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Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εγκαίνια του καταφυγίου της Πετρόστρουγκας στον Όλυμπο   

 

Την Κυριακή στις 11 Νοεμβρίου 2012, στις 12.00 μμ, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του 

καταφυγίου της Πετρόστρουγκας, που βρίσκεται στον Όλυμπο και διαχειρίζεται η Ελληνική Ομάδα 

Διάσωσης.  

 

Στα εγκαίνια έχουν προσκληθεί πολλοί τοπικοί επίσημοι φορείς του Ν. Πιερίας, μεταξύ των οποίων ο 

Δήμαρχος Δίον - Λιτοχώρου και Κατερίνης, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και ο 

Περιφερειάρχης του Νομού. Επίσης, έχουν καλεστεί και θα παραβρεθούν πλήθος μελών της 

ορειβατικής κοινότητας και εθελοντών – μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.  

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ανέλαβε να διαχειρίζεται το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας στον 

Όλυμπο, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.900 μ. και περιβάλλεται από ένα πανέμορφο δάσος από 

οξιές και υπεραιωνόβια ρόμπολα. Το καταφύγιο αυτή τη στιγμή έχει δυνατότητα φιλοξενίας 60 

ατόμων, ενώ διαθέτει οργανωμένη κουζίνα. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης προχώρησε πρόσφατα 

στην ανακαίνιση του κτιρίου, κάνοντας το πιο λειτουργικό και ζεστό, ακόμα και για τους χειμερινούς 

μήνες. Επιπλέον, δημιούργησε και θα συντηρεί ένα οργανωμένο ελικοδρόμιο κοντά στο καταφύγιο 

για περιπτώσεις ανάγκης.  

 

Η ανάβαση στο καταφύγιο της Πετρόστρουγκας γίνεται από πολύ καλά οδοσημασμένο μονοπάτι. 

Η διαδρομή ξεκινάει από τη διασταύρωση «Γκορτσιά» και ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι που οδηγεί 

στο Οροπέδιο Μουσών του Ολύμπου και τις κορυφές (Μύτικας και Στεφάνι), ενώ στο ύψος του 

υδραγωγείου ο επισκέπτης επιλέγει να κινηθεί προς τις κορυφές μέσω Πετρόστρουγκας. Μέσα σε 

δύο ή τρεις ώρες μπορεί κανείς να απολαύσει την υπέροχη θέα από τη βεράντα του καταφυγίου 

προς το Θερμαϊκό κόλπο, τις Βόρειες Σποράδες, καθώς και το Α. Όρος, τη Σαμοθράκη, το Φαλακρό 

και το Παγγαίο.  

 

Το καταφύγιο, λόγω της θέσης του, μπορεί να αποτελεί ορμητήριο ιδίως για τις χειμερινές 

αναβάσεις, καθώς θα είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, ενώ για τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν πλέον 

ανοίξει αναρριχητικές διαδρομές σε κοντινό βράχο, δίνοντας τη δυνατότητα σε αναρριχητές να 

εξασκήσουν το αγαπημένο άθλημά τους.  

Πληροφορίες για τα εγκαίνια του καταφυγίου και κρατήσεις παρέχονται από τα γραφεία της 

Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, στο τηλέφωνο 2310 310649 ή ηλεκτρονικά στο inform@hrt.org.gr.  

 

Υποστηρικτές της εκδήλωσης: COCA COLA 3E, ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ, ZAGORI.  

 

 

 

 

 


