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Καθώς πλησιάζουμε στον Ιανουάριο, ο χειμώνας δείχνει σιγά σιγά τα δόντια του, καθώς την
Κυριακή βροχές αλλά και καταιγίδες σημειώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως το
απόγευμα, ενώ περιοχές στα ορεινά στολίστηκαν στα λευκά.

Λευκά Χριστούγεννα περνούν οι κάτοικοι των Τρικάλων, των Γρεβενών, του Μετσόβου αλλά
και των Ιωαννίνων, καθώς την Κυριακή οι πρώτες νιφάδες έκαναν την εμφάνισή τους στις
περιοχές, δημιουργώντας μια λευκή... πάχνη πάνω από τις περιοχές.

Συγκεκριμένα, ισχυρή χιονόπτωση έπληξε τα Τρίκαλα τις πρώτες βραδινές ώρες στις
ορεινές και ημιορεινές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο οδικό δίκτυο των περιοχών,
Ασπροπόταμος, Στουρναρέικα και Μεσοχώρα, η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιούνταν
με δυσκολία και τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων και Δήμων, έσπευσαν στο
σημείο προκειμένου να καθαρίσουν τους δρόμους.
http://www.youtube.com/watch?v=N6-D8njSN4M Από νωρίς στα λευκά η Ήπειρος
Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής σε Ιωάννινα, Μέτσοβο,
Ζαγόρι και Κόνιτσα.
Στον αυχένα προς την Βωβούσα το χιόνι φτάνει τα δέκα εκατοστά, ενώ σύμφωνα με το
epiruspost.gr, από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου κινήθηκαν έξι
μηχανήματα για τον αποχιονισμό χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να σημειώνονται σοβαρά
προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Αγριεύει ο καιρός όσο πλησιάζουμε στον Ιανουάριο, καθώς
την Κυριακή βροχές αλλά και καταιγίδες σημειώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
έως το απόγευμα. Ο καιρός δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, αφού σύμφωνα με τις
προβλέψεις, από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν και τα χιόνια σε ορισμένες περιοχές.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στα δυτικά και νότια. Στον πίνακα που ακολουθεί
φαίνονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Όπως προκύπτει από αυτόν, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Θεοδώριανα
Άρτας και ήταν ίσο με 90 χιλιοστά.
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Αναλυτικά ο καιρός της Δευτέρας σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες
κατά τόπους ισχυρές
,
που βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες
σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρκετή ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες βροχές τις
πρωινές ώρες στα βόρεια και το Αιγαίο.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά
.
Οι άνεμοι
θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ
. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Μακεδονία, Θράκη Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά
αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη τοπικά ισχυρές, που γρήγορα
θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές
λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες
πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα θαλάσσια έως 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4
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βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος Καιρός: Νεφώσεις με
τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5
βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: Λίγες νεφώσεις
παροδικά κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και
λίγα χιόνια στα ορεινά.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες, Κρήτη Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές
βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές
καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι στα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Αττική Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη Καιρός: Λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα πιθανώς να είναι
τοπικά περιορισμένη.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα θαλάσσια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. newpost.gr
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