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Γυαλί Καφενέ: 
ένα τοπωνύμιο 
που πάει αρκε-
τά πίσω στον 
χρόνο. Κάποτε 
η λίμνη έφτανε 
μέχρι τα όρια 
της περιοχής 
αυτής. Μάλιστα 
έχει καταγραφεί 
σε αρχεία και 
χάρτες η ύπαρ-
ξη ενός πλω-
τού καναλιού 
πλάτους 20 μ., 
δίπλα από την 
κατοικία του 
Ιωάννη Σταύ-
ρου.
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Γυαλί Καφενέ: Μια «γωνιά» 
της πόλης με ιστορία
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Γυαλί Καφενέ: ένα τοπω-
νύμιο που πάει αρκετά 
πίσω στον χρόνο. Κάπο-
τε η λίμνη έφτανε μέχρι 

τα όρια της περιοχής αυτής. Μά-
λιστα έχει καταγραφεί σε αρχεία 
και χάρτες η ύπαρξη ενός πλω-
τού καναλιού πλάτους 20 μ., δί-
πλα από την κατοικία του Ιωάν-
νη Σταύρου, έμπιστου τραπεζίτη 
και οικονομικού συμβούλου του 
Αλή πασά.
Στη θέση αυτή της κατοικίας, 
χτίστηκε στα τέλη του 19ου αι-
ώνα το ορφανοτροφείο αρρένων 
από το κληροδότημα Γ. Σταύρου, 
γιου του Ι. Σταύρου, ευεργέτη και 
πρώτου διοικητή της Εθνικής 
Τράπεζας. Είναι το περίφημο 
κτίριο Γ. Σταύρου, που σήμερα 
στεγάζει τις υπηρεσίες της Εκ-

παίδευσης. Απέναντι, βρίσκεται 
η πλατεία Γ. Σταύρου όπου και 
το καφενείο Γυαλί Καφενέ.
Ακριβώς αυτή η γειτνίαση της 
περιοχής αυτής με τη λίμνη, έχει 
οδηγήσει στην «αναθεώρηση» 
της ονομασίας «Γυαλί Καφενέ». 
Ο καθηγητής Γλωσσολογίας του 
Πανεπιστημίου Κώστας Οικονό-
μου έχει υποστηρίξει σε διάφορα 
άρθρα του ότι η ορθή γραφή δεν 
είναι «Γυαλί Καφενέ» αλλά «Για-
λί Καφενέ». Και «γιαλί» σημαίνει 
γιαλός, παραλία. Το «Γυαλί Κα-
φενέ», ωστόσο, ακόμα και λά-
θος, κατάφερε να επικρατήσει.
Επί οθωμανοκρατίας, στην πε-
ριοχή αυτή υπήρχε ένα κλούκι, 
ένας στρατιωτικός σταθμός για 
τον έλεγχο της εισόδου και της 
εξόδου των πολιτών. Στη θέση 
αυτού του σταθμού, ανεγέρθηκε 
ένα νέο κτίριο, που λειτούργησε 

ως καφενείο. Ήταν ξύλινο και  
υαλόφραχτο. Η γυάλινη αυτή 
«περίφραξη» ευθύνεται και για 
το «Γυαλί Καφενέ», την ονομα-
σία, που, αν και ενδεχομένως 
λάθος, παρέμεινε. Το καφενείο 
αυτό κάηκε γύρω στο 1930. Το 
σημερινό είναι το τρίτο κατά σει-
ρά κτίσμα, το οποίο έχει κι αυτό 
τη δική του ιστορία. Τη δεκαετία 
του ’70, επί χούντας, ο τότε δή-
μαρχος Σπύρος Φιλίππου ανέθε-
σε στον σημαντικό αρχιτέκτονα 
Άρη Κωνσταντινίδη να κάνει 
τη μελέτη για το νέο καφενείο. 
Το δημοτικό συμβούλιο αντέ-
δρασε όμως, με το σκεπτικό ότι 
η μελέτη έπρεπε να ανατεθεί σε 
κάποιον αρχιτέκτονα της πόλης. 
Την αρχιτεκτονική μελέτη του 
νέου Γυαλί Καφενέ την ανέλα-
βαν τελικά οι τεχνικές υπηρεσίες 
του Δήμου Ιωαννιτών.

