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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στους φοιτητές του λέει «πόσο γοητευτική και όμορφη χώρα 
είναι η Ελλάδα. Πως οι άνθρωποί της είναι ζεστοί, φιλόξενοι και γεμάτοι πά-
θος για τη ζωή». «Λίγο εξιδανικευμένα δεν ακούγονται όλα αυτά;» τον ιντρι-
γκάρω. «Την έχουμε αυτή την τάση εμείς οι Ελληνες του εξωτερικού», λέει 
γελώντας από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στο γραφείο του 
στο Σεντ Λούις. «Αλλά είναι αναπόφευκτο. Κάθε Ελληνας που ξενιτεύεται 
παίρνει μαζί του την Ελλάδα, την έχει μέσα στο αίμα του. Kι αυτό είναι κάτι 
που δεν αλλάζει ποτέ».

Καθηγητής Αρχαιολογίας και κάτοχος της Διακεκριμένης Εδρας Ελληνικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, ο Μιχάλης Κοσμόπουλος έχει περά-
σει ήδη ένα τέταρτο του αιώνα -όπως του αρέσει να λέει- μακριά από την πα-
τρίδα. Αποφοίτησε το 1985 από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Το ίδιο καλοκαίρι έφυγε για μεταπτυχιακά στην Αμερική. 
Εμελλε εκεί να κάνει καριέρα και οικογένεια. Στη χώρα μας έρχεται, όμως, μα-
ζί με φοιτητές του κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια, ως επικεφαλής μιας με-
γάλης ανασκαφής στην Ικλαινα Μεσσηνίας. Αν και γίνεται υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, η ανασκαφή χρηματοδοτείται από την 
αμερικανική κυβέρνηση και χορηγούς, όπως η Εδρα Ελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μιζούρι, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και το National Geographic 

* Κάτοχος της Εδρας 
Ελληνικών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο  
του Μιζούρι στις ΗΠΑ.

Η πινακίδα 3.500 ετών 
(αριστερά) σε πρώιμη 

Γραμμική Β, που βρήκε  
η ομάδα του Ελληνα 

αρχαιολόγου, φανερώνει 
την ύπαρξη κρατικής 

γραφειοκρατίας.

Ο διακεκριμένος καθηγητής Αρχαιολογίας, με την εμπειρία 

είκοσι πέντε ετών στο εξωτερικό, μιλάει στο «Κ» για την Ελλάδα 

που αγαπάει και εκείνη που τον πονάει...

Μιχάλης 
Κοσμόπουλος

*

ΤΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ
φιλέλληνες»

«Πρέπει
να δημιουργήσουμε
νέους 

επειγόντως
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Society. Πριν από δύο χρόνια, μάλι-
στα, η σκαπάνη είχε φέρει στο φως 
μια πήλινη πινακίδα σε πρώιμη 
Γραμμική Β, ηλικίας 3.500 ετών - 

είναι η αρχαιότερη στρωματο-
γραφημένη πινακίδα Γραμμικής 
Β από την ηπειρωτική Ελλάδα, 
ένα εύρημα που αλλάζει τα δε-

δομένα για τη χρήση της γραφής 
στην Ευρώπη.

«Η Ικλαινα είναι μία από τις πιο σημα-
ντικές μυκηναϊκές θέσεις που ανασκά-
πτονται σήμερα. Πρόκειται για μεγάλη 
πόλη που συνέχισε να ανθεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μυκηναϊκής εποχής», εξη-
γεί ο κ. Κοσμόπουλος. «Κατά τα φαινόμε-
να, εξελίχθηκε από πρωτεύουσα ανεξάρ-
τητου κρατιδίου σε μία από τις πρωτεύ-
ουσες του βασιλείου της Πύλου. Μέχρι 
στιγμής, η σκαπάνη μας έχει φέρει στο 
φως το διοικητικό κέντρο της πόλης, που 
αποτελείται από μεγάλο, διώροφο ή τρι-
ώροφο κτιριακό συγκρότημα με κυκλώ-
πειους τοίχους, διακοσμημένο με καλαί-
σθητες τοιχογραφίες. Επίσης έχουν απο-
καλυφθεί και άλλα κτίρια και σπίτια με 
ανεπτυγμένο αποχετευτικό και υδρευτι-
κό σύστημα, πλακόστρωτες πλατείες και 
δρόμοι, καθώς και υπαίθριο ιερό. Επειδή 
είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια θέση 
ανασκάπτεται συστηματικά, μας έχει ήδη 
προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τη γέ-
νεση και λειτουργία των μυκηναϊκών κρα-
τών. Η πινακίδα που βρήκαμε μας επιτρέ-
πει, από την άλλη, να μάθουμε πολλά για 
τη γένεση της μυκηναϊκής γραφειοκρα-
τίας. Και τη γραφειοκρατία, βλέπετε, την 
εφηύραν οι πρόγονοί μας!» συμπληρώνει 
γελώντας.

