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Γεωγραφική θέση
Το Κάτω Βέρµιο βρίσκεται στην Μακεδονία, στο Νοµό Ηµαθίας και ανήκει στο
Καλλικρατιακό ∆ήµο Βέροιας. Απέχει 98 χλµ από Θεσσαλονίκη, 24 χλµ από
Βέροια και 18 χλµ από Νάουσα. Τα βάραθρα του Μιχάλη και του Σιάµπαλη
απέχουν περίπου 3 χλµ το καθένα από το Κάτω Βέρµιο.
Για την τρύπα του Σιάµπαλη η προσέγγιση γίνεται µέσω ενός χωµατόδροµου
απέναντι από το χιονοδροµικό κέντρο του Σελίου, ενώ για την τρύπα του
Μιχάλη πάλι η πρόσβαση είναι εύκολη µέσω χωµατόδροµου στα νότια του
οικισµού. Και τα δύο σπήλαια εµφανίζουν θερµοκρασία 6ΟC και 99% υγρασία.

Γεωλογία περιοχής

Η τρύπα του Σιάµπαλη διανοίχτηκε σε
κροκαλοπαγή και ασβεστόλιθους. Τα
κροκαλοπαγή παρεµβάλλονται µέσα στους
ασβεστόλιθους. Οι κροκάλες αποτελούνται
σχεδόν αποκλειστικά από κρυσταλλικούς
ασβεστόλιθους,
λευκούς,
τεφρούς,
ροδόχρωµους ή µαύρους που προέρχονται
από τα παρακείµενα µάρµαρα.
Η τρύπα του Μιχάλη σχηµατίστηκε µέσα σε
λεπτοκρυσταλλικούς ασβεστόλιθους και
µάρµαρα.

Ιστορικό εξερευνήσεων

Το
σπήλαιο
εξερευνήθηκε
και
χαρτογραφήθηκε από µια οµάδα Γάλλων
σπηλαιολόγων το καλοκαίρι του 1997. Από µια
επιγραφή πάντως στον πάτο του σπηλαίου
φαίνεται ότι ένα ζευγάρι Ιταλών το εξερεύνησε
το 1988 πριν τους Γάλλους και χωρίς να
γνωρίζουν τίποτα για αυτό οι κάτοικοι του
χωριού.

Ο Γαλλικός σπηλαιολογικός σύλλογος ονοµαζόταν G.S. Ollioulais και
υπεύθυνος αποστολής ήταν ο Gilles Colin. Στην αναφορά τους αναφέρουν ότι
η περιοχή ήταν άγνωστη στην Ελληνική Σπηλαιολογική κοινότητα και ότι
ήρθαν σε επαφή µε τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές. Επίσης τονίζεται η
σπηλαιολογική σηµασία του Βερµίου όρους και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να
λάβουν µέρος και µελλοντικές εξερευνήσεις. Έτσι ο ίδιος σύλλογος
ξαναεπισκέφτηκε την περιοχή το 2001 αλλά η είδηση του θανάτου ενός νέου
µέλους τους στη Γαλλία, τους αποθάρρυνε και δεν συνέχισαν την εξερεύνηση
στην ευρύτερη περιοχή.

Την αναφορά αυτή των Γάλλων την έστειλε
ο Θωµάς Θεοδοσιάδης (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο) στον
Χρήστο Πέννο (σπηλαιοξερευνητής)
σπηλαιοξερευνητής) ο
οποίος µε τη σειρά του την κοινοποίησε
στον ΠΡΩΤΕΑ. Αφορµή στάθηκε η
χαρτογράφηση του βαθύτερου σπηλαίου της Μακεδονίας στο Μενοίκιο όρος
(Χιονότρυπα -166µ.) τον Οκτώβριο του 2013.
2013. Σύµφωνα µε την αναφορά των
Γάλλων η Τρύπα του Μιχάλη ήταν -195 µ. άρα αν ίσχυε η χαρτογράφηση τους
θα ήταν αυτό το βαθύτερο της Μακεδονίας.

Έτσι αποφασίστηκε από τον ΠΡΩΤΕΑ να
εξερευνηθεί και να ελεγχθεί η χαρτογράφηση
χαρτογράφ
των Γάλλων, χαρτογραφώντας το µε DISTO X2
και PDA µε λειτουργικό σύστηµα WINDOWS
6.1. Πιθανόν οι Γάλλοι να το χαρτογράφησαν µε
µεζούρα και πυξίδα ή µετρώντας τα σχοινιά που
χρησιµοποίησαν. Με τον ίδιο τρόπο θα γινόταν
και έλεγχος της χαρτογράφησης στην Τρύπα του
Σιάµπαλη.

Τοπικοί θρύλοι
Ο µύθος λέει πως ο Μιχάλης έπεσε µέσα µε τα πρόβατα του κ µετά από καιρό
βρέθηκαν στις σαραντόβρυσες (περιοχή στον κάµπο της Βέροιας). ∆ηλ.
πίστευαν ότι µέσω στοάς επικοινωνούσε η τρύπα µε τις σαραντόβρυσες. Και
από τότε οι επισκέπτες αφού ρίξουν µία πέτρα µέσα στο βάραθρο φεύγουν
ικανοποιηµένοι.

