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22 • Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ 
Γ ΕΥ ΜΑ ΜΕ ΤΗΝ <<Κ» ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Μιχάλης κοσμόπουλος, αρχαιολόγος 

Ο πολιτισμός 
δεν πρέπει 

• 
να αρνειται 

• 
τους χορηγοuς 
Η Αμερική είναι με-yάλο χωνευτήρι και φοβάμαι 

πως είναι θέμα χρόνου να σβήσει ο ελληνισμός 

ΤnςΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ ΗΠΑ σέβονται και αγαπούν βαθιά 

mν Ελλάδα κι αυτό δεν έχει αλλάξει. 

Ισωs γιατi την έχουν συνδέσει με 

τη δημοκρατiα, επομένωs και τη δι

κή τουs δημοκρατiα. Πρόσφατα, σε 

δημοσκόπηση του Ecoηomist, το 

47% των ερωτηθέντων υποστήριξαν 
ότι πρέπει το Διεθνέs Νομισματικό 

Ταμεiο και οι Ευρωπαiοι εταiροι μαs 

να υποχωρήσουν και να δώσουν 

στη χώρα περιθώριο να αναπνεύσει. 

Η αντiθετη άποψη συγκέντρωσε 

ποσοστό μόλιs 24%». 

ΙΠΟΡΙΑ 

Συναντιόμαστε στον προθάλαμο του 
Μουσεiου Ακρόποληs, που εiναι 

γεμάτο επισκέπτεs. Από την κατά

μεστη αiθουσα των Κλιτύων, ένα 

πολύχρωμο ποτάμι ανθρώπων ανη

φορiζει προs τον πρώτο όροφο, με 

τα αρχαϊκά. Ο Μιχάληs Κοσμόπου

λοs, καθηγητήs Αρχαιολογiαs και 

κάτοχοs τηs Διακεκριμένηs Εδραs 

Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπι

στήμιο του Μιζούρι, στο Σεντ Λιούιs, 

δεν έχει ακόμα συνέλθει από το 

τζετ λαγκ, όπωs μου λέει καθώs 

μπαiνουμε στο ασανσέρ για το 

εστιατόριο. Αλλ.ά καμιά ταλαιπωρiα 

δεν διακρiνω στο πρόσωπό του, το 

οποiο , αντιθέτωs, φωτiζεται από 

ένα μεγάλο χαμόγελο. «Εiναι που 

βρiσκομαι στην Ελλάδα», εξηγεi. 

«Μου λεiπει πολύ. Ακόμα>> . Η μικρή 

παύση, πριν aπό το «ακόμα» , δεν 

είναι τυχαία. 
ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ : 

τιτιΝΑ ΧΑΛΜΑΊΖΗ 

τΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

Κυριακή 2 Αuyοίιστοu 2015 

ΚΑΙΡΟΣ 

Οι σταθμοί του 
. ) 1963 

Γεννι έται στnν Αθιiνα 

Αποφοιτά από το Τμιiμα 
Ιστορίας και Αρχα ιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθnνών. 

8 1 1989 
Λαμβάνει το διδακτορι κό 
του από το Πανεπιστιiμιο 
Washίngton και διορίζετα ι 
επίκουρος καθπγnτιiς Α ρ· 

χα ιολογίας στο Τμιiμα Κλα
σικών Σπουδών του Πανε
πιστημίου Maηίtoba, στον 

Καναδά, όπου γριiγορα 

προάγεται σε αναπλnρωτιi 
(1992) και τακτικό (1997) 
καθηγnτιi. 

.) 1998 
Ι δρύει στο Πανεπιστιi μιο 
Manίtoba το πρώτο πανεπι· 
στnμιακό Κέντρο Ελληνικού 

Πολιτισμού στον Καναδά. 

8) 2001 
Του προσφέρεται η Διακε
κριμένη Εδρα Ελληνικών 

Σπουδών στο Πανεπιστιiμιο 
Μιζούρι-Σεντ Λιούις των 
ΗΠΑ. 

. ) 2004 
Βραβείο καλύτερου πανε
πιστημιακού δασκάλου στις 

ΗΠΑ και τον Καναδά από το 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Αμερικιiς . 

