
 
 

 
 
 
 
                   

ΕΡΕΥΝΑ ΑΤΥXΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 

 

 
 
                                                ΑΘΗΝΑ 1994 
 
 
 
 

KOYNIAKHΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 



 
 

 
 
                                            ΠΕΡΙΕXΟΜΕΝΑ 
 
 
0. ΣΤΟXΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                  
 
    0.1   Στόχοι της έρευνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2  
    0.2  Διεξαγωγή της έρευνας  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  3   
 0.3  O πληθυσμός που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα . . .  4 
 0.4  Περιεχόμενο μελέτης . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  4    
 
 
1.   ΣXΟΛΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥXΗΜΑΤΩΝ            
 

1.1  Δραστηριότητες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1.2  Σχολές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  7 
1.3  Γνώσεις πρώτων βοηθειών . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 10   

 
 
2.  ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΞΕΝΗΣΗΣ  ΑΤΥXΗΜΑΤΩΝ                     
 

2.1  Ατυχήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13   
2.2 Χιονοστιβάδες . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
2.3  Αντιμετώπιση του ατυχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
2.4 Πίστες αναρρίχησης . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19  

 
 
3.   ΔΙΑΣΩΣΗ   
 

3.1  Διάσωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
 
 



 
 

0.1  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η Έρευνα των ατυχημάτων στα αθλήματα και τις δραστηριότητες του βουνού 
πραγματοποιήθηκε από μέλη του Ε.Ο.Σ.Αθηνών το 1992-94 και είχε 2 βασικούς στόχους: 
1ο) Τη διεύρυνση των γνώσεων μας σχετικά με τα ατυχήματα στα αθλήματα του βουνού. 
2ο) Τη συγκέντρωση, (για πρώτη φορά στην Ελλάδα), στοιχείων που αφορούν τα 
ατυχήματα στα αθλήματα του βουνού. 
Πιο αναλυτικά, με τον 1ο στόχο της έρευνας επιδιώκεται: 
 Η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη σωστή και αποτελεσματική 

λειτουργία των ομάδων διάσωσης και των κέντρων πρώτων βοηθειών που 
λειτουργούν στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. 
 Η πληρέστερη κατάρτιση των στελεχών και εκπαιδευτών των αθλητικών και μη 

δραστηριοτήτων του βουνού. 
  Με τον 2ο στόχο της έρευνας επιδιώκεται: 
 Η συγκριτική ανάλυση των πληροφοριών που θα προκύψουν από  την έρευνα αυτή 

με τις αντίστοιχες μιας μελλοντικής έρευνας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
αναπροσαρμογή δεδομένων στις εκάστοτε κοινωνικές και αθλητικές συνθήκες. 
 

 0.2  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η  διεξαγωγή της έρευνας χωρίζεται σε 2 φάσεις: 

1η φάση: Συγκέντρωση στοιχείων 
Σχεδιασμός και σύνταξη ειδικού ερωτηματολογίου με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων 
που θα εξασφαλίζουν την όσο δυνατό ακριβέστερη αποτύπωση της σημερινής κατάστασης 
σε θέματα όπως: 
 Σχολές και συμβολή αυτών στην ασφάλεια 
  Γνώση πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση ατυχημάτων 
  Ατυχήματα και αιτίες προξένησης αυτών 
 Διάσωση και αποτελεσματικότητα αυτής 
 Ατυχήματα στην αθλητική χιονοδρομία. 

Υπεύθυνοι 1ης φάσης:   Bailey Paul,   Iων Χούρσογλου, Χλωροκώστας Παναγιώτης,  
Κουνιάκης Χριστόφορος   

2η φάση:  Ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων 
Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την εισαγωγή και επεξεργασία των στοιχείων σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και στη συνέχεια  ανάλυση των αποτελεσμάτων, εξαγωγή 
τελικών συμπερασμάτων και διαπιστώσεων στα θέματα  που αναφέρονται παραπάνω.  

