Βραδέτο 2019
Έκθεση αποστολής

Περιοχή: Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Βραδέτου, που βρίσκεται στη νότια απόληξη
του όρους Τύμφη στα 1350 μέτρα υψόμετρο. Αποτελεί ένα από τα 46 Ζαγοροχώρια και μάλιστα το πιο
ορεινό. Εξαιτίας αυτού ονομάζεται και ως "Μπαλκόνι του Ζαγορίου". Κατοικήθηκε στις αρχές του 17ου
αιώνα (1616) από κτηνοτρόφους που ήρθαν από τον διαλυθέντα οικισμό Νούκα Σκαμνελίου. Η σκάλα
του Βραδέτου μέχρι το 1973 αποτελούσε τον μοναδικό δρόμο πρόσβασης για το απομονωμένο χωριό. Η
μορφολογία του εδάφους ευνόησε την κτηνοτροφία στο παρελθόν, ενώ κάποτε εκτρέφονταν 15.000
αιγοπρόβατα στην περιοχή.
Στόχοι: Οι στόχοι της αποστολής ήτανε η κατάβαση, χαρτογράφηση και φωτογράφηση της Τρύπας της
Νύφης και του βαράθρου στη Σκάλα Βραδέτου. Αν ήτανε εφικτό θα γινότανε κατάβαση και στο βάραθρο
της Καλόγριας από μέλη του συλλόγου που δεν είχανε κατέβει στην προηγούμενη αποστολή.
Διαμονή: Έγινε στον ξενώνα "Μπαλκόνι Ζαγορίου" στο Βραδέτο. Με αφορμή αυτή την αναφορά να
ευχαριστήσουμε και το κ. Σπύρο για την άψογη και εγκάρδια φιλοξενία στο ξενοδοχείο του.
Διάρκεια: Η διάρκεια της αποστολής ήτανε από Παρασκευή 25 Οκτωβρίου μέχρι τη Δευτέρα 28
Οκτωβρίου.
Πηγές: Η θέση από την Τρύπα της Νύφης όπως και του βαράθρου της Σκάλας ήτανε ήδη γνωστές στο
σύλλογο από παλαιότερα.

Η εντυπωσιακή χαράδρα της Μεζαριάς, νότια του Βραδέτου, που το χωρίζει από το Καπέσοβο. Εκεί βρίσκεται και
η διάσημη Σκάλα Βραδέτου.

Τα μέλη της αποστολής
• Ζάχαρης Αριστείδης (υπεύθυνος αποστολής, σύνταξη έκθεσης)
• Σωτηριάδης Γιώργος
• Χατζησάββα Βασιλική (ημερολόγιο)
• Μυλωνά Ιωάννα (υπεύθυνη υλικών)
• Αβραμίδης Ηλίας
• Παντελίδου Ειρήνη
• Ζέρβα Νικέλα
• Μανώλας Αργύρης
• Πολυχρονιάδης Τάσος (ΣΧΟΚ)

Γεωγραφία
Το Βραδέτο ανήκει στη βόρεια Πίνδο και στο Εθνικό Πάρκο Βίκου - Αώου. Είναι περιτριγυρισμένο από
βαθιές χαράδρες. Αποτελεί ορμητήριο για πεζοπορικές/ορειβατικές αναβάσεις στον κυρίως ορεινό όγκο
και την κορυφή της Γκαμήλας. Επίσης μετά από εύκολη πεζοπορία μπορεί να φτάσει κανείς στη θέση
"Μπελόη", σημείο εντυπωσιακής θέας προς τη μεγαλοπρεπή χαράδρα του Βίκου.

Το Βραδέτο και οι χαράδρες που το περιβάλλουν

Η χαράδρα του Βίκου από τη θέση Μπελόη

Γεωλογία
Η Τύμφη αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από ασβεστόλιθους, ενώ σε αρκετές περιοχές συναντάμε και
φλύσχη. Ο συνδυασμός αυτός, μαζί με την έντονη διάβρωση από το νερό, το χιόνι αλλά και τους
παγετώνες δημιούργησαν 300 περίπου σπήλαια, με τα περισσότερα από αυτά να είναι βάραθρα. Επίσης
σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο τεράστιος όγκος νερού που απελευθερώθηκε με το λιώσιμο των
παγετώνων, που δημιούργησαν βαθιές χαράδρες και διεύρυναν τις υπόγειες ασυνέχειες.
Να σημειωθεί ότι αρκετά από τα βαθιά βάραθρα βρίσκονται στο όριο του ευπαθούς στη διάβρωση
ασβεστόλιθου και του μη περατού από το νερό φλύσχη.
Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υδρογεωλογία της περιοχής. Στο βουνό υπάρχει μεγάλο υπόγειο
δίκτυο αγωγών και διακλάσεων, ενώ σημαντικό μέρος του νερού αποστραγγίζεται στις τρεις μεγάλες
πηγές του Βοϊδομάτη (Αράπης, Αγκαστρωμένη, Οικονόμου).

Γεωλογικός χάρτης της περιοχής. Καλόγρια και Νύφη βρίσκονται στα όρια φλύσχη/ασβεστόλιθου.

