
Όλοι κατανοούμε τις συ-

νέπειες ενός εμφυλίου σε

ένα έθνος, σε μία κοινωνία,

σε μία ομάδα… Όταν  αι-

μορραγούν πληγές, δεν

υπάρχει η πολυτέλεια της

προόδου και της δημιουρ-

γίας! … Πως σχετίζεται

όμως, ο μακρόκοσμος μιας

κοινωνίας με τον μικρόκο-

σμο του ανθρώπου; Σε ατο-

μικό επίπεδο, μπορεί να

αναπαραχθεί ένα ανάλογο

σκηνικό εμφυλίου;

Όσοι ασχολούνται σο-

βαρά με την υγεία από οποι-

οδήποτε μετερίζι,

γνωρίζουν πολύ καλά ότι

όλες σχεδόν οι ασθένειες –

και βέβαια ο καρκίνος- πριν

εκδηλωθούν σωματικά

έχουν βαθειά ψυχολογικά

αίτια. Οι ψυχικές παθήσεις,

τα αυτοάνοσα νοσήματα

καθώς και ο καρκίνος, ανα-

πτύσσονται σε ένα περιβάλ-

λον εσωτερικών

αντιθέσεων - κατά βάθος

αντιφάσεων, και πολύ γρή-

γορα συγκρούσεων. Αυτές

οι εσωτερικές συγκρούσεις

εκφράζονται ως σκέψεις

εναντίον σκέψεων, ως σκέ-

ψεις εναντίον συναισθημά-

των ως συναισθήματα εναν-

τίον σκέψεων, ως συναισθή-

ματα εναντίον

συναισθημάτων. Εγκέφαλος

εναντίον καρδιάς, καρδιά

εναντίον εγκεφάλου και το

χειρότερο ίσως, καρδιά

εναντίον καρδιάς! Η ασθέ-

νεια είναι προ των πυλών. Η

κατάρρευση του οργανι-

σμού δεδομένη. Ο εκφυλι-

σμός του, θέμα χρόνου…  

Έναν «ανάλογο εμφύλιο»

περιέγραφε ο μεγάλος Κα-

ζαντζάκης στην Ασκητική

του:  

φωνάζει ο νους: "Εγώ μο-

νάχα υπάρχω! …  Είμαι ο

νόμος. Όξω από μένα τί-

ποτα δεν υπάρχει...  Γιατί να

χανόμαστε κυνηγώντας το

αδύνατο; Μέσα στον ιερό

περίβολο των πέντε αιστή-

σεων χρέος μας ν' αναγνω-

ρίσουμε τα σύνορα του

ανθρώπου". 

Μα μια άλλη μέσα μου

φωνή, ας την πούμε έχτη

δύναμη, ως την πούμε καρ-

διά, αντιστέκεται και φωνά-

ζει: -"Όχι! Όχι! Ποτέ μην

αναγνωρίσεις τα σύνορα

του ανθρώπου! Να σπας τα

σύνορα! Ν' αρνιέσαι ό,τι θω-

ρούν τα μάτια σου! Να πε-

θαίνεις και να λες: Θάνατος

δεν υπάρχει"! 

Ο νους: -Καρδιά, απλοϊκή

καρδιά, γαλήνεψε κι υποτά-

ξου"!

Μα η καρδιά ανατινάζεται

και φωνάζει: -"Είμαι ο χω-

ριάτης και πηδώ απάνω στη

σκηνή κι επεμβαίνω στην

πορεία του κόσμου! Δε ζυ-

γιάζω, δε μετρώ, δε βο-

λεύουμαι! Ακολουθώ το

βαθύ μου χτυποκάρδι".

Εδώ, ο παραδομένος στις

περιορισμένες αισθήσεις

του νους, μάχεται ενάντια

στην καρδιά στην προσπά-

θεια του να την  περιορίσει

σε ένα στενό χώρο, ώστε

να μπορεί να την ελέγχει…

Όσο μαίνεται αυτός ο εμφύ-

λιος και ο βολεμένος νους

προσπαθεί να  επικρατήσει

και να υποτάξει την καρδιά,

το αποτέλεσμα είναι προδι-

κασμένο: Θα ζούνε μαζί

χωρίς να είναι μαζί, περιορι-

σμένοι κι οι δυο, στα όρια

της ανάγκης σε ένα στενό

χώρο- στενάχωρα! Γι αυτό

(κι οι δυο), χωρίς σθένος-

ασθενείς, χωρίς σκοπό-

άσκοπα, χωρίς στόχο-

άστοχα… 

Αναγνωρίζουμε κάτι από

αυτές τις γραμμές στη σύγ-

χρονη εποχή μας;