  Υπεύθυνος 2ης φάσης:  Κουνιάκης Χριστόφορος 



 
 

0.3 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Τα στοιχεία για την διεξαγωγή της έρευνας αντλήθηκαν  από μέλη  ορειβατικών, 
πεζοπορικών, χιονοδρομικών σωματείων και συνδέσμων από όλη την Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα λάβαμε 120 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας όπως: Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ναύπακτος, Καλαμπάκα, Κατερίνη, Τρίκαλα, Κοζάνη, 
Βέροια, Κομοτηνή, Πιερία,  Φλώρινα, Θεσσαλονίκη  και Αθήνα. 

 
 
 
0.4  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Η μελέτη αποτελείται από τρία μέρη : 

 
      ΤΟ  1ο  ΜΕΡΟΣ αναφέρεται: 
 Στις σχολές και τη συμβολή τους στη μείωση των ατυχημάτων. 
 Στην ύπαρξη κουτιού πρώτων βοηθειών και ασύρματου στις διάφορες εκδηλώσεις - 

δραστηριότητες. 
 Στη γνώση αντιμετώπισης μιας σειράς ατυχημάτων. 

 
 

      ΤΟ  2ο ΜΕΡΟΣ αναφέρεται: 
 Στα ατυχήματα στο βουνό. 
 Στις αιτίες προξένησης των ατυχημάτων. 
 Στις χιονοστιβάδες.    

 
 

      ΤΟ  3ο ΜΕΡΟΣ αναφέρεται: 
  Στις ομάδες διάσωσης. 
  Στην αποτελεσματικότητα αυτών. 

       
 
 
 



 
 

 
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ



 
 

1.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Ξεκινώντας την έρευνα, στη πρώτη ερώτηση, ζητήθηκε από τους ερωτούμενους να 
αναφέρουν με ποιες δραστηριότητες του βουνού ασχολούνται.  Στον πίνακα 1.1 
παρουσιάζεται σε εκατοστιαία αναλογία το ποσοστό των δραστηριοτήτων που 
ασχολούνται όλοι οι όσοι  ερωτήθηκαν.  
Πρέπει να αναφέρουμε ότι ένας που ασχολείται με την ορειβασία μπορεί να ασχολείται 
και με το σκι και/ή  με το καγιάκ.  Επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι η αγωνιστική 
αναρρίχηση δεν είναι μία δραστηριότητα του βουνού αλλά την αναφέρουμε εδώ γιατί 
αφ' ενός δημιουργήθηκε από την αναρρίχηση στο βουνό και αφ' ετέρου τα άτομα που 
ασχολούνται με την αγωνιστική αναρρίχηση σχεδόν όλα ασχολούνται και με την 
αναρρίχηση στο βουνό.  
Παρατηρούμε ότι από όσους ερωτήθηκαν σχεδόν όλοι κάνουν πεζοπορία, αρκετοί 
ασχολούνται με την ορειβασία την αναρρίχηση και το σκι,  ενώ κανείς δεν ασχολείται 
με το άθλημα του Αετού.  

 
 

              
ΠΙΝΑΚΑΣ  1.1 

ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.2  ΣΧΟΛEΣ  

 
Στην προσπάθεια να κάνουμε μία εκτίμηση των σχολών ή των φορέων που απονέμουν 
διπλώματα σχετικά με τις δραστηριότητες του βουνού συμπεριλάβαμε στο 
ερωτηματολόγιο μια σειρά από ανάλογες ερωτήσεις. 
Στο σύνολο των ερωτούμενων οι 77, δηλ. ποσοστό 64% του συνόλου, έχουν 
παρακολουθήσει κάποια σχολή. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αναφερόμαστε σε 
ιδιωτικές σχολές γιατί δεν έχουμε αρκετά στοιχεία ακόμη ώστε να  μπορούμε να 
δώσουμε μία αντιπροσωπευτική εικόνα αυτών.  
Στις ερωτήσεις αν η σχολή έχει συμβάλλει στην αποφυγή κάποιου ατυχήματος στο 
βουνό και στην παροχή περισσοτέρων γνώσεων πρώτων βοηθειών (από την σχολή) οι 
αντίστοιχες απαντήσεις δίνονται στους πίνακες 1.2.1 και 1.2.2.  

