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ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ*

Τον Όκτώβρη τοϋ 1978, σέ μιά έπιστημονική άποστολή στή σερραϊκή 
ύπαιθρο για τήν επισήμανση στοιχείων σχετικών μέ τήν ιστορική γεω
γραφία τής περιοχής* 1, εντοπίσαμε βόρεια άπό τις Σέρρες ενα άγνωστο ώς 
τώρα άρχαΐο κάστρο2 κι ενα μεταλλουργείο σιδήρου. Τά ευρήματα αυτά 
παρουσιάζουν ξεχωριστό ένδιαφέρον γιά τήν ερευνά τής ιστορικής ΐοπο- 
γραφίας καί οικονομίας τής «χώρας» τής αρχαίας Σίριος τής Όδομαντι- 
κής (σημ. πόλης των Σερρών)3. Κι αυτό, γιατί οί φιλολογικές πηγές περιορί
ζονται σέ άπλή μόνο μνεία του ονόματος της, χωρίς νά μάς δίνουν κανένα 
τοπογραφικό ή άλλο στοιχείο γύρω άπό τή «χώρα» της. Οί επιγραφές πά
λι, πού βρέθηκαν ώς τώρα τυχαία στήν πόλη καί τήν περιοχή της, δέν άνα- 
πληρώνουν, ώς προς τούς παραπάνω τουλάχιστον τομείς τής ερευνάς, τό 
μεγάλο κενό τής φιλολογικής παράδοσης.

Τό κάστρο. Αυτό είναι γνωστό στούς κατοίκους τής περιοχής καί 
μέ τό βουλγαρικό όνομα «Κουλάτα» (= ό πύργος). Βρίσκεται άνάμεσα στόν 
αυτοκινητόδρομο Σερρών-Βροντοϋς (19° χλμ.) καί τήν κοινότητα ’Ορεινής 
(Φράστανης)4. Σέ σχέση μέ τήν αρχαία τοπογραφία τής περιοχής βρισκό

•Συντομογραφίες: A JA=American Journal of Archaeology—DAGR=Ch. Daremberg- 
E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecqus et romaines—ΕΕΒΣ=Έπετηρίς Εταιρείας Βυ
ζαντινών Σπουδών—GSU-FZF=Godisnik na SofijskijaUniversitet/Facultetpo zapadni filo
logi!—NC=NumismatikChronicle—«Pulpudeva»=Pulpudeva(Semaines philippopolitaines 
de l’histoire et de la culture thrace,2,Plovdiv,4-19 octobre 1976),Sofia 1978—RA=Revue ar
chéologique—RE=Pauly-Wissowa,Real-Encyclopaedie der classischen Altertumswissenschaft 
—«Simpozium»=Pârvi simpozium po istorija na minnoto delo v jugoiztocna Evropa (Varna, 
3-6 noemvri 1975), Sbomik dokladi, tom. I-II.

1. H έρευνα αυτή έχει προγραμματιστεί άπό τό Τμήμα ’Αρχαιολογικών ’Ερευνών 
τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

2. ’Οφείλω κι άπό τή θέση αυτή νά εύχαριστήσω τον άγαπητό φίλο Πανα/ιώτη Ρίζο, 
φύλακα άρχαιοτήτων Βέργης, ό όποιος είχε τήν καλοσύνη νά μέ όδηγήσει στό κάστρο.

3. Γιά τήν ταύτισή της βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, 'Ιστορική γεωγραφία τής ’Ανατολικής 
Μακεδονίας κατά τήν άρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976, σ, 126-128.

4. "Ας σημειωθεί δτι στό γειτονικό μέ τό κάστρο βόρειο λόφο βρισκόταν έπί τουρκο
κρατίας τό χωριό Μπάνιτσα. Τά έρείπιά του διακρίνονται σήμερα στή νότια πλαγιά τού 
λόφου.
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ταν 3-4 χλμ. ανατολικά τής ανώνυμης αρχαίας κώμης πού υπήρχε στο λόφο 
του «Προφήτη Ήλία» ’Ορεινής1. Επίσης άπεΐχε, σέ ευθεία γραμμή, γύρω 
στα 12 χλμ. άπό τήν πόλη τής Σίριος καί 6 χλμ. από μια άλλη ανώνυμη 
αρχαία κώμη, πού ή θέση της εχει προσδιοριστεί κοντά στήν κοινότητα ’Ε
λαιώνα (Ντουτλή)2.

ΕΙκ. 1. 'Ο λόφος μέ τα ερείπια τον κάατρον άπό Α

Το κάστρο είναι χτισμένο σ’ ενα λόφο τής ΝΑ πλαγιάς του βουνού 
Βροντοϋς (βλ. εΐκ. 1), πλάι στό ποτάμι Μπάνιτσα. Ό λόφος αύτός άποτελεϊ 
ενα πραγματικό φυσικό όχυρό. Υψώνεται στό μέσο ενός φυσικού αμφιθέα
τρου, πού σχηματίζεται άπό τίς πλαγιές τεσσάρων άλλων γειτονικών λόφων, 
καθώς τόν περιβάλλουν άπό τά τέσσερα σημεία τού ορίζοντα. Έτσι, άπό τό 
κάστρο άσκοΰσε κανείς έλεγχο σέ όλη τή γύρω περιοχή. Καί ό εχθρός ήταν 
άδύνατο νά πλησιάσει σέ αυτό, χωρίς νά γίνει πριν άπό πολλή ώρα άντι- 
ληπτός άπό τούς φρουρούς. ’Επιπλέον οί τρεις πλευρές τού ίδιου τού λόφου 
μέ τόν ερειπιώνα είναι πολύ κατηφορικές καί άπόκρημνες. Έτσι, ήταν άδύ- 
νατη ή άνάβαση τού έχθρού, χωρίς νά έξαντληθοΰν οί δυνάμεις του. Προ
σιτός ήταν ό λόφος μόνο άπό τήν άνατολική πλευρά του. Αύτή ένώνεται μέ 
τήν πλαγιά τού διπλανού λόφου μέ τέτοιο τρόπο, ώστε σχηματίζει μιά 
φυσική γέφυρα. Άπό τή μεριά αύτή όδηγει στό κάστρο κι ένας αρχαίος λι-

16

1. Βλ. Σ α μ σ ά ρ η, ο.π., σ. 174.
2. Βλ. Σ α μ σ ά ρ η, ο.π.



