Ανασκόπηση 2011
Ηλείασ & Ζακφνθου

Ιανουάριοσ
Με μεγάλα φψθ βροχισ ζκανε ποδαρικό το 2011. Το πρϊτο βαρομετρικό χαμθλό του νζου ζτουσ
επθρζαςε τθν Θλεία από τα ξθμερϊματα τθσ Κυριακισ 2 Ιανουαρίου. Συνολικά (2/1-3/1) θ πρϊτθ
κακοκαιρία του ζτουσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του δικτφου Αυτόματων Μετεωρολογικϊν Στακμϊν
του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν ζδωςε τα παρακάτω φψθ βροχόπτωςθσ: Ωλζνθ 50,6 χιλιοςτά
(mm), Φολόθ 48,6mm, Ανδρίτςαινα 46,0mm, Αρχ.Ολυμπία 37,0mm και Πφργοσ 35,2mm.
Πολφ κυελλϊδεισ νότιοι άνεμοι ζπνεαν τα ξθμερϊματα τθσ Δευτζρασ 3/1 ςτο Ιόνιο. Στο λιμάνι του
Κατακόλου οι ταχφτθτεσ του ανζμου ξεπζραςαν τα 90 χιλιόμετρα τθν ϊρα (10 μποφόρ). Θ μζςθ
ζνταςθ ζφταςε τα 7 μποφόρ.
Πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ που αγγίηουν τα όρια του παγετοφ, χαμθλότερεσ ακόμα και από ορεινζσ
περιοχζσ τθσ Θλείασ, καταγράφονται, τθ νφχτα και νωρίσ το πρωί, ςτο νθςί τθσ Ηακφνκου. Νωρίσ το
πρωί τθσ Παραςκευισ 7/1 το κερμόμετρο ζδειξε μόλισ +1,4 βακμοφσ Κελςίου.
Πολφ νερό ςθμειϊκθκε ςτθ Ηάκυνκο τθν Τετάρτθ 12 Ιανουαρίου με 65,8 χιλιοςτά φψοσ βροχισ.
Τουσ μθδζν βακμοφσ ζφταςε, τοπικά, το κερμόμετρο ςτθν Θλεία το πρωί τθσ Τρίτθσ 18 Ιανουαρίου
δθμιουργϊντασ αςκενι παγετό. 17°C κερμοκραςιακό εφροσ ςτθν Ωλζνθ, θ ελάχιςτθ κερμοκραςία το
πρωί τθσ Τρίτθσ ζφταςε τουσ +0.3 βακμοφσ Κελςίου, ενϊ το μεςθμζρι ο καιρόσ ηζςτανε αρκετά
ξεπερνϊντασ τουσ 17 βακμοφσ Κελςίου!
Τςουχτερό κρφο και τοπικά αςκενισ παγετόσ επικράτθςε τθ νφχτα και νωρίσ το πρωί τθσ Τετάρτθσ 19
Ιανουαρίου ςτο εςωτερικό τθσ Θλείασ και ςτθ Ηάκυνκο. Στθν Ωλζνθ το κερμόμετρο ζδειξε -0.4
βακμοφσ Κελςίου. Στο νθςί τθσ Ηακφνκου, το κερμόμετρο νωρίσ το πρωί ζδειξε μόλισ +0.9 βακμοφσ
Κελςίου!
Χιονοπτϊςεισ ςθμειϊκθκαν κατα διαςτιματα, με τθ μορφι μπόρασ, ςε όλεσ τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ
Λαμπείασ και τθσ Ανδρίτςαινασ τθν Τρίτθ 25/1. Συνκικεσ παγετοφ επικράτθςαν από το βράδυ τθσ
Τρίτθσ με το κερμόμετρο το πρωί τθσ Τετάρτθσ 26/1 ςτθν Θλεία να πζφτει ςτουσ -2 βακμοφσ
Κελςίου.
Συνεχίςτθκαν οι χαμθλζσ κερμοκραςίεσ τθν Πζμπτθ 27 Ιανουαρίου 2011 ςτθν Θλεία με το
κερμόμετρο να πζφτει τοπικά και κάτω από τουσ -2 βακμοφσ Κελςίου. Παγετόσ ςθμειϊκθκε και ςτο
νθςί τθσ Ηακφνκου. Σφμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικϊν ςτακμϊν Θλείασ &

Ηακφνκου, οι περιοχζσ που ςθμειϊκθκαν αρνθτικζσ κερμοκραςίεσ και παγετόσ ιταν: Ωλζνθ με
-2.6°C, Ηάκυνκοσ με -1.4°C, Βαρκολομιό με -0.5°C, Φολόθ με -0.4°C
Σφοδρότατοι άνεμοι ζπνεαν τθ νφχτα και νωρίσ το πρωί τθσ Παραςκευισ 28/1 ςτθν Θλεία, με τθν
ταχφτθτα του ανζμου να φτάνει ςε επίπεδα κφελλασ, 12 μποφόρ ςτα παρακαλάςςια τμιματα και τα
8 μποφόρ ςτο εςωτερικό του νομοφ. Σφμφωνα με τισ καταγραφζσ του μετεωρολογικοφ ςτακμοφ ςτο
Κατάκολο ζφταςε τα 133,6 χιλιόμετρα τθν ϊρα (12 μποφόρ). Στισ υπόλοιπεσ περιοχζσ του νομοφ
ξεπερνοφςε τα 60 km/hr δθλαδι εντάςεισ ςτα 7 με 8 μποφόρ. Στθν Ανδρίτςαινα άγγιξαν τα 64,4
km/hr ενϊ ςθμειϊκθκαν και 52mm βροχισ. Διαβάστε επίσης: Υετοφόροσ ο Ιανουάριουσ του 2011

