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Γιάννης 
Πετρομιανός  
 

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ 
 

 
 

ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΕΣ 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΑΠΟΦΥΓΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 
   Το χιονισμένο βουνό, πεδίο δράσης για την ορειβασία, την αναρρίχηση και τη χιονοδρομία, μπορεί 
να κρύβει σοβαρούς αντικειμενικούς κινδύνους με σοβαρότερο αυτόν των χιονοστιβάδων. 
   Για τη μείωση αυτού του κινδύνου θα πρέπει να γνωρίζουμε το μηχανισμό σχηματισμού των 
χιονοστιβάδων, ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε την γέννησή τους και στη συνέχεια τους τρόπους 
αποφυγής και αντιμετώπισής τους. 
   Έχουμε λοιπόν:        

 
Α.ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΑΠΟΦΥΓΗ 
   Για να καταλάβουμε το πώς δημιουργούνται οι χιονοστιβάδες είναι απαραίτητες ορισμένες 
στοιχειώδεις γνώσεις γύρω από το χιόνι και τις ιδιότητές του. 

 
ΤΟ ΧΙΟΝΙ 

   Το χιόνι δημιουργείται από την υγρασία του αέρα που συγκεντρώνεται γύρω από μόρια σκόνης σε 
θερμοκρασίες κάτω του 0ºC. Έχουν παρατηρηθεί στο μικροσκόπιο 6.000 διαφορετικοί τύποι νιφάδων, 
πρακτικά  δε, υπάρχουν άπειροι γιατί εξαρτώνται από την υγρασία και τη θερμοκρασία που 
σχηματίζονται. 
   Γενικά το χιόνι το χωρίζουμε σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τις συνθήκες σχηματισμού του. 
   Ξηρό χιόνι: μικροί σαφείς εξάγωνοι αστέρες που δημιουργούνται σε συνθήκες εξαιρετικού κρύου. 
Όσο και να τους πιέσουμε με τα χέρια δεν σχηματίζουν μπάλα. 
   Μέτριας υγρασίας χιόνι: μικροί αστέρες με τάση στρογγυλοποίησης στα άκρα.  
   Υγρό χιόνι: αστέρες σχετικά μεγάλοι ( μπορούν να φτάσουν και τα 3cm διάμετρο), 
στρογγυλοποιημένοι, που δημιουργούνται σε θερμοκρασίες κοντά στους 0ºC. 
   Σημειώνουμε εδώ ότι οι δύο ακραίοι τύποι χιονιού προκαλούν τις χιονοστιβάδες, επίσης δε, ότι οι 
δύο πρώτοι τύποι δεν διατηρούνται για πολύ στην αρχική τους κατάσταση όταν φτάσουν στο έδαφος.  
   Το ειδικό βάρος του χιονιού μπορεί να είναι από 0,03 έως 0,8, δηλαδή το βάρος ανά m³ αρχίζει από 
30kgr και φτάνει τα 800kgr. Είναι λοιπόν εύκολο να φανταστούμε τι μπορεί να συμβεί όταν πέσει μια 
χιονοστιβάδα έστω και μερικών δεκάδων κυβικών μέτρων. 
   Συνήθως το χιόνι έχει ειδικό βάρος όταν πέφτει 0,05-0,07 και όταν στρωθεί στο έδαφος φτάνει το 
0,2-0,3, εφ’ όσον δεν παρατηρηθούν σοβαρές αλλαγές των ατμοσφαιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα της 
θερμοκρασίας. Έτσι, ενώ συνήθως το χιόνι περιέχει 90% αέρα όταν πέφτει, όταν στρωθεί και μετά από 
μία-δύο ημέρες, αυτή η αναλογία μειώνεται στο 70-60% και συνεχίζει να μειώνεται όσο περνά ο 
καιρός.  
   Όταν το χιόνι στρωθεί  είτε στο έδαφος είτε σε παλαιότερο στρώμα χιονιού, μπαίνουν σε κίνηση δύο 
ειδών διαδικασίες, η καταστροφική μεταμόρφωση και η παραγωγική μεταμόρφωση. 
   Η καταστροφική μεταμόρφωση είναι η πρώτη διαδικασία που συντελείται μόλις το χιόνι επικαθίσει 
στο έδαφος. Συνίσταται στην καταστροφή των ακίδων (λιώσιμο) και το σχηματισμό δεσμών μεταξύ 
των κλάδων των αστέρων του χιονιού. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας  στο 
στρώμα του χιονιού, τόσο λόγω της θερμοκρασίας του εδάφους, όσο και της πιέσεως που 
δημιουργείται από το βάρος των επικαθήμενων στρώσεων. 
   Η παραγωγική μεταμόρφωση συντελείται είτε μετά την καταστροφική μεταμόρφωση, λόγω 
αποδέσμευσης αέρα κατά την καταστροφή των ακίδων, είτε (σπανιότατα) λόγω απότομης αλλαγής των 
ατμοσφαιρικών συνθηκών. Τι ακριβώς συμβαίνει; Μεταξύ του εδάφους και του αέρα συνήθως υπάρχει 
διαφορά θερμοκρασίας και μάλιστα μεγάλη (θερμό το έδαφος – ψυχρός ο αέρας). Έτσι ο αέρας που 
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απελευθερώνεται κατά τη καταστροφική μεταμόρφωση κινείται προς τα πάνω (από τα θερμότερα στα 
ψυχρότερα) μεταφέροντας υγρασία. Συναντώντας τα πάνω ψυχρά στρώματα χιονιού η υγρασία 
απορροφάται  από αυτά και μετατρέπει  τους εξαγωνικούς αστέρες σε σκληρά σφαιρίδια με ελάχιστη 
συνοχή. 
   Η πορεία και των δύο αυτών διαδικασιών εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις επικρατούσες 
ατμοσφαιρικές συνθήκες. Έτσι η καταστροφική μεταμόρφωση γίνεται εντονότερη όσο υψηλότερη 
είναι η θερμοκρασία, ενώ η παραγωγική μεταμόρφωση εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας 
αέρος-εδάφους και φυσικά επιταχύνεται όταν αυτή η διαφορά είναι μεγάλη (συνήθως αυτό σημαίνει 
ψυχρό άνεμο). Όλα αυτά φυσικά σε συνάρτηση με το είδος του χιονιού (ξηρό-μέτριας υγρασίας-υγρό). 
   Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χιονιού έχει επίσης ο άνεμος, όχι τόσο ως παράγοντας 
θερμοκρασίας, όσο ως παράγοντας μηχανικής παραμόρφωσης των αστέρων (καταστροφή των ακίδων 
κατά τη μεταφορά των αστέρων από τον αέρα, συσσώρευση υπό πίεση σε μεγάλους όγκους), γεγονός 
που συντελεί σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία χιονοστιβάδων. 
 

