και το
τζάκι είχε πλέον καµινάδα. Η σκεπή, στα περισσότερα σπίτια,
καλυπτόταν µε κεραµίδια, συνέχισαν όµως να χρησιµοποιούν
πλάκες και στα σπίτια αυτής της περιόδου, κυρίως για οικο-
νοµικούς λόγους. Την εποχή αυτή κάνουν την εµφάνισή τους
και ένας ή σπανιότερα δύο εξώστες. Η επίπλωση βελτιώνεται
και αυτή. Εκτός από τα ντουλάπια, υπάρχουν τώρα τραπέζι και
καρέκλες. Οι κάτοικοι δεν κοιµούνται πια στο πάτωµα, χρη-
σιµοποιούν τρίποδα πάνω στα οποία στηρίζονται σανίδες,
σχηµατίζοντας έτσι τα πρώτα κρεβάτια. Τα οικόσιτα ζώα ζουν
στο ισόγειο, υπό τον άµεσο έλεγχο των ενοίκων µέσω του πα-
τώµατος, που δεν αποµονώνει τους θορύβους, γιατί το πρό-
βληµα της ζωοκλοπής εξακολουθεί να είναι έντονο.
Στη δεκαετία του 1930 αρχίζουν να έρχονται και τα πρώτα καλά
λεφτά από την Αµερική. Τότε χτίζονται καινούργια σπίτια, ακόµα
µεγαλύτερα και καλύτερα, που αποτελούν τον τρίτο τύπο σπι-
τιού στο Κροκύλειο. Οι διαστάσεις τους είναι 8.5Χ10 µ. ∆εν
µπορούν να αποδοθούν µε ακρίβεια οι διαστάσεις αυτές σε τε-
κτονικούς πήχεις, ίσως τώρα να υιοθετήθηκε το µετρικό σύ-
στηµα. Τα σπίτια αυτά είναι τουλάχιστον διώροφα, µερικά έ-
χουν και ένα χαµηλό υπόγειο, σκαµµένο εν µέρει µέσα στο



Εικ. 138. Σπίτι του 1900.



Εικ. 139. Σπίτι της δεκαετίας του 1930.
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χώµα. Η βασική διαφορά σε σχέση µε τους προηγούµενους
τύπους είναι ότι τα ζώα αποµακρύνονται τώρα πια σε διπλανά
κτίσµατα. Το σπίτι αυτό είναι όλο κατοικήσιµο. Κύριο εσωτερικό
αρχιτεκτονικό του γνώρισµα είναι η ξύλινη σκάλα που ενώνει
τους δύο ορόφους. Στον επάνω όροφο είναι οι κρεβατοκά-
µαρες. Σε µερικές από αυτές ο ένας τοίχος είναι µια µεγάλη
τετράφυλλη πόρτα που, όταν ανοίγει, δηµιουργεί έναν ενιαίο
χώρο για συγκεντρώσεις. Στον κάτω όροφο, αριστερά συνή-
θως από τη σκάλα, που ήταν στο κέντρο, βρισκόταν η κουζίνα
και το καθιστικό µε τζάκι. ∆εξιά υπήρχε ένα άλλο δωµάτιο γε-
νικής χρήσεως. Το µεσοπάτωµα ήταν ταβανωµένο και στον
επάνω όροφο, σε δύο διαφορετικές πλευρές, υπήρχε συνήθως
από ένας εξώστης. Τα παράθυρα είχαν σχεδόν πάντα εξώφυλ-
λα, τα πλουσιότερα µάλιστα σπίτια είχαν εξώφυλλα γαλλικού
τύπου µε γρίλιες, µεγάλη πολυτέλεια για την εποχή. Σε όλα
αυτά τα σπίτια η κύρια είσοδος ήταν πλούσια διακοσµηµένη µε
ξύλο, σιδερένια κάγκελα και ρόπτρο, που προσέδιδαν στα οι-
κήµατα αυτά εντυπωσιακή, για το χωριό, εµφάνιση.

Καλύβια

Τα σπίτια µέσα στο χωριό δεν ήταν τα µόνα κτίσµατα. Στα χω-
ράφια στη γύρω περιοχή υπήρχαν πολλές αγροικίες, που στο
Κροκύλειο τις ονόµαζαν καλύβια. Ήταν πολλές φορές διώ-
ροφες: το ισόγειο προοριζόταν για τα ζώα και ο όροφος για τους
ανθρώπους. Έµοιαζαν µε το δεύτερο τύπο κατοικίας που εί-
δαµε πρωτύτερα, αλλά ήταν συνήθως λίγο µικρότερα σπίτια,
και οι διαστάσεις τους δεν ήταν τυποποιηµένες. Η σκεπή κα-
λυπτόταν σχεδόν πάντα µε πλάκες, ενώ στα παράθυρα δεν

υπήρχαν πάντοτε τζάµια. Μετά την κατοχή άρχισαν, σε αρκετές
περιπτώσεις, να καλύπτουν τα οικήµατα αυτά µε τσίγκο, υλικό
πρακτικότερο από τις πλάκες, που δεν υπήρχε παλιότερα. Τα
καλύβια είχαν τζάκι µε καµινάδα και στοιχειώδη επίπλωση,
καθώς και εξοπλισµό για µαγείρεµα. Σε όλα, εκτός από ελά-
χιστες εξαιρέσεις, υπήρχε µπροστά τους αλώνι. Τα παραπά-
νω χαρακτηριστικά δείχνουν ότι τα καλύβια ήταν συνδυασµός
του πρώτου και του δεύτερου τύπου σπιτιού. Από τον τύπο της
Τουρκοκρατίας έχουν πάρει το µέγεθος και τον τρόπο κατα-
σκευής. Τα καταλύµατα αυτά τα έχτιζαν τοπικοί µαστόροι. Από
το δεύτερο τύπο κατοικίας κράτησαν το τζάκι µε καµινάδα και
το σταυλισµό των ζώων στο κατώι.

Εικ. 140. ∆ιώροφο καλύβι µε αλώνι µπροστά.
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Εικ. 141. Μονώροφο καλύβι.

Εικ. 142. Αποµεινάρια ταράτσας.

Ταράτσες

Όσοι δεν είχαν τα µέσα να χτίσουν καλύβια, έφτιαχναν τα-
ράτσες. Η ταράτσα ήταν απλούστατος τύπος καταλύµατος που
µπορούσε να κατασκευαστεί από τον ίδιο το χρήστη, χωρίς
µαστόρους.Για την κατασκευή της χρειαζόταν σταθερή πίσω
πλευρά, συνήθως µια ξερολιθιά. Πάνω στην ξερολιθιά άπλω-

ναν οριζόντιες “τέµπλες”, που τις στήριζαν µπροστά σε “φούρ-
κες”. Αυτή ήταν η βάση της σκεπής. Τα κενά τα γέµιζαν µε µικρά
ακατέργαστα ξύλα και πάνω εκεί έριχναν κοσκινισµένο χώµα.
Μετά το έβρεχαν και το πάταγαν πολλές φορές, για να γίνει
αδιάβροχο. Μετά από ένα χρόνο έπρεπε να ξαναγίνει η ίδια
διαδικασία για να διατηρηθεί η στεγανότητα. Πολλές φορές

κάλυπταν την κατασκευή αυτή και από τις άλλες πλευρές µε
“δεµατσούλες” από πλατανόκλαδα. Το χειµώνα άναβαν και
φωτιά, χωρίς να υπάρχει τρύπα για τον καπνό. Γι’ αυτό οι ταρά-
τσες ήταν συνήθως µαυροκαπνισµένες από µέσα.