Φεβρουάριοσ
Τςουχτερό κρφο με κερμοκραςίεσ κοντά ςτο μθδζν και τοπικά παγετόσ επικράτθςε νωρίσ του πρωί
του Σαββάτου 5 & τθσ Κυριακισ 6 Φεβρουαρίου 2011 ςτθν Θλεία. Το Σάββατο παγετόσ καταγράφθκε
ςε Ωλζνθ και Αμαλιάδα με τθν κερμοκραςία νωρίσ το πρωί να αγγίηει τουσ -1.0 και -0.4 βακμοφσ
Κελςίου αντίςτοιχα. Τθν Κυριακι το κερμόμετρο ζδειξε νωρίσ το πρωί -1.8 βακμοφσ Κελςίου ςτθν
Ωλζνθ και μθδζν βακμοφσ ςε Βαρκολομιό και Αμαλιάδα. Αςκενισ παγετόσ ςθμειϊκθκε τθν Κυριακι
και ςτο νθςί τθσ Ηακφνκου με το κερμόμετρο να δείχνει νωρίσ το πρωί μόλισ -0.1 βακμοφσ Κελςίου.
Πολφ κυελλϊδεισ άνεμοι καταγράφονται ςτο Κατάκολο ςτισ 18 και 19/2, με 104.6 km/hr και 128.7
km/hr αντίςτοιχα. Διαβάστε σχετικά: Ανεμοδαρμζνο Κατάκολο
Ιςχυρζσ καταιγίδεσ εκδθλϊκθκαν, από το μεςθμζρι τθσ Δευτζρασ 21/2, μζχρι και τισ πρϊτεσ πρωινζσ
ϊρεσ τθσ Τρίτθσ 22/2, προκαλϊντασ πλθμμφρεσ ςε περιοχζσ του Πφργου. Σφμφωνα με τον αυτόματο
μετεωρολογικό ςτακμό ςτον Πφργο καταγράφθκαν περιςςότερα από 60 χιλιοςτά βροχόπτωςθσ ςε
λιγότερο από 24 ϊρεσ. Θ καταιγίδα επθρζαςε με ανάλογθ ζνταςθ τισ περιοχζσ τθσ Ωλζνθσ και τθσ
Αρχ.Ολυμπίασ με τουσ μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ να καταγράφουν περιςςότερα από 50 και 40
χιλιοςτά αντίςτοιχα.

Μάρτιοσ
Αξιόλογα φψθ βροχόπτωςθσ ςθμειϊκθκαν ςτισ 2-3 Μαρτίου
2011, ςτθν Θλεία. Παράλλθλα, ςτο νθςί τθσ Ηακφνκου
ζβρεχε καταρρακτωδϊσ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία από το
δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικϊν ςτακμϊν Θλείασ και
Ηακφνκου τα μεγαλφτερα φψθ βροχόπτωςθσ
καταγράφθκαν, ςτθν Ηάκυνκο με 70.4 χιλιοςτά, ςτο
Βαρκολομιό με 34.6 χιλ., ςτο Κατάκολο με 30.0 χιλ., ςτθν
Ανδρίτςαινα με 28.2 χιλ. και ςτον Πφργο με 26.6 χιλιοςτά.
Στισ 9 Μαρτίου, ο υδράργυροσ το πρωί κατρακφλθςε ςτουσ τρεισ βακμοφσ κάτω από το μθδζν! Τουσ
-3,7 ζδειξε το κερμόμετρο ςτθν Ανδρίτςαινα, τουσ -3,1 ςτθν Αρχαία Ολυμπία, τουσ -2,9 ςτθ Φολόθ &
τθν Ωλζνθ, τουσ -2,3 ςτθν Αμαλιάδα και τθ Ηαχάρω, τουσ -1,2 ςτο Βαρκολομιό και τουσ 0 (μθδζν)
βακμοφσ ςτθν πόλθ του Πφργου.
θ

Συνεχίςτθκαν οι πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ςτθν Θλεία τθν 10 Μαρτίου, με τοπικά ιςχυρό παγετό
και τον υδράργυρο να αγγίηει τουσ -4 βακμοφσ Κελςίου. Οι χαμθλότερεσ τιμζσ ςτθν Θλεία
ςθμειϊκθκαν ςε Ωλζνθ (-3,9), Φολόθ (-3,1), Αμαλιάδα (-1,7) και Βαρκολομιό (-1,4)

Απρίλιοσ
Μπορεί τα θμερολόγια να δείχνουν 17 Απριλίου, ο καιρόσ όμωσ κυμίηει περιςςότερο χειμϊνα με
πυκνι ςυννεφιά, με τθ κερμοκραςία να ζχει ςθμειϊςει αιςκθτι πτϊςθ και να κυμαίνεται ςε χαμθλά
για τθν εποχι επίπεδα.
Καλοκαιρία επικράτθςε το Μεγάλο Σάββατο ςτθν Θλεία με τθ κερμοκραςία να φτάνει τουσ 24
βακμοφσ Κελςίου. Με ανοιξιάτικεσ καιρικζσ ςυνκικεσ το ψιςιμο του οβελία Κυριακι του Πάςχα.
Αξιόλογα φαινόμενα εκδθλϊνονται από νωρίσ το απόγευμα τθσ Τετάρτθσ 27/4 ςτθν Θλεία με τα φψθ
βροχισ να κυμαίνονται ςτα 15 με 20 χιλιοςτά. Τθν ίδια ϊρα, ςυνεχείσ βροχοπτϊςεισ ςθμειϊνονται
ςτο νθςί τθσ Ηακφνκου με το φψοσ βροχόπτωςθσ εκεί να ξεπερνά το τριπλάςιο τθσ Θλείασ! Από το
απόγευμα, Τετάρτθ 27/4, ζωσ και το πρωί τθσ Πζμπτθσ 28/4 ζχουν ςθμειωκεί περιςςότερα από 50
χιλιοςτά βροχόπτωςθσ.
Τοπικά ζντονα φαινόμενα ςθμειϊκθκαν νωρίσ το απόγευμα τθσ Πζμπτθσ 28/4 ςτισ θπειρωτικζσ,
θμιορεινζσ - ορεινζσ, περιοχζσ τθσ Θλείασ. Ιςχυρι βροχόπτωςθ με μεγάλθ διάρκεια εκδθλϊκθκε ςτθν
Ανδρίτςαινα (45 χιλιοςτά).

