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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ 

 

1. Στις 23-24-25 Σεπτεμβρίου 2022 η Σχολή Εκπαιδευτών Αναρρίχησης 

Βράχου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) 

βρέθηκε στον Όλυμπο για τη δεύτερη προγραμματισμένη εκδήλωση. 

2. Υπεύθυνος εκπαιδευτής της Σχολής είναι ο Δ. Κάραλης (Οδηγός Βουνού  

ΕΟΟΑ και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού, ΣΕΟΒ). 

Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτές στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν οι:  

1. Η. Μωϋσίδης (Οδηγός Βουνού ΕΟΟΑ/UIAGM και μέλος του ΣΕΟΒ),  

2. Ν. Λαζανάς (Οδηγός Βουνού ΕΟΟΑ και αντιπρόεδρος του ΣΕΟΒ). 

3. Οι εκπαιδευόμενοι της Σχολής, που είναι και Βοηθοί Εκπαιδευτές 

Αναρρίχησης Βράχου ΕΟΟΑ, είναι οι Ν. Αναστασόπουλος (μέλος ΠΟΑ), Ι. 

Κοβανίδης (μέλος ΕΟΣ Θεσσαλονίκης), Β. Κουτούπης (μέλος ΕΟΣ 

Χανίων), Γ. Μάλαμας (μέλος ΕΟΣ Καλαμάτας), Δ. Ματιάκης (μέλος ΕΟΣ 

Κοζάνης), Ι. Μαυρόπουλος (μέλος ΣΕΟ Πάτρας), Κ. Παπαϊωάννου (μέλος 

ΕΟΣ Αθηνών), Χ. Τζώτζος (μέλος ΑΟΣ), Ε. Τσαπέ (μέλος ΕΟΣ Αθηνών). 

4. Η εκπαίδευση της Σχολής ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα στις 

18.00 από τη θέση «Γκορτσιά» του Ολύμπου και είχε προγραμματιστεί να 

περατωθεί την Κυριακή στις 20.30 στην ίδια θέση. 

5. Την Παρασκευή, η διανυκτέρευση της Σχολής έγινε στο καταφύγιο της 

ΕΟΔ στη θέση «Πετρόστρουγκα» στα 1940 m υψόμετρο και το Σάββατο 

στο καταφύγιο του ΣΕΟ «Γιώσος Αποστολίδης» στα 2697 m υψόμετρο. 

Διαχειριστές του καταφυγίου του ΣΕΟ είναι οι Λ. Μποτέλης (Οδηγός 

Βουνού ΕΟΟΑ και μέλος του ΣΕΟΒ) και Ν. Τσάβδαρης (Βοηθός 

Εκπαιδευτής Αναρρίχησης Βράχου ΕΟΟΑ). 

6. Η πρακτική εκπαίδευση της Σχολής περιελάμβανε κυρίως τεχνικές SRSP 

στο Στεφάνι του Ολύμπου (το Σάββατο) και αναρριχήσεις στην ανατολική 

ορθοπλαγιά του Στεφανιού (την Κυριακή, βλέπε εικόνα 1). 
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Τεχνικές SRSP στο Στεφάνι του Ολύμπου, ανάβαση και κατάβαση 
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Στην βάση της ανατολικής ορθοπλαγιάς του Στεφανιού, προετοιμασία 

σχοινοσυντροφιάς για αναρρίχηση 

 

Αναρρίχηση στην ανατολική ορθοπλαγιά του Στεφανιού (από τα μισά και πάνω 

υπήρχε και παγωμένο χιόνι) 

Εικόνα 1. Πρακτική εκπαίδευση της Σχολής 

 

7. Την Κυριακή ώρα 14.00, η Σχολή είχε περατώσει τα πρακτικά μαθήματα 

και ξεκίνησε την επιστροφή προς το καταφύγιο της «Πετρόστρουγκας» με 

σκοπό να έφτανε στις 20.00 στη θέση «Γκορτσιά» για την ανακεφαλαίωση 

του τριημέρου και την επιστροφή. 
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8. Περί τις 14.15 ο Λ. Μποτέλης ειδοποίησε τη Σχολή προκειμένου να 

συνδράμει στη διάσωση ορειβάτη που είχε υποστεί πτώση στο «λούκι» 

του Μύτικα. 