Ιστορικό εξερευνήσεων
Γενικά: Τα σπηλαιοβάραθρα της Τύμφης ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή τις δεκαετίες του 1970 και 1980 και
αποτελούσαν πόλο έλξης για σπηλαιολογικούς συλλόγους από όλο τον κόσμο.
Η αρχή έγινε με τον εντοπισμό της Προβατίνας από το Cambridge University Caving Club το 1962. Από
τότε αρχίζει και η προσπάθεια κατάβασης στο βαθύ πηγάδι (shaft) των 408 μέτρων, που ήτανε και το 2ο
βαθύτερο μονοκόμματο σπήλαιο στον κόσμο μέχρι τις αρχές του 1980. Το 1966 ο Kelly και το 1967 ο Jim
Eyre θα προσπαθήσουν ανεπιτυχώς να προσεγγίσουν το βαθύτερο σημείο του σπηλαίου, με χρήση
ανεμόσκαλας. Να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη η τεχνική μονού σχοινιού δεν ήταν ευρέως διαδομένη.
Κατόπιν, το 1968, θα αναλάβει δράση ο αγγλικός στρατός όπου με τη χρήση μηχανοκίνητου βαρούλκου
με καλάθι, στα πλαίσια άσκησης, θα καταφέρει ολοκληρώσει τη προσπάθεια επιτυχώς.
Παράλληλα στη γειτονιά της Προβατίνας θα εντοπιστεί και το Χάσμα του Έπους το 1966 και πρώτος ο
Άγγλος Livesey το 1969 θα προσεγγίσει τον πάτο του βαράθρου των 451 μέτρων με ανεμόσκαλες! Έκτοτε
θα παραμείνει το βαθύτερο της Ελλάδας μέχρι το 1991. Τα δύο αυτά βάραθρα δίνουν μεγάλη
διασημότητα στο βουνό και έτσι τη δεκαετία του 1970 θα οργανωθούν δεκάδες αποστολές από Αγγλία,
Αμερική, Αυστραλία και άλλα μέρη. Παράλληλα το 1973 οι Αμερικάνοι με τον John Pollack θα φέρουν την
τεχνογνωσία της Τεχνικής Μονού Σχοινιού (SRT) στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας την για πρώτη φορά στα
σπήλαια της Προβατίνας και του Έπους..

.
Οι ξένες αποστολές ήταν πολυήμερες, με κατασκήνωση στον ορεινό όγκο του βουνού, όπου και εντόπιζαν
διαρκώς νέα σπήλαια και χώριζαν την Τύμφη σε περιοχές. Οι σπηλαιολογικές αποστολές θα κοπάσουν τη
δεκαετία του 1990, όταν το ενδιαφέρον θα στραφεί προς τα βαθιά βάραθρα της Κρήτης. Το 2004 θα
εξερευνηθεί το βαθύτερο μέχρι τώρα βάραθρο της Τύμφης, η Τρύπα του Όρνιου, με βάθος 610μ.
Άλλα σπήλαια με μεγάλο βάθος στην ευρύτερη περιοχή είναι η Τρύπα της Λυγερής (-386m) η Τρύπα της
Νύφης (-293m), η Γκαϊλότρυπα (-200m), η Σπιάρα Τσεπέλοβου (-228m), η Χιονότρυπα (-152m) κ.α.

