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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Αυξημένη επικινδυνότητα χιονοστιβάδας/Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΟΔ 
 

 
Ιδιαίτερη η φετινή χειμερινή σεζόν 2017-2018. Από την αρχή της είχαμε περιστατικά ατυχημάτων και σε δύο περιπτώσεις 
ευθύνονταν τα στρώματα χιονιού. Χιονοπτώσεις πολύ νωρίς το χειμώνα σε συνδυασμό με χαμηλές θερμοκρασίες και 
επιπρόσθετες υγρές χιονοπτώσεις, έχουν δημιουργήσει στα βουνά μία ιδιαίτερα ασταθή κατάσταση. 
 
Με αφορμή τα τελευταία ατυχήματα στον Όλυμπο και τη Βασιλίτσα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης εφιστά την προσοχή 
στον ορειβατικό κόσμο. Ο κίνδυνος για χιονοστιβάδα είναι πάντα αυξημένος και οι ομάδες που θα κινούνται σε ορεινούς 
όγκους, χρειάζεται να έχουν μαζί τους πραγματικούς γνώστες για εκτίμηση του κινδύνου. Το πιο ασφαλές και σίγουρο για 
όσους δε γνωρίζουν ή δεν έχουν κάποιον έμπειρο στην ομάδα τους, είναι η προετοιμασία της διαδρομής στο χάρτη. Είναι 
χρήσιμο η διαδρομή να χαράσσεται, έτσι ώστε η ομάδα να κινείται σε πλαγιές με κλίση μικρότερη των 30 μοιρών. Στο 
πεδίο χρειάζεται επαναξιολόγηση, προσοχή και επιβεβαίωση ότι η κλίση είναι κάτω από 30 μοίρες. Ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζεται ακόμα και όταν υπάρχει κίνηση σε κοιλάδα, για το αν υπάρχουν πλαγιές γύρω από αυτή. 
 
Μόνο το 20% των χιονοστιβάδων δημιουργείται από φυσική εξέλιξη, το υπόλοιπο 80% δημιουργείται από σκιέρ, 
ορειβάτες και γενικά άτομα και ομάδες που κινούνται στο βουνό. 
 
Σε περίπτωση εμπλοκής σε χιονοστιβάδα, η ζωή του εμπλεκόμενου εξαρτάται αποκλειστικά από τους συντρόφους του, τον 
εξοπλισμό τους και πόσο καλά εκπαιδευμένοι είναι οι ίδιοι, καθώς ο μέσος χρόνος ζωής είναι 15 λεπτά. Με την κατάλληλη 
εκπαίδευση, όμως, όλοι μπορούν να βοηθήσουν και να σώσουν τους συντρόφους τους. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά και αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχει επενδύσει στην 
εκπαίδευση και την άμεση αντιμετώπιση. Είναι η τέταρτη κατά σειρά χρονιά που η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχει 
οργανώσει εκπαιδεύσεις για ασφαλή κίνηση στο βουνό με τον γαλλικό οργανισμό ΑΝΕΝΑ (Association Nationale pour l 
Étude de la Neige et des Avalanches). Τα σεμινάρια θα γίνουν σε τρία διήμερα, ανά γκρουπ, στις 12-13/2/2018, στις 14-
15/2/2018 και στις 17-18/2/2018. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eventbrite.com/e/31224735023 
 
Τα μέλη της ΕΟΔ δραστηριοποιούνται εθελοντικά στην ορεινή διάσωση από το 1980, ενώ η οργάνωση είναι μέλος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορεινής Διάσωσης (ICAR) από το 2006 και συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα με τον γαλλικό 
οργανισμό ΑΝΕΝΑ, σε θέματα εκπαίδευσης εκτίμησης κινδύνου και διάσωση σε χιονοστιβάδα. 
 
Προτάσεις για να αποφευχθούν άσκοπες κινητοποιήσεις 
 
1. Συζήτηση με την ομάδα και ενημέρωση των μελών της. Κατά τη διαδρομή καλό είναι να γίνεται συνεχής εκτίμηση των 
συνθηκών και να υπάρχει ετοιμότητα, ώστε να υιοθετηθεί διαφορετική τακτική. 
2. Οι ορειβάτες που πρόκειται να  επισκεφτούν ορεινά συγκροτήματα καλό είναι να έχουν δηλώσει την πορεία της 
διαδρομής που θα ακολουθήσουν ή τους στόχους που έχουν σε ορειβατικούς συλλόγους και κατά τόπους φορείς 
διάσωσης. 
3. Επίσης, θα πρέπει να έχουν λάβει μετεωρολογικές πληροφορίες για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν ή να έχουν 
ρωτήσει άλλους ορειβάτες, που ίσως είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή τις προηγούμενες μέρες. Ειδικά ενήμεροι σε 
αυτό, όσον αφορά τον Όλυμπο, τον Παρνασσό και την Αστράκα, είναι οι υπεύθυνοι καταφυγίων. 
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4. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και σε περίπτωση καθυστέρησης να ενημερώνουν τους οικείους ή τους 
φίλους τους 
5.  Θα πρέπει να έχουν μαζί τους, επίσης, ασύρματο VHF για την επικοινωνία σε περίπτωση που το τηλέφωνο δεν έχει 
κάλυψη. 
 
Σε περίπτωση εμπλοκής σε χιονοστιβάδα δύο πράγματα μπορούν να βοηθήσουν: 
1. Κατάλληλος εξοπλισμός, πομποδέκτης χιονοστιβάδας (Beacon, Arva, κ.ά.), ράβδος ανεύρεσης θύματος (sonda), φτυάρι 
μεταλλικό 
2. Κατάλληλη εκπαίδευση 
 
Όσοι, λοιπόν, κινηθούν σε ορεινούς όγκους και διαθέτουν συσκευή ασυρμάτου VHF μπορούν να καλέσουν σε περίπτωση 
ανάγκης στη συχνότητα του ραδιοδικτύου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, 146.500MHz. Σε περίπτωση που συμβεί 
κάποιο ατύχημα με χιονοστιβάδα και απειλείται ανθρώπινη ζωή θα πρέπει να καλούνται πάντα και άμεσα οι αρμόδιες 
αρχές, γιατί κάθε λεπτό είναι κρίσιμο! 