ΟΙ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΕΣ 
   Οι χιονοστιβάδες κατατάσσονται σε διάφορα είδη ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε. Τα 
βασικότερα κριτήρια είναι 5 και συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΩΝ: 
 

Υγρασία χιονιού:            Στεγνό χιόνι                                               Υγρό χιόνι 
 
Τύπος σπασίματος:         Σημειακό                                                   Τομή πλάκας 
 
Βάθος χιονιού:                 Όλο το βάθος του χιονιού                         Επιφανειακά 
 
Είδος κίνησης:                 Κατά μήκος του πρανούς                          Μέσω του αέρα 
 
Διαδρομή:                        Με πλάγια όρια                                         Χωρίς πλάγια όρια 

                            Xιονοστιβάδα πλάκας χιονιού                   Xιονοστιβάδα μη σφιχτού χιονιού 
 
Κάθε χιονοστιβάδα συγκεντρώνει και τα 5 κριτήρια σε κάποιο συνδυασμό. 
   Σημειακό σπάσιμο (χιονοστιβάδα μη σφιχτού χιονιού) μπορεί να συμβεί σε μια τρύπα που ανοίχτηκε 
στο χιόνι π.χ. από τη πτώση μιας πέτρας ή σε ένα άνοιγμα ανάμεσα στα βράχια π.χ. λούκι. 
Επιφανειακή είναι ή χιονοστιβάδα όταν ένα στρώμα χιονιού κυλάει πάνω σ’ ένα άλλο. Κίνηση μέσω 
του αέρα συμβαίνει όταν η χιονοστιβάδα διαχυθεί στον αέρα. Τότε αποκτά μεγάλη ταχύτητα (έχει 
μετρηθεί ταχύτητα 330km/h) και καταστροφική ισχύ τυφώνα. 
Xιονοστιβάδες από πλάκες χιονιού 
Συνεκτικό χιόνι πάνω σ’ ένα αδύναμο στρώμα: η πλάκα σπάει μονοκόμματα. Oι πλάκες χιονιού είναι 
οι πιο επικίνδυνες χιονοστιβάδες. Eίναι πιθανές ακόμα όταν τα επιφανειακά στρώματα φαίνεται ότι 
αποτελούνται από χιόνι πούδρα χωρίς συνοχή. 
Xιονοστιβάδες υγρού χιονιού 
Kατά την άνοιξη το χιόνι χάνει τη συνοχή του καθώς «μουλιάζει» βαθμιαία: αυξανόμενος κίνδυνος για 
χιονοστιβάδες υγρού χιονιού. 
Aν η επιφάνεια του χιονιού ξαναπαγώσει ύστερα από μια ξάστερη νύχτα, επικρατούν πολύ επικίνδυνες 
συνθήκες πριν το μεσημέρι. Προσέξτε μετά το μεσημέρι και γενικά όποτε ο ουρανός είναι 
συννεφιασμένος. 
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ΣXHMATIΣMOΣ XIONOΣTIBAΔΩN-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Πεδίο 
   Μία χιονοστιβάδα στεγνού χιονιού μπορεί να ξεκινήσει από κλίση εδάφους 18º ενώ μία υγρού 
χιονιού από 7º. Πάντως οι συνήθεις κλίσεις έναρξης χιονοστιβάδων είναι από 25 έως 40º ενώ πάνω 
από 50º σπανίως δημιουργούνται χιονοστιβάδες λόγω του ότι τέτοιες κλίσεις δεν συγκρατούν μεγάλες 
ποσότητες χιονιού.  
Η επικινδυνότητα των κλίσεων εξαρτάται και από το είδος της επιφάνειας του εδάφους, με πιο 
επικίνδυνα το χόρτο και τις βράχινες πλάκες ενώ το ανώμαλο έδαφος, οι βράχοι, τα πυκνά δέντρα και 
θάμνοι, αποτελούν εμπόδια. 
 Επίσης, επικίνδυνες επιφάνειες δημιουργεί  η ανομοιογένεια παλιών και νέων στρωμάτων χιονιού. 
Στρώμα που έχει παγώσει (ολόκληρο ή επιφανειακά), προσφέρει ελάχιστη συνοχή σε ένα νέο στρώμα 
χιονιού. Στρώμα χιονιού μικρής πυκνότητας δεν συγκρατεί εύκολα ένα υπερκείμενο στρώμα 
μεγαλύτερης πυκνότητας. Στρώμα σκληρών σφαιριδίων λειτουργεί σαν ρουλεμάν για το υπερκείμενο 
στρώμα χιονιού.  
Kλίση 
- Mετρήστε τη γωνία της πλαγιάς με μια κλίμακα γωνίας 

κλίσης πάνω στο χάρτη (1:25.000). Δώστε προσοχή στα 
προφίλ εδάφους με σχήμα S: στην πραγματικότητα έχουν 
πάντα μεγαλύτερη κλίση (σχ.1). 