., 2006 
Ξεκ ινά τις ανασκαφές στπν 

Ι κλαινα Μεσσηνίας. 

(. I 2014 Ηταν καλοκαiρι του 1985 όταν 
αποφοiτησε με Αριστα από το Ί'μήμα 

Ιστορiαs και Αρχαιολογiαs του Πα

νεπιστημiου Αθηνών. Τον Αύγουστο 

τηs iδιαs χρονιάs ξεκiνησε με υπο

τροφiα τιs μεταπτυχιακέs σπουδέs 

του στο Πανεπιστήμιο Washiηgtoη 

του Σεντ Λιούιs. «Οταν πρωτοπήγα 

στιs ΗΠΑ, έλεγα ότι θα ήταν για 

λiγο, ότι θα επέστρεφα σύντομα. Κι 

έτσι πέρασαν τριάντα χρόνια, χωρis 

να έχει μετριαστεi μέσα μου το 

άλγοs του νόστου, η νοσταλγiα μου 

για την πατρiδα ... ». 

Ο θαuμασμόs για κάθε τι ελληνικό 

εξηγεi και το γεγονόs ότι οι ελληνικέs 

σπουδέs παραμένουν δημοφιλεis 

στην Αμερική. <<Κάθε χρόνο, δεκάδεs 

νέα παιδιά έρχονται στα μαθήματά 

μαs, διψασμένα για γνώση. Αλλά 

όσο θερμέs κι αν εiναι οι περιγραφέs 

που θα ακούσουν, όσεs διαφάνειεs 

κι αν δουν, ο δεσμόs τουs με την 

Ελλάδα ισχυροποιεiται ακόμα πε

ρισσότερο όταν την επισκέπτονται. 

Οι φοιτητέs μου που με ακολουθούν 

στην ανασκαφή, όταν επιστρέφουμε 

στο Σεντ Λιούιs μου λένε ότι αισθά

νονται "homesick" για m χώρα μαs. 
Αυτή m λέξη m χρησιμοποιεi κανεis 
μόνο για την πατρiδα του. Δεν εiναι 

πολύ συγκινητικό;)> . 

Η συντριπτική πλει

ονότητα των ανθρώ

πων στις ΗΠΑ σέβον
ται και αyαπούν βαθιά 

τnν Ελλάδα, και αυτό 

δεν έχει αλλάζει. Ισως 

yιατi τnν έχουν συνδέ
σει με τn δnμοκρατiα, 
επομένως και τn δική 

τους δnμοκρατiα. 

Η αρχαιολογία δεν είναι 

θεραπαινίδα τοu τουρισμού 

Τακτικό μέλος τnς Αμερικα 

νικιiς Ακαδnμίας Επιστη

μών του Σεντ Λιούις στnν 

Τάξn των Κοινωνικών Επι
στημών. 

Μεγάλη ανασκαφή 
Εμελλε στην Αμερική να κάνει 

καριέρα και οικογένεια. Στη χώρα 

μαs έρχεται, όμωs, κάθε καλοκαiρι, 

αφού έχει αναλάβει μια μεγάλη 

ανασκαφή στην Ικλαινα Μεσση

νiαs, η οποiα πραγματοποιεiται 

υπό την αιγiδα τηs Εν Αθήναιs Αρ

χαιολογικήs Εταιρεiαs και όλα αυτά 

τα χρόνια έχει χρηματοδοτηθεi, 

μεταξύ άλλων, από το πανεπιστήμιό 

του , την αμερικανική κυβέρνηση, 

την Costamare Α.Ε. και τον αεi
μνηστο καπετάν Βασίλη Κωνσταν

τακόπουλο, καθώs και την Natioηal 

Geographic Society. 
Η !κλαιν α, η μυκηναϊκή πόλη που 

έχει ήδη δώσει συνταρακτικά ευ

ρήματα, θα επανέλθει αργότερα στη 

συζήτησή μαs. Πiνονταs από ένα 

ποτήρι μυρωδάτο Μοσχοφίλερο αρ

χiζουμε την κουβέντα από την ... 
απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Ποια 

εiναι η άποψη των Αμερικανών για 

τη χώρα μαs αυτή την περiοδο με 

τιs καταιγιστικέs εξελiξειs στο μέ

τωπο των διαπραγματεύσεων με 

τουs δανειστέs τηs; «Η συντριπτική 

πλειονότητα των ανθρώπων στιs 

Προσπάθεια συντονισμού 

Περισσότερα από εξήντα προ

γράμματα ελληνικών σπουδών <<τρέ

χουν» αυτή τη στιγμή στιs ΗΠΑ. 

