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Στη γραφική Πάργα, την πόλη όπου µεγάλωσε και που 
αγάπησε όσο καµία άλλη, έγινε την Τρίτη το µεση-
µέρι (ώρα Ελλάδας) η κηδεία του Αλκη Αλκαίου. 

Με φόντο τον συννεφιασµένο ουρανό, συγγενείς, φίλοι, 
συνάδελφοι, αλλά και απλός κόσµος, είπαν το τελευταίο 
αντίο στον εµπνευσµένο ποιητή του ελληνικού τραγουδιού 
που για δεκαετίες µας χάριζε υπέροχα τραγούδια.

Εκεί ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, ο άνθρωπος µε τον 
οποίο ο Αλκης Αλκαίος ανέπτυξε την πιο µακρόχρονη και 
δηµιουργική καλλιτεχνική σχέση, δηµιουργώντας µαζί 
κορυφαία τραγούδια όπως τα «Ρόζα», «Ερωτικό», «Πάντα 
γελαστοί» κ.ά. Εκεί ήταν όµως κι άλλοι καλλιτέχνες που 
είχαν συνεργαστεί µαζί του, όπως ο Σωκράτης Μάλαµας, ο 
Παντελής Θαλασσινός, ο Μίλτος Πασχαλίδης κ.ά.

Την ώρα που η σορός του Αλκη Αλκαίου µεταφερόταν 
στην τελευταία του κατοικία, µαθητές από διάφορα σχολεία 
της Πάργας σιγοτραγουδούσαν κάποια από τα πιο αγαπη-
µένα κοµµάτια του δηµιουργώντας έντονη συγκινησιακή 
ατµόσφαιρα. Ο δήµαρχος της πόλης Αθανάσιος Λιόλιος 
χαρακτήρισε την ηµεροµηνία ως παντοτινή µέρα πένθους 
για τον τόπο, ενώ ανακοίνωσε πως σύντοµα µια κεντρική 
πλατεία της πόλης θα πάρει το όνοµα του εκλιπόντος.

Eφυγε την Τρίτη από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, ο Ιν-
δός µαέστρος, Ραβί Σανκάρ, ο άνθρωπος που σύ-
στησε το σιτάρ στο µουσικό στερέωµα. Ο Σανκάρ 

άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκοµείο στο Σαν 
Ντιέγκο, όπως ανακοίνωσαν τα ινδικά ΜΜΕ.

Ο ινδός πρωθυπουργός Μαµόχαν Σινγκ εξέφρασε τη 
θλίψη του για το θάνατο του Σανκάρ, 
αποκαλώντας τον εθνικό θησαυρό 
και παγκόσµιο πρέσβη της ιν-
δικής πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς. Ο Ραβί Σανκάρ 

γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1920 στην ιερή πόλη της 
Μπενάρες, σήµερα γνωστής ως Βαρανάσι και ήταν ο νε-
ότερος από τους πέντε γιους της οικογένειά του. Από το 
1938 µαθήτευσε κοντά στον µεγάλο Ινδό µουσικό Ου-
στάντ Αλλαουντίν Χαν. Το 1957 πραγµατοποίησε την 
πρώτη του περιοδεία στις ΗΠΑ. 

Το 1962 ίδρυσε την Kinnara School of Music στη 
Βοµβάη. ∆ίδαξε το σιτάρ στον Τζορτζ Χάρισον των 
Beatles, και πρώτοι αυτοί χρησιµοποίησαν το όργανο 
αυτό στις ηχογραφήσεις τους. Από τότε ήχος του σιτάρ 
χρησιµοποιήθηκε για µεγάλο διάστηµα από τα ροκ συ-
γκροτήµατα. Το πάθος του Ραβί για τη µουσική ξεκίνησε 
από παιδί, όταν άκουσε για πρώτη φορά βεδικές ψαλ-
µωδίες στην πόλη όπου γεννήθηκε. αλλά η πρώτη του 
ενασχόληση ήταν µε το χορό. 

Ο µεγαλύτερος αδελφός του ήταν ο χορευτής, ο 
οποίος είχε συνεργαστεί µε τη διάσηµη χορεύ-
τρια Άννα Πάβλοβα, πριν συστήσει µία µουσι-
κοχορευτική οµάδα που έδινε παραστάσεις ιν-
δικού χορού στη ∆ύση.

