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Η αυστραλή ρεµπέτισσα που 
‘ερωτεύτηκε’ Τσιτσάνη και Μίκη
Μπορεί να κατάγεται από την Αυστραλία και να ζει για χρόνια στην Αµερική, η ψυχή 
της όµως είναι ελληνική και η καρδιά της χτυπά στο ρυθµό του ρεµπέτικου.

Ο 
λόγος για την Γκέιλ Χολστ, 
την καταξιωµένη καθηγή-
τρια Συγκριτικής Λογοτε-
χνίας του αµερικανικού Πα-

νεπιστηµίου Κορνέλ, συγγραφέα, 
µεταφράστρια και µουσικό, η οποία 
έχει αφιερώσει το µεγαλύτερο µέρος 
της ζωής της στη διάδοση του ελλη-
νικού πολιτισµού σε όλο τον κόσµο.
Το ρεµπέτικο τραγούδι είναι η µε-
γάλη της αδυναµία, γι’ αυτό και το 
µελέτησε σε βάθος προκειµένου να 
γράψει ένα βιβλίο αφιερωµένο σε 
αυτό αλλά και να γυρίσει ένα σχε-
τικό ντοκιµαντέρ. Παράλληλα έχει 
γράψει βιβλίο και για τον Μίκη Θεο-
δωράκη, έχει µεταφράσει Νίκο Καβ-
βαδία, Ιάκωβο Καµπανέλλη, Κατερί-
να Αγγελάκη-Ρουκ, έχει διδάξει επί 
σειρά ετών ελληνική λογοτεχνία στο 
πανεπιστήµιο, έχει δώσει διαλέξεις 
µε θέµατα ελληνικού ενδιαφέροντος 
σε ολόκληρο τον κόσµο ενώ έχει 
παίξει και µουσική στις ορχήστρες 
του Μίκη Θεοδωράκη και του ∆ιο-
νύση Σαββόπουλου. Πριν από λίγες 
ηµέρες η Γκέιλ Χολστ βρέθηκε στην 
Αθήνα προκειµένου να δώσει µια 
διάλεξη, στο Αµερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος, µε θέµα την επιρροή των 
προσφύγων της Μικράς Ασίας στη 
σύγχρονη ελληνική µουσική.
Βλέποντας κανείς αυτή τη µικροσκο-
πική, χαµηλών τόνων γυναίκα δεν 
µπορεί να φανταστεί πως έχει ζήσει 
µια ζωή τόσο έντονη, γεµάτη ταξίδια 
και απίστευτες εµπειρίες. Τις ση-
µαντικότερες εµπειρίες πάντως, τις 
έχει βιώσει στην Ελλάδα, µέσα από 
τη γνωριµία της µε σηµαντικές προ-
σωπικότητες του πολιτισµού µας. 
Οταν την ακούς να διηγείται τη ζωή 
της αντιλαµβάνεσαι πως η σχέση 
της µε την Ελλάδα είναι καρµική. 
«Η Ελλάδα ήταν πάντα για µένα και 
παραµένει ένα µεγάλο πάθος» λέει 
πριν ξεκινήσει να ξετυλίγει το κου-
βάρι της ζωής της: «Ηρθα για πρώ-

