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ΓΟΥΛΕΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ

Νοτιανατολικά της Κοζάνης και σε απόσταση 35 χμ. απ’ αυτήν (μέσω Σερβίων),
βρίσκεται το χωριό Γούλες. Χτισμένο σύρριζα στη βόρεια πλευρά της Μαυράχης
των Καμβουνίων, με τον Άγιο Χριστόφορο (τουν Άγιου Χριστόφουρου) και το
Πολυβολείο (του πουλυβουλείου) στην ψηλότερη κορφή του ορεινού όγκου, με την
επιβλητική κι αγέρωχη Κοκκινόπετρα (τν κουκκινόπιτρα) να το ελέγχει κάτω απ’ το
άγρυπνο βλέμμα της, τους Αγίους Αποστόλους (τουν Αϊ-Πόστουλου) παντοτινούς
προστάτες του, τη Λίμνη του Πολυφύτου (τ’ λίμν(η)) ( προς τη μεριά της Κοζάνης )
που με το τεράστιο, λαίμαργο στόμα της κατάπιε τον πανέμορφο Αλιάκμονα (του
πουτάμ(ι)) καθώς κυλούσε αμέριμνος σε τούτα τα μέρη,... το χωριό γράφει αργά
και σταθερά τη δική του μακραίωνη ιστορία.
Υψόμετρο: 290 μ. (Πιθανότατα το μικρότερο του νομού Κοζάνης).
Έκταση: 11
τ. χμ. Καλλιεργήσιμη γη: 5 τ. χμ. περίπου, καθώς είναι μειωμένη λόγω της κάλυψης
των πιο εύφορων εδαφών από τη νεότευκτη λίμνη. Κάτοικοι: 250, ενώ άλλοι 350
επέλεξαν τον δρόμο της αστυφιλίας και της μετανάστευσης. Κύριες ασχολίες των
κατοίκων: η γεωργία και η κτηνοτροφία.
Το χωριό αποτελείται από 2 συνοικισμούς. Τις «Άνω Γούλες» και τις « Κάτω
Γούλες». Στις «Κάτω Γούλες» αποκαταστάθηκαν από το 1923 (ή κατά άλλη
πληροφόρηση το 1926) προσφυγικές οικογένειες και κτίστηκε για τη στέγαση τους
ειδικός συνοικισμός. Τους δύο συνοικισμούς χώριζε αρχικά απόσταση περίπου 500
μ. Όμως στη συνέχεια χτίστηκαν ενδιάμεσα νέες κατοικίες, από εντόπιους και
πρόσφυγες και έτσι το χωριό εμφανίζεται συνεχόμενο και χωρίς ενδιάμεσα κενά.
Ανήκει στην επαρχία Κοζάνης. Πλησιέστερο εμπορικό κέντρο είναι η μικρή πόλη
των Σερβίων (με 3.000 έως 4.000 κατοίκους) και γειτονικά του χωριά είναι το
Ρύμνιο, το Προσήλιο, οι Αυλές και τα Κρανίδια. Από την άλλη πλευρά της λίμνης
είναι η Αιανή, η Καισαρειά, το Σπάρτο.
Μέχρι τις 31-12-1998 αποτελούσε ξεχωριστή κοινότητα. Από 1-1-1999, ανήκει
στο νέο διευρυμένο δήμο Σερβίων μαζί με πολλά άλλα χωριά της περιοχής.
Η ιστορία του χωριού βυθίζεται πολύ βαθιά στο χρόνο, μιας και οικισμοί στα
σημερινά όρια του χωριού υπήρχαν από τη Νεολιθική ακόμα περίοδο.
Η αρχαιολόγος Αρετή Χονδρογιάννη στα «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»,
γράφει: «Μέχρι σήμερα ερευνήθηκαν ανασκαφικά αρχαιολογικές θέσεις των δήμων
Βελβεντού, Σερβίων και Αιανής και των κοινοτήτων Κρανιδίων και Γουλών, ενώ έχει
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ολοκληρωθεί σχεδόν ο εντοπισμός χώρων κατά μήκος και των δύο οχθών της
λίμνης.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, προκύπτει ότι οι αρχαιότεροι οικισμοί που
ιδρύθηκαν στην περιοχή της κοιλάδας του Αλιάκμονα ανάγονται χρονικά στην
Πρώιμη Νεολιθική Περίοδο, δηλ. περίπου στο 6500 π.Χ. Έχουμε σημαντική αύξηση
των οικισμών της κοιλάδας του Αλιάκμονα κατά την εποχή του Χαλκού, όπως
δείχνουν τα μέχρι τώρα ευρήματα…»
Ο Κων. Σιαμπανόπουλος, στο βιβλίο του «Ο ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», γράφει: « Στα
τρία αυτά χωριά ( Γούλες, Αυλές, Κρανίδια) υπάρχουν πολλές θέσεις με νεολιθικούς
οικισμούς…»
Στα τελευταία φύλλα της παρούσας εργασίας μου εικονίζονται πήλινα
ανθρωπόμορφα είδωλα, που βρέθηκαν στο Νεολιθικό οικισμό στη θέση «Βαρμένη»
Γουλών.
Θα ήταν, νομίζω, ενδιαφέρουσα μια περιδιάβαση στο βάθος του χρόνου και η
στάση σ’ ορισμένους «σταθμούς» της ιστορίας του χωριού.

1600 (μ.Χ.)
Ο Ι. Δημόπουλος στο βιβλίο του «Τα παρά του Αλιάκμονα εκκλησιαστικά»
γράφει: « Το όνομα του, γνωστό από τα χρόνια τα παλαιά τα προ του 1600 ως
«Γούλαι», έγινε «Γούλες» χάρη στη δημοτική… Πότε αυτοσυστήθηκε ο οικισμός δεν
είναι γνωστό, οπωσδήποτε όμως υπήρχε προ του 1600, όπως μπορούμε να
συμπεράνουμε από επιγραφές της εκκλησίας της Παναγιάς που φέρεται ότι
ιστορήθηκε το 1603. Επίσης αναφέρεται και στον Κώδικα Ζάβορδας, μεταξύ 1534 –
1692…» Σε επόμενες σελίδες του παρόντος υπάρχει φωτοτυπημένη σελίδα με το
πρωτότυπο από τον Κώδικα της Ζάβορδας, όπου φαίνονται τα ονόματα αφιερωτών
με την ένδειξη «γούλαις χωρίοΝ»

1692
Ο Γουλιώτης Βαρσάμης (Μάκης) Καραγιάννης (μαθηματικός-ιστορικόςσυγγραφέας), στην εφημερίδα «Παρέμβαση» και σε κύριο άρθρο του, γράφει: «Η
παρουσία του (του χωριού) είναι καταγεγραμμένη στον κώδικα Ζάβορδας. Το 1692
ο Γιαννιώτης Ιωάννης Ζωγράφος ανανέωσε τον παλαιό κώδικα του Μοναστηρίου ο
οποίος είχε χαλάσει κα έκανε νέο. Σ’ αυτόν αναφέρεται «Γούλας χωρίον» και
ακολουθούν 111 βαφτιστικά ονόματα αφιερωτών. Μετά το 1692 προστέθηκαν από
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τους μοναχούς του Μοναστηρίου άλλα 43. Από τον αριθμό των ονομάτων
συμπεραίνουμε ότι οι κάτοικοι του ήταν πολύ ευσεβείς ή ότι ήταν από τα
μεγαλύτερα χωριά της περιοχής».

1844
ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ
Σε παλαιά βιβλία της Εκκλησίας βρήκαμε (αναφέρει ο Ι. Δημόπουλος) τις εξής
ενθυμήσεις. «Όποιος θέλει να μάθει γράμματα να γράφει καλά να πηγαίνει εις τον
διδάσκαλον 1844…» Τα υπόλοιπα είναι κατεστραμμένα. Υπάρχει πάντως μαρτυρία
ότι λειτουργεί μια μορφή Σχολείου στις Γούλες από το 1884 ή και προ του 1844.

ΑΛΛΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ (του 19ου αιώνα)
«Δια παρόν πεντηκοστάριον πήρα του Αγίου Νικολάου Αθανασίου έγινα δια
συνδρομής Γόργης Τέλου με το Βαρσάμη και του πήραμε γρόσια 32 ήτι τριάντα δύο
25 γρόσια γιόργος 7 ο Βαρσάμης Βακούφικα 1872 Μαρτίου 20. Εγώ ο γόργος Τέλου
βεβαιώνω…»
«Κάνω ενθύμηση τον καιρών όταν ήμουν δάσκαλος εις τις Γούλες τις 1876
Οκτωβρίου 6 εγώ ο Δημήτριος από Μεταξά».
«1893 Απριλίου σημειώνω εγώ διδάσκαλος από χωρίον γούλες Δημήτριος
διδάσκαλος από Πήργον ανηψός του Παπαδημήτρη εβρέθηκα εις Γούλες και έγινε
ένας χειμώνας φρικτός και φοβερός και … το Πάσχα ήταν αέρας και χιόνια Μαρτίου
τις 29 και βροχές φανερώνω εγώ ο διδάσκαλος Πασχαλιά μαρτίου 28 Πάσχα. Από
χωρίον Πήργον ήμουν εις Γούλες. Δημήτριος το όνομά του».
«Έτος 1897 Φεβρουαρίου 18 δια ενθύμιον δια του παρόντος γράφω ότι ο
χειμώνας μας έκαμον ορέα καλά λιπόν διότο ευχαρίστησαν ο κόσμος λιπόν το βγιο
λιπόν δεν τους χάθηκε κανένα, ούτε γίδια ούτε πρόβατα μόνον ο γενάρης μας έκανε
λίγη βροχή αλλά και όχι άλλο λιπόν γράφω εγώ Βασίλειος διδάσκαλος γράφω… από
χωρίον Γούλες λιπόν ήμουν διδάσκαλος και όχι άλλο».
«Εγώ ο Βασίλειος διδάσκαλος από χωρίον γούλες γράφω τα ονόματα που είναι
εις το σπίτι μου πρώτος πατέρας γιάννης, η μητέρα Βασίλου ο αδελφός και εγώ
Βασίλειος δηδάσκαλος και αδελφός μου ο Νικόλαος ο μικρότερος 1897».

1872
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«Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας το κατοικούσαν (το χωριό Γούλες)
οικογένειες αμιγώς ελληνοχριστιανών και μάλιστα κατά το 1872, όπως μας
πληροφορεί ο Κ. Γουναρόπουλος, 20 οικογένειες αλλά βεβαίως οικογένειες του
καιρού εκείνου, πολυμελείς και πατριαρχικές» γράφει ο Ι. Δημόπουλος.

