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τις 10 Οκτωβρίου 2012 μία ομάδα επτά
Ισραηλινών και τεσσάρων Πολωνών
canyoners, πήγαν για ορειβασία στην περιοχή του Γοργοποτάμου. Τρεις από τους
Ισραηλινούς αποφάσισαν να διασχίσουν
το φαράγγι του Γοργοποτάμου. Ξεκίνησαν στις 8:00 το πρωί από την είσοδο του φαραγγιού, που
βρίσκεται πιο πάνω από τα Δυο Βουνά, σε υψόμετρο 1.270
μέτρων, ενώ οι υπόλοιποι της ομάδας, τους περίμεναν στην
έξοδο πάνω από τον Γοργοπόταμο. Η διαδρομή είχε διάρκεια 15 περίπου ώρες χωρίς διανυκτέρευση.
Το φαράγγι του Γοργοποτάμου είναι πολύ εντυπωσιακό και
επιβλητικό. Συγκαταλέγεται στα τρία πρώτα σε όλη την Ευρώπη και θεωρείται το πιο τεχνικό και δύσκολο φαράγγι
στην Ελλάδα. Αποτελεί πόλο έλξης για λάτρεις των αθλημάτων που δραστηριοποιούνται στη φύση και η επισκεψιμότητά του, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους ορειβάτες, ετησίως είναι αύξουσα. Οι ομάδες που θα το διασχίσουν
θα πρέπει να έχουν αρκετή πείρα πάνω στο canyoning, διότι κρύβει αρκετούς κινδύνους. Τα πρώτα 700 μέτρα αποτελούνται από αρκετές τσουλήθρες και jump (βουτιές) και
ακολουθούν καταρράκτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι,
δεν είναι κάθετοι, αλλά ελικοειδείς ως ελατήριο. Αυτό ανεβάζει τη δυσκολία των καταρρακτών, που στο σύνολο τους
είναι 22 με τον μεγαλύτερο να φτάνει στα 95 μέτρα ύψος.
Εξαιτίας του μεγάλου βαθμού δυσκολίας του φαραγγιού, οι
αρχές ενημερώθηκαν από μέλος της ομάδας των Ισραηλινών, μέσω του πανευρωπαϊκού αριθμού 112, μετά τις 8:00
το βράδυ, ότι οι τρεις ορειβάτες δεν είχαν φανεί και ότι
μάλλον κάτι κακό είχε συμβεί. Αμέσως σήμανε συναγερμός και άνδρες της Ε.Μ.Α.Κ. έσπευσαν στην περιοχή για
να οργανώσουν επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων.
Λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ έφτασαν στην έξοδο οι δυο
από τους τρεις αγνοούμενους ορειβάτες. Ανέφεραν ότι είχαν εγκλωβιστεί λόγω περιδίνησης, σε ένα τεχνικό πέρασμα, σε 12μέτρο καταρράκτη, στην απόληξη του φαραγγιού,
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όπου τα νερά περιστρέφονται. Οι δυο κατάφεραν να βγουν,
αλλά ο τρίτος της παρέας, που κουβαλούσε τον σάκο με τα
σχοινιά, δεν τα κατάφερε και η δίνη τον «ρούφηξε» κάτω. Ο
43χρονος Ισραηλινός ορειβάτης εγκλωβίστηκε και πνίγηκε
στη δίνη του ποταμού.
Μετά την πάροδο έξι ετών από αυτή την τραγωδία, δέκα
μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης
(Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. επιχείρησαν να διανύσουν συντεταγμένα, σαν να επρόκειτο να ανταποκριθούν στο ίδιο
συμβάν, τη διαδρομή του φαραγγιού του Γοργοποτάμου και
να χαρτογραφήσουν εκ των «έσω» τις όποιες ιδιαιτερότητες.
Οι άνδρες της Ο.Ο.Ε.Δ. της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. προσομοίωσαν επακριβώς την πορεία του ατυχήματος και κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών σε μελλοντικό χρόνο.
Η αρμοδιότητα της Διάσωσης στη Διάσχιση Φαραγγιών
έγκειται στην ειδικότητα των Ο.Ο.Ε.Δ. Αποτελεί μια επίπονη,
πολύπλευρη και σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία που συνδυάζει δεξιότητες πολλών ορειβατικών και διασωστικών τεχνικών.
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