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ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΟΥ  ΣΑΜΟΥ 

 

 

Με την   ανακάλυψη και  εξερεύνηση του  σπηλαίου  στο Μεγάλο  Σεϊτάνι  

από τον  Σπηλαιολογικό  Σύλλογο  Σάμου  < Ο  ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ>, γράφεται  μια  

καινούρια  σελίδα  στην  ιστορία  του  νησιού  μας. 

Μέσα  στις ασύλητες  αίθουσες του  έκρυβε για  χιλιάδες  χρόνια, ένα  κομμάτι  

της  εν  μέρει άγνωστης  Ιστορίας  της  Νεολιθικής  περιόδου από αγγεία, 

λίθινα  εργαλεία και  απομεινάρια  ανθρώπινης  παρουσίας, όπως   οστά και  

κρανία,  πολύ  σημαντικά  ευρήματα  για  την   επιστήμη  της  Ανθρωπολογίας.    

Στις 27-5-2017 έγινε η πρώτη  παρουσίαση  του Ιστορικού   σπηλαίου του   μεγάλου Σεϊτανιού  και  

ενημερωθήκαμε από τα  πλέον   υπεύθυνα  χείλη  του  προϊσταμένου  της Εφορείας  Σπηλαιολογίας   

Παλαιοανθρωπολογίας   του  Υπουργείου  Πολιτισμού , Κου  Ντάρλα  Ανδρέα, στην   κατάμεστη 

αίθουσα, του   Δημαρχιακού  Μεγάρου Σάμου, για  την  σπουδαιότητα   αυτής, της  νέας   

ανακάλυψης  του  Σπηλαιολογικού  Συλλόγου.  

Βέβαια, προηγήθηκαν, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν μία  σειρά  από  αποστολές τα 

τελευταία  χρόνια, με την συνεργασία  και  εποπτεία  του  ΔΣ  και της Εξερευνητικής Ομάδος του 

Συλλόγου από εδώ και της  Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας  Σπηλαιολογίας,  αρμόδιας  υπηρεσίας 

για τα σπήλαια, του Υπουργείου Πολιτισμού.   

    Σκοπός η επίσημη καταγραφή, η φωτογράφηση, η ιστορική, η γεωλογική, η αρχαιολογική και  

ανθρωπολογική μελέτη του σπηλαίου, καθώς  και η  μεταφορά  των  πολύτιμων ευρημάτων,  με 

ασφάλεια.   

Αυτό  που έγινε  ήταν  η  πρώτη επίσημη ενημέρωση. Θα ακολουθήσει  ίσως μία  διημερίδα, όταν 

τα ευρήματα θα καθαρισθούν με πολύ 

προσοχή, θα  συναρμολογηθούν όπου 

χρειάζεται  στα  εργαστήρια  του  

Υπουργείου  Πολιτισμού,  και θα 

χρονολογηθούν  επακριβώς  με  

άνθρακα  σε   χώρα  του  εξωτερικού.  

   Αίτημα και  επιθυμία του 

Σπηλαιολογικού Συλλόγου είναι  

τελικά  να   επιστρέψουν  εδώ  όπου  

ανήκουν, για να  κοσμήσουν τα  

Αρχαιολογικά Μουσεία  της  Σάμου 

και  να  τα  γνωρίσει  ο κόσμος.   

Παράλληλα θα  παραχθεί  

Ντοκιμαντέρ με υλικό από την 

ανακάλυψη   του  Σπηλαίου  έως  τον επαναπατρισμό  των   ευρημάτων   στο  νησί. 

Μυτιληνιοί Σάμου 9-7-2017 

Αριθ Πρωτ  648 
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  Το  ιστορικό αυτό  σπήλαιο είναι  δύσκολα  προσβάσιμο τώρα.   Εάν  βρεθούν  τα  ανάλογα 

κονδύλια στο μέλλον, ίσως να  γίνει  το  κόσμημα  της Σάμου.  

Να  σημειωθεί  ότι κανένα  από  τα αξιοποιημένα  σπήλαια  της  Ελλάδος, που   κάποια είναι  

πιθανόν  μικρότερα σε μέγεθος, και Ιστορία, δεν  βρέθηκε σε δρόμο. Όλα  έγιναν  όταν κάποιοι   

πρωτοπόροι άσκησαν πίεση στις  αρχές, βρέθηκαν τα χρήματα και  φυσικά  εκείνοι οι  ηγέτες, που 

τα πίστεψαν και  τα  προώθησαν. Κάπως  έτσι  έγινε  και  με  το  κλειστό  για  χρόνια  Ευπαλίνειο 

όρυγμα.  Η  ανακάλυψη βέβαια των  

ασύλητων   αιθουσών  του  σπηλαίου 

του Σεϊτανιού, ξεπερνά κάθε 

προσδοκία μέχρι τώρα.  

