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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή εξετάζονται γεωλογικά τα αρχαία λατοµεία των ΝΑ ακτών της Λέσβου, στα 
πλαίσια ευρύτερης µελέτης των αρχαίων λατοµείων της Λέσβου. Το γεωλογικό περιβάλλον των πέ-
ντε αρχαίων λατοµείων, που βρίσκονται στις περιοχές Τάρτι, Μάγειρα και Άγιος Ισίδωρος, είναι η 
αυτόχθονη νεοπαλαιοζωική ενότητα και ο λιθολογικός σχηµατισµός που τα φιλοξενεί είναι οι εν-
στρώσεις κρυσταλλικών ασβεστολίθων. Επίσης προσδιορίστηκαν τα πετρογραφικά και µορφολογι-
κά τους χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των µνηµείων στα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα αρχαία λατοµεία, µνηµεία της φύσης και του ανθρώπου, από τα οποία προήλθαν τα υλικά 
δοµής των µνηµείων και άλλων αριστουργηµάτων τέχνης (αγάλµατα και άλλα γλυπτά), είναι αναµ-
φισβήτητα ένα µεγάλο εθνικό κεφάλαιο γεωλογικής, αρχαιολογικής και ιστορικής σπουδαιότητας. 
Επί πλέον, στο Αιγαίο αποκτούν αυτά ακόµη µεγαλύτερη σπουδαιότητα, διότι καταδεικνύουν τη 
διαχρονικότητα του Ελληνισµού. 

Τα αρχαία λατοµεία διαθέτουν ένα σύνθετο και σπάνιο συνδυασµό τεχνολογίας, τέχνης, γεωλο-
γίας- πετρολογίας και οικονοµικής ιστορίας, γεγονός που τα κατατάσσει από πλευράς µνηµειακής 
αξίας σε ανώτατο βαθµό και ως εκ τούτου απορρέουν υποχρεώσεις υψηλού βαθµού προστασίας. 

∆υστυχώς, τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας εγκατάλειψης, αν και 
προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόµο. Αν δεν έχουν καταστραφεί ήδη, κινδυνεύουν να κατα-
στραφούν από τη νεότερη δραστηριότητα λατόµευσης και οδοποιίας ενώ πολλά από αυτά χρησι-
µοποιούνται ως σκουπιδότοποι. 

Η εργασία αυτή πραγµατοποιείται στο πλαίσιο ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος που αφο-
ρά την καταγραφή και τη µελέτη των αρχαίων λατοµείων του Αιγαίου µε στόχο την προστασία και 
την ανάδειξη των κυριοτέρων από αυτά ως επισκέψιµων πολιτιστικών χώρων και τη διάσωση πο-
λύτιµων πληροφοριών για την αρχιτεκτονική, την ιστορία υλικών, τεχνολογίας, κ.ά.. Επί πλέον, η 
µελέτη των αρχαίων λατοµείων λύνει σοβαρά προβλήµατα προέλευσης των δοµικών λίθων, η γνώ-
ση των οποίων είναι απαραίτητη στις αναστηλωτικές εργασίες µνηµείων. Ακόµη συµβάλλει στην 
εύρεση των σχέσεων των πληθυσµών, στο εµπόριο και στην οικονοµία της αρχαίας πολιτείας και 
στη γνώση της αρχαίας τεχνολογίας της εξόρυξης - µεταφοράς και κατεργασίας. 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στη γεωλογική µελέτη των αρχαίων λατοµείων που βρίσκονται στις 
ΝΑ ακτές της Λέσβου (Σχ.1) και περιλαµβάνει τον προσδιορισµό του λιθολογικού σχηµατισµού 
στον οποίο ανήκουν, την ένταξη του στο γεωλογικό πλαίσιο της περιοχής καθώς και σύντοµη ανα-
φορά στα µορφολογικά και πετρογραφικά χαρακτηριστικά του. 