Οργάνωση αποστολής
Κατόπιν µιας έρευνας που έγινε στο διαδίκτυο, ο ΠΡΩΤΕΑΣ επικοινώνησε µε
τον Τουριστικό Όµιλο Σελίου (Τ.Ο.Σ.) και του
τ
γνωστοποίησε τις προθέσεις και
κα
τους σκοπούς της αποστολής που θα γινόταν στην περιοχή του Κάτω Βερµίου.
Η απάντηση ήταν άµεση από τον Τάσο Λαδόπουλο, ο οποίος δεσµεύτηκε να
µαζέψει όσες περισσότερες πληροφορίες και για την Τρύπα του Μιχάλη και για
άλλα σπήλαια της περιοχής. Η βοήθεια του ήταν πραγµατικά αξιοσηµείωτη.

Προγραµµατίστηκαν τρία Σαβ/κα
αποστολής:

για

να εκπληρωθούν οι στόχοι της

Ηµεροµηνία

Παρατηρήσεις

17-18 Μαΐου

Ηµερήσια ή 2ήµερο. Πρώτη γνωριµία µε τους κατοίκους της
περιοχής, συγκέντρωση πληροφοριών και εντοπισµός πιθανών
χώρων κατασκήνωσης, έλεγχος προσβασιµότητας κ.α.

7-9 Ιουνίου

Τριήµερο Αγ. Πνεύµατος. Κύριες εργασίες. Αρµάτωµα τρύπας
Μιχάλη, χαρτογράφηση σπηλαίων, εξερεύνηση για νέα
σπήλαια.

14-15 Ιουνίου

Αν χρειαστεί να συνεχιστεί κάποια εξερεύνηση.

Το πρώτο Σαβ/κο που ορίστηκε ως αναγνωριστικό, τελικά δεν
πραγµατοποιήθηκε λόγω πολλών ακυρώσεων από µέλη του συλλόγου εξ αιτίας
των εκλογών. Επίσης το τρίτο Σαβ/κο δεν έγινε και θα πραγµατοποιηθεί µέσα
στον Αύγουστο στα πλαίσια µιας ηµερίδας / συζήτησης που θα
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ πραγµατοποιήσει ο ΠΡΩΤΕΑΣ σε
συνεργασία µε τον Τ.Ο.Σ. στο
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ενώ τη γραµµατειακή υποστήριξη
της αποστολής ανέλαβε ο Βαγγέλης Βασιλονικολός. Επίσης δηµοσιεύθηκε ένα
αρχείο excel µε διάφορα στοιχεία που αφορούσαν την αποστολή, το οποίο
µπορούσε να επεξεργαστεί το κάθε µέλος της αποστολής και ανανεωνόταν
καθηµερινά. Κάτι το οποίο διευκόλυνε την οργάνωση αφού τα µέλη της
αποστολής εκτός από τη Θεσσαλονίκη προέρχονταν και από Σέρρες, Βόλο και
Κοζάνη.

Πριν το 3ήµερο του Αγ. Πνεύµατος στάλθηκε και ∆ελτίου Τύπου στα τοπικά
Μ.Μ.Ε. και όχι µόνο, κάνοντας έτσι αισθητή την παρουσία του συλλόγου από
πριν. Ενδιαφέρων έδειξαν δηµοσιογράφοι του τοπικού τύπου, αλλά και
δηµοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης και Αθήνας.
Η οργάνωση προέβλεπε συγκέντρωση νερού σε µπιτόνια επειδή δεν υπήρχε
εικόνα της προσβασιµότητας σε νερό άλλα και της θέση της κατασκήνωσης.
Επίσης προβλέφθηκαν και δύο τέντες σε περίπτωση βροχής που το δελτίο
καιρού το θεωρούσε αρκετά πιθανό. Τελικά η διανυκτέρευση έγινε σε πάρκο
του χωριού δίπλα σε βρύση.

Στόχοι αποστολής
Πρωταρχικός στόχος ήταν η εξερεύνηση και χαρτογράφηση των γνωστών
σπηλαίων από τη γαλλική αναφορά (Τρύπα Μιχάλη, Σιάµπαλη και Νικολή)
καθώς και πιθανών άλλων σπηλαίων στην περιοχή του Κάτω Βέρµιου. Υπήρχε
και δευτερεύων στόχος η περιοχή της Νάουσας στην οποία υπάρχουν πολλά
σπήλαια εφόσον τελείωνε η εξερεύνηση στο Κάτω Βέρµιο.
Επίσης απώτερος σκοπός ήταν µια παρουσίαση/ηµερίδα όλων των
αποτελεσµάτων της αποστολής και παρουσίαση γενικά για σπήλαια στους
κατοίκους της κοινότητας σας ώστε να λυθούν όλες οι απορίες και να διαδοθεί
η σπηλαιολογία στο Κάτω Βέρµιο. Αυτό πιθανόν να γίνει µέσα στον Αύγουστο.
Τρύπα Μιχάλη
Πρόκειται για το δεύτερο βαθύτερο σπήλαιο της Μακεδονίας το βάθος του
οποίου φτάνει τα -145µ.. Κατά το αρµάτωµα χρησιµοποιήθηκε: σχοινί 80 µ.
(10 χιλ.), σχοινί 150 µ (9,5 χιλ.), σχοινί 25 µ. (10 χιλ.), 13 πλακέτες, 10
ιµάντες (µε κορδονέτα) και 19 κρίκοι (µε mailons).