Επειτα από «βροχή» βραβείων, η ινδική δη-

µοκρατία του απένειµε την ανώτατη τιµητική διάκριση 
«Bharat Ratna» («Θησαυρός της Ινδίας») και η Βρετανία 
τον έχρισε Ιππότη, ενώ στις ΗΠΑ εξελέγη µέλος της 
Αµερικανικής Ακαδηµίας Γραµµάτων και Τεχνών. Στα 
τελευταία χρόνια της ζωής του µοίραζε το χρόνο του µε-
ταξύ της Καλιφόρνια και του Νέου ∆ελχίου, όπου ο το 
Ινστιτούτο Μουσικής και Τεχνών Ραβί Σανκάρ λειτούρ-
γησε το 2003, το οποίο ήταν όνειρο ζωής.

Είχε παντρευτεί δύο φορές και ζούσε µε τη δεύτερη 
σύζυγό του Σουκάνια και την κόρη τους Ανούσκα, η 
οποία ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα της, είναι 
επίσης διάσηµη σιταρίστρια.

Επίσης, κόρη του είναι και η διάσηµη τραγουδίστρια 
της τζαζ Νόρα Τζόουνς, από προηγούµενη σχέση του µε 
την παραγωγό, Σου Τζόουνς, ενώ έχει και έναν γιο από 
τον πρώτο του γάµο. Το 1999 τιµήθηκε µε την υψηλότε-
ρη διάκριση στην Ινδία, το Μπχαράτ Ράτνα (Θησαυρός 
της Ινδίας). Η τελευταία του συναυλία ήταν στο Λονγκ 
Μπιτς στις 4 Νοεµβρίου, όπου εµφανίστηκε µαζί µε την 
κόρη του Ανούσκα.

«Είναι µία στιγµή θλίψης, αλλά και ευγνωµοσύνης 
και ευχαριστιών για το ότι ήταν µέρος της ζωής µας», 
έγραψαν στον λογαρισµό του στο Twitter η σύζυγος και 
η κόρη του. Το «σκαθάρι» Τζορτζ Χάρισον τον είχε απο-
καλέσει «νονό της παγκόσµιας µουσικής» και ο Σανκάρ 
ήταν αυτός που «εµφύτευσε» τους ήχους της raga στην 
δυτική συνείδηση, γεφυρώνοντας για πρώτη φορά το 
χάσµα ανατολικής και δυτικής µουσικής.

Η αναγνώριση του Σανκάρ ως µετρ του σιτάρ οφείλε-
ται στην εξαιρετική τεχνική του, τη δηµιουργικότητα του 
και το ευρύ φάσµα της µουσικότητάς του. Στη ∆ύση, το 
όνοµά του αποτελεί συνώνυµο της µουσικής της Ινδίας.

Πέθανε ο Ραβί Σανκάρ
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 92 ΕΤΩΝ

Τελευταίο αντίο 
στην Πάργα 
µε τους µαθητές 
να σιγοτραγουδούν...

ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΑ 86 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ Η ΓΚΑΛΙΝΑ ΒΙΣΝΙΕΦΣΚΑΓΙΑ

Θεωρούνταν κάτι σαν «εθνικός 
θησαυρός» για τη Ρωσία. Για τη 
σαγηνευτική φωνή της ο Βρε-

τανός συνθέτης Μπέντζαµιν Μπρίτεν 
έγραψε το θρυλικό «Πολεµικό ρέκ-
βιεµ» του. Πολιόρκησε και έπεισε τον 
διάσηµο βιολοντσελίστα και µαέστρο 
- και φίλο της Ελλάδας - Μστισλάφ 
Ροστροπόβιτς να γίνει ο τρίτος της 
σύζυγος από το 1955 (έως το 2007 
που εκείνος πέθανε). Αυτά και πολλά 
άλλα χαρακτηρίζουν τη διάσηµη - και 
αγαπηµένη στη Ρωσία, αλλά και στην 
Αµερική και στη Γαλλία, όπου έζησε 
ως εξόριστη από το 1974 - δραµατι-
κή σοπράνο Γκαλίνα Βισνιέφσκαγια, 
η οποία σίγησε την Τρίτη στα 86 της. 