1881
Ο Αθ. Τσαρμανίδης στο βιβλίο του ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1350-1912, γράφει: «Από τις αρχές της δεκαετίας του
1880 [και συγκεκριμένα μετά το συνέδριο του Βερολίνου και τη χάραξη της νέας
συνοριακής γραμμής μεταξύ του Ελλαδικού κράτους και της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, η περιοχή Σερβίων άρχισε να έχει στρατηγικής σημασίας ρόλο τόσο
στις στρατιωτικές όσο και στις διοικητικές υποθέσεις των Οθωμανών. Έτσι στα
πλαίσια της νέας διοικητικής οργάνωσης του Οθωμανικού κράτους, το αυτόνομο
σαντζάκι των Σερβίων αποτέλεσε μετά το 1881 τη μεγαλύτερη διοικητική
περιφέρεια στη Μακεδονία μετά από τα βιλαέτια της Θεσσαλονίκης και του
Μοναστηρίου, έχοντας μάλιστα το προνόμιο να «συνδιαλέγεται» απευθείας με την
Υψηλή Πύλη για τις υποθέσεις που το αφορούσαν.
Από την άλλη το Ελλαδικό κράτος προέβη στην ίδρυση προξενείου με έδρα την
πόλη των Σερβίων, αναγνωρίζοντας και αυτό τη σημασία που αποκτούσε η
ευρύτερη περιοχή για τα ελληνικά συμφέροντα.
Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν ταυτόχρονα και την πολιτική του Πατριαρχείου, το
οποίο, κατανοώντας τη δυναμική που άρχισε να έχει η περιφέρεια Σερβίων,
προβίβασε σε μητρόπολη την έως τότε επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης».
Οι Γούλες όπως θα δούμε στις επόμενες παραγράφους, μάλλον έπαιζαν
πρωταγωνιστικό ρόλο ανάμεσα στα χωριά της περιοχής.

1908
«Από το Σεπτέμβριο του 1908 άρχισαν οι διαδικασίες για την ανάδειξη και
εκλογή υποψηφίων εκλεκτόρων και βουλευτών, που θα αντιπροσώπευαν τους
Τούρκους και τις άλλες εθνότητες.
Ο Καζάς (επαρχία) των Σερβίων χωρίστηκε σε οκτώ ναχιγιέδες με αντίστοιχα
εκλογικά κέντρα και συγκεκριμένα, τα εκλογικά κέντρα Γουλών, Λουζιανής,
Μόκρου, Μεταξά, Καστανιάς, Παλαιογράτσανου, Σερβίων και Βελβεντού. Οι
εκλογές της πρώτης βαθμίδας διεξήχθησαν τελικά το Σεπτέμβριο μέσα σε κλίμα
εκτεταμένης νοθείας και τρομοκρατίας. Στο Χεϊμπελί, ενώ ο πραγματικός αριθμός
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των Τούρκων ψηφοφόρων ήταν 278, ψήφισαν 480, στο ναχιγιέ Γούλης (Γούλες),
ενώ οι χριστιανοί ψηφοφόροι ήταν 292, υποβιβάστηκαν τελικώς σε 210. Ανάλογες
δε ενέργειες συνέβησαν και στα άλλα εκλογικά τμήματα.
Στο εκλογικό κέντρο Σερβίων εξελέγησαν εκλέκτορες οι Τζελάλ - Εφέντης και
Ρουσίτ – μπέης, στο Βελβεντό οι Ιωάννης Σακελλάρης, Γεώργιος Αστερίου και
Γεώργιος Μιρλιαούντας, στο Παλαιογράτσανο ο ιερέας παπα-Νικόλαος, στην
Καστανιά ο Αστέριος Ζυγούρης, Στις Γούλες ο Ιωάννης Νταλίπης, ο οποίος αν και
εξελέγη , απώλεσε το δικαίωμα του εκλέκτορα μετά από νοθεία των Οθωμανών,
στο Μεταξά ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου, στο Μόκρο ο Γεώργιος Τσιόκανος και στη
Λουζιανή ο Νικόλαος Αρβανιτόπουλος (ή Αλβανός).
Ο πρώτος ναχιγιές (των Γουλών) αποτελείτο από τις Αυλές, Γούλες, Ρύμνιο,
Καλδάδες, Ράχωβο και Δελίνο, με εκλογικό κέντρο τις Γούλες και δικαίωμα ψήφου
292 Ελλήνων.
Στην Οθωμανική Βουλή του 1908 εξελέγησαν τελικά 147 Τούρκοι, 60 Άραβες, 27
Αλβανοί, 26 Έλληνες (μεταξύ των οποίων και οι δύο του σαντζακίου Σερβίων, 14
Αρμένιοι, 10 Σλάβοι και 4 Εβραίοι.
Ο βουλευτής Σερβίων Γεώργιος Μπούσιος εξελίχθηκε στο σημαντικότερο έλληνα
βουλευτή της περιόδου αυτής. Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις
του, περί αναβίωσης του Βυζαντίου μέσω της αφομοίωσης του τουρκικού στοιχείου
από την πολιτισμική ανωτερότητα του Ελληνισμού και της σταδιακής μετατροπής
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε Ελληνική. Ο Κωνσταντίνος Δρίζης παραιτήθηκε
το 1909 και σε επαναληπτικές εκλογές εξελέγη στη θέση του ο Χαρίσιος Βαμβακάς
από την Κοζάνη. (Ο Βαμβακάς ήταν εκδότης της γαλλόφωνης εφημερίδας «La
Tribune» της Θεσσαλονίκης, 1911-1918).»

1920
Από το βιβλίο του Λ. Παπαϊωάννου «Το Ρύμνιο», διαβάζουμε: «Μετά την
απελευθέρωση και την εγκατάσταση του ελληνικού κράτους στην ελεύθερη , πλέον,
Μακεδονία, έγινε και η πρώτη χωροταξική κατανομή των δήμων και κοινοτήτων.
Έτσι με Β.Δ. της 19ης Δεκεμβρίου 1918, το Ρύμνιο αποτέλεσε έναν από τους
συνοικισμούς της κοινότητας Σερβίων. Δυο χρόνια αργότερα, με το Β.Δ της 30ης
Ιουνίου 1920, οι συνοικισμοί Γούλες και Ρύμνιο αποσπάστηκαν από την κοινότητα
Σερβίων κι αποτέλεσαν ιδιαίτερη κοινότητα με έδρα τις Γούλες. Τέλος, με Δ. της 9ης
Φεβρουαρίου 1931 το Ρύμνιο αποσπάστηκε από την κοινότητα Γουλών κι
αποτέλεσε ξεχωριστή, δική του κοινότητα…»
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1923-1926
Την περίοδο αυτή με την ανταλλαγή των πληθυσμών, μολονότι δεν κατοικούσαν
πριν τουρκικές οικογένειες, αποκαταστάθηκαν στο χωριό προσφυγικές οικογένειες
και κτίσθηκε για τη στέγασή τους ειδικός συνοικισμός. Οι πρόσφυγες, εργατικοί και
δραστήριοι αξιοποίησαν τις πολλές ακαλλιέργητες μέχρι τότε εκτάσεις και το χωριό
προόδευσε οικονομικά. Μάλιστα σ’ αυτούς οφείλεται η εισαγωγή της καλλιέργειας
του καπνού, η οποία έφερε κάποια οικονομική ανακούφιση στο χωριό.

1944
ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Το καλοκαίρι του 1944, λίγους μήνες πριν την αποχώρηση των κατοχικών
στρατευμάτων (κατ’ άλλους όμως μάρτυρες το Μάιο του 1943), συνέβη το κάψιμο
του χωριού από τους Γερμανούς. Μάλλον πιο σωστά από τους Γερμανούς και τους
συνεργαζόμενους μ’ αυτούς ΠΑΟτζήδες. Κάηκαν όλα τα χαμόσπιτα και έμειναν
μόνο, όσον αφορά τον επάνω μαχαλά, 4 δίπατα. Του Χόλμπα, του Δρογούτη, του
Τρίγγα και του παπα-Γιώργη Βήττα.
Σύμφωνα με διήγηση του Τσάμου Νικολάου, γεννηθέντος το 1925, οι Γερμανοί
είχαν φρουρά στη θέση «πηγάδια» πάνω από το χωριό Αυλές. Μια μέρα ήρθαν δυο
απ’ αυτούς με ένα καλάθι να μαζέψουν αυγά από τους χωρικούς. Ενώ ήταν στο
αλώνι που υπήρχε έξω από το σπίτι του Δρογούτη Δημητρίου, κάποιος αντάρτης
κρυμμένος σ’ έναν αχυρώνα, έριξε μια ντουφεκιά. Ο ένας Γερμανός αμέσως
ανταπέδωσε με μια ριπή πυροβόλου, για εκφοβισμό. Στη συνέχεια με γρήγορο
βηματισμό, γύρισαν στο φυλάκιο τους. Μετά από μια βδομάδα - δέκα μέρες,
έκαψαν το χωριό.
«Μια μέρα που οι Γερμανοί ήθελαν να περάσουν με τα οχήματα τους από το
χωριό με κατεύθυνση το Ρύμνιο, εγώ (προφανώς και οι συνεργάτες του αντάρτες)
άνοιξα πυρ εναντίον τους και τους ανάγκασα να επιστρέψουν στα Σέρβια. Σε λίγες
μέρες επακολούθησε το σχεδόν ολοκληρωτικό κάψιμο του χωριού μας» διηγείται ο
75χρονος (γεννηθείς το 1925), Γεώργιος Χόλμπας.
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1947
Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ
Η περιγραφή του δραματικού γεγονότος (από τα πολλά που επέφερε ο εμφύλιος
πόλεμος), βασίζεται σε διήγηση των: Χόλμπα Γεωργίου και Κωνσταντινιάς Βήττα –
Χόλμπα, γεννηθείσας το 1924, κόρης του μαρτυρήσαντος παπα-Γιώργη Βήττα.
Ο παπα-Γιώργης γεννήθηκε το 1899. Χεριοτονήθηκε ως ιερέας το 1936. Στα
δύσκολα χρόνια του πολέμου ήταν φίλος του ΕΑΜ αλλά όχι ενεργό μέλος. Ήταν
μέλος της «αλληλεγγύης».
Τον Ιούνιο του 1947, ένα απόσπασμα «Σούρληδων» αποτελούμενο από 600-700
άτομα, ξεκίνησε από την Ελασσόνα προς τα χωριά της περιοχής Σερβίων. Οι
«Σούρληδες» ήταν εθελοντές, αντιτιθέμενοι στη δράση του ΕΑΜ.
Διερχόμενοι από τα χωριά, συλλάμβαναν όσους, σύμφωνα με μια κατάσταση
που τους είχαν επιδώσει διάφοροι πληροφοριοδότες τους, είχαν ενεργό δράση ή
βοηθούσαν το ΕΑΜ.
Ακολούθησαν το δρομολόγιο: Ελασσόνα, Λουτρό, Ελάτη, Λαζαράδες,
Τρανόβαλτο, Μικρόβαλτο, Παλιάλωνα (Φρούριο), Ρύμνιο, Γούλες, Αυλές, Κρανίδια,
Σέρβια. Στο Ρύμνιο (γειτονικό χωριό των Γουλών), συνέλαβαν τον Χαρίτο
(Χαραλαμπίδη) Δημήτριο. Στις Γούλες συνέλαβαν τον παπα-Γιώργη Βήττα ( ιερέα
του χωριού), Δρογούτη Δημήτριο (γραμματέα της κοινότητας), Βήττα Βασίλειο
(αδελφό του παπα-Γιώργη) και Καλντερεμίδη Σταύρο. Η κατάσταση είχε κι άλλα
ονόματα, αλλά κάποιοι έφυγαν και κρύφτηκαν.
Και στον παπα-Γιώργη είχαν προτείνει αρκετοί συγγενείς του και φίλοι να
κρυφτεί, αλλ’ αυτός επέμενε πως είναι καθαρός και δεν είχε να φοβηθεί τίποτε.
Στις Αυλές και στα Κρανίδια (σύμφωνα πάντα με τους μάρτυρες) δε συνέλαβαν
κανέναν. Προφανώς, οι υποψήφιοι προς σύλληψη, εγκατέλειψαν το χωριό τους και
κρύφτηκαν.
Στα Σέρβια απελευθέρωσαν τους Δρογούτη Δημήτριο και Βήττα Βασίλειο. Τον
Καλντερεμίδη Σταύρο, σύμφωνα με τους μάρτυρες, οδήγησαν στην Κοζάνη όπου
τον εκτέλεσαν.
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Στον ιερέα (παπα-Γιώργη) Βήττα Γεώργιο, φέρθηκαν με ιδιαίτερη βαναυσότητα.
Σε κάποιο λάκκο, ανάμεσα στα Σέρβια και στο Πλατανόρευμα, έδωσαν φριχτό τέλος
στη ζωή του. Προηγουμένως όμως τον βασάνισαν αλύπητα. Με πέτρες του έσπασαν
τα κόκκαλα, τα δόντια του, του ξερίζωσαν τα γένια. «Του έβγαλαν ακόμα και τα
μάτια» λέει με δάκρυα και λυγμούς η κόρη του Κωνσταντινιά. «Τράβηξε ο πατέρας
μου, του Χριστού τα έλεα (πάθη)» συνεχίζει κατασυγκινημένη.
Το περιστατικό παρουσιάζει ανάγλυφα την τραγικότητα και τα δεινά που επέφερε
στο λαό μας αυτός, ο τρομερά διχαστικός πόλεμος.