Η είσοδος είναι µεγάλη και εντυπωσιακή. Η πρώτη κατάβαση είναι πάνω από
30 µέτρα. Καταλήγει σε κεκλιµένο επίπεδο στο οποίο δεν µπορεί ο
σπηλαιοεξερευνητής να είναι χωρίς ασφάλεια. Υπάρχει πολύ χώµα, πέτρες και
λάσπη. Συνεχίζοντας την κατάβαση στο 80 µέτρα περίπου υπάρχει ένα µεγάλο
πατάρι µε σπηλαιοδιάκοσµο στο οποίο εντοπίστηκε και η µοναδική νυχτερίδα
του σπηλαίου. Το πατάρι αυτό είναι ασφαλές από καταπτώσεις ενώ το µεσηµέρι
από τις 12:00 µέχρι τις 13:00 περίπου το θέαµα είναι εντυπωσιακό αφού οι
ακτίνες του ήλιου φωτίζουν µέχρι εκεί. Στην συνέχεια υπάρχουν δύο
διαφορετικές καταβάσεις. Η µικρή κατάβαση καταλήγει σε ένα θάλαµο µε
καταπτώσεις ο οποίος µε τη σειρά του σε ένα πιο µικρό θάλαµο µε ωραίο
σπηλαιοδιάκοσµο και µια µικρή λίµνη. Η µεγάλη κατάβαση που είναι >50µ.
καταλήγει στον πάτο του σπηλαίου. Η κλίση του πάτου στην αρχή είναι
απότοµη, υπάρχουν πολλές καταπτώσεις, µερικά σκουπίδια και λίγο
σπηλαιοδιάκοσµο που περιορίζεται σε ροοµορφές στα τοιχώµατα. Από το
πατάρι και κάτω η σταγονοροή γίνεται έντονη. Η θερµοκρασία µετρήθηκε και
στο πατάρι και στον πάτο του σπηλαίου στους 60C ενώ η υγρασία φτάνει το
98%.

Τρύπα Σιάµπαλη
Το βάθος του φτάνει στα -32µ. Κατά το αρµάτωµα χρησιµοποιήθηκαν 2 σχοινιά
50 µ (10 χιλ και 9,5 χιλ), 4 πλακέτες, 7 ιµάντες και 8 κρίκοι (µε maillons).
Η είσοδος του είναι στενή καθώς και η πρώτη κατάβαση. Μετά την πρώτη
κατάβαση το σπήλαιο γίνεται επικλινές και εξερευνείται µε τραβέρσα µέχρι την
τελευταία κατάβαση. Στο ενδιάµεσο υπάρχει µια άλλη µικρή κατάβαση µε
πολλές καταπτώσεις και πολλές πέτρες. Η θερµοκρασία µετρήθηκε στον πάτο
του 60C ενώ η υγρασία φτάνει του 99%. Στην τελευταία κατάβαση η
σταγονοροή γίνεται έντονη, ενώ στην τραβέρσα υπάρχουν πολλές εµφανίσεις
κοραλλίων.

Ηµερολόγιο αποστολής

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014
Αναχώρηση και ώρα 18:00 από την Θεσσαλονίκη, 7 σπηλαιοεξερευνητών , εκ
των οποίων 4 µέλη του ΠΡΩΤΕΑ (Σωτηριάδης, Βασιλονικολός, Κονίδης,
Μυλωνά) 1 µέλος του ΣΠΕΛΕΟ (Νικολαΐδης) και 2 φίλοι του ΠΡΩΤΕΑ και
ανεξάρτητοι σπηλαιοεξερευνητές (Πέννος, Ζαχαριάδης).
Άφιξη στο Κάτω Βέρµιο Σελίου περίπου 19:45, όπου και µας υποδέχτηκαν ο
πρόεδρος και γεν.γραµµατέας του Τ.Ο. Σελίου Πιτούλιας Σ. και Λαδόπουλος
Τ., αλλά και κάτοικοι του χωριού. Μας δείξανε τον χώρο της κατασκήνωσης,
ενώ µας ανοίξανε και τον χώρο της τουαλέτας που ανήκει στο κτίριο του Τ.Ο.
Σελίου για τις ανάγκες των µελών της αποστολής. Στο χωριό έτυχε να
συναντήσουµε τον Παπατζικο Τάκη, παλαιό πρόεδρο του Τ.Ο. Σελίου επί 20
χρόνια, όπου µας έδειξε φωτογραφικό υλικό από την αποστολή των Γάλλων
σπηλαιοεξερευνητών στην περιοχή το 1997, ενώ µας έδωσε πληροφορίες για
την τρύπα Μαρούσια στο χωριό Κουµαριά Σελίου, για την τρύπα του Νικολή
στην Περιοχή Πριόνια( µε επιφύλαξη όµως καθώς δεν γνώριζε ακριβώς την
θέση), για ένα σπήλαιο στην περιοχή Μπάρα ( πηγαίνοντας για τα Πριόνια) στο
οποίο µπήκε 3µ και µετά στένευε και τέλος µας ανέφερε ένα ατύχηµα ενός
φωτογράφου ,ο οποίος πιθανόν πέθανε στην προσπάθεια να µπει σε κάποιο
σπήλαιο της περιοχής για λίρες( δεν µας έδωσε να καταλάβουµε σε ποιο
σπήλαιο αναφέρεται και τι ακριβώς ατύχηµα είχε), ενώ ακούσαµε ότι η είσοδος
για την τρύπα του Σιάµπαλη έχει φραχθεί από µια πέτρα και ίσως η είσοδος
µας να ήταν αδύνατη.
Έπειτα 3 άτοµα ( Σωτηριάδης, Βασιλονικολός και Νικολαΐδης) πήγαν µε τους
εκπροσώπους του Τ.Ο.Σ στην τρύπα του Μιχάλη για µια πρώτη επαφή µε το
σπήλαιο , ενώ οι υπόλοιποι µείνανε στον χώρο της κατασκήνωσης για την
διαµόρφωση των σκηνών και του χώρου γενικότερα

Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

Εγερτήριο στις 8:00 για τα µέλη της αποστολής και πρωινό. Χωρίστηκαν σε 2
οµάδες και δόθηκαν υλικά σε κάθε οµάδα για την επιµέρους αποστολή τους.
Η οµάδα 1 (Σωτηριάδης, Νικολαΐδης, Μυλωνά) είχε αποστολή να αρµατώσει την
Τρύπα του Μιχάλη και να την χαρτογραφήσει. Τα υλικά της οµάδας: 150µ
σχοινί (9 χιλ), 80µ(10 χιλ), 20µ(10χιλ), 10 κρίκοι ασφαλείας Petzl, 1 lucky, 2
Kong, 4 OK, 10 mailon, 11 ιµάντες, 4 κορδονέτα, 2 σάκοι σπηλαιολογικοί, 3
προφυλακτικά, 1 σετ αρµατώµατος και 18 πλακέτες, 1 φαρµακείο.

Η οµάδα 2 (Πέννος, Βασιλονικολός, Κονίδης, Ζαχαριάδης) είχε αποστολή να
αρµατώσει την τρύπα του Σιάµπαλη και να την χαροτγραφήσει. Τα υλικά της
οµάδας: 50µ σχοινί (9 χιλ), 50µ(10χιλ), 6 κρίκους ασφαλείας ΟΚ, 1 απλό
Kong, 14 mailon, 8 ιµάντες, 2 σπηλαιολογικους σάκους, 1 προφυλακτικό, 1
σετ αρµατώµατος, 12 πλακέτες, 1 φαρµακείο.
9:00: Αναχώρηση της 1ης οµάδας για την τρύπα του Μιχάλη.
10:15: Αρχή αρµατώµατος από Σωτηριάδη στην Τρύπα του Μιχάλη.
11:00: Αναχώρηση 2ης οµάδας για την τρύπα του Σιάµπαλη, αφού πρώτα
αφήσανε στον χώρο της κατασκήνωση σηµείωµα για την τοποθεσία των 2
οµάδων καθώς και την ασφάλεια τους σε περίπτωση που δεν επιστρέψουν στον
προβλεπόµενο χρόνο.
11:30: Άφιξη στην τρύπα του Σιάµπαλη, όπου διαπιστώθηκε από την οµάδα ότι
η πέτρα δεν επηρέαζε την είσοδο στο σπήλαιο.
12:00: Αρχή αρµατώµατος από Ζαχαριάδη στην τρύπα Σιάµπαλη.
13:00: Άφιξη στο µεγάλο πατάρι στα -80µ της τρύπας Μιχάλη, όπου
συναντήθηκαν και τα 3 µέλη της οµάδας 1, στάση για ένα µικρό διάλειµµα.
13:30: Το αρµάτωµα συνεχίζει ο Νικολαΐδης µέχρι τον πάτο.
15:00: Ο Νικολαΐδης φτάνει στον πάτο του σπηλαίου στα -145µ ,ακολουθεί και
η υπόλοιπη οµάδα, όπου και συναντήθηκαν στον πάτο. Έγινε φωτογράφηση
στον πάτο από τα µέλη της αποστολής.
16:00: Συναντιούνται και τα 3 µέλη της οµάδας 2 στον πάτο του σπηλαίου
Σιάµπαλη, κάνοντας ένα διάλειµµα και µετά από δέκα λεπτά άρχισε η
ανάβαση.
16:00: Ξεκίνησε να ανεβαίνει πρώτος ο Νικολαΐδης, όπου και αρµάτωσε και
την άλλη διαδροµή, η οποία έχει πλούσιο σπηλαιοδιάκοσµο ,ενώ και σαν
σπήλαιο έχει πάρα πολύ ωραίους σχηµατισµούς. Παράλληλα κατά την
ανάβαση πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα και η χαρτογράφηση.
17:40: Βγαίνει και ο τελευταίος από το σπήλαιο Σιάµπαλη και αφού αλλάζουν
όλοι ξεκινάνε για τον χώρο της κατασκήνωσης.
17:55: Άφιξη της 2ης οµάδας από την τρύπα Σιάµπαλη στον χώρο της
κατασκήνωσης.
18:45: Άφιξή στον χώρο της κατασκήνωσης 2 µελών του ΠΡΩΤΕΑ, του
Βαξεβανόπουλου και της Αντωνιάδου που ήρθαν από Βόλο και Θεσσαλονίκη
αντίστοιχα µε τρένο µέχρι την Βέροια και µε ωτοστόπ στην συνέχεια!
19:15: Άφιξη στον χώρο της κατασκήνωσης 2 ακόµα µελών του ΠΡΩΤΕΑ,
Μπελίδη και Νάκου που ήρθαν από την Κοζάνη.