- Kατά τη διαδρομή, εκτιμήστε την κλίση του πιο απότομου 
τμήματος της πλαγιάς (περ. 20 x 20m.) ή μετρήστε τη 
χρησιμοποιώντας τα μπατόν (σχ.2). 

Aν είναι απαραίτητα τα kick turns η γωνία κλίσης είναι 
περίπου 30°. 
- Yπολογίστε ακόμα τις απότομες πλαγιές πάνω και κάτω 

από τη διαδρομή, ιδιαίτερα αν υπάρχει «σημαντικός» 
κίνδυνος. 

Σχήμα πλαγιάς και τύπος εδάφους 
- Tα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε απότομες 

σκιερές πλαγιές κοντά στην κορυφή της κόψης. 
- Tο λοφώδες πεδίο επιτρέπει την ευκολότερη επιλογή μιας 

ασφαλούς διαδρομής. 
- Tα αραιά δάση δεν προστατεύουν από χιονοστιβάδες 

πλάκας. 
- Oι κόψεις είναι πιο ασφαλείς από τα κοιλώματα. Oι κόψεις 

καθαρίζονται συχνά από τον αέρα, προσφέροντας επίσης 
μια επιφάνεια παλιού χιονιού με καλές συνθήκες. Oι 
ρεματιές και τα κοιλώματα γεμίζουν συχνά με χιόνι που 
παρασύρει ο αέρας, προσφέροντας επίσης μια επιφάνεια 
παλιού χιονιού με κακές συνθήκες. 

Προσανατολισμός 
Οι σκιερές πλαγιές είναι πιο επικίνδυνες από τις ηλιόλουστες. 
Mέγεθος πλαγιάς 
- Πόσο μεγάλη είναι η πλαγιά; Υπάρχει run-out; 
- Παγίδα πεδίου; Yπάρχει κίνδυνος να θαφτεί κανείς βαθιά 

σε πεδίο με μεγάλες κοιλότητες και απολήξεις ρεματιών; 
 
 

Συνθήκες 
Άλλο ένα κριτήριο επικινδυνότητας είναι η  πρόσφατη χιονόπτωση. Συνήθως σε κατάσταση άπνοιας  
χρειάζονται 30 με 50cm χιονόπτωσης για να ξεκινήσουν χιονοστιβάδες. Όμως σε περίπτωση ισχυρών 
ανέμων φτάνουν μόλις 10cm χιονόπτωσης για να δημιουργηθούν καταστροφικές χιονοστιβάδες: ο 
αέρας μεταφέρει το χιόνι, συσσωρεύοντάς το, συνήθως στις υπήνεμες πλαγιές και τα λούκια ή 
σπανιότερα σε προσήνεμες πλαγιές που ορθώνονται εμπόδια στη ροή του αέρα. 
Η συσσώρευση τεράστιων ποσοτήτων ψυχρού χιονιού πάνω στο ήδη υπάρχον εντείνει τη δράση της 
παραγωγικής μεταμόρφωσης (σκληρά σφαιρίδια με ελάχιστη συνοχή) δημιουργώντας ιδιαίτερα 
επικίνδυνες  συνθήκες. 
Nέο χιόνι + Aέρας = Κίνδυνος χιονοστιβάδων πλάκας 
Μεγάλο ύψος νέου χιονιού: τουλάχιστον «σημαντικός» κίνδυνος χιονοστιβάδας 
- 10-20 εκ. όταν οι συνθήκες είναι επικίνδυνες 

 
Σχ. 1: Πλαγιά με προφίλ σχήματος 
«S» 
 

 
Σχ. 2: Mέτρηση της γωνίας κλίσης 
με τα μπατόν: 
οι 30° αντιστοιχούν σε 58%, 
οι 35° αντιστοιχούν σε 70%, 
οι 40° αντιστοιχούν σε 84% του 
μήκους του μπατόν ή  
1/2 του μπατόν περίπου 30° 
2/3 του μπατόν περίπου 35° 
όλο το μήκος του μπατόν 45° 
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- 20-30 εκ. όταν οι συνθήκες είναι ανάμικτες 
- 30-50 εκ. όταν οι συνθήκες δεν είναι επικίνδυνες 
Μη επικίνδυνες συνθήκες: ασθενείς ή μέτριοι άνεμοι, θερμοκρασία αέρα κοντά στους 0° C, πολύ 
ανώμαλη επιφάνεια του παλιού χιονιού, πλαγιά την οποία έχουν διασχίσει πολλοί ορειβάτες ή σκιέρ. 
Επικίνδυνες συνθήκες: έντονη χιονόπτωση, ισχυροί άνεμοι (>50 km/h), χαμηλή θερμοκρασία (κάτω 
των -5 με -10° C), ομαλή επιφάνεια παλιού χιονιού, πλαγιά που σπάνια διασχίζουν ορειβάτες ή σκιέρ. 
Επικίνδυνα σημάδια: χαρακτηριστικά για το «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδας 
Πρόσφατες, φυσικές και μακρινές χιονοστιβάδες πλάκας. Τριγμοί και ρωγμές που «προχωρούν» 
γρήγορα. 
 
