
Φ. Πετσασ. το αρχαιολογικο του εργο στη Μακεδονια

τον ιούνιο του 1957 προσλήφθηκα από τον Φ. Πέτσα για να εργαστώ

ως ημερομίσθια εργάτρια αρχαιολόγος. Μαζί με τον Π. Θέμελη, τον δ. τάνη

και την ε. γιούρη, και αργότερα την αγγ. Πέτσα, ήμασταν οι πρώτοι βοηθοί

στις συστηματικές ανασκαφές του χώρου της αρχαίας Πέλλας, που άρχιζαν

τότε, αφού είχαν προηγηθεί έρευνες επιφανειακές και μικροανασκαφές από

τον Φ. Πέτσα μαζί με περισυλλογές αρχαίων στην περιοχή της Π. Πέλλας,

από το 1954 ώς την άνοιξη του 1957. η συμμετοχή μου στην ανασκαφή δια-

κόπηκε το φθινόπωρο, όχι από δική μου πρωτοβουλία. Ήταν η πρώτη μου

συμμετοχή σε αρχαιολογική ανασκαφή, που εκτός της αρχαιολογικής εμπει-

ρίας που απέκτησα, μ’ έκανε να γνωρίσω και τη σκοτεινή πλευρά του φεγ-

γαριού της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Έκτοτε είχα ποικίλης μορφής υπηρε-

σιακές συνεργασίες μαζί του ώς το 1974.

αρχίζω την αφήγησή μου παραθέτοντας βιογραφικά στοιχεία που σχε-

τίζονται με την αρχαιολογική σταδιοδρομία του τιμωμένου.

ο Φ. Πέτσας, καταγωγής ηπειρωτικής από το χωριό αρίστη των Ζαγο-

ροχωρίων, ήρθε για πανεπιστημιακές σπουδές στη Θεσσαλονίκη. από το

1936 έως το 1940 ήταν φοιτητής και με την ιδιότητα αυτή πήρε μέρος στις

ανασκαφές του καθηγητή κ. ρωμαίου στη Βεργίνα (1938-1940). συμφοιτη-

τής με τον Μανόλη ανδρόνικο, που επίσης βρισκόταν τότε στη Βεργίνα,

έφυγε ως κληρωτός στο στρατό το 1940, ενώ ο ανδρόνικος έμενε στη Βερ-

γίνα (ανταλλάσσονται εικονίτσες και δελτάριο μεταξύ τους, όπως ήταν

μόδα). Μετά τη κατάρρευση του μετώπου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και

το 1942 δίνει εξετάσεις με τους καλλιπολίτη και δ. λαζαρίδη, δύο ακόμα

αρχαιολόγους που υπηρέτησαν στη Μακεδονία. Παλιοί και νέοι αρχαιολό-

γοι στεγάζονται στα γραφεία της υπηρεσίας στην αυλή της ροτόντας. ο διο-

ρισμός του όμως έγινε για τη Ζ΄ Περιφέρεια, που ήταν η κέρκυρα. λόγω της

κατοχής όμως έμεινε στη Θεσσαλονίκη. απολύεται στις 15.5.1945 από την

υπηρεσία και ξαναπροσλαμβάνεται στις 11.10.1945. υπηρετεί στη συνέχεια

στα γιάννενα και στους δελφούς. απολύεται ξανά με το Θ΄ ψήφισμα. Ξα-

ναπηγαίνει στο στρατό. τέλος, από το 1950 υπηρετεί ως επιμελητής στη Β΄

εφορεία αττικής· το 1950 και 1951 με τον Προϊστάμενό του Έφορο γιάννη

Παπαδημητρίου, τον μετέπειτα γενικό διευθυντή αρχαιοτήτων και αναμορ-

φωτή της υπηρεσίας, εργάσθηκαν στις αναστηλώσεις και στις ανασκαφές

της αρχαιολογικής εταιρείας στις Μυκήνες (τάφος κλυταιμνήστρας, απο-
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θήκη PETSAS’ house). το 1951 τοποθετείται στην εφορεία αρχαιοτήτων