(Αύριο η συνέχεια…) 

Οι αστρονόμοι χρησιμο-

ποίησαν τη μεγάλη διάταξη

τηλεσκοπίων ALMA (Ata-

cama Large Millimeter/sub-

millimeter Array) του

Ευρωπαϊκού Νοτίου Παρα-

τηρητηρίου στη Χιλή για να

ανακαλύψουν σε ένα πολύ

μακρινό γαλαξία μια πελώ-

ρια μάζα αστρόσκονης,

όταν ακόμη το σύμπαν είχε

ηλικία 600 εκατομμυρίων

ετών, δηλαδή είχε μόλις το

4% της σημερινής ηλικίας

του, σε μια εποχή που δημι-

ουργούνταν οι πρώτες γε-

νιές άστρων και γαλαξιών.

Πρόκειται για τον πιο

νεαρό και πιο μακρινό γαλα-

ξία -τον A2744_YD4- όπου

έχει ποτέ ανιχνευθεί δια-

στρική σκόνη, η οποία δημι-

ουργείται από την

καταστροφή προηγούμενων

άστρων με μορφή σούπερ-

νόβα. Ταυτόχρονα, η παρα-

τήρηση αποτελεί την πιο

μακρινή ανίχνευση οξυγό-

νου στο σύμπαν. Από κοι-

νού, τα δύο ευρήματα

φωτίζουν περισσότερο τη

γέννηση και τον εκρηκτικό

θάνατο των πρώτων

άστρων.

Οι αστρονόμοι από διάφο-

ρες χώρες, με επικεφαλής

τον Νίκολας Λαπόρτε του

University College του Λον-

δίνου (UCL), έκαναν τη σχε-

τική δημοσίευση στο

περιοδικό αστροφυσικής

"Astrophysical Journal Let-

ters'.

Η κοσμική σκόνη αποτε-

λείται κυρίως από πυριτία,

άνθρακα και αλουμίνιο, σε

κόκκους μικρούς όσο ένα

εκατομμυριοστό του εκατο-

στού του μέτρου. Τα χημικά

στοιχεία της σκόνης δημι-

ουργούνται στο εσωτερικό

των άστρων και διασκορπί-

ζονται στο σύμπαν, όταν τα

άστρα πεθαίνουν, ιδίως με

τις θεαματικές εκρήξεις των

υπερκαινοφανών αστέρων

(σούπερ-νόβα).

Η άφθονη πια σήμερα

αστρόσκονη αποτελεί θεμέ-

λιο λίθο για το σχηματισμό

νέων άστρων και πλανητών.

Όμως στο πρώιμο σύμπαν

ήταν σπάνια, επειδή μόλις

τότε πέθαιναν οι πρώτες γε-

νιές άστρων, που την είχαν

δημιουργήσει και άρχισαν

να τη διασπείρουν στο διά-

στημα. Η ανίχνευση τόσο

πρώιμης αστρόσκονης

βοηθά, μεταξύ άλλων, να

προσδιορισθεί πότε εξερρά-

γησαν οι πρώτες σούπερ-

νόβα.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν

ότι η ποσότητα σκόνης του

γαλαξία A2744_YD4 ήταν

έξι εκατομμύρια φορές με-

γαλύτερη από τη μάζα του

Ήλιου μας, ενώ η συνολική

μάζα των άστρων που

αυτός περιείχε, ήταν δύο δι-

σεκατομμύρια φορές μεγα-

λύτερη από τη μάζα του

δικού μας άστρου. Τα άστρα

σε αυτό τον νεαρό γαλαξία

εκτιμάται ότι δημιουργούν-

ταν με ρυθμό 20 ηλιακές

μάζες το χρόνο, έναντι

μόλις μίας ηλιακής μάζας

ετησίως στο δικό μας γαλα-

ξία σήμερα.

Η Βενετία εκπέμπει

«SOS», με τους ειδικούς να

προειδοποιούν για την κλι-

ματική αλλαγή... 

Η ιστορική πόλη, γνωστή

και ως «πλωτή», αλλά και

ένα μεγάλο μέρος των

ακτών της Αδριατικής στην

Ιταλία, κινδυνεύουν να εξα-

φανιστούν, σύμφωνα με

αποκαλυπτική έρευνα,

καθώς τα επίπεδα της θά-

λασσας συνεχίζουν να αυ-

ξάνονται.