Γενικές συνθήκες χιονιού, χιονοκάλυψη 
Η ταχύτητα χιονόπτωσης είναι το ίδιο σημαντικός παράγοντας όσο και η ποσότητα για τη πρόκληση 
χιονοστιβάδας. Η αργή συσσώρευση επιτρέπει στο χιόνι την αργή καταστροφική του μεταμόρφωση 
και το σχηματισμό δεσμών μεταξύ των αστέρων του, με αποτέλεσμα να μπορεί να δεχθεί το επιπλέον 
φορτίο. Στην αντίθετη  περίπτωση το βάρος του θα παρασύρει το χιόνι δημιουργώντας χιονοστιβάδα. 
 
Ένα παχύ στρώμα χιονιού είναι γενικά πιο σταθερό από ένα λεπτό. H εκτίμηση του κινδύνου μπορεί 
να συμπληρωθεί με δοκιμές στο πεδίο (τομής με το φτυάρι, στήλης και πίεσης) για ν’ αποκτήσετε 
επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες. Yπάρχουν αδύναμα στρώματα ή σημεία επαφής (π.χ. κρούστα 
πάγου); Tο όριο κάθε στρώματος είναι ένα πιθανό αδύναμο σημείο, ιδιαίτερα αν υπάρχει σημαντική 
διαφορά στη σκληρότητα ή το μέγεθος του κόκκου του χιονιού. 

Το τεστ της στήλης 
Για να βρείτε τα αδύναμα στρώματα: κόψτε μια στήλη χιονιού γύρω στα 30x30 εκ. 
Προκαλέστε μια ρωγμή φορτώνοντας σταδιακά την κορυφή της στήλης (πιέζοντάς τη).  
 
Θερμοκρασία 
   Τέλος, η αύξηση της θερμοκρασίας   που διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταβάλλει σημαντικά 
τη συνοχή του χιονιού. Τα επιφανειακά στρώματα αρχικά και τα βαθύτερα αργότερα, γίνονται ασταθή 
και επικίνδυνα. Προσοχή στις νότιες πλαγιές. 
 
Λάβετε υπόψη την προηγηθείσα και την αναμενόμενη εξέλιξη. Oι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούν 
τον κίνδυνο. Oι υψηλές επιδρούν μακροπρόθεσμα σταθεροποιητικά, ιδιαίτερα οι επαναλαμβανόμενοι 
κύκλοι ζέστης-κρύου. 
H ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας γύρω στους 0° ευνοεί την αστάθεια. H ηλιακή ακτινοβολία 
θερμαίνει σημαντικά τα επιφανειακά στρώματα, επιτείνοντας έτσι την αστάθεια. 
H πρώτη ηλιόλουστη μέρα ύστερα από μια περίοδο χιονόπτωσης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. 
 
O κίνδυνος χιονοστιβάδας παραμονεύει κυρίως με: 
- φρέσκο χιόνι σε συνδυασμό με αέρα 
- θερμοκρασίες με ραγδαία άνοδο 
- αδύναμα στρώματα με χιονοκάλυψη 
 
Ανθρώπινοι παράγοντες 
Πολλά ατυχήματα από χιονοστιβάδες έχουν συμβεί όχι επειδή δεν ήταν δυνατόν ν’ αναγνωριστεί ο 
κίνδυνος, αλλά εξαιτίας υποκειμενικών στοιχείων όπως λάθος κρίση και ανάλογη συμπεριφορά. H 
αντίληψη, η λήψη απόφασης και η συμπεριφορά είναι διαδικασίες οι οποίες επηρεάζονται έντονα από 
διανοητικούς/ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 
 
Δώστε προσοχή σε (παραδείγματα): 
- Ψευδαισθήσεις/όρια αντίληψης: στην ομίχλη ή σε διάχυτο φως δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε 

σωστά το πεδίο. Σε καιρό που προμηνύει καταιγίδα δεν μπορούμε ν’ ακούσουμε τους ήχους του 
χιονιού που προειδοποιούν για τον κίνδυνο χιονοστιβάδας. 

- Συναισθηματικά επηρεασμένη αντίληψη/ευσεβείς πόθοι: συχνά βλέπουμε αυτό που επιθυμούμε να 
δούμε. Τείνουμε να φιλτράρουμε τις πληροφορίες προς όφελος του σχεδίου μας. 

- Θετική ενίσχυση/υπερβολική αυτοπεποίθηση: ως τώρα, όλα πάνε πάντα καλά. T’ ατυχήματα 
συμβαίνουν στους άλλους. Tα έχω όλα υπό έλεγχο. 

- Oμάδα: Tάση των ομάδων ν’ αναλαμβάνουν μεγαλύτερα ρίσκα, πίεση από την ομάδα/το 
σύντροφο, ανταγωνισμός μέσα κι ανάμεσα στις ομάδες. Παρουσία άλλων ομάδων ή ίχνη από 
πέδιλα του σκι. 
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- Eλλιπής επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας, σχετικά π.χ. με την τήρηση αποστάσεων ή 
την κατάβαση διαδρομών. Kατάλαβαν όλοι τις οδηγίες; Mπορώ να βασιστώ στο ότι τα άλλα μέλη 
της ομάδας θ’ ακολουθήσουν τις οδηγίες; 

 
Λάβετε πάντα σοβαρά υπόψη σας ένα κακό προαίσθημα. Πρέπει κάθε στιγμή η διάθεσή σας απέναντι 
σε ό,τι νέο παρατηρείτε και στα γεγονότα να είναι θετική: μην παρασύρεστε. 
 