Καταγραφή των βαθύτερων σπηλαίων από το Sheffield university το 1979

Χρονικό εξερευνήσεων:
- 1962: Το Cambridge university εντοπίζει την Προβατίνα
- 1965: Επίσκεψη Άγγλων (Caveand Crag) τον Απρίλη με την Προβατίνα θαμμένη στο χιόνι
- 1966: Αγγλική αποστολή με επικεφαλή τον Kelly. Θα φτάσει στα -158m με σκάλες
- 1967: Αγγλική αποστολή με επικεφαλή τον Jim Eyre. Θα φτάσει στα -200m περίπου με σκάλες.
- 1967: University college speleological society, Pindus expedition, επικεφαλής G. Eldrige
- 1968: Ο Βρετανικός στρατός (Royal army medical corps) πατώνει την Προβατίνα με βίντσι.
- 1969: Άγγλοι με επικεφαλή το Livesey πατώνουν το Χάσμα του Έπους με ανεμόσκαλες.
- 1970: Westmister speleological group, επικεφαλής Bull, επίκεντρο Τσεπέλοβο, Σκαμνέλι
- 1973: National speleological society, USA, Field trip to Greece, leader Wil Howie, SRT techniques
- 1975: Αυστραλοί και Άγγλοι στην Τύμφη. Πατώνουν τη Χιονότρυπα (Ulysses pot, -152m) και φτάνουν
την Τρύπα της Νύφης στα -240μ
- 1976: Βρετανική αποστολή (Astraka expedition) φτάνει στα 291μ στην Τρύπα της Νύφης
- 1977: Οι Αμερικάνοι επιστρέφουν, όπου θα εξερευνήσουν 80 βάραθρα. Επικεφαλής Wil Howie.
Καταβάσεις σε Γκαϊλότρυπα, Προβατίνα, Τρύπα Oedipus. Επεκτείνουν τη Τρύπα της Νύφης στα -299m.
- 1978: British cave research association (BCRA), Astraka karst.
Πολωνοί, Αυστριακοί και Έλληνες στην Προβατίνα
- 1979: Westminster Speleological group στο Βραδέτο (επικεφαλής John Selby)
Sheffield university speleological society (SUSS)
The University of East Anglia "Caving expedition to Pindus mountains", επικεφαλής D. Evans, South
Wales caving club, Wirral Speleos. Αποστολές Γάλλων, Ελβετών, Πολωνών.
- 1982: Imperial college caving club, επικεφαλής Jim Briggs
- 1988: Croydon caving club, Troglodytes club-university of Kent
- 2004: Spedizione Pindus, Gruppo Speleologico San Giusto, Trieste, έρευνες σε Στούρο (ΣΕΛΑΣ)
- 2005: Pindos 2005, Gruppo Speleologico San Giusto, Trieste
- 2006: Gruppo Speleologico San Giusto, Trieste, Italy
Τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησαν και οι Έλληνες τις καταβάσεις στα ονομαστά βάραθρα της Τύμφης. Την
έναρξη έκανε η ΕΣΕ, ενώ από τα μέσα της δεκαετία του 1980 στο παιχνίδι μπαίνει δυναμικά και ο
ΣΠΕΛΕΟ. Από το 1998 και μετά ο ΣΕΛΑΣ θα κάνει αισθητή την παρουσία του με κύριο εκπρόσωπο το Μ.
Διαμαντόπουλο. Το 2016 ο Πρωτέας πραγματοποιεί την 1η επίσκεψη, ενώ το 2018 και 2019 θα
οργανώσει δύο αποστολές με έδρα το Βραδέτο.
Σε μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης των σπηλαίων της Τύμφης και του Ζαγορίου ο ΣΕΛΑΣ θα χωρίσει
την περιοχή σε 4 τομείς: Αστράκα, Γκαμήλα, Στούρος και μία ενότητα για Βραδέτο, Τσεπέλοβο, Σκαμνέλι,
Καπέσοβο.

Ελληνικές αποστολές:
•

1978- Η ΕΣΕ με Πολωνική αποστολή στην Προβατίνα. Ο Κ. Ζούπης είναι ο πρώτος Έλληνας
που πατώνει την Προβατίνα. Την ίδια χρονιά συμμετοχή του Γ. Αβαγιανού σε αποστολή
των Άγγλων (Sheffield)

•

1984 - Ελληνοβουλγαρική αποστολή του ΣΠΕΛΕΟ με κατασκήνωση στο οροπέδιο της
Αστράκας. Καταβάσεις σε Προβατίνα και Χάσμα του Έπους

•

1986: ΕΣΕ στο Τσεπέλοβο και το Σκαμνέλι

•

1987: ΣΠΕΛΕΟ στο οροπέδιο της Αστράκας. Καταβάσεις σε Προβατίνα και Έπος

•

1987: ΣΠΕΛΕΟ στο βάραθρο "Σπιάρα του Τσεπέλοβου" (-185μ) (Δ. Κομπιλίρης)

•

1988: ΣΠΕΛΕΟ οργανώνει 2 αποστολές από διαφορετικές ομάδες στην Προβατίνα.
Κατάβαση και στην Τρύπα της Νύφης

•

1991: ΕΣΕ στην Προβατίνα

•

1992: ΕΣΕ στην Τρύπα της Νύφης

•

1993: ΕΣΕ στο Χάσμα του Έπους

•

1994: ΣΠΕΛΕΟ στην Προβατίνα

•

1995: ΣΠΕΛΕΟ στο Χάσμα του Έπους και εξερεύνηση στο βάραθρο Προπάσι

•

1996/2001/2004: ΕΣΕ στη Χιονότρυπα

•

1998 : ΣΕΛΑΣ στην Αστράκα

•

2002: ΣΕΛΑΣ στην Προβατίνα

•

2003: ΣΕΛΑΣ αποστολή σε Χιονότρυπα, Νύφη, Ρεπιτίνα, Αλώνια, Άι Γιώργη.

•

2003/04: ΣΕΛΑΣ στην Τρύπα του Όρνιου σε συνεργασία με Cojnationale

•

2004: Ο ΣΕΛΑΣ πραγματοποίησε μεγάλη αποστολή στο Βραδέτο (Μ. Διαμαντόπουλος).
Συμμετοχή Γάλλων και Ιταλών. Χαρτογράφηση 35 σπηλαίων

•

2005: ΣΠΕΛΕΟ στην Αστράκα και κατάβαση σε Προβατίνα

•

2006: Μεγάλη αποστολή της ΕΣΕ για τον εντοπισμού της Τρύπας της Λυγερής (Η6).
Καταγραφή 40 σπηλαίων

•

2006: ΣΕΛΑΣ στο βάραθρο ST9 (διάνοιξη) στο Στούρο

•

2007: ΣΕΛΑΣ αποστολή στα Ζαγοροχώρια

•

2009: ΣΠΕΛΕΟ στην Τρύπα της Λυγερής

•

2014: ΣΠΕΛΕΟ πατώνει την Τρύπα της Λυγερής. Σπηλαιοκατάδυση στα -386μ.

