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ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΜΟΝΟΙΚΟΥ (;) ΤΟΥ ΟΔΟΜΑΝΤΙΚΟΥ

Συνεχίζοντας τήν ερευνά τής ιστορικής γεωγραφίας τής άρχαίας Μα
κεδονίας1 νιώσαμε πρόσφατα τή χαρά ν’ άνακαλύψουμε στήν κοινοτική πε
ριοχή του 'Αγίου Πνεύματος Σερρών2 ενα άρχαΐο λατομείο μαρμάρου μέ 
τόσο φανερά καί άνεξίτηλα τα Ιχνη τής άρχαίας λατομίας, ώστε δίνει στον 
έπισκέπτη τήν έντύπωση ότι τό λατομείο λειτουργούσε μέχρι χθές. Λείπουν 
μόνον οί άρχαΐοι λατόμοι καί οί λιθουργοί γιά να ζωντανέψουν μπρος στά 
μάτια του τή σκηνή τής έδώ καθημερινής ζωής τους.

Ό λατομικός χώρος έντοπίστηκε συγκεκριμένα στή θέση «Κριάκου
ρους», 5 χλμ. περίπου ΒΑ τοΰ 'Αγίου Πνεύματος3, στούς νότιους πρόποδες 
τού Μενοίκιου καί σέ ύψόμετρο 500 μ. περίπου4. Οί όγκοι μαρμάρου, σέ 
πολλούς άπ’ τούς όποιους είναι όρατά τά σημάδια τής άρχαίας έξόρυξης, 
σκεπάζουν τήν έπιφάνεια δυό μεγάλων συνεχόμενων λόφων, πού έχουν κα
τεύθυνση άπό ΒΔ προς ΝΑ (βλ. είκ. 1). Καί οί δυό λόφοι βασικά σκεπάζον
ται άπό γκρίζο μάρμαρο, όλοκρυσταλλικό καί μέσο κοκκώδες στήν υφή του. 
Σ’ ενα σημείο όμως, κάπου στο βόρειο άκρο τοΰ δυτικοΰ λόφου, υπάρχει μιά 
φλέβα άπό άσπρο μάρμαρο, ζαχαρώδες, όλοκρυσταλλικό καί μεσοκοκ- 
κώδες στήν ύφή του. Τέλος, σ’ ενα άλλο σημείο προς τά βόρεια, όπου ένώ- 
νονται οί πλαγιές τών δυό λόφων, υπάρχει μιά τρίτη κατηγορία υπόλευκου 
μαρμάρου, πού διασχίζεται άπό μαΰρες γραμμές («νερά») πάχους 0.001- 
0.002 μ.

1. Ή έρευνα γίνεται μέσα στά πλαίσια τοϋ έρευνητικοΟ προγράμματος τοΟ Τμήματος 
’Αρχαιολογικών ’Ερευνών τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

2. Τό "Αγιο Πνεϋμα (παλ. Βεζνίκο) βρίσκεται σ’ άπόσταση 14,5 χλμ. Ανατολικά τής 
πόλης τών Σερρών καί είναι άπ’ τά λίγα χωριά τοϋ Νομοϋ πού παρουσιάζουν τόσο σημαν
τικό Αρχαιολογικό καί ίστορικό ένδιαφέρον.

3. ’Οφείλω κι άπ’ τή θέση αύτή νά εύχαριστήσω θερμά τούς άρχαιόφιλους κατοίκους 
τοϋ Αγίου Πνεύματος κ.κ. Κ. Κατιάκο καί Γ. Κεφαλα, πού πρόθυμα μέ συνοδέυσαν καί 
τις δυό φορές πού έπισκέφτηκα τό λατομικό χώρο. - Άς σημειωθεί ότι ό κ. Γ. Κεφαλας 
έχει λάβει, πριν άπό λίγους μήνες, τήν άπαιτουμένη άδεια γιά τήν έκμετάλλευση μιας έκ
τασης τοΰ λατομικού χώρου.

4. Νεώτερες γεωλογικές έρευνες έχουν Αποδείξει τήν ύπαρξη ένός στρώματος άσπρου 
μαρμάρου, όμοιου μέ τό παριανό, στά βουνά Μενοίκιο καί Παγγαϊο, βλ. St. C a s s o n, 
Macedonia, Thrace and Illyria, Oxford 1926, σ. 65-66.
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Όπως φαίνεται άπό φυσικές τομές των λόφων, το μέσο πάχος των στρω
μάτων μαρμάρου θά πρέπει νά υπολογιστεί γύρω στά 10 μ. Όσον άφορά 
τήν κοκκομετρική σύστασή του, τό μάρμαρο συνίσταται από λεπτούς καί 
μικρούς κρυσταλλικούς κόκκους καί έχει τή σκληρότητα έκείνη των άσβε- 
στολιθικών πετρωμάτων, πού έπιτρέπει τήν εύχερή λάξευση καί λείανσή του.