Θεσσαλονίκης. Φαίνεται όμως ότι εκείνη την εποχή έφυγε με εκπαιδευτική

άδεια για σπουδές εν εσπερία, όπως λεγόταν η μετεκπαίδευση τότε, στην

αγγλία. επιστρέφει και μένει στη Θεσσαλονίκη, υπηρετεί στη τότε τεράστια

ια΄ αρχαιολογική Περιφέρεια, υπό τον Έφορο χ. Μακαρόνα, και αρχίζει

η αρχαιολογική του δράση στη Μακεδονία. τον ιανουάριο του 1956 ακυ-

ρώνεται μια απόπειρα μετάθεσής του στα γιάννενα. το 1957 έως τον σε-

πτέμβριο του 1965 υπήρξε Έφορος της ιΒ΄ εφορείας αρχαιοτήτων της δυ-

τικής Μακεδονίας στη Βέροια. τον οκτώβριο του 1965 μετετέθη στη Θεσ-

σαλονίκη, ως Έφορος, μετά τη συνταξιοδότηση του χ. Μακαρόνα, απ’ όπου

μετατέθηκε την άνοιξη του 1969 στην Πάτρα. εκεί διοργάνωσε εκ βάθρων

την εφορεία και επέβαλε για πρώτη φορά έλεγχο ανασκαφών των οικοπέ-

δων Πατρών. το 1972 διορίζεται καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στα

γιάννενα.

ο. Φ. Πέτσας είχε μια πολυτάραχη υπηρεσιακή διαδρομή, η οποία οφει-

λόταν εν μέρει στις πολιτικές μεταπολεμικές συνθήκες που επικρατούσαν,

αλλά και στους δικούς του χειρισμούς. Φιλόδοξος, πεισματάρης, μαχητικός

στην επίτευξη των στόχων του, αρκετές φορές σε βάρος της υγείας του, αγω-

νιζόταν τόσο για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαίων μνημείων, όσο και

για την προβολή του έργου του. Ένα είναι βέβαιο˙ αγαπούσε το επάγγελμά

του με πάθος: η τοπογραφία, η επιγραφική και αρκετές φορές οι προϊστο-

ρικές επιφανειακές έρευνες τον απασχολούσαν ιδιαίτερα, παράλληλα με τις

ανασκαφές. αυτό τον εντάσσει στον τύπο του αρχαιολόγου «πεδίου» (field

archaeologist).

αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο 1957, τότε που τον γνώρισα: την εποχή

που δραστηριοποιήθηκε στη Μακεδονία, μετά το 1953/1954, η σχέση του

την «αρχαιολογούσα νεολαία», κυρίως φοιτητές, σχεδιαστές, τεχνικούς,

ήταν καλή. οι φοιτητές ακολουθούσαν τον δραστήριο αρχαιολόγο με το

εξασκημένο μάτι. η δίψα του για ανακαλύψεις ήταν μεταδοτική και γοήτευε

τους νέους που τους έκανε να τον ακολουθούν με ευχαρίστηση στις περιο-

δείες του, για τον εντοπισμό μνημείων και χώρων. Άλλωστε, λόγω ηλικίας

και προσήνειας ο Π. Πέτσας ήταν περισσότερο προσιτός, σε αντίθεση με τον

Προϊστάμενό του χ. Μακαρόνα, που ήταν 13 χρόνια μεγαλύτερός του, κλει-

στός και ολιγόλογος, απόμακρος με τους νέους, ώσπου να τους γνωρίσει

καλά και να τους εμπιστευθεί. Προπάντων ήταν ένας διαφορετικού χαρα-

κτήρα άνθρωπος, χωρίς ένταση και πάθος, αλλά κορυφαίος γραφειοκράτης,

εκφραστής της ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίας. Ήταν φυσικό να μην υπάρξει

μεταξύ τους χημεία, αλλά και οι δύο – ο ένας ηπειρώτης, ο άλλος Πελοπον-

νήσιος – είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στην αρχαιολογική έρευνα της Μα-

κεδονίας και στη διάσωση των μνημείων της, που γίνονταν με πολύ αντίξοες
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συνθήκες. υπήρχαν και άλλες δύο προσωπικότητες, πανεπιστημιακοί αυτοί.