•

2018: Πρωτέας 1η αποστολή στο Βραδέτο. Καταβάσεις σε Αλώνια, Μπελόη, Καλόγρια

•

2019: Ο Πρωτέας 2η αποστολή στο Βραδέτο χαρτογράφηση Τρύπα της Νύφης

Περιγραφή σπηλαίων
Τρύπα της Νύφης (ΤΖ1)
Πρόκειται για το 5ο βαθύτερο βάραθρο της Τύμφης με βάθος 293μ.

Άποψη της περιοχής. Κέντρο και λίγο αριστερά βρίσκεται το βάραθρο
Ιστορικό εξερευνήσεων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1969: Η πρώτη εξερεύνηση του βαράθρου έγινε το 1969 από Αγγλική αποστολή με επικεφαλής το
Livesey. Θα φτάσουν στα -130μ.
1975: Αποστολή Άγγλων και Αυστραλών θα φτάσουν τη Νύφη στα -240μ
1976: Βρετανική αποστολή (Astraka expedition) θα φτάσουν στο θάλαμο στα 285μ. Στα τότε
δημοσιεύματα ο θάλαμος αυτός μετρήθηκε στα -291μ.
1977: Οι Αμερικάνοι με μία μεγάλη αποστολή θα κατέβουν και το τελευταίο στενό κομμάτι των 8
μέτρων φτάνοντας στο βαθύτερο σημείο της Νύφης που τότε εκτιμήθηκε στα 299 μέτρα.
1978: Σειρά των Ελλήνων να κατέβουν στη Νύφη με αποστολή της ΕΣΕ.
1988: Ο ΣΠΕΛΕΟ θα πατώσει τη Νύφη.
1992: Η ΕΣΕ θα πατώσει τη Νύφη.
2001: ΣΕΛΑΣ με Διαμαντόπουλο θα μετρήσουν το βάθος στα -285μ.
2003: Αποστολή του ΣΕΛΑΣ
2004: Μεγάλη αποστολή από μέλη του ΣΕΛΑΣ με Ιταλούς και Γάλλους. Υπεύθυνος Μανώλης
Διαμαντόπουλος. Χαρτογράφηση στα -285μ.
2019: Αποστολή εξερεύνησης του Πρωτέα. Θα γίνει χαρτογράφηση που θα βγάλει το βάθος στα
293 μέτρα. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και φωτογράφιση.

Περιγραφή σπηλαίου: Το σπήλαιο έχει μεγάλη είσοδο ορθογωνικής διατομής. Το βάθος του πρώτου
πηγαδιού έχει βάθος 133 μέτρα και το φως εισχωρεί στο μεγαλύτερο τμήμα του.

Στην αρχή της κατάβασης

Μέρος του εντυπωσιακού πηγαδιού των 130 μέτρων

Η διατομή της εισόδου μετά τα πρώτα 30 μέτρα

Η είσοδος όπως φαίνεται από τα -60

Το μεγαλύτερο κομμάτι του 1ου πηγαδιού

Ακολουθεί πατάρι από όπου μπορούμε να βγούμε από το σχοινί, αλλά όχι για πολύ. Κατόπιν συνεχίζουμε
στο 2ο πηγάδι 50 μέτρων, όπου μας οδηγεί σε οριζόντιο τμήμα υπόγειας ανενεργής κοίτης.

Το πατάρι στα -133 μέτρα και η αλλαγή για την επόμενη κατάβαση

Αριστερά στη σχισμή του πετρώματος ένα νεκρό νερόφιδο (Natrix Natrix)

Ζωή στο πατάρι στα -133 μέτρα

Άποψη της πενηντάμετρης κατάβασης και μέρος του οριζόντιου τμήματος.
Οι κουκίδες που διακρίνονται στον πάτο είναι σκουπίδια!

Η πενηντάμετρη κατάβαση όπως φαίνεται από κάτω

όμορφοι σχηματισμοί (χύτρες) στις στρώσεις του ασβεστόλιθου. Διακρίνεται κ ο μαύρος πυριτόλιθος

Στα -183 μέτρα θα περπατήσουμε σε ένα εντελώς επίπεδο οριζόντιο τμήμα, σαν μία ανενεργή κοίτη, με
πανύψηλά τοιχώματα . Μετά από μερικά μέτρα γίνεται ιδιαίτερα στενό με πλάτος ένα μέτρο. Το μήκος
του είναι 45 μέτρα. Στη συνέχεια υπάρχει κατακόρυφο κομμάτι από ογκόλιθους και κατακριμνήσεις
ύψους δέκα μέτρων που πρέπει να αναρριχηθούμε για να συνεχίσουμε.