2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΛΕΣΒΟΥ  

Η Λέσβος δοµείται από προαλπικούς - αλπικούς και µεταλπικούς γεωλογικούς σχηµατισµούς. 
Στους προαλπικούς - αλπικούς σχηµατισµούς ανήκουν οι γεωλογικές ενότητες: νεοπαλαιοζωικοί-
τριαδικοί σχηµατισµοί, τεκτονικό ηφαιστειοϊζηµατογενές κάλυµµα και τεκτονικό οφιολιθικό κάλυµµα 
(Hecht 1972, Κατσικάτσος κ.ά. 1982). Οι νεοπαλαιοζωικοί-τριαδικοί σχηµατισµοί, οι οποίοι κατα-
λαµβάνουν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Ν Α τµήµατος της Λέσβου και λιγότερο το βορειοδυ-
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τικό, αποτελούνται από δύο σχηµατισµούς, τους νεοπαλαιοζωικούς µε ορατό πάχος 1.000m και 
τους τριαδικούς µε συνεχή ιζηµατογένεση. Ο κατώτερος νεοπαλαιοζωικός σχηµατισµός, αποτελείται 
από σχιστόλιθους, µεταψαµµίτες, και χαλαζίτες, καθώς και φακούς και ενδιαστρώσεις κρυσταλλι-
κών ασβεστολίθων και δολοµιτών και έχουν ηλικία Λιθανθρακοφόρου-Περµίου, σύµφωνα µε τα α-
πολιθώµατα που βρέθηκαν σ’ αυτούς (Σχ.1 και Σχ.2).  

 

Σχήµα 1. Οι θέσεις των αρχαίων λατοµείων της ΝΑ Λέσβου στο γεωλογικό χάρτη της Λέσβου (κατά Κατσικά-
τσος κ.ά. 1982). 
 

Πάνω στους νεοπαλαιοζωικούς σχηµατισµούς αναπτύσσεται κανονικά ο ανώτερος σχηµατισµός 
τριαδικής ηλικίας, ο οποίος αποτελείται από σχιστολίθους και µεταψαµµίτες που εναλλάσσονται µε 
ενστρώσεις ανθρακικών πετρωµάτων. 

Χαρακτηριστικό αυτών των σχηµατισµών είναι η συχνή παρουσία λατυποπαγών, καθώς και 
ποικίλου µεγέθους τεµαχών ανθρακικών και κλαστικών πετρωµάτων, κυρίως στα ανώτερα µέλη. 
Αυτό θα πρέπει να οφείλεται στην έντονη τεκτονική δραστηριότητα που επικρατούσε κατά τη διάρ-
κεια της δηµιουργίας της θάλασσας της Τηθύος κατά το Τριαδικό (Κατσικάτσος κ.ά. 1982). 

Το κάλυµµα ηφαιστειοϊζηµατογενών σχηµατισµών καταλαµβάνει µια µεγάλη περιοχή στα νοτιο-
ανατολικά της Λέσβου και µια περιορισµένη στο βορειοδυτικό µέρος (περιοχή Σιγρίου). Οι σχηµατι-
σµοί είναι επωθηµένοι πάνω στην αυτόχθονη σειρά. Η ενότητα αυτή έχει πάχος που κατά θέσεις 
φθάνει τα 800m και αποτελείται και συνίσταται από ένα ευρύ φάσµα πετρωµάτων (σχιστόλιθοι, 
κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, µεταψαµµίτες, µετακροκαλοπαγή, λατυποπαγή, µεταραδιολαρίτες και 
πρασινίτες), ποικίλης προέλευσης και ηλικίας και ως σύνολο αποτελεί ένα mélange υποκείµενο τε-
κτονικά του οφιολιθικού καλύµµατος (Κατσικάτσος κ.ά. 1982). 

Το κάλυµµα οφιολιθικών πετρωµάτων καταλαµβάνει ένα µεγάλο µέρος της Λέσβου και αποτελεί 
µέρος ενός µεγαλύτερου, έντονα διαβρωµένου καλύµµατος, εκτεινόµενου προς τα νότια και ανατο-
λικά της θάλασσας του Αιγαίου και προς τα δυτικά και βόρεια κάτω από τους ηφαιστειακούς σχηµα-
τισµούς του νησιού. 