Άπ’ τά ίχνη τής αρχαίας έκμετάλλευσης σέ πολλούς όγκους μαρμάρου 
φαίνεται καθαρά πώς βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα έπιφανειακό κλιμακω
τό άρχαιο λατομείο («κάθετο»)1. Ή τεχνική μέθοδος, πού είχε έφαρμοστεϊ

Εικ. 1. Γενική άποψη τον λατομείου. ’Εμπρός, είκονίζεται ο δυτικός λόφος 
με τό άσπρο μάρμαρο και πίσω ο ανατολικός με τό γκρίζο μάρμαρο

άπ’ τούς άρχαίους λατόμους γιά τήν έξόρυξη τού μαρμάρου, είναι έκείνη 
τών κλασικών άναβαθμίδων, σύμφωνα μέ τήν οποία ή τομή τού πετρώματος 
προχωρούσε κλιμακωτά προς τά μέσα καί, άποκόπτοντας τό στήθος τής 
πέτρας, σχημάτιζε επιφανειακά διάφορες παραλληλόγραμμες καί τετρά
γωνες «κοίτες» σέ κλιμακωτό σχήμα. Εξαίρεση άποτελεΐ μιά μόνον «κοίτη» 
πού έχει σχήμα τόξου καί πού άρχικά θά είχε κυκλικό σχήμα.

Στις περισσότερες «κοίτες» αρχαίων δόμων, πού έντοπίσαμε στά μέτω
πα τής άρχαίας έκμετάλλευσης, ή περίμετρός τους διαγράφεται άπ’ τις σκι
ζόμενες σφηνοειδείς τρύπες (βλ. εικ. 2-3), πού είχαν άνοίξει οί λατόμοι μέ 
τή βοήθεια τής τυπίδας ή τού κοπέα (σημ. βελόνι) καί διαφόρων άλλων λι-

1. Γι’ αύτό τό είδος τών λατομείων βλ. Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Τά ύλικά δομής τών άρ- 
χαίων Ελλήνων, τ. Α'2, σ. 84-85. R. Martin, Manuel d’architecture grecque, τ. 1, σ. 
146 κ.έ. A. Dworakowska, Quarries in Ancient Greece, Wroclaw 1975, σ. 123 κ.έ.
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θουργικων εργαλείων1 μέσα στά κατακόρυφα καί οριζόντια αυλάκια (πλά
τους 0.05-0.06 μ. καί βάθους 0.10-0.28 μ.), τά όποια είχαν λαξεύσει προκα
ταρκτικά μέ πριόνι καί άμμο, σύμφωνα μέ τό σχέδιο καί τις διαστάσεις πού

Είκ. 2-3. Χαρακτηριστικά ϊχνη άπό τυπίδα ή κοπέα 
σε όγκους γκρίζου μαρμάρου

1. Γιά τά λιθουργικά έργαλεια βλ. Όρλάνδου, ο.π., σ. 116 κ.έ. Dworakow- 
s k a, δ.π., σ. 42-44, 99-122. Δείγματα τέτοιων έργαλείων έχουμε άπ’ τό λατομείο της Μυ
τιλήνης (ΑΔ 17,1961, 62, Β', Χρονικά, 263) κι άπ’ τό νεκρομαντείο τοΟ ’Αχέροντα (βλ. 
Σ. Δάκαρη, ΠΑΕ 1964, 50).
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τούς είχε δώσει ό γλύπτης ή ό άρχιτέκτονας. Μέσα σ’ αύτούς τούς τόρμους 
είχαν προσαρμόσει τις σφήνες γιά την έξόρυξη του επιθυμητού μαρμάρινου 
όγκου. "Οπως συμπεραίνεται μάλιστα άπ’ τούς σωζόμενους τόρμους τους,

ΕΙκ. 4-5. ’Απόψεις τον μεγάλου «στήθους» 
τον πετρώματος με τϊς 19 συγκεντρωμένες ((κοίτες»

πού ή διάμετρός τους δέν ξεπερνά τό 0.01 μ., οί σφήνες έξόρυξης, πού είχαν 
χρησιμοποιήσει εδώ, δέν ήταν ξύλινες, όπως συνήθως στά περισσότερα 
λατομεία, άλλα σιδερένιες.

’Εκτός άπ’ τις παραπάνω «κοίτες», σώζονται κι ορισμένες άλλες, άπ’ 
όπου οί όγκοι μαρμάρου δέν άποσπάστηκαν μέ σφήνες άλλά μόνο με τό
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πριόνι (τον «λιθοπρίστην πρίονα»)1. ’Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι μια 
«κοίτη» πού στή μια μεριά της δούλεψαν με σφήνες καί στήν άλλη μόνο 
μέ πριόνι.

Οι περισσότερες «κοίτες» έχουν εντοπιστεί στον ανατολικό λόφο. Συγ
κεκριμένα στό κέντρο περίπου τής δυτικής πλαγιάς του λόφου αυτού φαν
τάζει ένα μεγάλο «στήθος» πετρώματος (βλ. είκ. 4-6), διαστάσεων 2.80 μ. X 
11.50 μ., μέ 19 συνολικά «κοίτες» (βλ. πίνακα διαστάσεων, α-ιθ). Οί πιό πολ-

ΕΙκ. 6. Λεπτομέρεια της είκ. 5

λες άπ’ αύτές είναι συνεχόμενες κι έχουν κοινά αύλάκια πού διευκόλυναν 
την ταχύτερη καί μέ λιγότερο κόπο έξόρυξη των μαρμάρινων όγκων. Εκτός 
άπ’ τις 19 συγκεντρωμένες «κοίτες», έντοπίσαμε άλλες 11 σκόρπιες στήν 
πλαγιά τού ίδιου λόφου (βλ. πίνακα διαστάσεων κ-λ καί είκ. 7-8) καί 15 
άκόμη στήν άνατολική πλαγιά τού δυτικού λόφου (βλ. πίνακα διαστάσεων), 
λα-με). Οί διαστάσεις πλάτους καί μήκους όλων των παραπάνω «κοιτών» 
είναι πολλαπλάσια ή ύποδιαιρέσεις (δάκτυλοι) ενός άρχαίου πόδα; πού ίσο- 
δυναμεΐ σήμερα σέ 0.328 μ., υπολογίζοντας τόν άρχαΐο δάκτυλο σέ 0.0205 μ.