   Μια μέθοδος-οδηγός  για την εκτίμηση του κινδύνου για χιονοστιβάδα είναι η μέθοδος 3x3  

 
EKTIMHΣH TOY KINΔYNOY XIONOΣTIBAΔAΣ: MEΘOΔOΣ 3x3 
 
                    3 κριτήρια 

 
3 φίλτρα   

Συνθήκες: Καιρός και 
Xιόνι 

 

Πεδίο 
 

Aνθρώπινοι 
παράγοντες 

1. Σχεδιασμός 
διαδρομής 
Διαδρομή με 
εναλλακτικές και 
χρονοδιάγραμμα 
«Ποια διαδρομή είναι 
δυνατή;» 
 
 
 

- Δελτίο χιονοστιβάδων 
- Δελτίο καιρού 
- Πρόσθετες 
πληροφορίες: από τον 
καταφυγιάρχη κ.λπ. 
 
 

- Xάρτης (1:25.000) 
- Bιβλίο-οδηγός 
- Φωτογραφίες 
- Περάσματα-κλειδιά 
- Yπολογισμός 

κλίσης  
- Eναλλακτικές 
- Xρονοδιάγραμμα 
 

- Ποιος θα 
συμμετέχει; 

- Mέγεθος ομάδας 
- Tεχνική και φυσική 

κατάσταση 
- Eξοπλισμός 
- Yπευθυνότητα 
 
 

2. Eκτίμηση του 
τοπικού κινδύνου 
Eπιλογή διαδρομής και 
εναλλακτικές 
«Yπάρχει κάτι 
απρόσμενο;» 
 
 
 

- Ταχύτητα 
χιονόπτωσης, ύψος 
νέου χιονιού 

- Σήματα κινδύνου 
(δελτίο 
χιονοστιβάδων) 

- Άνεμος, χιόνι που 
παρασύρει ο αέρας 

- Θερμοκρασία αέρα 
- Oρατότητα 
- Σύννεφα 
- Tάση του καιρού 
- Συνθήκες 

χιονοκάλυψης 
 
 

- Eίναι σωστή η 
αντίληψή μου; 

- Kλίση 
- Προσανατολισμός 
- Tι υπάρχει 

πάνω/κάτω; 
- Kοντά σε κόψη 
- Tοπογραφία/ 

ανάγλυφο 
- Δάσος 
 

- Ποιος είναι στην 
ομάδα μου; 

- Έλεγχος 
εξοπλισμού και 
πομποδέκτη 
(ARVA) 

- Ποιος άλλος είναι 
στην ίδια διαδρομή; 

- Tακτικός έλεγχος 
της φυσικής 
κατάστασης των 
μελών και του 
χρονοδιαγράμματος 

 
 

3. Eκτιμώντας 
συγκεκριμένες 
πλαγιές, πέρασμα-
κλειδί 
Eπιλογή διαδρομής 
Mέτρα ασφαλείας, 
υποχώρηση 
 
«Nα πάμε ή να μην 
πάμε;» 
 
 

- Ύψος νέου χιονιού 
- Ποιότητα χιονιού 
- Πρόσφατες 

σωρεύσεις χιονιού 
που έχει παρασύρει 
ο αέρας 

- Aκτινοβολία, 
θερμοκρασία 

- Oρατότητα 
- Συχνότητα και 

έκταση 
προηγούμενης 
δραστηριότητας 
σκιέρ-ορειβατών 

 
 

- Kλίση, σχήμα, 
θέση (π.χ. 
απόσταση μέχρι 
την 
κορυφογραμμή), 
σχήμα πλαγιάς 

- Bραχώδη σημεία 
- Ύψωμα και 

προσανατολισμός 
- Kίνδυνος να πέσει 

και να θαφτεί 
κανείς στο χιόνι 

- Δυνατότητες 
παράκαμψης 

 

- Σωματική και 
διανοητική/ 
ψυχολογική 
κατάσταση 

- Tεχνικές 
ικανότητες 

- Mέγεθος ομάδας 
- Πειθαρχία 
- Aρχηγία 
 
 

 
 
 
Με τα 2/3 των κριτηρίων θετικά εξορμούμε, με τα 2/3 αρνητικά επιστρέφουμε. 
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ΔΕΛΤΙΑ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΩΝ  
Στις αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού, όπου υπάρχει πρόβλημα χιονοστιβάδων, υπάρχει  
επιστημονική πρόβλεψη και έκδοση δελτίων επικινδυνότητας.   
 
O βαθμός κινδύνου χιονοστιβάδας εξαρτάται από: την πιθανότητα υποχώρησης του χιονιού (τη φυσική 
σταθερότητα του στρώματος του χιονιού και τις επιδράσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων), την 
κατανομή και τη συχνότητα επικίνδυνων πλαγιών, το μέγεθος και τον τύπο χιονοστιβάδων 
(συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας των ολισθαινόντων στρωμάτων χιονιού). 
 
Δομή δελτίων: Γενική κατάσταση, βραχυπρόθεσμη εξέλιξη, πρόγνωση κινδύνου χιονοστιβάδας για την 
επόμενη μέρα (βαθμός κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων του προσανατολισμού και του υψομέτρου 
των επικίνδυνων πλαγιών), τάση για τις επόμενες μέρες. 
Περιεχόμενο δελτίων: Πληροφορίες για τις συνθήκες χιονιού και τοπικός κίνδυνος χιονοστιβάδας για 
όλες τις επικίνδυνες περιοχές (υποδείξεις για την περιοχή, η τοπική απόκλιση είναι πιθανή, οι 
μεταβάσεις είναι ομαλές).  
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ (συντομευμένη) 

Bαθμός 
κινδύνου 

Xαρακτηριστικά (πιθανότητα 
χιονοστιβάδων, συχνότητα χιονοστιβάδων 
και κατανομή επικίνδυνων πλαγιών, τύποι 
χιονοστιβάδων). 

