Learning Greek podcasts… from the
Hellenic American Union©
Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Famous Greeks – Διάσημοι Έλληνες
“The friends talk about famous Greeks such as the Opera singer Maria
Callas, and Nobel Prize winners Odysseus Elytis and Yiorgos Seferis.”
ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας φίλοι μου! Στη σημερινή εκπομπή, οι φίλοι μας
ψάχνουν να κάνουν κάτι διαφορετικό το βράδυ...
Ελένη:

Λοιπόν τι λέτε; Πάμε όλοι μαζί στην παράσταση όπερας στη
Λυρική Σκηνή; Έχει Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Πώς σας
φαίνεται η ιδέα μου;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα. Δεν πάμε
καλύτερα σε κανένα ταβερνάκι;

Μαρία:

Ωραία ιδέα να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν
κάνουμε συχνά. Ξέρετε βέβαια ποια έχει ερμηνεύσει με
αξέχαστο τρόπο την Τόσκα; Η Μαρία Κάλλας!

Γιώργος:

Θυμάμαι κάπου διάβασα ότι προσπάθησε να κάνει καριέρα στην
Αμερική, αλλά δεν τα κατάφερε. Γι΄ αυτό επέστρεψε στην
Ευρώπη και έκανε καριέρα στο Μιλάνο.

Ελένη:

Μένω κατάπληκτη. Δεν είχα ιδέα ότι γνωρίζεις τόσες πολλές
λεπτομέρειες. Πρέπει να τη θαυμάζεις ιδιαίτερα!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Εγώ πάλι έχω πλήρη άγνοια.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το.
Λοιπόν τι λέτε;
Πρέπει να τη θαυμάζεις ιδιαίτερα.
Έκανε καριέρα στο Μιλάνο.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάποιος σας ξαφνιάζει με τις γνώσεις του, ΤΙ ΤΟΥ ΛΕΤΕ;
Λοιπόν τι λέτε;
Δεν τα κατάφερε.
Μένω κατάπληκτη.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μένω κατάπληκτη. Μένω κατάπληκτη.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Οι Έλληνες ποιητές Γιώργος Σεφέρης και
Οδυσσέας Ελύτης τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ
Λογοτεχνίας.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Η συζήτηση για τη Μαρία Κάλλας συνεχίζεται...
Γιώργος:

Μα πρέπει να παραδεχτείς ότι ήταν μια ντίβα, ένα σύμβολο!
Κάθε της παράσταση στη Σκάλα του Μιλάνου ήταν ένας
πραγματικός θρίαμβος!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Καλά... πώς τα ξέρουν όλα αυτά;

Ελένη:

Ναι, αλλά τι ήταν τόσο διαφορετικό στη δική της περίπτωση;
Γιατί έμεινε στην ιστορία;

Μαρία:

Φαντάσου ότι τόλμησε να ανεβάσει παραστάσεις που ήταν
ξεχασμένες για χρόνια, επειδή δεν υπήρχε η κατάλληλη
πρωταγωνίστρια.

Γιώργος:

Επίσης, όταν έπαιζε στη σκηνή δεν ήταν μόνο η φωνή της που
έκανε τρομερή εντύπωση στο κοινό αλλά και το ταλέντο της σαν
ηθοποιός. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ήταν που την έκαναν
αξέχαστη και την καθιέρωσαν σε όλον τον κόσμο.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Ήταν μια ντίβα.
Τόλμησε να ανεβάσει παραστάσεις που ήταν ξεχασμένες για
χρόνια.
Έμεινε στην ιστορία.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν θέλετε να πείτε ότι κάτι ήταν μεγάλη επιτυχία, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Τι ώρα αρχίζει η παράσταση;
Δεν τα κατάφερα πάλι.
Ήταν ένας πραγματικός θρίαμβος.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήταν ένας πραγματικός θρίαμβος, ήταν ένας πραγματικός
θρίαμβος.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Η Εθνική Λυρική Σκηνή βρίσκεται στην Αθήνα
και το πρόγραμμά της περιλαμβάνει πολλές κλασικές
παραστάσεις καθώς και ειδικές παραστάσεις για παιδιά.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