Σύμφωνα με τους ερευνη-

τές καταγράφεται ότι η Βε-

νετία θα μπορούσε να

βυθιστεί σε 100 χρόνια από

τώρα, εξαιτίας της κλιματι-

κής αλλαγής! «Η Μεσόγειος

θα αυξηθεί 140 εκατοστά

πριν από το 2100», όπως

λένε, την στιγμή που

η  στάθμη της θάλασσας

έχει αυξηθεί κατά μόλις 30

εκατοστά κατά τα τελευταία

1.000 χρόνια, ενισχύοντας

τα αρνητικά ευρήματα. 

Οι ερευνητές, από το

Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσι-

κής και Ηφαιστειολογίας

της Ιταλίας, δηλώνουν ότι η

επιτάχυνση της ανόδου της

στάθμης της θάλασσας προ-

έρχεται από την υπερθέρ-

μανση του πλανήτη.

Αναφέρουν δε, ότι προέρχε-

ται ακόμη  και από τις εκ-

πομπές αερίων του

θερμοκηπίου που οδηγούν

στην όλο και μεγαλύτερη

συγκέντρωση διοξειδίου

του άνθρακα στον αέρα.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε

στο επιστημονικό περιοδικό

«Quaternary International»

και χρηματοδοτήθηκε από

το εθνικό ινστιτούτο της

Ιταλίας για τις νέες τεχνο-

λογίες, την έρευνα και την

οικονομική ανάπτυξη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι

33 περιοχές διατρέχουν με-

γάλο κίνδυνο από την προ-

βλεπόμενη αύξηση της

ανόδου στάθμης της θάλασ-

σας. Εκτός από την ακτο-

γραμμή στη βόρεια

Αδριατική, από την Τεργέ-

στη έως τη Ραβέννα, περι-

λαμβάνονται: η Βερσίλια

στην Τοσκάνη, το Φιουμι-

τσίνο στη Λάτσιο, πεδιάδες

στους ποταμούς Πο, Φόντι,

Σέλε και Βολτούρνο και οι

ακρογραμμές της Κατάνια,

του Κάλιαρι και του Ορι-

στάνο.

Στην Ευρώπη, τουλάχι-

στον 86 εκατομμύρια άν-

θρωποι ζουν 10 χιλιόμετρα

μακρυά από ακτογραμμή.  

Μια ξεχωριστή έρευνα,

εκτιμά ότι η υπερθέρμανση

του πλανήτη θα μπορούσε

να ανεβάσει τα επίπεδα της

θάλασσας στο ύψος μιας

τριώροφης πολυκατοικίας.  
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Έως δέκα λεπτά μετά θάνατον
λειτουργεί ο εγκέφαλος

Ανεξήγητο προς το παρόν το φαινόμενο όπως αποκαλύπτει καναδική μελέτη

ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ο «ΚΟΤΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ «ΚΟΤΑ ΜΟΥ ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΚΟΤΑ»

Παλιότερα ήταν πολύ συνηθι-

σμένο το φαινόμενο στην πόλη

μας,  να γυρίζουν στους δρόμους

και κυρίως στις ταβέρνες, πλανό-

διοι λαϊκοί οργανοπαίχτες. Αλλά

και τα κάλαντα, τα τραγουδούσαν

όχι μόνον παιδάκια, αλλά και πλα-

νόδιοι μουσικοί, που περιφέρονταν

στα καταστήματα. Ακόμα και την

ημέρα του Πάσχα, μικρές κομπα-

νίες περνούσαν από τα σπίτια των

μερακλήδων, για να ευχηθούνε και

να παίξουν λίγα τραγούδια.  Ήταν

μία συνήθεια, που σήμερα σχεδόν

έχει εκλείψει.

Αφορμή για το σημερινό σημεί-

ωμα, είναι μία παλιά αναμνηστική

φωτογραφία, που χρονολογείται

από  αρχές της δεκαετίας του 1960.