Συνέπειες και συστάσεις για σκιέρ και 
ορειβάτες εκτός ελεγχόμενων περιοχών. 

1  
μικρός 

H πρόκληση χιονοστιβάδων είναι γενικά 
πιθανή μόνο με μεγάλα πρόσθετα φορτία 
(π.χ. γκρουπ χωρίς κενά διαστήματα) και 
σε μερικές πολύ απότομες πλαγιές. Mόνο 
μερικές φυσικές χιονοστιβάδες είναι 
πιθανές. Προβλέπονται για το 20% 
περίπου της χειμερινής σεζόν. Περίπου 7% 
των δυστυχημάτων. 

Γενικά ευνοϊκές συνθήκες. Kάντε σκι ένας 
ένας και με προσοχή στις πολύ 
απόκρημνες πλαγιές. Aν είναι δυνατόν, 
αποφύγετε τα χιόνια που έχει σωρεύσει 
πρόσφατα ο άνεμος σε απότομες πλαγιές. 
Προσοχή στον κίνδυνο της πτώσης και 
στις πιθανές δυσχερείς συνθήκες στο 
υψηλό αλπικό πεδίο. 

2  
μέτριος 

H πτώση χιονοστιβάδων είναι πιθανή 
ιδιαίτερα με μεγάλα πρόσφατα φορτία, 
ιδιαίτερα στις απότομες πλαγιές που 
υποδεικνύονται στην επίσημη 
ανακοίνωση. Δεν είναι πιθανές μεγάλες 
φυσικές χιονοστιβάδες. Προβλέπονται για 
το 50% περίπου της χειμερινής σεζόν. 
Περίπου το 34% των δυστυχημάτων σε 
σκιέρ και ορειβάτες. 

Καλές συνθήκες ως επί το πλείστον. Oι 
διαδρομές πρέπει να επιλέγονται με 
προσοχή, ιδιαίτερα σε απότομες πλαγιές 
με προσανατολισμό και υψόμετρο που 
επισημαίνονται στο επίσημο δελτίο. 
Αποφύγετε όλες τις πάρα πολύ απότομες 
πλαγιές με προσανατολισμό και υψόμετρο 
που επισημαίνονται στο επίσημο δελτίο 
και τα χιόνια που έχει σωρεύσει πρόσφατα 
ο άνεμος. Κινηθείτε  ένας ένας και με 
προσοχή στις πολύ απόκρημνες πλαγιές. 

3 
σημαντικός 

H πρόκληση χιονοστιβάδων είναι πιθανή 
ακόμα και με μικρά πρόσθετα φορτία (π.χ. 
ένα άτομο), ιδιαίτερα στις απότομες 
πλαγιές που αναφέρονται στο επίσημο 
δελτίο. Σε ορισμένες συνθήκες, μπορεί να 
συμβούν μέτριες και περιστασιακά 
μεγάλες φυσικές χιονοστιβάδες. 
Συχνά υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια 
(τριγμοί, μικρές φυσικές χιονοστιβάδες). 
Προβλέπονται για το 33% περίπου της 
χειμερινής περιόδου. Yπεύθυνες για 
περίπου 47% των δυστυχημάτων σε σκιέρ 
και ορειβάτες. 

Κατά τόπους κακές συνθήκες. Kρίσιμη 
κατάσταση. Aπαραίτητη η πείρα στην 
εκτίμηση κινδύνου χιονοστιβάδας και 
στην επιλογή καλών διαδρομών. 
Aποφύγετε αν είναι δυνατόν τις πολύ 
απότομες πλαγιές με προσανατολισμό και 
υψόμετρο που υποδεικνύονται στο 
επίσημο δελτίο. Προσοχή στις 
χιονοστιβάδες που προκαλούνται από 
απόσταση. Προχωρήστε με προσοχή στις 
τραβέρσες ή όταν μπαίνετε σε άγνωστο 
πεδίο. 

4 
υψηλός 

H πρόκληση χιονοστιβάδων είναι πιθανή 
ακόμα και με μικρά πρόσθετα φορτία σε 
πολλές απότομες πλαγιές κάθε 
προσανατολισμού. Σε ορισμένες 
συνθήκες, είναι πιθανές πολλές μέτριες και 
αρκετές μεγάλες φυσικές χιονοστιβάδες. 
Προβλέπονται για μερικές μόνο μέρες της 
χειμερινής περιόδου. Περίπου το 12% των 
δυστυχημάτων που αφορούν σκιέρ και 
ορειβάτες.  

Κακές συνθήκες. Πολύ επικίνδυνη 
κατάσταση. Γραμμές συγκοινωνίας 
μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο. Aπαιτείται 
εμπειρία στους ήχους κατά την εκτίμηση 
του κινδύνου χιονοστιβάδας. Mείνετε σε 
πεδίο με μέτριες κλίσεις· προσοχή στα 
runout. Eίναι συνήθεις οι χιονοστιβάδες 
που προκαλούνται από απόσταση, ακόμα 
κι αν αυτή είναι μεγάλη. 

5 
πολύ υψηλός 

Eίναι πιθανές αρκετές μεγάλες φυσικές 
χιονοστιβάδες, ακόμα και σε πεδίο με 
μέτρια κλίση, και φτάνουν ως τη βάση της 
κοιλάδας. Eίναι σπάνιες, υπάρχει 
πρόγνωση για περίπου μία μέρα της 
χειμερινής σεζόν. Δεν υπάρχουν 
δυστυχήματα σε σκιέρ και ορειβάτες. 

