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Ιανουάριος 2004 
  Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού στην Ελλάδα 
Ο Ιανουάριος του 2004 ήταν ένας ψυχρός και κυρίως πολύ υγρός µήνας στις περισσότερες περιοχές της χώρας (βλ. 
χάρτες Ελλάδας, σελ. 3). Το πρώτο δεκαήµερο ξεκίνησε µε αρκετές βροχές και κανονικές για την εποχή 
θερµοκρασίες, αλλά στις 6-7/01, ψυχρή εισβολή προκάλεσε χιονοπτώσεις µέχρι τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ 
η θερµοκρασία έπεσε στους –5 ºC στην Πεντέλη και χαµηλότερα από –12 ºC στη Β. Ελλάδα. Το δεύτερο 
δεκαήµερο ξεκίνησε µε τη διέλευση ενός βαθιού βαροµετρικού χαµηλού στις Κυκλάδες, µε ισχυρές βροχές και 
καταιγίδες, ανέµους που έφτασαν τα 11 Μποφόρ στο Αιγαίο και σφοδρές χιονοπτώσεις στη Β. Ελλάδα. Στη 
συνέχεια και µέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαηµέρου οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν και η θερµοκρασία 
σηµείωσε σηµαντική άνοδο. Το τρίτο δεκαήµερο ξεκίνησε µε τη διέλευση ενός πολύ ισχυρού βαροµετρικού 
χαµηλού, το οποίο βάθυνε πολύ γρήγορα, προκαλώντας πολλές καταστροφές σε νησιά του Αιγαίου, ανέµους που 
έφτασαν στα επίπεδα του τυφώνα (> 12 Μποφόρ, βλ. και Θέµα του Μήνα, σελ. 4) και σηµαντικές χιονοπτώσεις 
στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τις τελευταίες ηµέρες του µήνα, βαροµετρικό χαµηλό στην Αδριατική προκάλεσε 
ισχυρούς νότιους ανέµους, και πολλές βροχές, κυρίως στη ∆. Ελλάδα. 

Μέγιστες και ελάχιστες θερµοκρασίες στο 
σταθµό του Θησείου 
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Μέση µέγιστη θερµοκρασία: 12.3 ºC  
Κλιµατική τιµή*:   12.9 ºC 
Μέση ελάχιστη θερµοκρασία:  5.9 ºC  
Κλιµατική τιµή*:    6.5 ºC 

Μέγιστες και ελάχιστες θερµοκρασίες στο 
σταθµό της Πεντέλης 
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Μέση µέγιστη θερµοκρασία:       8.5 ºC  
Μέση τιµή 1996-2001:                    10.2 ºC 
Μέση ελάχιστη θερµοκρασία:       2.4 ºC  
Μέση τιµή 1996-2001:                     5.3 ºC 

 
Ηµερήσια βροχόπτωση στο  

σταθµό του Θησείου 
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Αθροιστική βροχόπτωση µήνα:  138.4  mm 
Κλιµατική τιµή*:   44.6  mm 
Ηµέρες µε βροχή (>0.1 mm):  14 
Κλιµατική τιµή*:   13 

* Οι κλιµατικές τιµές στο Θησείο αφορούν στην περίοδο 1961-1990 
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Αθροιστική βροχόπτωση µήνα:                   179.0  mm  
Ηµέρες µε βροχή ή χιόνι (>0.1 mm):  16  
 

 



ΕΛΛΑ∆Α: ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 
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Μέση µέγιστη (κόκκινα γράµµατα) και µέση ελάχιστη θερµοκρασία (µπλε γράµµατα) σε 17 µετεωρολογικούς 

σταθµούς. Μέσα σε παρένθεση δίνεται η απόκλιση από την αντίστοιχη κλιµατική τιµή 1961-1990. 
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Μηνιαία αθροιστική βροχόπτωση σε 17 µετεωρολογικούς σταθµούς. Μέσα σε παρένθεση δίνεται  το ποσοστό της 
βροχόπτωσης (επί τοις %) ως προς την αντίστοιχη κλιµατική τιµή 1961-1990. 



 
 
 
 
 
 

Χάρτης απόκλισης της 
ελάχιστης θερµοκρασίας από 
τις κλιµατικές τιµές του µήνα. 

 

 
 

 
 
 
 

Χάρτης απόκλισης της 
µέγιστης θερµοκρασίας από 
τις κλιµατικές τιµές του µήνα. 

