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Στην Αγγλία,  το χειρότερο 
είναι η βαθιά απάθεια που 
αισθάνεται ο κόσμος 
παντού. Κανείς δεν ενθου-
σιάζεται με το Brexit. 
Οταν το αναφέρεις,  
όλοι  αναστενάζουν. 

Ο Αλεξ επισκέπτε-
ται τουλάχιστον δύο 

φορές κάθε χρόνο 
την Ελλάδα, όχι 

όμως τα καλοκαίρια 
για να αποφεύγει 

τους τουρίστες. 

Ο Ελληνοβρετανός γλωσσομαθής 
που κάνει την Αγγλία να παραμιλά

Ο 
��� �������
	 δεν είναι γνω-
στός στην Ελλάδα, παρά τα ιδιαίτε-
ρα ελληνικά χαρακτηριστικά του. Ο 
Αλεξ μιλά 15 γλώσσες, έχει γράψει 
βιβλία και έχει βραβευτεί ως ο πιο 
γλωσσομαθής φοιτητής του Ηνω-

μένου Βασιλείου. Είναι, όμως, και κάτοχος 
ελληνικού διαβατηρίου, ως κατά το ένα 
τέταρτο Ελληνας (η μητέρα του είναι μισή 
Ελληνίδα). Ο Αλεξ μέχρι τώρα ζει στη Βρε-
τανία, όπου έχει γεννηθεί, όμως πλέον 
ετοιμάζει βαλίτσες για έξω. Ο λόγος; Το 
Brexit. Σύμμαχός του σε αυτήν τη νέα αρχή 
το ελληνικό του διαβατήριο. 

Ο 28χρονος Ελληνοβρετανός μιλά στο 
«Εθνος της Κυριακής» με πικρία για την 
απόφαση των συμπατριωτών του να απο-
χωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ενωση, 
αφού η ζωή του στο Λονδίνο ήταν ένας από 
τους βασικούς παράγοντες που καθόρισαν 
την πορεία του, όπως και η αγάπη του για 
τις γλώσσες του κόσμου. Οπως αναφέρει, 
«μεγαλώνοντας στο πολυπολιτισμικό Λον-
δίνο καθημερινά άκουγα γλώσσες από όλο 
τον πλανήτη. Εγινε, λοιπόν, παιχνιδάκι να 
προσπαθώ να καταλάβω τις συνομιλίες 
γύρω μου στο μετρό ή το λεωφορείο. Γι’ 
αυτό συγκεντρώθηκα στις ευρωπαϊκές 
γλώσσες. Στο σχολείο μάθαμε γερμανικά, 
γαλλικά, ισπανικά, καθώς επίσης λατινικά 
και αρχαία ελληνικά. Στον ελεύθερό μου 
χρόνο έμαθα επιπλέον ολλανδικά, αφρι-
κάανς, καταλανικά, ιταλικά και εβραϊκά. Στο 
πανεπιστήμιο σπούδασα γερμανικά, ρωσι-
κά και γίντις, και όταν αποφοίτησα, μάζεψα 
τη βαλίτσα μου και πήγα στη Βουδαπέστη 
με εισιτήριο χωρίς επιστροφή για να μάθω 
ουγγρικά, σέρβικα και πορτογαλικά». 

«TOYΣ ΤΡΟΜΑΖΕΙ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ»
Η απόφαση για Brexit έμελλε, ωστόσο, να 
τον κλονίσει, αφού, όπως σημειώνει, «πριν, 
χωρίς καμία αμφιβολία, το Λονδίνο ήταν η 
πολιτισμική και οικονομική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης, όπου πάρα πολλοί νεαροί έρ-

χονταν για να ζήσουν και να εργαστούν. 
Μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει καμία άλ-
λη πόλη που να μπορεί να το αντικαταστή-
σει. Σε πολλούς Βρετανούς φίλους μου αρέ-
σει η ιδέα να πάνε κάπου αλλού, όμως στην 
πραγματικότητα δεν τους είναι εύκολο. Δεν 
ξέρουν γλώσσες και οι εμπειρίες τους στο 
εξωτερικό -όπου ο καθένας οδηγεί στη λάθος 
πλευρά του δρόμου και σε κοιτάνε ύποπτα 
αν βάλεις γάλα στο τσάι σου- περιορίζονται 
σε μικρές διακοπές στην παραλία ή ίσως σε 
ένα Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο. Το να 
πάνε κάπου αλλού και να μείνουν τους τρο-
μάζει. Αλλά στην εποχή στην οποία ζούμε 
υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες. Είναι αδύ-
νατον να προφητέψει κανείς πώς η απομό-
νωση από την ευρωπαϊκή κοινότητα θα 
αλλάξει τη Μεγάλη Βρετανία. Κάποτε η Αρ-
γεντινή ήταν μία από τις πλουσιότερες χώ-
ρες στον πλανήτη. Κοιτάξτε την τώρα». 