19:30: Άφιξη στον χώρο της κατασκήνωσης 3 ακόµα ατόµων, 1 ανεξάρτητο
σπηλαιοεξερευνητη τον Πάρτσιο και 2 µη σπηλαιοεξερευνητές τον Πέρδο και
την Borisova Shopova καθώς και τον σκύλο του Πέρδου την Γιούγκι.
19:55: Τελευταία άφιξη στον χώρο της κατασκήνωσης 2 ανεξάρτητων
σπηλαιοεξερευνητων της Γκαρλαούνη, του Κορτιµανίτση και του σκύλου τους,
την Ραλού.
20:00: Ανέβηκε ο Σωτηριάδης τελευταίος την τρύπα του Μιχάλη, άλλαξαν και
γύρισαν στην κατασκήνωση
21:00: Άφιξη στον χώρο της κατασκήνωσης της 1ης οµάδας από την τρύπα
Μιχάλη, όπου µε ανυποµονησία περιµένουν πολλά µέλη της αποστολής να
ακούσουν το βάθος.
21:30: Αναχώρηση 3ης οµάδας (Μπελίδης, Νάκου) µαζί µε τον Λαδόπουλο από
τον χώρο της κατασκήνωσης προς τη περιοχή Μπάρα (πηγαίνοντας για Πριόνια)
ώστε να τους δείξει πιθανόν την ύπαρξη κάποιου σπηλαίου.
22:00: Επιστροφή της 3ης οµάδας στην κατασκήνωση.
23:00: Μετά το βραδινό ακολουθεί απολογισµός για τα σπήλαια που
αρµατώθηκαν και εξερευνήθηκαν ενώ γίνεται και ο προγραµµατισµός της
επόµενης ηµέρας και ο διαχωρισµός των οµάδων.
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8:00: Εγερτήριο για τα µέλη της αποστολής και πρωινό για την συνέχεια της
µέρας.
10:00: Αναχώρηση από τον χώρο της κατασκήνωσης οµάδας 1 (Μπελίδης,
Βασιλονικολός, Ανωνιάδου) για τρύπα Μιχάλη
10:00: Αναχώρηση από τον χώρο της κατασκήνωσης οµάδας 3 για Τρύπα
Σιάµπαλη (Βαξεβανόπουλος, Πέννος, Πάρτσιος)
10:30: Είσοδος της οµάδας στο σπήλαιο για να ξαναγίνει η χαρτογράφηση που
χάθηκε την προηγούµενη ηµέρα.
10:30: Αναχώρηση από τον χώρο της κατασκήνωσης της οµάδας 3
(Σωτηριάδης, Νικολαΐδης, Μυλωνά, Κονίδης, Νάκου, και Borisova Shopova)
για ψαχτήρι στην περιοχή Μπάρα. Φτάσανε στο σηµείο που τους υπέδειξε
χθες ο Λαδόπουλος, πήρανε το µονοπάτι, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Στην
συνέχεια γυρίσανε στον χώρο της κατασκήνωσης
10:30: Άφιξη στην τρύπα του Μιχάλη. Άρχισε την κατάβαση πρώτος ο
Βασιλονικολός, ο οποίος φθάνοντας στην τελευταία αλλαγή πριν το πρώτο
µικρό πατάρι στα -30µ είχε ένα πρόβληµα µε τον καταβατήρα του χωρίς να