Η περιοχή πάντως ήταν γνωστή 
και με άλλες ονομασίες. Ο λόγι-
ος και ιστοριοδίφης Δημήτρης 
Σαλαμάγκας καταγράφει δύο 
ονομασίες ακόμη: «Πλάτανος» 
και «Σταφυλοπάζαρο», οι οποί-
ες χρονολογούνται στα τέλη του 
19ου αι. και αρχές του 20ου αι. 
«Πλάτανος» λόγω του πλατάνου 
που υπήρχε και «Σταφυλοπά-
ζαρο» γιατί εκεί οι παραγωγοί 
συγκέντρωναν τα προοριζόμενα 
για πάτημα σταφύλια. Από τα 
μέσα του 20ου αιώνα, το Γυα-
λί Καφενέ απέκτησε έναν πιο.. 
μουσικό χαρακτήρα. Εκεί, μέχρι 
πρόσφατα, σύχναζαν οι μουσικοί 
και έκλειναν δουλειές για γά-
μους, πανηγύρια και ζιαφέτια…

■Μία από τις παλιότερες φωτο-
γραφίες των Ιωαννίνων του Α. 
Λαμπρινού
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ΚΟΙΝΣΕΠ: Περιμένοντας 
να καλυφθεί το χαμένο έδαφος

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένα από τα μεγαλύ-
τερα, υποτίθεται, 
στοιχήματα της πιο 
πρόσφατης κρισια-

κής περιόδου του καπιταλισμού, 
είναι η «κοινωνική οικονομία». 
Η ιδέα του «συνεταιρίζεσθαι» 
δηλαδή, νομοθετημένη έτσι 
ώστε θεωρητικά, να δημιουρ-
γήσει νέες θέσεις εργασίας, να 
εξασφαλίσει ένα εισόδημα και να 
προάγει κάποιους τομείς της επι-
χειρηματικότητας. Φυσικά, όλα 
αυτά σε συνθήκες άγριου αντα-
γωνισμού και καπιταλιστικών 
όρων ανάπτυξης, μόνο εύκολα 
και «ταιριαστά» δεν είναι. Ωστό-
σο, είναι μέρος της οικονομικής 
πολιτικής της ΕΕ, με καθορισμέ-
νους στόχους. 
Στην ευρύτερη περιοχή της 
Ηπείρου υπάρχουν πάνω από 
10 ενεργοί φορείς του τομέα της 
Κοινωνικής Οικονομίας, ενώ 
στα Γιάννενα λειτουργεί και ένα 
από τα 13 Κέντρα Στήριξης Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας για ΚΟΙΝΣΕΠ, με επιδο-
τούμενη δραστηριότητα.

Η κατάσταση για τους φορείς 
κοινωνικής οικονομίας παρα-
μένει πάντως αρκετά «θολή» 
και οι όροι λειτουργίας τους 
δεν διαφέρουν και πολύ από 
τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Με 
εξαίρεση της απαλλαγής από το 
τέλος επιτηδεύματος και της μη 
υποχρεωτικής για τις περισσό-
τερες επιχειρηματικές μορφές, 
εγγραφής στο ΓΕΜΗ, όλα τα 
υπόλοιπα ισχύουν αυτούσια. Εν 
ολίγοις, οι ΚΟΙΝΣΕΠ πληρώνουν 
ακριβώς τα ίδια ποσοστά φόρων, 
εισφορών κ.λπ. με τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις. 
Οι ΚΟΙΝΣΕΠ, οι οποίες συστά-
θηκαν με το νόμο 4019 του 2011 
(επί υπουργίας Λούκας Κατσέ-
λη) και επανακαθορίστηκε το 
πλαίσιό τους με το νόμο 4430 
του 2016 (επί υπουργίας Έφης 
Αχτσιόγλου), και γενικότερα, η 
κοινωνική οικονομία, δεν βρί-
σκονται στις προτεραιότητες της 
νέας κυβέρνησης. Αυτό φάνη-
κε τουλάχιστον από τις πρώτες 
δηλώσεις και κατευθυντήριες 
γραμμές που έδωσε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
στους υπουργούς του. 

Υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις; Μάλ-
λον όχι, καθώς η «γραμμή» της 
ΕΕ δεν έχει να κάνει με την κατά 
καιρούς κυβερνητική διάθεση, 
αλλά στοχεύει σε μια ικανή κά-
λυψη της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας από τους φορείς 
κοινωνικής οικονομίας, σε σύ-
ντομο χρονικό ορίζοντα. 
Από την άλλη όμως, οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις έχουν δεί-
ξει κατά καιρούς αδιαφορία σε 
τέτοιου είδους «στοχεύσεις». Η 
προηγούμενη κυβέρνηση δεν 
ασχολήθηκε πολύ σχολαστικά με 
τον τομέα, με περιπτώσεις όπως 
η υφυπουργός Ράνια Αντωνο-
πούλου που μάλλον δεν είχε ιδι-
αίτερη επαφή με την καθημερι-
νότητα των ΚΟΙΝΣΕΠ. 
Στον απολογισμό που έκανε η 
ειδική γραμματεία ΚΑΛΟ πριν 
από μερικές μέρες, υπήρξε η πα-
ραδοχή της καθυστέρησης των 
χρηματοδοτικών προγραμμά-
των, προκειμένου να εναρμονι-
στούν οι απαιτήσεις με τις προ-
διαγραφές της ΕΕ.
Επίσης, το κανονιστικό πλαίσιο 
δεν είναι ακόμα πλήρες και αρ-

κετά πράγματα που προβλέπο-
νται, επί της ουσίας… δεν είναι 
υποχρεωτικά. 
Κάπως έτσι, οι φορείς κοινωνι-
κής οικονομίας ζούνε παράλ-
ληλες πραγματικότητες: Από τη 
μια, αυτή του «κοινωνικού συνε-
ταιριστικού» πλαισίου που είναι 
εξαιρετικά αδύναμο ακόμα, αλλά 
δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε 
αρκετό κόσμο. Από την άλλη, 
τον κόσμο της φορολογίας και 
των συνθηκών της αγοράς, όπου 
αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα με όλες τις υπόλοι-
πες επιχειρήσεις.
Τι θα κάνει λοιπόν η νέα κυβέρ-
νηση με την κοινωνική οικο-
νομία; Είναι ένα ερώτημα που 
απαιτεί απαντήσεις, όχι προβαλ-
λόμενο από κάποια «ειδική ομά-
δα», αλλά από ένα ικανό κομμάτι 
της αγοράς. Απόψεις πάντως 
που εκφράστηκαν από  νεοφι-
λελεύθερα fora πρόσφατα, όπως 
για παράδειγμα ότι «οι ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ δεν είναι κανονικές επι-
χειρήσεις», μαρτυρούν άγνοια 
νομοθεσίας και πραγματικότη-
τας και ίσως, μια επικίνδυνη 
τάση… 

Στην ευρύτερη 
περιοχή της 
Ηπείρου υπάρ-
χουν πάνω από 
10 ενεργοί φο-
ρείς του τομέα 
της Κοινωνικής 
Οικονομίας, 
ενώ στα Γιάν-
νενα λειτουργεί 
και ένα από 
τα 13 Κέντρα 
Στήριξης Κοι-
νωνικής και 
Αλληλέγγυας 
Οικονομίας για 
ΚΟΙΝΣΕΠ, με 
επιδοτούμενη 
δραστηριότητα.

Κάνοντας 
κλικ στο 
μικρόφωνο 
μπορείτε να 
ακούσετε το 
ρεπορτάζ

https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A42018-%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D-2019.pdf
https://www.liberal.gr/apopsi/koinonikoi-sunetairismoi-i-StartUps/256950
https://www.liberal.gr/apopsi/koinonikoi-sunetairismoi-i-StartUps/256950
https://www.liberal.gr/apopsi/koinonikoi-sunetairismoi-i-StartUps/256950
https://soundcloud.com/s4l7lfluuizn/gqrvrfl8fuqb
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Ο Νίκος Τουλιάτος, ο πιο 
αναγνωρίσιμος «κρου-
στός» στην Ελλάδα, είναι 
ο «άνθρωπος αναφο-