Πολύ δυσμενείς συνθήκες. 
Kαταστροφική κατάσταση. Tμήματα 
χωριών μπαίνουν σε κίνδυνο, ίσως είναι 
απαραίτητες οι εκκενώσεις. Δεν 
συνιστάται η προσέγγιση στο πεδίο της 
χιονοστιβάδας. 
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KINΔYNOΣ XIONOΣTIBAΔAΣ-ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ (περιληπτικά) 

 
Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο: 

ΣYNΘHKEΣ 
- Πρόσφατη συσσώρευση χιονιού που έχει παρασύρει ο αέρας 
- Σημαντικό ύψος φρέσκου χιονιού 
- Xιόνι με πολλά διαφορετικά στρώματα 
- Σημαντική άνοδος θερμοκρασίας 
- Eνδείξεις κινδύνου: πρόσφατες χιονοστιβάδες, τριγμοί του χιονιού 
- Mικρή ορατότητα 
ANΘPΩΠINOI ΠAPAΓONTEΣ 
- Mεγάλη ομάδα 
-     Επιβάρυνση-σοκ του χιονιού (μικρές αποστάσεις μεταξύ των ορειβατών, άλμα, πτώση σκιέρ) 
EΔAΦOΣ 
- Έδαφος με κοίλο σχήμα 
- Δυσμενής προσανατολισμός 
- Πλαγιά με μεγάλη κλίση από πάνω μας, πεδίο-παγίδα: κίνδυνος να θαφτούμε βαθιά στο χιόνι 
- Kοντά σε κορυφογραμμή (κορνίζες)  
- Έδαφος με μεγάλη κλίση και πέτρες που εξέχουν 
- Kίνδυνος πτώσης 

Παράγοντες που μειώνουν τον κίνδυνο: 
ΣYNΘHKEΣ 
- Xιονοκάλυψη με λίγα, όμοια και παχιά στρώματα 
- Πλαγιά την οποία διασχίζουν πολλοί ορειβάτες  ή σκιέρ 
ANΘPΩΠINOI ΠAPAΓONTEΣ 
- Προσεκτική επιλογή διαδρομής 
- Πειθαρχημένοι συμμετέχοντες, μικρές ομάδες 
- Mικρή επιβάρυνση του χιονιού 
EΔAΦOΣ 
- H πλαγιά είναι πιο χαμηλά  
- Eυνοϊκός προσανατολισμός 
- Κυρτό έδαφος 
 
Στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας (που πρέπει να εφαρμόζονται γενικά) 
- Είμαστε ενημερωμένοι για τις συνθήκες καιρού και χιονοστιβάδων, σχεδιάζουμε τη διαδρομή 

(Μέθοδος 3Χ3). 
- Γνωρίζουμε τις μεθόδους ανεύρεσης θυμάτων χιονοστιβάδας, διαθέτουμε πομποδέκτη(ARVA), 

έχουμε πάντα μαζί μας φτυάρι για χιονοστιβάδες και ράβδο διάσωσης (σόντα).  
- Συνεχή επανεκτίμηση: καιρού, χιονιού, εδάφους, ανθρώπινων παραγόντων, χρονοδιαγράμματος. 
- Παρακάμπτουμε τις πρόσφατες σωρεύσεις χιονιού που έχει παρασύρει ο αέρας. 
- Λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές στη θερμοκρασία οι οποίες εξαρτώνται από την ώρα και την 

επίδραση της ακτινοβολίας (ακόμα και καθ’ οδόν για το καταφύγιο). 
Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης (που πρέπει να εφαρμόζονται ιδιαίτερα αν υπάρχουν ανησυχητικές 
ενδείξεις) 
- Βαδίζουμε στις επικίνδυνες πλαγιές ένας-ένας, όχι δεμένοι σε σχοινοσυντροφιά, διαγράφοντας 

ευθεία πορεία ή ζικ-ζάκ που τείνουν σε ευθεία γραμμή και πατώντας ο ένας στα βήματα του 
άλλου. Αποφεύγουμε τις τραβέρσες που κόβουν τις πλαγιές. 

- Αποφεύγουμε τα λούκια, τα πεδία με μεγάλη κλίση, και αυτά που είναι εκτεθειμένα σε πτώσεις 
κορνιζών ή σεράκ (στους παγετώνες). 

- Κρατάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας (κατά την ανάβαση τουλάχιστον 10 μ., κατά την κατάβαση με 
σκι περισσότερα ή ένας-ένας).  

- Καθορίζουμε μια διαδρομή κατάβασης, κάνουμε σκι μαλακά, αποφεύγουμε τις πτώσεις. 
- Κάνουμε τεστ συνοχής του χιονιού. 
- Σχεδιάζουμε τη διάσχιση ενός εκτεθειμένου πεδίου. Απασφαλίζουμε σακίδια, κλείνουμε 

φερμουάρ,  περνάμε ένας-ένας, σταματάμε για ανασυγκρότηση σε ασφαλή σημεία, 
παρακολουθούμε  αυτούς που κινδυνεύουν. 