Απεικονίζονται  πλανόδιοι οργανο-

παίχτες, που τραγουδούσαν τα κά-

λαντα. «Τραβήχτηκε» έξω από το

κρεοπωλείο Κατσίκα - Κωστίκα, που

βρίσκονταν στη γωνία  των οδών

Βασιαρδάνη και Πλαστήρα, εκεί που

σήμερα είναι η κάβα Σφέτσιου. Τη

φωτογραφία «τράβηξε» ο Νίκος

(Λούλης) Ψημένος, που διατηρούσε

τότε μανάβικο στη γωνία Πλαστήρα

και Διάκου, εκεί που σήμερα είναι το

μπάρ «Σφεντόνα». Ο Ψημένος είχε

σαν χόμπι του, την φωτογράφηση

διάφορων τύπων της πόλης μας1.

Έτσι απαθανάτισε και τους δύο πλα-

νόδιους μουσικούς μαζί με ανθρώ-

πους της αγοράς, τους ιδιοκτήτες

του κρεοπωλείου αλλά και περαστι-

κούς. Στην προαναφερθείσα φωτο-

γραφία (1) καθιστοί διακρίνονται

από αριστερά με τη λαουτοκιθάρα ο

Θεόδωρος Θεοδώρου (Κότας) και

δίπλα του με το βιολί ο Γιώργος

Στεργιόπουλος (Βόδιας). Δεξιά κα-

θιστός είναι ο Γιώργος Κουκουλέ-

τσος, που δεν ήταν μουσικός2.

Όρθιοι διακρίνονται από αριστερά:

πρώτος Φώτης Κωτούλας (;), δεύτε-

ρος ο Νικόλαος Αποστόλου, λαχει-

οπώλης, γνωστός και σαν

«Μπάμπης», τρίτος ο κρεοπώλης

Χρίστος Κωστίκας, τέταρτος Μαμά-

τσιας (;), πέμπτος ο Βασίλειος Βού-

ζας (πατέρας του Νίκου), έκτος ο

κρεοπώλης Γιάννης Κατσίκας (πα-

τέρας του Κώστα και του Χρύσαν-

θου) και έβδομος Καραίσκος (;). Δεν

υπάρχει καμία προσέγγιση για το

όνομα του τελευταίου δεξιά. Το

σκούρο κοστούμι του όμως, αφήνει

ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν κά-

ποιος έμπορος υφασμάτων της γει-

τονιάς.

Ας σταθούμε όμως στο παρατσού-

κλι «Κότας» του εικονιζόμενου μου-

σικού Θεόδωρου Θεοδώρου

(1915-1971). Σύμφωνα με μαρτυ-

ρίες παλιότερων Καρδιτσιωτών,

αυτό του δόθηκε επειδή όταν τον

καλούσαν να τραγουδήσει σε πα-

ρέες, έλεγε πάντα το τραγούδι

«Κότα μου παλιά μου κότα». Έτσι

του βγήκε το «Κότας3». Προσωπικά

δεν άκουσα τον ίδιο να παίζει την

«Κότα». Την άκουσα όμως  και την

κατέγραψα γύρω στο 1975, από τον

Κώστα Τσιτσιρίγκα (Λιάρα), που κι’

αυτός το τραγουδούσε και το

έπαιζε με το σαντούρι του. Στίχοι οι

παρακάτω:

Κότα μου παλιά μου κότα, πουν’ τ’
αυγά πού ’κανες πρώτα

Κότα μου που κακαρίζεις και για
μάγκες μουρμουρίζεις.

Πού ’σουνα ξεμυαλισμένη, κι
ήρθες το πρωί βρεγμένη.

Ήμουνα στα λιβαδάκια και βο-
σκούσα χορταράκια. 

Το τραγουδούσαν επίσης ο Βασί-

λης Καλαμπάκας και ο Κώστας Δα-

νιήλ (φωτ. 2). Το τραγούδι είναι

ζεϊμπέκικο. Η δεύτερη στροφή συ-

ναντάται σε δημοτικά τραγούδια,

που αναφέρονται στην πέρδικα. Δεν

είναι γνωστό αν το έγραψε (ή δια-

σκεύασε) ο «Κότας» ή κάποιος

άλλος. Πιθανόν ο «Κότας» να τοπο-

θέτησε τους στίχους πάνω σε προ-

ϋπάρχουσα μελωδία. Επίσης, όσοι

το τραγουδούσαν άλλαζαν η προ-

σέθεταν στίχους. Συνεπώς, μπορεί

να θεωρηθεί, ότι είναι ένα «αδέ-

σποτο» ρεμπέτικο. Μία “live” ηχο-

γράφησή του με τον Καρδιτσιώτη

τραγουδιστή Νίκο Κουκουμτζή, έχει

κυκλοφορήσει σε κασέτα, γύρω στο

19754. Έχει τον ίδιο τίτλο και μικρο-

διαφορές στους στίχους. Ο Νίκος

Κωστής που το έπαιζε με την ρεμ-

πέτικη κομπανία του «Τα καλά παι-

διά», είχε αλλάξει κάπως τη

μουσική του, και είχε προσθέσει δι-

κούς του στίχους. Έτσι, στον δεύ-

τερο στίχο έλεγε «Κότα μου που

κακαρίζεις και κοκόρους ξεμυαλί-

ζεις», και παρακάτω:

Ήθελα να πιώ νεράκι κι έπεσα μεσ’
το αυλάκι.

Ρε κατεργάρα ας’ το ψέμα, και δεν
με ξεγελάς (;) εμένα.

Πριν χρόνια, το έπαιζε και η κομ-

πανία του Βασίλη Τσιάρα. Σήμερα ο

«Κότας» και η «Κότα» του, έχουν

σχεδόν ξεχαστεί. Από έρευνα στην

δισκογραφία πάντως, δεν βρέθηκε

να έχει κυκλοφορήσει κάποιο παρό-

μοιο ρεμπέτικο τραγούδι. Πιθανό-

τατα λοιπόν η «Κότα»,

δημιουργήθηκε και κυκλοφορούσε

μόνο στην Καρδίτσα.

Ευχαριστούμε τον Φιλάρετο Ψη-

μένο, για την παραχώρηση της φω-

τογραφίας. καθώς και τους  Γιάννη

Μαυραντζά και Βασίλη Σισίκη για τη

βοήθειά τους.

1.  Τη φωτογραφία παραχώρησε ο
γιός του Φιλάρετος, που την προσ-
διόρισε χρονικά. Επίσης μας πληρο-
φόρησε ότι οι δύο οργανοπαίχτες
περνούσαν από τα μαγαζιά και τρα-
γουδούσαν τα κάλαντα.

2.  Κατά διαστήματα πουλούσε
βδέλλες. Οι κόρες του Φανή και
Μάγδα, ήταν τραγουδίστριες σε δη-
μοτικές ορχήστρες.

3.  Τα παρατσούκλια αυτά ήταν

πολύ διαδεδομένα μεταξύ των μου-
σικών της πόλης μας. Έτσι ο δεύτε-
ρος μουσικός της φωτογραφίας Γ.
Στεργιόπουλος ήταν περισσότερο
γνωστός σαν «Βόδιας». Γιατί έτσι
τον ξεχώριζαν από τον άλλο μου-
σικό Αχιλ. Στεργιόπουλο. Ακόμα ο
Κώστας Τσιτσιρίγκας ήταν γνωστός
σαν «Λιάρας» και ο Κων. Σισίκης
σαν «Τσιώνας». Ο Κων. Ζαρκάδας
μάλιστα ήταν περισσότερο γνωστός
σαν «Ζέρβας», επειδή έπαιζε βιολί
με το αριστερό χέρι. Ακόμα και σή-
μερα οι απόγονοί του έχουν το πα-
ρατσούκλι «Ζέρβας».  

4.  Η κασέτα έχει τίτλο «Νίκος και
Κώστας Κουκουμτζής Νο 2». Ηχο-
γράφηση από το κέντρο «Φαντα-
σία». Κυκλοφόρησε από το
στούντιο ηχογραφήσεων «Silver
Sound» του Βαγγέλη Καραβασίλη.
Το κέντρο «Φαντασία», ήταν επί της
οδού Τρικάλων, εκεί που σήμερα
είναι το κέντρο «Χάραμα».

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί

να συνεχίσει να λειτουργεί, έχον-

τας ηλεκτρική δραστηριότητα για

τουλάχιστον δέκα λεπτά μετά τον

θάνατο, αποκαλύπτει καναδική με-

λέτη που δημοσιεύεται στο επιστη-

μονικό έντυπο «Canadian Journal

of Neurological Studies».

Αν και ο θάνατος παραμένει ένα

μεγάλο μυστήριο, οι επιστήμονες

γενικά θεωρούν ότι η εγκεφαλική

δραστηριότητα σταματά περίπου τη

στιγμή που σταματά να χτυπά η

καρδιά. Περσινή έρευνα, όμως, είχε

δείξει ότι τα γονίδια συνεχίζουν να

είναι ενεργά - σε μερικές περιπτώ-

σεις μάλιστα ακόμη πιο ενεργά από

ό,τι όταν ο άνθρωπος είναι εν ζωή -

ακόμη και επί μέρες μετά τον θά-

νατο.