ο Μ. ανδρόνικος, που τότε ακόμη υπηρετούσε στην αρχαιολογική υπηρε-

σία της Θεσσαλονίκης, διαφορετικός στο χαρακτήρα, τύπος διανοούμενου,

αρχαιολόγος, ιστορικός της τέχνης και ολίγον φιλόλογος. γοητευτικός συ-

νομιλητής με τους νέους, πειραχτήρι σε πιο ιδιωτικές στιγμές, στα διαλείμ-

ματα της δουλειάς, είχε ένα ευρωπαϊκό αέρα και ήταν και λίγο σνομπ. επι-

βίωνε άνετα μεταξύ των προηγουμένων, διότι είχε ισχυρή προσωπικότητα

και διαφορετικούς στόχους, που τον οδηγούσαν αλλού. τέλος, μια ανεξάρ-

τητη ηχηρή παρουσία ήταν ο καθηγητής γ. Μπακαλάκης, πρώην στέλεχος

της αρχαιολογικής υπηρεσίας. δίδασκε με πάθος και ήταν καλός δάσκαλος,

αν ανακάλυπτες τον τρόπο της σκέψης του. δεν φοβόταν να διατυπώσει τη

γνώμη του ακόμη και με σαρκασμό για τις γνώμες των άλλων και να τα

«βάλλει» με τους πολλούς. αυτός έστελνε φοιτητές στους Μακαρόνα, Πέτσα

και ανδρόνικο. Πολλοί φοιτητές του αργότερα έδωσαν εξετάσεις και εισήλ-

θαν στην αρχαιολογική υπηρεσία και άλλοι έγιναν πανεπιστημιακοί. αυτός

καθοδήγησε τον Πέτσα στη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής.

εκείνη την περίοδο, του 1957, οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι

ήταν: Βεργίνα, Πέλλα, γαλεριανό συγκρότημα ροτόντα, ανατολικό και δυ-

τικό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, δίον, λευκάδια, Όλυνθος, λητή, (δερ-

βένι), αμφίπολη, Θάσος, κοζάνη, Πύδνα και Φίλιπποι. Πραγματοποιούνταν

όμως μόνο περιορισμένης έκτασης έρευνες, όταν επέτρεπαν τα πενιχρά οι-

κονομικά αλλά και το ολιγοπρόσωπο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό.