μέρος της οριζόντιας κοίτης και στο βάθος το στενό κομμάτι

Το στενότερο κομμάτι του οριζόντιου τμήματος (λήψη μετά την αναρρίχηση)

Το σημείο της δεκάμετρης αναρρίχησης

Ακολουθεί επικλινής κατάβαση δέκα μέτρων. Εκεί βρίσκεται πλούσιος διάκοσμος και ο μοναδικός του
σπηλαίου από ρεόλιθο, γκουρ και κατάλευκο ασβεστιτικό υλικό που έχει καλύψει πλήρως τα βράχια.
Μετά τη μικρή αυτή κατάβαση θα συναντήσουμε το τρίτο κατακόρυφο πηγάδι 90 μέτρων που καταλήγει
σε μεγάλο θάλαμο κυκλικής διατομής στα -275 μέτρα. Στα τοιχώματα υπάρχει στενή συνέχεια, την οποία
επισημαίνει βέλος από κόκκινο σπρέι.

Το καταστόλιστο τμήμα με ασβεστιτικό υλικό να έχει καλύψει τα βράχια

Στην αρχή του 3ου ενενηντάμετρου πηγαδιού

Άποψη του 3ου μεγάλου πηγαδιού

Στενό πέρασμα για τη συνέχεια

Βελτιώνοντας την αλλαγή για την κατάβαση στα -283μ.

Μετά από 10 μέτρα κατάβασης φτάνουμε σε ευρύχωρο θάλαμο. Εκεί θα βρούμε μία πλακέτα της ΕΣΕ
(1992), γραμμένο σπρέι σε βράχο από το ΣΠΕΛΕΟ (1988) και μικρή τρύπα στο δάπεδο. Αυτή είναι και η
τελική κατάβαση 9 μέτρων, ιδιαίτερα στενή, που ολοκληρώνει το βάραθρο της Νύφης.

Φωτίζοντας την προτελευταία κατάβαση

Η τελευταία και ιδιαίτερα στενή κατάβαση

Ο θάλαμος στα -285 και μία νυχτερίδα μας παρατηρεί στα δεξιά

Βάραθρο Καλόγριας (ΤΖ42)
Το βάραθρο βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό του Βραδέτου, στο δρόμο που πηγαίνει για τη θέση
Μπελόη. Είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο και έχει περίφραξη. Διανοίγεται σε ασβεστόλιθο και το
συνολικό του βάθος είναι 80 μέτρα. Αποτελείται από τρεις αγωγούς. Στο σπήλαιο κατέβηκαν Αμερικάνοι
το 1977 (όπου προκλήθηκε ατύχημα), ενώ το 1979 είναι η σειρά των Άγγλων να πατώσουν την Καλόγρια.

Οι αγωγοί 1 και 2 είναι αυτοί που γίνεται η όδευση, ενώ ο 3 χρειάζεται μία τραβέρσα για την προσέγγιση του

Περιγραφή σπηλαίου: Υπάρχει περίφραξη γύρω από το μεγάλο άνοιγμα του βαράθρου, πινακίδα που
προειδοποιεί για τον κίνδυνο και μία χαρτογράφηση του σπηλαίου. Το συνολικό βάθος του είναι 80
μέτρα. Tο πρώτο πηγάδι έχει βάθος 30μ. και το φως εισχωρεί μέχρι τον πάτο του λόγω της μεγάλης
ορθογωνικής διατομής του ανοίγματος. Εκεί υπάρχουν και αρκετά σκουπίδια.

Η είσοδος χιονισμένη από την 1η αποστολή το φλεβάρη του 2018

Το 30μετρο πηγάδι με σκουπίδια και χιόνι (φωτό 2018)

Στα 15 μέτρα χαμηλότερα από την είσοδο και στη δυτική πλευρά του βαράθρου υπάρχει στενό άνοιγμα
που επιτρέπει τη συνέχεια στο 2ο μονοκόμματο και σκοτεινό πλέον πηγάδι των 42 μέτρων. Στον πάτο του
υπάρχει οριζόντιο τμήμα με αρκετά μπάζα επίσης.

Το "παράθυρο", η στενή συνέχεια για τα ενδότερα του σπηλαίου (φωτό 2018)

Μικρή τραβέρσα και αλλαγή μετά το "παράθυρο". Λιγοστό φως από την είσοδο πλέον

Άποψη του 40μετρου πηγαδιού. Τυπικό παράδειγμα της μορφολογίας των βαράθρων της Τύμφης (2018)

Τσεκάροντας για τον παράλληλο αγωγό (2018)

Μετά από πέντε οριζόντια μέτρα περνάμε σημείο σαν πύλη και κατόπιν υπάρχει το 3ο βάραθρο βάθους
25 μέτρων με στενή πλέον διατομή. Στα τοιχώματά του υπάρχουν κοράλια, που είναι και ο μοναδικός
διάκοσμος του σπηλαίου. Στον τελικό θάλαμο υπάρχει αρκετή υγρασία και μικρή παρουσία νερού. Στην
άκρη του θαλάμου συναντάμε στενό μαίανδρο που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη συνέχεια

