
 
 

Καθαρισμός σπηλαίου  
 

¨Σαραντασκαλιώτισσας¨ 
 

Μαραθοκάμπου Σάμου. 
 
 

26 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ο.Ε.)
 

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ ¨Ο ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ¨ 
Καθαρισμός σπηλαίου ¨Σαραντασκαλιώτισσας¨ 

Μαραθοκάμπου Σάμου. 
 

26 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
 

 1



Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του σπηλαιοβαράθρου Σαραντασκαλιώτισσας 
στον Δήμο Μαραθοκάμπου στη Ν. Σάμου. 

 
Το εν λόγο σπήλαιο είχε δεχτεί μεγάλες ποσότητες 
απορριμμάτων και φερτών υλικών από τους επισκέπτες 
του μικρού εξωκλησιού που έχει στην είσοδό του.  
 
Το σπήλαιο δεν είναι επισκέψιμο, παρά μόνο η είσοδος 
του όπου βλέπει κανείς τις δύο βαραθρώδες εισόδους 
του, η μία 50μ. και η δεύτερη 30μ. βάθος. Αυτό ήταν 
και η μία αιτία, όπου ο κάθε επισκέπτης θέλοντας να 
διαπιστώσει το βάθος του σπηλαίου έριχνε κάθε λογιών 
αντικείμενα. Μία δεύτερη αιτία ήταν η απουσία ενός 
κάδου απορριμμάτων και η απουσία συνείδησης του 
κάθε επισκέπτη για το φυσικό περιβάλλον.  
 
Η μεγάλη αυτή ποσότητα των απορριμμάτων, 
διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια δεύτερης 
εξερευνητικής σπηλαιολογικής αποστολής για την 
καταγραφεί των σπηλαίων της Σάμου, τον Νοέμβριο 
του 2005, από μέλη του Σπηλαιολογικού Ελληνικού 
Αθλητικού Συλλόγου (Σ.ΕΛ.Α.Σ.) του 
Σπηλαιολογικού Ελληνικού Εξερευνητικού 
Συλλόγου (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.) και με την συνεργασία των 
τοπικών φορέων. 
 
Στην συνέχεια και κατά την διάρκεια σεμιναρίων 
σπηλαιολογίας τον Απρίλιο του 2006, στον 
νεοϊδρυθέντα Σπηλαιολογικό Σύλλογο Σάμου ¨ο 
Ευπαλίνος¨ , έγινε εκπαιδευτική επίσκεψη του 
σπηλαίου και διαπιστώθηκε και από τα μέλη του το 
μέγεθος της καταστροφής. Η ευαισθητοποιήσή τους 
ήταν άμεση και ξεκίνησαν η πρώτες σκέψεις για το πώς 
θα μπορούσαμε να οργανώσουμε την απομάκρυνση του 
τεράστιου όγκου των σκουπιδιών που είχε συσσωρευτεί 
στο  βάθος του σπηλαίου και να αποτρέψουν την 
συνέχιση της ρύπανσης. 
 
Έτσι οργανώθηκε από τον ¨Ευπαλίνο¨ και σε 
συνεργασία με την Σπηλαιολογική Ομοσπονδία 
Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.) μέσω των Επιτροπών της 
Προστασίας Σπηλαίων, Διαδικτυακής Προβολής και 
Δημοσίων Σχέσεων  και με τους συλλόγους μέλη της, 
ο καθαρισμός του σπηλαίου, για το διάστημα 26 
Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου 2006. 
Μία τέτοια προσπάθεια, πέρα από την αποκομιδή των 
απορριμμάτων σε σακούλες για την μεταφορά τους, 

απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές για τον τρόπο ανέλκυσής τους από το βαραθρώδες τμήμα του σπηλαίου, 
συνολικού βάθους -65μ. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν με τροχαλίες, παλάγκα, 
παρακάμψεις κ.α. αντίστοιχες με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη σπηλαιοδιάσωση. 
Το όλο εγχείρημα είχε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες λόγω της σαθρότητας και αποκόλλησης 
των τοιχωμάτων κατά την ανέλκυση.  
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Η όλη προετοιμασία ανέλκυσης των απορριμμάτων, η αποκομιδή αυτών σε τριάντα δύο συνολικά 
σακιά  και η ανέλκυσή των, διήρκεσε τέσσερις μέρες. Ο καθαρισμός έγινε μόνο επιφανειακά λόγω 
της αποσύνθεσης και της μεγάλης ποσότητας αργίλου που έχει καλύψει τα κάτω στρώματα. Το 

σπήλαιο αποκαταστάθηκε ¨τουλάχιστον¨ αισθητικά, 
ενώ μένει η προστασία του για την αποφυγή 
περαιτέρω ρύπανσης.  
 
Ο όγκος των απορριμμάτων και φερτών υλικών 
υπολογίσθηκε σε 2-3 κυβικά μέτρα, ενώ το βάρος 
στα 300-400 κιλά. Η απομάκρυνση του τεράστιου 
αυτού όγκου των σκουπιδιών από το εκκλησάκι της  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαραντασκαλιώτισσας, έγινε με την φροντίδα του 
Δήμου Μαραθοκάμπου, όπου διέθεσε το προσωπικό 
και τα οχήματα καθαριότητας. 
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Στη συνέχεια, στις επόμενες μέρες έγιναν μετρήσεις για να γίνει αποτύπωση και χαρτογράφηση του 
σπηλαίου, προσθέτοντας και τα νέα τμήματα που είχαν εξερευνηθεί τον Νοέμβριο του 2005.  
 

