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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                              Σίνα 32,  Αθήνα – 10672,  τηλ. 2103617824,  φαξ: 2103643476,  ellspe@otenet.gr                             

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε. ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΠΗΓΗ 

“ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ”  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Ιστορικό  

Κλιμάκιο σπηλαιολόγων της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.) με τους 

Θεολόγο Τσαλίκογλου, Γεράσιμο Μπενέζη και Georgia Manzi επισκεφθήκαμε το 

διήμερο 29, 30 Σεπτεμβρίου του 2017 την Κοινότητα Άρνας, μετά από αίτημα, προς 

την Ε.Σ.Ε., της κυρίας Αικατερίνης Τερκεσίδου για λογαριασμό της Κοινότητας Άρνας 

Δήμου Σπάρτης Νομού Λακωνίας. 

Ο βασικός σκοπός της αποστολής ήταν αναγνωριστικός. Θέλαμε να γνωρίσουμε την 

μορφολογία και το μέγεθος του σπηλαίου, να εξερευνήσουμε τυχόντα νέα τμήματα 

και να αξιολογήσουμε την κατάσταση του σπηλαίου σε σχέση με 

περιβαλλοντολογικές παρεμβάσεις. 

Η ομάδα μας ξεκίνησε από την Αθήνα αργά το απόγευμα της Παρασκευής 29-09-

2017 και έφτασε το βράδυ στην Κοινότητα  Άρνα όπου διανυκτέρευσε. Το πρωί του 

Σαββάτου 30/09/2017 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στο σπήλαιο Αγία Μαρίνα. 

Το Σπήλαιο 

Το σπήλαιο βρίσκεται νότια του χωρίου Άρνα, στο ομώνυμο φαράγγι. Καθώς 

πλησιάζαμε στην είσοδο του σπηλαίου παρατηρήσαμε συστάδα σωλήνων, οι 

οποίες μεταφέρουν νερό από το σπήλαιο (φωτ. 1, 2).  

    

                                Φωτογραφία 1                                                                          Φωτογραφία 2 
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Η είσοδος του σπηλαίου έχει κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο. Σε απόσταση 30 

μέτρων από την είσοδο φθάνουμε σε μεγάλη αίθουσα. Το σπήλαιο συνεχίζει και 

προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Στο δεξιό τμήμα που είναι και το πιο μικρό 

διασχίσαμε σχισμή βάθους 5 μέτρων, όπου υπάρχει τρεχούμενο νερό με 

κατεύθυνση ΒΔ (φωτ. 3, 4, 5). Το τμήμα αυτό του σπηλαίου διαθέτει ωραίο 

στολισμό σταλακτιτικό και άλλων σπηλαιοαποθεμάτων. 

   

                       Φωτογραφία 3                                   Φωτογραφία 4                                        Φωτογραφία 5 

Το αριστερό τμήμα του σπηλαίου που είναι το μεγαλύτερο σε έκταση, έχει 

ανατολική κατεύθυνση και καλύπτεται από ογκόλιθους που αποσπάστηκαν από την 

οροφή. Στην αρχή έχει κατηφορική κλίση στην συνέχεια ανηφορική και τέλος 

κατηφορική κλίση, όπου καταλήγει σε λίμνη. Η συστάδα των σωλήνων, που είδαμε 

στην είσοδο φθάνουν μέχρι την λίμνη και την διασχίζουν (φωτ. 6, 7, 8).  Ομάδα 

πέρασε την λίμνη περνώντας πάνω από τους σωλήνες και έφθασε στο στεγνό τμήμα 

από όπου δυο μέλη της ομάδας συνέχισαν την εξερεύνηση για πάνω απο μια ώρα.   

    

            Φωτογραφία 6                               Φωτογραφία 7                    Φωτογραφία 8 
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Το τμήμα αυτό του σπηλαίου είναι πολυεπίπεδο, δαιδαλώδες και παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν διάδρομοι ελαφρώς ανηφορικοί με σχετικά ευρύ 

πλάτος και χαμηλό ύψος (φωτ. 9). Επίσης παρατηρηθήκαν οχετοί (φωτ. 10) από 

όπου τους χειμερινούς μήνες εισρέουν ύδατα, που κατακλύζουν το σπήλαιο.  

  

                       Φωτογραφία  9                                          Φωτογραφία 10 

Πιθανόν το τμήμα αυτό να εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από σπηλαιολόγους 

δεδομένου ότι, την εποχή που το επισκεφθήκαμε, η στάθμη του νερού βρίσκονταν 

στο χαμηλότερο επίπεδο, γεγονός, που επέτρεψε την προσπέλαση σε τμήματα που 

σε άλλες εποχές είναι πλημυρισμένα. Επίσης στο τμήμα αυτό δεν παρατηρήθηκαν 

ίχνη από προηγούμενες επισκέψεις. 