Μάιοσ
Με το "καλθμζρα" ο Μάιοσ μφριςε καλοκαίρι κακϊσ θ
κερμοκραςία τθν Πρωτομαγιά παρουςίαςε αιςκθτι
άνοδο. Αρκετά περιοριςμζνθ ορατότθτα λόγω τθσ
ζντονθσ μεταφοράσ ςκόνθσ από τθν Αφρικι. Στθν
Ηαχάρω & τθν Αρχ.Ολυμπία το κερμόμετρο ζφταςε τουσ
27,3 και 26,4 βακμοφσ Κελςίου αντίςτοιχα.
Αρκετι ψφχρα ζωσ και κρφο επικράτθςε το πρωί τθσ
Κυριακισ 8 Μαΐου ςτθν Θλεία με τθν κερμοκραςία να
πζφτει ςε μονοψιφιεσ τιμζσ. Στθν Ωλζνθ ο υδράργυροσ
ζπεςε ςτουσ 7 βακμοφσ Κελςίου και ςτουσ 8 με 9
βακμοφσ ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ του νομοφ. Άρκετό κρφο για τθν εποχι και ςτο νθςί τθσ
Ηακφνκου.Ο μετεωρολογικόσ ςτακμόσ κατζγραψε ελάχιςτθ τιμι μόλισ 6.7 βακμοφσ Κελςίου!
Αν και ςτα μζςα του Μαΐου, αρκετι ψφχρα ςυνεχίηει να επικρατεί τισ πρωινζσ ϊρεσ ςτθν Θλεία.
Μεγάλο κερμοκραςιακό εφροσ που ξεπζραςε τουσ 15 βακμοφσ Κελςίου παρατθρικθκε το Σάββατο
14/5. Στθν Ωλζνθ, ο μετεωρολογικόσ ςτακμόσ νωρίσ το πρωί κατζγραψε 8,6 βακμοφσ ενϊ το
μεςθμζρι ανιλκε ςτουσ 26,1 βακμοφσ Κελςίου! Θερμοκραςιακό εφρoσ που άγγιξε τουσ 17,5
βακμοφσ! Ανάλογθ εικόνα και ςτθ γειτονικι Ηάκυνκο με τον υδράργυρο από τουσ 8,6 το πρωί, ςτουσ
25,7 αργά το μεςθμζρι, κερμοκραςιακό εφρoσ 17,1°C!
Τουσ 30 βακμοφσ Κελςίου πλθςίαςε τοπικά το κερμόμετρο ςτο νομό τθν Δευτζρα 23 Μαΐου, με τον
υδράργυρο να φτάνει τουσ 29,9 βακμοφσ ςτθν πόλθ του Πφργου.
Καλοκαιρινζσ ςυνκικεσ επικράτθςαν τθν Τετάρτθ 25 Μαΐου ςτθν Θλεία, με τθ κερμοκραςία να
ξεπερνά για πρϊτθ φορά το 2011 τουσ 30ο C. Στθν πόλθ του Πφργου το κερμόμετρο ξεπζραςε ακόμα
και τουσ 32ο C. Μζγιςτεσ κερμοκραςίεσ : Πφργοσ 32.2 ο C, Αμαλιάδα 31.6 ο C, Ωλζνθ 30.7 ο C,
Βαρκολομιό 30.4 ο C και Αρχ. Ολυμπία 30.3 ο C.
Τοπικά ζντονεσ καταιγίδεσ, μικρισ διάρκειασ, ςθμειϊκθκαν τθν Κυριακι 29/5 & Δευτζρα 30/5 ςε
Αρχ.Ολυμπία, Φολόθ και Ανδρίτςαινα.

Ιοφνιοσ
Άνοδο ςθμειϊνει θ κερμοκραςία ςτθν Θλεία. Tο Σάββατο 4/6 το κερμόμετρο ξεπζραςε τουσ 30
βακμοφσ Κελςίου.
Ιςχυρζσ καταιγίδεσ εκδθλϊκθκαν τισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ τθσ Τρίτθσ 14/6 & τθσ Πζμπτθσ 16/6 ςε
αρκετζσ ορεινζσ θμιορεινζσ περιοχζσ τθσ Θλείασ. Στθν Ανδρίτςαινα τθν Τρίτθ, το φψοσ βροχόπτωςθσ
ξεπζραςε τα 40 χιλιοςτά και τθν Πζμπτθ ςτθν Αρχαία Ολυμπία τα 31 χιλιοςτά.
Μετά από μια εβδομάδα με αρκετά φκινοπωρινζσ διακζςεισ, ο καιρόσ το Σαββατοκφριακο 18-19/6
επζςτρεψε ςε καλοκαιρινόυσ ρυκμοφσ με τθν κερμοκραςία να παρουςιάηει άνοδο και να φτάνει
τοπικά τουσ 30 βακμοφσ Κελςίου.
Πολλι ηζςτθ επικράτθςε τθν Παραςκευι 24/6 και το Σάββατο 25/6 ςτθν Θλεία με το κερμόμετρο να
ξεπερνά τουσ 35 βακμοφσ Κελςίου. Στθν Αρχαία Ολυμπία το κερμόμετρο ζφταςε τουσ 35,2 βακμοφσ
Κελςίου.
Αιςκθτι πτϊςθ παρουςίαςε ο υδράργυροσ τθν Κυριακι 26/6 ενϊ εκδθλϊκθκαν και τοπικζσ μπόρεσ.