Τα οφιολιθικά πετρώµατα ευρίσκονται επωθηµένα, στο µεγαλύτερο µέρος τους, πάνω στους 
ηφαστειοϊζηµατογενείς σχηµατισµούς και διαιρούνται σε δύο ενότητες, που βρίσκονται σε τεκτονική 
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σχέση: α) η ανώτερη ενότητα αποτελούµενη από υπερβασικά πετρώµατα και β) η κατώτερη ενότη-
τα αποτελούµενη από µεταµορφωµένα βασικά πετρώµατα (Hatzipanagiotou & Pe-Piper, 1995). Η 
ανώτερη ενότητα καταλαµβάνει το µεγαλύτερο όγκο του καλύµµατος και αποτελείται από χαρ-
τζβουργίτες και λερζόλιθους έντονα σερπεντινιωµένους. Η κατώτερη ενότητα των οφιολιθικών πε-
τρωµάτων εµφανίζεται σε µερικές περιοχές µε µορφή τεκτονικών σφηνών στη βάση της ανώτερης 
ενότητας. Το πάχος της ενότητας φθάνει τα 300 m και αποτελείται κυρίως από αµφιβολίτες και αµ-
φιβολιτικούς σχιστόλιθους. 

 

Σχήµα 2. Στρωµατογραφική στήλη Λέσβου. 
 

Η ενότητα των µεταλπικών σχηµατισµών αντιπροσωπεύεται κυρίως από ηφαιστειακά πετρώµα-
τα και λιγότερο από λιµναίες, ποτάµιες και χερσαίες ιζηµατογενείς αποθέσεις καθώς και τις τεταρτο-
γενείς αποθέσεις.  

Τα µεγάλου πάχους, µειοκαινικά, ηφαιστειακά πετρώµατα καταλαµβάνουν σχεδόν ολόκληρο το 
βόρειο και δυτικό µέρος του νησιού και έχουν προέλθει από πολλές επάλληλες ηφαιστειακές δρα-
στηριότητες (Pe- Piper & Piper 1979). Σύµφωνα µε τους Pe- Piper & Piper (1993), η έντονη ηφαι-
στειακή δραστηριότητα περιορίζεται στο διάστηµα του 1 εκ. ετών (18,4- 17,3 Ma) και τα προερχό-
µενα από αυτήν ηφαιστειακά πετρώµατα είναι σωσσονιτικά µε µικρή µόνο παρουσία ασβεσταλκαλι-
κών ανδεσιτών µε τη µορφή ενδιαστρώσεων. Η µικρής έκτασης ηφαιστειακή δραστηριότητα που 
προηγήθηκε και ακολούθησε την κύρια φάση, έχει ασβεσταλκαλικό χαρακτήρα.  

Οι τεταρτογενείς σχηµατισµοί αποτελούνται από κροκαλοπαγή µεγάλου πάχους και συνεκτικά 
που αποτελούνται κυρίως από κροκάλες ποικίλης προέλευσης, αλλά και άµµους πηλούς, αργίλους 
κ.ά. και αναπτύσσονται σε µεγάλη έκταση στις περιοχές Βατερών, Πολυχνίτου και αλλού. Τα νέα 
και παλαιά κορήµατα και οι κώνοι κορηµάτων απαντούν στα κράσπεδα των αλλουβιακών πεδίων. 
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Οι αλλουβιακές αποθέσεις απαντούν στις πεδινές περιοχές και στις κοίτες των ποταµών και χει-
µάρρων. 

3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ  

Στην ευρύτερη περιοχή των νοτιοανατολικών ακτών της Λέσβου έχουµε εντοπίσει και µελετήσει 
πέντε αρχαία λατοµεία τα οποία παρουσιάζουν, γεωλογικά, πολλές οµοιότητες, αλλά και διαφορο-
ποιήσεις.  

Εντάσσονται στην ίδια γεωλογική ενότητα, το κατώτερο τµήµα της αυτόχθονης ενότητας, νεοπα-
λαιοζωικής ηλικίας. Φιλοξενούνται και τα τέσσερα αρχαία λατοµεία σε παρόµοιους λιθολογικούς 
σχηµατισµούς που είναι οι µεγάλου πάχους ενδιαστρώσεις κρυσταλλικών ασβεστολίθων, αλλά σε 
διαφορετικό στρωµατογραφικό ορίζοντα και µε διαφορετική τεκτονική εξέλιξη σε κάθε περιοχή. Οι 
διαφοροποιήσεις αυτές εκφράζονται και µε διαφορετικά πετρογραφικά χαρακτηριστικά.  