Πόσο αλλαγμένους βρήκατε στο φετινό 
ταξίδι σας τους Ελληνες;

Αρκετά. Η αβεβαιότητα του μέλλοντος 
βαραίνει την έκφραση των ανθρώπων 
στους δρόμους, στα λεωφορεία, στο με-
τρό. Η αγωνία για το αύριο και κυρίως για 
το μέλλον των παιδιών, η στενοχώρια για 
την τόσο μεγάλη ανεργία, για τις αντιθέ-
σεις των απόψεων των πολιτικών, για το 
μεταναστευτικό πρόβλημα, όλα αυτά 
έχουν αλλάξει την ψυχολογία του κό-
σμου. Από την άλλη πλευρά, χάρηκα που 
είδα τα ταβερνάκια γεμάτα και τις παρα-
λίες να σφύζουν από ζωή.
Οι φοιτητές που σας ακολούθησαν στην 
ανασκαφή αυτό το καλοκαίρι πώς «εισέ-
πραξαν» τα νέα δεδομένα;

Τα παιδιά ήταν τόσο ενθουσιασμένα 

που ήρθαν στην Ελλάδα, που τίποτα δεν 
μπορούσε να μετριάσει τη χαρά τους. Ξέ-
ρετε, κάθε χρόνο φέρνουμε 60 - 80 φοι-
τητές στην Ικλαινα. Οταν επιστρέφου-
με, μου λένε ότι τους λείπει η χώρα μας. 
Χρησιμοποιούν, μάλιστα, την αγγλική λέ-
ξη «homesick», την οποία χρησιμοποιεί 
κανείς μόνο για την πατρίδα του. Για μέ-
να, είναι πολύ συγκινητικό. 
Υπάρχει γενικότερο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ 
για τις ελληνικές κλασικές σπουδές;

Ναι, και, όσο κι αν σας φανεί περίεργο, 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο Χό-
λιγουντ. Κάθε φορά που κυκλοφορούν 
ταινίες με θέμα την αρχαία Ελλάδα, ολο-
ένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι 
απευθύνονται σε εμάς. Και όσο πιο πολύ 
γνωρίζουν την Ιστορία μας, τόσο περισ-
σότερο ερωτεύονται τη χώρα μας.
Από το ελληνικό κράτος έχετε στήριξη;

Περιορισμένη και όχι συστηματική. 
Δυστυχώς, οι προσπάθειες που γίνονται 
στα περισσότερα αμερικανικά πανεπι-
στήμια από Ελληνες καθηγητές επαφίε-
νται στον πατριωτισμό και στο φιλότιμό 
τους. Δεν υπάρχει ούτε κάποιο όργανο 
που να συντονίζει όλες αυτές τις έδρες 
ούτε μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Φο-
βάμαι πως δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα 
από το παράδειγμα της Τουρκίας, που δη-
μιούργησε ένα δίκτυο από κέντρα και 
Εδρες Τουρκικών Σπουδών στην Ευρώ-
πη και την Αμερική, με ορίζοντα τριακο-
νταετίας. Το αποτέλεσμα; Σε μια-δυο γε-
νιές, προέκυψαν «στρατιές» φιλότουρ-
κων ιστορικών. Εμείς τις τελευταίες δε-
καετίες δεν είχαμε τέτοια «ανακλαστι-
κά», πέρα από μεμονωμένες προσπάθει-
ες.  Ευτυχώς που υπάρχουν και τα Ιδρύ-
ματα Ωνάση και Νιάρχου, τα οποία επιτε-
λούν μεγάλο εθνικό έργο. Και επιπλέον, 
όσον αφορά ειδικότερα τις ΗΠΑ, η σκλη-
ρή πραγματικότητα είναι ότι τους Ελλη-
νοαμερικανούς, μετά τη δεύτερη και τρί-
τη γενιά, δυστυχώς τους έχουμε χάσει, 
με την έννοια ότι απορροφώνται από την 
αμερικανική κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο 
ότι στο δικό μου πανεπιστήμιο, από τους 
300 φοιτητές της έδρας Ελληνικών Σπου-
δών, μόλις το 10% έχουν ελληνικές ρίζες. 
Τι κάνουμε, λοιπόν; Προσπαθούμε μεν 
να κρατήσουμε ζωντανό τον ελληνισμό, 
αλλά υπάρχει και μια δεύτερη γραμμή 
άμυνας, που είναι να δημιουργήσουμε 
επειγόντως νέους φιλέλληνες. Προσωπι-
κά, έτσι αντιμετωπίζω τη δουλειά μου...
Πώς είναι το αμερικανικό εκπαιδευτικό 
σύστημα σε σύγκριση με το ελληνικό;

«Κάθε χρόνο φέρνουμε στην ανασκαφή 60 - 80 φοιτητές. Οταν επιστρέφουμε, 
μου λένε ότι τους λείπει η Ελλάδα. Χρησιμοποιούν, μάλιστα, την αγγλική 

λέξη homesick, την οποία χρησιμοποιεί κανείς μόνο για την πατρίδα του...»