242 Δημ. K. Σαμσάρης

ΕΙκ. 2. ’Άποψη τον νότιον τείχους τον κάστρου

ΕΙκ. 3. ’Οχετός τον νότιον τείχους τον κάστρου
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θόστρωτος δρόμος πού ξεκινά άπό ένα σημείο κοντά στο 19° χλμ. τού αυ
τοκινητόδρομου Σερρών-Βροντοΰς.

Στις τρεις πλευρές τού λόφου (νότια, δυτική καί βόρεια) σώζονται σή
μερα πολλά έρειπωμένα τμήματα άπό τον οχυρωματικό περίβολο τού κά
στρου, πού τό σημερινό τους ύψος κυμαίνεται άπό ενα ώς δύο μέτρα (βλ. 
είκ. 2). Σ’ ενα μάλιστα άπό αύτά τά τμήματα τού ερειπωμένου τείχους τής νό
τιας πλευράς σώζονται—σέ ύψος 0,20-0,30 μ. άπό τό έδαφος—τέσσερις οχε
τοί (κάθε δύο μέτρα άπό ένας) γιά τήν άποχέτευση τών νερών τής βροχής 
(βλ. είκ. 3).

'Ο περίβολος τού τείχους, όπως δείχνουν τά ερείπια, ήταν κυκλικός 
καί περιέβαλλε τήν κορυφή τού λόφου σάν ένα πέτρινο στεφάνι. Στήν ανα
τολική μόνο μεριά διακόπτεται γιά λίγα μέτρα καί επιφανειακά τουλάχιστον 
δέν διακρίνεται κανένα ίχνος του. Έδώ θά βρισκόταν ή κύρια πύλη τού κά
στρου, όπως φαίνεται κι άπό τό λιθόστρωτο δρόμο πού έρχεται άπό τή μεριά 
αύτή. Τό έμβαδόν τού χώρου πού περικλείει ό περίβολος, σύμφωνα μέ πρό
χειρους υπολογισμούς μας, θά φτάνει τά 5.000 τ.μ. (=|4 τού έκταρίου=πε- 
ρίπου 6 αρχαία πλέθρα)\ Μέσα στον έσωτερικό αύτό χώρο διακρίνει κανείς, 
άνάμεσα στούς πυκνούς θάμνους, ερείπια άπό διάφορα χτίσματα.

Τό τείχος έχει πάχος 1,50 μ. καί είναι χτισμένο μέ «αργούς» λίθους καί 
κονίαμα. Γιά έξοικονόμηση χρόνου καί κόπου ή λιθαγωγία γιά τήν οικο
δόμησή του είχε γίνει άπό τό γύρω φυσικό πέτρωμα. Γι’ αύτό τό κάστρο 
είναι τόσο οργανικά «δεμένο» μέ τό γύρω τοπίο, ώστε δύσκολα μπορεί κα
νείς νά διακρίνει τά έρείπιά του άπό μακριά. Άπό αισθητική πάλι άποψη, ή 
άνώμαλη καί τραχεία έξωτερική επιφάνεια τού τείχους μέ τις άνεπεξέργα- 
στες πέτρες έδινε στό κάστρο μιά άγρια όψη ανάλογη μέ τήν άγριότητα τού 
γύρω ορεινού τοπίου.

Γιά τή χρονολόγηση τού κάστρου δέν διαθέτουμε τά στοιχεία εκείνα, 
πού θά έφερνε πιθανώς στό φώς μιά άνασκαφική έρευνα ή έστω μιά συστη
ματική αποψίλωση τής πυκνής άγριας βλάστησης πού καλύπτει τόν εσωτε
ρικό χώρο. Δυστυχώς ή πυκνή βλάστηση στάθηκε εμπόδιο καί γι’ αύτήν ακό
μη τήν επιφανειακή έρευνα, άπό τήν όποια θά περίμενε κανείς νά άποκομίσει 
τουλάχιστον μερικά όστρακα άγγείων πού θά διαφώτιζαν ίσως τό χρονολογι
κό πρόβλημα. Έτσι, είναι αναγκασμένος κανείς, προς τό παρόν τουλάχιστον, 
νά βγάλει πιθανά χρονολογικά συμπεράσματα, μέ βάση μόνο τήν τειχοδομία 
καί τούς στρατηγικούς λόγους πού έπέβαλαν τήν ίδρυση τού κάστρου.