Οι λιθολογικοί σχηµατισµοί που δοµούν και τις τέσσερις περιοχές των αρχαίων λατοµείων είναι 
µεταµορφωµένοι, ανήκουν στην αυτόχθονη ενότητα, νεοπαλαιοζωικής ηλικίας και είναι από τους 
κατώτερους προς τους ανώτερους: σχιστόλιθοι, εναλλαγές σχιστολίθων και κρυσταλλικών ασβε-
στολιθων και κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και καταλαµβάνουν µεγάλο µέρος των περιοχών µελέτης. 
Πρόκειται για διάφορα είδη σχιστολίθων όπως µοσχοβιτικοί, χαλαζιακοί, σερικιτικοί, ασβεστιτικοί, 
χαλαζιακοί-υδροµαρµαρυγιακοί που εναλλάσσονται µε µεταψαµµίτες κυρίως αρκόζες. Πρόκειται για 
µεταµορφωµένα πετρώµατα ιζηµατογενούς προέλευσης και έντονα πτυχωµένα. Εµφανίζονται κυ-
ρίως σε λεπτές ενστρώσεις και έχουν υποστεί έντονη διάβρωση. Αυτό οφείλεται τόσο στη συστασή 
τους όσο και στην τεκτονική καταπόνηση που έχουν υποστεί.  

Η εναλλαγή σχιστολίθων-κρυσταλλικών ασβεστολίθων αποτελεί τη µετάβαση από τους σχιστο-
λίθους προς τους κρυσταλλικούς ασβεστολίθους ή και το αντίθετο. Εµφανίζεται σε µερικές θέσεις 
και δείχνει τη σταδιακή µετάβαση κατά τη διάρκεια της ιζηµατογένεσής τους. Όσο πλησιάζει στρω-
µατογραφικά προς ένα σχηµατισµό τόσο αυξάνεται η συµµετοχή του έναντι του άλλου. 

Οι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, που φιλοξενούν τα αρχαία λατοµεία, εµφανίζονται µε τη µορφή 
ενστρώσεων στους σχιστόλιθους της σειράς αυτής. Στις περιοχές των αρχαίων λατοµείων οι εν-
στρώσεις αυτές αποκτούν σηµαντικό πάχος, το οποίο µπορεί να φθάνει και αρκετές εκατοντάδες 
µέτρα. 

4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ– ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

4.1 Περιοχή Τάρτι 
Στην ευρύτερη περιοχή Τάρτι υπάρχουν τρεις θέσεις αρχαίων λατοµείων στις οποίες έχει γίνει 

έντονη λατόµευση. Την παρουσία των αρχαίων λατοµείων επισηµαίνει και περιγράφει ο Αξιώτης 
(1987). Κατά τον Κοντή (1978), το αρχαίο λατοµείο στην παραλία Τάρτι (Θέση 1) είναι ένα από τα 
πιο σηµαντικά αρχαία λατοµεία της νήσου και λειτούργησε κατά την κλασική περίοδο. Για το αρχαίο 
λατοµείο κοντά στην παραλία Τσαφ ο Χαριτωνίδης (1971) αναφέρει ότι είναι ένα από τα αρχαιότερα 
λατοµεία της νήσου και ότι λειτούργησε κατά τους κλασικούς χρόνους. 
4.1.1 Θέση 1 (παραλία Τάρτι) 

Το λατοµείο αυτό βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του κόλπου Τάρτι, κοντά στην εκκλησία των 
Αγίων Σαράντα και επάνω στο µικρό λόφο, σε υψόµετρο 6 m, περίπου. Η προσπέλαση γίνεται είτε 
από θαλάσσης είτε από αγροτικούς δρόµους, που έχουν πρόσφατα διανοιχτεί.  