Γενικά συμπεράσματα 

 Το σπήλαιο «Αγία Μαρίνα» έχει μεγάλο σπηλαιολογικό ενδιαφέρον και μετά την 

πρώτη διερευνητική αποστολή, προτιθέμεθα να το επισκεφτούμε εκ νέου με 

μεγαλύτερη ομάδα με σκοπό την πλήρη εξερεύνηση, την ολοκληρωμένη 

χαρτογράφηση των γνωστών αλλά και νεώτερων τμημάτων του και να 

καταγράψουμε το ακριβές μέγεθος του. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του σπηλαίου, που το καθιστά εξαιρετικά σημαντικό, είναι 

η τεράστια ποσότητα υδάτων που αναβλύζει και αποτελεί ουσιαστικά την πηγή του 

ποταμού «Σμήνος» που εκβάλει στον Λακωνικό κόλπο. Σύμφωνα με πληροφορίες 

τους σωλήνες τοποθέτησε η περιφέρεια Λακωνίας με σκοπό την ύδρευση και 
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άρδευση του Δήμου Γυθείου, αλλά και ευρύτερα της Ανατολικής Μάνης. Επίσης 

από τα νερά που περισσεύουν, λειτουργεί υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος (Α.Π.Ε) από τον οποίο η Κοινότητα εισπράττει ως εισφορά το 

2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της Εταιρίας κάθε χρόνο, για έργα κοινής 

ωφέλειας, μέσω του Δήμου Σπάρτης.  

Επίσης από φωτογραφικό υλικό που μας έδωσε η κ. Αικατερίνη Τερκεσίδου γίνεται 

σαφές ότι τους χειμερινούς μήνες η ποσότητα των νερών αυξάνεται σημαντικά με 

αποτέλεσμα τα ύδατα να εκχύνονται από το στόμιο του σπηλαίου σε τεράστιες 

ποσότητες και να εμπλουτίζουν την ροή του ποταμού «Σμήνος». (φωτ. 11, 12, 13) 

  

                                   Φωτογραφία 11                                                                   Φωτογραφία 12 

 

                                 Φωτογραφία 13 

Γεωλογικές παρατηρήσεις 

Η μορφολογία του σπηλαίου και η μελέτη των σχετικής βιβλιογραφίας για την 

γεωλογία της περιοχής, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σπήλαιο «Αγ. Μαρίνα» 

είναι διανοιγμένο σε επιφάνεια επαφής ασβεστόλιθου Τριπόλεως και πετρωμάτων 

φυλλίτη – χαλαζία Άρνας από την διαβρωτική ενέργεια των υπογείως κινούμενων 

υδάτων που προέρχονται από τον υπερκείμενο ορεινό όγκο του Ταΰγετου. Η 

διάνοιξη του σπηλαίου πραγματοποιήθηκε εκ των έσω προς τα έξω. Το σπήλαιο 

είναι η πηγή του ποταμού «Σμήνος». Ο τύπος της πηγής είναι καρστική επαφής - 
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υπερπλήρωσης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, οι μετρήσεις στο βροχομετρικό σταθμό 

Άρνας δίνουν τιμές για την μέση ετήσια βροχόπτωση της τάξης των 1300 mm. 

Βιοσπηλαιολογία 

Αν και δεν έγινε ειδική έρευνα εντούτοις διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη νυχτερίδων στο ανατολικό τμήμα του σπηλαίου πριν 

την λίμνη (φωτ. 14). Επίσης στην μεγάλη αίθουσα από όπου 

ξεκινούν οι δυο διακλαδώσεις βρήκαμε βατράχια και 

σαλιγκάρια.   

 

                                                                                                                                                                      Φωτογραφία 14 

Περιβαλλοντολογικές παρεμβάσεις 

Η ύπαρξη των σωλήνων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό του σπηλαίου 

υποβαθμίζει αισθητικά το σπήλαιο και το περιβάλλον (φωτ. 15 -16). 

Παρεμβάσεις και καταστροφές είναι ορατές στην είσοδο και στην πρώτη αίθουσα 

του σπηλαίου, όπου η πρόσβαση είναι εύκολη από οποιονδήποτε, τουλάχιστον το 

χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει υπερχείλιση των υδάτων. Στο ανατολικό τμήμα 

του σπηλαίου και  μέχρι την λίμνη υπάρχουν υλικά που αφέθηκαν εκεί κατά την 

εγκατάσταση των σωλήνων. Ο όγκος των σκουπιδιών δεν είναι μεγάλος και με 

κατάλληλη δράση μπορούν να απομακρυνθούν .  