  
 

             
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

               
  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.2 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ 
 
 
Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι οι σχολές συμβάλλουν στην αποφυγή 
κάποιου ατυχήματος(ων) στις διάφορες δραστηριότητες στο βουνό, ενώ 
διαπιστώνουμε μία αδυναμία αυτών, στην έλλειψη μαθημάτων σε θέματα παροχής 
πρώτων βοηθειών. 
  
 



 
 

Στην προσπάθειά μας να διαπιστώσουμε με τι συχνότητα μεταφέρει κάποιος 
φαρμακείο ή κουτί πρώτων βοηθειών και ασύρματο μαζί του, αν ενημερώνεται για 
τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο βουνό πριν ξεκινήσει για κάποια 
ανάβαση, αναρρίχηση, διάσχιση με ή χωρίς ορειβατικά σκι κ.λ.π., συμπεριλάβαμε 
στο ερωτηματολόγιο μία σειρά ανάλογων ερωτήσεων.  
Για να έχουμε μία καλύτερη εποπτεία του θέματος χωρίσαμε τους ερωτούμενους σε 
δύο ομάδες, σε αυτούς που έχουν παρακολουθήσει κάποια σχολή και ασχολούνται 
πιο συστηματικά με τα αθλήματα του βουνού και στους υπόλοιπους. Στους πίνακες 
1.2.3 και 1.2.4 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία που πήραμε για τα παραπάνω 
θέματα. 
 
 
 

            
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.3 

ΟΜΑΔΑ 1:   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΣΧΟΛΗΣ 
 
 
 
 
 

             
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.4 

ΟΜΑΔΑ 2:   ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ  ΣΧΟΛΗ 
 

 



 
 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία μεταξύ των δύο πινάκων 1.2.3 και 1.2.4 παρατηρούμε ότι 
οι διαφορές, μεταξύ των δύο ομάδων, είναι μικρές. Αν όμως ομαδοποιήσουμε τις 
απαντήσεις, για την μεταφορά φαρμακείου και του ασυρμάτου και θεωρήσουμε τις 
απαντήσεις "πάντα" και "σχεδόν πάντα" σαν μία ομάδα και τις απαντήσεις "σπάνια" 
 και "ποτέ" σαν μία άλλη ομάδα, τότε θα παρατηρήσουμε ότι οι διαφορές είναι 
αξιοσημείωτες. Αυτό φαίνεται στους πίνακες 1.2.5 και 1.2.6. 
 
 

             
ΠΙΝΑΚΑΣ  1.2.5 

ΟΜΑΔΑ 1:   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΣΧΟΛΗΣ  (ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ) 
 
 
 
 

             
   ΠΙΝΑΚΑΣ  1.2.6 

ΟΜΑΔΑ 2:   ΜΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΣΧΟΛΗΣ (ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ) 
 

 
Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που 
ασχολούνται με τα αθλήματα του βουνού (μικρότερο στην 1η ομάδα, μεγαλύτερο 
στη 2η) δεν μεταφέρουν μαζί τους ένα φαρμακείο ή κουτί πρώτων βοηθειών. Η 
παρακολούθηση κάποιας σχολής φαίνεται να συμβάλλει θετικά στη μεταφορά 
φαρμακείου στο βουνό, αλλά όχι τόσο σημαντικά όσο θα έπρεπε. Επίσης, 
διαπιστώνεται (και στις δύο ομάδες) ότι το ποσοστό των ατόμων που μεταφέρουν 
ασύρματο είναι ελάχιστο.  Το γεγονός αυτό οφείλεται στην δυσκολία να αγοράσει 
κάποιος έναν ασύρματο αλλά και στην αδυναμία των συλλόγων να διαθέτουν 
ασύρματους για τις διάφορες οργανωμένες εκδηλώσεις τους. 
 