 
Επίσης έγιναν καταγραφές θέσεων με G.P.S. διαφόρων εισόδων σπηλαίων που μας υπέδειξαν στον 
Δήμο Μαραθοκάμπου και εξερεύνηση του σπηλαιοβαράθρου ¨Κακοπέρατο¨ στην περιοχή του 
Κακοπέρατου.  
Το σπηλαιοβάραθρο ¨Κακοπέρατο¨ βρίσκεται πολύ κοντά στο γνωστό σπήλαιο της 
¨Κακοπερατιανής¨ και έχει βάθος περί τα 35μ. ενώ δείχνει να είναι διάκλαση που έχει διευρυνθεί 
από παλαιότερες αλλά και πρόσφατες κατολισθήσεις. Στο κάτω μέρος του έχει μεγάλη κατηφορική 
αίθουσα 30 Χ 80 με συνολικό βάθος περί τα 50μ. Στο πάνω σημείο της αίθουσας έχει και μια μικρή 
ανηφορική διάκλαση χωρίς όμως ιδιαίτερη συνέχεια.  
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Στον καθαρισμό του σπηλαίου ¨Σαραντασκαλιώτισσα¨ συμμετείχαν: 
(με αλφαβητική σειρά) 

  
 
Από τον Σπηλαιολογικό Συλλόγο Σάμου ο ¨Ευπαλίνος¨ οι: 
 

Αναστασίου Ευάγγελος  
Βαλιδάκη Ευαγγελία  
Δεμερτζή Αγγελική  
Δεμερτζής Κώστας 
Δεμερτζής Νίκος  
Ζαΐμης Γεώργιος  
Kliesen Ingo 
Mackintosh Rick 
Παγωνδιώτης Σταμάτης 
Σπυρόπουλος Γεώργιος 
Σπυροπούλου Καίτη  
Τριανταφύλλου Μανώλης 
Τσαγκάρης Γεώργιος 
Χιώτης Μανώλης 

 
 
Από την Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.): 
 

Ζέππος Δημήτριος (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.) 
Καρτέρης Λευτέρης (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.) 
Λάμπρου Χάρης (Φ.Ο.Σ.) 
Λουκίδης Αλέξανδρος (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.) 
Μητσάκης Νίκος (Σ.ΕΛ.Α.Σ.) 

 
 
Από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Β.Ε.: 
 

Βλασταρίδης Γιάννης  
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Την όλη προσπάθεια την στήριξαν: 
 
 
Ο Δήμος Μαραθόκαμπου με Δήμαρχο τον κ. Κουτσοδόντη Γεώριο, καλύπτοντας τα έξοδα 
μεταφοράς των συμμετεχόντων από την Αθήνα και ενισχύοντας οικονομικά τον ¨Ευπαλίνο¨ 
Σπηλαιολογικού Συλλόγου Σάμου και  την Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.),  
 
Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Δήμου Μαραθόκαμπου με πρόεδρο 
τον κ. Ισιδώρου Ευάγγελο, οπού ανέλαβε μέρος της φιλοξενίας και διατροφής των μελών της 
Σ.Ο.Ε. 
 
Η κ. Τσακουμάγκου Παναγιώτα, όπου μας διέθεσε δωμάτια για την φιλοξενία μας στον κάμπο 
Μαραθόκαμπου. 
 
Ο κ. Χιώτης Μανώλης μέλος του Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Δήμου 
Μαραθόκαμπου όπου συμμετείχε στης εργασίες του καθαρισμού. 
 
Το εστιατόριο - ψησταριά ¨Το Σούρουπο¨ του κ Βραχνή Κώστα & κ. Ταλιαδούρου Μάριου στον 
Κάμπο Μαραθόκαμπου, όπου κάθε βράδυ μας περιποιόντουσαν με τις σπεσιαλιτέ τους.  
 
Το κατάστημα ¨Ηλεκτρομηχανική Χατζηΐακώβου¨ στο Καρλόβαση Σάμου του κ. 
Χατζηΐακώβου Νικόλαου, για την διάθεση φορμών προστασίας της ομάδας. 
 
Τον Σπηλαιολογικό Ελληνικό Εξερευνητικό Όμιλο (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.), για την διάθεση 
σπηλαιολογικού και διασωστικού υλικού. 
 
Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος, με την έγκριση της 
άδειας του καθαρισμού του σπηλαίου και την συμμετοχή της σε αυτόν. 
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Υπεύθυνος καθαρισμού : Νίκος Μητσάκης / e-mail : nikos.mitsakis@selas.com
Φωτογραφίες : Κώστας Δερμεντζής, Αγγελική Δεμερτζή 
Κείμενο – Έκθεση : Νίκος Μητσάκης 
 
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ο.Ε.) 
Ν. Εφέσου 4 Καισαριανή Τ.Κ. 161 21, Τηλ./Fax: 210 7252570 
Web:   www.fhs.gr                     e-mail:  info@fhs.gr
 
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ ¨Ο ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ¨ 
Μυτηλινιοί Σάμου Τ.Κ. 83101 Τηλ. 22730 51220 – 22730 95286 
e-mail:  eypalinos2005@yahoo.gr
 
 

 
 
 
 
 
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Σ.ΕΛ.Α.Σ.) 
Πασσίωνος 44-46, Ν. Κόσμος,  Τ.Κ.:116 31, Τηλ./Fax: 210 9020171 
Web:   www.selas.org                     e-mail:  info@selas.org
 
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.)
Νεοφύτου Μεταξά 26, 104 39 Αθήνα   Τηλ./Fax: 210 64 38 308   
Web:  www.speleo.gr                      email:  info@speleo.gr          

 
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΟΙ (Φ.Ο.Σ.) 
Γράμμου 88 Aργυρούπολη 164 51 Τηλ. 210-9647595 & 210-7719768 
Web: www.foscaving.gr                       email: foscavinggr@yahoo.gr 
  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Ναυαρίνου 28-30 Κλαμαρια Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 
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