Μάντρες

Στο Κροκύλειο δεν υπάρχει ίσιος τόπος, τα χωράφια γέρνουν
όλα. Για να τα ισιάσουν λίγο, οι καλλιεργητές έφτιαχναν ανα-
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βαθµούς, τις “ζαγάδες”. Αυτό σήµαινε χτίσιµο ξερολιθιάς δεκά-
δων και εκατοντάδων µέτρων για κάθε χωράφι. Τις ξερολιθιές
οι κάτοικοι τις έχτιζαν µόνοι τους και ήταν µια διαρκής διαδι-
κασία αν συµπεριλάβουµε και τη συντήρησή τους. Χρησιµο-
ποιούσαν αργούς λίθους, που τους προµηθεύονταν από τη
γύρω περιοχή. Αν λάβουµε υπόψη τα εκατοντάδες, ίσως και
χιλιάδες, χιλιόµετρα από ξερολιθιές που υπάρχουν στο Κρο-
κύλειο και υπολογίσουµε το χρόνο και την προσπάθεια που
χρειάζονταν για τη συλλογή, µεταφορά.και χτίσιµο, ίσως κατα-
λήξουµε, όσον αφορά την προσπάθεια, στο συµπέρασµα ότι
ισοδυναµεί µε την κατασκευή µεγάλων έργων, σύγχρονων και
παλιότερων. Σε πολλές ξερολιθιές διακρίνονται εσοχές, οι “πα-
λαθύρες”, που χρησιµοποιούνταν για να ακουµπάνε προσω-
ρινά διάφορα πράγµατα, για να είναι σχετικά προφυλαγµένα,
στη διάρκεια εργασιών στα χωράφια.

Γούρνες

Το Κροκύλειο έχει πολλά νερά, γι’ αυτό και πολλά από τα
χωράφια είναι ποτιστικά,άλλα από πηγές και άλλα από µικρή
επιτόπου πηγή. Στη δεύτερη περίπτωση συνήθως τρέχει λίγο
νερό, που ονοµάζεται “στραγγίδι” και δεν µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί κατευθείαν για πότισµα. Στην περίπτωση αυτή
χτίζουν στέρνα ή τη σκάβουν στο χώµα, όπου υπάρχει γλίνα.
Το δύσκολο είναι να γίνει η στέρνα στεγανή και να κλείνει καλά
από µπροστά για να µην µπορεί να τρέχει το νερό, αλλά και να
είναι εύκολο να ανοιχτεί. Η παλιότερη χτιστή στέρνα από την
περίοδο της Τουρκοκρατίας βρίσκεται στο Αβορίτι, αλλά σκε-
πάστηκε µε µπάζα όταν πέρασε από εκεί αγροτικός δρόµος. Εικ. 144. Γούρνα.

Εικ. 143. Παλιά µάντρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Μαγειρέµατα

Ενδιαφέρον στοιχείο κάθε τόπου και χρόνου είναι και η µαγει-
ρική του. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε κάποια παλιό-
τερα φαγητά, που τα περισσότερα δε συνηθίζονται σήµερα. Η
µεγάλη ποικιλία και η αφθονία των αγαθών είναι φαινόµενο των
τελευταίων χρόνων, τους καιρούς εκείνους δεν είχαν πολλές
επιλογές. Για να τραφούν οι άνθρωποι έπρεπε να εφαρ-
µόζουν το γνωστό ρητό, ελαφρώς παραφρασµένο: “Η πείνα
τέχνας κατεργάζεται”. Για το λόγο αυτό δε θα ασχοληθούµε µε
κοκορέτσια και ψητά, παρότι αποτελούσαν σήµα κατατεθέν της
µαγειρικής της περιοχής. Το κρέας τότε ήταν σπάνιο, το έτρω-
γαν δυο-τρεις φορές το χρόνο, περισσότερο διαδεδοµένα ήταν
τα γαλακτερά. Η µαγειρική ήταν πιο απλή από τη σηµερινή. Για
παράδειγµα, ο µουσακάς και το παστίτσιο ήταν άγνωστα και
τα µακαρόνια τρώγονταν χωρίς τυρί από πάνω. Από τα παλιό-

τερα όµως και γνωστότερα φαγητά της περιοχής ήταν οι πίτες,
και µε αυτές αρχίζουµε.

Μακαρονόπιτα

Η γνωστότερη πίτα της περιοχής είναι αναµφισβήτητα η
µακαρονόπιτα. Για την παρασκευή της οι νοικοκυρές έφτιαχναν

Εικ. 145. Φύλλο πίτας πάνω στο πλαστήρι.

πρώτα ζυµάρι και άνοιγαν φύλλο πάνω στο πλαστήρι. Στη συ-
νέχεια λάδωναν ένα ταψί, έβαζαν κάτω δύο φύλλα και έριχναν
µέσα τη γέµιση, που ήταν ένα µείγµα από µισοβρασµένα µακα-
ρόνια, γάλα, αυγά και τριµµένο άσπρο αρµυρό τυρί, τη φέτα
της περιοχής. Μετά έβαζαν πάλι φύλλο και γέµιση τρεις-τεσ-
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σερις φορές. Στο µεταξύ, άναβαν το φούρνο και, όταν ήταν έτοι-
µος, έβαζαν την πίτα και την έψηναν. Σε µια ώρα πάνω-κάτω
ήταν έτοιµη, αλλά πολύ ζεστή, ήθελε ένα τέταρτο µε µισή ώρα
για να κρυώσει. Μετά, αλλά πολλές φορές και πριν κρυώσει,
άρχιζε η µάχη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µακαρονόπιτα δεν
ήταν καθηµερινό φαγητό και γιατί δεν υπήρχαν πάντα τα υλικά,
αλλά και επειδή χρειαζόταν χρόνος για να γίνει. Πολλές φορές
ήταν το κυριακάτικο, κάπως πιο επίσηµο, φαγητό. Το καλοκαίρι
είχε µαζί και ντοµατοσαλάτα.

Εικ. 146. Γέµιση της µακαρονόπιτας.

Εικ. 147. Ο φούρνος καίει.

Εικ. 148. Η µακαρονόπιτα ψηµένη, κρυώνει σιγά-σιγά.
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Σιταρόπιτα

Η σιταρόπιτα γινόταν µε χοντροαλεσµένο σιτάρι, “το µπου-
λουγούρ’”. Για τη γέµιση το έβραζαν λίγο και πρόσθεταν αυγά,
γάλα, τυρί και λάδι. Κατόπιν έβαζαν τη γέµιση ανάµεσα σε
τέσσερις-πέντε στρώσεις φύλλο. Αυτή ήταν η αρτύσιµη εκδοχή.
Τη Σαρακοστή έφτιαχναν και νηστίσιµη, µε πράσο, µαϊντανό
και το µισοβρασµένο µπουλουγούρι, χωρίς τα υπόλοιπα υλικά.

Λαχανόπιτα

Άλλη κατηγορία ήταν οι πίτες µε χορταρικά, τα γνωστά ως λά-
χανα. Όλες αυτές οι πίτες λέγονταν λαχανόπιτες. Η γέµιση δεν

Εικ. 149. Μακαρονόπιτα, έτοιµη για φάγωµα.

ήταν δεδοµένη, µπορούσαν να γίνουν πολλοί συνδυασµοί που
βασίζονταν κυρίως στα λαχανικά που ήταν διαθέσιµα. Το σπα-
νάκι δεν ήταν πολύ διαδεδοµένο. Πιο συνηθισµένες ήταν οι
σίσκλες και τα πράσα, που συµπληρώνονταν µε λάπατα, µά-
ραθα και άγρια χόρτα, καυκαλήθρες και παπαρούνες. Τα
υπόλοιπα υλικά ήταν το φύλλο, τυρί και λάδι.

Εικ. 150. Λαχανόπιτα.