9. Η Σχολή αφού επέστρεψε στο καταφύγιο και συμφώνησε στη συνδρομή 

της διάσωσης, πήρε τον απαραίτητο αναρριχητικό εξοπλισμό καθώς και το 

φορείο sked του καταφυγίου και μαζί με το Λ. Μποτέλη ξεκίνησαν για το 

σημείο του συμβάντος. 

10. Μόλις η Σχολή έφτασε στο σημείο του συμβάντος, αντίκρισε τον άτυχο 

ορειβάτη, ο οποίος ήταν πεσμένος μπρούμυτα πάνω στα βράχια, περίπου 

30 μέτρα πιο ψηλά από το μονοπάτι, στην αρχή του λουκιού. Εκεί 

βρισκόταν η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ανέβει στο βουνό από την 

προηγούμενη ημέρα για άλλο περιστατικό, όπως επίσης και ένας ακόμα 

ορειβάτης (κ. Μιχάλης;). 

11. Ο άτυχος ορειβάτης έφερε πολύ σοβαρά κατάγματα στο κρανίο του και 

ήταν χωρίς ενδείξεις ζωής. 

12. Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο Δ. Κάραλης, συμφώνησε 

επί τόπου με τον προϊστάμενο της ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης (κ. Σπύρος), να 

αναλάβουν οι Οδηγοί Βουνού την καθέλκυση του άτυχου ορειβάτη μέχρι το 

μονοπάτι με χρήση σχοινιών, και από εκεί, όλοι μαζί, ΕΜΑΚ, 

εκπαιδευόμενοι Σχολής και Οδηγοί Βουνού να μεταφέρουν το θύμα μέχρι 

το οροπέδιο των Μουσών, για την παραλαβή του από το ελικόπτερο. 

13.  Αμέσως ξεκίνησαν οι εργασίες αγκύρωσης και καθέλκυσης του 

διασωστικού φορτίου. Ο Λ. Μποτέλης χρησιμοποίησε σταθερά σημεία 

(ρελέ) αρκετά ψηλότερα από το θύμα προκειμένου να ασφαλίσει το 

διασωστικό φορτίο με χρήση σχοινιού. Μαζί του ήταν και οι Ν. 

Αναστασόπουλος και Δ. Ματιάκης για ενδεχόμενη βοήθεια στους 

χειρισμούς. Στη συνέχεια με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ, το θύμα σκεπάστηκε 

με κουβέρτα, τοποθετήθηκε μέσα στο sked και ασφαλίστηκε το sked πάνω 

στη γραμμή του σχοινιού. 

14. Οι Δ. Κάραλης, Ν. Τσάβδαρης και Γ. Μάλαμας1 ασφαλίστηκαν πάνω στη 

γραμμή του sked και παρέμειναν δίπλα στο sked ως συνοδοί, ενώ ο Ν. 

Λαζανάς με δεύτερη ανεξάρτητη γραμμή σχοινιού που περάστηκε στο 

                                                           
1
 Ο Γ. Μάλαμας είναι και εκπαιδευτής ορεινής διάσωσης της ΕΟΔ 
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sked περίμενε πολύ χαμηλότερα για να καθοδηγεί το sked μέχρι το τέλος 

του λουκιού. Η φάση της προετοιμασίας παρουσιάζεται στην εικόνα 2. 

 

 

Εικόνα 2. Προετοιμασία για την καθέλκυση. Το πεζοπορικό μονοπάτι 

υποδεικνύεται με το βέλος χαμηλά, το σημείο του θύματος στη μέση και το 

σημείο ασφάλισης του διασωστικού φορτίου ψηλά. 