Ή μή χρήση λοιπόν κεραμιδιών—χαρακτηριστικού υλικού δομής τών 
Βυζαντινών—στήν τειχοδομία του μάς άναγκάζει νά άναζητήσουμε τή χρο- 1

1. "Αν υπολογίσει κανείς 10-13 άνθρώπους σέ κάθε άρχαίο πλέθρο, τό κάστρο, πού ή 
έκτασή του ήταν γύρω στα 6 πλέθρα, θά είχε 60-80 κατοίκους.
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λογία 'ίδρυσής του σέ μιά εποχή πρωιμότερη άπό τή βυζαντινή. Ή χρήση 
πάλι συνδετικής ύλης, πού ήταν έπινόηση των Ρωμαίων αρχιτεκτόνων1, 
δέν μάς επιτρέπει να άνεβάσουμε τή χρονολογία πέρα άπό τή ρωμαϊκή έπο 
χή. Έτσι αναγκαστικά θά πρέπει νά δεχτούμε πώς τό κάστρο είχε ιδρυθεί 
κατά τήν περίοδο τής ρωμαιοκρατίας—ίσως στή θέση κάποιου άρχαιότερου 
θρακικοΰ1 2.

Εξάλλου άπό τή γεωστρατηγική θέση τού κάστρου, τό όποιο ήλεγχε τό 
μοναδικό άρχαΐο δρόμο πού έφερνε άπό τή θρακική ένδοχώρα στή Σΐρι3, 
προκύπτει τό συμπέρασμα πώς ή ίδρυσή του άπέβλεπε στήν άναχαίτιση τυ
χόν θρακικών επιδρομών. Τέτοιος κίνδυνος όμως υπήρχε κυρίως πριν άπό 
τήν ίδρυση τής ρωμαϊκής έπαρχίας Θράκης καί συγκεκριμένα στό πρώτο 
μισό τού 1ου μ.Χ. αιώνα, οπότε ή Μακεδονία είχε γίνει αύτοκρατορική επαρ
χία, στήν οποία έδρευαν ρωμαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις. Επίσης σοβαρός 
κίνδυνος ύπήρχε στά μέσα τού 3ου μ.Χ. αιώνα μέ τίς γοτθικές επιδρομές στήν 
Ελλάδα. Επομένως τό κάστρο θά είχε ιδρυθεί στον Ιο ή ίσως άκόμη καί 
στον 3ο μ.Χ. αιώνα. Πάντως, στή βυζαντινή εποχή, αυτό έχασε τή στρατηγική 
του άξία. Γιατί τήν εποχή εκείνη σπουδαία στρατηγική σημασία άπέκτησαν 
τά στενά τού Κλειδιού (Ροΰπελ). Οί βαρβαρικές επιδρομές γίνονταν πιά άπό 
εκεί. Γι’ αυτό καί τό ενδιαφέρον τών βυζαντινών αύτοκρατόρων είχε στραφεί

1. Βλ. Α. Όρλάνδου, Τά ύλικά δομής τών αρχαίων Ελλήνων, Μέρος Α', Ά- 
θήναι 1955, σ. 46, σημ. 2.

2. Ή υπόθεση αύτή δέν είναι απίθανη, αν σκεφτεϊ κανείς τον κίνδυνο πού άντιμετώ- 
πιζαν οί αύτόνομοι Όδόμαντες από μια ενδεχόμενη εισβολή τών Όδρυσών. "Ας σημειωθεί 
ότι οί τελευταίοι άπό τά μέσα τοΰ 5ου π.Χ. αιώνα είχαν όργανωθεϊ σέ κράτος καί άναδεί- 
χτηκαν σέ μεγάλη στρατιωτική δύναμη μέ άποτέλεσμα νά άποτελοϋν διαρκή άπειλή γιά 
τίς αύτόνομες θρακικές φυλές τής κοιλάδας τοδ Στρυμόνα. Πρβλ. τό φόβο τους άπό τήν 
εισβολή τοΟ βασιλιά τών Όδρυσών Σιτάλκη στή Μακεδονία τό 429 π.Χ.: «Έφοβήθησαν 
δέ καί οί πέραν Στρυμόνος προς βορέαν Θράκες, όσοι πεδία είχαν, Παναΐοι καί Όδόμαντοι 
καί Δρώοι καί Δερσαϊον αυτόνομοι δ’ είσί πάντες» (Θουκυδ. II, 103, 3).—Γενικά γιά τά 
θρακικά κάστρα καί τά σχετικά προβλήματά τους βλ. I. Panayotov, New Data about 
the Thracian Fortresses in the Rhodope Mountains, «Pulpudeva» 2(1976)306-314’ του 
ίδιου, Problèmes des forteresses thraces dans les Rhodopes, «Thracia» 4(1977)47-58.

3. Ή κατεύθυνσή του ήταν ή ίδια περίπου μέ αύτή τού σημ. δρόμου Σερρών-Κ. Βρον- 
τοϋς-Κ. Νευροκοπίου, ό όποιος χαράχτηκε στά άχνάρια ένός παλιότερου δρόμου πού ήταν 
σέ χρήση έπί τουρκοκρατίας, βλ. Γ. X α τ ζ η κ υ ρ ι α κ ο ϋ, Σκέψεις καί έντυπώσεις 
έκ περιοδείας άνά τήν Μακεδονίαν (1905-1906), Θεσσαλονίκη 19622, σ. 133-136. Στό Κ. 
Νευροκόπι ό άρχαΐος δρόμος συνδεόταν, κατά τή ρωμαϊκή τουλάχιστον έποχή,μέ μιά δευ- 
τερεύουσα όδική άρτηρία του ρωμαϊκού δρόμου Φιλίππων-Ήρακλείας Σιντικής. Τό όδικό 
αυτό παρακλάδι άφηνε τήν κεντρική άρτηρία σ’ ένα σημείο κοντά στό σημ. χωριό Μαυ- 
ρολεύκη Δράμας καί, άφοΰ περνούσε άπό τό Κ. Νευροκόπι, έφερνε στή Νικόπολη τού Νέ
στου (κοντά στό Άνω Νευροκόπι), βλ. Σ α μ σ ά ρ η, ό.π., σ. 49-50.