Η Βισνιέφσκαγια έγινε γνωστή στη 
δεκαετία της εξορίας της από το σοβι-
ετικό καθεστώς για την «ανάρµοστη», 
όπως είχε χαρακτηριστεί, στάση της, 
µαζί µε εκείνη του αγαπηµένου της 
Μστισλάφ ή Σλάβα Ροστροπόβιτς. Το 
«έγκληµά» τους; Οτι υποστήριξαν µε 
θέρµη και µαχητικότητα τον επίσης 
εξόριστο και θεωρούµενο ως αντικα-
θεστωτικό συγγραφέα Αλεξάντρ Σολ-
ζενίτσιν, ο οποίος το 1968 στην ντά-
τσα τους (την εξοχική τους κατοικία) 
είχε γράψει το µεγαλύτερο µέρος από 
το πολυθρύλητο έργο του «Αρχιπέλα-
γος Γκουλάγκ» (για τα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης αντικαθεστωτικών στην 
παγωµένη Σιβηρία), που του είχε χα-
ρίσει το Νοµπέλ Λογοτεχνίας. 

Αυτή η γενναία στάση έφερε και 
στην ίδια και στον Σλάβα επαίνους 
στα καλλιτεχνικά σαλόνια της Ευρώ-
πης και της Αµερικής, αλλά και ακόµη 
πιο θερµά χειροκροτήµατα στις κοινές 
συναυλίες του ζεύγους, µε εκείνον στο 
πιάνο ή στο πόντιουµ µεγάλων ορχη-
στρών. Οταν η «σκούρα» και τόσο χα-

ρακτηριστική φωνή της - υπόδειγµα, 
κατά τους κριτικούς, της Ρωσικής Σχο-
λής - την ανέδειξε σε εξαιρετική ερµη-
νεύτρια ρόλων, όπως της Αΐντα του 
Βέρντι ή της Τόσκα και της Μπατερ-
φλάι του Πουτσίνι (οι ηχογραφήσεις 
της εµφορούνται από µια απαράµιλλη 
δραµατική ένταση). 

Εκείνη, µια απλή τραγουδίστρια 
οπερέτας, γεννηµένη στο Λένινγκραντ 
(µετέπειτα Αγία Πετρούπολη), που 
είχε φτάσει να αναδειχθεί σε αστέρι 
του Μπαλσόι της Μόσχας. Εξ ου και 
η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνή-
µη της, πριν από την παράσταση της 
«Τουραντό» στο διάσηµο ρωσικό θέα-
τρο την Τρίτη. 

Τη φωνή της Βισνιέφσκαγια δεν αξι-
οποίησε µόνο ο Μπρίτεν, αλλά και ο 
άλλος µεγάλος φίλος της, που επίσης 
είχε προβλήµατα µε το σοβιετικό καθε-

στώς - κυρίως µε τον Στάλιν: ο µεγάλος 
Ρώσος συνθέτης Ντµίτρι Σοστακόβιτς. 
Σε εκείνη έδωσε τον ρόλο της... µατω-
µένης «Λαίδης Μάκβεθ του Μτσενσκ» 
στην οµότιτλη όπερά του. 

Η σοπράνο που αποχαιρέτησε το 
1982 τη σκηνή της όπερας ως συγκι-
νητική Τατιάνα στον «Ευγένιο Ονέ-
γκιν» του Τσαϊκόφσκι, για να γράψει 
τα αποµνηµονεύµατά της υπό τον τίτλο 
«Galina», στα οποία πήρε και την εκ-
δίκησή της από τους σοβιετικούς διώ-
κτες της, αναγνωρίστηκε ως σταρ στα 
µεγαλύτερα λυρικά θέατρα. Το τελευ-
ταίο και πιο κρύο πιάτο της εκδίκησής 
της ήταν ότι έφτασε να θεωρείται πλέ-
ον «εθνικός θησαυρός» στην πατρίδα 
της, κάτι που επισήµαναν σε δηλώσεις 
τους και οι Βλαντίµιρ Πούτιν και Ντµί-
τρι Μεντβέντεφ, κάνοντας λόγο για µία 
από τις «τελευταίες Μεγάλες». 

ΑΛΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ

Σίγησε η φωνή-θησαυρός της Ρωσίας