Ιοφλιοσ

Τθν Τρίτθ 12/7 το κερμόμετρο ξεπζραςε τουσ 39 βακμοφσ Κελςίου ςτθν πόλθ του Πφργου. Υψθλζσ
κερμοκραςίεσ ςθμειϊκθκαν και τθν Τετάρτθ 13/7 με τον υδράργυρο να ξεπερνά τουσ 37 βακμοφσ
ςτουσ ςτακμοφσ ςτθν Αμαλιάδα και τθν Αρχαία Ολυμπία. Παράλλθλα, τουσ 37.4 βακμοφσ ζφταςε θ
κερμοκραςία τθν Πζμπτθ 14/07 ςτο νθςί τθσ Ηακφνκου.
Μπορεί τα κερμόμετρα να μθν ξεπζραςαν τουσ 33 με 34 βακμοφσ Κελςίου οι αςκενείσ δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι το Σαββατοκφριακο 6-7 Αυγοφςτου ςτθν Θλεία μετζφεραν αρκετά ποςά
υγραςίασ κάνοντασ τθν αίςκθςθ τθσ ηζςτθσ ζντονθ εκτινάςςοντασ το δείκτθ δυςφορίασ ςε υψθλά
επίπεδα. Στθν πόλθ του Πφργου τα υγρόμετρα εκτινάχκθκαν νωρίσ το απόγευμα ςτο 70% με τθν
κερμοκραςία να κυμαίνεται ςτουσ 29 με 30 βακμοφσ δθμιουργϊντασ αποπνικτικι ατμόςφαιρα.
Ωςτόςο, τθ νφχτα του Σαββάτου και νωρίσ το πρωί τθσ Κυριακισ 7/8 δρόςιςε αρκετά με το
κερμόμετρο ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ να πζφτει κάτω από τουσ 20 βακμοφσ Κελςίου (Ωλζνθ με
16,3 βακμουσ Κελςίου)

Αφγουςτοσ
Υποφερτι ηζςτθ επικρατεί με τον υδράργυρο να πλθςιάηει, τθν Δευτζρα 8 Αυγοφςτου, ςτισ πιο
εςωτερικζσ περιοχζσ του νομοφ τουσ 35 βακμοφσ Κελςίου. Πιο "δροςερζσ" ςυνκικεσ ςτα
παρακαλάςςια τμιματα με 3-4 βακμοφσ χαμθλότερθ κερμοκραςία. Τουσ 36 βακμοφσ Κελςίου
πλθςίαςε ο υδράργυροσ τθν Τετάρτθ 17 Αυγοφςτου, με τθν ηζςτθ να γίνεται ακόμα πιο ζντονθ λόγω
των ςχετικά υψθλϊν τιμϊν ςχετικισ υγραςίασ.
Αρκετά ζντονθ δυςφορία καταγράφθκε ςτθν Ηαχάρω με τθν ατμόςφαιρα να γίνεται ιδιαίτερα
αποπνικτικι τισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ. Μζγιςτθ τιμι δείκτθ δυςφορίασ 40.6 βακμοφσ Κελςίου, τθν ϊρα
που το κερμόμετρο δεν ξεπζραςε τουσ 33.6 βακμουσ Κελςίου.
Με αρκετά ζντονθ αίςκθςθ ηζςτθσ κφλθςε θ εβδομαδα 15-19/8 με κερμοκραςίεσ κοντα ςτουσ 36 με
37 βακμοφσ Κελςίου, ωςτόςο τα υψθλά ποςτοςτά ςχετικισ υγραςίασ εκαναν τθν αίςκθςθ τθσ ηζςτθσ
ακόμα πιο ζντονθ προκαλϊντασ και πάλι αποπνικτικι ατμόςφαιρα.
Τθν Κυριακι 21 Αυγοφςτου, τουσ 38,0 βακμοφσ ζδειξε το κερμόμετρο ςτον Πφργο και τθν Αμαλιάδα,
τουσ 37,5 ςτθν Ηαχάρω και τουσ 37,1 ςτθν Αρχ.Ολυμπία. Ιδιαίτερα ηεςτι και θ νφχτα, με το
κερμόμετρο να ξεπερνά, ςτισ 22.00, τουσ 31 βακμοφσ Κελςίου ςτθν Ηαχάρω, τουσ 30 ςε Πφργο και
Αρχ.Ολυμπία.
Αιςκθτι πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ το Σάββατο 27 Αυγοφςτου με τα κερμόμετρα να μθν ξεπερνοφν
τουσ 33 με 34 βακμοφσ Κελςίου μετά από τθν πιο καυτι εβδομάδα του Καλοκαιριοφ. Για
τουλάχιςτον 6 μζρεσ το κερμόμετρο ξεπερνοφςε ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ του νομοφ τουσ 36 με
37 βακμοφσ Κελςίου. Στθν Αμαλιάδα καταγράφθκαν οι υψθλότερεσ τιμζσ με 39,5 και 39,8 βακμοφσ
τθν Πζμπτθ 25/8 & τθν Παραςκευι 26/8, αντίςτοιχα.