στά κάστρα πού ασκούσαν τόν έλεγχο των παραπάνω στενών, όπως ήταν 

λ.χ. το Στδηρόκαστρο.
Τέλος, το γεγονός ότι βορειότερα άπό τό κάστρο δέν βρέθηκαν, ως τώρα 

τουλάχιστον, ίχνη άλλου άρχαίου οικισμού, μάς οδηγεί στο συμπέρασμα 
πώς ή 'ίδρυσή του άπέβλεπε συγκεκριμένα στήν άμυνα τής άγροτικής περιοχής 
(«χώρας») τής Σίριος. Εφόσον λοιπόν ή «χώρα» της εκτεινόταν ως τήν 
ρεινή ζώνη τού κάστρου, όπως φαίνεται πολύ πιθανό, θά περιλάμβανε μέσα 
στά όριά της εκτεταμένα βοσκοτόπια καί μεγάλες εκτάσεις μέ άφθονο δασικό 
πλούτο. Συνεπώς, άπό οικονομική άποψη, θά πρέπει νά υπολογίσουμε, ανα- 
μεσα στις πλουτοπαραγωγικές πηγές τής Σίριος, τήν κτηνοτροφία, το κυνήγι 
καί τήν ξυλεία (καύσιμη καί οικοδομήσιμη).

Τό μεταλλουργείο σιδήρου. Ή ίδρυση τού κάστρου 
πρέπει πιθανώς νά συνδυαστεί καί μέ τήν εκμετάλλευση τού μεταλλευτικού 
πλούτου τής περιοχής. Αύτό τουλάχιστον προκύπτει άπό τάίχνη μεταλλουρ
γικών εργασιών πού έχουμε βρει στή δυτική πλαγιά τού λόφου με τον ερει
πιώνα* 2. Πρόκειται συγκεκριμένα γιά τεράστιους σωρούς άπό σκουριές σίδη
ρου πού σκεπάζουν όλη τήν επιφάνεια τής πλαγιάς άπό τό τείχος ως κάτω 
στά ριζά τού λόφου (βλ. είκ. 4). Τά απορρίμματα αυτά άπό τήν καμίνευση του 
σιδηρούχου μεταλλεύματος δείχνουν καθαρά πώς βρισκόμαστε σ’ εναν τοπο
καθαρισμού καί έξαγωγής τού σιδήρου.

’Ανάμεσα στις σκουριές έχουμε βρει μιά πέτρινη χοάνη (είκ. 5) κι ενα
κομμάτι μιας άλλης μεγάλης πήλινης3 (είκ. 6), πού χρησίμευαν στήν αποχυ- 
ση τού ρευστού σιδήρου4. ’Εκτός άπό αύτά, επιφανειακά τουλάχιστον, δεν φαι-
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1. Γιά τήν πλούσια σέ θηράματα άγρια πανίδα τής περιοχής, βλ. περισσότερα στοϋ

Σ α μ σ ά ρ η, ο.π., ο. 30-31. , „
2 Τό φαινόμενο αύτό ήταν πολύ συνηθισμένο στή Θράκη, στήν όποια ανήκε πριν 

άπό τό Φίλιππο Β' ή περιοχή αύτή. Στή Ροδόπη, ύστερα άπό έρευνες τοϋ βουλγαρικού Ιν
στιτούτου Θρακολογίας, βρέθηκαν αρκετά κάστρα προρωμαϊκής έποχής κοντά σε ίχνη 
μεταλλουργικών εργασιών, βλ. G. Lambev, Vrâzkata na njakoj trakijski kreposti i se- 
lista v centralni Rodopi s Rudodobina,Polucavaneto i obrabotkata na zeljazoto,«Simpozium», 
II σ 122-123. Πρβλ. τόν τειχισμένο θρακορωμαϊκό οικισμό κοντά στό Paryl (περ. ικο 
πόλης Νέστου), πού έχει σχέση μέ τήν έκεΐ παραγωγή σιδήρου: G. G e ο rgiev.L ha
bitat thraco-romain près du village de Paryl, dep. de Blagoevgrad, «Thracia» 3(1974)409-11. 
Καί στήν Κύθνο οί θέσεις καμίνευσης συνδέονται, γιά άμυντικούς σκοπούς, με μικρός 
οικισμούς οχυρωμένους μέ κυκλικό τείχος, βλ. Κ. Η ο n e a, Early Metallurgy on Kyth-

nos Island, Greece, «Simpozium», II, σ. 121.
3 Oi χοάνες ήταν άπαραίτητα έργαλεϊα τών μεταλλουργών, βλ. R. J. bornes, 

Studies in Ancient Technology, Vili, Leiden 1964, σ. 103,122, είκ. 25, όπου είκονίζονται

καί διάφοροι τύποι πήλινης χοάνης. , α
4 Πρβλ. Άριστοτ. Μετεωρ. IV, 6 «.... τήκεται δέ καί ό σίδηρος, ώστε υγρός γίγνεσθαι». 