ο Πέτσας, παρόλο που ήταν Έφορος, ήταν υφιστάμενος του παλαιότε-

ρου Μακαρόνα, γι’ αυτό αυτός τον έστελνε με διαταγές σε διάφορες απο-

στολές στην απέραντη ια΄ αρχαιολογική περιφέρεια. η πρώτη εντυπωσιακή

εργασία του ήταν, όταν το 1954 ασχολήθηκε με την προστασία και ανά-

δειξη του μακεδονικού τάφου της κρίσεως στα λευκάδια, που είχε αποκα-

λυφθεί τυχαίως. Μάλιστα αργότερα αποτέλεσε και το θέμα της διδακτορι-

κής του διατριβής. Ώς σήμερα, παρά την αποκάλυψη πολλών μακεδονικών

τάφων, ο τάφος της κρίσεως θεωρείται ένα πολύ σημαντικό μνημείο για την

αρχιτεκτονική και ζωγραφική του 4ου αι. π.χ., και ήταν το μόνο αρχαίο

μνημείο που εκπροσωπούσε τις αρχαιότητες της Μακεδονίας σε πολλά έγ-

κυρα εγχειρίδια και μελέτες για αρχαία αρχιτεκτονική και ζωγραφική εκεί-

νης της εποχής. για μένα προσωπικά αποτέλεσε ένα διδακτικό παράδειγμα,

όταν έσκαβα, αργότερα το 1971, τον τάφο των ανθεμίων, στη ίδια περιοχή

του, για το τι έπρεπε να αποφύγω στο θέμα της διάσωσης και συντήρησης,

γιατί ο τάφος της κρίσεως και τα προβλήματα συντήρησής του έγιναν

αφορμή κάπως να αφυπνισθεί το υπουργείο και οι αρχαιολόγοι και να κα-

τανοήσουν ότι οι μακεδονικές τοιχογραφίες ήταν κάτι διαφορετικό από τις

βυζαντινές. τον τάφο της κρίσεως τον επισκέφθηκα πρώτη φορά με ομάδα
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αρχαιολόγων το 1957, σε εκδρομή που μας οδήγησε ο Πέτσας στην Πέλλα,

στα λευκάδια. τότε τον άκουσα να μιλά και για το νυμφαίο, τη σχολή του

αριστοτέλη.

Πέλλα. ο Πέτσας από το 1954 τριγυρνούσε στην περιοχή της Πέλλας,

κάνοντας επιφανειακές έρευνες και περισυλλέγοντας διάφορα μαρμάρινα

κομμάτια, γλυπτά, επιτύμβιες στήλες, επιγραφές. την άνοιξη του 1957, μια

τυχαία ανακάλυψη αρχιτεκτονικών μελών στο υπόγειο κάποιου σπιτιού

στη Παλιά Πέλλα (στ. στεργιούλας - ιδιοκτήτης) και κάποιο γωνιακό κιο-

νόκρανο που μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη έδωσαν την ευκαιρία στον

Πέτσα στην αρχή για μια μικρή έρευνα και αργότερα, χρησιμοποιώντας και

τον τύπο, να πιέσει, ώστε να κατανοήσουν τη σημασία του ευρήματος οι

αρμόδιοι και να δώσουν χρήματα. Έτσι ξεκίνησε η συστηματική ανασκαφή

στη Πέλλα, που συνεχίζεται ώς σήμερα. ο θόρυβος που ξεσήκωσε ο τύπος

προκάλεσε το κυβερνητικό ενδιαφέρον, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. καρα-

μανλής επισκέφθηκε τη Πέλλα καθώς και πολλοί άλλοι πολιτικοί και εξέ-

χουσες προσωπικότητες από το εσωτερικό και εξωτερικό. Με την επίκληση

των «εθνικών λόγων» χρηματοδοτήθηκε γενναία για την εποχή εκείνη η

ανασκαφή. επίσης η Πέλλα έγινε αιτία να ωφεληθούν και άλλοι αρχαιολο-

γικοί χώροι της Μακεδονίας. Θεσπίστηκαν ειδικά κονδύλια για ανασκαφές

και αναστηλώσεις της Β. ελλάδος και για τα Μουσεία της Β. ελλάδας, για

«εθνικούς λόγους», από τις δημόσιες επενδύσεις, πράγμα που προκάλεσε

αντιδράσεις στις υπόλοιπες αρχαιολογικές περιφέρειες. από τότε ο καρα-

μανλής, ώς το τέλος της δημόσιας ζωής του, ενδιαφέρονταν προσωπικά για

τα αρχαιολογικά προβλήματα τη Μακεδονίας. η χρησιμοποίηση όμως του

τύπου από τους αρχαιολόγους και τους άλλους τοπικούς παράγοντες, όταν

ξεπερνούσε τα όρια, δημιουργούσε προβλήματα και τριβές για προσωπική

προβολή και κατηγορίες για μάρκετινγκ των μνημείων εις βάρος της επιστη-

μονικής αντιμετώπισης του ευρήματος. τώρα κανείς δεν σχολιάζει τέτοια

φαινόμενα, όλοι όμως έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. τε-

λικά, η συνταγή της χρησιμοποίησης του τύπου ήταν όφελος για τα αρχαία,

αλλά έβλαψε τους αρχαιολόγους, γιατί άλλαξε τη νοοτροπία τους. αργό-

τερα το παράδειγμα της Β. ελλάδος λειτούργησε επωφελώς και για τις ανα-

σκαφές του κ. Μαρινάτου στο ακρωτήριο της σαντορίνης.