Ζυµαρόπιτα, τραχανόπιτα, µπαµπανάτσα

Η ζυµαρόπιτα θεωρείτο κάπως κατώτερη, γινόταν µε ταπει-
νότερα υλικά. Ήταν ένας χυλός από νερό, γάλα, λάδι, τυρί και
αλεύρι µποµπότα. Το χυλό αυτό τον έβαζαν σε λαδωµένο ταψί
και τον έψηναν. Η πίτα ήταν καλή όσο ήταν ζεστή, κρύα γινόταν
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σκληρή. Τα παλιότερα όµως χρόνια αυτό δεν ήταν και µεγάλο
πρόβληµα, γιατί συνήθως δεν προλάβαινε να κρυώσει.Στην
ίδια κατηγορία, ως προς τα φτωχότερα υλικά, µπορούµε να κα-
τατάξουµε και δύο άλλες πίτες, την τραχανόπιτα και τη µπα-
µπανάτσα. Η τραχανόπιτα γινόταν χωρίς φύλλο, µόνο µε τρα-
χανά, νερό, λάδι και τυρί. Όταν κρύωνε, σκλήραινε και αυτή,
τριβόταν εύκολα, αλλά δεν κατέβαινε κάτω το ίδιο εύκολα. Η
µπαµπανάτσα ήταν χορτόπιτα, κι αυτή χωρίς φύλλα. Γινόταν

Κουσ’µάρ’

Το κουσ’µάρ’ (κουσιµάρι) ήταν γαλακτερό. Μέσα σ’ ένα δοχείο
έλιωναν τυρί σε σιγανή φωτιά. Όταν το τυρί ήταν έτοιµο, έρι-

Εικ. 151. Κρύα ζυµαρόπιτα.

από χυλό µε αλεύρι µποµπότα, λάδι και τυρί. Μέσα σ’ αυτό το
χυλό έριχναν τσιγαρισµένα χορτάρια, καυκαλίθρες, παπαρού-
νες και λάπατα και τα ανακάτωναν. Το µείγµα αυτό, µε µια ώρα
ψήσιµο, έπηζε και γινόταν πίτα.

χναν σιγά-σιγά καλαµποκάλευρο και ανακάτευαν συνέχεια έως
ότου όλα τα υλικά γίνουν µια οµοιογενής µάζα. Το φαγητό αυτό
το έφτιαχναν κυρίως οι τσοπάνηδες στην εορτή τους, της
Αναλήψεως, που γιόρταζαν στις στρούγκες τους και καλούσαν
κόσµο. Όταν κρύωνε, δεν ήταν καλό, τρωγόταν µε δυσκολία.

Εικ. 152. Το χλωρό τυρί λιώνει στη φωτιά.
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Κουρκούτι και κατσιαµάκι

Απλή και προσιτή λύση για φαγητό, όταν δεν υπήρχε χρόνος,
ήταν το κουρκούτι. Μέσα σε κατσαρόλι ζέσταιναν, ανακατεύ-
οντας σιγά-σιγά, νερό µε µποµποτάλευρο και λάδι, µερικές φο-
ρές και µε γάλα. Παραλλαγή του ήταν το κατσιαµάκι: έριχναν το
µποµποτάλευρο σε χοχλαστό νερό µε λάδι ή λίπος γουρουνιού
και ανακάτευαν συνεχώς µε την κουτάλα µέχρι να λιώσουν τα
σβολάκια που σχηµατίζονταν. Το κατσιαµάκι ήταν νοστιµότερο
από το κουρκούτι.

Εικ. 153. Το κου’σµάρ’ γίνεται.

Εικ. 154. Έτοιµο το κουσ’µάρ’. Εικ. 155. Κουρκούτι.
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Κουκουφρίν’

΄Ηταν γαλακτερό και γινόταν µόνον την εποχή που γεννούσαν
τα ζώα. Απαραίτητο υλικό ήταν το γάλα από κατσίκα που είχε
γεννήσει πρόσφατα και ήταν τρυφερό. Το έβαζαν σε λαδωµένο
ταψί και το έψηναν στο φούρνο. Όσοι ήθελαν και είχαν, έβαζαν
και δυο-τρία αυγά.

Εικ. 156. Κουκουφρίν’.

Ζεµατούρες και τριψιάνες

Όταν δεν υπήρχαν υλικά, ή ο χρόνος ήταν πολύ περιορι-
σµένος, και όταν οι Κροκυλειώτες γύρναγαν αργά από τα χω-

ράφια, είχαν εφεύρει λύσεις απλές, όπως η ζεµατούρα και η
τριψιάνα. Για να γίνει η ζεµατούρα, έβαζαν νερό να βράσει. Αν
υπήρχε λάδι, το πρόσθεταν. Μετά, µέσα στο βραστό νερό έ-
ριχναν τριµµένο ψωµί, συνήθως ξερό, και το ανακάτευαν. Με-
ρικές φορές, για ποικιλία, έριχναν και λίγο κρασί. Παραλλαγή
αυτού του τρόπου, για να γίνει πιο νόστιµη η ζεµατούρα, ήταν
το τσιγάρισµα του ψωµιού µε λάδι στο τηγάνι πριν το ρίξουν
στο χοχλαστό νερό. Το φαΐ αυτό λέγεται ότι ήταν για τις γριές,
ίσως και τους γέρους. Φαίνεται λογικό, γιατί δεν χρειάζονται
δόντια για να φαγωθεί. Οι τριψιάνες ήταν ακόµα πιο εύκολες,
γιατί δεν χρειαζόταν φωτιά. Υπήρχαν πολλών ειδών. Πολύ συ-
νηθισµένη ήταν η τριψιάνα µε γάλα. ΄Οταν η οικογένεια βρισκό-
ταν στα χωράφια, κατά το απόγευµα τα παιδιά πείναγαν. Άρ-
µεγαν λοιπόν την κατσίκα και µέσα στο γάλα που είχε τη
θερµοκρασία του σώµατος της κατσίκας, έριχναν, έτσι άβραστο
όπως ήταν, ψωµί. Άλλου είδους τριψιάνα ήταν αυτή που γινό-
ταν µε ψωµί ανακατωµένο µε κρασί, ή µε ξύδι και νερό.

Μποµπότα και χαµοκούκ’

Η καλλιεργήσιµη γη στο Κροκύλειο ήταν περιορισµένη, η
περιοχή είχε, θα λέγαµε, περισσότερους κατοίκους απ’ όσους
θα µπορούσε να θρέψει. Η εντατική καλλιέργεια δεν επέτρεπε
να χρησιµοποιηθεί το σύστηµα της αγρανάπαυσης, αλλά µό-
νον της αµιψεισποράς. Επίσης, επειδή το νερό δεν έφτανε, τα
χωράφια τον ένα χρόνο ήταν ποτιστικά και τον άλλον όχι. Κά-
θε χρονιά ποτιζόταν και άλλη περιοχή. ΄Ετσι, για ψωµί οι άν-
θρωποι τη µια χρονιά είχαν σιτάρι και την άλλη καλαµπόκι. Το
ανεβατό ψωµί από καλαµποκάλευρο ονοµαζόταν µποµπότα.



Εικ. 157. Χαµοκούκι.
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Πολλές φορές όµως, όταν δεν υπήρχε δυνατότητα για ζύ-
µωµα, έφτιαχναν ζυµάρι µε νερό και µποµποτάλευρο και το
έψηναν στη γάστρα, συνήθως στο τζάκι. Από κάτω, για να µη
σταχτώνει, έβαζαν το χειµώνα λαχανόφυλλα και τις άλλες επο-
χές “κουτσπόφλα”, και από πάνω γαστρούλα που τη σκέπαζαν
µε χόβολη. Το καρβέλι αυτό από καλαµποκάλευρο το έλεγαν
χαµοκούκι. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι δεν φούσκωνε, φυ-
σικό άλλωστε αφού δεν είχε προζύµι. Όταν το χαµοκούκι είναι
ζεστό, είναι νοστιµότατο, κυρίως µε αρµυρό τυρί. Μόλις κρυ-
ώσει όµως, σκληραίνει πολύ και είναι καλό µόνο για τριψιάνες
και ζεµατούρες. Αυτός ήταν και ο λόγος που το έφτιαχναν συ-
νήθως στο τζάκι, στη γαστρούλα. ∆εν είναι κατάλληλο για µε-
γάλες ποσότητες, γιατί χάνει τη γεύση του µόλις κρυώσει.