Στην Ικλαινα Μεσσηνίας
«Η ανασκαφική σκαπάνη όχι μόνο 

ξαναζωντανεύει την πολυτάραχη ιστορία της 
μυκηναϊκής Ελλάδας, αλλά και φέρνει στο 

φως νέα στοιχεία για τη γένεση των 
μυκηναϊκών κρατών», λέει ο κ. Κοσμόπουλος.
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Και τα δύο έχουν τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματά τους. Στην Ελλά-
δα, για παράδειγμα, τα προπτυχιακά μα-
θήματα είναι πιο εξειδικευμένα από αυ-
τά της Αμερικής, με αποτέλεσμα να εί-
ναι καλύτερα προετοιμασμένοι οι φοι-
τητές για το επάγγελμα που θα κάνουν. 
Από την άλλη πλευρά, στην Αμερική το 
πανεπιστήμιο λειτουργεί απρόσκοπτα, 
χωρίς χαμένα εξάμηνα και εξεταστικές, 
χωρίς καταλήψεις και βανδαλισμούς.
Τι άλλο έχετε ζηλέψει από την αμερικα-
νική πραγματικότητα;

Την προστασία του κράτους προς τους 
πολίτες του, την άρτια οργάνωση των κρα-
τικών υπηρεσιών, την υπακοή των πολι-
τών στους νόμους, την ευγένεια των αν-
θρώπων. Μου έχει κάνει εντύπωση ο πα-
τριωτισμός που εμφυσούν στους πολίτες 
τους, και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να 
δω στην Ελλάδα. Στα σχολεία των ΗΠΑ 
κάθε μέρα ξεκινά με τον όρκο προσήλω-
σης στην αμερικανική σημαία και την αμε-
ρικανική δημοκρατία. Στα δικά μας σχο-
λεία η έννοια της πατρίδας σβήνει. Πόσο 
συχνά ακούν τον εθνικό μας ύμνο οι Ελ-
ληνες μαθητές; Δεν είναι θέμα εθνικισμού, 
είναι θέμα διατήρησης της ταυτότητάς 
μας, σε πείσμα εκείνων που μας θέλουν 
υποχείριά τους. Πώς μπορείς να σταθείς 
στα πόδια σου αν δεν ξέρεις ποιος είσαι 
και από πού ήρθες;
Πόσο δύσκολο είναι για έναν Ελληνα να 
διακριθεί στο εξωτερικό;

Πολύ δύσκολο. Εχει να παλέψει με δύ-
σκολες συνθήκες, να προσαρμοστεί σε ξέ-
νη κουλτούρα και σε διαφορετικό τρόπο 

ζωής, να μάθει να ζει με τη νοσταλγία 
για την πατρίδα και, πολλές φορές, με 
τη μοναξιά. Από την άλλη πλευρά, στο 
εξωτερικό υπάρχουν περισσότερες ευ-
καιρίες από ό,τι στην Ελλάδα για επαγ-
γελματική ανέλιξη, καθώς και μεγαλύ-
τερη αξιοκρατία, με αποτέλεσμα κά-
ποιος που δουλεύει παραγωγικά και 
υπεύθυνα να μπορεί να διακριθεί.
Μιλήσατε περί αξιοκρατίας. Ολα αυτά 
που λέγονται για «πανεπιστημιακό κα-
τεστημένο» στην Ελλάδα αληθεύουν;

Ναι, σε ορισμένους πανεπιστημια-
κούς κύκλους. Είναι δυνατόν να αρνεί-
ται κανείς αυτονόητα πράγματα, όπως 
η σύνδεση της χρηματοδότησης των 
πανεπιστημίων με την αξιολόγηση των 
διδασκόντων; Ή να υπάρχουν πανεπι-
στημιακοί που να αντιδρούν στην εφαρ-
μογή νόμων του κράτους; Ευτυχώς, στις 
νεότερες γενιές πανεπιστημιακών βλέ-
πω κάτι να αλλάζει. Είναι πιο ανοιχτό-
μυαλοι, λιγότερο, ίσως, ανασφαλείς και 
δεν έχουν σε τόσο μεγάλο βαθμό τη νο-
οτροπία «να πιάσω μια θέση και να μην 
αφήσω άλλους να μπουν».
Είναι καταδικασμένοι οι σημερινοί αρι-
στούχοι που τελειώνουν το σχολείο και 
μετά τις σπουδές τους θα βρεθούν αντι-
μέτωποι με την ανεργία; Τους συμβου-
λεύετε να φύγουν στο εξωτερικό;