Plin, XXXIV, 146: «.... aquae modo liquari ferrum» κ.ά. Παίρνοντας άφορμή άπό τά χωρία
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νεται κανένα άλλο ίχνος του μεταλλουργείου. Ή θέση του όμως στήν πλαγιά 
αύτή του λόφου, τήν έκτεθειμένη στο βοριά, ενισχύει τή σκέψη ότι εχουμε 
έδίδ ενα άπό τά πρωτόγονα έκεΐνα καμίνια του λεγάμενου τύπου τής Jura1. 
Πρόκειται γιά ενα τύπο πολύ διαδεδομένο στή Θράκη καί γνωστό στήν Ελ
λάδα άπό τήν Κύθνο2. Τά καμίνια του τύπου αύτοΰ κατά κανόνα ήταν κυκλι-

ΕΙκ. 4. Σωρός άπό καμινενματα τοϋ μεταλλουργείου

κοί λάκκοι μέ διάμετρο συνήθως 2 μ. περίπου. Τά τοιχώματά τους ήταν χτι
σμένα μέ πέτρες καί είχαν επάλειψη άπό πηλό. Οί λάκκοι ήταν σκαμμένοι πάν
τα στήν πλαγιά έκείνη τού λόφου πού ήταν περισσότερο έκτεθειμένη στό 
βοριά. Έτσι, χάρη στον άέρα πού φυσούσε, είχαν τό πλεονέκτημα τού φυ
σικού ρεύματος γιά τή διαδικασία τής καμίνευσης.

αύτά όρισμένοι έρευνητές έβγαλαν παλιότερα τό συμπέρασμα ότι στους αρχαίους ήταν 
γνωστός καί ό χυτοσίδηρος. Ό L. de La u n a y, DAGR, στή λ. «ferrum» σ. 1081 κ.έ., 
όμως δίκαια ύποστήριξε πώς οί άρχαΐοι αγνοούσαν τό χυτοσίδηρο, ό όποιος απαιτούσε 
μια τόσο ψηλή θερμοκρασία πού ήταν αδύνατο να τήν πετύχουν μέ τά τεχνικά μέσα πού διέ
θεταν. Τήν ίδια γνώμη εχει καί ό Τ. Pickard, The Primitive Smelting of Iron, AJA 
43(1939)87, καθώς καί όλοι σχεδόν οί νεότεροι έρευνητές. Πρβλ. καί J. Η e a 1 y, Mining 
and Metallurgy in the Greek and Roman World, London 1978, σ. 91, ό όποιος πιστεύει πώς 
ό ’Αριστοτέλης στό παραπάνω χωρίο έννοεΐ τό χάλυβα.

1. Γι’ αυτόν τόν τύπο βλ. Forbes, ό.π., σ. 124. L. de Launay, ό.π., σ. 1088.
2. Βλ. Κ. Η ο n e a, Early Metallurgy, σ. 120.
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Σύμφωνα μέ τήν τεχνική τής καμίνευσης σ’ αυτόν τον τύπο καμινιών, 
τούς λάκκους τούς γέμιζαν οί καμινευτές μέ άλλεπάλληλα στρώματα άπό 
μετάλλευμα σιδήρου (πιθανώς κονιοποιημένο) καί ξυλοκάρβουνο. Σέ συνέ
χεια ή καύση γινόταν μέ τό άνέμισμα των φλογών άπό τό φυσικό δυνατό 
ρεύμα άπό άέρα πού σχηματιζόταν στήν ανοικτή πλαγιά τού λόφου1. Στήν

περίπτωσή μας κατά τήν καμίνευση πιθανώς νά χρησιμοποιούσαν καί μαρ- 
μαρόσκονη, ή όποια βοηθούσε στήν άπομάκρυνση τών διάφορων χημικών 
ένώσεων καί προσμίξεων άπό τό σίδερο. Έτσι ίσως νά έξηγεΐται τό γεγονός 
ότι κοντά στό καμίνι βρέθηκαν κομμάτια άπό άσπρο μάρμαρο.

Γιά τή λειτουργία τού μεταλλουργείου δέν υπήρχε πρόβλημα πρώτης 
ύλης. Οί «κιβδώνες» μπορούσαν νά εξασφαλίσουν εύκολα άφθονο σιδηρο- 
μετάλλευμα γιά τά καμίνια άπό έπιφανειακά μεταλλεία2. Γιατί ή περιοχή τού

1. Τήν ίδια πρωτόγονη τεχνική μέθοδο καμίνευσης χρησιμοποιούσαν οί μεταλλουργοί 
ώς τον 19ο ακόμη αίώνα στήν περιοχή τοϋ βουλγαρικού Samokov, βλ. Ν. Todorov, 
Rapports sociaux dans la sidérurgie de la région de Samokov au XIX siècle, «Simpozium», 
II, σ. 65.

2. Πρβλ. V. K a ne ο ν, Izbraim projzvedenija, Sofija 19702, τ. I, σ. 183-184, όπου 
περιγραφή τής δουλειάς τών μεταλλωρύχων τής Βροντοΰς στα χρόνια τής τουρκοκρατίας, 
ή όποια δέν θά διέφερε άπό έκείνη τών άρχαίων. Γ. Χατζηκυριακοΰ, Γεωλογική 
καί πετρογραφική σύστασις τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1929, σ. 20: «Όταν έπί τουρ
κοκρατίας διηρχόμην διά τής Βροντοΰς, είδον τούς χωρικούς νά συλλέγουν έκ τής έπιφα- 
νείας τοϋ έδάφους όρυκτόν σίδηρον, τόν όποιον έπεξειργάζοντο...».—Γιά τήν άρχαιότητα 
έχουμε τό παράδειγμα τών μεταλλείων τοΰ γειτονικού Παγγαίου, όπου χρησιμοποιούσαν 
τή μέθοδο τής συγκέντρωσης ψηγμάτων χρυσού άπό τήν άμμο τών ποταμών καί άπό τις 
έπιφανειακές χρυσοφόρες ζώνες, βλ. Σ α μ σ ά ρ η, δ.π., σ. 40-41. Επίσης πρβλ. τήν 
περίπτωση τής Έλβας, όπου όλα τά μεταλλεία σιδήρου ήταν έπιφανειακά (Η e a 1 y, Mi
ning, σ. 91), καθώς καί τού Samokov (B. G e r ο ν, Prouevanija vârhu zapadnotrakijskite 
zemi prez rimsko vreme, II, GSU-FZF 61,1967, 1, 62).