Ο λιθολογικός σχηµατισµός που φιλοξενεί το αρχαίο λατοµείο είναι γκρι –µαύρος κρυσταλλικός 
ασβεστόλιθος µε φλεβίδια ασβεστίτη µε πολύ επιµηκυσµένους κρυστάλλους και αποτελεί ένστρωση 
µέσα σε σχιστολιθικά πετρώµατα. Η ηλικία των σχηµατισµών αυτών είναι νέο-παλαιοζωική και έ-
χουν υποστεί έντονη καταπόνηση τόσο από πτυχωσιγενή όσο και ρηγµατογόνο τεκτονική. Οι κα-
θρέπτες των ρηγµάτων Α-∆ ήταν ευεργετικοί για την εξόρυξη, αφού αποτελούσαν µια επίπεδη ασυ-
νέχεια των ασβεστολίθων  

Το πέτρωµα σύµφωνα µε τη µακρο - και µικροσκοπική εξέταση χαρακτηρίζεται από τους πολύ 
επιµηκυσµένους κρυστάλλους του ασβεστίτη, το µήκος των οποίων φθάνει τα 3cm και το πλάτος τα 
0.3mm και έχουν ελαφρά κυµατοειδή κατάσβεση (Σχ. 3). Το πέτρωµα χαρακτηρίζεται από την πα-
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ρουσία υπολειµµατικών κρυστάλλων δολοµίτη, ιδιόµορφων αυθιγενετικών κρυστάλλων αστρίων, 
χαλαζία και πιθανότατα εβαποριτών  

Σε όλη σχεδόν την έκταση του επάνω µέρους του λόφου υπάρχουν ίχνη λατόµευσης και σε µία 
θέση το λατοµείο έχει τη µορφή µεγάλου κλειστού ορθογωνίου µε είσοδο από τη δυτική πλευρά του 
λόφου. Στη βόρεια πλευρά του διαγράφονται έντονα τα ίχνη εργαλείων εξόρυξης καθώς και ο κλι-
µακωτός τρόπος απόσπασης των τεµαχών (Σχ. 4). Η µορφή που άφησαν τα εργαλεία εξόρυξης εί-
ναι πτεροειδής και χαρακτηρίζει λατοµική δραστηριότητα ρωµαϊκής περιόδου. Η έντονη εκµετάλ-
λευση του αποδεικνύεται και από τους µεγάλους σωρούς λαξευµάτων που βρίσκονται κυρίως στο 
δυτικό µέρος του λόφου. Ακριβώς από κάτω και στο ύψος της θάλασσας ,σώζονται ακόµη δύο κίο-
νες (ηµίεργα). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3. Μικρο-φωτογραφία του πετρώµατος του αρχαίου λατοµείου στο Τάρτι (Θέση 1), όπου φαίνονται οι µε-
γάλοι και επιµηκυσµένοι κρύσταλλοι του ασβεστίτη µε κυµατοειδή κατάσβεση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4. Μέτωπο εξόρυξης στη βόρεια πλευρά του αρχαίου λατοµείου περιοχής Τάρτι (Θέση 1), όπου διακρίνε-
ται η πτεροειδής µορφή εργαλείων εξόρυξης και ο κλιµακωτός τρόπος απόσπασης τεµαχών. 
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4.1.2 Θέση 2 
Το δεύτερο λατοµείο βρίσκεται αµέσως υψηλότερα τοπογραφικά από το προηγούµενο και φαίνε-

ται να έχει γίνει µικρής έκτασης εκµετάλλευση. Και εδώ οι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι αποτελούν 
ένστρωση µέσα στα σχιστολιθικά πετρώµατα. Παρουσιάζει τα ίδια γεωλογικά –πετρογραφικά και 
µορφολογικά χαρακτηριστικά µε την προηγούµενη θέση. 
 
4.1.3 Θέση 3 (Αγία Παρασκευή- παραλία Τσαφ) 

Το τρίτο λατοµείο βρίσκεται στην κοντινή περιοχή Τσαφ, βορειοανατολικά των προηγούµενων σε 
υψόµετρο 15m, περίπου. Εκεί σήµερα έχει κτιστεί ένα µικρό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Στην 
περιοχή αυτή, που ονοµάζεται «πελεκανιά» από τους ντόπιους, φαίνεται ότι έχει γίνει έντονη εξόρυ-
ξη των κρυσταλλικών ασβεστολίθων. Το λατοµείο φιλοξενείται, όπως και τα προηγούµενα, σε κρυ-
σταλλικούς ασβεστολίθους µεγάλου πάχους που φθάνει τα 50 m µε κλίση, σχεδόν, κατακόρυφη και 
αποτελούν ένστρωση µέσα στους σχιστολίθους. Είναι άστρωτοι, συµπαγείς, µε επιµηκυσµένους 
κρυστάλλους, χρώµα γκρι σκούρο, µε πυκνό δίκτυο λευκωπών φλεβιδίων ασβεστίτη και κατά θέ-
σεις µε µεγάλους κρυστάλλους .  