Δεν εiναι, όμωs, ρόδινα τα πράγματα. 

Οι προσπάθειεs που γiνονται στα 

περισσότερα αμερικανικά πανεπι

στήμια επαφiενται στον πατριωτι

σμό και το φιλότιμο των Ελλήνων 

και φιλελλήνων καθηγητών. Δυστυ

χώs, δεν υπάρχει ούτε κάποιο όρ

γανο που να συντονiζει όλεs αυτέs 

τιs έδρεs ούτε μακροπρόθεσμοs 

σχεδιασμόs. 

Ο κ. Κοσμόπουλοs αναφέρει συ

χνά το παράδειγμα τηs Τουρκiαs, 

που μετά τον Β· Παγκόσμιο Πόλεμο 

δημιούργησε δεκάδεs κέντρα τουρ

κικών σπουδών στην Ευρώπη και 

την Αμερική, με ορiζοντα τριακον

ταετiαs. <<Ετσι, σε μια-δυο γενιέs, 

προέκυψαν ολόκληρεs "στρατιέs" 

φιλότουρκων ιστορικών. Η Ελλάδα 

τι κάνει; Φοβάμαι πωs εiναι θέμα 

χρόνου να σβήσει ο ελληνισμόs · η 
Αμερική εiναι μεγάλο χωνευτήρι. 

Από όσουs εiμαστε στιs ελληνικέs 

έδρεs τουs τελευταiουs μήνεs ξε

κiνησε μια πρώτη προσπάθεια συν

τονισμού με τη στήριξη τηs Γενικήs 

Προξένου μαs στο Σικάγο κ. Ιωάνναs 

Ευθυμιάδου, ώστε να γiνει έναs μα

κράs πvοήs σχεδιασμόs. Εμεis, όμωs, 

κάποια στιγμή θα πάρουμε σύνταξη, 

θα φύγουμε. 'Γι θα γiνει με την επό

μενη γενιά; Θα υπάρξει συνέχεια;». 

Οι νέοι που θα αναζη
τήσουν καλύτερη τύχn 

στο εξ'ωτερικό πρέπει 

να σταθμίσουν τnν πι

θανότητα μιας επαy
yελματικiι.ς αποκατά

στασης με τις προσω

πικές θυσίες που θα 

πρέπει να κάνουν. Και 
αυτές εiναι πολλές. 

Τον γενικευμένο ντόρο με την Αμφiπολη 

-εντόs και εκτόs Ελλάδοs- τον παρακο

λούθησε πέρυσι με ενδιαφέρον. Ωs ανα

σκαφέαs μιαs σημαντικήs τοποθεσiαs 

αισθάνθηκε παράπονο για το γεγονόs 

ότι όλα τα φώτα τηs δημοσιότηταs έπε

σαν πάνω στη συγκεκριμένη ανασκαφή; 

<<Οχι, καθόλου. Μάλλον ανακούφιση 

ένιωσα που δεν βρισκόμουν στη θέση 

των ανασκαφέων. Η ανασκαφή εiναι 

μια αργή, συστηματική δουλειά. "Η, του

λάχιστον έτσι πρέπει να είνω. Το να 

δουλεύει κανεis υπό τέτοια πiεση, με 

τουs πάντεs να περιμένουν γρήγορα -
και εντυπωσιακά- αποτελέσματα, πρέπει 

να εiναι aφόρητο. Βέβαια, καταλαβαiνω 

τον λόγο που η υπόθεση τηs Αμφiποληs 

μεγεθύνθηκε και πήρε αυτέs τιs διαστά

σειs: σε περiοδο κρiσηs, πολλοi την εξέ

λαβαν ωs μια ευκαιρiα τόνωσηs του εθνι

κού φρονήματοs. Σε κάθε περiπτωση, 

υπήρχε μια θετική πλευρά, ότι το ευρύ 

κοινό ενδιαφέρθηκε για την αρχαιολογiα. 