  

15. Στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν από το διασωστικό 

φορτίο προκειμένου να ξεκινήσει η καθέλκυση (βλέπε εικόνα 3). Η 

καθέλκυση έγινε με ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας του σαθρού εδάφους αλλά 
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και της τοπικής κλίσης (γκρέμια), ενώ χρειάστηκε να γίνει ενδιάμεση 

προσθήκη σχοινιού υπό φορτίο, καθώς το μήκος καθέλκυσης ήταν 

μεγάλο. 

 

 

Καθέλκυση σε εξέλιξη. 

 

Στο τέλος της καθέλκυσης 

 

Εικόνα 3. Καθέλκυση και άφιξη του διασωστικού φορτίου στο μονοπάτι.  

Από αριστερά προς τα δεξιά, Ν. Λαζανάς, Δ. Κάραλης, Ν. Τσάβδαρης, Γ. 

Μάλαμας. Την ασφάλιση του διασωστικού φορτίου είχε αναλάβει ο Λ. 

Μποτέλης από ρελέ που βρισκόταν πολύ ψηλότερα με βοήθεια από τους Ν. 

Αναστασόπουλο και Δ. Ματιάκη (βλέπε εικόνα 2). 
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16. Αφού το sked με το θύμα έφτασε στο μονοπάτι, ενισχύθηκε με επιπλέον 

σχοινιά κατά τη διαμήκη διεύθυνση και πλέον όλοι μαζί (ΕΜΑΚ, 

εκπαιδευόμενοι Σχολής και Οδηγοί Βουνού) μετέφεραν το sked με το θύμα 

στο οροπέδιο των Μουσών (βλέπε εικόνα 4). 

 

Στα ζωνάρια κάτω από το λούκι του Μύτικα 

 

Κάτω από το Στεφάνι του Ολύμπου (τραβέρσα) 

 

Εικόνα 4. Μεταφορά του θύματος στο οροπέδιο των Μουσών (ΕΜΑΚ, 

εκπαιδευόμενοι της Σχολής και Οδηγοί Βουνού). 

 

17. Ενώ η ομάδα βρισκόταν κάτω από το Στεφάνι του Ολύμπου, ο 

προϊστάμενος της ΕΜΑΚ μαζί με τους Λ. Μποτέλη και Ν. Τσάβδαρη, 

συντόνισαν την ώρα άφιξης του ελικοπτέρου, ώστε αυτή συμπέσει με το 



8 
 

 

χρόνο άφιξης του θύματος στο οροπέδιο των Μουσών, όπου έγινε τελικά 

και η παραλαβή του (βλέπε εικόνα 5). 

 

 

Εικόνα 5. Άφιξη του θύματος στο οροπέδιο των Μουσών και παραλαβή από 

το ελικόπτερο 
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18. Ο Δ. Κάραλης ευχαρίστησε τον προϊστάμενο της ΕΜΑΚ για την πολύ καλή 

συνεργασία των δύο ομάδων και ο προϊστάμενος της ΕΜΑΚ ανταπέδωσε 

τις ευχαριστίες.  

19. Η σχολή ανασυγκροτήθηκε στο καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης» και 

μετά από σύντομη ξεκούραση ξεκίνησε περί τις 17.10 την επιστροφή της 

προς τη θέση «Γκορτσιά», όπου και τελικά έφτασε στις 21.15 για την 

καθιερωμένη ανακεφαλαίωση της εκπαίδευσης του τριημέρου. 

20.  Οι φωτογραφίες του παρόντος τραβήχτηκαν από τους Ε. Τσαπέ και Η. 

Μωϋσίδη. 

21. Θα ήθελα να σημειώσω πως, από τις μέχρι στιγμής δημοσιεύσεις στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχει γίνει καμία αναφορά στη διακριτή 

συνδρομή μας. 

 

 

 

Ο Υπεύθυνος της Σχολής 

Δ. Κάραλης 

Οδηγός Βουνού ΕΟΟΑ (www.eooa.gr)  

Πρόεδρος ΣΕΟΒ (www.hmga.gr)  

http://www.eooa.gr/
http://www.hmga.gr/