Κολοκύθια

Τα κολοκύθια ήταν σπουδαία τροφή στο Κροκύλειο. Ο λόγος
απλός: έχουν πολλά πλεονεκτήµατα. Είναι εύκολα στην καλ-
λιέργεια, αποδίδουν πολύ και, όταν ωριµάσουν, µπορούν να
αποθηκευτούν για το χειµώνα. Η χρησιµότητά τους αρχίζει από
τα φύλλα και τα λουλούδια, που τα έβραζαν µε γάλα και τραχα-
νά και έφτιαχναν τις κορφάδες.Τα κολοκυθολούλουδα γίνονταν
και γεµιστά µε ρύζι. Τα µάζευαν πρωί-πρωί, το φαΐ αυτό δεν
ήταν για υπναράδες. Τα γέµιζαν µε ρύζι και “µυρστκά” και τα
µαγείρευαν ή στην κατσαρόλα ή στο φούρνο. Κιµά δεν έβαζαν
γενικά στα γεµιστά, δεν αποτελούσε ο κιµάς µέρος του µαγει-
ρικού τους οπλοστασίου, ούτε µπιφτέκια έκαναν. Με τον κιµά
έφτιαχναν µόνον κεφτέδες και λαχανοντολµάδες.Με τις κολο-
κύθες που µάζευαν το Σεπτέµβρη και τις αποθήκευαν για το
χειµώνα, προφυλαγµένες όσο µπορούσαν από τα ποντίκια,

έφτιαχναν την “κολοκ’θόπτα”. Γινόταν όπως η µακαρονόπιτα
µε φύλλα. Στη γέµιση έβαζαν τρίµµατα της κολοκύθας, που την
έκοβαν στη µέση και µε ένα κουτάλι έξυναν το εσωτερικό της
µέχρι το φλοιό. Το υλικό αυτό το ανακάτευαν µε “µυρστκά” και
το έβαζαν στο ταψί ανάµεσα σε στρώσεις φύλλου, αφού
πρόσθεταν και λάδι. Πολλοί έβαζαν και ζάχαρη µε αποτέλεσµα
τη γλυκιά κολοκυθόπιτα. Άλλοι πάλι την έφτιαχναν µε άσπρο
τυρί, αρµυρή.

Η συζήτηση στο καφενείο ήταν για τις αλλαγές στο φαΐ σε
σχέση µε τα παλιότερα χρόνια και, κυρίως, για την κατα-
νάλωση κρέατος. Κάποιος νεότερος προσπαθούσε να πείσει
έναν γεροντότερο για τα κακά της κρεοφαγίας. Ο γέρος τον
έκοψε απότοµα και του λέει: “Άεικσε να σου ειπού, όταν του
΄θελα δεν του είχα. Τώρα π’τώχω, δεν τ’ αφήνου Έλα τώρα να
σου ειπού ένα φαΐ π’ δε µατατόεις αεικούσ’: Πας τη νύχτα µε
το κλεφτοφάναρο στο ρέµα για καβούρια. Μαζεύεις κάνα
µ’σουσάκ’λου. Πλένεις τα καβούρια, τα τυλίγεις σε ένα του-
λουπάνι και τα βράζεις σε µια κατσαρόλα. Όταν βράσουν,
κρατάς το ζουµί και καθαρίζεις τα καβούρια για να βγάλεις ό,τι
µεζεδάκια µπορείς. Τα µεζεδάκια τα τρως. Το µυστικό είναι το
ζουµί. Σαν τι νοµίζεις ότι µπορεί να φκιάσεις;”. Απορία στο
ακροατήριο. “Με το ζ’µι αυτό φκιάνεις τους καλύτερους λα-
χανοντολµάδες που µπορείς να φανταστείς. Εµείς εδώ δε
φκιάναµε ποτέ ντολµάδες µε κληµατόφυλλα, λαχανοντο-
λµάδες αεικούς;”. Πολλοί είπαν ότι δεν το είχαν µαταεικούσει
αυτό το φαΐ, αλλά ο γέρος επέµενε ότι το ΄φτιαχναν παλιότερα.
Το θέµα έµεινε εκεί. Ποτέ δεν µαθεύτηκε αν ο γέρος µίλαγε
σοβαρά.



Εικ. 158. Λουλούδια γιοµιστά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Λουλούδια

Στις οµορφιές του Κροκυλείου, συγκαταλέγονται και τα αγριο-
λούλουδα. ∆εν πρόκειται βέβαια να εξαντλήσουµε το θέµα που
είναι δύσκολο και απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις. Στόχος µας
είναι να δοθεί µια εικόνα για τα λουλούδια της περιοχής του
χωριού, εγχείρηµα που δεν µπορεί να είναι πλήρες, αλλά αυτό
δεν είναι λόγος να µη γίνει η προσπάθεια. Η αρχική µορφή των
λουλουδιών πολλές φορές αλλάζει έως ότου ολοκληρώθεί ο κύ-
κλος της ζωής τους. Γι’ αυτό και είναι δύσκολο να τα ταυτίσουµε
µε βάση µόνον την απεικόνισή τους στα βιβλία. Στη δυσκολία
αυτή πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι το λουλούδι που
αναζητούµε δεν υπάρχει, πολλές φορές, στους σχετικούς κατα-
λόγους. Τα λουλούδια αναφέρονται εδώ µε την επιστηµονική
ονοµασία τους και, όταν το γνωρίζουµε, δίνουµε και το κροκυ-
λειώτικο όνοµα µέσα σε εισαγωγικά. Επίσης, όπου είναι δυ-
νατόν, αναγράφεται στο τέλος, µέσα σε παρενθέσεις, και η το-
ποθεσία όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Εικ. 159. Άνθη µηλιάς. Τα µπουµπούκια είναι κόκκινα, όταν
ανοίγουν γίνονται ασπρορόδινα (Αβορίτι).

Εικ. 160. Κερκίς η κερατονιοειδής, η “κουτσπιά”. Τα λουλούδια
τα έκαναν αρµάθες και στόλιζαν τον επιτάφιο.
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Εικ. 161. Πιστακία η τερέβινθος, κοκορεβιθιά, αγριοφυστικιά, η
“κοκορέτσα”.

Εικ. 162. Κυκλάµινο το γραικό, η “λελέντα”. Κλασικό φθινοπω-
ρινό λουλούδι (Αβορίτι).

Εικ. 163. Κολχικό το µακρόφυλλο. Φθινοπωρινό λουλούδι,
µοιάζει µε κρόκο, αλλά δεν έχει καµιά σχέση (Αβορίτι).

Εικ. 164. Ροδή η κυνορροδή, η “αγριοτριανταφυλλιά”. Συνήθως
τα άνθη της είναι ρόδινα, σπανιότερα λευκά (Αβορίτι).



150

Εικ. 165. Ανεµώνη η χαρίεσσα, ανεµώνα του βουνού (Κρύα
Βρύση).

Εικ. 166. Νωτόβασις η συριακή, της ίδιας οικογένειας µε το γαϊ-
δουράγκαθο.

Εικ. 167. Σαµπούκος ο έβουλος, η “φρουξ’λιά”. Ανακουφίζει
από δερµατικά, πονόδοντο και γρίπη (Κροκύλειο).

Εικ. 168. Φλοµίς η θαµνώδης, η “ασφάκα” της οικογένειας των
χειλανθών που περιλαµβάνει και τη ρίγανη.
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Εικ. 169. Ανεµώνη η στεφανωµατική, η “φονιάδα”. Τη νύχτα
κλείνει και µε τον ήλιο ψηλά ανοίγει (Τροµπέτα).

Εικ. 170. Κίστος ο φασκόµηλος, αγριοφασκοµηλιά, κουνουκλιά,
η “κνούκλα”.