ράς» την Κυριακή 14 Ιουλίου στο 
its Kale Festival την παράσταση 
«Ηχο-δράσεις».
Την παράσταση σκηνοθετεί ο 
Γιώργος Ρούφας, που «παραθέτει» 
περισσότερους από 20 συμμετέ-
χοντες-ουσες επί σκηνής, μου-
σικούς, συνθέτες, τραγουδιστές, 
ηθοποιούς, χορευτές που, «με 
όχημα τη μουσική, το λόγο και την 
κίνηση «αφηγούνται» ιστορίες του 
χθες και του σήμερα, με αφορμή 
τα πενήντα χρόνια καλλιτεχνικής 
δημιουργίας του Νίκου Τουλιάτου 
στον χώρο των κρουστών».
Αν οι καιρικές συνθήκες δεν το 
επιτρέψουν, η παράσταση θα με-
ταφερθεί στην αίθουσα «Β. Πυρσι-
νέλλας». Η είσοδος είναι ελεύθερη
Εμφανίζονται επί σκηνής οι εξής:
Θεατρική Ομάδα «Ηχοποιοί»: Ει-
ρήνη Καπελώνη, Αλίκη Τσουκαλά, 
Γεωργία Γιαννακούδη, Κατερίνα 
Μαρκεζίνη, Ολυμπία Σωτηροπού-
λου, Μέλανι Μαρχάινε, Δανάη Φί-
λιππα, Μάριος Τσουμάρης, Αλεξία 
Ξυγαλά, Νίνα Ακτύπη 
Percussive ensemble-ΗΧΟΔΡΑΣΗ: 
Κυριακή Τσακιρίδου, Σπύρος Καρα-
μήτσος, Κωνσταντίνος Τσαμόπου-
λος, Μαρία Χαραλαμπίδου, Βασίλης 
Παπανικολάκης, Μαρία Παντελάκη, 
Μαριάνθη Ντάλλα, Θοδωρής Ψυχα-
λής, Κώστας Παναγούλης 
Duo percussion-All Improvviso: 
Simone Mongelli, Νίκος Τουλιά-
τος 
Ομάδα χορού «Ηχοκίνηση»: Σταυ-
ρούλα Ροΐδου, Ισιδώρα Πρίμπα, 
Εύα Σωμαρακάκη, Ιωάννα Μην-
δρινού
Guest: Άννα Καρλάφτη (πιάνο, 
τραγούδι), Ευαγγαλία Σιουμάλα 
(κιθάρα), Φανή Τσαϊλάκη (τραγού-
δι)
Βοηθός σκηνοθέτη: Στελλίνα 
Ανεμά 
χορογραφία: Jimmy Kalis, 
φωτισμοί: Αλέξανδρος Πολιτά-
κης, ήχος: Παντελής Γιατζιτζό-
γλου

15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΙΟΣ ΣΤΟΝ 
ΦΡΟΝΤΖΟ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Πάριος έρχεται 
στον Φρόντζο, στις 15 Ιουλί-
ου, στις 21.00, με θεματική «Το 
ταξίδι του έρωτα» (αναμενόμε-
νη για το σύνηθες ρεπερτόριό 
του). Μαζί του τραγουδούν οι 
Κωνσταντίνος Αναγνώστου, Ρο-
δόκλεια Κουταλέλη, Ελένη-Στυ-
λιανή Αλεξανδρή.
Μαέστρος ο Ντίνος Γεωργού-
τσος, σε δεκαμελή ορχήστρα.
Τιμές εισιτηρίων : Διακεκριμένες 
θέσεις 22 ευρώ, γενική είσοδος 
18 ευρώ, φοιτητικό –ανέργων 
15 ευρώ
Προπώληση εισιτήριων:
■Ticketsioannina
■Ταμείο Πνευματικού Κέντρου 
(10 πμ - 2μμ και 6 - 9 μμ) 
■Ταμείο Δημοτικού Κινηματο-
γράφου (7 -10 μμ) 
■Κιόσκι Πλατείας Πύρρου (10 
πμ - 2μμ και 6 - 9 μμ) 
■Βιβλιοπωλείο Χαρτέξ (10 πμ - 
2μμ και 6 - 9 μμ) 
■Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης. 
(10 πμ - 2μμ και 6 - 9 μμ)
■Πληροφορίες για τη Συναυλία: 
2310257218,6909205621,69867
13300

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 

«ΑΓΑΠΗΣ 
ΛΟΓΙΑ» 
ΣΤΟ ΙΤΣ ΚΑΛΕ
ΤΟ ITS KALE Festival του 
Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζεται 
με τη συναυλία «Αγάπης λόγια» 
την Τρίτη 16 Ιουλίου, στις 21:00, 
στον χώρο μπροστά από το 
Βυζαντινό Μουσείο στο Ιτς 
Καλέ. Στη σκηνή του φεστιβάλ 
θα ανέβουν ο πιανίστας Δημή-
τρης Γιάκας, μαζί με τη μεσόφω-
νο Ειρήνη Καραγιάννη και τον 
βαρύτονο Χάρη Ανδριανό.
Είσοδος ελεύθερη.