Άπ’ τίς διαστάσεις καί τό πάχος (από 0.10 ως 0.28 μ.) των παραπάνω 
«κοιτών» συμπεραίνεται πώς οί άρχαίοι δόμοι άπό υπόλευκο καί γκρίζο 
μάρμαρο πού είχαν έξορυχθεΐ χρησιμοποιήθηκαν γιά σαρκοφάγους καί κυ
ρίως γιά άνάγλυφες ή άττλές ενεπίγραφες στήλες2. ’Αντίθετα τό άσπρο μάρ
μαρο, παρόλο πού δέ σώζονται «κοίτες» στό μέτωπο έκμετάλλευσής του,

1. Γι’ αύτόν βλ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, ό.π., σ. 127-28. Dworakowska, ό.π., σ. 112-15.
2. Εξαίρεση άποτελεϊ μιά μόνον κυκλική «κοίτη» γκρίζου μαρμάρου, άπ’ όπου έξο- 

ρύχτηκε μαρμάρινος όγκος πιθανώς γιά σπόνδυλο κίονα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ «ΚΟΙΤΩΝ»

Διαστάσεις σέ άρχαίους 
πόδες (π) καί δακτύλους (δ)

Θεωρητικές διαστάσεις 
σέ μέτρα

Πραγματικές διαστάσεις 
σέ μέτρα

α) Ιπ+ΙΙδ X 3π+11δ = 0.553μ. X 1.209μ. 0.55μ. X 1.20μ.
β) 1π+9δ X 2π+ 4δ = 0.512μ. X 0.738μ. 0.50μ. X 0.73μ.
Υ) 2π+ 4δ X 3π+ 6δ - 0.738μ. X 1.107μ. 0.73μ. X Ι.ΙΟμ.
δ) 1π + 14δ X 1π+14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
ε) Ιπ + ΙΟδ X 2π + 12δ = 0.533μ. X 0.902μ. 0.52μ. X 0.90μ.
στ) 1π + 14δ X 2π+ 1δ = 0.615μ. X 0.676μ. 0.60μ. X 0.68μ.
ζ) 1π + 14δ X 2π+ 9δ = 0.615μ. X 0.840μ. 0.60μ. X 0.84μ.
η) 1π+14δ X 2π+ 9δ = 0.615μ. X 0.840μ. 0.60μ. X 0.84μ.
θ) 1π + 14δ X 2π+ 1δ = 0.615μ. X 0.676μ. 0.60μ. X 0.67μ.
Ο 1π+14δ X 2π+ 1δ = 0.615μ. X 0.676μ. 0.60μ. X 0.67μ.
να) 1π + 14δ X 2π+ 1δ = 0.615μ. X 0.676μ. Ο.οΟμ. X 0.67μ.
ιβ) 1π+14δ X 1π + 14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
ιγ) 1π+ 4δ X 2π+ 1δ = 0.41 μ. X 0.676μ. 0.40μ. X 0.67μ.
ιδ) 1π + 14δ X 1π+14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
ιε) 1π + 14δ X 1π + 14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
ιστ) 1π + 14δ X Ιπ+14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
ιζ) 1π + 14δ X 1π + 14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
ιη) 1π+14δ X 1π + 14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
ιθ) 1π + 14δ X 1π + 14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
κ) 2π + 14δ X 7π + 10δ = 0.943μ. X 2.495μ. 0.94μ. X 2.50μ.
κα) 1π + 15δ X 5π + 11δ = 0.635μ. X 1.865μ. 0.63μ. X 1.87μ.
κβ) 2π+ 2δ X 6π+ 7δ = 0.697μ. X 2.111μ. 0.70μ. X 2.10μ.
κγ) 1π+ 7δ X 3π+14δ = 0.471 μ. X 1.271μ. 0.46μ. X 1.28μ.
κδ) 2π+ 7δ X 6π = 0.799μ. X 1.968μ. 0.80μ. X 1.96μ.
κε) 1π+ 3δ X 6π+13δ = 0.389μ. X 2.234μ. 0.38μ. X 2.23μ.
κστ) 1π+14δ X 5π+11δ - 0.615μ. X 1.865μ. 0.60μ. X 1.87μ.
κζ) 1π+14δ X 1π+14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
κη) 1π+14δ X 1π+14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X Ο σ\ ο Τ=