Σεπτζμβριοσ
Ζντονθ αίςκθςθ ηζςτθσ επικράτθςε το Σαββατοκφριακο 3-4 Σεπτεμβρίου λόγω των υψθλϊν τιμϊν
ςχετικισ υγραςίασ με τθν ατμόςφαιρα να γίνεται αποπνικτικι κυρίωσ κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ.
Θ κερμοκραςία δεν ξεπζραςε τουσ 34 με -τοπικά- 35 βακμοφσ.
Ιςχυρζσ κατά τόπουσ καταιγίδεσ εκδθλϊκθκαν ςτθν Θλεία τθν Τετάρτθ 7 Σεπτεμβρίου, κυρίωσ ςτισ
πιο ανατολικζσ περιοχζσ με τθν Φολόθ να δζχεται τα μεγαλφτερα φψθ βροχόπτωςθσ πλθςιάηοντασ
τα 20 χιλιοςτά.
Στισ υπόλοιπεσ περιοχζσ ςθμειϊκθκαν ζντονεσ βροχζσ αλλά μικρισ διάρκειασ οι οποίεσ όμωσ
ςυνοδεφτθκαν από ςφοδρι πτϊςθ κεραυνϊν και ιςχυροφσ ζωσ πολφ ιςχυροφσ ανζμουσ. Στθν
Ανδρίτςαινα οι ριπζσ ξεπζραςαν τα 55 χιλιόμετρα τθν ϊρα (7 μποφόρ) και ςτθν Ηαχάρω τα 40km/hr
(6 μποφόρ).
Υψθλζσ για τθν εποχι κερμοκραςίεσ επικρατοφν ςτθν Θλεία με το κερμόμετρo να ξεπερνά τθν Τρίτθ
13/9 και τουσ 34 βακμοφσ Κελςίου ςε Πφργο, Αμαλιάδα & Αρχ.Ολυμπία.
"Κόκκινο" χτφπθςε θ υγραςία προκαλϊντασ τισ μεςθμεριανζσ και απογευματινζσ ϊρεσ αποπνικτικι
ατμόςφαιρα. Ο δείκτθσ δυςφορίασ ςτθν πόλθ του Πφργου ζφταςε τουσ 40 βακμοφσ Κελςίου. Θ
μζγιςτθ κερμοκραςία ςτθν πόλθ ζφταςε τουσ 34,3 βακμοφσ.
"Δροςίςτθκε" θ Ανδρίτςαινα, το απόγευμα τθσ Δευτζρασ 12/9, κακϊσ αναπτφχκθκε τοπικι
καταιγίδα, αρκετά ζντονθ αλλά ςφντομθ ςε διάρκεια. (17.2 χιλιοςτά)

Άκρωσ καλοκαιρινζσ ςυνκικεσ επικρατοφν ςτθν Θλεία από τθν Παραςκευι 16 Σεπτεμβρίου με το
κερμόμετρο τοπικά να ξεπερνά τουσ 36 βακμοφσ Κελςίου. Στθν Αρχ.Ολυμπία ο υδράργυροσ ζφταςε
τουσ 36,3 βακμοφσ Κελςίου.
Κακοκαιρία επικράτθςε το δυιμερο 20-21 Σεπτεμβρίου. Συνολικά τα φψθ βροχισ κακοκαιρίασ (2021/9), ςε χιλιοςτά (mm): Ανδρίτςαινα 32,0mm, Αρχ.Ολυμπία 26,6mm, Κατάκολο 25,6mm, Αμαλιάδα
20,2mm, Πφργοσ 19,6mm, Βαρκολομιό 16,8mm. Φολόθ 13,8mm, Ηαχάρω 13,4mm
Ωλζνθ 10,0mm
Αρκετι ψφχρα με κερμοκραςίεσ που τοπικά πλθςίαςαν τουσ 10 βακμοφσ Κελςίου ςθμειϊκθκαν
νωρίσ το πρωί τθσ Δευτζρασ 26 Σεπτεμβρίου ςτθν Θλεία. Το μεςθμζρι όμωσ ςτισ πιο εςωτερικζσ
περιοχζσ του νομοφ το κερμόμετρο ξεπζραςε τοπικά και τουσ 30 βακμοφσ Κελςίου. Στθν Ωλζνθ το
κερμόμετρο νωρίσ το πρωί κατρακφλθςε ςτουσ 10,9 βακμοφσ Κελςίου, ενϊ το μεςθμζρι ςτθν ίδια
περιοχι ανιλκε ςτουσ 30,7 βακμοφσ! Δθλαδι μζςα ςε λίγεσ ϊρεσ "από το χειμϊνα ςτο καλοκαίρι",
με ςχεδόν 20 βακμοφσ Κελςίου κερμοκραςιακό εφροσ!

Οκτϊβριοσ

Ο Οκτϊβριοσ κάνει ποδαρικό με πολφ καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν κερμοκραςία ςτουσ 27 με 28
βακμοφσ Κελςίου. Ωςτόςο τθ νφχτα και νωρίσ το πρωί επικρατεί αρκετι ψφχρα.
Πολφ νερό ςημειϊθηκε ςτο ςφνολο ςχεδόν του νομοφ από το βράδυ τησ Παραςκευήσ 7 Οκτωβρίου
ωσ και το πρωί τησ Κυριακήσ 9/10. Ιςχυρζσ καταιγίδεσ εκδθλϊκθκαν τα ξθμερϊματα τθσ Κυριακισ 9
Οκτωβρίου ςτθν Θλεία. Μάλιςτα ςτθν Φολόθ ςε ζνα 6ωρο καταγράφθκαν 40 χιλιοςτά. Παράλλθλα
ςτο λιμάνι του Κατακόλου, πολφ πρόςκαιρα, οι ριπζσ του ανζμου ζγγιξαν τα 90 km/hr (9 μποφόρ) με
τθ μζςθ ζνταςθ ςτα 7 με ςχεδόν 8 μποφόρ.
Συνολικά από το βράδυ τθσ Παραςκευισ 7 Οκτωβρίου, ζναρξθ τθσ κακοκαιρίασ, ωσ και το πρωί τθσ
Κυριακισ 9/10 τα φψθ βροχόπτωςθσ (ςε χιλιοςτά): Φολόθ 69.8 mm, Ηαχάρω 59.4 mm, Ωλζνθ 52.2
mm, Ανδρίτςαινα 51.0 mm, Βαρκολομιό 48.6 mm, Κατάκολο 47.8 mm, Αμαλιάδα 47.0 mm,
Αρχ.Ολυμπία 44.6, Πφργοσ 43.0 mm.