14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο Νίκος Τουλιάτος στο Its Kale Festival
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14-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Η «Φεύγουσα Κόρη» στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Τη θεατρική παράσταση 
«Φεύγουσα Κόρη», σε σκη-
νοθεσία Μίρκας Γεμεντζά-
κη και με τη Ρηνιώ Κυριαζή 

στον ομώνυμο ρόλο, παρουσιάζει 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, στις 14 και 15 
Ιουλίου, στις 20:30, στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων
Το διήγημα του Αλέξανδρου Παπα-
διαμάντη «Μια ψυχή» έδωσε τον 
απαραίτητο καμβά για να ξετυλιχτεί 
το νήμα του κύκλου της ζωής μέσα 
από το νανούρισμα, το παραμύθι, το 
μοιρολόι της μάνας, της γιαγιάς και 
της κόρης. Ο λόγος του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη και η αυθεντική δι-
άλεκτος των παραμυθιών υποδη-
λώνουν μουσικά την έκφρασή τους 
και οδηγούν την ηθοποιό στην τέ-
χνη της αφήγησης. Ξεχασμένοι ήχοι 
και τρόποι ευελπιστούν να φέρουν 
τον θεατή κοντά στο δικό του πα-
ρελθόν και τόπο.
Η Μίρκα Γεμεντζάκη υπήρξε η δα-
σκάλα φωνής που με μαγικό τρόπο 
αναζητούσε στον κάθε μαθητή τη 
μοναδική βαθύτερη ουσία και ρίζα 
της φωνής του. Η παράστασή της 
«Φεύγουσα κόρη» είναι αποτέλε-
σμα της συνεργασίας της με την 
ηθοποιό Ρηνιώ Κυριαζή «την οποία 
οδήγησε σε ένα ταξίδι έρευνας και 
καταγραφής υλικού παραμυθιών, 
αφηγήσεων, τραγουδιών, νανουρι-
σμάτων αλλά κυρίως μοιρολογιών 
που μελέτησε δίπλα σε μοιρολογί-
στρες που δέχτηκαν να της διδά-
ξουν την τέχνη αυτή» όπως σημει-
ώνεται σε σχετική ανακοίνωση.
Η παράσταση είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη της σκηνοθέτη Μίρκας 
Γεμεντζάκη, η οποία πέθανε το 
2013. Η «Φεύγουσα Κόρη» πρωτο-
παίχτηκε τον Δεκέμβριο του 2005.
Εκτός από τη Ρηνιώ Κυριαζή, στην 
παράσταση έχουν συμβάλλει ο Μα-
νούσος Πλουμίδης (κλαρίνο) και ο 
Μανώλης Καρυωτάκης (κοστούμι). 
Φωτογραφίες ο Γιάννης Βλαστα-
ράς.
Η παράσταση είναι διάρκειας 1 
ώρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για 
το κοινό.

17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑ-
ΓΙΏΤΙΣΣΑ, ΣΤΟΝ 
ΦΡΟΝΤΖΟ
Μαρία Πενταγιώτισσα, του 
Μποστ ανεβαίνει στον Φρόντζο. 
Παίζουν οι Χρήστος Χατζη-
παναγιώτης, Ελένη Καστάνη. 
Εισιτήρια από 10 ευρώ, έναρξη 
στις 21:30

17-18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ROCK 
MOUNTAIN, 
ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ROCK Mountain fest: Δύο μέ-
ρες στον Προφήτη Ηλία, με θέα 
το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και 
μεταξύ άλλων τους Λάργκο και 
τους Nightstalker.

19 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 
ΡΙΤΑΣ ΑΝΤΏΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟ ITS KALE Festival φιλοξε-
νεί αυτή τη φορά τη Ρίτα Αντω-
νοπούλου μαζί με ένα δυναμικό 
σχήμα μουσικών, με επικεφαλής 
τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη. 
Η συναυλία θα γίνει την Παρα-
σκευή 19 Ιουλίου, στις 21:00, 
στον χώρο μπροστά από το Βυ-
ζαντινό Μουσείο, στο Ιτς Καλέ. 
Είσοδος ελεύθερη. 

