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Σήμερα Πέμπτη2 Ιανουαρίου 2020 αναμένονται τοπικές βροχές και χιόνια στα νότια και ανατολικά.
Τα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η
θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 9 μποφόρ.
Πιοαναλυτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά και
Πελοπόννησο και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν
στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και θα ενισχυθούν. Χιονοπτώσεις αναμένονται τις ίδιες ώρες έως
και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Μαγνησίας, της Ανατολικής Στερεάς και της
Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, στα ορεινά και ημιορεινά της Δυτικής Κρήτης καθώς και στα
ορεινά της ανατολικής Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές αραιές
νεφώσεις κατά περιόδους. Παγετός θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας στα ορεινά και
ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη Δυτική Μακεδονία ο παγετός κατά
τόπους θα είναι ολικός.
Ηθερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -7 έως 2 βαθμούς, στην υπόλοιπη
Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 9, στη Θεσσαλία από -2 έως 8, στα δυτικά ηπειρωτικά από
0 έως 11, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 8, στα νησιά του Ιονίου από 4 έως 11, στα νησιά
του Βορείου Αιγαίου από 4 έως 8, και στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου και στην Κρήτη από 5 έως
11.
Οιάνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ. Στο
Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 και στα νότια τοπικά έως 7
μποφόρ, από το απόγευμα όμως θα στραφούν σε βόρειους ίδιας έντασης.
ΣτηνΑττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά και σε ημιορεινές
περιοχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7
μποφόρ και στο Σαρωνικό και στο Νότιο Ευβοϊκό 6 έως 8 και από το πρωί έως 9 μποφόρ. Η
θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 4 έως 6 βαθμούς.
ΣτηΘεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν
από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα
κυμανθεί από -1 έως 6 βαθμούς.

Ηπρόγνωση Καλλιάνου

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για σφοδρή χιονόπτωση στα Βαλκάνια, με την
Ελλάδα να επηρεάζεται από την Κυριακή και μετά. Όπως τονίζει:
"Μουπροκαλεί μεγάλη εντύπωση η εμμονή (και η διάθεση να κατέβουν νοτιότερα στην Ευρώπη) οι
πολύ ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης που θα μας επηρεάσουν από την Κυριακή 5
Ιανουαρίου σταδιακά από βορρά προς το νότο στη χώρα μας. Φαίνεται ότι πριν καν φτάσουν στην
περιοχή μας, θα χιονίσει σφοδρά σε πολλές Βαλκανικές περιοχές και αυτό θα είναι το "προεόρτιο"
για το τι πρόκειται να συμβεί στην Ελλάδα στη συνέχεια.
Βέβαιαδεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο και θα χρειαστεί να έρθει η Παρασκευή ή το Σάββατο
για να έχουμε πλήρη και αναλυτική εικόνα για το τι θα συμβεί στη χώρα μας από την Κυριακή 5
Ιανουαρίου και έπειτα. Υπάρχει με λίγα λόγια διχογνωμία μεταξύ των μοντέλων και τα ερωτήματα
είναι τα εξής :
(α) Θα είναι ένας χιονιάς της κέντρο-βόρειας Ελλάδας;
(β) Θα είναι ένας χιονιάς που θα επηρεάσει περισσότερο τα ανατολικά και νότια και επομένως και
την Αττική;
(γ) Θα είναι σχεδόν ένας πανελλαδικός χιονιάς;
Ακόμηδεν μπορεί κανείς να απαντήσει με απόλυτη ακρίβεια στα παραπάνω ερωτήματα.
Παρόλοπου ακόμη υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα και το τοπίο είναι κάπως θολό, το σχεδόν
σίγουρο είναι ότι έχει κλειδώσει το έντονο κρύο για αρκετές περιοχές της χώρας καθώς και οι πολύ
ενισχυμένοι βοριάδες στα πελάγη.
Οιθερμοκρασίες απ' ότι φαίνεται θα είναι ικανές για να χιονίσει έως και σε πεδινά η ακόμη και σε
παραθαλάσσια τμήματα. Το ζήτημα όμως είναι ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο. Η
εμπειρία από προηγούμενους χιονιάδες λέει ότι θα δουν χιόνι αρχικά αρκετές βόρειες περιοχές και
στη συνέχεια θα συνεχιστούν τα χιόνια και στα κεντρικά η θα κατηφορήσουν οι χιονοπτώσεις για
τα νοτιότερα τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας όπου θα συνεχίσουν να απασχολούν στη
συνέχεια μόνο αυτά τα τμήματα.

Προβλήματαστα δρομολόγια των πλοίων
Προβλήματαέχουν δημιουργηθεί στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω των ισχυρών βόρειων
ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίου τα 8 με
9 μποφόρ.
Απότον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες, ενώ για τον
Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.
Σεισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο, ενώ κλειστή είναι η γραμμή
Αγ.Μαρίνα - Νέα Στύρα.

Οιεπιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να
επικοινωνούν με τα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία.
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