   

                                    Φωτογραφία 15                                                                    Φωτογραφία 16 

Ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με το σπήλαιο - πηγή «Αγία 

Μαρίνα» και τον ποταμό «Σμήνο». 

Σύμφωνα με βιβλιογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη  μυθολογία, λέγεται ότι 

«κάποιος αρχαίος θεός, κατά πάσα πιθανότητα ο Απόλλων, καθώς κυνηγούσε την 

κόρη του Άτλαντα, την Ταϋγέτη, ανάμεσα στα δάση του Ταΰγετου, της άνοιξε 

πληγή, από όπου και πηγάζει ο Σμήνος, στην κορυφή της οροσειράς με το όνομα 

Ανίνα. Το ποτάμι αναφέρεται με πολλά ονόματα στη μακρινή του πορεία στους 

χρόνους, όπως επί παραδείγματι : Όφις, Αρνιώτικο, Μπαρδουνιώτικο και άλλα. 
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Η διαδρομή του ποταμού, περνάει μέσα από χαράδρες, μικρούς καταρράκτες, 

πλατάνια και πολλά άγρια δέντρα, δεξιά και αριστερά, καθώς κυλάει τα νερά του 

δίπλα σε νερόμυλους, που αριθμούν πάνω από δέκα, στους οποίους άλεθαν τα 

σιτάρια και τα κριθάρια, όχι μόνο οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών αλλά και οι 

Μανιάτες. Γι’ αυτό το λόγο και κατά τη Ρωμαϊκή εποχή (146 π.Χ έως 324 μ.Χ), όταν 

το Γύθειο, ως κέντρο και πρωτεύουσα του «Κοινού των Ελευθερολακώνων», είχε 

πολύ μεγάλο πληθυσμό, που πιθανώς να έφτανε και τις εξήντα χιλιάδες κατοίκους, 

έλυσε το πρόβλημα της ύδρευσης παίρνοντας νερό από το «Σμήνο», και πιο 

συγκεκριμένα από την περιοχή «Τζονάκες» της περιφέρειας Προσηλίου, όπου 

ακόμα διακρίνονται υπολείμματα τεχνικών έργων μέχρι και σήμερα. 

Ο ποταμός διαθέτει επίσης πολλά αξιόλογα γεφύρια, όπως αυτό της Άρνας, το 

οποίο κτίστηκε το 133 μ.Χ, της Μπαρδουνίας, της Στάρας και του Αρχοντικού και 

αποτελούσαν συνδετικό κρίκο μεταξύ των κατοίκων των Μπαρδουνοχωρίων και της 

βόρειας Ανατολικής Μάνης. Επίσης αξίζει να προσθέσουμε ότι στην περιφέρεια του 

Αγίου Νικολάου και πάνω από τη δυτική όχθη του Σμήνου ποταμού σώζονται 

επίσης τα ερείπια του κάστρου της Μπαρδουνίας. 

Τόσο στην αρχαιότητα όσο και στα νεότερα χρόνια, ο ποταμός «Σμήνος» ήταν 

φημισμένος για τη γλυκύτητα των νερών του. Πρώτος ο Παυσανίας στα Λακωνικά 

γράφει τον 2ο αιώνα μ.Χ.: «ύδωρ πιειν ηδύς, είπερ τις άλλος παρασχόμενος 

ποταμός» (Παυσανίας, ΙΙΙ, 24, 9). Πολλούς αιώνες αργότερα ο οξυδερκής Βρετανός 

περιηγητής W. M. Leake, που περιηγήθηκε στην Πελοπόννησο και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα στις αρχές του 19ου αιώνα, σημειώνει ότι ο ποταμός «Σμήνος» δεν είναι 

κατώτερος κανενός στη γλυκύτητα των νερών του (Leake 1830, 1: 274)». 

Πηγές Πληροφοριών - Βιβλιογραφία 

Αρχείο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.) 

Γεωμορφολογικές και σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της 

Σπάρτης.   Κ. Γάκη – Δ. Παπαναστασίου – Χ. Μαρουκιάν. 

Εισαγωγή στην Γεωλογία της Αττικής και της Πελοποννήσου. Ε. Σκούρτσος. 

Προκαταρτικό σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα και 

της παράκτιας ζώνης. Ν. Νικολαΐδης – Ν. Σκουλικίδης – Κ. Τσακίρης – Ν. 

Καλογεράκης. 

Φωτογραφικό αρχείο Αικατερίνης Τερκεσίδου. 

http://peloponnisossearch.com/el/river/sminos-river 

http://www.anatolikimani.gov.gr/sightseeing/you-have-to-see/sminos-river.html 

http://peloponnisossearch.com/el/river/sminos-river
http://www.anatolikimani.gov.gr/sightseeing/you-have-to-see/sminos-river.html