κθ) 1π + 14δ X 4π + 14δ = 0.615μ. X 1.597μ. 0.60μ. X 1.60μ.
λ) 1π+14δ X 1π + 14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
λα) 1π+14δ X 1π + 14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
λβ) 1π+14δ X 1π + 14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
λγ) 1π+ 9δ X 2π+ 2δ - 0.512μ. X 0.697μ. 0.51μ. X 0.70μ.
λδ) 5π+14δ X 5π + 14δ = 1.927μ. X 1.927μ. 1.92μ. X 1.92μ.
λε) 3π+ 6δ X 7π+ 3δ = 1.107μ. X 2.356μ. Ι.ΙΟμ. X 2.36μ.
λστ) 1π+14δ X 5π + 14δ = 0.615μ. X 1.927μ. 0.60μ. X 1.92μ.
λζ) 2π+ 7δ X 5π+11δ = 0.799μ. X 1.865μ. 0.80μ. X 1.86μ.
λη 2π+ 2δ X 4π+ 2δ = 0.697μ. X 1.353μ. 0.68μ. X 1.35μ.
λθ) 1π+ 4δ X 3π+ 7δ = 0.41 μ. X 1.127μ. 0.40μ. X 1.12μ.
μ) 1π + 9δ X 3π + 14δ = 0.512μ. X 1.271μ. 0.50μ. X- 1.28μ.
μα) 1π+ 9δ X 5π+ 2δ = 0.512μ. X 1.681μ. 0.50μ. X 1.68μ.
μβ) Ιπ+14δ X 1π+14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
μγ) 1π + 14δ X 1π+14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
μδ) 1π + 14δ X 1π+14δ = 0.615μ. X 0.615μ. 0.60μ. X 0.60μ.
με) 1π+ 9δ X 1π+14δ = 0.512μ. X 0.615μ. 0.50μ. X 0.60μ.



232 Δημ. Σαμσάρης

φαίνεται όμως πώς, λόγω τής καλύτερης ποιότητάς του καί τής εύχερέστερης 
λείανσής του, είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως στήν αρχιτεκτονική καί γλυ
πτική. Τό γεγονός αυτό εξάλλου μαρτυρούν ένα άρχιτεκτονικό καί τρία γλυ-

Εικ. 7-8. Σκόρπιες ((κοίτες»

πτικά κομμάτια πού βρέθηκαν έγκαταλειμμένα πάνω σ’ ενα τεράστιο σωρό 
άπό λατύπη άσπρου μαρμάρου πού είχε συσσωρευτεί σ’ ένα σημείο άνάμεσα 
στά ριζά των δυό λόφων1 (βλ. είκ. 9).

1. Ό τόπος για τήν απόρριψη τής λατύπης άπ’τό ξεχόντρισμα των μαρμάρινων δόμων 
δέν έλειπε κι άπ’ τό πιό μικρό ακόμη άρχαϊο λατομείο, βλ. σχετικά στής Dworakow- 
s k a, δ.π., σ. 97-98. Ή άπουσία λατύπης γκρίζου μαρμάρου έπιβεβαιώνει τήν παραπάνω 
υπόθεσή μας δτι αύτό χρησιμοποιείτο κυρίως γιά στήλες, όπου δέν υπήρχαν περιττά κομ
μάτια να πελεκηθοϋν, ώστε να γίνει έλαφρότερος ό δόμος γιά τή μεταφορά του.
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Συγκεκριμένα πρόκειται για ενα μεγάλο παραλληλόγραμμο δόμο πού 
προοριζόταν γιά κρηπίδα ή έπιστύλιο καί για τρία κομμάτια άγαλμάτων. 
Γό πρώτο άπ’ αυτά είναι πολύ χονδρικά κατεργασμένο καί μόλις καταλαβαί
νει κανείς άπ’ τά κάπως λεπτομερέστερα κατεργασμένα καπούλια τοϋ άλό-

Είκ. 9. 'Ο τεράστιος σωρός λατύπης άπό άσπρο μάρμαρο

ΕΙκ. 10. 'Ο μαρμάρινος δγκος πού προοριζόταν 
γιά άγαλμα καβαλάρη

γου πώς προοριζόταν γιά παράσταση κάποιου καβαλάρη (βλ. είκ. 10). Ε
πίσης χοντρικά δουλεμένος είναι καί ό δόμος πού προοριζόταν γιά κάποιο 
άγαλματίδιο (σωζ. ύψος 0.47 μ.) καί πού στό λαιμό του διακρίνεται ό τόρμος 
πού θά δεχόταν τό πρόσθετο κεφάλι (βλ. είκ. 11). Ιδιαίτερο όμως ένδια- 
φέρον παρουσιάζει τό τρίτο γλυπτικό κομμάτι άπό κορμό άγάλματος (σωζ. 
ύψος 0.73 μ.), πού θά παρίστανε σέ φυσικό μέγεθος κάποιον ψηλόν καί εΰρω-
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στο γυμνόν άνδρα (βλ. είκ. 12). Φαίνονται καλά στο μάρμαρο οί πλάτες 
καί ενα μέρος άπ’ το δεξιό γλουτό πού είναι με μεγάλη λεπτομέρεια έπεξερ- 
γασμένα, σ’ άντίθεση μέ τό στήθος πού είναι τελείως άκατέργαστο. ’Απ’ τις

Είκ. 11. 'Ο μαρμάρινος δγκος πον προοριζόταν 
για κάποιο άγαλματίδιο

Εικ. 12. Το κομμάτι από κορμό ανδρικού αγάλματος.
Εΐκονίζεται το πίσω μέρος πον το είχε επεξεργαστεί ο γλύπτης

φυσικές τρύπες καί ρηγματώσεις, πού ύπάρχουν στά τρία γλυπτικά κομμάτια, 
συμπεραίνεται εύκολα πώς τά έργα τα έγκατάλειψε ό γλύπτης στο λατομείο 
ήμιτελή, όπως συχνά συνέβαινε σέ τέτοιες περιπτώσεις1, έξαιτίας τής άτέ-

1. Για ήμιτελή άγάλματα έγκαταλειμμένα σέ λατομεία καί για τούς λόγους έγκατά-
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λείας πού παρουσιάστηκε, κατά τήν επεξεργασία, στό εσωτερικό τού μαρμά
ρου.