Ιςχυρζσ καταιγίδεσ ςθμειϊνονται εκ νζου από νωρίσ το απόγευμα τθσ Κυριακισ 9/10 ςε αρκετζσ
περιοχζσ τθσ Θλείασ. Θ κεντρικι & νοτιοδυτικι Θλεία δζχεται τα ιςχυρότερα φαινόμενα, Πφργοσ,
Φολόθ, Αρχ.Ολυμπία & Ηαχάρω. Επιμζνουν οι βροχοπτϊςεισ ςτθ Φολόθ και είναι αρκετά ιςχυρζσ, με
αποτζλεςμα το φψοσ βροχισ, να ξεπερνά πλζον τθν Κυριακι 9/10 τα 60 χιλιοςτά ςε λιγότερο από 24
ϊρεσ, παράλλθλα το ςφνολο κακοκαιρίασ (από βράδυ Παραςκευισ 7/10) ξεπερνά τα 90 χιλιοςτά!
Στθν Αρχαία Ολυμπία ςε λιγότερο από 24 ϊρεσ το φψοσ βροχισ φτάνει τα 50 χιλιοςτά και ςε Πφργο
& Ηαχάρω τα 40 χιλιοςτά.
"Άνοιξαν οι ουρανοί" ςτην βορειοδυτική Ηλεία & ςτο νηςί τησ Ζακφνθου.Μεγάλα φψθ βροχισ
καταγράφονται το Σάββατο 15 Οκτωβρίου ςτα πιο δυτικά και βόρεια τμιματα τθσ Θλείασ. Το φψοσ
βροχισ μζςα ςτισ 9 πρϊτεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ ξεπζραςε τα 50 χιλιοςτά ςτο μετεωρολογικό ςτακμό
ςτο Βαρκολομιό.
Συνολικά το Σάββατο 15 Οκτωβρίου καταγράφθκαν 83,6 χιλιοςτά ςτο νθςί τθσ Ηακφνκου. Στο
Βαρκολομιό και τθν Αμαλιάδα ςθμειϊκθκαν 100.4 και 79.6 χιλιοςτά αντίςτοιχα, προκαλϊντασ
εκτεταμζνεσ πλθμμφρεσ. Πολφ νερό και ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Πφργου (52,8mm) & ςτο
Κατάκολο (62,6mm).
Τθν ίδια ϊρα, ςθμαντικι ενίςχυςθ παρουςιάηουν οι άνεμοι, ςτο Κατάκολο πνζουν ςχεδόν
κυελλϊδεισ ζωσ κυελλϊδεισ, με μζςθ ζνταςθ τα 7 και μζγιςτθ 8 μποφόρ (74km/hr)
Επιμζνουν οι βροχοπτϊςεισ ςτθν Θλεία, μάλιςτα τα ξθμερϊματα τθσ Κυριακισ 16 Οκτωβρίου
ςθμειϊκθκαν τοπικά ιςχυρά φαινόμενα ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Πφργου. Ο μετεωρολογικόσ
ςτακμόσ ςτο Κατάκολο κατζγραψε 45 χιλιοςτά βροχισ ςτο πρϊτο 6ωρο τθσ θμζρασ. Συνολικά τθν
Κυριακι, Πφργοσ 46,2mm & Κατάκολο 58,0mm.
Εκ νζου ζντονεσ βροχοπτϊςεισ ςθμειϊνονται ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ τθσ βόρειασ Θλείασ τισ πρϊτεσ
μεςθμεριανζσ ϊρεσ τθσ Κυριακισ. Περιςςότερα από 20 χιλιοςτά ςθμειϊκθκαν ςτο Βαρκολομιό και
τθν Αμαλιάδα.
Θυελλϊδεισ άνεμοι ζπνεαν, τοπικά, τθν Κυριακι 16/10 ςτο νομό, ςτθν Ανδρίτςαινα άγγιξε τα
66km/hr (8 μποφόρ). Παράλλθλα θ κερμοκραςία ςθμείωςε αιςκθτι πτϊςθ. Δεν ξεπζραςαν οι
μζγιςτεσ τιμζσ τουσ 14 με 15 βακμοφσ ςτα πεδινά και τουσ 9 με 10 ςτα θμιορεινά - ορεινά. Αρκετό
κρφο επικράτθςε τθ νφχτα και νωρίσ το πρωί τθσ Δευτζρασ 17/10, ςτθ Φολόθ & τθν Ανδρίτςαινα το
κερμόμετρο ζπεςε ςτουσ 6 βακμοφσ Κελςίου, ςτισ πεδινζσ περιοχζσ κυμάνκθκε ςτουσ 8 με 10
βακμοφσ.
Πρωινό "Φεβρουαρίου" με τςουχτερό κρφο επικράτθςε νωρίσ το πρωί τθσ Τρίτθσ 18 Οκτωβρίου ςτθν
Θλεία. Μάλιςτα, τοπικά, ςτισ πιο εςωτερικζσ περιοχζσ του νομοφ ςθμειϊκθκε αςκενισ παγετόσ!
Πολφ χαμθλι κερμοκραςία καταγράφθκε ςτθν Ωλζνθ με μόλισ +1,7 βακμοφσ Κελςίου πάνω από το
μθδζν. Τςουχτερό κρφο και ςτον Θλειακό Κάμπο, Βαρκολομιό +3,8 & Αμαλιάδα +4,6 βακμοφσ
Κελςίου. Οι τιμζσ αυτζσ αποτελοφν ρεκόρ Οκτωβρίου των τελευταίων 4ων ετϊν ςφμφωνα με το
αρχείο των μετεωρολογικϊν ςτακμϊν του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν.
Εντυπωςιακά χαμθλι κερμοκραςία και ςτο νθςί τθσ Ηακφνκου, το κερμόμετρο κατρακφλθςε το πρωί
τθσ Τρίτθσ 18/10 ςτουσ +4,2 βακμοφσ Κελςίου!