τη φορά στην Ελλάδα, στα 22 µου, 
γιατί για µάς τους Αυστραλούς ήταν 
ο φθηνότερος τρόπος να φθάσεις 
στην Ευρώπη µέσω της Ελλάδας. 
Ηρθα λοιπόν µε καράβι από την 
Αυστραλία στην Ελλάδα. Ταξίδευα 
έναν ολόκληρο µήνα. Οδύσσεια 
πραγµατική... Από την πρώτη µέρα 
που πάτησα το πόδι µου στην Αθήνα 
ενθουσιάστηκα και είπα πως θέλω 
να µείνω εδώ. Βέβαια δεν είχα χρή-
µατα. Γι΄ αυτό βρήκα µια δουλειά 
ως καθηγήτρια αγγλικών σε νυχτε-
ρινό λύκειο. ∆ούλεψα εκεί δυο-τρεις 
µήνες αλλά ένιωσα πως πρέπει να 
γνωρίσω κι άλλες χώρες. Αρχισα 
λοιπόν και πάλι να ταξιδεύω. Πήγα 
στο Λονδίνο, βρήκα δουλειά εκεί, 
για να µπορώ να ζω, όµως η καρδιά 
και το µυαλό µου είχαν µείνει πίσω 
στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και µετά από 
περίπου έναν χρόνο επέστρεψα».
Τι ήταν αυτό που την τράβηξε στη 
χώρα µας; «Αυτό που µε ξετρέλαινε 
πάντα στην Ελλάδα ήταν η ατµό-
σφαιρα και η συµπεριφορά των Ελ-
λήνων. Είναι τόσο ζεστοί άνθρωποι. 
Μετά ξεκίνησε και η σχέση µου µε 
τη µουσική. Ενθουσιαζόµουν όταν 
άκουγα ελληνική µουσική κι όταν 
έβλεπα τους Ελληνες να χορεύουν. 

Πάντα είχα αδυναµία στο ζεϊµπέ-
κικο. Στη δική µου πατρίδα όταν 
οι άνδρες πίνουν γίνονται επιθετι-
κοί. Οι Ελληνες άνδρες πίνουν και 
χορεύουν ζεϊµπέκικο. Πόσο µου 
αρέσει αυτό», λέει και προσθέτει: 
«Η σχέση µου µε το ρεµπέτικο ξε-
κίνησε όταν άκουσα ένα τραγούδι 
µε τη µοναδική φωνή της Σωτηρίας 
Μπέλλου. Μαγεύτηκα. Μου άρεσε 
ο ρυθµός, το ύφος αυτής της µουσι-
κής. Μπήκα έτσι στη διαδικασία να 
ψάξω πού βρίσκονται οι ρίζες της. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας 
τα συµπεριέλαβα στο βιβλίο µου 
«∆ρόµος για το ρεµπέτικο». Εχω δώ-
σει σχετικές διαλέξεις στο εξωτερικό 
ενώ έχω κάνει ένα ντοκιµαντέρ για 
τα ρεµπέτικα που προβλήθηκε στην 
Αυστραλία, τη Σαουδική Αραβία κ.α. 
Επίσης γνώρισα σηµαντικούς καλ-
λιτέχνες όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης 
και η Σωτηρία Μπέλλου».
Καθοριστική υπήρξε η σχέση της µε 
τον Μίκη Θεοδωράκη, τη µουσική 
του οποίου ανακάλυψε και αγάπησε 
βαθιά σε νεαρή ηλικία. «Βρισκόµουν 
στην Ελλάδα την εποχή του πραξι-
κοπήµατος. Οταν έγινε το πραξικό-
πηµα έµαθα πως ο Μίκης θα φυλα-
κιστεί. Την πρώτη µέρα λοιπόν που 
άνοιξαν τα µαγαζιά στην Αθήνα κά-
ποιος φίλος µου, ένας Αµερικανός 
ποιητής, µού έκανε δώρο τον ‘’Επι-
τάφιο’’ του Θεοδωράκη και µου είπε 
µε νόηµα: ‘’Από αύριο δεν θα µπο-
ρείς να βρεις αυτόν το δίσκο γιατί 
θα απαγορευτεί η κυκλοφορία του’’. 
Εζησα συντροφιά µ’ αυτόν το δίσκο 
εβδοµάδες, µήνες, προσπαθώντας 
να καταλάβω το νόηµα των στίχων 
σε συνδυασµό µε τη µουσική. Ετσι 
λοιπόν ανακάλυψα τη µουσική του 
Μίκη Θεοδωράκη». Η πρώτη τους 
συνάντηση, ωστόσο, δεν έγινε σε 
ελληνικό έδαφος αλλά στην Αυ-
στραλία, στο αεροδρόµιο του Σίδνεϊ 
όπου βρέθηκε η Γκέιλ Χολστ, µαζί 