Το ανεξήγητο μυστήριο

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου

του Δυτικού Οντάριο δημοσιεύουν

την περίπτωση ενός ατόμου που

είχε χαρακτηριστεί κλινικά νεκρός,

δηλαδή χωρίς καρδιακό παλμό και

χωρίς αντιδράσεις στις κόρες των

ματιών, αλλά παρόλα αυτά ο εγκέ-

φαλος του συνέχισε να λειτουργεί.

Η ηλεκτρική εγκεφαλική δραστη-

ριότητά του εμφάνιζε μεγάλες ομοι-

ότητες με τα εγκεφαλικά κύματα

Δέλτα, που παρατηρούνται στη

φάση του βαθέως ύπνου. 

Να σημειωθεί ότι, εξέτασαν με

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα συνο-

λικά τις περιπτώσεις τεσσάρων αν-

θρώπων, εκ των οποίων μόνο ο ένας

είχε εγκεφαλική δραστηριότητα

μετά τον κλινικό θάνατό του.

Προς το παρόν δηλώνουν άγνοια

πώς γίνεται να υπάρχει εγκεφαλική

λειτουργία για αρκετά λεπτά μετά

τον κλινικό θάνατο. Και ενώ πρόκει-

ται για έναν μόνο άνθρωπο, δηλώ-

νουν σίγουροι ότι δεν έχουν κάνει

κάποιο λάθος οι ίδιοι ή τα ιατρικά

μηχανήματα. 

Στους υπόλοιπους, ο εγκέφαλος

είχε σταματήσει να λειτουργεί πριν

σταματήσει η καρδιά να χτυπά.

Όμως, οι εγκέφαλοι και των τεσσά-

ρων εμφάνισαν ελαφρώς διαφορε-

τική συμπεριφορά τα αμέσως

επόμενα λεπτά μετά τον κλινικό θά-

νατο- ένα ακόμη μυστήριο για το τι

συμβαίνει μετά το θάνατο.

Σε κάθε περίπτωση η νέα μελέτη

εγείρει ηθικά διλήμματα σχετικά,

μεταξύ άλλων, με το πότε είναι

σωστό να αφαιρούνται από τους

δωρητές τα όργανα προς μεταμό-

σχευση, μετά τη διαπίστωση του

κλινικού θανάτου. 

Του  Αριστομένη Καλυβιώτη

Ο εμφύλιος …μέσα μας!

Ανακαλύφθηκαν η πιο μακρινή αστρόσκονη
και το πιο μακρινό οξυγόνο στο σύμπαν

Αστρονομία

Πιθανόν να εξαφανιστεί 
τα επόμενα 100 χρόνια

Η Βενετία εκπέμπει SOS:

Του Αναστάσιου Σπυρίδη

(φωτ. 1) Μπροστά στο κρεοπωλείο Κατσίκα - Κωστίνα, που βρίσκονταν στη γωνία  των οδών Βασιαρδάνη και

Πλαστήρα. Καθιστοί από αριστερά: με τη λαουτοκιθάρα ο Θεόδωρος Θεοδώρου (Κότας) και δίπλα του με το

βιολί ο Γιώργος Στεργιόπουλος (Βόδιας). Δεξιά καθιστός  ο Γιώργος Κοιυκουλέτσος. Όρθιοι από αριστερά:

πρώτος Φώτ. Κωτούλας (;), δεύτερος ο Νικόλαος Αποστόλου, λαχειοπώλης, γνωστός και σαν «Μπάμπης», τρί-

τος ο κρεοπώλης Χρίστος Κωστίκας, τέταρτος Μαμάτσιας (;), πέμπτος Βασίλης Βούζας, έκτος ο κρεοπώλης

Γιάννης Κατσίκας, έβδομος  Καραίσκος (;). Δεν προσδιορίστηκε το όνομα του τελευταίου δεξιά. Φωτογραφία

των αρχών της δεκαετίας του 1960.

(φωτ. 2) Ο Κώστας Δανιήλ με το βιολί και ο Βασίλης Καλαμπάκας με τη

λαουτοκιθάρα, διασκεδάζουν μία παρέα στο ταβερνάκι «Ψάθα» (οδός

Δημ. Εμμανουήλ κοντά στην Υψηλάντου), γύρω στο 1985. 
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