Εικ. 171. Κίστος ο κρητικός, λαδανιά, η “κνούκλα”. Υπάρχουν
τέσσερα είδη, δύο λευκά και δύο ρόδινα (Λουρίδες).

Εικ. 172. Ηλιάνθεµο του Υµηττού. Ανήκει στην ίδια οικογένεια
µε τους κίστους και έχει µικρότερα άνθη.
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Εικ. 173. Ορχιδέα η τετράστικτη, το “αγριοζουµπούλι”. Φυτρώ-
νει σε πετρώδεις περιοχές (Θεούλης).

Εικ. 174. Βίνκα η µείζων, η “πρασινάδα”, δύο από τα τρία είδη
που υπάρχουν.

Εικ. 175. ∆ωρόνικο το στυλώδες. Φυτρώνει σε σκιερές δασώ-
δεις περιοχές (Ελατόδασος του Θεούλη).

Εικ. 176. Κρεπίς η ερυθρή, η πικραλίδα. Μόνον ένα από τα
είκοσι είδη έχει κόκκινα άνθη, τα άλλα έχουν κίτρινα.
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Εικ. 177. Κονβόλβουλος ο κοµψότατος, άγριο περιπλοκάδι, η
“περικοκλάδα”. Υπάρχει ρόδινο και άσπρο (Αβορίτι).

Εικ. 178. Καµπανούλα η κοχλιαρόφυλλη, το “κατσιαµπάκ’”. Η
βολβόριζά του τρώγεται ωµή.

Εικ.179. Ορνιθόγαλο το αττικό, “αστεράκι” ή “αγριολούλουδο”.
Από τα πρώτα λουλούδια της άνοιξης.

Εικ. 180. Λάµιο το περίβλαστο, πιθανόν το “µελισσόχορτο”. Το
λουλούδι, αν το ρουφήξουµε, έχει γλυκιά γεύση.
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Εικ. 181. Χαµολεύκα, η “άγρια γαλατσίδα”. Είναι βότανο για το
άσθµα και τη βρογχίτιδα (Κροκύλειο).

Εικ. 182. Μούσκαρι το εύκωµον. Στην Πελοπόννησο τρώνε τις
βολβόριζές του, που τις λένε βρουβιά.

Εικ. 183. Αιθιόνηµα το βραχόφιλο. Βγαίνει σε βραχώδη πρανή
στην ορεινή ζώνη (Θεούλης).

Εικ. 184. Παπαρούνα η πορφυρόχειλη, µία είχε µοναχά στο
Θεούλη.
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Εικ. 185. Μούσκαρι το παραµεληµένο, πιθανόν “τ’ κούκ‘ του
σταφύλ’“ (Θεούλης).

Εικ. 186. Lunaria annua, ίσως η “αγριοβιολέτα”. Βγαίνει νωρίς
την άνοιξη (Κροκύλειο).

Εικ. 187. Iberis, όπως την ονοµάζουν οι ειδικοί. ∆εν έγινε κα-
τορθωτό να βρεθεί τίποτα άλλο για το λουλούδι αυτό.

Εικ. 188. Lathyrus sativus, το κοινό λαθούρι. Υπάρχει και σε
ανοιχτότερο γαλάζιο χρώµα.
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Εικ. 189. Aruebia densiflora. Και γι’ αυτό το λουλούδι δεν γνω-
ρίζουµε τίποτα περισσότερο (Θεούλης).

Εικ. 190. Ορχιδέα του Bory. Φυτρώνει σε ανοιχτούς λιβαδότο-
πους (Τροµπέτα).

Εικ. 191. Leopoldia canasa, ίσως ”τ’φιδιού ή τ’κούκ’ του στα-
φύλ’“ (Θεούλης).

Εικ. 192. Κιχώριο το αντίδι (ραδίκι). Γνωστό σε όλους φυτό,
βρώσιµο (Αβορίτι).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Νερά

Το Κροκύλειο, ανάµεσα στ’ άλλα, είναι γνωστό και για τα πολλά
νερά του. Όπου και να γυρίσεις στην περιοχή, θα δεις να τρέ-
χουν νερά. Υπάρχουν οι γνωστές µεγάλες πηγές που συνήθως
σηµατοδοτούνται από τα σηµαδιακά δένδρα γύρω τους, κυ-
ρίως αιωνόβια πλατάνια, όπως είναι η Αβορτόβρυση, το Κου-
ρεσόρεµα, του ∆ράκου. Το ενδιαφέρον όµως είναι να ανα-
καλύπτεις µικρότερες σε απίθανα µέρη. Ακόµα και σήµερα σε
πολλά χωράφια βλέπεις ερείπια από γούρνες, γιατί στα µέρη
αυτά έβγαινε νερό. Πολλές δεν υπάρχουν πια, ή έχουν αλλάξει
στόµιο, γιατί είναι παρατηµένες για πολλά χρόνια αλλά και οι
βροχές έχουν και αυτές µειωθεί. Η κατάσταση όµως αυτή δεν
πρόκειται να αλλάξει, τα νερά αυτά χάθηκαν, πάνε πια. Το µόνο
που µπορούµε να κάνουµε είναι να αφήσουµε τα λόγια και να
δώσουµε τον πρώτο λόγο στην εικόνα. Εικ. 193. Το Πατσιρόρεµα χειµώνα.
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Εικ. 194. Καλοκαίρι στο Πατσιρόρεµα.



Εικ. 195. Η Αβορτόβρυση την άνοιξη.



Εικ. 196. Ανοιξιάτικα νερά. Εικ. 197. Ανοιξιάτικα νερά.



Εικ. 198. Κεφαλόβρυσος.



Εικ. 199. Αβορτόβρυση. Εικ. 200. Αη-Γιάννης.



Εικ. 201. Ρέµα Μεγάλης Βρύσης.



Εικ. 202. Ο Μόρνος κατεβασµένος.



Εικ. 203. Η Μεγάλη Βρύση.



Εικ. 204. Η βρύση στην Παναγία. Εικ. 205. Σαϊτόβρυση.



Εικ. 206. Η παλιά Αβορτόβρυση. Εικ. 207. Η παλιά Μαντήλω.



Εικ. 208. Καλοκαιριάτικο νερό στο Λόγγο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Αντάρες

Οι οµίχλες ή αντάρες είναι ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
του υγρού κλίµατος του Κροκυλείου. Παρόλη την αλλαγή στο
κλίµα τις τελευταίες δεκαετίες οι αντάρες συνεχίζουν να βγαί-
νουν κυρίως το χειµώνα και την άνοιξη, τις άλλες εποχές είναι
λιγότερο συχνές. Όταν πέφτει αντάρα, το χωριό παίρνει άλλη
όψη. Χάνεται, αχνοφαίνεται και µαταχάνεται µέσα στις αντάρες.
Η οµίχλη έρχεται από παντού, πολλές φορές ανεβαίνει από τη
ποταµιά, και κουκουλώνει το σύµπαν. Αν τύχει και κάποιος είναι
έξω στα χωράφια, νιώθει σα χαµένος σ’ έναν αλλόκοτο κόσµο.
Το περπάτηµα µάλιστα µέσα σε ολική οµίχλη σου δίνει το συ-
ναίσθηµα ότι κινείσαι στον πάτο της θάλασσας, µόνο που ανα-
πνέεις ελεύθερα. Ας αφήσουµε όµως το φως να µας δείξει χω-
ρίς λόγια, όσο είναι δυνατόν, τούτη την ατµόσφαιρα. Εικ. 209. Αντάρες στα χαµηλά.
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Εικ.210. Χειµωνιάτικη αντάρα.



Εικ. 211. Αρχή της άνοιξης.



Εικ. 212. Η Παναγία στα σύννεφα.



Εικ. 213. Αντάρα στο ποτάµι.



Εικ. 214. Αντάρες από την Παναγία.





Εικ. 215. Καλοκαιρινή νυχτιάτικη αντάρα.