µε τα υπόλοιπα µέλη µιας αυστραλι-
ανής οργάνωσης ενάντια στη δικτα-
τορία, προκειµένου να υποδεχτούν 
τον Ελληνα συνθέτη που ερχόταν 
για να δώσει συναυλίες: «Επειδή 
δεν υπήρχε µεταφράστρια και εγώ 
ήξερα λίγα ελληνικά µε έβαλαν να 
µεταφράζω. Ντρεπόµουν τροµερά κι 
ο Μίκης έκανε χιούµορ για να ξε-
περάσω το άγχος µου. Το τελευταίο 
βράδυ κάλεσα όλη την οµάδα, τον 
Μίκη, τη Φαραντούρη, τον Πέτρο 
Πανδή, στο σπίτι µου για φαγητό. Ο 
πιανίστας του Μίκη είδε σε µια γω-
νιά το τσέµπαλο και µου ζήτησε να 
παίξω κάτι. Το έκανα τρέµοντας. Ο 
Θεοδωράκης ενθουσιάστηκε και µου 
ζήτησε να παίξω στην ορχήστρα του. 
∆εν πίστευα στ’ αυτιά µου? Επαιξα 
µαζί του στους ‘’Ιππής’’, στο Αρχαίο 
Θέατρο της Επιδαύρου. Αυτή ήταν 
µια αξέχαστη εµπειρία για µένα».
«Οταν ο Σαββόπουλος έκανε τους 
‘’Αχαρνής’’, στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘70, ο µουσικός της ορχήστρας 
του που έπαιζε σαντούρι έπρεπε 
να φύγει και δεν υπήρχε αντικατα-
στάτης. Κάποιος είπε λοιπόν στον 
∆ιονύση ότι υπάρχει µια κοπέλα 
που παίζει τσέµπαλο η οποία θα 
µπορούσε να πάρει τη θέση του κα-
θώς τα δύο αυτά όργανα έχουν πα-
ρόµοιο ήχο. Με πήρε τηλέφωνο ο 
Σαββόπουλος, ήρθε στο σπίτι µου, 
µε άκουσε και του άρεσα πολύ. Μου 
ζήτησε λοιπόν να πάω στις πρόβες. 
Ετσι µπήκα στην ορχήστρα του και 
συµµετείχα και στην ηχογράφηση 
του έργου». Αυτή την περίοδο η Γκέ-
ιλ Χολστ γράφει ένα καινούργιο βι-
βλίο για τα ελληνικά νησιώτικα τρα-
γούδια. «Μέσα από τη δουλειά µου 
προσπαθώ να αποδείξω πως, ανε-
ξάρτητα από τις οικονοµικές συν-
θήκες κάθε εποχής, η Ελλάδα είναι 
µια πλούσια χώρα. Τα ωραιότερα 
πράγµατα στην Ελλάδα έχουν προ-
κύψει µέσα από τον πόνο. Γι’ αυτό 
πιστεύω ότι και αυτή η βαθιά οικο-
νοµική κρίση που περνάτε τώρα θα 
γεννήσει πολλά καλά πράγµατα. Και 
ο πολιτισµός της Ελλάδας, αν γίνει 
σωστή διαχείριση, σε συνδυασµό 
µε τον τουρισµό, µπορεί να βοηθή-
σει πολύ την οικονοµική κατάστα-
ση. ∆εν φθάνει όµως µόνον αυτό. 
Χρειάζεται και παραγωγή, να έχει 
η Ελλάδα τα δικά της αγαθά και να 
µην εξαρτάται από τους ξένους. Οι 
Ελληνες καλλιτέχνες πάντως, παρά 
την κρίση, δεν έχουν σταµατήσει να 
δηµιουργούν και αυτό είναι πολύ 
ελπιδοφόρο».


