
 

 

Σηο υσγείο η τώρα με θερμοκραζίες Γροιλανδίας-Σε επαρτία 
ηης αρκηικής ζώνης μεηαηράπηκε η Βόρεια Ελλάδα 

 
Σε επαξρία ηεο αξθηηθήο δώλεο κεηαηξάπεθε ρζεο ε Βόξεηα Ειιάδα θαζώο ε 

ζεξκνθξαζία έπεζε ην πξσί ζηε ρακειόηεξε ηηκή ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, 

θζάλνληαο ηνπο -24 βαζκνύο Κειζίνπ, όζν δειαδή θαη ζηελ παγσκέλε 

Γξνηιαλδία! 
Οη κεηεσξνιόγνη εθηηκνύλ όηη ζήκεξα ν πδξάξγπξνο ζηε Βόξεηα Ειιάδα είλαη 

πηζαλό λα ππνρσξήζεη ιίγν πεξηζζόηεξν, εμαηηίαο ηνπ πνιηθνύ αεξνρεηκάξξνπ πνπ 

καο επηζθέθζεθε από ηε Σθαλδηλαβία θαη ζα καο εγθαηαιείςεη νπζηαζηηθά ηελ 

Πέκπηε. 
Οη πνιηθήο πξνέιεπζεο αέξηεο κάδεο πνπ βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο ζηα Νόηηα 

Βαιθάληα θαη ζα παξακείλνπλ εθεί κέρξη θαη αύξην, δελ θαηαθξήκληζαλ κόλν ηνλ 

πδξάξγπξν ζε βάζε ξεθόξ αιιά κεηέηξεςαλ ηηο αλακελόκελεο αιθπνλίδεο κέξεο 

ζε κέξεο πηγθνπίλσλ. 
Τν θξύν, ηδηαίηεξα ζηε Βόξεηα Ειιάδα, ήηαλ ηόζν πνιύ ρζεο ην πξσί, ώζηε 

θαηαξξίθζεθε αθόκε θαη ην ξεθόξ ηεο 9εο Ιαλνπαξίνπ 1990, πάιη ζηε Φιώξηλα, 

όπνπ ν ζηαζκόο ηεο ΕΜΥ είρε θαηαγξάςεη ζεξκνθξαζία -21,4 βαζκώλ. Τελ ίδηα 

ζηηγκή, κηζή ώξα πξηλ από ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ ρζεο ην πξσί, ζην Νεπξνθόπη ε 

ζεξκνθξαζία ήηαλ -15 βαζκνί, ζην Πεξηνύιη -14, ζηελ Πηνιεκαΐδα -12, ζηελ 

Κνδάλε -10 θαη ζηελ Τξίπνιε -9,3 βαζκνί. 
«Απηέο νη αέξηεο κάδεο πνιηθήο πξνέιεπζεο πνπ έθζαζαλ ζηε ρώξα καο 

εθηείλνληαλ ζε ύςνο κέρξη θαη 9 ρηιηόκεηξα θαη είραλ κεζεκβξηλή δηεύζπλζε, 

δειαδή από Βνξξά πξνο Νόην», ιέεη ζηα «ΝΕΑ» ν Θνδσξήο Κνιπδάο, 

κεηεσξνιόγνο ζηελ ΕΜΥ. 
«Τν γεγνλόο όηη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο επηθξαηεί αζπλήζηζηα έληνλν ςύρνο 

νθείιεηαη θαη ζηνλ ζπλδπαζκό άιισλ παξαγόλησλ πνπ επλννύλ ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο ζεξκόηεηαο ζηελ αηκόζθαηξα». 
Σε πνιιέο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε νξνπέδηα, όηαλ νη λύρηεο είλαη μάζηεξεο θαη 

επηθξαηεί άπλνηα, ε ζεξκόηεηα ζπλεπηθνπξνύκελε από ην ρηόλη δελ κπνξεί λα 

ζπγθξαηεζεί θαη ράλεηαη. 
Οη ςπρξέο αέξηεο κάδεο πνπ μερύλνληαη από ηα βνπλά πξνο ηηο πεδηλέο πεξηνρέο 

εγθισβίδνληαη εθεί θαη ε ζεξκνθξαζία πέθηεη πνιινύο βαζκνύο θάησ από ην 

κεδέλ. Να γηαηί ρζεο ην πξσί, όζν θη αλ αθνύγεηαη παξάμελν, ζηελ θνξπθή ηνπ 

Κατκαθηζαιάλ πάλσ από ηε Φιώξηλα, ζε ύςνο 2.200 κέηξσλ, ν ζηαζκόο ηνπ 

Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ έδεηρλε -6 βαζκνύο Κειζίνπ ελώ ε Φιώξηλα είρε -24. 
«Από ηα Φξηζηνύγελλα θαη κεηά, κόλν ζηηο 5 θαη 6 Ιαλνπαξίνπ ε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία θπκάλζεθε ζηνπο 7 κε 8 βαζκνύο Κειζίνπ», ιέεη ζηα «ΝΕΑ» ν 

Κώζηαο Λαγνπβάξδνο, κεηεσξνιόγνο ζην Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ. «Τηο ππόινηπεο 

κέξεο ε ζεξκνθξαζία ήηαλ θάησ ηνπ κεδελόο ή ιίγν πάλσ από ην κεδέλ». 
 
Βειηίσζε ηελ Πέκπηε. Ο πνιηθόο αεξνρείκαξξνο πνπ ξέεη ηα ηειεπηαία 24σξα από 

ηνλ Βνξξά ζα δίλεη ην ζηίγκα ηνπ θαηξνύ κέρξη θαη ηελ Πέκπηε. Τόηε ζα 

επηθξαηήζνπλ άλεκνη λόηησλ δηεπζύλζεσλ θαη ν θαηξόο ζα γιπθάλεη ιίγν, θαζώο νη 

ζεξκνθξαζίεο ζα απμεζνύλ σο πξνο ηηο κέγηζηεο ηηκέο ηνπο. Αύξην ζα εθδεισζνύλ 

ιίγα ρηόληα ή ρηνλόλεξν ζηα νξεηλά ησλ λεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ηεο 

Κξήηεο θαη πξνο ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ζα εθδεισζνύλ βξνρέο ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο ρώξαο. 
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