Εικ. 216. Αντάρες µε χιόνια.





Εικ. 217. Ανοιξιάτικη αντάρα.









ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Εικόνες

Φτάσαµε στο τελευταίο κοµµάτι της διαδροµής µας και κλεί-
νουµε µε πανοραµικές απόψεις του Κροκυλείου. Η πορεία που
ακολουθήσαµε µας οδήγησε σε διάφορους τόπους και εποχές.
Εδώ, ανοίγουµε ένα παράθυρο στα διαφορετικά πρόσωπα
που παίρνει το χωριό τις εποχές του χρόνου. Αρχίζουµε µε το
χινόπωρο. Το τοπίο, µε την πλούσια σε φυλλοβόλα δέντρα βλά-
στηση, αλλάζει χρώµατα από το καλοκαιριάτικο πράσινο στο
έντονο κίτρινο, ανακατεµένο µε καφετί. Αυτή η εναλλαγή κρα-
τάει δυο-τρεις µήνες. Μετά έρχεται ο χειµώνας, που στο Κροκύ-
λειο είναι εποχή ξεχωριστής οµορφιάς, αλλά για λίγους, γι’
αυτούς που ξέρουν. Όταν ρίχνει χιόνι, όλα κουκουλώνονται και
χάνονται µέσα στη χιοναντάρα. Μόλις όµως περνάει η ανακα-
τωσούρα, συνήθως βγαίνει ήλιος. Η όψη του χωριού αλλάζει
τελείως, ασπρογάλαζο εκτυφλωτικό φως παντού. Μετά έρχεται
η άνοιξη, όπως προβλέπεται από τους νόµους του Σύµπαντος. Εικ. 218. Ανοίγουµε παράθυρο.
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Εικ. 219. Ηλιοβασίλεµα.





Εικ. 220. Το Κροκύλειο.





Εικ. 221. Φθινόπωρο από τον Αη-Νικόλα.





Εικ. 222. Φθινόπωρο.



Εικ. 223. Φθινόπωρο.

Εικ. 224. Φθινόπωρο.



Εικ. 225. Χειµώνας βαρύς.



Εικ. 226. Ανατολή µε κοκάλες.



Εικ. 227. Χιόνια.





Εικ. 228. Χιόνισµένο Κροκύλειο από την Παναγία.



Εικ. 229. Χιονισµένο Κροκύλειο από το Λόγγο.



Εικ. 230. Χιονισµένο Κροκύλειο.





Εικ. 231. Τα Βαρδούσια από την Παναγία.





Εικ. 232. Χιονισµένη ανατολή.





Εικ. 233. Χάραµα.





Εικ. 234. ΄Ανοιξη στο Αβορίτι.



Εικ. 235. Άνοιξη.



Εικ. 236. Το Κροκύλειο τη νύχτα µε φεγγάρι.





Εικ. 237. Το Κροκύλειο νωρίς την άνοιξη από τη θέση Πριόνια.





Εικ. 238. Άνοιξη από τη θέση Κρανιές.





Εικ. 239. ΄Ηρθαµε από τα δυτικά, τώρα φεύγουµε προς
τα ανατολικά. Το Κροκύλειο στο βάθος, περιµένει.



























214

αγκούτσα κλαδί µε άκρη σε σχήµα Λ που το χρησιµοποιούσαν
για να τραβάνε κλαδιά δέντρων προς τα κάτω (όπως όταν
έφταναν τα σύκα).
αγνύθα (αρχαιολ.) βαρίδι όρθιου αργαλειού, συνήθως πήλινο.
ακλαδιές κλήµατα πάνω σε δέντρα, που δεν κλαδεύονταν.
αλατουλόους θήκη ή δοχείο όπου αποθήκευαν το χοντρό
αλάτι.
αλεύρι µποµπότα καλαµποκάλευρο.
απκάτ’ απ’ τ’κβέρτα αποκάτω από την κουβέρτα.
αρύβαλλος (αρχαιολ.) µικρό πήλινο αγγείο για τη φύλαξη αρω-
µάτων, αλοιφών ή ελαιόλαδου για το άλειµµα του σώµατος των
αθλητών.
ασκός (αρχαιολ.) αγγείο µε µορφή περίπου σηµερινής τσαγιέ-
ρας.
αφρόµπλα αφρόµηλα, πρώιµα µήλα του Ιουλίου-Αυγούστου.

βάλα µεγάλο καρύδι που το χρησιµοποιούσαν σε παιχνίδι µε
καρύδια, ανάλογο µε το παιχνίδι µε βόλους.

γαλάριο γαλακτοπαραγωγό ζώο, το αντίθετο του στέρφου.

γαλίκα µεγάλη καλαθόπλεκτη κοφίνα που τη χρησιµοποιούσαν
για τη µεταφορά κυρίως σταφυλιών. ∆ύο γεµάτες γαλίκες ήταν
το κανονικό φορτίο ενός υποζυγίου.
γκουρπένι αναρριχητικό άγριο φυτό, είδος αγράµπελης.
γλίνα υγρός άργιλος που πλάθεται σαν πλαστελίνη µε υδατο-
µονωτικές ιδιότητες. Τη χρησιµοποιούσαν στις χωµάτινες γούρ-
νες για στεγανοποίηση. Σηµαίνει επίσης το βρασµένο χοιρινό
λίπος που το χρησιµοποιούσαν σαν βούτυρο.
γουρνοτσάρχα τσαρούχια από δέρµα γουρουνιού που οι κά-
τοικοι τα έφτιαχναν µόνοι τους. Ήταν ένα κοµµάτι δέρµα γυρι-
σµένο και ραµµένο προς τα πάνω, µε τη φτέρνα έξω Το
συνηθισµένο υπόδηµα σε παλιότερους χρόνους.

δεµατσούλα δεµάτι από κλαδιά πλάτανου που το χρησιµοποι-
ούσαν για να κλείνουν τις ανοιχτές πλευρές στις ταράτσες.
διασίδι το υφάδι του αργαλειού.

ζαγάδα αναβαθµός στα χωράφια.
ζλαπ’ ζουλάπι. Άγριο ζώο που προκαλεί ζηµιές σε κοπάδια ή
καλλιέργειες.

Γλωσσάρι
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θκο µ’ του νερό ούλου δικό µου όλο το νερό.

κακάβ’ κακάβι, κατσαρόλα.
κανθαρίσκος (αρχαιολ.) µικρό αγγείο µε πλατιά βάση και δύο
κάθετες λαβές.
κάνω µετάνοιες µισοκοιµάµαι όρθιος ή καθιστός, µε συνέπεια
το κεφάλι µια να πέφτει στο στήθος και µια να ανορθώνεται σαν
να κάνεις µετάνοιες στην εκκλησία.
καράµπα ψηλό και στενό ξύλινο δοχείο που το χρησιµοποιού-
σαν για να χτυπάνε το γάλα και να βγάζουν βούτυρο.
κατσιούλα κουκούλα.
κέθρο ο τοπικός θαµνοειδής κέδρος.
κιαρατάς κερατάς.
κοκάλες λόγχες από πάγο που κρέµονταν από τις σκεπές στις
παγωνιές του χειµώνα.
κοκολόηµα το µάζεµα των καρυδιών που ξέµεναν µέσα στα
χόρτα ή στα βάτα µετά το τίναγµα. Τη δουλειά αυτή την έκαναν
κυρίως παιδιά και γέροι που έπαιρναν και τα καρύδια, άσχετα
από το ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του δέντρου.
κορίτα δοχείο από σκαµµένο κορµό δέντρου που το χρησιµο-
ποιούσαν για να ταΐζουν τα γουρούνια.
κουκιαστή χρωµατιστή υφαντή κουβέρτα µε σχέδια στις δύο
άκρες και µονόχρωµη στο κέντρο, που το ονόµαζαν κάµπο.
κουκνόιου κοκκινόχωµα.
κουτσπόφλα φύλλα κουτσουπιάς.
κρατήρας (αρχαιολ.) µεγάλο αγγείο για την ανάµειξη του κρα-
σιού µε νερό.