1963
Το έτος αυτό, οι κάτοικοι των «Άνω Γουλών» απαλλάχτηκαν από το βάρος της
μεταφοράς νερού από τις «Κάτω Γούλες». Έγιναν 3-4 βρύσες σε καίρια σημεία του
συνοικισμού και προφανώς το έτος αυτό λειτούργησε για πρώτη φορά το
υδραγωγείο που βρίσκεται στη θέση «Παναγία». Φτιάχτηκε τότε επίσης το
«κοινοτικό πηγάδι» στη θέση «Μάλτες», που μέχρι το 1997 ή 1998 αντιστεκόταν
γενναία στη διαβρωτική δύναμη της λίμνης. Τώρα πια το κτίριο που προφύλασσε
το «μοτόρι» και την αντλία, έχει χαθεί – δε φαίνεται . Το έργο έγινε επί προεδρίας
Λάζαρου Λάσπα και ανακούφισε αρκετά, όπως προανέφερα, τους «αϊπανούς».
Μέχρι το 1963 υπήρχαν 3-4 βρύσες στις Κάτω Γούλες κι από κει με γαϊδούρια ή
άλογα κουβαλούσαν το νερό μέσα σε γκίμια (ειδικά μεταλλικά δοχεία).
Ακόμα πιο πριν υπήρχε μόνο μια βρύση λίγο κάτω από τη θέση «Τσιαϊρι», δυτικά
του κάτω συνοικισμού.
Δέκα περίπου χρόνια μετά (1970-1975), υδροδοτήθηκαν και οι οικίες και των δύο
συνοικισμών.

1973
Το 1973, αν θυμάμαι καλά, το χωριό ηλεκτροδοτήθηκε, με ότι θετικό
συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη. Οι τηλεοράσεις και τα ψυγεία μπήκαν στα σπίτια του
απλού κόσμου και οι μαθητές πανηγύριζαν που δεν θα «έβγαζαν» πια τα μάτια
τους, διαβάζοντας με τις γκαζόλαμπες.
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1975
Η ολοκλήρωση του ΥΗΣ Πολυφύτου και η κάλυψη της κοιλάδας του Αλιάκμονα
με τα νερά της λίμνης ήταν γεγονός. Στην αρχή οι κάτοικοι δεν πολυκατάλαβαν τι
είχε συμβεί. Οι αποζημιώσεις των χωραφιών από τη ΔΕΗ λειτούργησαν σαν
αναισθητικό. Τώρα κατάλαβαν, τι είχαν και το έχασαν. Όλοι θυμούνται με
νοσταλγία το «Νησί» και όλα τα παραμυθένια μέρη κατά μήκος της κοιλάδας του
ποταμού.
Την ίδια περίοδο και το αργότερο ως το 1980 έγινε, σταδιακά έστω, και η
ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στα Σέρβια.

1983
Ο ΟΤΕ αποφασίζει να χορηγήσει τις πρώτες τηλεφωνικές συνδέσεις στους
κατοίκους και να τους κάνει να αισθανθούν ότι είναι πολίτες του 10 ου μέλους της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Μέχρι το έτος αυτό, δύο μόλις τηλέφωνα, ένα
στον πάνω μαχαλά κι ένα στον κάτω, εξυπηρετούσαν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες
των ανθρώπων του χωριού.
Την ίδια χρονιά τίθεται σε λειτουργία το αποχετευτικό δίκτυο του χωριού. Το
έργο δίνει ανάσα στο περιβάλλον της κοινότητας και οι πολίτες αισθάνονται τα
πρώτα σημάδια της πολιτιστικής ανάπτυξης. Η πλατεία και η παιδική χαρά που
γίνονται την ίδια εποχή, φαντάζουν έργα σπουδαία για το χωριό μας.

1988
Κατά την αγωνιστική περίοδο 1987-88 στο ποδόσφαιρο, η ομάδα του χωριού
«ΔΟΞΑ ΓΟΥΛΩΝ» αγωνιζόμενη στο πρωτάθλημα της Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας,
καταφέρνει να «ανέλθει» κατηγορία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον
πίνακα των ομάδων. Αγωνίζεται για 2 ή 3 έτη στην ανώτερη Β’ κατηγορία, όμως η
υπογεννητικότητα, η αστυφιλία και οι πολλαπλές οικονομικές απαιτήσεις την
καθιστούν ανενεργή.

1989-1990
Το αρδευτικό σύστημα της περιοχής των Σερβίων φτάνει και στο χωριό μας.
Σταματάει όμως ακριβώς στη μέση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Έστω και μισό,
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δίνει νέα δυναμική στη γεωργική εκμετάλλευση και η ανακούφιση των αγροτών
είναι εμφανής. Τα χωράφια αποκτούν διπλάσια ίσως και τριπλάσια αξία. Είναι έργο
πνοής και ελπίζουμε, όταν εσείς θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, το έργο να έχει
καλύψει και τις υπόλοιπες εκτάσεις. Κάτι που επανειλημμένα έχουν υποσχεθεί οι
αρμόδιοι.

1995
Ο μεγάλος σεισμός της 13ης Μαΐου δεν αφήνει μεγάλες πληγές στο χωριό,
μολονότι βρίσκεται τόσο κοντά στο επίκεντρο (περιοχή Ρυμνίου-Χρωμίου). Φαίνεται
πως το υπέδαφος του χωριού είναι αρκετά στέρεο ή πως τα σπίτια ήταν σε πολύ
καλή κατάσταση.
Λίγες οικογένειες αποκαταστάθηκαν, με «συμβατικά» κυρίως σπίτια, και το
συντάραγμα του Εγκέλαδου ξεχάστηκε σχετικά νωρίς.
Δύο από τους ιερούς ναούς όμως του χωριού, έπαθαν σημαντικές ζημιές. Ο άγιος
Νικόλαος, πολιούχος του χωριού, και ο άγιος Γεώργιος. Προπάντων ο δεύτερος, είχε
ζημιές μεγάλες και η επιδιόρθωσή του στοίχισε 3.000.000 δραχμές, όπως μου είπε ο
εφημέριος του χωριού πατήρ-Ιωάννης Βήττας.

1999
Από 1ης Ιανουαρίου 1999, η κοινότητα Γουλών παύει τη λειτουργία της και
ενσωματώνεται, με πολλές άλλες κοινότητες της περιοχής, στο νέο, διευρυμένο
δήμο Σερβίων. Η συνένωση γίνεται κατ’ απαίτηση του περίφημου σχεδίου
«Καποδίστριας».
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ΓΟΥΛΕΣ – Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ

Στη συνέχεια, βασιζόμενος κυρίως στις συνομιλίες που είχα με τους μάρτυρες
που προανέφερα, θα επιχειρήσω να δώσω κάποιες πληροφορίες που αφορούν το
χωριό και έχουν ιστορικό, λαογραφικό, τοπωνυμικό και γενικού ενδιαφέροντος
περιεχόμενο.
Το λαογραφικό υλικό που παρατίθεται στη συνέχεια, αναφέρεται κυρίως στην
προ του 1970 εποχή. Εποχή που πρέπει να γνωρίσουν οι νεότεροι και να θυμηθούν
όσοι την έζησαν.

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Το ποτάμι ήταν η ομορφιά και ο πλούτος του χωριού. Χάρη σ’ αυτό αρδεύονταν
όλες οι παραποτάμιες εκτάσεις. Όμως το καλοκαίρι «λιγόστευε». Το πιο ωραίο
μέρος, κατά τους συνομιλητές μου αλλά και κατ’ εμέ, ήταν το «Νησί». Εκεί γίνονταν
οι πιο ωραίες εκδρομές του σχολείου και εκεί, ύστερα από συνεννόηση των
δασκάλων των σχολείων, γινόταν η αντάμωση με τα σχολεία του Ρυμνίου, του
Τριγωνικού. Η Πρωτομαγιά στο «Νησί» θα μείνει αξέχαστη για όσους τη χάρηκαν.
Τα αρμένια (είδος χαμομηλιού) του «Νησιού» στόλιζαν τον επιτάφιο κάθε Μ.
Παρασκευή, καθώς αυτός ήταν ο κύριος τόπος όπου προσέτρεχαν τα κορίτσια, αλλά
και κάποια αγόρια, του χωριού.
Το «Νησί», «Τα Πλατάνια», «Του Χαρίσ(η) τα Καραγάτσια, «Η Δριστέλλα» (όπου
έπλεναν οι γυναίκες τις βελέντζες, τις κουρελούδες και άλλα στρωσίδια του
σπιτιού), «Του Καραμήτσιου οι Ιτιές», «Ο Ζαραβίγκας» (επειδή εκεί είχε πνιγεί
κάποιος με αυτό το όνομα), «Του Σαρροθοδωρή το Πηγάδι», «Οι Μάλτες», «Το
Μάρμαρο» (όπου κολυμπούσαν οι πιο τολμηροί, γιατί είχε πολλές σουρβάλες), το
«Ασπρολέφι» και η «Βαρμένη» είναι όσες τοποθεσίες, κατά μήκος του ποταμιού,
θυμήθηκαν οι γέροντες με τους οποίους συνομίλησα.
Η αλιεία στο ποτάμι ήταν περιορισμένη και είχε καθαρά ερασιτεχνικό
χαρακτήρα. Ψαράδες του χωριού, ο Κυριάκος Ηλιού και ο Θεόδωρος Βήττας
(αδερφός του παπα-Γιώργη). Στα επόμενα χρόνια, με το ψάρεμα ασχολήθηκαν και
τα παιδιά του Ηλιού.
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Οι νέοι του χωριού ήξεραν όλοι σχεδόν μπάνιο, μιας και τους καλοκαιρινούς
μήνες το ποτάμι άνοιγε αφειδώς την αγκαλιά στους εκκολαπτόμενους κολυμβητές.
Ατυχήματα από πνιγμό δε θυμάμαι και δε μου ανέφεραν.
Βατράχια, γκαραβέλια, πελεκάνοι (μάλλον πελαργοί) είναι τα ζώα που μου
ανέφεραν πως ζούσαν στο ποτάμι.

ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Κοντά στο ποτάμι υπήρχαν: ιτιές, πλατάνια, καβάκια. Ενδιάμεσα στο ποτάμι και
στο βουνό: καραγάτσια, γκορτσιές, παλιούρια. Στο βουνό: πουρνάρια, κέδρα,
φράψο, μπουμπουλιές, κρανιές, συκιές, βελανιδιές, οστριές, κουτσουπιές.

ΚΛΙΜΑ
Μου ανέφεραν πως ήταν ξηρό, έπεφταν πολλά χιόνια, έκανε δριμύ ψύχος και η
βλάστηση ήταν σχετικά λίγη.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Μέχρι το 1970 οι καλλιέργειες ήταν πολύ κοπιαστικές και ελάχιστα αποδοτικές.
Οι κυριότερες απ’ αυτές ήταν: ξερικά καλαμπόκια, στάρια, κριθάρια, ρεβίθια,
κουκιά, ρόβια (ζωοτροφή, σα φακές), γλυκάνισο, βρίζα, καραμπουτσάκια
(ζωοτροφή), λαθήρια (ζωοτροφή), κολοκυθιές.
Τα επόμενα χρόνια, οι κάτοικοι με τη μερική άρδευση (ιδιωτικά μοτόρια και
αντλίες) επιδόθηκαν στην καλλιέργεια κυρίως καπνού, που ήταν και η πιο
προσοδοφόρα καλλιέργεια. Τα τριφύλλια και τα ποτιστικά καλαμπόκια είχαν
δευτερεύουσα θέση.
Μετά την κατασκευή του αρδευτικού, έγινε αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και
τα οικονομικά των γεωργών βελτιώθηκαν. Ο καπνός συνέχισε να έχει κύρια θέση,
όμως προστέθηκαν και οι καλλιέργειες των καλαμποκιών (σε μεγάλη κλίμακα) και
κυρίως των οπωροκηπευτικών. Αρκετοί Γουλιώτες, τα τελευταία χρόνια, είναι
συγχρόνως καλλιεργητές και έμποροι στις λαϊκές αγορές της Δυτικής Μακεδονίας.

ΔΕΝΤΡΑ
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Οι αμυγδαλιές, οι γκορτσιές (αγριαχλαδιές) και οι μουριές δέσποζαν στην
περιοχή, ενώ δεν έλειπαν και όλα τα άλλα οπωροφόρα δέντρα τα οποία όμως ήταν
λίγα έως ελάχιστα.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Υπήρχε από πολύ παλιά (ίσως από το 1935). Γνωστοί πρόεδροι του Γεωργικού
Συνεταιρισμού: ο παπα-Γιώργης Βήττας, ο Αθανάσιος Δαλίππης και ο Γεώργιος
Χόλμπας.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Δεν υπήρχαν στο χώρο του χωριού, παρά μόνο στα γειτονικά χωριά Προσήλιο
(κάρβουνο) και Μικρόβαλτο (αμίαντος).

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
Γινόταν στα Σέρβια και κρατούσε εννιά ημέρες, γι’ αυτό και «νιάημερος». Σήμερα
η διάρκειά της περιορίστηκε στις 5-6 ημέρες. Οκτώ μέρες μετά το μεγάλο
«νιάημερο», γινόταν και ο «νιαημερούλης». Σ’ αυτόν συμμετείχαν μόνο τοπικοί
έμποροι.
Παράλληλα γινόταν και ζωοπανήγυρη όπου πωλούνταν γαϊδούρια, μουλάρια,
γελάδια, κατσίκες, γουρούνια, άλογα, κότες.

ΓΑΜΟΣ - ΠΡΟΙΚΑ
Η μεγαλοπρέπεια ή όχι των γάμων ήταν σε εξάρτηση με τις οικονομικές
δυνατότητες των νεόνυμφων. Χαρακτηριστικά, αν οι νύφες ήταν ευκατάστατες
έβαζαν επίσημο φουστάνι, συνήθως κόκκινο. Όμως αυτές ήταν λίγες. Οι υπόλοιπες
έβαζαν μια απλή φούστα. Αν η νύφη ήταν από άλλο χωριό, ερχόταν με άλογο.
Μουσικά όργανα για τους γάμους ήταν κυρίως η γκάιντα και το κλαρίνο. Γνωστός
οργανοπαίχτης με γκάιντα, ήταν ο Λόγας από το Προσήλιο.
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ΣΠΙΤΙΑ
Τα περισσότερα ήταν χαμηλά και χτισμένα με πλιθιά ή πέτρες. Λίγα ήταν δίπατα
και μετρημένα στα δάχτυλα. Τα πλιθιά γίνονταν από σμίξη λάσπης και άχυρου. Οι
μάστορες-χτίστες προέρχονταν κυρίως από τη Δεσκάτη, το Προσήλιο, το
Παλαιογράτσανο. Ονόματα που μου θύμισαν οι μάρτυρες: Καραϊσκος, Τζιούτζιος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Οι περισσότεροι ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Λίγοι ήταν μάστορες (χτίστες).
Μου ανέφεραν κι έναν ράφτη, τον Αθαν. Δαλίππη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μιλάμε βέβαια για εποχές πριν το 1970. Η φτώχεια ήταν μεγάλη, όπως παντού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Έκανες 2 ώρες δρόμο με το γαϊδουράκι για τα Σέρβια,
μ’ ένα «φορτίο» ξύλα, για να τα πουλήσεις 6-7 δραχμές. Μ’ αυτά τα χρήματα
συνήθως αγόραζες: 100 δράμια λάδι, μισή οκά πετρέλαιο, λίγο αλάτι, κανένα
σπίρτο, κάποιο ξυλοκέρατο.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Οι περισσότεροι μετανάστες στράφηκαν στη Γερμανία, κυρίως τη δεκαετία του
’70. Λιγότεροι ακολούθησαν τον μακρινό δρόμο της Αυστραλίας και ένας μόνο ο
«Αμερικάνος», σύμφωνα με τους συνομιλητές μου, της Αμερικής. Αυτός ήταν θείος
του Γεώργιου Χόλμπα και έφερε στο χωριό κάποια πρωτόγνωρα αντικείμενα, όπως
ένα γραμμόφωνο με μερικές πλάκες και ένα ζευγάρι κιάλια. Όλο σχεδόν το χωριό
χόρευε, δοθείσης ευκαιρίας, με το γραμμόφωνο του «Αμερικάνου».

ΕΘΙΜΑ
Τα περισσότερα έθιμα συμπίπτουν ή είναι παρόμοια με αυτά των χωριών της
περιοχής. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που μίλησα επικεντρώνονται σε μερικά που
είναι κάπως ή όλως διαφορετικά.
Τις αποκριές: Άναβαν τις φωτιές με πουρνάρια, που κουβαλούσαν τα παιδιά από
καιρό με κάρα και έλεγαν διάφορα τραγούδια με το σύνηθες αποκριάτικο
περιεχόμενο, χορεύοντας και πηδώντας γύρω και πάνω απ’ αυτές.
Την Καθαρή Δευτέρα: «Κρέμαγαν» σκυλιά και γάτες, για να μη λυσσάξουν, όπως
έλεγαν. Δυο μεγάλα ξύλα, ένα χοντρό σκοινί («φόρτωμα» όπως το έλεγαν) δεμένο
στις άκρες με τα ξύλα, τύλιγαν αρκετές φορές το σώμα του ζώου στο σκοινί και στη
συνέχεια, 2-3 άνδρες απ’ τη μια μεριά και άλλοι τόσοι απ’ την άλλη, σήκωναν τα
δυο ξύλα με δύναμη. Το ζώο σηκωνόταν στον αέρα, 3-4 μέτρα ύψος, και καθώς το
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σχοινί ξετυλιγόταν, το ζώο απελευθερώνονταν κι έπεφτε στο έδαφος
καταζαλισμένο. Πίστευαν έτσι πως το συγκεκριμένο ζώο δε θα λυσσάξει. Νομίζω
όμως, πως το έκαναν πιο πολύ για να διασκεδάσουν, μιας και οι ευκαιρίες για
ψυχαγωγία ήταν λιγοστές.
Το Πάσχα: Την πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη μέρα του Πάσχα, οι γυναίκες έβγαιναν
μπροστά στην εκκλησία και έστηναν μεγάλο χορό.
Το πανηγύρι: Εκείνα τα χρόνια το πανηγύρι ήταν, κατά τους μάρτυρες, πιο καλό.
Στην τοποθεσία «Αϊ - (Α)πόστολους», όπου και το ξωκλήσι τω εορταζόμενων αγίων
Αποστόλων, χόρευαν με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, μαγείρευαν ετοιμασίες
που ήταν προσφορά της εκκλησίας και μοιραζόταν στους συμμετέχοντες. Τέλος
γύριζαν στα σπίτια γιορτάζοντας ως το πρωί.
Τα «γιορτάσια»: Στις ονομαστικές εορτές, όλοι οι άντρες που εκκλησιάζονταν,
πήγαιναν με τη σειρά στα σπίτια των εορταζομένων. Γιαπράκια, τηγανιές, τσίπουρο,
τυρί, πίτες, μπάμπες, ψτάρια, ρυζόγαλο, φοντάνια, καραμέλες, λίγα στραγάλια,
κικιρίκια (φιστίκια με το περίβλημα τους) ήταν τα πλέον συνηθισμένα
προσφερόμενα είδη.
Κάλαντα: Γύριζαν από πολύ πρωί, 3-4 η ώρα, και χτυπούσαν την πόρτα του
σπιτιού με τις «τζιουμάκες» (ξύλινες βέργες). Έλεγαν:
Κόλιαντα-Κόλιαντα, Χριστός γιννιέτι.
Κόλιαντα κι μέλιαντα κι μένα μπάμπου κλούρα.
Μι σι πάρου τ’ θυγατέρα κι στην πάου πέρα πέρα
κι στην κόψου μι τ’ μαχαίρα.
Το να σου δώσουν χρήματα ήταν σπανιότατο και σίγουρα το ποσόν, ευτελές.
Έδιναν όμως ξυλοκέρατα, σύκα (ξερά), καλαμπόκι βρασμένο, φιρίκια, μανταρίνια
(σπάνια), κουλούρες άγλυκες, δεκάρες ή πεντούλια (επίσης σπάνια). Επίσης
συμπούσαν (ανακάτευαν-ανασκάλιζαν) με τις τζιουμάκες τη φωτιά στη σόμπα. Το
έκαναν για το καλό της οικογένειας.
Πρωτοχρονιά: Τα ρουγκατσιάρια ντυμένα καμήλες, αρκούδες, με κουδούνια
πολλά, γύριζαν στο χωριό και τραγουδούσαν:

Αγιός (άγιος) Βασίλης έρχιτι Γινάρης ξημερώνει,
Βασίλη μ’ πούθεν έρχισι κι πούθιν κατιβαίνεις.
Ιγώ απ’τα ξένα έρχουμι κι στα δικά μου πάω.
Κι αν έρχισ’ απ’ την ξενιτιά, πες μας κι (έ)να τραγούδι.
Ιγώ τραγούδι μάθισκνα, τραγούδια να σας λέου.
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Στην πατιρίτσ’ ακούμπησα να πω την αλφαβήτα
κι η πατιρίτσα ήταν χλουρή κι απόλυκε κλουνάρια.
Κλουνάρια χρυσοκλώναρα κι ουλ’ αργυρά ’ν τα φύλλα
ν’ ουλ’ αργυρά, ν’ ουλά χρυσά, ν’ ουλά μαλαματένια.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Αν και υπήρχαν τα γιατροσόφια, οι μάρτυρες δε θυμούνται πολλά πράγματα γι’
αυτά. Το σπάσιμο χελώνας και η εναπόθεσή του στο πάσχον μέρος του σώματος, το
ρούφηγμα του “ακάθαρτου” αίματος από βδέλλες που έβρισκαν στο ποτάμι, ήταν
αυτά που θυμούνταν. Μου ανέφεραν επίσης πως πέθαιναν πολλές νέες γυναίκες.
Ίσως, όπως είπαν να οφείλετο στην κακή ποιότητα του νερού (μπαζοκονέρι).
Μετά τον πόλεμο, ήρθε στο χωριό μια Ελβετίδα που γύριζε από σπίτι σε σπίτι και
προσέφερε ιατρικές φροντίδες. Βοηθούσε επίσης και τους πολύ φτωχούς,
αγοράζοντάς τους διάφορα.
Μαμές που ξεγεννούσαν στο χωριό ήταν η Σαρρονικόλαινα και ίσως κάποια
Καρύπογλου (οι μάρτυρες δε θυμούνται καλά).
Γιατρός, φυσικά, δεν υπήρχε στο χωριό. Υπήρχε στα Σέρβια, και ο πιο γνωστός
ήταν ο Αριστείδης Χριστάκης. Κατά μια πληροφορία, μεγάλωσε στις Γούλες. Πώς
βρέθηκε στο χωριό και από πού ήταν, δεν ξέρουμε.
Άλλος γνωστός γιατρός στα Σέρβια ήταν ο Ευάγγελος Κύρου. Οδοντίατρος ήταν ο
Μαρίκος και κάποιος άλλος απ’ το Βελβενδό.

ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ
Σε κάποια εποχή, που τοποθετείται στις αρχές του αιώνα, ολόκληρες οικογένειες
πέθαιναν και ξεκληρίζονταν. Η αιτιολογία δεν είναι γνωστή, μάλλον όμως
αποδίδεται στην κακή ποιότητα του πόσιμου ύδατος.

ΕΠΩΝΥΜΑ
Τα γνωστότερα επώνυμα που μου ανέφεραν οι συνομιλητές μου και που υπήρχαν
στο χωριό, όταν αυτοί ήταν μικροί, είναι τα παρακάτω : Παπαλάμπρος (που έγινε
Χόλμπας), Βήττας, Γιαγκούλης, Παπαστέργιος, Γκανάτσας, Χριστόδουλος, Τρίγγας
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(με καταγωγή από το Λιβαδερό), Δρογούτης, Γκουντούλας, Ψαλλίδας, Δαλλίπης
(Νταλίπης ). Επώνυμα (τα πιο συνηθισμένα) από τις «Κάτω Γούλες», είναι :
Γεωργόγλου,
Καλδερεμίδης,
Καλτερίμογλου,
Καραχατζής,
Τσακίρογλου,
Αλτιπαρμάκης,
Χατζηϊωαννίδης,
Τσολακίδης,
Κεΐσογλου,
Αράπογλου,
Σοϊλεμέζογλου, Γεωργιάδης, Μετίσογλου, Νικολαΐδης, Παντελίδης.
Σίγουρα παρέλειψα κάποια επώνυμα και από τους ντόπιους και από τους
πρόσφυγες. Ας με συγχωρήσουν, δεν έγινε σκόπιμα. Προσπάθησα να καταγράψω
τα πιο γνωστά και πολυπληθή.

ΝΑΟΙ
Ο άγιος Νικόλαος : Είναι πολιούχος του χωριού και είναι κτισμένος στο κέντρο
του πάνω συνοικισμού. Χτίστηκε το 1808 και οι τοιχογραφίες του έγιναν 73 χρόνια
αργότερα, το 1881. Ο ναός, κατά τον Ι. Δημόπουλο, ανακαινίσθηκε εκ βάθρων και
κτίστηκε στη σημερινή του μορφή, μάλλον το 1850. Αυτό φαίνεται από τη
χρονολόγηση των εικόνων.
Από το βιβλίο του Ι. Δημόπουλου, διαβάζουμε : ΄΄Εικόνα του τέμπλου του
Χριστού φέρει επίγραμμα : « Ανιστορήθησαν αύται οι εικόνες δια χειρός Συμεών
Σαμαριναίου Αρχιερατεύοντος του Πανιερωτάτου Αγίου Σερβίων και Κοζάνης
Κυρίου Ευγενίου, εφημερεύοντος του Αιδεσιμωτάτου Κυρίου Παπαϊωάννου εκ
της ιδίας χώρας Επιτροπεύοντος του Εντιμωτάτου Κυρίου Στέλλιου. Εγένετο δε και
δια δαπάνης όλων των χωρίων εις μνημόσυνον τους έγιναν δε εν έτει χιλιοστώ
οκτακοσιοστώ πεντήκοντα ένα». Το επίγραμμα πρέπει να αφορά στις εικόνες του
Χριστού, της Παναγίας του Προδρόμου και του Άρχοντος Μιχαήλ. Οι υπόλοιπες
εικόνες του Τέμπλου είναι άλλης τεχνοτροπίας και μάλλον παλαιότερες και ιδίως η
του Αγίου Αθανασίου. Στην πρόσθετη στήλη των ζώντων βρίσκουμε : «Λάμπρου
ιερέως και των τέκνων». Και στο σταυρό του Τέμπλου «Δια δαπάνης του δούλου
σου Παπαλάμπρου εις αιώνιον μνήμην 1881». Στα βημόθυρα «Δια δαπάνης του κ.
Χαρίση και Τέλου εις μνημόσυνον αυτών και των τέκνων 1862 Μαρτίου 5». Στον
Άμβωνα « Δια δαπάνης των δούλων σου Γεωργίου Τέλου και Ευαγγέλου» Στη
συρόμενη εικόνα της Βημόθυρας « Δια δαπάνης του Δημητρίου και Γεωργίου
Τέλου εις μνημόσυνον αυτών και των τέκνων 1872 Αυγούστου 8». Φορητή εικόνα
των Τριών Ιεραρχών « Δαπάνη των δούλων Χαρισίου, Παναγιώτου και μητρί
αυτών Δάφνο. Εκ του πέρα χωρίου αιωνία η μνήμη αυτών τη 31 Αυγούστου
1894». Και άλλη φορητή Αγίου Νικολάου « 1869 Οκτώβριος», Αγίων Αναργύρων
«1901»΄΄.
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Μετά το σεισμό του 1995, η αρχαιολογική υπηρεσία ανέλαβε την αναπαλαίωση
του ιερού ναού. Ο ναός, όπως προανέφερα, είχε πάθει αρκετά σοβαρές ζημιές. Η
αναπαλαίωση άρχισε στο τέλος του 1996 και τελείωσε μετά από 28 περίπου μήνες,
την άνοιξη του 1999.
Η Παναγία : Ξωκλήσι που παλαιότερα, μέχρι το 1970 περίπου, ήταν το
νεκροταφείο του χωριού. Το οστεοφυλάκιο που είναι δίπλα στο ναό και οι
διάσπαρτοι τάφοι (που δεν ξεχωρίζουν καλά), το φανερώνουν. Ο Βαρσάμης
(Μάκης) Καραγιάννης σε άρθρο του στην εφημερίδα « ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» γράφει για την
Παναγία : « Στην πίσω πλευρά του υψώματος στέκεται, σιωπηλός μέσα στο χρόνο, ο
ναός της Παναγίας … Στην ανατολική πλευρά του η στέγη διατηρείται (σημείωση :
Τα τελευταία χρόνια έγινε αναστήλωση του ναού και φαίνεται ικανή να αντέξει για
πολύ καιρό) και ιδίως, μέσα στο ιερό διασώζονται ακόμη θαυμάσιες τοιχογραφίες.
Μια καντήλα πεταμένη, λείψανο άλλων εποχών, υπογραμμίζει ότι ο ναός ήταν
κάποτε χώρος λατρείας … Στη νότια πλευρά του ναού υπάρχει σημαντική
αφιερωτική επιγραφή, η οποία δείχνει τη χρονολογία κατά την οποία έγιναν οι
τοιχογραφίες. «ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΑΜΟ ΓΛΗΓΟΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣΗΒΙΑΣ
αυτού ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ αυτού έτους Ζ ΡΙΔ ΜΑΗΔΥΛΑ (31)» Το έτος Ζ ΡΙΔ = 7114
είναι από κτίσεως κόσμου όπως συνηθιζόταν και σε άλλες εκκλησίες της περιοχής,
αυτής της εποχής (Αγ. Ανάργυροι Σερβίων, Αγ. Δημήτριος Φρουρίου) και είναι το
1606 μ.Χ. (7114-5508=1606) [σημείωση : ο Ι. Δημόπουλος γράφει : ΖΡΙΑ (=1603)].
Πάνω σε τοιχογραφίες διασώζονται τρεις ακόμα αφιερωτικές επιγραφές. Στην κόγχη
του ιερού βήματος, η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη, υπάρχει η Παναγία (Η
Πλατυτέρα των Ουρανών) σε προτομή φέρουσα το Χριστό, σαν παιδί στο στήθος
της, ενώ στο κάτω μέρος εικονίζεται η θεία λειτουργία. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και
Γαβριήλ συλλειτουργούντες, ο Μ. Βασίλειος κρατώντας ειλητάριο και ο Αγ.
Χρυσόστομος ευλογών. Αριστερά και δεξιά της κόγχης η σκηνή του ευαγγελισμού
της Θεοτόκου και από κάτω ο πρωτομάρτυρας Στέφανος και ο Άγιος Αθανάσιος. Στη
νότια πλευρά και μέσα στο ιερό, βρίσκονται ο ευαγγελιστής Ιωάννης κρατώντας
ανοιχτό το ευαγγέλιο και δύο άγιοι ολόσωμοι εκ των οποίων ο ένας είναι ο Αγ.
Κύριλλος.
Από τη γραμμή του τέμπλου ο τοίχος διαιρείται σε δύο ή τρεις ζώνες. Στην κάτω
υπάρχουν σε στηθάρια ο Αγ. Αλέξιος, ο Αγ. Θεόδωρος, η Αγ. Παρασκευή και η Αγία
Κυριακή ενώ στην επάνω Ζώνη η σκηνή της γένεσης. Υπάρχει, επίσης ένα μέρος του
τέμπλου, ενώ στη βόρεια πλευρά δεν διασώθηκε τίποτα παρ’ όλο που πριν είκοσι
χρόνια ολόκληρο το εσωτερικό της εκκλησίας καλυπτόταν από τοιχογραφίες …»

