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Ποιο ήταν το πραγματικό εκείνο μικρό κορίτσι που μεγάλωσε μεταξύ Νέας Υόρκης 
και Ελλάδας, εκβιαζόταν από τη συναισθηματικά βίαιη μητέρα του, παντρεύτηκε 
έναν άντρα που την έκλεβε κι ερωτεύτηκε έναν κροίσο, που της φερόταν βίαια και 
απαξιωτικά; 
Μέσα από τα νέα αρχεία και την αλληλογραφία της Μαρίας Κάλλας, η Λίντζι Σπενς 
ρίχνει φως στην τραγική ιδιωτική ζωή της μεγάλης Ελληνίδας ντίβας. Με τα λόγια 
της ίδιας της Κάλλας μαθαίνουμε πως ο Ωνάσης την νάρκωνε, ο Μεντεγκίνι 
έγραφε τα κέρδη της στο όνομά του και ο πατέρας της προσποιούνταν ότι πέθανε 
παμφτωχος σε νοσοκομείο, σε μια προσπάθεια να της αποσπάσει χρήματα. 
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Η γυναίκα που πάλεψε με τη νευρομυική διαταραχή κι έχασε τη φωνή της λόγω 
της ασθένειάς της και λόγω των καταχρήσεων, η ντίβα που στο τέλος της ζωής 
της είχε απομείνει μόνη στο Παρίσι, είναι ο ίδιος άνθρωπος που μέχρι και σήμερα 
προκαλεί τεράστια συγκίνηση μέσα από τις αριστουργηματικές ηχογραφήσεις 
της. 
Την τραγική ιστορία της Μαρίας Κάλλας, της μεγαλύτερης υψιφώνου στην 
ιστορία της όπερας, ανασυνθέτει μέσα από το αρχειακό υλικό η ιστορικός Λίντζι 
Σπενς. 

Πριν από 2 χρόνια είχα παρακολουθήσει την παράσταση “Master Class” με τη 
Μαρία Ναυπλιώτου στο ρόλο της Μαρίας Κάλλας. 

Ήταν η πρώτη φορά, που έμαθα τη δυστυχία που κρυβόταν πίσω από τα φώτα 
της τεράστιας επιτυχίας της αοιδού. Στενάχωρη η αίσθηση από όλα όσα είδα με 
τη συγκλονιστική ερμηνεία της ηθοποιού. 

Μόλις πριν από λίγες ημέρες πήρα στα χέρια μου το βιβλίο “Casta Diva”, όπου η 
ιστορικός Λίντζι Σπενς προσπαθεί να καταγράψει τη ζωή της Κάλλας. 

Εεεεεε, πόση στεναχώρια, για αυτό το πλάσμα! 

Τί έζησε στη ζωή της, όταν το μόνο πράγμα, που ουσιαστικά αναζητούσε ήταν 
αποδοχή και αγάπη. 
Αγάπη, που δεν είχε από κανέναν. 

Ούτε από την ίδια της τη μητέρα. 

Μπορεί να ερμήνευε υπέροχα τραγωδίες, αλλά η  μεγαλύτερη τραγωδία ήταν 
αυτή στην οποία ήταν η ίδια πρωταγωνίστρια, στην ίδια της τη ζωή. 

Ενα κείμενο -αφήγηση μιας ιστορίας με αρκετές πληροφορίες για την 
καλλιτεχνική της πορεία της Κάλλας, που αποτυπώνουν τον τεράστιο όγκο της 
δουλειά της(οι λάτρεις του είδους θα απολαύσουν τις λεπτομέρειες-ομολογώ, 
ότι τις  διάβαζα “διαγώνια γιατί ήταν πολλές ), . 

To βιβλίο “Casta Diva” της Lyndsy Spence κυκλοφορεί σε μετάφραση της Χρύσας 
Φραγκιαδάκη από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Διαβάστε τις πρώτες σελίδες του εδώ 
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