το φθινόπωρο του 1957, ο Πέτσας μεταφέρθηκε στη ιΒ΄ Περιφέρεια της

Βέροιας, όπου συνέχισε τις δραστηριότητές του στα λευκάδια και ασχολή-

θηκε και με τα προϊστορικά σημαντικά κατάλοιπα του Βερμίου. Παράλληλα

επιστάτησε και στην ανέγερση του Μουσείου της Βέροιας. η επισήμανση

του πολύ σημαντικού νεολιθικού οικισμού της ν. νικομήδειας οφείλεται σ’

αυτόν ανεξάρτητα ότι για άλλους λόγους προσκάλεσε την αγγλική σχολή
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να διενεργήσει την ανασκαφή, λόγω εμπειρίας (αρχαιολόγοι ρόντεν, ρέν-

φριου). η έρευνα του ναού και του ιερού της λευκόπετρας στις πλαγιές του

Βερμίου και συγκεκριμένα η ρωμαϊκή του φάση που αποκαλύφθηκε από

την τυχαία ανεύρεση ομάδας επιγραφών, μας χάρισε το μοναδικό στην ελ-

λάδα ιερό Μητρός Θεών αυτόχθονος. η δημοσίευσή του σε ειδική μονογρα-

φία κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα (κερα). η μετάθεσή του στη Θεσσα-

λονίκη το 1965, μετά τη συνταξιοδότηση του χ. Μακαρόνα, συμπίπτει με

τον μεγαλύτερο οργασμό ανασκαφών στη πόλη και στα μνημειακά της σύ-

νολα. Έσωσε την αρχαία αγορά από την καταστροφή και ανέδειξε με ανα-

σκαφές και στερεώσεις το συγκρότημα του γαλεριανού ανακτόρου και της

Πομπικής οδού, που οδηγούσε στη ροτόντα. επόπτευσε στις μεγάλες ανα-

σκαφές του ανατολικού και δυτικού ρωμαϊκού νεκροταφείου. Παράλληλα

επόπτευσε και συντόνισε την έκθεση στο νέο Μουσείο απέναντι στη διεθνή

Έκθεση. επενέβη και διέσωσε από καταστροφή στη χαλκιδική τον ναό του

ιερού του Άμμωνος διός από την ανέγερση ξενοδοχείου (υπόθεση τρικα-

λιώτη).

σ’ έναν μεγάλο βαθμό σ’ αυτόν οφείλεται η γνωστοποίηση των αρχαιο-

τήτων της Μακεδονίας στο διεθνές κοινό αλλά και στο ευρύτερο επιστημο-

νικό κοινό. το άνοιγμα που προκάλεσε το συνέχισαν και το αξιοποίησαν

οι επίγονοι.

ανέφερα αυτά που θεώρησα πιο σημαντικά από τα ανασκαφικά έργα

που αποτέλεσαν την αφορμή για τη συνέχιση ερευνών. για το συγγραφικό

έργο του δεν θα μιλήσω. Θα κάνω όμως μια εξαίρεση για να αναφέρω τα

Αρχαιολογικά Χρονικά που έγραψε με πολλή επιμέλεια ως παράρτημα στα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ (τόμοι Ζ, Θ, ιδ΄ και ιε΄), που καλύπτουν την περίοδο 1960-

1970˙ μαζί με τη βιβλιογραφία για την αρχαία Μακεδονία υπήρξαν και είναι

ακόμη το καλύτερο εγχειρίδιο γι’ αυτήν την εποχή για όσους εργάστηκαν

και εργάζονται ως αρχαιολόγοι στη Μακεδονία. αποτελούν ουσιαστικό

συμπλήρωμα στα χρονικά του Αρχαιο-λογικού Δελτίου του τ.α.Π.

επίτ. Έφορος αρχαιοτήτων                                                                  κατερινα ρΩΜιοΠουλου

εθνικού αρχολογικού Μουσείου 
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