 
 

1.3  ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
Ένα πολύ βασικό θέμα στα αθλήματα του βουνού είναι η γνώση παροχής πρώτων 
βοηθειών στην περίπτωση που έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Προκειμένου να 
πάρουμε μια εικόνα για το πόσοι γνωρίζουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, 
συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιο μια σειρά από ατυχήματα και ζητήσαμε από 
τους ερωτούμενους να μας απαντήσουν ποία από τα αναφερόμενα ατυχήματα 
μπορούν να αντιμετωπίσουν διαθέτοντας ένα φαρμακείο ή  ένα κουτί πρώτων 
βοηθειών.  
 Το διάγραμμα 1.3.1 απεικονίζει πόσοι από τους ερωτούμενους (επί τοις εκατό) 
ξέρουν να αντιμετωπίσουν κάποιο ατύχημα στο βουνό με την βοήθεια ενός 
φαρμακείου ή ενός κουτιού πρώτων βοηθειών. Στην ερώτηση αυτή χωρίσαμε τους 
ερωτούμενους σε δύο ομάδες: 
 - Σε αυτούς που ασχολούνται με την ορειβασία και την αναρρίχηση.   
 - Σε αυτούς που ασχολούνται με τη χιονοδρομία. 
 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  1.3.1 
ΓΝΩΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 



 
 

Από το διάγραμμα 1.3.1 παρατηρούμε ότι οι διαφορές είναι μικρές στη γνώση 
παροχής πρώτων βοηθειών (στα αναφερόμενα ατυχήματα) μεταξύ των χιονοδρόμων 
και ορειβατών, αναρριχητών.  Το γεγονός που μας προβληματίζει, είναι ότι στα 
περισσότερα ατυχήματα λιγότεροι από το 50% ξέρουν να παράσχουν πρώτες 
βοήθειες. Για παράδειγμα στην υποθερμία (σύνηθες στο βουνό) μόνο το 48% 
γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, ενώ κάτω από το 40% ξέρει να αντιμετωπίσει την 
παύση αναπνοής. 
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό πρέπει οι σύλλογοι να αναλάβουν μία 
σειρά διαλέξεων στην αντιμετώπιση ατυχημάτων (σε ετήσια βάση). Ομοίως στις 
σχολές το πρόγραμμα τους πρέπει να περιλαμβάνει μία διάλεξη για πρώτες βοήθειες 
(αυτό διαπιστώνεται και από τον πίνακα 1.2.2). 
Τέλος πρέπει να γίνει συνείδηση όλων όσων ασχολούνται με τα αθλήματα / 
δραστηριότητες στο βουνό να φέρουν μαζί τους ένα φαρμακείο ή κουτί πρώτων 
βοηθειών.      



 
 

 
 
 

 ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΞΕΝΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
 

 ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΕΣ 
 



 
 

2.1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 
Το 2ο μέρος της έρευνας αφορά τα ατυχήματα που έχουν συμβεί σε διάφορες 
αθλητικές και μη δραστηριότητες στο βουνό. 
 Στην έρευνα συγκεντρώσαμε στοιχεία από πενήντα περιπτώσεις ατυχημάτων. Ο 
πίνακας 2.1.1 παρουσιάζει τον αριθμό  των ατόμων που τους συνέβη ατύχημα στην 
αντίστοιχη δραστηριότητα. Οι αριθμοί μέσα στην παρένθεση δηλώνουν πόσα από τα 
άτομα που πάθανε ατύχημα, είχανε παρακολουθήσει κάποια (ανάλογη με την 
δραστηριότητα)  σχολή.  Για παράδειγμα στην ορειβασία, από τα δεκαπέντε άτομα 
που τους συνέβη ατύχημα, τα δύο είχανε παρακολουθήσει κάποια σχολή ορειβασίας. 

 

                    
 ΠΙΝΑΚΑΣ  2.1.1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Στην ερώτηση "τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν όταν έγινε το ατύχημα", ο πίνακας 
2.1.2 μας δείχνει τον αριθμό ατυχημάτων και τις ανάλογες καιρικές συνθήκες που 
επικρατούσαν στο μέρος του ατυχήματος. 
 