Κανείς όμως δε  γνωρίζει εκ των 

προτέρων  τι μπορεί να κρύβει κάθε 

νέα πληροφορία που  ο  κόσμος  

εμπιστεύεται και ο Σύλλογος με πολύ 

σεβασμό και ασφάλεια εξετάζει και  

προσπαθεί  να ανακαλύψει και να 

εξερευνήσει. Πάντα με γνώμονα το 

καλό του νησιού,  πιστεύοντας ότι το 

μεγαλύτερο  και  το καλύτερο το  

κρατά  κρυφό, στα σπλάχνα της η  

Σαμιακή  Γή.       

Το   ΔΣ του  Συλλόγου απευθύνει, μέσω του τύπου,  ένα μεγάλο ευχαριστώ στο  καθένα ξεχωριστά 

σε όσους  καθ’ οιονδήποτε  τρόπο  έχουν  βοηθήσει  το  έργο  του  όπως: Τους βοσκούς οι  οποίοι  

δίνουν  πληροφορίες, τους   φίλους  και  τα μέλη του.  Τον Σαμιακό τύπο έντυπο και ηλεκτρονικό, 

την Σαμιακή ΤV, και την εκπομπή    Μικρές Ιστορίες. Την Εφορεία Σπηλαιολογίας 

Παλαιοανθρωπολογίας, Την Αντιπεριφέρεια Ν. Σάμου, τον Δήμο  Βαθέως, τον βουλευτή Σάμου,  

και τον  Ταξίαρχο  Σάμου. Ιδιαίτερα  ευχαριστεί τους  χορηγούς που  στήριξαν  την όλη  αυτή 

προσπάθεια. Το  Σάμαινα hotels  και  την  Κα  Κατερίνα Σταύρου, τον  Κο Siracoysa  James, τον  

Κο  Κατσούρη  Γεώργιο, τον Κο Ελένη Νικόλαο, τον Κο  Γεροντή  Νικόλαο, τον  Κο  

Μακρογιάννη Γεώργιο  και  την  Κα  Σαραντίδου  Αικατερίνη.  

   Ο  Σπηλαιολογικός Σύλλογος  Σάμου  <Ο  ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ >είναι  ευτυχής για τον υπόγειο  πλούτο 

της  Σάμου με  τα  πολυπληθή  σπήλαια, που υπάρχουν διάσπαρτα  σε όλο το νησί, που εκτός των 

παλαιών γνωστών, έχει ανακαλύψει και  πρωτοεξερευνήσει, αρκετά σημαντικά, όπως την 

Τσακαλοτρυπα ,  τα  Ξαφάκια,  του  Αγίου  Ισιδώρου και πάρα πολλά μικρότερα.  Επίσης  τα 

Ιστορικά  επίγεια  ευρήματα,  τα ξεχασμένα και παραμελημένα, όπως τα Αρχαία Λατομεία, το 

Δωδεκάπορτο,  τους Πετρόστρωτους Καρόδρομους Ηγεμονικής περιόδου με τα  πανέμορφα 

πέτρινα γιοφύρια τους, την Ελιά της Εύας  και άλλα, με τα  οποία έχει ασχοληθεί έως τώρα.  

Πράγματα που συναντά και  ανακαλύπτει κανείς, όταν προσπαθεί να τεκμηριώσει  μια σαφή  ή 

ασαφή  πληροφορία  για σπήλαιο,  και  αναγκάζετε  να βαδίζει και να περιπλανάτε στα 

καταπράσινα και μη, βουνά  και τις δύσβατες ραχούλες του  νησιού.  Τέλος καλεί κάθε ενεργό και 

ευαίσθητο πολίτη  να  ενταχθεί, και να  πλαισιώσει   τον   Σύλλογο και την εξερευνητική ομάδα, για 

να νοιώσει  κοινωνός της προσπάθειας   και να  αισθανθεί πρωτόγνωρα συναισθήματα  μαζί του. 

          Ο Πρόεδρος                                                                            Η γραμματέας 

 

 

 

 

 

Σπυρόπουλος Γιώργος                                                                       Φαγά Ελένη 


