
Στατιστικά Μετεωρολογικού Σταθμού 
Νίκαια-Περιβολάκι 

Ιανουάριος 2010 
Ο 1οσ μινασ του χρόνου ιταν ιδιαίτερα αγχϊδθσ  για όλουσ όςουσ αςχολοφνται με τον 

καιρό. Υψθλζσ για τθν εποχι κερμοκραςίεσ, Πρωτοχρονιά με 24oC  ,περίπου , μζγιςτθ 

κερμοκραςία και γκρίνια για το Χειμϊνα που δεν ερχόταν…  

Ζτςι λοιπόν το 1ο δεκαήμερο πζραςε με ηζςτθ  και υγραςία  λόγω  νοτιάδων και τθ βροχι  

ςε πολφ χαμθλά επίπεδα , μόλισ 0,9 χιλ. βροχισ εκ των οποίων τα 0,3χιλ. προιλκαν από τθν 

υπερβολικι υγραςία…  

Άξιο λόγου επίςθσ για αυτι τθν περίοδο είναι ο πολφ δυνατόσ άνεμοσ που φυςοφςε ςτισ 

2/01/2010 , με ριπι Δυτικοφ ανζμου που ζφταςε τα 70 περίπου χμ/ϊρα, κάτι που 

μεταφράηεται ςε κυελλϊδθ άνεμο 8 μποφόρ ςτθν πόλθ! 

Το 2ο δεκαήμερο θ κατάςταςθ  κάπωσ καλυτζρεψε με τισ μζςεσ κερμοκραςίεσ των θμερϊν 

να κυμαίνονται από  10 oC ζωσ 12 oC, ενϊ ζπεςαν και 12 περίπου χιλιοςτά βροχισ. 

Τζλοσ το 3ο δεκαήμερο θ κατάςταςθ επιτζλουσ, άρχιηε να κυμίηει Χειμϊνα , με πιο κρφα 

μζρα τθν 26/01/2010 , που είχε μζςθ  θμεριςια κερμοκραςία 3,8 oC , ενϊ ζπεςαν και 17 

περίπου χιλιοςτά βροχισ. 

Γενικά ο Ιανουάριοσ δεν άφθςε ευχαριςτθμζνουσ τουσ φίλουσ του Χειμϊνα , κακϊσ ακόμα 

και τα χιονοδρομικά κζντρα δυςκολεφονταν να μαηζψουν  χιόνι. 

Σύγκριση Ιανουαρίου 2010 με Ιανουάριο 2009 
Ιανουάριοσ 2009 2010 

Μ.Ο. Θερμοκραςίασ 12,2  oC 11  oC 

Βροχόπτωςη ςε χιλιοςτά 67,2 30,9 

Υψηλότερη θερμοκραςία 18,6  oC 23,9 oC 

Χαμηλότερη θερμοκραςία 3,3  oC 2,1 oC 

Μ.Ο. υγραςίασ 67,7 % 68 % 

Μ.Ο. Ατμ. Πίεςησ (hpa) 1014,5 1014 

  

Μελετϊντασ τα παραπάνω μποροφμε να ποφμε ότι κατά μζςο όρο , ο φετινόσ Ιανουάριοσ 

ιταν πιο ψυχρόσ από τον περςινό. Είχε όμωσ και μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ ςτθ 

κερμοκραςιακι του ςυμπεριφορά, κακϊσ είχε κατά 5 τουλάχιςτον βακμοφσ  υψθλότερθ τθ 

μζγιςτθ κερμοκραςία του και κατά 1 περίπου βακμό χαμθλότερθ τθν ελάχιςτθ του. 

Επίςθσ μεγάλθ διαφορά είχαν ςτθ βροχόπτωςθ όπου ο περςινόσ είχε περιςςότερο  από τον 

διπλάςιο υετό, που είχαμε το φετινό Γενάρθ. 
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