Πιστεύω ότι τα ευρήματα των ερευνών, 

όταν ολοκληρωθεi η μελέτη τουs, πρέπει 

να έχουν ωs τελικό αποδέκτη την κοι

νωνiα και να μην περιορiζονται μόνο 

στουs στενούs κύκλουs των ειδικών. 

Και πρέπει επiσηs ο κόσμοs να ξέρει 

πόσο ηρωικέs εiναι οι προσπάθειεs των 

Ελλήνων αρχαιολόγων, ιδιαiτερα του 

υπουργεiου Πολιτισμού, που σε μια τόσο 

δυσμενή συγκυρiα δουλεύουν σκληρά 

και παραγωγικά, με aφιλοκέρδεια και 

φιλότιμο». 

Θεωρε\ ότι η αρχαιολογ\α, η αρχαtα 

κληρονομιά μαs, γενικότερα, μπορεi να 

γiνει μοχλόs ανάπτυξηs, κυρiωs μέσω 

του τουρισμού; <<Διαφωνώ με αυτή την 

aντίληψη. Η αρχαιολογiα δεν εiναι μόδα, 

ούτε θεραπαινiδα ή υποχεiριο του του

ρισμού . Αφορά την εθνική μαs ταυτό

τητα, μαs βοηθά ωs επιστήμη να κατα

λάβουμε ποιοι εiμαστε και από πού προ

ερχόμαστε ωs λαόs. Μπορεi βέβαια να 

συνδράμει στην τουριστική ανάmυξη, 

αλλά αυτό είναι δευτερεύον όχι σκοπόs)) . 

Υπάρχει και κάτι ακόμα που, αν μη τι 

άλλο, τον κάνει να απορεi. .. <<Ορισμένοι 

επαναστατούν όταν κάποιοs χορηγόs 

εκφράζει την πρόθεσή του να προσφέρει 

χρήματα σε οτιδήποτε αφορά τα του πο

λιτισμού. Καταλαβαiνω και συμφωνώ 

με την ανησυχiα, μήπωs ο πολιτισμόs 

γiνει αντικεiμενο εκμετάλλευσηs από 

ιδιώτεs. Αλλά και νομοθετικό πλαiσιο 

υφiσταται, και εποπτικοi μηχανισμοi 

λειτουργούν. Στην Αμερική εiναι απο

λύτωs φυσικό για μια μεγάλη εταιρεiα 

να δώσει χρήματα σε ένα μουσεiο, για 

να χρηματοδοτήσει π .χ. μια έκθεση , τt

ποτα σατανικό δεν υπάρχει πiσω από 

aυτό. Στην Ελλάδα κάποιοι έχουν ανα

γάγει τιs χορηγiεs σε θέμα ιδεολογικό! 

As μπουν, επιτέλουs, τα πράγματα στη 

σωστή διάσταση: Ο πολιτισμόs εiναι δη

μόσιο αγαθό, ουδεis το αμφισβητεi , αλλά 

χρειάζεται πόρουs για να αναmυχθεi. 

Και το πού θα αναζητηθούν αυτοi ο ι 

πόροι δεν πρέπει να εiναι ταμπού». 

Η συνάντnσn 

Γευματίσαμε στο εστιατόριο του 
Μουσείου Ακρόπολης. Παραγ

γείλαμε μικρά σουβλάκια κοτό
πουλου με πέστο από θυμάρι, 
πράσινn σαλάτα με καρότο, στα
φίδες και γεύσn μαστίχας και το

ματοσαλάτα με μυρωδικά , τρα
γανά παξιμαδάκια και ξινομυζιi· 

θρα Κριiτnς. Η πια με δύο ποτιi
ρια λευκό κρασί. Ο λογαριασμός 
ανιiλθε σε 30 ευρώ. 