Νοζμβριοσ

Σθμαντικι ενίςχυςθ ςε ιςχυροφσ ϊσ ςχεδόν κυελλϊδεισ παρουςιάηουν οι άνεμοι από το βράδυ τθσ
Παραςκευισ 11 Νοεμβρίου ςτθν Θλεία. Στθν Αρχαία Ολυμπία το πρωί του Σαββάτου 12/11 ζπνεαν
ςχεδόν κυελλϊδεισ με 56 km/hr (7 μποφόρ).
Παράλλθλα, βακμιαία πτϊςθ παρουςιάηει ο υδράργυροσ. Αργά το μεςθμζρι του Σαββάτου 12/11
δεν ξεπερνά τουσ 16 με 17 βακμοφσ Κελςίου ςτα πεδινά και τουσ 9 με 10 ςτα θμιορεινά - ορεινά του
νομοφ.
Χαμθλζσ κερμοκραςίεσ & παγετόσ ςθμειϊκθκε το πρωί τθσ Τρίτθσ 15 Νοεμβρίου ςτθν Θλεία με τθν
κερμοκραςία να πζφτει ςτουσ -1 βακμοφσ Κελςίου, κυρίωσ ςτισ πιο εςωτερικζσ περιοχζσ του νομοφ.
Στθν Ωλζνθ, πάγωςαν, με το κερμόμετρο να πζφτει ςτουσ -1.1 βακμοφσ Κελςίου. Στισ υπόλοιπεσ
περιοχζσ καταγράφθκαν, +1.3 βακμοφσ πάνω από το μθδζν ςτθν Αμαλιάδα, +1.5 ςτθν πόλθ τθσ
Αρχαίασ Ολυμπίασ, +2.5 ςτθν Ανδρίτςαινα και +4.9 βακμοφσ Κελςίου ςτθν πόλθ του Πφργου.
Δυςτυχϊσ ο πιο βροχερόσ μινασ του χρόνου, ο Νοζμβρθσ, με μζςθ κλιματικι τιμι βροχόπτωςθσ για
τθν πόλθ του Πφργου 194,0mm(χιλιοςτά), πζραςε ςτθν μετεωρολογικι ιςτορία ωσ ο πιο άνομβροσ
Νοζμβριοσ όλων των εποχϊν! Tο φψοσ βροχισ του Νοεμβρίου ςτον Πφργο κυμίηει καλοκαιρινοφσ
μινεσ με μόλισ 4,4 χιλιοςτά!
Εντυπωςιακά χαμηλά τα φψη βροχόπτωςησ Νοεμβρίου ςε Ηλεία & Ζάκυνθο:
Βαρθολομιό
0.8 mm
Αμαλιάδα & Φολόη
1.0 mm
Ανδρίτςαινα
1.2 mm
Αρχ.Ολυμπία
2.6 mm
Ωλζνη
3.2 mm
Ζάκυνθοσ
3.6 mm
Πφργοσ
4.4 mm
Κατάκολο
4.6 mm
Αξίηει να ςθμειϊςουμε πϊσ το Νοζμβριο καταγράφθκαν 7 θμζρεσ (ςτακμόσ Ωλζνθσ) με ςυνκικεσ
παγετοφ τισ πρωινζσ ϊρεσ ςτο νομό, δθλαδι με κερμοκραςίεσ ίςεσ ι μικρότερεσ του μθδενόσ.

