
 
 

 Κατερίνη, 13 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Εκπαιδευτικό ορεινό τριήμερο από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών Ε.Ε.Σ. 

Κατερίνης 

 

Στις 3, 4 και 5 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε από έξι μέλη της ορεινής ομάδας του Σώματος 
Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών E.E.Σ. Κατερίνης, από μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου 
Πέτρας Πιερίας και από τον Αξιωματικό της Π.Υ. Κατερίνης Πυραγό, εκπαιδευτικό ορεινό τριήμερο στον 
Όλυμπο, με ιδανικές συνθήκες χιονιού και καιρού. 

Το πρόγραμμα είχε ως εξής: 

3 Μαρτίου 2017: Νυχτερινή ανάβαση με τρίωρη πορεία από τη θέση Γκορτσιά προς την 
Πετρόστρουγκα (1940m) και διανυκτέρευση στο καταφύγιο ανάγκης. 

4 Μαρτίου 2017: Ανάβαση στις 08:00 για το οροπέδιο των Μουσών και εγκατάσταση μετά από 
τεσσερισήμισι ώρες πορείας στο καταφύγιο του Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης “Γιώσος Αποστολίδης” (2697m). 

Δίωρη ξεκούραση για φαγητό-ανάκτηση δυνάμεων και στη συνέχεια 4ωρη θεωρητική εκπαίδευση και 
πρακτική εξάσκηση με αντικείμενα διδασκαλίας τους κινδύνους του χειμερινού βουνού, την 
προετοιμασία ανάβασης, την κίνηση σε χειμερινό πεδίο, την τεχνική βηματισμού, τη χρήση πιολέ & 
κραμπόν, τις πτώσεις, τις τεχνικές ασφάλισης και τη χρήση σχοινιού. 

5 Μαρτίου 2017: Πρωινό εγερτήριο στις 04:00 για πρωινό-προετοιμασία και στις 05:00 ξεκίνημα της 
πορείας για κορυφή.  

Η πορεία έγινε σε πεδίο με πολύ καλές συνθήκες χιονιού και για την ασφάλεια της ομάδας 
πραγματοποιήθηκε “φιξάρισμα ” της τραβέρσας των ζωναριών καθώς  και όλο το λούκι που οδηγεί στο 
Μύτικα. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 360m σχοινιών. 

Η ομάδα έφτασε στην κορυφή (2918m) στις 08:45, όπου παρέμεινε για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια 
ξεκίνησε η κατάβαση και η επιστροφή στο καταφύγιο στις 11:30 για ξεκούραση και τακτοποίηση των 
υλικών-εξοπλισμού. Η αναχώρηση ξεκίνησε στις 12:30 με άφιξη στις 17:00 στη θέση Γκορτσιά. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν υπό άριστες συνθήκες σε χειμερινό πεδίο, υπό 
την καθοδήγηση των κ.κ. Νταμπώση Ιωάννη (Εθελοντή Σαμαρείτη Διασώστη και Πρόεδρο του Ε.Ο.Σ. 
Πέτρας Πιερίας) Οικονόμου Ναούμ (Υπαρχηγού του Τμήματος) και Κίτσου Σπυρίδωνα (Πυραγού της 
Π.Υ. Κατερίνης), αλλά και να “γευτούν” το συναίσθημα της κατάκτησης της ψηλότερης κορυφής της 
Ελλάδος υπό χειμερινές συνθήκες. Συνολικά την κορυφή “πάτησαν” 15 άτομα. 

Η ορεινή ομάδα του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης παραμένει 
σε συνεχή εκπαίδευση και ετοιμότητα, έτοιμη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των Αρχών, εφόσον και 
όταν αυτό χρειαστεί, διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.  

Η ομάδα επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον 
διαχειριστή του καταφυγίου “Γιώσος Αποστολίδης” κ. Τσαβδάρη Νίκο, για το άνοιγμα του καταφυγίου 
και τη ζεστή φιλοξενία που παρείχε στα μέλη της.  