λεκάνη (αρχαιολ.) ρηχό φαρδύ ανοιχτό δοχείο.

λόγγος δάσος.

µαναχός µόνος
µαρούδα υφαντό µικρό σακούλι που το χρησιµοποιούσαν για
τη µεταφορά του κολατσιού ή και σαν σχολική τσάντα.
µατά σαν πρώτο συνθετικό λέξης, σηµαίνει ξανά.
µατιές φαγητό ψητό στο φούρνο από το παχύ έντερο του γου-
ρουνιού, γεµιστό µε ρύζι, εντόσθια, µυριστικά και µπαχαρικά.
µ’σουσάκλου µισό σακούλι.
µυρστκά µυριστικά, φυτικά καρυκεύµατα.

νταραβέρια δοσοληψίες.

όστρακο (αρχαιολ.) θραύσµα πήλινου αγγείου.

παφυλλένδυτον καλυµµένο µε παφίλι (ψευδάργυρο).
περιρραντήριο (αρχαιολ.) λίθινο ή µεταλλικό µεγάλο αγγείο
που περιείχε αγιασµένο νερό µε το οποίο ραίνονταν οι πιστοί
πριν εισέλθουν σε ιερό χώρο.
πισκίρι πετσέτα, προσόψι.
όπου έπλαθαν φύλλα για πίτες ή ζύµωναν κουλούρες.
πράµατα πρόβατα ή γίδια.

ρώβη δηµητριακός καρπός, τροφή ζώων.

σάλωµα το κάτω µέρος του στελέχους δηµητριακού που µένει
στο χωράφι µετά το θέρισµα.
σίσκλες σέσκουλα.
σκύφος (αρχαιολ.) είδος πήλινου ποτηριού µε πλατύ στόµιο.
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σούµπρο ο ένας από τους τέσσερις λοβούς της ψίχας του κα-
ρυδιού.
σουντζούκι γλυκό έδεσµα από καρύδια περασµένα αρµαθιά,
βουτηγµένα σε µουσταλευριά και αποξηραµένα στον αέρα.
στραµπουλάω (µεταφ.) κλέβω.
στρούγγα περιφραγµένος χώρος, συνήθως κάτω από συ-
στάδα µεγάλων δέντρων, όπου κλείνουν τα πρόβατα.
συκοµαΐδες ανοιγµένα σύκα στα τρία ή στα τέσσερα, αποξη-
ραµένα στον ήλιο. Ήταν το τυπικό φίλεµα στα παιδιά.
σφοντύλι (αρχαιολ.) το βάρος αδρανείας που προσαρµόζεται
στο αδράχτι, όπου τυλίγεται το γνεσµένο µαλλί.

τάλαρος ξύλινο δοχείο µεσαίου µεγέθους που το χρησιµοποι-
ούσαν για να αποθηκεύουν ελιές, τυρί- κ.ά.
τέµπλα µικρό πάτερο, συνήθως κορµός από µικρό δέντρο.

τ’σγαρίθρες τα κοµµάτια που αποµένουν µετά το λιώσιµο του
χοιρινού λίπους.
τ’ τσίµπλα κι δυο µάτια την τσίµπλα και δύο µάτια. Ήταν ο
κανόνας κλαδέµατος στα κλήµατα. Η τσίµπλα είναι το πρώτο
µάτι στο κλαδί, πολύ µικρότερο από τα άλλα, που το δέντρο το
έχει για εφεδρεία αν πέσει παγωνιά και καούν τα κανονικά
µάτια.

φιάλη (αρχαιολ.) ρηχό και πλατύ πήλινο αγγείο χωρίς λαβές.
Το χρησιµοποιούσαν ως ποτήρι ή για σπονδές.
φούρκα ξύλο για κάθετη υποστήριξη σε σχήµα Υ.

χωραφιά ενοικίαση του δικαιώµατος βοσκής ιδιωτικού χωρα-
φιού µε ενοίκιο σε είδος, συνήθως τυρί, µαλλί ή κατσίκια και
αρνιά.
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Ο πρώτος αριθµός, µε τα έντονα στοιχεία,
είναι ο αριθµός της φωτογραφίας, ο δευτε-
ρος είναι ο αριθµός της σελίδας.

Αβορίτι (άνοιξη) 234,204
Αβορτόβρυση 195,159
Αβορτόβρυση 199,162
Αβορτόβρυση (παλιά ) 206,167
Αγνύθα (θραύσµα) 46,48
Αγνύθα (πυραµιδοειδής)47,48
Αγνύθα (στρογγυλή) 48,48
Αγριοβιολέτα 186,155
Αγριοτριανταφυλλιά 164,149
Αη-Γιάννης (νερά) 200,162
Αη-Γιώργης 77,78
Αιθιόνηµα 183,154
Ανατολή (χιονισµένη) 232,200
Ανεµώνη 165,150
Ανεµώνη (στεφανωµατική) 169,151
Άνοιξη 235,205
Άνοιξη (αρχή) 211,171
Αντάρα (ανοιξιάτικη) 217,180
Αντάρα (νυχτερινή) 215,176
Αντάρα (ποτάµι) 213,173
Αντάρα (χειµωνιάτικη) 210,170

Αντάρες (Παναγία)) 214,174
Αντάρες(µε χιόνια) 216,178
Αντάρες(στα χαµηλά) 209,169
Aruebia (λουλούδι) 189,156
Αργαλειός 116,114
Άρµεγµα 124,121
Αρύβαλλος (ωοειδής) 25,41
Ασφάκα 168,150
Ατµόπλοιο “Πύλαρος” 7,24

Βαρδούσια (από Παναγία) 231,198
Βόσκηµα 125,122
Βότσαλο (νεολιθικό;) 54,50

Γαϊδουράγκαθο 166,150
Γαλατσίδα 181,154
Γαλίκα (γέµισµα) 105,109
Γεφύρι (παλιό) 85,92
Γούρνα 144,138
Γραφειοκρατικά 9,26

∆ηµοτικό Σχολείο 83,86
∆ιασίδι 115,113
∆ίκη (απόφαση σ. 1) 126,124
∆ίκη (απόφαση σ. 2) 127,124

∆ίκη (απόφαση σ. 3) 128,125
∆ρόµος 88, 96
∆ωρόνικο 175,152

Έκθεση κατάσχεσης (σ. 1) 79,82
Έκθεση κατάσχεσης (σ. 2) 80,82
Έκθεση κατάσχεσης (σ. 3) 81,83
Έκθεση κατάσχεσης (σ. 4) 82,83
Έκκληση για δρόµο (σ. 1) 86,95
Έκκληση για δρόµο (σ. 2) 87,95
Ερµάρι (µε αλατολόου) 134,131

Ζυµαρόπιτα 151,142

Ηρώο 75,76
Ηλιάνθεµο 172,151
Ηλιοβασίλεµα 219,182

Θήκες (εγγράφων) 78,80
Θραύσµα (ασπίδα πέτρινη;) 66,57
Θραύσµα (βάση πιθαριού) 49,49
Θραύσµα (οστό) 52,50
Θραύσµα (τοίχωµα πιθαριού) 50,49
Θραύσµα (χείλος πιθαριού) 51,49
Θραύσµατα (οστά) 53,50

Ευρετήριο φωτογραφιών κατά θέµατα
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Iberis (λουλούδι) 187,155
Ιππέας (ειδώλιο) 44,47
Ίππος (ειδώλιο) 42,47
Ίππος (ειδώλιο) 43,47