Ο άγιος Γεώργιος : Τα παλαιότερα χρόνια ήταν ξωκλήσι. Όμως με τη στέγαση των
προσφύγων του 1923, ο ναός βρέθηκε να είναι ανάμεσα στους δύο συνοικισμούς. Ο
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παλιός Αϊ- Γιώργης είναι σε ερειπώδη κατάσταση κάτω από ένα στέγαστρο (που
προφανώς τοποθετήθηκε για την προστασία του). Ο ναός είναι μικρός και είναι
πιθανό κάποτε να ήταν το νεκροταφείο του χωριού. Αυτό το γράφω, επειδή
θυμάμαι ότι στην παιδική μου ηλικία (1965 περίπου) είχαν βρεθεί οστά στον
περίβολό του. Ο ναός επασβεστώθηκε εσωτερικά και είναι πολύ δύσκολο να
βρεθούν στοιχεία. Τα οικοδομικά υλικά, η τεχνική και η παλαιότητα όμως, οδηγούν
στην άποψη ότι είναι της ίδιας ηλικίας με την «Παναγία» (16ου ή 17ου αιώνα).
Το 1982, κτίστηκε νέος μεγαλοπρεπής ναός επί μητροπολίτου Διονυσίου
Ψαριανού, εφημερεύοντος Αποστόλου Γκουντούλα. Έγινε με συνδρομές των
κατοίκων και από έσοδα του ναού προερχόμενα από αποζημιώσεις
απαλλοτριωθέντων κτημάτων του από τη ΔΕΗ για τη δημιουργηθείσα τεχνική λίμνη.
Κάποιες Κυριακές και εορτές, ο ιερέας λειτουργεί στο νέο αυτό ναό του αγίου
Γεωργίου.

Οι άγιοι Απόστολοι : Σ’ ένα ειδυλλιακό τοπίο, στη ρίζα του «κριάκουρου» και
πλαισιωμένοι από τις αιωνόβιες βελανιδιές, τις συκιές και τις μπουμπουλιές, οι
άγιοι Απόστολοι στέκονται παντοτινοί προστάτες των Γουλιωτών.
Ο Ι. Δημόπουλος στο βιβλίο του τοποθετεί χρονικά το ξωκλήσι των Αγίων
Αποστόλων στην εποχή της τουρκοκρατίας. Το 1990-1991 στη θέση του
ερειπωμένου παλιού Αϊ-Αποστόλου, που προλάβαμε εμείς ως παιδιά, χτίστηκε νέος
ναΐσκος.

Ο άγιος Αθανάσιος : Ο σημερινός νεκροταφειακός ναός του χωριού. Κτίστηκε το
1905 επί μητροπολίτου Κωνσταντίνου Πλατή με δαπάνες των κατοίκων. Παλαιότερα
ο ναός ήταν κτισμένος νότια του σημερινού, σε χαμηλότερο σημείο και σε
απόσταση 100 περίπου μέτρων.

ΙΕΡΕΙΣ
 Παπα-Γεώργιος, μεταξύ 1534 και 1692 (Κώδιξ Ζάβορδας, Α΄ Γραφή)
 Παπα-Γεώργιος (δεύτερος) μεταξύ 1534 και 1692 (Κώδιξ Ζάβορδας
Γραφή)
 Παπα Βαρσάμης … 1829 … (Ε.Κ. 42 κατάστιχο κληρικών)
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Α΄

 Παπα-Ιωάννης … 1881 … (στο επίγραμμα της εικόνας του Χριστού επί του
Τέμπλου)
 Παπα-Λάμπρος … 1881 … (στο επίγραμμα του σταυρού του Τέμπλου) Στα
ίδια χρόνια, μετακόμισε στα Ζευγολατιά Σερβίων ως εφημέριος του Αγίου
Νικολάου Σερβίων και είχε μάλιστα και αρκετές περιπέτειες.
 Παπα- Νικόλαος Παπανικολάου … 1897-1899 … (Ε.Κ. 51 κατάστιχο κληρικών)
 Στέργιος Παπαπαύλος 1915-1936 (παπα-Στέργιος;) Γεννήθηκε το 1881.
Χειροτονήθηκε το 1915 και τοποθετήθηκε στην ενορία Γουλών, όπου
υπηρέτησε μέχρι θανάτου του, στις 8 Αυγούστου του 1936.
 Παπα-Γεώργιος Βήττας 1936 (ή 1938) – 1947
 Απόστολος Γκουντούλας (παπα-(Α)ποστόλης) 1952 – 1988
 Ιωάννης Βήττας (παπα-Γιάννης) 1983 – σήμερα
Τα στοιχεία είναι από το βιβλίο του Ι. Δημόπουλου.

ΣΧΟΛΕΙΑ
Τα περισσότερα χρόνια το Δημοτικό σχολείο, λειτούργησε ως μονοθέσιο. Γύρω
στο 1968 λειτούργησε έως και τετραθέσιο. Πριν χτιστεί στη θέση που είναι σήμερα
(δίπλα στον άγιο Γεώργιο), ήταν στην κεντρική πλατεία, δίπλα στην κεντρική
εκκλησία. Ήταν δίπατο. Ίσως να μη λειτούργησε το σχολ. έτος 1940-1941.
Γύρω στο 1963 ιδρύθηκε νηπιαγωγείο, το οποίο λειτούργησε για 20 περίπου
χρόνια.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Από τις μαρτυρίες των συνομιλητών μου και απ’ όσους θυμάμαι, δίδαξαν στις
Γούλες οι : Κολυβάς, Κουτσιούκη Κούλα, Χατζηζήσης, Δέδες, Ταταριώτης
Νικόλαος (Σούρλας), Μαλτέζος, Γαύρος Παναγιώτης, Γέροντας Γεώργιος,
Γρηγοριάδης Μενέλαος, Πιπιλίκας Αντώνιος, Λιάκος Αθανάσιος, Λιάκος Γεώργιος,
Φωτάκης Κων/νος, Παναγιωτίδης Αναστάσιος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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Υπηρέτησαν στην κοινότητα οι : Παπαδημητρίου (από Πολύρραχο), Δρογούτης
Δημήτριος, Στάθης (Δεληκωστόγλου) (από Αυλές), Κτενίδης Χρήστος (από
Κρανίδια), Γαλογαύρος Ελευθέριος (από Αυλές), Τζήκα Παναγιώτα (από Σέρβια),
Τσολακίδης Σταύρος.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εκλεγμένοι :
Γεώργιος Βήττας (αργότερα παπα-Γιώργης), Ευθύμιος Τρίγγας, Ελευθέριος
Χατζηϊωαννίδης, Χρήστος Γεώργογλου, Ιωάννης Παντελίδης, Φώτιος Καραχατζής,
Λάζαρος Καρύπογλου, Αθανάσιος Δαλίππης, Δημήτριος Μαργαρίτης, Λάζαρος
Λάσπας,
Δημήτριος Βήττας, Ιωάννης Χατζηϊωαννίδης, Φώτιος Δαλίππης,
Γεώργιος Μετίσογλου, Βασίλειος Γεώργογλου, Ιωάννης Μαργαρίτης, Βασίλειος
Κούτσιανος.
Θέλω να επαναλάβω πως η σύνταξη των καταλόγων με τους ιερείς, γραμματείς,
δασκάλους, προέδρους, έγινε με βάση αυτά που μου ανέφεραν οι συνομιλητές μου
και ό,τι θυμάμαι ο ίδιος. Δεν παραλείφθηκε επίτηδες ουδείς.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Εκτός των στοιχείων που αναφέρω στην αρχή της εργασίας μου, έχω και τις
προφορικές μαρτυρίες των τριών συνομιλητών μου, οι οποίοι μου είπαν για το
θέμα : « Το χωριό πριν βρει τη σημερινή του θέση, άλλαξε πολλές τοποθεσίες.
Πρώτα ήταν στη Βαρμένη και στη συνέχεια στα Πλατάνια. Το κλίμα όμως ήταν
ακατάλληλο και αναγκάστηκαν να αλλάξουν πάλι θέση.» Πάντως οι γέροντες δεν
ήξεραν να μου αναφέρουν άλλες θέσεις του οικισμού.

ΛΟΦΟΙ
Μπατζιός, τ’ Δημητρούλ(η) η ράχ(η), Τούρλα, τ’ Τσιόκαν’ η ράχ(η), Αϊ –
(Α)Πόστολους, Τρανή ράχ(η), τ’ Άραμπατζή η ράχ(η).

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
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Κοντά στο ποτάμι : Πλατάνια, Μυρμηγκοφωλιές, τ’ Χαρίσ(η) τα Καραγάτσια,
Δριστέλλα, Μάλτες, Ράχες, Βαρμένη.
Ενδιάμεσα στο βουνό και το ποτάμι : Μπατζιός, Σντάρνα, Δέντρου, Κέδρου,
Πλα(γ)ιές, Συρτός, τ’ Δημητρούλ(η) η ράχ(η), Μιλίσσια, Τσικανόις, Γκέκας,
Τούρλα, τς Δυσσέινας ου Διάργους, τ’ Ψαλλίδα τ’ αυλαγάδια, αμπελουτόπια,
Γκούβα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
Ανήλιου, Κουτσιανάθκα μαντριά, τ’ Παπά οι πέτρις, τ’ Νατσιούλα η γούρνα,
Μπάρα, Αμπάρια, Συκιά, Βούζιλα, Παραθύρια, Ανάης(ης), Αγκλίστρις,
Αυριογούρουνου, Κουκκινόπετρα,
Βαθιά γούρνα,
τς Αργύρινας η τρύπα,
Αϊ - (Α)πόστουλους, Πρίνους, Πιζούλ(ι), Αλ(ε)πότρυπις, Βαϊσμένου τσκάρ(ι),
η Τρύπα στ’ Γκούβα, Τρανή Συρματαριά.
Προϊόντα που μπορούσες να βρεις στο βουνό : κράνα, σύκα, μπουμπόλια,
λαγόμηλα, κάτσιαντις, σιαλιάγκια (αυτά κυρίως στο «ριζό»).
Λουλούδια στο βουνό αλλά και χαμηλότερα : ζούμπιλα, αρμένια, ίτσια.
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ – ΓΝΩΜΙΚΑ

« Όποιους έχ(ει) τ’ μύγα μυγιάζιτι .»
(Για ενοχή που προδίδεται.)