Η χαρακτηριστική διατομή και η συνέχεια για την τελική κατάβαση

Η μορφολογία του τελευταίου πηγαδιού αλλάζει

Ο θάλαμος στα -80 μέτρα

Παρουσία κοραλιών στα τοιχώματα

Ο στενός μαίανδρος

Βάραθρο Σκάλας (ΤΖ 19)
Το βάραθρο βρίσκεται δίπλα στο μονοπάτι της Σκάλας Βραδέτου. Το προσεγγίζουμε από τη μεριά του
Βραδέτου και η πρόσβαση σε αυτό είναι στα 15 λεπτά από το χωριό. Διανοίγεται σε ασβεστόλιθο και έχει
συνολικό βάθος 36 μέτρα. Στα 26 μέτρα υπάρχει πατάρι όπου μπορούμε να βγούμε από το σχοινί. Εκεί το
σπήλαιο παρουσιάζει δύο κατακόρυφες συνέχειες. Η μία μετά από πέντε μέτρα μας οδηγεί σε θάλαμο με
πλούσιο διάκοσμο και αρκετές κατακριμνήσεις στο δάπεδο. Η άλλη καταλήγει μετά από δέκα μέτρα σε
μικρό θάλαμο και στο βαθύτερο τμήμα του βαράθρου. Βρέθηκαν αρκετές φιάλες καπνογόνου. Η είσοδος
έχει τη μορφή διάκλασης που διακόπτεται από ένα σφηνωμένο βράχο.

Άποψη της εισόδου. Αριστερά διακρίνουμε και την καταγραφή ΤΖ19

Η διατομή της εισόδου όπως φαίνεται από τα πρώτα μέτρα της κατάβασης

Μέρος της 25μετρης κατάβασης με το φως να εισχωρεί από την είσοδο

Η συνέχεια για το βαθύτερο σημείο του βαράθρου. Αρκετό χώμα και γουανό

Η κατάβαση της μεγαλύτερης συνέχειας μετά το πατάρι στα -25. Δεξιά ο θάλαμος στα -36μ

Η είσοδος για τη μικρή συνέχεια και δεξιά η μικρή κατάβαση όπως φαίνεται από το στολισμένο θάλαμο

Πλούσιος διάκοσμος στα τοιχώματα του μικρού θαλάμου, σπάνιο φαινόμενο για τα δεδομένα της Τύμφης

Ο στολισμένος θάλαμος και οι κατακριμνήσεις στο δάπεδο. Δεξιά ένα από τα πολλά καπνογόνα που βρέθηκαν

Βάραθρο Αλώνια (ΤΖ 20)
Το βάραθρο είχε εξερευνηθεί στην αποστολή του 2018. Παράλληλα έγινε χαρτογράφηση και
φωτογράφηση. Η χαρτογράφηση ωστόσο δε δημοσιεύτικε στην αναφορά του 2018 γι' αυτό και κρίνεται
σκόπιμο να την ανεβάσουμε εδώ μαζί με μία αναφορά για το ιδιαίτερο αυτό βάραθρο. Το βάθος του
είναι στα 70 μέτρα, ενώ εντυπωσιάζει με το άνοιγμά του. Βρίσκεται λίγο πιο νότια από τα τελευταία
εγκαταλελειμμένα σπίτια του Βραδέτου, με τους κατοίκους του χωριού να το ονομάζουν και Σπέρα.
Πρόκειται για ένα κατακόρυφο πηγάδι (shaft ή pit) με αρκετή βλάστηση στα τοιχώματα του. Λόγω του
μεγάλου ανοίγματος το φως εισχωρεί μέχρι τον πάτο του. Εκεί υπάρχει συνέχεια σε μικρό θάλαμο που
προσεγγίζεται με αναρρίχηση. Δυστυχώς και αρκετά σκουπίδια. Μικρή παρουσία διάκοσμου.

Στα Αλώνια κατέβηκαν το 1975 Άγγλοι και Αυστραλοί, ενώ το 1977 σειρά έχουν οι Αμερικάνοι, όπου θα
οργανώσουν μεγάλη αποστολή με επικεφαλής το Will Howie. Το 1979 το Westminster speleological
group θα κατέβει επίσης στ' Αλώνια. Θα βρούνε χειροβομβίδες και ένα διαβρωμένο σπαθί το οποίο θα
ανεβάσουν στην επιφάνεια! Από τη δεκαετία του 1980 ξεκινάνε τις καταβάσεις και μέλη των Ελληνικών
σπηλαιολογικών συλλόγων.
*Το φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί είναι από τις καταβάσεις του Πρωτέα τον Οκτώβρη του 2016 και
το Φλεβάρη του 2018

Τα Αλώνια χιονισμένα

70 σχεδόν κάθετα μέτρα

Υπάρχουν εσοχές (λούκια) στα τοιχώματα και η κατάβαση μπορεί να γίνει και μέσα από αυτά

Στην αρχή της κατάβασης

Η τελική κατάβαση

Μικρή αναρρίχηση για τον επιπλέον θάλαμο

Ημερολόγιο Αποστολής
Παρασκευή 25/10/2019
Εφτά άτομα και δύο αμάξια θα συναντηθούν στο ΜΟΘ το απόγευμα της Παρασκευής όπου θα
ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη για να καλύψουν τα 300 χιλιόμετρα της απόστασης με το Βραδέτο. Μετά
από 4 ώρες θα βρίσκονται στον προορισμό τους. Ακολουθεί τακτοποίηση στον ξενώνα "Μπαλκόνι
Ζαγορίου" και κατόπιν θα γίνει κουβέντα για την οργάνωση των ομάδων και τις τελευταίες λεπτομέρειες.
Σάββατο 26/10/2019
Ομάδα Α: Γιώργος Σωτηριάδης, Αργύρης Μανώλας, Τάσος Πολυχρονιάδης
Ομάδα Β: Άρης Ζάχαρης, Βάσω Χατζησάββα, Ηλίας Αβραμίδης, Ιωάννα Μυλωνά, Νικέλα Ζέρβα
Άφιξη του Αργύρη Μανώλα το πρωί του Σαββάτου. Η αποστολή χωρίστηκε σε δυο ομάδες για το
αρμάτωμα διαφορετικών βαράθρων.