Η µικροσκοπική εξέταση λεπτών τοµών έδειξε ότι οι κρύσταλλοι του ασβεστίτη είναι επιµηκυσµέ-
νοι, όχι όµως, τόσο όσο στο λατοµείο της 1ης θέσης, στη παραλία Τάρτι. Έχουν έντονη κυµατοειδή 
κατάσβεση και πολυδιδυµίες ενώ οι επιφάνειες σύνδεσης των κρυστάλλων δίδουν ιστό λοβοειδή 
έως ραφής. Χαρακτηρίζεται, όπως και στις προηγούµενες θέσεις, από την παρουσία υπολειµµατι-
κών κρυστάλλων δολοµίτη, ιδιόµορφων αυθιγενετικών κρυστάλλων αστρίων, χαλαζία και πιθανότα-
τα εβαποριτών  

Το λατοµείο έχει µεγάλο µέτωπο ύψους 12 m και πλάτους 30 m. Οι διακλάσεις του πετρώµατος 
έχουν διεύθυνση Β-Ν, είναι κατακόρυφες και η απόσταση µεταξύ τους κυµαίνεται από 2.5 έως 3.5 
m. Το φυσικό αυτό φαινόµενο διευκόλυνε πάρα πολύ την εξόρυξη επειδή,. λόγω των διακλάσεων, 
οι δύο κατακόρυφες πλευρές των τεµαχών πλάτους 3m περίπου, ήταν φυσικά κοµµένες. Στα µέ-
τωπα εξόρυξης διαπιστώσαµε ίχνη εργαλείων µε πτεροειδή µορφή που πιστοποιεί λατοµική δρα-
στηριότητα κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους (Σχ.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5. Μέτωπο εξόρυξης στη Θέση 2 (Αγία Παρασκευή –Τσαφ), όπως διαµορφώνεται από τις κατακόρυφες 
διακλάσεις. ∆ιακρίνονται τα ίχνη εργαλείων µε πτεροειδή µορφή. 

 
Η γεωµορφολογική θέση του λατοµείου ευνοεί τη µεταφορά των προϊόντων εξόρυξης (κίονες. 

πεσοί) τα οποία είναι ήδη επεξεργασµένα στη θέση εξόρυξης τους. ∆ίπλα ακριβώς από το λατοµείο 
υπάρχει κατηφορικό δροµάκι και µικρό ποτάµι µέσω των οποίων πραγµατοποιείτο η µεταφορά 
τους στη πεδιάδα και τέλος στη θάλασσα (Σχ. 6). Στα πεδινά και στη συνέχεια του αρχαίου (?) πλα-
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κόστρωτου δροµίσκου, υπάρχουν στη σειρά πολλοί κίονες ή πεσοί µέχρι την παραλία. Επίσης, 
στην παραλία, κοντά στις εκβολές του ποταµού, υπάρχουν κίονες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 6. Κίονας από το αρχαίο λατοµείο της Αγίας Παρασκευής µεταφερµένος στην παραλία της προκειµένου 
να φορτωθεί και να µεταφερθεί στο µνηµείο όπου θα χρησιµοποιείτο. 
 
4.2 Περιοχή Μάγειρα 

Η περιοχή Μάγειρα που βρίσκεται 4 km, περίπου ανατολικότερα του Πλωµαρίου, χαρακτηρίζεται 
από έντονο ανάγλυφο µε απόκρηµνες ακτές που οφείλονται στην ισχυρή ρηγµατογόνο τεκτονική 
της περιοχής αυτής. Οι ακτές οµαλοποιούνται στις εξόδους των χειµάρρων.  
Όπως και στην περιοχή Τάρτι, το αρχαίο λατοµείο φιλοξενείται στις ενστρώσεις κρυσταλλικών α-
σβεστόλιθων µέσα στους σχιστολίθους του κατώτερου τµήµατος της αυτόχθονης ενότητας, νεοπα-
λαιοζωικής ηλικίας. Η εύκολη διάβρωση των σχιστόλιθων σε συνδυασµό µε την τεκτονική δραστη-
ριότητα έχει ως αποτέλεσµα την παρουσία µε τη µορφή εξαρµάτων των κρυσταλλικών ασβεστόλι-
θων οι οποίοι αντιστέκονται περισσότερο στη διάβρωση και καταλαµβάνουν τις κορυφές των λό-
φων. 