« Δόμ Θέμ’ – τάραξ’ να σι δώκου .»
(Είναι το αρχαίο: «συν Αθηνά και χείρα κίνει».)

«Ποιος νούνους, ποιος κουμπάρους .»
(Σε ανεπαρκή προσφορά.)

«Γκύλτσει ο τσιέντζιαρς κι βρήκι του καπάκ(ι) .»
(Για ανθρώπους που συνταυτίζονται λόγω χαρακτήρα.)

«Νε θκάμ’ νε θκάσ’ .»
(Δεν ανήκουν ούτε στον ένα ούτε στον άλλο.)

« Τς γάτας η κουσιός ως τα κιραμίδια .»
(Για κάτι που θα τελειώσει γρήγορα.)

« Τρεις λαλούν κι δυο χορεύν.»
(Για περιορισμένη συμμετοχή.)
« Άμα όλις οι μέλτσις έβγαζαν μέλ(ι),
δα έτρουγαν κι ο γύφτ(οι) με του χλιάρ(ι) .»
(‘Ολοι δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες.)

«- Δ’ αμπντήσου μπαμπά μ’.
- Δα σι (ι)δώ πιδίμ’ .»
( Για μεγαλόστομίες μικρών προς μεγάλους.)
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«Κάθι κόκουτας σν αυλή τ’ λαλά(ει).»
( Ο καθένας είναι κύριος στον τόπο του.)
*σν=στην

«Αλλά λέ(ει) η θεια κι άλλ’ ακούν τ’ αυτιά.»
(Άλλα του λες κι άλλα καταλαβαίνει.)

«Βαρά(ει) τ’ θύρα ν’ ακούσ(ει) του παραστάθ(ι).»
(Λόγια που λέγονται σε κάποιον,
αλλά έχουν αλλού προορισμό.)
«Του λύκου τουν γλεπς, του ντουρό τηράς;»
(Για κάποιον που αρνείται τα ολοφάνερα
και μιλάει για άλλα.)
« Έχ(ει) η σκύλους τν πείνα τ’, έχ(ει) κι του χουζούρι τ’ .»
(Για τους τεμπέληδες.)
«Τουν έχ(ει) τς κάπας μανίκ(ι) κι τς φρούστας λαγκιόλ(ι).»
(Δεν έχουν καμιά συγγενική σχέση.)
« Τς νύχτας δλειά, τς μέρας πιργέλ(ι).»
(Οι σωστές δουλειές γίνονται την ημέρα.)
« Σαν τ’ μύγα μες στου γάλα.»
(Για κάποιον που ξεχωρίζει.)

« Καήκι στου γάλα κι φσάει κι στου γιαούρτ(ι).»
(Για όσους από ένα σοβαρό πάθημα
έγιναν πολύ επιφυλακτικοί.)

« Πότι κυρά μ’ αρχόντιψις; Αντιπρουψές του βράδ(υ).»
(Για κάποια που νομίζει πως είναι σπουδαία,
ενώ δεν είναι.)
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« Τι του χάλιβα τς σκρόφας του τραγούδ(ι).»
(Για αποτυχία εξαιτίας υπερβολικής ευαισθησίας
ή υπερβολικής σιγουριάς.) (Έχω μετανιώσει για μια αποτυχία μου.)
« Σα σκιάχτρου στα καλαμπούκια.»
(Για άσχημο ή άσχημη.)
«Κάποιουν τουν χάρζαν του γουμάρ(ι)
κι αυτός του κοιτούσε τα δόντια.»
( Γι’ αυτούς που κάνουν τους δύσκολους
για κάτι που τους προσφέρεται.)
«Τι απιτάζισι σαν πουρδή;»
(Για τους ανυπόμονους, που δεν πρέπει να μιλήσουν
στη συγκεκριμένη στιγμή ή περίσταση.)
«Μισιακό γουμάρ(ι), του τρώ(ει) ου λύκους.»
(Όταν η ευθύνη δεν είναι προσωπική αλλά συλλογική,
τότε υπάρχουν πολλά προβλήματα και συνήθως προκύπτει αποτυχία.)

«Τα γκαβά τα πλιά τα φκιάν(ει) ο Θιος φουλιά.»
(Οι ανεπρόκοποι είναι πολλές φορές τυχεροί.)
«Ψόφσει του βόδ(ι), χάλασι η συμπριά.»
(Αφού πεθάνει ο δικός μας άνθρωπος,
χάνεται η εξ αγχιστείας συγγένεια.)
« Όντας ανεβεί του γουμάρ(ι) σν καρυά.»
(Ουδέποτε.)
*καρυά=καρυδιά, γουμάρ(ι)=γάιδαρος
«Τσακώθηκαν απ’ τα τσάκνα κι απ’ τ’ άχυρα.»
(Μάλωσαν για ασήμαντο λόγο.)
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«Μην κοιτάς του πουδάρι μ’ του στραβό,
κοίτα ’ν τύχη μ’ ’ν ίσια.»
(Το όποιο ελάττωμα,
καλύπτεται και με το παραπάνω από την καλή τύχη.
«Θάματς έχ(ει) του σκλήκ(ι) στουν κώλου.»
(Για κάποιον ανήσυχο που δεν μπορεί να σταθεί σ’ ένα μέρος.)
«Όποιους αμπντάει πουλλά παλούκια,
αμπήγιτι κι κάνα στουν κώλου τ’.»
(Όποιος συχνά ριψοκινδυνεύει,
κάποτε τιμωρείται.)
«Θάματς δα σι βάλ(ει) στουν ίσκιου.»
(Το λέγαν στο γονιό, που δεν επρόκειτο
να τον ξεκουράσει το παιδί του.)
«Σαν τουν κόρακα μι του χαμπέρ(ι).»
(Όταν στέλνεις κάποιον για δουλειά
κι αργεί να επιστρέψει.)
«Τρανεύουντα κι σαλεύουντα.»
(Για κάποιον που, ενώ έπρεπε να ωριμάσει
στο μυαλό καθώς μεγαλώνει, γίνεται χειρότερος.)

«Να μην κλάσουμε κι δεν ακούεισ’.»
(Για τους περίεργους που θέλουν
να τα μάθουν όλα.)
*ακούεισ’=ακούσεις
« Μ’ έμασι σουρό.»
(Με μάλωσε άγρια. – Μου δυσκόλεψε
πολύ τη ζωή.)
«Απ’ του πουλύ του διάλιγμα έπισι μες σν πίτα.»
(Για όποιον ψάχνει το τέλειο και
τελικά αποτυγχάνει.)
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« Ιγώ τα λέου, ιγώ τ’ακού(ου).»
(Όταν αδιαφορούν γι’ αυτά που λέμε.)

«Τήρα μι μι του ένα, να σι τηρώ μι τα δυο.»
(Για ανταπόδοση του καλού με το παραπάνω.)
«Δεν έχ(ει) βρακί στουν κώλου.»
(Είναι πάμφτωχος.)
«Τι τρώουντι σαν τα σκλιά;»
(Γιατί μαλώνουν τόσο πολύ;)
«Θάματς έχ(ει) τα κέρατα;»
(Μήπως έχει θαυμαστά ή ιδιαίτερα προσόντα;)
«Δεν έχ(ει) μπάμπαλου σν καρδιά τ’.»
(Είναι καλόκαρδος.)
«Η κόσμους το ’χ(ει) τούμπανου κι μεις κρυφό καμάρ(ι).»
(Για όσους κρύβουν μυστικό που είναι σ’ όλους γνωστό.)
«Χουριό που φαίνιτι, κουλαούζου δε θέλ(ει).»
(Τα σαφή δε χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις.)
«Μ’ έψαν του ψάρ(ι) στα χείλ(η).»
(Μου έκαναν τη ζωή μαρτύριο.)
«Πέσι πίτα να σι φάου.»
(Για τους τεμπέληδες που τα
περιμένουν όλα έτοιμα.)
«Κάτσι στ’ αυγά σ’.»
(Μην ανακατεύεσαι.)
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«Μη φυτρώντς ικεί που δε σι σπέρν.»
(Μην ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις.)
*σπέρν=σπέρνουν
«Δεν ξέρουμι απού πού κρατά(ει) η σκούφια τ’.»
(Δε γνωρίζουμε την καταγωγή του.)
«Ποιος γκαβός δε θέλ(ει) τα μάτια τ’;»
(Όλοι θέλουν το καλό τους.)
«Τουν έπιασι η μπαταλιά.»
(Θύμωσε ή κάνει τρέλες.)
«Τουν έπιασι απ’ του πουδάρ(ι).»
(Είναι θυμωμένος, πείσμωσε.)
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

μόλαβους: ήσυχος, ακίνδυνος, άκακος

ανέγροικους: ανώριμος, δεν ξέρει, δεν ξέρει να κάνει κάτι

αντράλα: ζάλη

μαξούζ: επίτηδες

θκόσμ: δικός μου

μαρτάρις: μανιτάρια

ξίψουμα: χωρίς τροφή, (κυρίως: εργασία χωρίς τροφή)

λουϊρνώ: περιφέρομαι (από το ολογυρνώ;)

μουτσιαλνώ: μασώ

μουαμπέτ(ι): συζήτηση (συνήθως χαλαρή)

μπαμπατζιάνου: (για θήλυ) έξυπνη, εργατική, θαρραλέα
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μπάτσαρους: άσχημος, ξωτικός

μουρκάλτζμα: (για ζώα) ζευγάρωμα

μπιλτζίκια: βραχιόλια, (γενικότερα: κοσμήματα)

μπισίκ(ι): (για μωρά) κούνια, κρεβάτι

μπικιάρς: ανύπαντρος

μπουνταλάς: βλάκας, λιγόμυαλος, χωρίς εξυπνάδα

νισιάν(ι): κακό σημάδι, συμφορά

αρίθκα: ρίχτηκα, πήδησα

ζνγκόζιαν(η): στην Κοζάνη

να γιμόεις: να γεμίσεις

ανέφκα: ανέβηκα
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αμπουδώ: εμποδίζω

αρνάρ(ι): ρινάρι, ρινάριον, εργαλείο για λιμάρισμα

νουρά: ουρά (την ουράν;)

κριας: κρέας

κουρασιά: κορίτσι (κοράσιον, κορασίς)

χαψιά: μπουκιά

νουρλό: νερουλό

του σκούμπουσι: έφυγε, το ’βαλε στα πόδια

αλόρθα: όρθια

απιλουιά: απάντηση

άπκα: άσχημα
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απλάς: δίσκος σερβιρίσματος

απχάτ: από κάτω

αραϊάς: μυαλωμένος, νοικοκύρης (σε ειρωνεία: γιρός αραϊάς!)