ΕΙκ. 5. Πέτρινη χοάνη ΕΙκ. 6. Κομμάτι άπό πήλινη χοάνη
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κάστρου ήταν πολύ πλούσια σέ κοιτάσματα ορυκτού σιδήρου. Πρώτα πρώτα 
οί γύρω χείμαρροι καί τά ρυάκια είχαν άφθονη σιδηρούχο άμμο, πού με το 
κατακάθισμά της σέ λιμνοΰλες-πλυντή ρια ξεχώριζε κανείς εύκολα το με
τάλλευμα. ’Έπειτα τά πετρώματα τού βουνού, πού άποτελοΰνται άπό συηνίτη 
λίθο, ήταν πλούσια σέ σιδηρούχο ορυκτό (μαγνητίτη)1. Τόσος ήταν μάλιστα 
ό μεταλλευτικός πλούτος τής περιοχής, ώστε ώς τον τελευταίο άκόμη αιώνα 
τής τουρκοκρατίας υπήρχαν, μερικά χιλιόμετρα βόρεια από τό κάστρο, με
γάλα αποθέματα σιδηρούχων όρυκτών. Άπό εδώ προμηθεύονταν τήν πρώ
τη ύλη οί κάτοικοι τής "Ανω Βροντοΰς, οί όποιοι άσχολοΰνταν ώς τό 1913 
συστηματικά μέ τή βιοτεχνία τού σιδήρου κατασκευάζοντας διάφορα σκεύη 
καί έργαλεΐα πολύ φροντισμένης τέχνης2.

Άπό τόν τύπο τού καμινιού, τις χοάνες καί τις σκουριές3 οδηγείται 
κανείς στό συμπέρασμα ότι τό μεταλλουργείο ήταν σύγχρονο μέ τό κάστρο, 
δηλ. ρωμαϊκής εποχής4. Πιστεύουμε όμως πώς τό ίδιο μεταλλουργείο ή κά
ποια άλλα στή γύρω περιοχή θά λειτουργούσαν καί κατά τήν προρωμαϊκή 
εποχή5. Πιθανώς μάλιστα βασικότερος λόγος τής έγκατάστασης τών Θρα
κών Όδομάντων6 στήν περιοχή τών Σερρών νά ήταν ή εκμετάλλευση τού

1. Οί ίδιες μεταλλευτικές πηγές άναφέρονται στα χρόνια της τουρκοκρατίας, βλ. 
V. K a ne ο V, ό.π., σ. 181. Γ. Χατζηκυριακού, Σκέψεις, σ. 134.

2. Βλ. V. Kancov, ό.π., σ. 183-184, ό όποιος άναφέρει δ τι στήν έποχή του σώ
ζονταν δυο καμίνια καί πέντε έργαστήρια κατεργασίας σιδήρου, ένώ παλιότερα λει
τουργούσαν περισσότερα από 10-12 καμίνια καί 20 έργαστήρια. Πρβλ. Χατζηκυ
ριάκου, Γεωλογική καί πετρογραφική σύστασις τής Μακεδονίας, ο. 20, ό όποιος άνα- 
φέρει ότι είδε έγκαταλειμμένα έργαστήρια εξαγωγής καί κατεργασίας του σιδήρου κοντά 
στήν Άνω Βροντοϋ, καθώς καί καμινεόματα σιδήρου. Χαρακτηριστικό είναι έπίσης τό 
τοπωνύμιο Samakov ή Samakov (=έργαστήρι κατεργασίας σιδήρου), πού ήταν πολύ συ
νηθισμένο στήν περιοχή τού κάστρου. Τέλος, για τόν πλούτο τής περιοχής σέ σιδηρομε- 
τάλλευμα ένδεικτική είναι καί ή ονομασία τού βουνού Kara Dagh (βουλγ. Cerna Gora 
= Μαυροβούνι) πού υψώνεται πάνω άπό τή Βροντοΰ. Τό βουνό όνομάστηκε έτσι άπό τό 
μαύρο χρώμα του, πού όφείλεται στον άφθονο μαγνητίτη τών πετρωμάτων του.

3. Τά περισσότερα κομμάτια σκουριάς είναι πολύ τριμμένα άπό τήν πολυκαιρία. Κι 
αύτό άποτελεϊ τήν καλύτερη απόδειξη γιά τήν αρχαιότητά τους. Πρβλ. παρόμοιες σκου
ριές πού βρέθηκαν κοντά σέ άρχαϊα καμίνια τού Samokov (B. G er ον, ό.π., σ. 63).

4. Άπό άποψη οικονομικής πολιτικής τών Ρωμαίων, ή λειτουργία του θά πρέπει νά 
συνδυαστεί μέ τά μεταλλουργεία τής ίδιας έποχής πού έχουν έντοπιστεί στό Samokov, στό 
Lâki (περ. Blagoevgrad), στό Paryl (περ. Νικόπολης Νέστου) καί σέ άλλα σημεία τής Θρά
κης. Γιά τά μεταλλουργεία αυτά βλ. B. Gerov, ό.π., G. Georgiev, ό.π., G. Geor
gi e v-R. R a s k ο V, Les ressources naturelles de l’époque des Thraces, «Thracia» 3(1974) 
413-21.

5. Πρβλ. G. Georgiev -R. Ra § k ο v, ό.π., είκ. 5, όπου ή περιοχή τού κάστρου 
σημειώνεται άνάμεσα στις μεταλλοφόρες θέσεις πού πιθανώς έκμεταλλεύτηκαν οί Θράκες.