                           
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
     
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι από τις πενήντα περιπτώσεις 
ατυχημάτων που συγκεντρώσαμε στις τριάντα πέντε, δηλ. ποσοστό 70%, 
επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες. Αυτό μας έκανε να περιλάβουμε στο 
ερωτηματολόγιο μία σειρά από άλλες πιθανές αιτίες προξένησης ενός ατυχήματος.  
                                                                                                              
 



 
 

Ο πίνακας 2.1.3 δείχνει σε ποσοστιαία αναλογία τις απαντήσεις που έδωσαν οι 
ερωτούμενοι όταν τους ζητήθηκε να αναφέρουν τις πιθανές αιτίες που πίστευαν ότι 
οφειλόταν το ατύχημα.  
 
 

                  
           ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3 

ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Από τον πίνακα 2.1.3 παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων οφείλεται 
από λάθη συντρόφου ή δικά μας (στα λάθη συντρόφου συγκαταλέγονται και τα 
προσωπικά λάθη). Επίσης η υπέρμετρη αισιοδοξία και η άγνοια (ελλιπείς γνώσεις) 
είναι αρκετά υπεύθυνες για ένα μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στην ορειβασία πολλά ατυχήματα οφείλονται στις χιονοστιβάδες. Για το τόσο 
σοβαρό αυτό θέμα θα αναφερθούμε στην επόμενη παράγραφο.  
Ένα ενδιαφέρον θέμα που αφορά τα ατυχήματα είναι σε ποιους μήνες έχουμε το 
μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων ανά δραστηριότητα. Τα επόμενα διαγράμματα 
απεικονίζουν τον αριθμό ατυχημάτων συναρτήσει των μηνών του χρόνου για 
τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες στο βουνό.      
 
 
 



 
 

 

 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
 



 
 

 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
 



 
 

2.2  ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΕΣ 
 
 Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από επτά 
περιπτώσεις ατυχημάτων που οφείλονταν σε  χιονοστιβάδες.  
 
 
 (Α)   ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΞΕΝΗΣΗΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΩΝ 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧIONOΣΤΙΒΑΔΩΝ  ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
 
 (Β)   ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 Από τις επτά χιονοστιβάδες πέντε, δηλ. το 71% του συνόλου, ξεκίνησαν σε έδαφος 
με κλίση 30o, και δύο μεταξύ 35o και 40o.          
 
 
 (Γ)   ΤΥΠΟΣ  ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΩΝ 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2 

ΤΥΠΟΣ ΧIONOΣΤΙΒΑΔΩΝ 
 

Από τον πίνακα 2.2.2 παρατηρείται ότι από τις αναφορές που είχαμε για τις επτά 
χιονοστιβάδες και οι επτά ήταν χιονοστιβάδες πλάκας, επιφανειακές και κινούνταν 
κατά μήκος του πρανούς. Επίσης μόνο μία ήταν χωρίς όρια και στις τέσσερις ήταν 
στεγνό το χιόνι ενώ στις άλλες τρεις υγρό.  
Πρέπει τέλος να αναφέρουμε ότι από τις παραπάνω χιονοστιβάδες οι τέσσερις πέσανε 
στον Όλυμπο στη θέση Ανάθεμα, μία στα Τζουμέρκα στη θέση Στρογγούλα, μία στην 
Γκαμήλα και μία στην Ζήρεια.                                                                        



 
 

2.3  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Εξετάζοντας κατά πόσο οι ομάδες στις οποίες συνέβη ατύχημα ήταν κατάλληλα 
εφοδιασμένες με κουτί πρώτων βοηθειών ώστε να αντιμετωπίσουν ένα ατύχημα 
διαπιστώσαμε ότι στο 50% των περιπτώσεων  δεν υπήρχε φαρμακείο ή κουτί πρώτων 
βοηθειών. 
Ο πίνακας 2.3.1 απεικονίζει πώς αντεπεξήλθε κάποιος ένα ατύχημα που του συνέβη 
σε μία δραστηριότητα στο βουνό. 
 

                    
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Οι περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκε ένα ατύχημα με την βοήθεια ομάδα διάσωσης 
είναι μόνο τρεις και αυτό οφείλεται διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη 
οργανωμένες ομάδες διάσωσης. Το θέμα της διάσωσης θα το αναλύσουμε στο τρίτο 
μέρος της έρευνας. 
 