Κάδη 112,111
Καλά νέα 4,19
Καλύβι (διώροφο) 140,136
Καλύβι (µονώροφο) 141,137
Κανθαρίσκος 28,42
Κάρκαρος 13,31
Καραµελωτή (κουβέρτα) 118,115
Καρύδια (ξεραµένα) 97,104
Καρυδιά (τιναγµένη) 95,102
Καρύδια (χλωρά) 96,103
Κατσιαµπάκι 178,153
Καφενείο 122,119
Κέντηµα (κοφτή κουρτίνα) 120,116
Κέντηµα (µαξιλάρι) 121,117
Κεφαλόβρυσος 198,161
Κήπος 92,100
Κιονίσκος 56,51
Κιονίσκος (θραύσµα) 57,52
Κίστος (λουλούδι) 171,151
Κοκάλες 226,191
Κοκορέτσα 161,149
Κολοκύθες 93,101
Κολχικό (λουλούδι) 163,149
Κνούκλα (λουλούδι) 170,151
Κουκιαστή (κουβέρτα) 119,116
Κουκουφρίνι 156,144

Μάνα που περιµένει 3,19
Μάνταλο (παράθυρο παλιό) 136,131
Μαντήλω (παλιά) 207,167
Μάντρα (παλιά) 143,138
Μεγάλη Βρύση 84,88
Μεγάλη Βρύση 203,165
Μελισσόχορτο (λουλούδι) 180,153
Μεταφορά (σταφυλιών) 106,109
Μεταφορά (σταφυλιών) 107,109
Μήλα 99,106
Μηλιά (άνθη) 159,148
Μόρνος (πληµµυρισµένος) 202,164
Μόρνος (λίµνη) 239,212
Μούσκαρι (λουλούδι) 182,154
Μούσκαρι το παραµεληµένο 185,155
Μούστος (γύρισµα) 110,110
Μπαρµπα-Γιάννης 91,99

Νερά (ανοιξιάτικα) 196,160
Νερά (ανοιξιάτικα) 197,160
Νερό (Λόγγος) 208,168
Νόµισµα (βυζαντινό) 68,60

Ολισθόλιθοι 12,30
Όρια (αρχαίας Αιτωλίας) 16,36
Ορνιθόγαλο 179,153
Ορχιδέα 173,152
Ορχιδέα του Bory 190,156
Όστρακο (αλατιέρα;) 29,43
Όστρακο (καπάκι αγγείου) 26,42
Όστρακο (λαβή) 37,45

Κουρελού 117,115
Κουρκούτι 155,143
Κουσιµάρι 153,143
Κουσιµάρι (σερβιρισµένο) 154,143
Κουτσουπιά 160,148
Κρασί 114,112
Κροκύλειο 220,184
Κροκύλειο (άνοιξη από Κρανιές) 238,210
Κροκύλειο (από Θεούλη) 237,208
Κροκύλειο (νύχτα) 236,206
Κροκύλειο (νύχτα χωρίς φώτα) 2,18
Κροκύλειο (από Αη-Νικόλα) 221,186
Κροκύλειο (χιονισµένο) 228,194
Κροκύλειο (χιονισµένο) 229,195
Κροκύλειο (χιονισµένο) 230,196
Κρύα Βρύση 74,70

Λαβή (αρχαίου αγγείου) 35,45
Λαβή (αρχαίου αγγείου) 38,46
Λαβή (κάθετη) 32,44
Λαβή (µεγάλου αρχαίου αγγείου) 36,45
Λαθούρι (λουλούδι) 188,155
Λαχανόπιτα 150,141
Λελέντα (λουλούδι) 162,149
Leopoldia canasa (λουλούδι) 191,156
Λουλούδια γεµιστά 158,147

Μακαρονόπιτα (γέµιση) 146,140
Μακαρονόπιτα (σερβιρισµένη) 149,141
Μακαρονόπιτα (ψηµένη) 148,140
Μακρυγιάννης (προτοµή) 89,97
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Όστρακο (από λαιµό αγγείου) 33,44
Όστρακο (από λεπτό αγγείο) 30,43
Όστρακο (µαγειρικό σκεύος;) 34,44
Όστρακο (από µεγάλο αγγείο) 22,40
Όστρακο (µελαµβαφές αγγείο) 27,42
Όστρακο (από µικρό αγγείο) 31,43
Όστρακο (από σκύφο ή κρατήρα) 24,41
Όστρακο (από τοίχωµα αγγείου) 39,46
Όστρακο (από τοίχωµα αγγείου) 40,46
Όστρακο (από χειροποίητο αγγείο) 23,41
Όστρακο (φιάλη;) 17,39
Όστρακο (φιάλη;) 18,39
Όστρακο (φιάλη;) 19,39
Όστρακο (φιάλη;) 20,40
Όστρακο (φιάλη;) 21,40

Παναγία (βρύση) 204,166
Παναγία (στα σύννεφα) 212,172
Παπαρούνα 184,154
Παράθυρο 218,181
Παράθυρο (µικρό) 133,130
Παράθυρο (παλιό) 137,132
Πατσιρόρεµα (καλοκαίρι) 194,158
Πατσιρόρεµα (χειµώνα) 193,157
Περικοκλάδα (λουλούδι) 177,153
Περιοχή από αέρος 10,28
Περιρραντήριο 55,51
Πέτρα (εντοιχισµένη) 61,53
Πικραλίδα (λουλούδι) 176,152
Πίτα (φύλλο) 145,139
Πότισµα 94,101

Σφοντύλι (στρογγυλό) 45,47
Σφράγισµα πέτρινο (τάφου;) 65,55
Σχολαρχείο (παλιό) 90,98
Σωλήνας πήλινος (αρχαίος) 67,58

Ταράτσα (αποµεινάρια) 142,137
Τάφος (αρχαίος) 64,54
Τάφος (εξωτερική όψη, αρχαίος) 62,54
Τάφος (εσωτερικό, αρχαίος) 63,54
Τέµπλο Αη-Γιώργη 76,77
Τζάκι (βάση, παλιό σπίτι) 132,130
Τίναγµα καρυδιάς 98,105
Τοίχος (αναληµµατικός, αρχαίος) 60,53
Τρύγος (ακλαδιές) 104,108
Τρύγος (υψωµένα κλήµατα) 103,108
Τσιγαρίθρες 129,126
Τσιγαρίθρες (ξάφρισµα) 130,127
Τυρί χλωρό (λιώσιµο) 152,142

Φθινόπωρο 222,188
Φθινόπωρο 223,189
Φθινόπωρο 224,189
Φλύσχης 11,30
Φούρνος (αναµµένος) 147,140
Φρουξυλιά 167,150

Χαµοκούκι 157,145
Χαρά Θεού 5,20
Χάραµα 233,201
Χειµώνας βαρύς 225,190
Χιόνια 227,192

Πρασινάδα (λουλούδι) 174,152
Προς Κροκύλειο 1,17

Ραδίκι 192,156
Ρεζές (παλιό παράθυρο) 135,131
Ρέµα Μεγάλης Βρύσης 201,163

Σαϊτόβρυση 205,166
Σκυλοπνίχτης 113,111
Σουτζούκια 102,107
Σπήλαιο 14,32
Σπήλαιο 15,32
Σπίτι (εποχής 1900) 138,134
Σπίτι (εποχής 1930) 139,135
Σπίτι Μακρυγιάννη (ερείπια) 73,68
Σπίτι παλιό (λιθοδοµή) 70,66
Σπίτι παλιό (πολεµίστρες) 69,66
Σπίτι (εποχής Τουρκοκρατίας) 131,129
Στάλισµα 123,120
Σταφύλι (ώριµο) 108,109
Σταφύλια (στη γαλίκα) 109,110
Σταφύλια (πάτηµα) 111,110
Σταφύλια (χειµωνιάτικα) 101,107
Συκοµαΐδες 100,106
Συγκοινωνία 6,23
Συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) 8,24
Συµβόλαιο (παλιό) 71,67
Συµβόλαιο (στοιχεία) 72,67
Σφόνδυλος 59,53
Σφόνδυλος (µε βάση) 58,52
Σφοντύλι (αρχαίο) 41,46
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