’Από ενα σημείο πού ένώνονται οί δυο πλαγιές των λόφων καί ακριβέ
στερα άπ’ το άκρο τού σωρού τής λατύπης, ξεκινά ένας αρχαίος κατηφορικός 
λιθόστρωτος δρόμος λιθαγωγίας, πού τόν χρησιμοποιούσαν γιά νά κατεβά
ζουν («καταγωγή»), μέ τη βοήθεια των ξύλινων έσχαρων ή χελωνών 
(κοινώς ξυλογαϊδοΰρες) τούς δόμους κάτω στή ρεματιά (βλ. είκ. 13). ’Από 
κεΐ φορτώνονταν στά τετράτροχα συνήθως αμάξια, τά όποια άκολουθοΰσαν 
τόν άρχαιο λιθόστρωτο δρόμο1, πού ίχνη του σώζονται καί σήμερα σέ πολλά

Είκ. 13. ’Ίχνη τοϋ λιθόστρωτου δρόμον λιθαγωγίας

σημεία2, καί τούς μετέφεραν στον τόπο προορισμού τους. Σ’ ενα βράχο, στό 
δεξιό άκρο πού αρχίζει ό δρόμος, ύπάρχει μιά κυλινδρική τρύπα γιά σιδε
ρένιο πάσσαλο, όπου δένονταν τά σχοινιά γιά τή συγκράτηση των χελωνών. 
’Επίσης κάτω στή ρεματιά βλέπει κανείς τεράστιους μαρμάρινους όγκους,

λειψής τους βλ. C. B 1 ü m e 1, Greek Sculptors at Work, London 19692, σ. 5 κ.έ. καί 
πίν. 2-5.

1. Ή κατασκευή τοϋ δρόμου αύτοϋ, πού όδηγοϋσε άπ’ τό λατομείο στό κοντινό αρ
χαίο πόλισμα, άνήκει, όπως είναι γνωστό, στις προκαταρκτικές έργασίες προετοιμασίας 
γιά τήν έκμετάλλευση τοϋ λατομικοϋ χώρου. Γιά παρόμοιους δρόμους βλ. βιβλιογραφία 
στής Dworakowska, ό.π., σ. 97, σημ. 28.

2. Τά ίχνη αύτοϋ τοϋ δρόμου άκολουθήσαμε τή δεύτερη φορά πού άνεβήκαμε στό 
λατομείο μέ μουλάρια. Κι αν πάρει κανείς ύπόψη του ότι κάναμε τή διαδρομή σέ μιά ώρα 
περίπου, θά πρέπει νά ύπολογίσει ότι τά άρχαΐα αμάξια, συρόμενα άπό ζευγάρια βοδιών 
ή μουλαριων, θά κατέβαζαν τούς μαρμάρινους δόμους άπ’ τό λατομείο κάτω στό άρχαϊο 
πόλισμα σέ 2 ώρες περίπου.
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χονδρικά πελεκημένους, πού τούς είχαν κατεβάσει γιά να τούς φορτώσουν 
στ’ άμάξια.

’Απ’ το λατομείο αύτό προέρχεται προφανώς κι ένα κομμάτι άγάλμα- 
τος πού βρέθηκε τό 1973 στήν κοινότητα τού 'Αγ. Πνεύματος καί μεταφέρ
θηκε στό Μουσείο Σερρών, στήν άποθήκη του όποιου φυλάγεται σήμερα. 
’Απ’ τό άγαλμα σώζεται σχεδόν τό μεγαλύτερο μέρος τού κορμού (ύψος 
0.50 μ. περίπου). Πιθανώς όμως τά υπόλοιπα μέρη τού σώματος δέν είχαν 
κατασκευαστεί ποτέ. "Αν κρίνει κανείς άπ’ τή χοντρική επεξεργασία τού 
σωζόμενου κορμού, φαίνεται πώς τό άγαλμα τό είχε εγκαταλείψει ό γλύπτης 
ήμιτελές στό λατομείο άπό κάποια άγνωστη αιτία. Τέλος, άπό άσπρο υλικό 
τού λατομείου αύτού είναι κατασκευασμένο ενα ένεπίγραφο επιτύμβιο ανά
γλυφο (διαστάσεων 0.62 μ. X 0.80 μ.) τού 3ου μ.Χ. αιώνα πού βρίσκεται σή
μερα εντοιχισμένο στή βρύση τού μοναστηριού τού 'Αγίου Πνεύματος1. ’Απ’ 
τήν παράσταση τού Θράκα καβαλάρη καί τις άνορθογραφίες στήν έλληνι- 
κή έπιγραφή τού άναγλύφου συμπεραίνεται πώς άνήκε σέ κάποια ντόπια 
εξελληνισμένη θρακική οικογένεια.