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ 
ΑΡΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 
Η «ΛΏΞΑΝΤΡΑ»

Η «ΛΩΞΑΝΤΡΑ» της Μαρίας 
Ιορδανίδου ανεβαίνει στο υπαί-
θριο θέατρο της ΕΗΜ. Παίζουν 
οι Γιώργος Αρμένης, Ελένη Κοκ-
κίδου, εισιτήρια από 15 ευρώ, 
έναρξη στις 21:30

https://www.viva.gr/tickets/theater/periodeia/loksandra/
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 48 συναπτά έτη, στις 12 Ιουλίου 1971, η 
μουσική σκηνή του Ντιτρόιτ παρήγαγε έδειξε ένα 
από τα σημαντικότερα άλμπουμ της ιστορίας του 
ροκενρολ.
Οι Funkadelic έμοιαζαν μια φυσιολογική μουσική 
εκδοχή μιας περιοχής που τότε, έβγαζε τα πάντα: 
Από τον Ντελ Σάνον μέχρι τον Ίγκι και τους MC5. 
Υπήρξαν η «αδερφή μπάντα» των Parliament, που 
διαφέντευε ο αδιανόητα τεράστιος Τζωρτζ Κλί-
ντον, πρόσωπο αναφοράς στη μουσική κολεκτίβα 
των Parliament/Funkadelic. Ήταν η πιο «σκληρή» 
εκδοχή ενός μουσικού φάσματος που δεν έμπαινε 
εύκολα σε κανάλια, καθώς όλη η σκηνή της Νέας 
Υόρκης αλλά και του Ντιτρόιτ, στις οποίες πατούσε 
αμφότερα, επηρεαζόταν ιδιαίτερα από τη free jazz 
και την ψυχεδέλεια.
Το Maggot Brain όμως ήταν μια άλλη υπόθεση. 

Παρότι το αόρατο χέρι του Κλίντον καθοδηγούσε 
τα πάντα, την πρωτοκαθεδρία στο τελικό αποτέλε-
σμα είχε ο Έντι Χέιζελ, ένας από τους κορυφαίους 
μαύρους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο «Χέντριξ 
του φανκ».
Ένα βράδυ λοιπόν, η ιστορία θέλει τον Κλίντον να 
λέει στον Χέιζελ, ότι πρέπει να παίξει κιθάρα σαν 
«μόλις να είχε μάθει ότι πέθανε η μητέρα του, αλλά 
αμέσως μετά, να του λέγανε ότι είναι ψέματα και 
πως ζει». Η λεπτομέρεια ήταν ότι ο Κλίντον ήταν 
υπό την επήρεια LSD και ο Χέιζελ, ποιος ξέρει… Το 
αποτέλεσμα ήταν ένα από τα κορυφαία δεκάλεπτα 
«όχι ακριβώς σόλο» στην ιστορία της μουσικής, ένα 
κομμάτι που τελικά έδωσε και το όνομά του στο άλ-
μπουμ: Maggot Brain, γιατί είπαμε, ποιος ξέρει τι 
συνέβαινε στο κεφάλι και των δύο, εκείνη την ώρα. 
Το κομμάτι μπήκε σχεδόν αυτούσιο και ο Κλίντον, 
στην παραγωγή, εστίασε εντελώς στην κιθάρα του 
Χέιζελ, δημιουργώντας ένα τραγούδι που χωρίς να 

είναι μόνο κιθαριστικό, έμοιαζε τελικά να είναι. Το 
αστείο είναι πως, η «μουσική θεωρία» του κομμα-
τιού είναι βασικά μια απλή πεντατονική. 
O δίσκος δεν ήταν μόνο αυτό το κομμάτι. Είχε μια 
σειρά ακόμα εξαιρετικών τραγουδιών, όπως για πα-
ράδειγμα το super stupid. Αλλά τίποτε δεν μπορού-
σε να επισκιάσει αυτό που συνέβαινε στα πρώτα 
δέκα λεπτά του δίσκου…

Ένας φανκ ύμνος και μια 
ιστορική στιγμή για την κιθάρα

MAGGOT BRAIN

https://www.youtube.com/watch?v=JOKn33-q4Ao
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