Το αρχαίο λατοµείο βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα σε υψόµετρο 30m, περίπου. Έχει πλάτος 6 m 
και 8m µήκος µε ορθογώνια τεµάχη διαστάσεων 0,40 Χ 0,40 Χ 2,20 (Σχ. 7).  

Στην περιοχή αυτή η εκµετάλλευση είναι επιφανειακή και δεν διαµορφώνεται µέτωπο ή τουλάχι-
στον δεν έχει βρεθεί µέχρι τώρα. Πιστεύουµε ότι µε µεγαλύτερη διερεύνηση της περιοχής θα βρε-
θούν και άλλες θέσεις εξόρυξης.  

Ανατολικά της θέσης αυτής διέρχεται ρήγµα διεύθυνσης Α-∆ που ορίζει το λατοµείο στην ανατο-
λική πλευρά του µε πλήθος οξειδίων – υδροξειδίων σιδήρου, τα οποία εµποτίζουν δευτερογενώς τα 
πετρώµατα.  

Η µικροσκοπική εξέταση λεπτών τοµών δειγµάτων από το λατοµείο σε πολωτικό µικροσκόπιο 
διερχοµένου φωτός έδειξε ότι το πέτρωµα αποτελείται από µεγάλους, µάλλον επιµηκυσµένους 
κρυστάλλους ασβεστίτη µε έντονη κυµατοειδή κατάσβεση και πολυδιδυµίες, συχνά καµπτόµενες και 
οι επιφάνειες σύνδεσης των κρυστάλλων έχουν ιστό ραφής. ∆ηλαδή, παρατηρούνται εντονότερα, 
από την περιοχή Τάρτι, τα πετρογραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα λόγω τεκτονισµού.  
 
4.3 Περιοχή Αγίου Ισιδώρου Πλωµαρίου 
 Στη διασταύρωση του επαρχιακού δρόµου Γέρας –Πλωµάρι µε το πλακόστρωτο δροµάκι προς 
Αγία Βαρβάρα, υψώνεται ένας ασβεστολιθικός όγκος µε διεύθυνση Β-Ν. Το δυτικό όριο του είναι 
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σχεδόν οµαλό ενώ το ανατολικό ορίζεται από ρήγµα µεγάλου άλµατος µε διεύθυνση Β-Ν. Υποκεί-
µενος σ,χηµατισµός του κρυσταλλικού ασβεστολιθικού όγκου είναι σχιστόλιθοι και ανήκουν στην 
αυτόχθονη ενότητα νεοπαλαιοζωικής ηλικίας. Στα κατώτερα τµήµατα του παρατηρούνται εναλλαγές 
λεπτών στρώσεων σχιστολίθων µε ασβεστολιθικές στρώσεις πάχους 30-50 cm και χρώµατος 
σκούρου γκρι –µαύρου. Οι εναλλαγές αυτές έχουν πάχος 30-40m. Στα ανώτερα τµήµατά του οι 
κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι είναι παχυστρωµατώδεις έως άστρωτοι, χρώµατος γκρι και διασχίζονται 
από πυκνό δίκτυο φλεβιδίων ασβεστίτη.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 7. Άποψη µέρους του αρχαίου λατοµείου στην περιοχή Μάγειρας µε τα ορθογώνια τεµάχια. 
 