6. Γιά τή θρακική αύτή φυλή βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, Ιστορική γεωγραφία, σ. 60-62.
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μεταλλευτικού πλούτου της1. ”Αν καί οί φιλολογικές πηγές άναφέρονται 
στις μεταλλουργικές γνώσεις μόνο τής θρακικής φυλής των Βησσών, φαίνε
ται όμως ότι καί οί Όδόμαντες ήταν μιά φυλή κυρίως μεταλλωρύχων καί 
μεταλλουργών. Σέ αυτό τό συμπέρασμα τουλάχιστον καταλήγει κανείς, αν 
κρίνει από τούς προηγούμενους τόπους κατοικίας τους, πού ήταν επίσης πλού
σιοι σέ μεταλλεία. Έτσι, πριν έρθουν στήν περιοχή τών Σερρών, κατοικού
σαν στό Παγγαΐο. Εκεί εκμεταλλεύονταν, μαζί μέ άλλες θρακικές φυλές, 
τά περίφημα στήν αρχαιότητα χρυσωρυχεία καί αργυρωρυχεία2. Πριν άπό 
τή μετανάστευσή τους πάλι στό Παγγαΐο, κατοικούσαν στή Χαλκιδική 
καί πιό συγκεκριμένα στή μεταλλοφόρα περιοχή τής Όλύνθου καί Όρμύ- 
λιας3. Μέ τήν πρώιμη εγκατάστασή τους στή Χαλκιδική πρέπει νά σχετι
στεί καί ό μύθος τού Σίθωνα4 5, βασιλιά τών Όδομάντων, πού άπό αυτόν καί 
τήν κόρη του Παλλήνη πήραν τό όνομά τους καί οί δυό χερσόνησοι.

"Αν λοιπόν τά μεταλλεία τής περιοχής τών Σερρών ήταν έκεΐνα πού εί
χαν προσελκύσει τούς Όδόμαντες, τότε ή ίδρυση έδώ τών πρώτων μεταλ
λουργείων πρέπει νά άναχθεΐ στις αρχές τού 5ου π.Χ. αίώνα. Γιατί τήν εποχή 
εκείνη ήταν πού οί Όδόμαντες, κάτω άπό τήν πίεση τών Ήδωνών, έγκατέ- 
λειψαν τό Παγγαΐο καί μετανάστευσαν έδώδ.

1. Ό όρυκτός πλούτος αύτής δέν ήταν μόνο σέ σίδερο, άλλα πολύ πιθανό καί σέ ασήμι. 
Έτσι έξηγεΐται καί ή κοπή ασημένιων νομισμάτων άπό τούς κατοίκους τής πόλης, τούς 
«Σιρινούς», στό τέλος τής άρχαϊκής έποχής, βλ. J. Svoronos, L’hellénisme primitive 
de la Macédoine prouvé par la numismatique, Paris /Athènes 1919, σ. 82. Ό S. Birch, Re
markable Coin of Seuthes I, NC I, XX, 1859, p. 152, πάλι είχε υποθέσει παλιό τέρα ότι τά δί
δραχμα του Σεύθη Α' μέ τήν έπιγραφή «ΣΕΥΘΑ ΚΟΜΜΑ» είχαν κοπεί σέ νομισματοκο
πείο τής Σίριος. Τελευταία όμως ό A. Rogalski, Sur les monnaies aux legendes ΣΕΥΘΑ 
ΚΟΜΜΑ et ΣΕΥΘΑ ΑΡΓΥΡΙΟΝ, «ΤΐΜώη»4(1977)259-69,ύποστήριξέ πώς τά νομίσματα 
αύτάήταν κίβδηλα.—Πρβλ. τό Στράβωνα (VII, άποσπ. 34), πού άναφέρεται σέ όλη γενικά 
τήν περιοχή αύτή: «...καί αύτό δετό Παγγαΐο όρος χρυσεΐα καί άργυρεΐα εχει μέταλλα καί ή 
πέραν καί ή έντός Στρυμόνος ποταμού μέχρι Παιονίας». Πρβλ. έπίσης τόν Τούρκο περιη
γητή Έβλιγιά Τσελεμπή, ό όποιος άναφέρει ότι στήν έποχή του (στά μέσα περίπου τού 
17ου αίώνα) ύπήρχαν στά βουνά τών Σερρών άργυρωρυχεία καί λειτουργούσε τουρκικό 
νομισματοκοπείο (Ν. Μοσχόπουλου, Ή Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή, ΕΕΒΣ 
15,1939, 159).

2. Ήροδ. VII, 112.
3. Επομένως ή ίστορία τής έκμετάλλευσης τών έδώ μεταλλείων άρχίζει πολύ πριν άπό 

τόν 5ο π.Χ. αίώνα. Μετά τή μετανάστευση τού κύριου όγκου τών Όδομάντων στό Παγγαΐο, 
όσοι άπό αυτούς είχαν παραμείνει έδώ συνέχισαν πιθανώς νά έκμεταλλεύονται τά μεταλ
λεία γιά λογαριασμό τών Ελλήνων άποίκων.

4. Παρθ. Έρωτ. VI: «Ιστορεί Διογένης καί Ήγήσιππος έν Παλληνιακοΐς: Λέγεται 
καί Σίθωνα, τόν Όδομάντων βασιλέα, γεννήσαι θυγατέρα Παλλήνην...». Πρβλ. Ε u g. 
Ο b er hu mm er, RE, XVII, 1898.