 
2.4 ΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  
 
Εξετάζοντας τα ατυχήματα στο άθλημα της αναρρίχησης, παρατηρήσαμε ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων συνέβη σε αναρριχητικές πίστες (αναφερόμαστε μόνο 
σε φυσικές και όχι σε τεχνητές πίστες). Σύμφωνα με τα ατυχήματα που 
συγκεντρώσαμε, το διάγραμμα 2.4.1 απεικονίζει το ποσοστό ατυχημάτων που συνέβη 
σε αναρριχητικές πίστες. 
 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.4.1 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΕΣ 
Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε το γεγονός του αυξημένου ποσοστού 
ατυχημάτων στις αναρριχητικές πίστες, ανακαλύψαμε μία σειρά αιτιών τις οποίες 
παραθέτουμε παρακάτω: 



 
 

 (α) Μία πίστα είναι ένα αναρριχητικό πεδίο το οποίο, σε αντίθεση με άλλα 
αναρριχητικά πεδία, δεν προβληματίζει τον αθλούμενο σε θέματα υποχώρησης 
(δύσκολη ή αδύνατη), σε πιθανή αλλαγή καιρού, σε δυσκολία πρόσβασης σε μέρος 
κατάλληλο για την παροχή  βοήθειας, σε πτώσεις λίθων, κ.ά.  Δημιουργείται έτσι μία 
ψευδή αίσθηση έλλειψης αντικειμενικών κινδύνων που από την φύση του έχει το 
άθλημα της αναρρίχησης, έτσι ώστε πολλοί αθλούμενοι να μη  αντιμετωπίζουν μία 
αναρριχητική πίστα με την απαιτούμενη σοβαρότητα όπως άλλα αναρριχητικά πεδία. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την χαλαρή και  πλημμελή προσοχή του αθλούμενου στα 
αναρριχητικά περάσματα μίας πίστας αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα προξένησης 
κάποιου ατυχήματος.  
  
(β)  Λόγω μικρού ύψους πολλών αναρριχητικών περασμάτων ο αθλούμενος πολλές 
φορές δε χρησιμοποιεί σχοινί ασφαλείας. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι σπάνια 
χρησιμοποιείται κράνος στις αναρριχητικές πίστες. Ελλείψει αυτών, μία πτώση σ' ένα 
πέρασμα της πίστας οδηγεί συνήθως σε τραυματισμό του αθλούμενου. 
 
(γ)  Λόγω ευκολίας της πρόσβασης στις αναρριχητικές πίστες παρατηρείται μεγάλη 
συγκέντρωση ατόμων σχετικά και μη με το άθλημα της αναρρίχησης. Έτσι 
παρατηρείται πολλά άτομα με ελάχιστη ή μηδαμινή εμπειρία στην αναρρίχηση, να 
προσπαθούν δύσκολα περάσματα χωρίς κανένα ασφαλιστικό μέσο. 
 
(δ)  Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω (ευκολία πρόσβασης, μικρό ύψος 
κ.λ.π.) πολλοί αθλούμενοι προπονούνται μόνοι τους στις αναρριχητικές πίστες. Στην 
περίπτωση που συμβεί κάποιο μικρό ατύχημα στον αθλούμενο, μη παρευρισκόμενος 
κάποιος να του προσφέρει  βοήθεια, μπορεί αυτό το ατύχημα να αποβεί μοιραίο ή 
πολύ σοβαρό. 
 
(ε) Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε και το γεγονός, ότι καθώς στην πίστα 
δημιουργείται  μία ψευδή αίσθηση έλλειψης αντικειμενικών κινδύνων (για λόγους 
που αναφέραμε παραπάνω), ο αθλούμενος αισθάνεται πιο άνετος και ξεκινάει να 
αναρριχάται απότομα χωρίς το απαραίτητο ζέσταμα, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν 
αρκετοί μικροτραυματισμοί,  όπως θλάσεις μυών, τενοντίτιδες κ.α. 