«Στην Αγγλία, αυτές τις μέρες το χειρό-
τερο είναι η βαθιά απάθεια που αισθάνεται 
ο κόσμος παντού. Κανείς δεν ενθουσιάζεται 
με το Brexit. Οταν το αναφέρεις, όλοι -ανε-

ξάρτητα από το τι ψήφισαν το 2016- ανα-
στενάζουν». 

Ο ίδιος, πάντως, χάρη στο ελληνικό δι-
αβατήριό του, έχει τη δυνατότητα να αφή-
σει τη Βρετανία. Oπως αναφέρει, «η Ελλά-
δα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Είμαι 
ευγνώμων στην Ελλάδα που μου δίνει το 
δικαίωμα να έχω ελληνική και επομένως 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια, γεγονός το οποίο με 
απελευθερώνει από τις δυσκολίες που περ-
νάμε τώρα στην Αγγλία». Ο επόμενος προ-
ορισμός του θα είναι η Βαρκελώνη και στην 
επιλογή του έπαιξε ρόλο, μεταξύ άλλων, και 
ο... Καβάφης, αφού, όπως μας αποκαλύπτει, 

«ένας πολύ σοφός και καλός μου φίλος μου 
έδωσε τη συμβουλή να μη φύγω για αρνη-
τικούς λόγους. Οπως το περιγράφει ο Κα-
βάφης στο ποίημά του “Η πόλις”, οι αρνη-
τικοί λόγοι τείνουν να σε ακολουθούν όπου 
και αν πας. Γι’ αυτό επέλεξα τη Βαρκελώνη, 
γιατί την αγαπώ. Αγαπώ τις πολύχρωμες 
οδούς της, το κλίμα και το ανοιχτό πνεύμα 
των κατοίκων της. Η Βαρκελώνη έχει κάτι. 
Οποιος και αν την επισκεφθεί θα το κατα-
λάβει αμέσως». 

ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Ο Aλεξ μιλά με μεγάλη θέρμη για την Ελ-
λάδα, αφού ήταν εδώ ένα καλοκαίρι, όταν 
σε ηλικία οκτώ ετών ήρθε για πρώτη φορά 
σε καθημερινή επαφή με μια άλλη γλώσσα 
πέραν των αγγλικών (αν και η μητέρα του 
του μιλούσε στα ελληνικά στο σπίτι). Πα-
ρότι, όπως αποκαλύπτει, επισκέπτεται δύο 
φορές τουλάχιστον την Ελλάδα κάθε χρόνο 
(όχι τα καλοκαίρια για να αποφεύγει τους 
τουρίστες) και θα ήθελε να έρθει να ζήσει, 
να εργαστεί και να ανοίξει επιχείρηση στην 
πατρίδα, δεν το κάνει, όπως και πολλοί άλ-
λοι Ελληνες του εξωτερικού, εξαιτίας της 
υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. 

Πάντως, μιλώντας για το brain drain, 
ο Αλεξ ήταν καθησυχαστικός. Οπως τονί-
ζει, «η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία μετα-
νάστευσης. Γι’ αυτό είναι τόσο μεγάλη και 
ευρεία η ελληνική Διασπορά. Φυσικά, με 
την κρίση περισσότεροι νεαροί και ταλα-
ντούχοι Ελληνες αποφάσισαν να εγκατα-
λείψουν τη χώρα για να αποκτήσουν πε-
ρισσότερες ευκαιρίες και εμπειρίες αλλού. 
Μια μέρα, όμως, όταν ηρεμήσει η κατά-
σταση, εγώ πιστεύω πως πολλοί θα γυρί-
σουν. Το ότι φεύγει κάποιος από τη χώρα 
του δεν σημαίνει πως φεύγει για πάντα. 
Μπορεί να είναι απλά μια τακτική υπο-
χώρηση. Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο 
μικρός. Η Ευρωπαϊκή Ενωση επιτρέπει 
στη νεολαία να επιλέξει πού θέλει να πά-
ει να ζήσει, κάτι το οποίο είναι ένα θαυ-
μάσιο κατόρθωμα». ●

ΑΛΕΞ ΡΟΟΥΛΙΝΓΚΣ

Είχε βραβευθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ως φοιτητής, 
καθώς γνωρίζει 15 γλώσσες. Ο 28χρονος μιλά  
για το brain drain που μαστίζει τη χώρα και εξηγεί  
πώς ο Καβάφης τον έστειλε στη Βαρκελώνη.
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