5. Βλ. Σ α μ σ ά ρ η, Ιστορική γεωγραφία, σ. 61.
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Ώς προς το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό τοΰ μεταλλουργείου, φαί
νεται πώς αύτό άποτελειτο κυρίως άπό τούς «κιβδώνες» καί τούς καμι- 
νευτές. Οί πρώτοι, άντίστοιχοι προς τούς μεταλλωρύχους των υπόγειων με
ταλλείων, ήταν αυτοί πού συγκέντρωναν τό όρυκτό άπό τή γύρω περιοχή. 
Δουλειά των άλλων πάλι τεχνιτών ήταν ή καμίνευση του σιδηρομεταλλεύ- 
ματος, ή όποια, αν κρίνει κανείς άπό άλλες περιπτώσεις, γινόταν κάτω άπό 
τον έλεγχο τού άρχικαμινευτή1. Θά πρέπει νά θεωρηθεί σχεδόν βέβαιο ότι 
οί τεχνίτες καί τών δυό αυτών ειδικοτήτων ήταν Θράκες άπό τή γύρω περιο
χή, οί όποιοι είχαν μακραίωνη παράδοση στή μεταλλουργία. Οί πρόγονοί 
τους μάλιστα θά είχαν δουλέψει παλιότερα ώς μεταλλουργοί γιά λογαρια
σμό τών Όδομάντων βασιλέων2. Κι άκόμη είναι πιθανή ή υπόθεση, πού 
διατυπώσαμε σέ μιά άλλη μελέτη, οτι δηλ. οί κάτοικοι τής Βροντοΰς, οί 
όποιοι στά χρόνια τής τουρκοκρατίας άσχολοΰνταν μέ τή μεταλλουργία, 
συνέχιζαν μάλλον μιά παράδοση άπό τήν αρχαιότητα3.

Τέλος, αξίζει νά σημειωθεί ή σημασία τοΰ μεταλλουργείου γιά τή με
λέτη τής οικονομικής ιστορίας τής Σίριος. Είναι φανερό οτι τό μεταλλουρ
γείο, πού βρισκόταν μέσα στά όρια τής «χώρας» της, ήταν ιδιοκτησία τής 
πόλης αύτής. Συνεπώς σπουδαία οικονομική πηγή τής Σίριος ήταν ή με
ταλλουργία. Οί τεράστιες ποσότητες άπό σκουριές σιδήρου καί ή έξάν- 
τληση, ώς τή βυζαντινή εποχή, τών ορυκτών άποθεμάτων άπό τήν περιοχή τοΰ 
κάστρου4 αποδείχνουν άντίστοιχα τή μεγάλη παραγωγή καί τή μακροχρόνια 
λειτουργία τοΰ μεταλλουργείου. Άκόμη δείχνουν τή μεγάλη ζήτηση πού 
θά είχε ό σίδερος στήν αγορά τής Σίριος γιά τις ανάγκες σέ πρώτη ΰλη τών 
σιδηρουργείων της. Αυτό σημαίνει ότι ή βιοτεχνία σιδήρου είχε γνωρίσει 
στήν πόλη αυτή ιδιαίτερη άνθηση κατά τή ρωμαϊκή εποχή. Έτσι, θά είχαν 
ξεχωριστή θέση στήν οικονομική ζωή της όλα τά σχετικά μέ τή σιδηροτε
χνία έπαγγέλματα (μαχαιροποιοΰ, κλειδοποιοΰ κ.ά.) καί ιδιαίτερα τοΰ άρο- 
τροποιοΰ καί δρεπανοποιοΰ, άφοΰ ή Σΐρις, ώς γεωργική πόλη πού ήταν, είχε 
μεγάλη άνάγκη άπό σιδερένια γεωργικά έργαλεΐα.
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RÉSUMÉ

Dimitrios C. Samsaris, Une forteresse et des traces de métal
lurgie de fer anciennes dans la région du village actuel Oreini de Serrés.

Aux pieds de la montagne Vrondou, à 12 km (à vol d’oiseau) au nord de 
la ville actuelle de Serrés (ancienne ville de Siris Odomantique) et concréte
ment dans la région du village actuel Oreini, l’auteur a découvert sur une col
line les restes d’une forteresse et des travaux de métallurgie de fer anciennes 
qu’on fait présenter dans cet article.

La forteresse, dont subsistent les ruines de ses murs sur les trois côtés de la 
colline, il semble être d’une grande importance, au point de vue stratégique, 
parce qu’elle contrôlait une route militaire ancienne qui conduisait de Nico- 
polis ad Nestum à Siris Odomantique. La maçonnerie et la situation géostra
tégique de la forteresse montrent qu’elle a été construite à l’époque romaine 
(1er ou Illème siècle après J. Chr.)—peut-être à la place d’une forteresse thrace 
antérieure.

La forteresse servait aussi à la protection d’une usine métallurgique de 
fer, dont on voit encore les restes sur la côté d’ouest de la même colline; il s’agit 
des amas de scories ferrugineuses anciennes ou l’on a trouvé deux creusets. Se
lon toutes les indices, on peut dater ces travaux métallurgiques de fer à l’époque 
romaine. Cependant il semble qu’on a exploité le fer de la region depuis 
une époque anterieure à l’occupation romaine. Selon toute vraisemblance, 
les Thraces Odomantes étaient les premiers qui ont exploité—au debut du 
Ve siècle av. J. Ch.—les minerais superficiels de fer de cette région. Les Odo
mantes, qui semblent être un tribu de métallurgistes sont été établis dans 
cette région minière de Serrés surtout pour exploiter les gisements riches de 
métaux.

Puisque la forteresse se trouvait aux frontières du territoire de la ville de 
Siris Odomantique, l’usine métallurgique était sa propriété. Or il semble bien 
que l’industrie du fer a connu dans cette ville, pendant dans l’antiquité, un 
particulier épanouissement.
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