 

 
 
 
 
 
 

Χάρτης απόκλισης της 
αθροιστικής βροχόπτωσης 
από τις κλιµατικές τιµές του 

µήνα. 
 



 
 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Το βαροµετρικό χαµηλό στις 22/01/2004 

 
Ένα από τα πιο έντονα µετεωρολογικά φαινόµενα είναι οι «µετεωρολογικές βόµβες». Μετεωρολογική 
βόµβα ονοµάζεται ένα βαροµετρικό χαµηλό το οποίο βαθαίνει τουλάχιστον ένα εκατοπασκάλ (hPa) την 
ώρα, για 24 συνεχόµενες ώρες. Το βαροµετρικό χαµηλό που επηρέασε τη χώρα µας το διήµερο 21-
22/01/2004 ικανοποιούσε αυτή τη συνθήκη, µε τη χαµηλότερη πίεση (972 hPa) στην περιοχή της Ικαρίας 
(βλ. Σχήµα στη συνέχεια). Τόσο βαθιά βαροµετρικά χαµηλά προκαλούν ισχυρά φαινόµενα, κυρίως 
ισχυρότατους ανέµους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή έφτασαν και ξεπέρασαν τα όρια του τυφώνα (12 
Μποφόρ ή περίπου 115 km/h µέσο άνεµο, µε ριπές που έφταναν τα 160 km/h) και συνοδεύονται από ισχυρές 
βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Η ψυχρή εισβολή που ακολούθησε µετά την αποµάκρυνση του χαµηλού προς 
την Τουρκία προκάλεσε ραγδαία πτώση της θερµοκρασίας (–8 ºC σηµειώθηκαν στην Πεντέλη), 
χιονοπτώσεις στα Βόρεια Προάστεια της Αττικής, ενώ ισχυρές χιονοπτώσεις σηµειώθηκαν στις Κυκλάδες 
και στην Κρήτη (σε ορισµένες περιοχές της Κρήτης το ύψος χιονιού έφτασε το 1.5 µέτρο).  
 

 
 

Χάρτης πίεσης στη µέση στάθµη θάλασσας το µεσηµέρι της 22ας Ιανουαρίου 2004, όπως δίνεται από το µετεωρολογικό µοντέλο 
BOLAM του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πίεση έχει πέσει στα 972 hPa στην περιοχή της Ικαρίας. 

 
Το µηνιαίο δελτίο συντάσσουν και επιµελούνται οι Κ. Λαγουβάρδος και Β. Κοτρώνη (Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης 
Ανάπτυξης). Ευχαριστούµε τους παρατηρητές του σταθµού του Θησείου: Β. Μητσόπουλο, Μ. Ματαλλιωτάκη και ∆. Παπαγιάννη, τη 
συνάδελφο ∆. Φουντά για τον έλεγχο ποιότητας των δεδοµένων καθώς και τους συναδέλφους Α. Αργυρίου και Σ. Λυκούδη για την παροχή 
των µετρήσεων του αυτόµατου σταθµού Πεντέλης. Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων των µετεωρολογικών σταθµών εκτός 
Αττικής καθώς και η προετοιµασία των χαρτών της Σελ. 3 πραγµατοποιείται από τον συνάδελφο Φώτη Παναγιωτόπουλο, υποψήφιο 
διδάκτορα Μετεωρολογίας στο Πανεπιστήµιο Reading (UK), µέσω της ιστοσελίδας του State University of New York at Albany (USA) το 
οποίο παρέχει ελεύθερα τα στοιχεία αυτά για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Πηροφορίες: τηλ. 2108109126-7 
e-mail: lagouvar@meteo.noa.gr, kotroni@meteo.noa.gr 
Προγνώσεις 72 ωρών διατίθενται καθηµερινά από τη σελίδα του ΕΑΑ: http://www.noa.gr/forecast και στα ελληνικά από τη σελίδα 
http://www.forecasts.gr/. Προγνώσεις Ευρώπης δίνονται από τη σελίδα http://www.eurometeo.gr/ 
 
Παρατηρήσεις από το σταθµό του ΕΑΑ στην Πεντέλη δίνονται σε πραγµατικό χρόνο από τη σελίδα του ΕΑΑ: 
http://www.noa.gr/Issues/Weatheren.html. Το παρόν καθώς και όλα τα δελτία από τον Ιανουάριο 2001 µέχρι σήµερα διατίθενται επίσης σε 
µορφή PDF από τη σελίδα http://www.noa.gr/forecast/bulletin.html 
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