ασφαλίζει ολόκληρος και επειδή δεν έχει κ φρένο δεν ένιωσε ασφάλεια και
ανέβηκε πάνω. Συνέχισε η Αντωνιάδου και µετά ο Μπελίδης. Κατεβήκανε µέχρι
τον πάτο στα -145µ ενώ µέχρι την λίµνη έφτασε µόνο ο Μπελίδης. Όσο
κατέβαινε το πρώτο κοµµάτι ο Μπελίδης ήρθαν 6 άτοµα µε πέτρες για να τις
πετάξουν µέσα στο βάραθρο και ο Βασιλονικολός τους είπε ότι έχει από κάτω
άτοµο στα σχοινιά, µπορεί και βλέποντας τα σχοινιά να µην τις έριχναν, αλλά
ευτυχώς δεν υπήρχε κανένα θέµα. Από την περιοχή πέρασαν αρκετοί
περιπατητές που ενδιαφερόταν για το σπήλαιο και την ιστορία που κρύβει.
12:00: Έξοδος από την τρύπα του Σιάµπαλη για όλα τα µέλη της 3ης οµάδας
και επιστροφή στην κατασκήνωση για να προετοιµαστούν για την τρύπα του
Μιχάλη.
14:00: Η οµάδα 2 αναχώρησε για την τρύπα του Σιάµπαλη. Πίσω στον χώρο
της κατασκήνωσης έµεινε η Borisova Shopova, ενώ ακολούθησαν οι
Κορτιµανίτσης και Γκαραλαούνη.
14:20: Άφιξη στην τρύπα του Σιάµπαλη όπου και χωρίστηκαν σε 2 οµάδες.
Οµάδα Α: Νικολαΐδης, Κονίδης, Γκαρλαούνη και Οµάδα Β: Σωτηριάδης,
Μυλωνά, Κορτιµανίτσης. Πρώτα µπήκε στο σπήλαιο η οµάδα Α, ενώ όσο ήταν
µέσα ξέσπασε η µεγάλη καταιγίδα περίπου στις 16:30, ενδιάµεσα έγινε µια
αλλαγή στις 2 οµάδες την θέση του Νικολαΐδη πήρε ο Κορτιµανίτσης και η
οµάδα Α έφυγε λίγο µετά την καταιγίδα. Η οµάδα Β έµεινε για να ξαρµατώσει
το σπήλαιο.
15:30: Βγήκαν όλα τα µέλη της οµάδας 1 από το σπήλαιο ενώ είχε αρχίσει
ήδη να ψιχαλίζει
16:00: Άφιξη στην τρύπα του Μιχάλη της οµάδας 3 όπου και συνάντησαν τον
Βασιλονικολό στην είσοδο. Είχε αρχίσει ήδη να ψιχαλίζει.
16:30: Άρχισε την κατάβαση πρώτα ο Πάρτσιος εν µέσω δυνατής βροχής,
ακολούθησε ο Βαξεβανόπουλος και τελευταίος ο Πέννος ο οποίος και ενώ έχει
φτάσει στην τελευταία αλλαγή πριν το πρώτο κατέβασµα, λόγω της δυνατής
νεροποντής είχε βραχεί αρκετά και λόγω του ότι θα έφευγε από την
κατασκήνωση νωρίς, ανέβηκε πάνω και αναχώρησε προς την κατασκήνωση.
16:30: Αναχώρηση για την κατασκήνωση της οµάδας 1 εν µέσω σφοδρής
καταιγίδας που δυσχέρανε την επιστροφή της οµάδας, καθώς γλιστρούσε
υπερβολικά το αµάξι στον λασπωµένο χωµατόδροµο.
16:55: Άφιξη της 1ης οµάδας στον χώρο της κατασκήνωσης.
17:30: Άφιξη του Πέννου στην κατασκήνωση και ενηµέρωση ότι κάποιος πρέπει
να ανέβει να πάρει τον Βαξεβανόπουλο και τον Πάρτσιο γιατί δεν είχαν αµάξι
και να βρούνε ένα αµάξι 4Χ4 γιατί ο δρόµος ήταν επικίνδυνος για συµβατικό.
19:15: Αναχώρησε ο Βασιλονικολός µε τον Αντώνη ιδιοκτήτη της Ταβέρνας στο
κέντρο του χωριού για να πάρουν τον Βαξεβανόπουλο και τον Πάρτσιο από
Τρύπα του Μιχάλη την οποία και ξαρµάτωσαν.