Ετοιμασίες και χωρισμός υλικών

Η πρώτη ομάδα κατευθύνθηκε προς το βάραθρο της Νύφης. Το αρμάτωμα ξεκίνησε ο Γιώργος και
ακολουθούσαν ο Αργύρης και ο Τάσος μεταφέροντας σκοινιά και υλικά. Ο Γιώργος πρόσθεσε δύο
αλλαγές στο αρχικό πηγάδι των 133 μέτρων, καθώς και μία ενδιάμεση στην επόμενη 50μετρη κατάβαση.
Στο 3ο πηγάδι που προστέθηκαν επίσης δύο αλλαγές η εξερεύνηση σταμάτησε λόγω έλλειψης σχοινιού.
Γιώργος και Τάσος προωθήθηκαν μέχρι τα -275μ., με τον Αργύρη να σταματά στα -220μ. Η ομάδα
ξεκίνησε την ανάβαση αφήνοντας το σπήλαιο αρματωμένο για την επόμενη μέρα.
Η ομάδα Β κατευθύνθηκε προς το βάραθρο της Σκάλας, το οποίο βρίσκεται 15 λεπτά περπάτημα από το
Βράδετο. Το αρμάτωμα ξεκίνησε η Ιωάννα, η οποία έφτασε μέχρι τα -20μ. Το αρμάτωμα του υπόλοιπου
σπηλαίου συνέχισε ο Άρης. Ακολούθησαν η Ιωάννα, ο Ηλίας και η Ειρήνη. Το σπήλαιο φωτογραφήθηκε,
ενώ η Ιωάννα πήρε τις μετρήσεις για τη χαρτογράφηση, ενώ η ομάδα άφησε το βάραθρο αρματωμένο.

Χαρτογραφώντας τη Σκάλα

Πολλά καπνογόνα εντός του σπηλαίου

Επιστροφή στο Βραδέτο και έπειτα από μικρή στάση στο ξενοδοχείο για ανεφοδιασμό η ομάδα συνεχίζει
προς το βάραθρο της Καλόγριας. Το εν λόγω σπήλαιο βρίσκεται στο μονοπάτι προς τη θέση Μπελόη, σε
πολύ μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο. Το σπήλαιο είχε χαρτογραφηθεί στην προηγούμενη αποστολή
του συλλόγου το 2018. Το αρμάτωμα ξεκίνησε ο Άρης κάνοντας μία αλλαγή στην αρχή του κάθετου
κομματιού. Αυτή κατέληξε μετά από δέκα μέτρα στο παράθυρο στα -15μ. και συνέχισε αρματώνοντας το
όμορφο πηγάδι των 40 μέτρων. Κατόπιν, ξεκίνησε να κατεβαίνει ο Ηλίας με ένα επιπλέον σκοινί 50μ.
φτάνοντας στα -53μ., όπως επίσης και η Ειρήνη, που ακολούθησε. Τελευταία, ξεκίνησε την κατάβαση η
Βάσω, η οποία διόρθωσε το αρμάτωμα πριν την 1η αλλαγή. Έφτασε μέχρι τα -15μ. στο παράθυρο και
κατόπιν ξεκίνησε την ανάβαση. Ο Άρης συνέχισε το αρμάτωμα, φτάνοντας στα -80 με τον Ηλία να
ακολουθεί. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η ανάβαση από τον Άρη, ενώ ο Ηλίας ξεαρμάτωσε το σπήλαιο μέχρι το
παράθυρο στα -15μ. Λίγο νωρίτερα ξεκίνησε την ανάβαση η Ειρήνη από τα -53μ.

Άρης και Ηλίας στα -80μ.

Αναμονή στη νύχτα για τα υπόλοιπα μέλη

Η Β ομάδα γύρισε στο ξενοδοχείο στις 10μ.μ. , όπου και περίμενε την Α ομάδα από το βάραθρο της
Νύφης, η οποία έφτασε στις 12μ.μ. Το μέλος του Πρωτέα Αργύρης μετά τη Νύφη επέστρεψε στη
Θεσσαλονίκη. Αφού η ομάδα γευμάτισε, αντάλλαξε πληροφορίες και οργάνωσε την επόμενη ημέρα.