Φαίνεται πως η γραφειοκρατία ήταν ανέκαθεν ελληνικό φαινόμενο! 
Η πρώτη ανασκαφή τηs Αρχα ιολο

γικήs Εταιρεiαs στην Ικλαινα έγινε 

από τον Σπυρiδωνα Μαρινάτο το 

1954, αλλά κράτησε μόνο τέσσεριs 
μέρεs και δεν συνεχiσθηκε. Ο Μι

χάληs Κοσμόπουλοs πρωτοπήγε 

στο ιστορικό αυτό χωριό τηs Μεσ

σηνiαs στιs αρχέs τηs δεκαετiαs 

του '90, κατόπιν προτροπήs του 

πρώην καθηγητή του στο Πανεπι

στήμιο Αθηνών Γιώργου Κορρέ. Στα 

τέλη τηs iδιαs δεκαετiαs έγινε η 

πρώτη επιφανειακή έρευνα στην 

περιοχή και το 2006 ξεκiνησε η ανα

σκαφή - εκεi όπου τη Μυκηναϊκή 

Εποχή (1.600-1.100 π .Χ.) βρισκόταν 

η πρωτεύουσα μιαs ισχυρήs ηγε

μονiαs. Το 2011 η σκαπάνη έφερε 
στο φωs μια πήλινη πινακiδα με 

επιγραφέs και στιs δύο πλευρέs τηs 

(κάτι σπάνιο) σε πρώιμη Γραμμική 

Β' -φαiνεται ότι εiναι η αρχαιότερη 

γνωστή πινακiδα Γραμμικήs Β ' από 

mν ηπειρωτική Ελλάδα, ένα εύρημα 

που αλλάζει τα δεδομένα για τη λει

τουργiα των πρώιμων ελληνικών 

κρατών. <<Εiναι προφανέs ότι φτιά

χτηκε και χρησιμοποιήθηκε στο 

πλαiσιο κάποιαs κρατικήs οργάνω

σηs με σύνθετη δομή. Mas βοηθάει, 
λοιπόν, να μάθουμε και να κατα

νοήσουμε πολλά για τη γένεση και 

τον βαθμό εξάπλωσηs τηs μυκηνα:ί

κήs γραφειοκρατiαs. Φαiνεται πωs 

η γραφειοκρατiα ήταν ανέκαθεν ελ

ληνικό φαινόμενο !» , λέει χαριτολο

γώνταs ο διαπρεπήs αρχαιολόγοs. 

Μπορεi η πινακiδα να εiναι το πιο 

γνωστό εύρημα ·στην ανακάλυψή 

τηs αναφέρθηκε εκτενώs ο διεθνήs 

τύποs (New York Ί'imes, Los Angeles 
Times, Natioηal Geographic,) αλλά 
δεν εiναι απαραιτήτωs και το πιο 

βαρύνον, όπωs μαs εξηγεi ο κ. Κο

σμόπουλοs . <<Η Ικλαινα εiναι μiα από 

τιs πιο σημαντικέs μυκηνaίκέs θέσειs 

που ανασκάπτονται σήμερα. Πρό
κειται για μεγάλη και ισχυρή πόλη, 

πρωτεύουσα ηγεμονiαs, κέντρο επε

ξεργασiαs χαλκού, που συνέχισε να 

ανθεi καθ' όλη τη διάρκεια τηs μυ

κηναϊκήs εποχήs. Αυτό που περισ

σότερο μαs έχει εντυπωσιάσει ώs 

τώρα εiναι η μνημειώδηs αρχιτε

κτονική ms. Εχουμε βρει κυκλώπεια 

τεiχη και τεράστια οικοδομήματα. 

Οπωs ένα διώροφο κτιριακό συγ

κρότημα, πιθανότατα ανάκτορο του 

ηγεμόνα, χτισμένο πάνω σε μια γι

γάντια πλατφόρμα, το λεγόμενο "Κυ

κλώπειο Ανδηρο", ύψουs 6 μέτρων, 
μήκουs 25 μέτρων και πλάτουs 8 
μέτρων! Οι ογκόλιθοι με τουs οποiουs 

κατασκευάστηκε ζυγiζουν από 3 

Ο εθνικός ύμνος και η σημα ία στα σχολεία δεν ε ίνα ι θέμα εθνι κισμού , αλ

λά διατιiρnσnς τnς ταυτότητάς μας, λέε ι ο καθnγnτιiς Κλασικιiς Αρχαιολο
γίας Μ ιχάλης Κοσμόπουλος. 

