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Μαρία Κάλλας: Οι γονείς της που την έβλεπαν σαν 
μηχανή παραγωγής χρημάτων, η σκληρή κριτική για 
το σώμα της και η μεταμόρφωση από ασχημόπαπο 
σε κύκνο 

Η Μαρία Κάλλας δεν ήταν πάντα η εντυπωσιακή ντίβα που 
«έκοβε την ανάσα» με την παρουσία της. Αρχικά, ήταν 
χοντρή, σφιγμένη και με πόδια που θύμιζαν τα άκρα ελέφαντα. 
Ήταν άκομψη, ντυνόταν χωρίς στιλ και γενικότερα δεν είχε 
οικονομική ευμάρεια. 
Της: Έπη Τρίμη 
Ένα ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει δια στόματος μιας 
συμμαθητρίας της πως στα νιάτα της η μετέπειτα ντίβα με τη 
διεθνή καριέρα και αναγνώριση ήταν μια γυναίκα που 
περνούσε απαρατήρητη στον ανδρικό πληθυσμό. 

https://www.enimerotiko.gr/author/dimitral/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.enimerotiko.gr%2Flifestyle%2Fmarias-kallas-i-skliri-kritiki-poy-ti-metamorfose-se-kykno-metatrepontas-tin-se-goiteytiki-ntiva%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.enimerotiko.gr%2Flifestyle%2Fmarias-kallas-i-skliri-kritiki-poy-ti-metamorfose-se-kykno-metatrepontas-tin-se-goiteytiki-ntiva%2F


 

Ωστόσο, η Μαρία Κάλλας η οποία μικρή άκουγε επίσης πολύ 
σκληρά λόγια και από τη μητέρα της πείσμωσε και αποφάσισε 
από άχαρη και ατσούμπαλη να χάσει βάρος, να αποκτήσει 
χάρες και να μετατραπεί σε μια χαρισματική γυναίκα. 

https://www.enimerotiko.gr/lifestyle/maria-kallas-i-agnosti-zoi-i-adiaforia-toy-onasi-kai-o-monachikos-kai-o-mystiriodis-thanatos-tis/


 

Με συστηματική προσπάθεια και αυταπάρνηση άφησε πίσω 
την αδυναμία που είχε στις πουτίγκες, τα γλυκά και γενικότερα 
τα παχυντικά τρόφιμα που της έδιναν παρηγοριά και έδωσε 
στον εαυτό της την ευκαιρία να θυμίζει φιγουρίνι. 

Υπήρξε η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας όμως μέσα της ήταν 
ένα  δυστυχισμένο κορίτσι, όπως αποκαλύπτει η Lyndsy 
Spence στο βιβλίο της “Casta Diva, Μαρία Κάλλας, η κρυφή 
ζωή της” που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος. 



 

Έτσι η υψίφωνος μετατράπηκε σε γυναίκα ακαταμάχητη με 
αποτέλεσμα να κλέψει την καρδιά του Αριστοτέλη Ωνάση. 

Το bullying από την οικογένειά της 

Τη Μαριάννα Καλογεροπούλου, (όπως ήταν το πραγματικό 
όνομά της) η οικογένειά της την αντιμετώπιζε ως μια μηχανή 
που έπρεπε με όποιο κόστος να βγάζει συνεχώς λεφτά καθώς 
είχαν βρει την «κότα με το χρυσό αυγό». 



 

Οι επικίνδυνες ενέσεις για να χάσει βάρος 

Στο ωδείο οι συνάδελφοί της την κορόιδευαν για την εμφάνισή 
της σιγοντάροντας την οικογένειά της. Όταν έγινε διάσημη 
στην Ιταλία, οι κριτικοί έγραψαν για το βάρος της, 
αποκαλώντας την “φρικιαστικά χοντρή”. Γράφτηκε ότι μετά 
από μια παράσταση της Αΐντα, το κοινό ρώτησε “Γιατί είναι 
τόσο χοντρή;”. Στον σύζυγό της, Μπατίστα Μενεγκίνι, άρεσαν 
οι εύσωμες γυναίκες, αλλά και αυτός της έλεγε λόγια που την 
πλήγωναν, αποκαλώντας την “τσιγγάνα” και “φάλαινα”  που 
φυσικά την τσάκιζαν ψυχικά. 

Για να χάσει βάρος δεν έκλεισε απλά το στόμα της αλλά 
έκανε επικίνδυνες ενέσεις ιωδίου για να μετατραπεί σε 



συλφίδα. Επίσης, έπινε συνεχώς διουρητικά για να μην κάνει 
κατακράτηση υγρών. 

 