’Ασφαλώς όμως τό μάρμαρο τού λατομείου δέν προοριζόταν γιά τοπική 
μόνο χρήση. ’Ιδιαίτερα τό άσπρο μάρμαρο, λόγω τής καλής ποιότητάς του, 
θά είχε μεγάλη ζήτηση στό έμπόριο καί θά έξαγόταν στή γύρω τουλάχιστο 
περιοχή καί κυρίως στά πεδινά πολίσματα πού δέν διέθεταν δικά τους λα
τομεία. Έτσι μόνον εξηγείται ό τεράστιος σωρός τής λατύπης ία άκόμη τό 
γεγονός πώς άπό άσπρο υλικό τού λατομείου αύτού είναι κατασκευασμένα 
τό άνάγλυφο τού καβαλάρη2 άπ’ τήν κώμη Όλδηνών (ή Σολδηνών;)3 καί ή 
ζωφόρος μέ άνάγλυφη μυθολογική παράσταση4 άπ’ τό άρχαΐο πόλισμα 
άγνώστου ονόματος πλάι στό σημ. χωριό Τούμπα5. ’Ακόμη τό ίδιο μάρμαρο 
έχει χρησιμοποιηθεί σ’ ορισμένα άνάγλυφα ρωμαϊκής έποχής καί ο’ ένα άκέ- 
φαλο γυναικείο άγαλμα τού 2ου-3ου μ.Χ. αιώνα6, τά όποια, καθώς είναι άγνω
στος ό τόπος προέλευσής τους7, μπορούμε νά υποθέσουμε ότι προέρχονται άπό 
γειτονικά χωριά (Ν. Σούλι, Τούμπα, Ν. Σκοπό ή άκόμη καί "Αγιο Πνεύμα)8.

1. Βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, Ή Κοινότης τού 'Αγίου Πνεύματος Σερρών έπί τουρκοκρα
τίας, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 21.

2. Στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο των Σερρών.
3. Γι’ αύτήν βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, 'Ιστορική γεωγραφία τής ’Ανατολικής Μακεδονίας 

κατά τήν άρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 132-34.
4. Στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο τών Σερρών.
5. Γι’ αότό βλ. Σ α μ σ ά ρ η, Ιστορική γεωγραφία, σ. 179.
6. Στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο τών Σερρών.
7. Τά εύρήματα αύτά είναι άπ’ τή γνωστή συλλογή τού Α' Γυμνασίου Άρρένων Σερ

ρών, πού είχαν συγκεντρωθεί έκεϊ πριν άπό 50 χρόνια περίπου, χωρίς ν’ άναγραφεί πουθενά 
ό τόπος προέλευσής τους. Έτσι έμειναν ώς τώρα άνεκμετάλλευτα γιά τήν τοπική ιστορία.

8. Δέν πιστεύουμε πώς άνήκουν στήν άρχαία Σίρι (σημ. Σέρρες), γιατί ή πόλη αότή



Tò λατομείο μαρμάρου τοϋ άρχαίου Μονοίκου 237

’Απ’ τή χρήση τοϋ μαρμάρου στά παραπάνω δείγματα γλυπτικής, πού 
άνήκουν στή ρωμαϊκή εποχή, συμπεραίνεται πώς το λατομείο λειτουρ
γούσε τήν εποχή αύτή καί ιδιαίτερα τον 1ο-3ο μ.Χ. αιώνα1. Δυστυχώς δέν 
έχουμε χρονολογικές ένδείξεις γιά λειτουργία αύτοΰ σέ πρωϊμότερη έποχή. 
"Ετσι δέν άποκλείεται ν’ άνοιξε γιά πρώτη φορά τή ρωμαϊκή έποχή καί ιδίως 
τον 1ο-3ο μ.Χ. αιώνα, τότε δηλ. πού ύπήρχε στήν περιοχή μεγάλη ζήτηση 
του ύλικοϋ γιά τήν κατασκευή επιτύμβιων κυρίως άναγλύφων. Πάντως, αν 
κρίνουμε άπ’ τον τεράστιο σωρό λατύπης, πού είχε συσσωρευτεί άπ’ τό 
«ξεχόντρισμα» δεκάδων μαρμάρινων δόμων, καθώς κι άπ’ τό λιθόστρωτο 
δρόμο πού μέ τόσο κόπο καί έξοδα κατασκευάστηκε, τό λατομείο θά πρέ
πει νά λειτούργησε γιά μακρύ χρονικό διάστημα. Επειδή μάλιστα τίποτε 
δέ μαρτυρεί βίαιη έγκατάλειψή του, πιστεύουμε πώς ή λειτουργία του έ
παυσε τότε μόνον, όταν έπαυσαν καί οί παραγγελίες μαρμάρου γιά άγάλματα 
καί άνάγλυφα, δηλ. στά μέσα περίπου τοϋ 4ου μ.Χ. αιώνα.

"Οσο γιά τήν εκμετάλλευσή του, είναι φανερό πώς τό λατομείο άνήκε 
στό πλησιέστερο άρχαϊο πόλισμα πού ίχνη του είχαμε έντοπίσει—πριν από 
μιά δεκαετία περίπου—ακριβώς πλάι (δυτικά) στό σημ. χωριό "Αγιο Πνεύμα, 
δηλ. 5 περίπου χλμ. ΝΔ τοϋ λατομείου2. Άπ’ τό πόλισμα αύτό διασώζονται 
σήμερα ορισμένα λείψανα τοϋ κάστρου του πάνω σ’ ενα οχυρό λόφο, γνω
στό στούς ντόπιους μέ τ’ όνομα «Γραντήοκος». Νότια τοϋ κάστρου φαίνεται 
πώς εκτείνονταν τά σπίτια τοϋ πολίσματος ώς κάτω στό λόφο «Κούτρα», 
όπου εχουμε εντοπίσει τό άρχαϊο νεκροταφείο του μέ κιβωτιόσχημους καί 
λαξευτούς τάφους. Επίσης αρκετούς λαξευτούς σέ βράχους τάφους βρήκαμε 
σκόρπιους στούς λόφους βόρεια τοϋ κάστρου. Άπ’ τά έπιφανειακά εύρή- 
μαια (έπιγραφές, όστρακα καί νομίσματα) φαίνεται πώς πρόκειται γιά κά
ποιο θρακικό πόλισμα, τό όποιο παρουσιάζει συνεχή ζωή ώς τό τέλος τής 
βυζαντινής εποχής3.