- Σε περίπτωση ομίχλης ή ανεπαρκούς ορατότητας σε απότομο, άγνωστο πεδίο: επιστρέφουμε! 
Περίπου 90% των θυμάτων χιονοστιβάδων προκάλεσαν 
 μόνοι τους τη θανατηφόρα χιονοστιβάδα. 
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Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 
 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ-ΔΙΑΣΩΣΗ 
 
Aν σας πιάσει η χιονοστιβάδα: 
Προσπαθήστε να ξεφύγετε από την περιοχή της χιονοστιβάδας (σπάνια εφικτό)· πετάξτε τα μπατόν ή 
το πιολέ, προσπαθήστε να αφήσετε το σακίδιο να φύγει (ανοικτοί ιμάντες), προσπαθήστε ν’ ανοίξετε 
τις δέστρες(σκι), τραβήξτε τα γόνατά σας προς το στήθος σας και κρατήστε τα χέρια σας μπρος στο 
πρόσωπό σας. 
Mείνετε ψύχραιμοι - Aγωνιστείτε 
 
Aν δεν θαφτείτε από τη χιονοστιβάδα: 
- Παρακολουθήστε την πτώση της χιονοστιβάδας και τα άτομα που έχουν παγιδευτεί (σημειώστε 

νοερά το σημείο όπου τα είδατε τελευταία φορά και μόλις ξεκινήσει ή διαδικασία ανεύρεσης 
τοποθετήστε ένα σημάδι: μπατόν, πιολέ). 

- Σχηματίστε μια συνολική άποψη - σκεφτείτε – πράξτε. Λάβετε υπόψη τη δική σας ασφάλεια, 
αποφύγετε περαιτέρω ατυχήματα. 

- Αποφασίστε ποια θα είναι η πρώτη περιοχή έρευνας (στην κατεύθυνση πτώσης της χιονοστιβάδας, 
κάτω από το σημείο όπου εθεάθησαν τελευταία φορά τα άτομα). 

- Αρχίστε να ψάχνετε αμέσως με τον πομποδέκτη (κλείστε τους πομποδέκτες που δεν είναι σε 
χρήση) και παράλληλα επιστρατεύστε τα μάτια και τ’ αυτιά σας. 

- Κινητοποιήστε την ομάδα διάσωσης. 
Aν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πομποδέκτες: 
- Ψάξτε με τα μάτια και τ’ αυτιά σας. 
- Κινητοποιήστε την ομάδα διάσωσης. 
- Kάντε συστηματική αναζήτηση με τη ράβδο 
Όταν εντοπίσετε το θύμα σκάψτε μεθοδικά: προς το κεφάλι, οριζόντια, δημιουργώντας μεγάλο 
άνοιγμα. 
 
Σχ. 1  
Σημείο όπου εθεάθη τελευταία φορά. 
Ίχνη εισόδου στην πορεία της 
χιονοστιβάδας. 
Πρωταρχική περιοχή αναζήτησης 
(*πλάτος λωρίδας αναζήτησης για 
έναν πομποδέκτη: 20-40m, σύμφωνα 
με το εγχειρίδιό του.) 
 
 
 
 
Σχ. 2 
Κίνδυνος χιονοστιβάδας = Κίνδυνος 
θανάτου 
 
Mόνο 50% των εντελώς θαμμένων στο 
χιόνι θυμάτων μπορούν ν’ ανευρεθούν 
ζωντανά. 
Πιθανότητες επιβίωσης/ 
Xρόνος ως τη διάσωση (σε λεπτά) 
 
 
 
Χρόνος  που απαιτείται για αυτοδιάσωση: 
Προετοιμασία: από 2 έως 5 λεπτά 
Έρευνα για το πρώτο σήμα: από 2 έως 6 λεπτά 
Εντόπιση και προσδιορισμός: από 1 έως 2 λεπτά 
Ανασκαφή και ανάσυρση: από 15 έως 120 λεπτά 
Σύνολο: από 15 έως 130 λεπτά 
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- Ξεσκεπάστε από το χιόνι το κεφάλι και το στήθος όσο το δυνατόν γρηγορότερα, καθαρίστε τις 

αναπνευστικές οδούς. 
- Aρχίστε τεχνητή αναπνοή (στόμα με μύτη), αν έχει σταματήσει η κυκλοφορία, αρχίστε παράλληλα 

καρδιοπνευμονική ανάνηψη· συνεχίστε τη μέχρι ν’ αναλάβει ένας γιατρός. 
- Εμποδίστε να παγώσει περισσότερο. 
- Τοποθετήστε το θύμα ανάλογα με το τραύμα. 
- Παρακολουθείτε και φροντίζετε με μεγάλη προσοχή το θύμα. 
- Διακομιδή με ελικόπτερο. 
 
Συναγερμός 
Tηλέφωνο για διάσωση (Έκτατη Ανάγκη Ευρώπης 112) 
 
Aναφορά ατυχήματος 
- Ποιος καλεί (όνομα, νούμερο τηλεφώνου, τοποθεσία); 
- Tι συνέβη; 
- Πού είναι η τοποθεσία του ατυχήματος; 
- Πότε συνέβη το ατύχημα; 
- Πόσα είναι τα θαμμένα στο χιόνι θύματα, πόσοι οι βοηθοί; 
- O καιρός στην περιοχή; 
 
Περιεκτική αναφορά = Aποτελεσματική βοήθεια  
 
 
 
 
 
 
Διάσωση από αέρος 
Mην πλησιάζετε το ελικόπτερο προτού σταματήσει ο έλικας. Όταν ο έλικας είναι σε λειτουργία, βγείτε 
και μπείτε μόνο με τη συνοδεία ενός μέλους του πληρώματος διατηρώντας οπτική επαφή με τον 
πιλότο. 
 
 
 
 
Zώνη ελεύθερη από εμπόδια με 
διαστάσεις 25 x25 μ. 
Oριζόντια επιφάνεια προσγείωσης με 
διαστάσεις 6 x 6 μ. 
Γωνία κλίσης πλαγιάς μικρότερη από 6 
μοίρες. 
Δεν υπάρχουν αντικείμενα σε ακτίνα 50 
μέτρων. 
Πατήστε το χιόνι αν είναι δυνατόν. 
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