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editorial

K άθε καλοκαίρι, ένα μεγάλο «καρα-
βάνι» φτάνει στην Ικλαινα. Οι ταξιδιώτες έρχονται από 
πολύ μακριά, από το Μιζούρι των ΗΠΑ. Στους κατοίκους 
του όμορφου χωριού της Μεσσηνίας δεν είναι άγνωστοι. 
Οι περισσότεροι τους φωνάζουν με τα μικρά τους ονόμα-
τα. Ο Τζέιμς, η Σούζαν, η Ντέμπορα, ο Κρις, η Τζένιφερ, 
ο Στιβ -και πολλοί άλλοι- είναι μέλη μιας πολυπληθούς 
και δραστήριας ομάδας. Από το 2006 έχουν αναλάβει 
την ανασκαφή στην περιοχή όπου, το 1954, η σκαπάνη 
του Σπυρίδωνα Μαρινάτου είχε φέρει στο φως τμήματα 
μνημειώδους κτιρίου της μυκηναϊκής εποχής, καθώς και 
πλακόστρωτο δρόμο και κυκλώπεια τείχη.

Ιστορικοί, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, 
ανθρωπολόγοι ψάχνουν εκεί, μεθοδικά και άοκνα, τα 
ευρήματα-ψηφίδες που θα τους επιτρέψουν να ανασυν-
θέσουν ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Επικεφαλής τους 
είναι ένας συμπατριώτης μας, ο Μιχάλης Κοσμόπουλος. 
Καθηγητής Αρχαιολογίας και κάτοχος της έδρας Ελλη-
νικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, μετρά-
ει ήδη είκοσι πέντε χρόνια στο εξωτερικό. 

Η κουβέντα μαζί του (στη σελ. 32) ήταν απολαυστική 
και διδακτική. Οχι μόνο γιατί -με το πλεονέκτημα της 
απόστασης- έχει την ψυχραιμία να «ζυγίσει» τη δύσκο-
λη κατάσταση που βιώνει σήμερα η πατρίδα μας και να 
κάνει τις δικές του προβλέψεις για το μέλλον, αλλά και 
γιατί, με ειλικρίνεια, μας μίλησε για όσα αγαπάει στην 
Ελλάδα και όσα τον πονούν... Από τη μία, δηλαδή, για 
τις ανθρωπιστικές αξίες τις οποίες διδάξαμε σε όλο τον 
κόσμο και για το ένδοξο παρελθόν μας και, από την άλ-
λη, για μια χώρα που ακόμα ταλανίζεται σε μεγάλο βαθ-
μό από αναξιοκρατία, ωχαδελφισμό, ανοργανωσιά.

Κάθε χρόνο, στην Ικλαινα τον ακολουθούν 60 - 80 φοι-
τητές, από τους 300 του τμήματός του. Είναι νέοι Αμερι-
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κανοί, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρθηκαν για 
την Ελλάδα βλέποντας ταινίες του Χόλιγουντ με θέμα 
τη μυθολογία μας! «Οσο πιο πολύ γνωρίζουν τη χώρα 
μας, όμως, τόσο περισσότερο την ερωτεύονται», λέει ο 
κ. Κοσμόπουλος. «Κι όταν επιστρέφουμε στις ΗΠΑ, λέ-
νε ότι τους λείπει. Χρησιμοποιούν την αγγλική λέξη 
“homesick”, την οποία χρησιμοποιεί κανείς μόνο για την 
πατρίδα του. Για μένα, είναι πολύ συγκινητικό...»

Ο ίδιος πιστεύει πολύ στη δημιουργία νέων φιλελλή-
νων. «Οφείλουμε να διδαχθούμε από το παράδειγμα της 
Τουρκίας, που δημιούργησε δίκτυο από κέντρα και έδρες 
Τουρκικών Σπουδών στην Ευρώπη και την Αμερική, με 
ορίζοντα τριακονταετίας. Το αποτέλεσμα; Σε μια-δυο γε-
νιές προέκυψαν “στρατιές” φιλότουρκων ιστορικών. 
Εμείς, τις τελευταίες δεκαετίες, δεν είχαμε τέτοια ανα-
κλαστικά». Πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τα απο-
κτήσουμε; Υπάρχει, γενικότερα, φως στην άκρη του τού-
νελ; «Θα είναι μακρύς, βέβαια, και ανηφορικός ο δρόμος. 
Είμαστε όμως, ως λαός, αγωνιστές, φτιαγμένοι να παλεύ-
ουμε με τις αντιξοότητες, και δεν θα χαθούμε». Μια φω-
νή λογικής και αισιοδοξίας. Ακούει κανείς;  Τ. Ε.

Ο Μιχάλης Κοσμόπουλος στην ανασκαφή της Ικλαινας.