θά είχε δικό της λατομείο μαρμάρου, πού, σύμφωνα μέ τή συνήθεια των αρχαίων, θά βρι
σκόταν σέ κοντινή απόσταση άπ’ αυτήν.

1. Μας είναι γνωστά δυό άλλα λατομεία μαρμάρου ρωμαϊκής έποχής στήν ’Ανατο
λική Μακεδονία: τό λατομείο τών Φιλίππων (βλ. Ρ. Collart-P. Ducrey, Philippes 
I. Les reliefs rupestres, Paris 1975, σ. 12-13) κι ένα άλλο στήν περιοχή τής Καβάλας (στή 
θέση «Τζαρϊ») άπ’ τό όποιο μάς παραδόθηκε σέ μιά έπιγραφή (1ου μ. X. αί.) τό όνομα τού 
έπιστάτη των λατόμων («ό έπΐ τών λατόμων»), βλ. Γ. Μ π α κ α λ ά κ η, Θρακικό εύχα- 
χαριστήρια εις τόν Δία, «Θρακικό» 6(1935)305-310 [= REG 49(1936)371],

2. Βλ. Σ α μ σ ά ρ η, Ή Κοινότης τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, σ. 18-21, τοϋ ίδιου, 
Ιστορική γεωγραφία, σ. 176.

3. Παρά τήν πιθανή έγκατάσταση Μακεδόνων κι αργότερα Ρωμαίων άποίκων ή πα
ρθικών στό πόλισμα, οί Θράκες κάτοικοί του θά άποτελοϋσαν μιά συντριπτική πλειοψη- 
φία ώς τό τέλος τής άρχαιότητας, όπότε πια έξελληνίζονται τελείως. Πρβλ. τήν έξελληνι- 
σμένη ντόπια θρακική οίκογένεια στήν προηγούμενη σελίδα.
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Tò πόλισμα αυτό υπαγόταν στή χώρα τής Όδομαντικής, πού είχε πρω
τεύουσα τή γειτονική πόλη τής Σίριος (σημ. Σέρρες)1. Ύστερα απ’ τή μα
κεδονική κατάκτηση ύπήχθη πιθανώς στήν άστική περιφέρεια τής Άμφίπο- 
λης κι άργότερα, μέ τήν ίδρυση τής ρωμαϊκής άποικίας των Φιλίππων, συμ- 
περιλήφθηκε στήν έκτεταμένη χώρα (territorium) αύτής. Όπως συμπεραίνε- 
ται μάλιστα άπό μιά λατινική όροθετική επιγραφή, πού βρέθηκε στό διπλα
νό χωριό Ν. Σούλι2, θά πρέπει νά ήταν ό τελευταίος πρός δυσμάς vicus τής 
άποικίας των Φιλίππων.

Δυστυχώς τό άρχαΐο (θρακικό καί ελληνικό) όνομα τοϋ πολίσματος δέν 
μας διασώθηκε άπ’ τήν άρχαία παράδοση. Είμαστε όμως τουλάχιστον βέ
βαιοι πώς τήν όψιμη βυζαντινή έποχή ονομαζόταν «Μονόσπητον» καί «Mc- 
νοσπήτια»3. Ή όνομασία αύτή είναι φανερό πώς προήλθε άπ’ τό γνωστό 
όνομα τών άγροτικών έπαύλεων «Μονοίκια»4 μέ μετάφραση τοϋ β' συνθετι
κού του. Καί πιθανώς «Μονοίκιον» θά ήταν καί ό αρχικός τύπος τοϋ όνό- 
ματος τοϋ γειτονικοϋ βουνοΰ, τό όποιο σ’ έγγραφα τών ύστερο βυζαντινών 
χρόνων μνημονεύεται ώς «όρος τοϋ Μενοικέως» (σημ. Μενοίκιον)5.

Τό βυζαντινό όνομα τοϋ πολίσματος δέν θά πρέπει νά ήταν άσχετο μέ 
τ’ όνομα αύτοΰ κατά τή ρωμαϊκή έποχή. Σ’ αύτό τουλάχιστο τό συμπέρασμα 
οδηγούμαστε, αν συσχετίσουμε σημασιολογικά τ’ όνομά του μέ τό γεγονός 
ότι στήν περιοχή τοϋ πολίσματος υπήρχαν, γιά λόγους άσφάλειας, άρκετές 
άγροτικές έπαύλεις (villae rusticae) Ρωμαίων, απόμαχων τοϋ ρωμαϊκοΰ στρα- 
τοϋ, μιά πού τό πόλισμα βρισκόταν στά σύνορα τής ρωμαϊκής άποικίας τών 
Φιλίππων. Τέλος, άν πάρουμε υπόψη μας τό γεγονός πώς τά έλληνικά όνόματα 
σχεδόν όλων τών πολισμάτων διατηρήθηκαν καί μετά τή ρωμαϊκή κατάκτη
ση, μπορούμε νά υποθέσουμε μέ άρκετή βεβαιότητα πώς καί τό έλληνικό 
όνομα τοϋ πολίσματος, πού είχε δοθεί, μετά τή μακεδονική κατάκτηση, σ’ 
άντικατάσταση τοϋ παλιότερου—άγνωστου σέ μάς—θρακικοΰ ονόματος,

1. Άπ’ τις πηγές μάς είναι γνωστά τα όνόματα 5 πόλεων καί 1 κώμης της Όδομαντικής, 
βλ. Σ α μ σ ά ρ η, "Ιστορική γεωγραφία, σ. 126 κ.έ.