έωs 6 τόνουs ο καθέναs . Επiσηs 

έχουν αποκαλυφθεi πλακόστρωτεs 

πλατεiεs και δρόμοι, υπαiθριο ιερό, 

κaθώs και άλλα μεγάλα κτiρια και 

σπίτια με ανεmυyμένο αποχετευτικό 

και υδρευτικό σύστημα. Σκεφτεiτε 

για πότε μιλάμε: 3.500 χρόνια πριν!» . 

Δύσκολη απόφαση 

Η τελική καταστροφή τηs Ικλαι

ναs, βiam όπωs όλα δεiχνουν, έγινε 

γύρω στο 1.200 π .Χ. Και η πόλη θα 
περνούσε στη λήθη αν ο Μιχάληs 

Κοσμόπουλοs και η διεπιστημονική 

ομάδα του δεν άρχιζαν να φέρνουν 

στο φωs τα μυστικά ms. Προ ημερών 
οι ανασκαφικέs εργασiεs ολοκλη

ρώθηκαν για φέτοs και ο καθηγητήs 

Αρχαιολογiαs επιστρέφει στιs ΗΠΑ. 

<<Επειδή με την κρiση ακούω πολ

λούs να προτρέπουν τουs νέουs αν

θρώπουs να φύγουν από mν Ελλάδα 

και να αναζητήσουν καλύτερη τύχη 

στο εξωτερικό, οφεiλω να πω, από 

την εμπειρiα μου, ότι δεν εiναι απλά 

τα πράγματα. Πρέπει να σταθμiσει 

κανεis την πιθανότητα μιαs επαγ

γελματικήs αποκατάστασηs με τιs 

προσωπικέs θυσiεs που θα πρέπει 

να κάνει. Κι αυτέs, πιστέψτε με, 

είναι πολλέs)>. 

Τον ρωτώ τι εκτιμά περισσότερο 

στον τρόπο που εiναι δομημένη η 

αμερικανική κοινωνία . «Την προ

στασiα που το κράτοs παρέχει τουs 

πολiτεs του, την άψογη οργάνωση 

των κρατικών υπηρεσιών, την υπα

κοή των Αμερικανών στουs νόμουs. 

Και τον πατριωτισμό τουs. Στα σχο

λεiα κάθε μέρα ξεκινά με τον όρκο 

στην αμερικανική σημαiα και δη

μοκρατiα. Πόσο συχνά ακούνε τον 

εθνικό μαs ύμνο οι μαθητέs στα δικά 

μαs σχολεiα; Δεν εiναι θέμα εθνικι

σμού , αλλά διατήρησηs τηs ταυτό

τητάs μαs ... )). 
Παρά ταύτα, η σκέψη να επιστρέ

ψει κάποτε στην πατρiδα υπάρχει 

πάντα στο μυαλό και την καρδιά 

του. Οπωs και η ελπiδα τα τρiα παιδιά 

του -ηλικiαs 12, 11 και 8 ετών- να 

αναπτύξουν έναν ισχυρό δεσμό με 

την Ελλάδα. <<Δεν θέλω να αισθά

νονται επισκέmεs, αλλά να βγάλουν 

κι αυτά ρiζεs στον τόπο μαs» , λέει. 

Εiναι αισιόδοξοs για το αν η χώρα 

θα καταφέρει να περάσει τιs Συμ

πληγάδεs τηs οικονομικήs κρiσηs; 

<<Δεν εiμαι οικονομολόγοs, άρα πρό

βλεψη με τέτοιουs όρουs δεν μπορώ 

να κάνω. Αυτό που ξέρω εiναι ότι 

ωs λαόs εiμαστε αγωνιστέs, φτιαγ

μένοι να παλεύουμε με τιs αντιξο

ότητεs. Και δεν θα χαθούμε ... ». 