Οχι, δεν νομίζω ότι είναι καταδικα-
σμένοι, αν έχουν πάθος. Εάν σε καίει η 
φλόγα να πετύχεις και δεν το βάζεις κά-
τω παρά τις αναποδιές, θα τα καταφέ-
ρεις. Οσον αφορά τη μετανάστευση στο 
εξωτερικό, θα πρέπει να είναι κανείς 

«Στα σχολεία των ΗΠΑ κάθε μέρα ξεκινά  
με τον όρκο προσήλωσης στην αμερικανική σημαία 

και την αμερικανική δημοκρατία. Στα δικά μας σχολεία 
η έννοια της πατρίδας σβήνει.»

προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει το 
σοβαρό προσωπικό κόστος που συνε-
πάγεται η ξενιτιά και να ζυγίσει την 
επαγγελματική αποκατάσταση έναντι 
των θυσιών που αναπόφευκτα θα υπο-
χρεωθεί να κάνει. Δυστυχώς, εύκολες 
λύσεις δεν υπάρχουν.
Σ’ εσάς τι λείπει περισσότερο από την 
πατρίδα - και τι καθόλου;

Μου λείπουν η οικογένεια, οι φίλοι, 
το περιβάλλον, η κοινωνικότητα. Για 
να είμαι ειλικρινής, σε κάποιο επίπεδο 
μου λείπει και η καθημερινή ένταση. 
Δεν μου λείπουν η ανεπαρκής εξυπη-
ρέτηση του πολίτη, η έλλειψη οργάνω-
σης του κράτους και ο ωχαδελφισμός.
Τα τελευταία χρόνια, γίνεστε αποδέκτης 
ειρωνικών σχολίων για την Ελλάδα;

Οχι. Το αντίθετο, οι Αμερικανοί αι-
σθάνονται μεγάλη συμπάθεια και αγά-
πη προς τη χώρα μας. Κι εγώ προσπα-
θώ με κάθε τρόπο να τους δείξω ότι η 
Ελλάδα δεν είναι άσχετη με την καθη-
μερινή τους ζωή, αλλά, αντίθετα, την 
επηρεάζει με πάμπολλους τρόπους - 
από την επιστήμη και την τέχνη μέχρι 
την ίδια την έννοια της δημοκρατίας.
Πιστεύετε, δηλαδή, ότι υπάρχει μια 
γραμμή που ενώνει το λαμπρό παρελ-
θόν μας με το ζοφερό παρόν μας;

Ναι, υπάρχει και δεν είναι άλλη από 
τις ανθρωπιστικές αξίες του ελληνι-
σμού. Δυστυχώς, όμως, αυτή η γραμ-
μή ξεθωριάζει μέσα στην οχλοβοή και 
στα καθημερινά μας προβλήματα. Κά-
που φοβάμαι ότι ο υλισμός έχει θολώ-
σει τις αξίες αυτές σε σημείο που να 
απειλεί την ανθρωπιά μας.
Θεωρείτε ότι υπάρχει ελπίδα να βγού-
με από το τούνελ; Και πώς;

Ναι. Θα είναι μακρύς, βέβαια, και ανη-
φορικός ο δρόμος. Είμαστε, όμως, ως 
λαός αγωνιστές, φτιαγμένοι να παλεύ-
ουμε με τις αντιξοότητες, και δεν θα 
χαθούμε. Για το πώς θα γίνει αυτό δεν 
μπορώ να σας απαντήσω υπεύθυνα, μια 
και δεν είμαι οικονομολόγος. Από ό,τι 
διαβάζω και ακούω, η προσωπική μου 
εντύπωση είναι πως στην κατάσταση 
που μας έχουν φέρει δεν έχουμε εναλ-
λακτική λύση από το να υποστούμε τις 
θυσίες που χρειάζονται για να μείνου-
με στο ευρώ. Δύο πράγματα με ανησυ-
χούν: αν ο κοινωνικός ιστός θα αντέξει 
την πίεση και μήπως όλη αυτή η πίεση 
αλλάξει την ψυχοσύνθεσή μας. Θα μπο-
ρέσουμε να διατηρήσουμε την ελληνι-
κότητά μας, την ανθρωπιά μας και το 
πάθος μας για τη ζωή; •

Ο καθηγητής και οι φοιτητές του. «Οσο πιο πολύ γνωρίζουν την Ιστορία μας, τόσο 
περισσότερο ερωτεύονται τη χώρα μας.»
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