2. CIL, III, 142064 [=Δ ή μ ιτ σ α, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνη- 
μείοις σωζομένοις, Άθήναι 1896, άρ. 825].

3. Β λ. Σ α μ σ ά ρ η, Ή Κοινότης τοϋ "Αγίου Πνεύματος, σ. 21-22.
4. D u Cange, στή λ. «Μονοίκια, dicuntur rurales paroeciae, αί έν έσχάταις κείμεναι 

...Άγροικικάς παροικίας λέγει, τούς ίδιωτάτους τών έκκλησιών άγρούς, καί μή άνανεκοι- 
νωμένους, δλως όντας εν τισι κώμαις ή καί χωρίοις, οΟς καί Μονοίκια νΰν λέγουσιν...». 
Πρβλ. χρυσόβουλλο τοϋ Στέφανου Δουσάν (A. Guillou, Les archives de Saint-Jean- 
Prodrome sur le mont Ménécée, Paris 1955, άρ. 39), όπου φαίνεται καθαρά πώς τά «Μονο- 
σπήτια» ταυτίζονται σημασιολογικά μέ τά «Μονοίκια»; «...χωρίον τά Μονοσπήτια μετά... 
τών παροίκων καί παρακαθημένων».

5. Βλ. Σ α μ σ ά ρ η, ό.π., σ. 11, σημ. 1, όπου καί οί παραπομπές στίς πηγές.
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θά ήταν «Μονοίκιον» (ή «Μονοίκια») ή τό πιο πιθανό «Μόνοικος», πού δεν 
ήταν καί άγνωστο στήν αρχαία τοπωνυμιολογία1.
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1. Πρβλ. τό μασσαλιώτικο πόλισμα καί λιμάνι τής Λιγυρίας «Μόνοικος» (σημ. Μονα
κό): Στραβ. IV, 6, 3: «Ό δέ του Μονοίκου λιμήν όρμος έστίν ού μεγάλαις ούδέ πολλαϊς ναυ- 
σίν, εχων ίερόν Ήρακλέους Μονοίκου καλουμένου». Στεφ. Βυζ. στή λ. «Μόνοικος, πόλις 
Λιγυστική' Έκαταϊος Ευρώπη. Τό έθνικόν Μονοίκιος».—Κάτι τέτοιο προφανώς είχε σκε- 
φτεί καί τό Συμβούλιο Τοπωνυμιών πού, σ’ άντικατάσταση τοϋ ξενικού όνόματος «Βεζνίκο», 
έδωσε στό χωριό τ’όνομα «Μόνοικος» ή «Μόνοικον» (Δ. 28-12-1926, ΦΕΚ A 7/1927). 
Οί κάτοικοι όμως τού χωριού, θεωρώντας αύτό κακόηχο, ζήτησαν τή μετονομασία του σέ 
«Άγιο Πνεύμα» (Δ. 15-1-1930, ΦΕΚ A 51/1930).



RÉSUMÉ

Dimitrios K. Samsaris, Les carrières de marbre du village an
tique de Monoikosf ?) Odomantique.

Dans le présent article on publie les carrières de marbre blanc et gris que 
j’ai découverts sur deux collines aux pieds du mont de Ménoikion—dans la 
région du village actuel d’Agion Pneuma, qui est situé 14,5 km à l’est de Serrés.

Les vestiges de l’exploitation antique montrent bien qu’il s’agit des car
rières dites «perpendiculaires» ou «superficielles» où la taille se fait par échel- 
lons. Sur la surface des deux collines j’ai trouvé 45 places de «détachements» 
de marbre gris où les traces d’anciens outils sont encore très visibles. Entre les 
deux collines il y a un enorme tas de petits morceaux de marbre blanc, qui 
sont y rejetés par les tailleurs de pierre. Dans ce tas de rebuts j’ai trouvé trois 
pièces de sculpture, qui ont été abandonnées par les sculpteurs.

D’un point situé entre les deux collines part une route pavée ancienne, 
qui servait au transport du marbre taillé. On voit encore des vestiges de cette 
route quand on fait le parcours du village d’Agion Pneuma jusqu’ aux carriè
res.

Il ressort de la recherche qu’on a utilisé le marbre gris aux stèles funéraires. 
Par contre, le marbre blanc—étant semblamble au marbre de Paros—servait 
surtout à l’architecture et à la sculpture. On voit bien l’utilisation du marbre 
blanc à une stèle funéraire (Ille siècle ap. J. Chr.) d’une famille thrace helléni
sée qu’ on a trouvée dans la région du village d’Agion Pneuma. On reconnaît 
aussi le même marbre à quelques oeuvres de sculpture au musée archéolo
gique de Serrés.

On arrive à la conclusion que les carrières ont été en fonction dans le cours 
des trois premiers siècles ap. J. Chr. L’exploitation de celles-ci appartenait au 
village antique le plus proche, dont j’ai découvert (en 1967) les ruines prés du 
village actuel d’Agion Pneuma, à une distance de 5 km S.-O. des carrières. Il 
s’agit d’un village thrace qui portait à l’époque byzantine le nom de «Mono- 
spetia» ou «Monoikia» et à l’époque gréco-romain probablement le nom «Mo- 
noikos».
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