19:30: Επιστροφή οµάδας Α στην κατασκήνωση.
20:00: Έξοδος των 2 σπηλαιοεξερευνητών από την τρύπα του Μιχάλη.
20:30: Άφιξη των υπόλοιπων µελών της 3ης οµάδας στην κατασκήνωση
20:50: Επιστροφή οµάδας Β στην κατασκήνωση.
Ήδη από το απόγευµα µέλη που είχαν βγει νωρίτερα αλλά και µέλη του Τ.Ο. Σ.
ετοίµαζαν την φωτιά για το βραδινό φαγητό που ήταν χορηγία του Τ.Ο.Σ. αλλά
λόγω της δυνατής νεροποντής που έπιασε το βράδυ µεταφερθήκανε όλα τα
µέλη της αποστολής στην καφετέρια δίπλα από την κατασκήνωση στο καφέ
«ΑΓΕΡΙ». Πολλοί κάτοικοι ήταν κοντά στην αποστολή του ΠΡΩΤΕΑ.
23:00:
Μέλη της αποστολής αναχωρούν για την Θεσσαλονίκη (Πέννος,
Κονίδης, Αντωνιάδου, Γκαρλαούνη, Κορτιµανίτσης)
01:00 Επιστροφή στην κατασκήνωση.
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Τα µέλη της αποστολής είχαν λίγο περισσότερο ύπνο καθώς το εγερτήριο
άργησε και ήταν πιο χαλαρά τελευταία µέρα. Ξυπνήσαµε πήραµε το πρωινό
µας µαζέψαµε τις σκηνές και όλα τα πράγµατα και περιµέναµε τον Πρόεδρο
και Αντιπρόεδρο του Τ.Ο.Σ. για αναµνηστική φωτογραφία ενώ τα µέλη της
αποστολής ξεναγήθηκαν στον χώρο του Τουριστικού Οµίλου του Σελίου , είδαν
τις ενδυµασίες και αναµνησιακές φωτογραφίες πολλών ετών και αναχώρησαν
για να πλύνουν τα υλικά της αποστολής λίγο παρακάτω σε ένα ρέµα. Οι
Πάρτσιος, Πέρδος και Borisova Shopova αναχώρησαν κατευθείαν για Σέρρες.
13:00: Άφιξη στον χώρο του ρέµατος όπου πλύθηκαν όλα τα υλικά και
µαγειρέψαµε το µεσηµεριανό.
14:45: Αναχώρηση Μπελίδη, Νάκου και Βαξεβανόπουλου για την πόλη της
Βέροιας, όπου και άφησαν τον Βαξεβανόπουλο για να πάρει το τρένο για τον
Βόλο, ενώ οι υπόλοιποι επιστροφή στην Κοζάνη.
15:30: Αναχώρηση των υπολοίπων µελών της αποστολής Σωτηριάδη,
Βασιλονικολό, Νικολαΐδη και Μυλωνά για την Θεσσαλονίκη και τα γραφεία του
ΠΡΩΤΕΑ για την αποθήκευση των υλικών της αποστολής.
17:30: Τελευταία στάση στα γραφεία του ΠΡΩΤΕΑ , αποθήκευση υλικών.

Συµπεράσµατα
Οφείλει κάθε σπηλαιοεξερευνητής να έχει µαζί του ένα 13άρι κλειδί και να
ελέγχει τις πλακέτες, ειδικά σε διαδροµές που περνάνε πολλά άτοµα.
Το αρµάτωµα να µην ακολουθεί τα µικρά ρέµατα και φαράγγια εντός του
σπηλαίου.
Να γίνεται καλός καθαρισµός του σπηλαίου κατά το αρµάτωµα.
Να µην µπαίνει κανείς µε πολιτικά ρούχα, παρά µόνο µε στολή και µετά την
εξερεύνηση να αλλάζει ρούχα.
Προσοχή κατά την αντιστήριξη µε τα υλικά που κρέµονται στη ζώνη µας να
είναι καλά ασφαλισµένα.

Ευχαριστίες
Η Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ ευχαριστεί τον Θωµά Θεοδοσιάδη
(ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο) για τις πληροφορίες που µοιράστηκε για την Τρύπα του Μιχάλη,
τους εκπροσώπους του Τ.Ο.Σ. Πιτούλια Σωτήρη για την πολύτιµη στήριξη του
και τον Λαδόπουλο Τάσο για την αξιοσηµείωτη συµπαράσταση από όλες τις
απόψεις. Επίσης την καφετέρια «ΑΓΕΡΙ» και τον ιδιοκτήτη της Στέλιο
Βενόπουλο για την φιλοξενία του και τη χορήγηση κρεατικών και κρασιών, την
Έλενα Καραφόλα ιδιοκτήτρια ενοικιαζόµενων δωµατίων για τη χορηγία ψωµιών
και κοµπόστας καθώς και τον Αντώνη Μπένα, ιδιοκτήτη ταβέρνας για τη
βοήθεια του στις µεταφορές µε το αγροτικό. Κυρίως όµως τους ευχαριστούµε
όλους (αν ξεχνάµε κανέναν δεν έγινε επίτηδες) για την ευγένεια τους και την
πρόθεση τους να βοηθήσουν µε οποιοδήποτε τρόπο. Το µεγαλύτερο κέρδος της
αποστολής είναι τελικά οι νέοι φίλοι του ΠΡΩΤΕΑ.
Τέλος ξεχωριστά όλους τους φίλους-µη µέλη του ΠΡΩΤΕΑ που συµµετείχαν
στην αποστολή και βοήθησαν στην εξερεύνηση και χαρτογράφηση των
σπηλαίων αλλά και στο ψαχτήρι και φυσικά όλα τα µέλη της αποστολής που το
κάθε ένα προσέφερε µε τον τρόπο του.

Η αποστολή θεωρείται επιτυχηµένη και θα συνεχιστεί η προσπάθεια στην ευρύτερη
περιοχή. Ο σύλλογος µάζεψε εµπειρίες ενώ δόθηκε η ευκαιρία να γίνει µια
µεγάλη µάζωξη όπου όλοι έχουν ένα κοινό: την αγάπη για τα σπήλαια.

Παράρτηµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσσαλονίκη, 14.5.2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αρ. πρωτ.: 1085

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΡΟΣ
:

Σύλλογο Σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης
«ΠΡΩΤΕΑΣ»
Βιζυηνού 53β

Ταχ. ∆/νση

: Ναυαρίνου 28
54636 Σαράντα Εκκλησιές
55131 Καλαµαριά
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες : Φώτης Γεωργιάδης
Τηλέφωνο

: 2310 410185

Fax

: 2310 410376

E-mail

: fgeorgiadis@culture.gr

ΘΕΜΑ :

Χορήγηση άδειας εισόδου σε σπήλαια του Βερµίου

Σχετ. :

Αίτησή σας της 9-5-2014 µε αριθ. πρωτ. ΕΠΣΒΕ 1085/12-5-2014

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»,
2) Τις διατάξεις του Π.∆. 74/85 για τη συµπλήρωση του Π.∆. 16/80 και
το άρθρο 1, παρ. 14 της υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-12004 απόφασης «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υπογραφής
στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 180/Β/30-1-2004),
3) Την σχετική αίτησή σας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούµε στην Σύλλογο Σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης «ΠΡΩΤΕΑΣ»
άδεια επίσκεψης και εξερεύνησης στο βάραθρο που αναπτύσσεται στην Τρύπα
του Μιχάλη, καθώς και στα σπήλαια «Τρύπες Νικολή» και Σιάµπαλη, στην
περιοχή του Βερµίου.

Η άδεια χορηγείται µε τους εξής όρους:
Α. ∆εν θα γίνει καµιά επέµβαση ή αλλοίωση στο φυσικό και τυχόν
ιστορικό περιβάλλον εντός και εκτός του σπηλαίου.
Β. ∆εν θα µετακινηθεί κανένα κινητό ή ακίνητο εύρηµα (αρχαιολογικό,
ανθρωπολογικό, παλαιοντολογικό), αλλά, σε περίπτωση που εντοπιστεί
κάτι σχετικό, θα ειδοποιηθεί άµεσα η Εφορεία µας.
Γ. ∆εν θα πραγµατοποιηθεί επαγγελµατική φωτογράφηση ή
κινηµατογράφηση στο εσωτερικό του σπηλαίου και δεν θα δηµοσιευτεί
φωτογραφικό υλικό σε έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο, χωρίς προηγούµενη
έγκριση της Εφορείας µας.
∆. Υπεύθυνος της δραστηριότητας θα είναι ο κ. Γιώργος Σωτηριάδης.
Ε. Θα συνταχθεί και θα αποσταλεί στην Εφορεία µας έκθεση των
αποτελεσµάτων της αποστολής.

Η Εφορεία µας δε φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος
κατά τη διάρκεια της αποστολής, για την οποία ευχόµαστε να είναι
απολύτως επιτυχής.

Ο Προϊστάµενος της Εφορείας

Ανδρέας Ι. Ντάρλας
Αρχαιολόγος
Ακριβές Αντίγραφο

Χρυσούλα Σελεπίδου
∆Ε ∆ιοικητικών µε ∆΄ βαθµό

Σπηλαιολογική αποστολή
ΒΕΡΜΙΟ 2014

Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ‘’ΠΡΩΤΕΑΣ’’
Βιζυηνού 53Β, Τ.Κ. 54 636, 40 Εκκλησίες
Τηλ. 6932 427708, 6977 171179
www.proteascave.gr /proteascave@gmail.com
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενηµερώνουµε ότι η Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ το 3ήµερο του
Αγ.Πνεύµατος (7-9 Ιουνίου 2014) θα βρίσκεται στο Κάτω Βέρµιο (περιοχή
Σελίου) Ν. Ηµαθίας για να εξερευνήσει το πιθανό βαθύτερο σπήλαιο της
Μακεδονίας.
Από αναφορές που βρέθηκαν, φαίνεται ότι οµάδα Γάλλων σπηλαιοεξερευνητών
εξερεύνησε και χαρτογράφησε το βάραθρο «Τρύπα του Μιχάλη» µε βάθος -193
µ.
Από τότε δεν το έχει εξερευνήσει καµιά ελληνική αποστολή.
Αν ισχύει αυτό τότε θα πρόκειται για το βαθύτερο της Μακεδονίας.
Υπενθυµίζεται ότι το βαθύτερο της Μακεδονίας είναι η Χιονότρυπα στο
Μενοίκιο Όρος, Ν. Σερρών µε βάθος
-166µ.
Σκοπός της αποστολής πέρα από τη χαρτογράφηση της τρύπας του Μιχάλη
είναι η εξερεύνηση και χαρτογράφηση και άλλων σπηλαίων στην ευρύτερη
περιοχή.
Για το σκοπό αυτό 15 σπηλαιοεξερευνητές θα κατακλύσουν τα σπήλαια της
περιοχής αυτής ενώ αρωγός της προσπάθειας αυτής είναι ο Τουριστικός Όµιλος
Σελίου (Τ.Ο.Σ.).

- ο υπεύθυνος αποστολής Γιώργος Σωτηριάδης
Γεωλόγος
–
Μέλος
Σπηλαιολογίας
Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ
τηλ. επικοινωνίας 6948 369189
email: yorgossotiriadis@gmail.com
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