Κυριακή 27/10/2019
Ομάδα Α: Γιώργος Σωτηριάδης, Άρης Ζάχαρης, Ηλίας Αβραμίδης, Ειρήνη Παντελίδου, Νικέλα Ζέρβα
Ομάδα Β: Βάσω Χατζησάββα, Ιωάννα Μυλωνά, Τάσος Πολυχρονιάδης
Η αποστολή χωρίστηκε εκ νέου και η ομάδα Α αναχώρησε από το ξενοδοχείο στις 11 π.μ. για το βάραθρο
της Νύφης, που ήταν ήδη αρματωμένο από το Γιώργο την προηγούμενη μέρα μέχρι τα -274μ. Στις 11:40 ο
Γιώργος ξεκίνησε την κατάβαση, με τον Άρη να ακολουθεί. Οι δυο τους έφτασαν στο πρώτο πατάρι στα 133μ. Συνέχισε ο Ηλίας, όπου έφτασε στο πατάρι, αφότου οι δύο προηγούμενοι είχαν κατέβει βαθύτερα.
Τον Ηλία διαδέχτηκε η Ειρήνη μέχρι τα -30μ. και έπειτα ξεκίνησε την ανάβαση προς την επιφάνεια. Το
ίδιο αντιστοίχως έκανε και ο Ηλίας, ξεκινώντας από τα -133μ. Ο Γιώργος και ο Άρης θα φτάσουν στα 274μ. στις 13:30 και ο Άρης θα ετοιμάσει την προτελευταία κατάβαση, ενώ ο Γιώργος χαρτογραφούσε το
σπήλαιο. Αφού πατώσουν ξεκίνησαν την ανάβαση με τον Γιώργο να ανεβαίνει πρώτος και τον Άρη να
ξεαρματώνει. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 8μ.μ.
Παράλληλα, η ομάδα Β μαζί με τους Αβραμίδη και Παντελίδου, τους οποίους παρέλαβαν από το βάραθρο
της Νύφης, διέσχισαν το μονοπάτι φτάνοντας στη θέση Μπελόη με την εντυπωσιακή της θέα.
Κατά τις 8μ.μ. Πολυχρονιάδης και Μυλωνά κατευθύνθηκαν προς το βάραθρο της Νύφης για να
βοηθήσουν στο μάζεμα του σκοινιού 150μετρου σχοινιού που είχε μπει για την κατάβαση στο 1ο πηγάδι.
Τέλος, οι δύο ομάδες θα συγκεντρωθούν στο ξενοδοχείο για να κλείσουν με τον απολογισμό της ημέρας
στη ταβέρνα του Λάμπρου.

Άρης και Γιώργος στα -285μ. Δεξιά: Ο Γιώργος στην ανάβαση του 130μετρου πηγαδιού κουβαλώντας επιπρόσθετα
και τρεις σάκους..

Δευτέρα 28/10/2019
Ιωάννα και Τάσος ξεκίνησαν το πρωί να ξεαρματώσουν το επάνω μέρος της Καλόγριας. Ο Τάσος
ξερμάτωσε το κομμάτι από το παράθυρο μέχρι την έξοδο. Αφού τελείωσαν σχετικά σύντομα, επέστρεψαν
στο ξενοδοχείο. Έπειτα Γιώργος, Νικέλα και Τάσος πήγαν στο βάραθρο της Σκάλας για να το πατώσουν
και τελικά να το ξεαρματώσουν. Οι υπόλοιποι επισκέφτηκαν το Καπέσοβο περιμένοντας την ομάδα της
Σκάλας. Αφού βρέθηκαν όλοι μαζί στο Καπέσοβο συνέχισαν για την γέφυρα του Βοϊδομάτη προκειμένου
να πλύνουν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αποστολή. Μετά την ταξινόμηση των υλικών
ξεκίνησαν την επιστροφή για την Θεσσαλονίκη, με μια ενδιάμεση στάση έξω από τα Γιάννενα για φαγητό.
Έφτασαν στον προορισμό τους κατά τις 10 μ.μ.

Πλύσιμο και άπλωμα υλικών στο Βοϊδομάτη

Χάρτης σπηλαίων της περιοχής

Ονομασία

Βάθος (μέτρα)

Νύφη

293

Καλόγρια

80

Αλώνια

70

Μπελόη

50

Σκάλας

36

Επόμενοι στόχοι
Ο σύλλογος μετά από δύο αποστολές στο Βραδέτο και χαρτογραφώντας εκεί κάποια σπήλαια συνεχίζει
την καταγραφή πέριξ του χωριού, καθώς και σε μία περιοχή στον ορεινό όγκο της Τύμφης. Συγκεκριμένα:
•

Έρευνα στην περιοχή του Αυγερινού πάνω από το Βραδέτο. Εκεί βρίσκεται το βάραθρο της
Χιονότρυπας στα 150 μέτρα με πολλές μικρές καταβάσεις, καθώς και άλλα μικρότερα.

•

Σπιάρα Τσεπέλοβου. Πολύ κοντά στο δρόμο για Τσεπέλοβο, με βάθος 228 μέτρα

•

Ρεπιτίνα στην περιοχή του Βραδέτου, βάθος 130 μέτρα

Στοιχεία επικοινωνίας:
Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης Πρωτέας
proteascave@gmail.com
proteascave.gr