νταβίζου: ζητώ, ζητιανεύω

ντάιμα: συχνά, πάντα

ντιρέκ(ι): ψηλός, πολύ ψηλός

νταλντώ: τολμώ, ορμώ

νταϊακώνου: βαστώ (συνήθως με τον ώμο)

ξιόλτου: (για θήλυ) αδέσποτη, ξεβγαλμένη

ουδιτότι: αυτοστιγμής, αμέσως

πστια: το πίσω λουρί του σαμαριού
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παρατόρσα: βγήκα από τα ρούχα μου, με έκαναν να φύγω

πατλιτζιάν(ι): η μελιτζάνα

τα πίπκα: μπρούμυτα

πρέκνα (τα πρέκνα): φακίδες προσώπου

ρουμπούρ(ι): χιονοθύελλα, κακοκαιρία

σάματις: μήπως

σικλέτ(ι): στενοχώρια, βάρος

συμπώ: ανακατεύω τα κάρβουνα στη φωτιά

σιούσκα: καρούμπαλο

αρμόζμους: ζουμί λάχανων σε άλμη (αλμόζωμος;)

τζάλαβα: ακατάστατα
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τσαγκαρσούλ(ι): εργαλείο του τσαγκάρη, τσαγκαροσούγλι

ουρμίνιψα: συμβούλευσα

σνάζου: σείω

παλιπάπτσου: παπούτσι σε κακή κατάσταση

θαραπαύκα: ευχαριστήθηκα

άλτσους: αλυσίδα

διάφκα: διάβηκα, πέρασα, ξεπέρασα

αγιάσμους: ηδύοσμος, δυόσμος

νημόρια: μνήματα, μνημόρια

κουρκάρ(ι): σπόρος για κρεμμύδια (κροκάρι;)

τ’ αϊ-πουστόλ(ι): στη γιορτή των αγίων Αποστόλων

κουκουταί(οι): πετεινοί
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αϊπανός: ο από τον πάνω μαχαλά (συνοικισμό)

μπρουσνός: ο μπροστινός

αστρέχα: η άκρη της στέγης, όπου τρέχουν τα βρόχινα νερά

γκαβάθκα: τυφλώθηκα

γκαϊλές: βάσανο, στενοχώρια

γκούμπζα: βαθύ ξύλινο πιάτο

γκουργκουλιάνα: στρογγυλή πέτρα από το ποτάμι

δασκαλούλια: μαθητές

δουκιούμι: θυμάμαι

ζάμπουρας: πολλή ζέστη

ζαράλ(ι): ελάττωμα, αναπηρία, ζημιά

ζουπώ: πιέζω δυνατά
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θάματς: λες και, σάμπως

ιλιάτσ(ι): φάρμακο, γιατρικό, θεραπεία

καθόρ(ι): δυνατή βροχή

κανγκάνας: κανένας απολύτως

κόσα: κοπτικό γεωργικό εργαλείο

τάξι πε: λόγου χάριν

τιλειμίσμιρου: ακριβώς μεσημέρι (τέλειο μεσημέρι;)

τρουχάλα: η μεγάλη πέτρα, βράχος

τζαμνώ: γκρινιάζω, τσαμπουνώ

τσιμπρός: τσιγκούνης, φιλάργυρος

τσιούτσιανους: μικρός

φαγανός: αυτός που έχει όρεξη, τρώει πολύ
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χαλεύου: θέλω, ζητώ

σκρούμπους: στάχτη, καπνιά από καμένο ύφασμα (για κατάρα:
σκρούμπους να γίντς= να γίνεις κάρβουνο ή στάχτη)

σουλτόχιουνου: χιονόνερο

Σούρβα (τα): παραμονή Πρωτοχρονιάς

δε σμπουρνιούντι: δε μιλιούνται

ταλαγάν(ι): μάλλινο επανωφόρι

ζιούνταβου: φτωχό, ισχνό (συνήθως ζώο)

τζιτζβές: μπρίκι

τζιουτζιουκλάρια: μωρά, μικρά παιδιά

ρουπουτώ: χτυπώ κάνω θόρυβο

τσιατμάς: πρόχειρη μεσοτοιχία, τοίχος με λάσπη και ξύλα

φαρφάρας: φλύαρος, πολυλογάς
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φουκάλ(ι): σκούπα

φουρλιατώ: πετώ (πετώ κάτι - συνήθως δυσαρεστημένος ή οργισμένος)

χαλουή: αντίληψη, όρεξη να κάνω κάτι

χουιάζου: φωνάζω για να διώξω

χουσμέτ(ι): δουλειά

χουχουιάβα: κουκουβάγια

κουλιαντρούλια: παιδιά που λένε τα κάλαντα

κουλιάστρα: το πρώτο γάλα (το λίγων ημερών)

τζιρνίκια: κορόμηλα

κουσιάφ(ι): ξηραμένα φρούτα, μαγειρεμένα ξηραμένα φρούτα με ζουμί

κουσιός: τρέξιμο

κουτσιουρός: σωρός (σωρός από κούτσουρα;)
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λάγκαξα: στραμπούλησα

έφαγάμι: φάγαμε

απιλουϊούμι: απαντώ (απολογούμαι;)

γλέπου: βλέπω

φουκαλνώ: σκουπίζω (φιλοκαλώ;)

μάθησκνα: μάθαινα

απουλνώ: αφήνω ελεύθερο (απολύω;)

σφαλνιούμι: κλείνομαι μέσα

πουδιθείτι: βάλτε παπούτσια (υποδεθείτε)

καρπουλόι: καρπολόγιον (εκ του καρπολογώ = συλλέγω τον καρπό)

σαλαμάρα: τρέλα, χαζομάρα

πε μι: πες μου
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δεν είνι παίξι γέλασι: είναι σοβαρό

αυτά να σι λείπουντι: άφησέ τα κατά μέρος

άραμ κι δεν ήρθι: δε με νοιάζει που δεν ήρθε

ανασκιρνώ: ανακατώνω να βρω κάτι, τακτοποιώ τα ακατάστατα

ασκαίνουμι: σιχαίνομαι

αφόντς: αφ’ ότου

μπρούχαβους: παχύς (αλλά χαλαρός, άτονος)

διρμάτ(ι): ασκός

ένα κι ένα: αμέσως, γρήγορα

σμπόρους: ομιλία

ίνουρου: όνειρο

υπιτώρια (ή προυτώρια): προηγουμένως, πριν λίγο (υπό + τώρα;) (προ +
τώρα;)
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κουτσάκ(ι): άγκυλο ξύλο του σάγματος (σαμαριού)

κρέθκου: τρυφερό, φρέσκο, δροσάτο

λαμώνου: βυθίζομαι, τρώω πολύ

λαμώνου στου βιο: βυθίζομαι στην περιουσία (τρώω άπληστα απ’ την
περιουσία)

μούρτζιους: μαυριδερός, άνιπτος, ακάθαρτος

μουχόζκου: υπόξινο

έντησα: έχω μπλέξει, έχω βρει τον μπελά μου

ουρλιούμι: ωρύομαι, φωνάζω δυνατά

παλαϊζου: περιέρχομαι αναζητώντας κάτι, ψάχνω (πελαγίζω;)

παρτάλ(ι): ράκος, ύφασμα σε πολύ κακή κατάσταση

παρτάλας: ρακένδυτος, μη ευπρεπής, άτσαλος

δε συναστρέγιτι: δε συμφωνεί με καμιά λύση, δεν ευχαριστείται, είναι
ατίθασος

συδρουμώ: φροντίζω, βοηθώ (συνδράμω
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της εργασίας μου, αισθάνομαι ότι κάτι καινούργιο
γεννήθηκε. Το πόσο καλό ή κακό είναι το έργο μου, θα το κρίνουν οι αναγνώστες
του. Είμαι όμως σίγουρος πως έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στο χτίσιμο του
οικοδομήματος που λέγεται Τοπική Ιστορία. Έδωσα κάποιο έρεισμα, για να γραφεί
αργότερα ένα σπουδαίο βιβλίο από κάποιον Γουλιώτη ή και οποιονδήποτε θα
ήθελε να ασχοληθεί με την ιστορία αυτού του, τόσο αγαπητού σε μένα, τόπου.
Πιστεύω πως κανένας τόπος πάνω στη γη, όσο μικρός κι ασήμαντος κι αν
φαίνεται, δεν υστερεί σε πλούτο ιστορικό, λαογραφικό, περιβαλλοντικό, καθώς και
στους άλλους κλάδους που απαρτίζουν τη συγκρότηση της τοπικής ιστορίας.
Αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ το χωριό μου. Κι ό,τι έκανα, το έκανα με την ψυχή
μου. Παραδίνω, λοιπόν, αυτή την εργασία μου στη δημοσιότητα και θα είμαι πολύ
ευχαριστημένος, αν προκαλέσει το ενδιαφέρον και το συναίσθημα έστω και ενός
αναγνώστη.
Ευχαριστώ πολύ όσους μου έδωσαν πληροφορίες-μαρτυρίες για τη συγγραφή
του παρόντος.
Ευχαριστώ δηλαδή τους: Γεώργιο Χόλμπα, Κωνσταντινιά Βήττα-Χόλμπα,
Νικόλαο Ι. Τσάμο, παπα-Γιάννη Βήττα, Δημήτριο Βήττα, Φώτιο Δαλίπη, Βαρσάμη
(Μάκη) Καραγιάννη, Σταύρο Τσολακίδη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν έργο είναι κατά κύριο λόγο, μια γραπτή εργασία που
παρέδωσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός και το
περιεχόμενό του είναι συγκεκριμένα και αφορούν τα απολύτως απαραίτητα.
Ο επόμενος που θα γράψει το επόμενο βιβλίο για τις Γούλες, θα μπορούσε να
αναπτύξει πάρα πολλά επιπλέον θέματα. Έτσι θα μπορούσε να γράψει για τα
φαγητά, τα παιχνίδια που παίζονταν, τις δοξασίες, τα τραγούδια, τα παρατσούκλια,
τους χώρους του σπιτιού, τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και τόσα
άλλα.
Υπάρχει, λοιπόν, μεγάλο πεδίο, όπου θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί και
επεκταθεί ο μελλοντικός συγγραφέας της ιστορίας του χωριού.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Αθανασίου Τσαρμανίδη: Συμβολή στην Ιστορία της Επαρχίας
Σερβίων



Μηνά Μαλούτα: Τα Σέρβια



Αρετής Χονδρογιάννη: Δυτικομακεδονικά γράμματα (περιοδικό)



Μάκη (Βαρσάμη) Καραγιάννη: ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Γουλών (εφημερίδα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)



Ευθυμίου Μπουντώνα: Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος
Βελβενδού και των περιχώρων αυτού



Ηλία Λαμπρέτσα: Κωνσταντίνος Ματουλόπουλος



Ιωάννη Δημόπουλου: Τα παρά τον Αλιάκμονα εκκλησιαστικά



Λαζάρου Παπαϊωάννου: Το Ρύμνιο



Κωνσταντίνου Σιαμπανόπουλου: Νομός Κοζάνης



Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου (Σεπ. 1993): Η Κοζάνη και η περιοχή της



Νομαρχία Κοζάνης: Γνωριμία με το νομό Κοζάνης



Κώδικας Ζάβορδας



Έφης Νίκου-Γιωλτζόγλου: Λιβαδερό (Μόκρο)
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