Στην κορυφή του λόφου υπάρχουν ενδείξεις επιφανειακής εκµετάλλευσης (Σχ.8). επιµηκυσµέ-
νους κρυστάλλους του ασβεστίτη, το µήκος των οποίων φθάνει τα 3cm και το πλάτος τα 0,3mm και 
έχουν ελαφρά κυµατοειδή κατάσβεση. Το πέτρωµα χαρακτηρίζεται από την παρουσία υπολειµµατι-
κών κρυστάλλων δολοµίτη Ο Κοντής (1978) αναφέρει ότι το αρχαίο αυτό λατοµείο µε το τοπωνύµιο 
‘’Λατόµ’’, λειτούργησε κατά τους κλασικούς έως και ελληνιστικούς χρόνους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 8. Ενδείξεις λατόµευσης στην περιοχή του αρχαίου λατοµείου (Λατόµ) του Αγίου Ισιδώρου. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα πέντε αρχαία λατοµεία που µελετήθηκαν γεωλογικά-πετρογραφικά και µορφολογικά, ανή-
κουν στην ίδια γεωλογική ενότητα που είναι το κατώτερο τµήµα της αυτόχθονης ενότητας, νεοπα-
λαιοζωικής ηλικίας.  

Φιλοξενούνται και τα πέντε αρχαία λατοµεία σε παρόµοιο λιθολογικό ορίζοντα που είναι οι κρυ-
σταλλικοί ασβεστόλιθοι που αποτελούν ενστρώσεις µεγάλου πάχους στους σχιστολίθους της αυτό-
χθονης σειράς, αλλά σε διαφορετικό στρωµατογραφικό ορίζοντα και µε διαφορετική τεκτονική εξέλι-
ξη σε κάθε περιοχή.  

Τα πετρογραφικά τους γνωρίσµατα έχουν σαφείς οµοιότητες αλλά και διαφοροποιήσεις, ιδιαίτε-
ρα στα γνωρίσµατα που οφείλονται στη τεκτονική ιστορία του πετρώµατος. Τα πετρογραφικά τους 
γνωρίσµατα είναι πολύ χαρακτηριστικά και επιτρέπουν εύκολα την ταυτοποίηση των µνηµείων στα 
οποία χρησιµοποιήθηκαν 

Τα λατοµεία λειτούργησαν κατά την κλασική περίοδο (περιοχή Τάρτι και Αγίου Ισιδώρου) και ελ-
ληνιστική (περιοχή Αγίου Ισιδώρου). Από την εργασία αυτή προκύπτει ακόµη ότι τα αρχαία λατο-
µεία της περιοχής Τάρτι έχουν λειτουργήσει και κατά την ρωµαϊκή περίοδο. Για το αρχαίο λατοµείο 
του Μάγειρα δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές και πιθανότατα να έχει λειτουργήσει την ίδια 
περίοδο ή παλαιότερη. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το Υπουργείο Αιγαίου για την επιχορήγηση του ε-
ρευνητικού προγράµµατος «Μελέτη αρχαίων λατοµείων Αιγαίου», στα πλαίσια του οποίου πραγµα-
τοποιήθηκε η εργασία αυτή, το Υπουργείο Πολιτισµού για τη άδεια µελέτης των αρχαίων λατοµείων 
και ιδιαίτερα τη διευθύντρια της Κ΄ΕΠΚΑ κ. Αγλαΐα Αρχοντίδου και την αρχαιολόγο κ. Τσολάκη. Ε-
πίσης, ευχαριστούν θερµά τον κ. Μάκη Αξιώτη για τις πολύτιµες προφορικές και γραπτές πληρο-
φορίες του. 
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ABSTRACT 

ΑNCIENT QUARRIES OF THE SE COAST OF LESVOS ISLAND 
Varti–Matarangas M. and Matarangas D. 
Institute of Geological & Mineral Exploration (IGME), 70, Messoghion str., 115 27 Athens, 
Greece . myrsini@igme.gr , dmatar@igme.gr 

The ancient quarries located at the southeast coast of Lesvos island are geologically investigated, 
in the frame of a broader project concerning the study and inventory of the ancient quarries of Les-
vos island. Five of these ancient quarries, located at the southeast coast of Lesvos island, more 
specifically at Tarti, Mageira and Aghios Isidoros, geologicaly belong to the autochthonous neopa-
laeozoic unit. Their host lithologies –interbedded crystalline limestone- along with their petrographic 
and morphological characteristics were defined and allow us to define the monuments in which they 
were used. 
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