 
 

 
 

 
 

 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

 
 



 
 

 3.1  ΔΙΑΣΩΣΗ 
 
Το 3ο μέρος της έρευνας ασχολείται με τις διασώσεις σε  ατυχήματα που έχουν συμβεί σε 
διάφορες αθλητικές και μη δραστηριότητες στο βουνό. 
Στην έρευνα συγκεντρώσαμε στοιχεία από τριάντα περιπτώσεις διασώσεων. Χρειάζεται να 
αναφέρουμε ότι σχεδόν σε όλες τις ομάδες διάσωσης συμμετείχαν άτομα που δεν είχαν ούτε 
τις απαιτούμενες γνώσεις ούτε και την ανάλογη εμπειρία από διασώσεις.  
Ο πίνακας 3.1.1 παρουσιάζει τον χρόνο που χρειάστηκε για να ειδοποιηθούν άτομα για 
διάσωση. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  3.1.1 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
 
 
 Αναφερόμενοι στον παραπάνω πίνακα σχεδόν και στις εννέα περιπτώσεις που χρειάστηκε 
πάνω από μία ώρα να ειδοποιηθεί η ομάδα διάσωσης, τα άτομα της ομάδας ήταν ξένα με την 
δραστηριότητα που συνέβη το ατύχημα  (αστυνομία, στρατός, κλπ.). Στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις την ομάδα διάσωσης την αποτελούσαν άτομα που παρευρίσκονταν στο μέρος 
που συνέβη το ατύχημα και συμμετείχαν στην ίδια δραστηριότητα.  
 
 
Ο πίνακας 3.1.2 παρουσιάζει τον χρόνο που χρειάστηκε για να μεταβεί η ομάδα διάσωσης 
στο τόπο του ατυχήματος. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  3.1.2 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

                                                                               
 
 



 
 

Αναλύοντας τον πίνακα 3.1.2 παρατηρούμε ότι σε δεκατρείς περιπτώσεις χρειάστηκε πάνω 
από μία ώρα για να μεταβεί η ομάδα διάσωσης στον τόπο του ατυχήματος. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι σε δέκα από τις δεκατρείς αυτές περιπτώσεις, την ομάδα διάσωσης την 
αποτελούσαν άτομα ξένα με τις δραστηριότητες του βουνού (αστυνομία, στρατός κλπ.). 
Ο πίνακας 3.1.3 παρουσιάζει τον χρόνο μεταφοράς του ή των τραυματιών από τον τόπο του 
ατυχήματος σε χώρο κατάλληλο για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  3.1.3 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 
 
 
Από τον πίνακα 3.1.3 παρατηρούμε ότι χρόνος μεταφοράς του ή των τραυματιών σε μέρος 
κατάλληλο για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στις περισσότερες περιπτώσεις 
είναι αρκετά μεγάλος. 
Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνουμε ότι η διάσωση στην Ελλάδα είναι ελλιπής και 
σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη. 
Καταγράφοντας και αναλύοντας κάποιες παρατηρήσεις των ατόμων που συμμετείχαν σε 
ομάδες διάσωσης, προτείνουμε παρακάτω μία σειρά σκέψεων και προτάσεων οι οποίες 
πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν το θέμα διάσωσης στην Ελλάδα:  
 Δημιουργία τοπικών ομάδων διάσωσης 
 Συνεργασία των ομάδων αυτών με την Αστυνομία- Στρατό 
 Δημιουργία τοπικών σχολών διάσωσης εκτός από τις περιφερειακές ομοσπονδιακές 

σχολές 
 Διάθεση ειδικού ελικοπτέρου και κατάλληλα εκπαιδευμένου πιλότου είτε από τον 

Στρατό είτε από κάποιο ασφαλιστικό φορέα 
 Εξοπλισμός των καταφυγίων και εφοδιασμός των συλλόγων με ασυρμάτους 
 Εκπαίδευση ιατρών σε τεχνικά ζητήματα της διάσωσης 
 Συντονισμός και ενημέρωση των ομάδων διάσωσης από ένα κεντρικό μηχανισμό 

διάσωσης 
 

 