Δεκζμβριοσ
Τζλοσ τθσ παρατεταμζνθσ ανομβρίασ από τθν Κυριακι 4 Δεκεμβρίου, εκδθλϊκθκαν αξιόλογεσ
βροχζσ, κυρίωσ ςτισ πιο δυτικζσ περιοχζσ τθσ Θλείασ. Στον Πφργο το φψοσ βροχόπτωςθσ ξεπζραςε τα
15 χιλιοςτά.
Αρκετό νερό δίνει ςτθν Θλεία το νοτιοδυτικό ρεφμα που επικρατεί για δεφτερθ θμζρα και φτάνουν
οι ριπζσ και τα 7 μποφόρ, ςφμφωνα με τον μετεωρολογικό ςτακμό ςτο λιμάνι του Κατακόλου. 50
χιλιοςτά (mm) φψοσ βροχόπτωςθσ ςθμειϊκθκαν τθν Δευτζρα 5 Δεκεμβρίου ςτθν Ανδρίτςαινα,
40mm ςτθν Αρχαία Ολυμπία, 35mm ςτθν Αμαλιάδα και 30mm ςτθν πόλθ του Πφργου.
Παράλλθλα, το νοτιοδυτικό ρεφμα που επικρατεί ζχει ανεβάςει αιςκθτά τθν κερμοκραςία. Ζτςι τθ
νφχτα και νωρίσ το πρωί το κερμόμετρο δεν πζφτει κάτω από τουσ 12 με 13 βακμοφσ ςτα πεδινά και
τουσ 8 με 9 βακμοφσ ςτα ορεινά. Παρά τισ βροχζσ, υψθλζσ για τθν εποχι κερμοκραςίεσ ζχουμε και
το μεςθμζρι, ςτον Πφργο ξεπζραςε τουσ 19 βακμοφσ Κελςίου.
Και τθν Τρίτθ 6 Δεκεμβρίου ςυνεχίςτθκαν οι βροχοπτϊςεισ, οι οποίεσ ιταν πιο ζντονεσ με τον
μετεωρολογικό ςτακμό ςτθν Ανδρίτςαινα να ξεπερνά τα 80 χιλιοςτά (mm) ςε μόλισ 24 ϊρεσ!
Συνολικά το τελευταίο 48ωρο ςτθν Ανδρίτςαινα ζχουν καταγραφεί περιςςότερα από 135 χιλιοςτά.
Το μεςθμζρι τθσ Τριτθσ 13/12 εκδθλϊκθκαν ιςχυρζσ καταιγίδεσ ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ του
νομοφ. Κφρια χαρακτθριςτικά οι ραγδαίεσ βροχοπτϊςεισ και θ ζντονθ πτϊςθ θλεκτρικϊν
εκκενϊςεων. Τα μεγαλφτερα φψθ βροχόπτωςθσ ιταν: 50 χιλιοςτά ςτθν Αρχαία Ολυμπία, 47 χιλιοςτά
ςτον Πφργο και 43 χιλιοςτά ςτθν Ωλζνθ.
Ιςχυρά φαινόμενα ζδωςε ςτθν Θλεία το βαρομετρικό χαμθλό που επθρζαςε το καιρό τθσ χϊρασ μασ
το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου. Οι βροχζσ και οι καταιγίδεσ που εκδθλϊκθκαν ιταν ραγδαίεσ ευτυχϊσ
όμωσ δεν είχαν μεγάλθ διάρκεια. Οι άνεμοι ζφταςαν τα 7 μποφόρ και ςτο Ιόνιο τα 8, ςφμφωνα με τισ
καταγραφζσ του μετεωρολογικοφ ςτακμοφ ςτο λιμάνι του Κατακόλου.
Ωσ ςυνικωσ τα περιςςότερα και ιςχυρότερα φαινόμενα τα δζχτθκε θ περιοχι τθσ Ανδρίτςαινασ με το
φψοσ βροχόπτωςθσ να φτάνει τα 50 χιλιοςτά (mm), ςφμφωνα με τον αυτόματο μετεωρολογικό
ςτακμό του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν.
Αξιόλογα φψθ βροχισ ςθμειϊκθκαν και ςε αυτι τθν κακοκαιρία ςτθν Αρχαία Ολυμπία, 35 mm ςτθ
Φολόθ και 25 mm ςτθ πόλθ τθσ Ολυμπίασ.
Ιςχυρζσ βροχζσ & καταιγίδεσ εκδθλϊκθκαν τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ τθσ Δευτζρασ 19 Δεκεμβρίου
ςτθν Θλεία. Θ περιοχι τθσ Αρχ.Ολυμπίασ δζχτθκε και πάλι τα ιςχυρότερα φαινόμενα με το φψοσ
βροχόπτωςθσ να ξεπερνά τα 35 χιλιοςτά για το πρϊτο 6ωρο τθσ θμζρασ, ςφμφωνα με τισ
καταγραφζσ του αυτόματου μετεωρολογικοφ ςτακμοφ του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν.
Πολφ ιςχυρζσ βροχζσ και καταιγίδεσ με χαλαηοπτϊςεισ εκδθλϊκθκαν τθ νφχτα και τισ πρωινζσ ϊρεσ
τθσ Πζμπτθσ 22 Δεκεμβρίου ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ Θλείασ. Οι πολφ κυελλϊδεισ άνεμοι ςτο
Κατάκολο ζφταςαν τα ξθμερϊματα τα 10 μποφόρ με τον μετεωρολογικό ςτακμό του Εκνικοφ
Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν να καταγράφει μζγιςτθ ριπι 99,8km/hr! Στον Πφργο εκδθλϊκθκαν τα
ιςχυρότερα φαινόμενα με το φψοσ βροχόπτωςθσ ςτο πρϊτο 12ωρο τθσ θμζρασ να ξεπερνά τα 45
χιλιοςτά .
Μεγάλα φψθ βροχόπτωςθσ καταγράφονται και ςτον Θλειακό Κάμπο, ςτο Βαρκολομιό για το πρϊτο
μιςό τθσ Πζμπτθσ 22/12 το φψοσ βροχόπτωςθσ φτάνει τα 41 χιλιοςτά και τα 30 ςτθν Αμαλιάδα.

 Ετήςια βροχόπτωςη 2011:
Ανδρίτςαινα
Φολόθ
Αρχ.Ολυμπία
Πφργοσ
Zάκυνκοσ
Βαρκολομιό
Αμαλιάδα
Ωλζνθ
Κατάκολο
Ηαχάρω

1.330,7 mm
1.109,2 mm
983,0 mm
959,8 mm
892,2 mm*
848,3 mm
790,4 mm
766,4 mm*
697,1 mm
579,4 mm*

*απώλεια δεδομένων βροχόπηωζης

Καλι Χρονιά!
Θεόδωροσ Κονδφλθσ
e-mail: th.kondilis@yahoo.gr

Πφργοσ Ν.Ηλείασ
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικϊν Σταθμϊν Ηλείασ & Ζακφνθου
http://www.meteo.gr/stations/pirgos/diktuo/

Πφργοσ
Ηάκυνκοσ
Αμαλιάδα
Αρχ.Ολυμπία
Ηαχάρω
Ανδρίτςαινα
Φολόθ
Ωλζνθ
Κατάκολο
Βαρκολομιό

http://www.meteo.gr/stations/pirgos/
http://www.meteo.gr/stations/zakynthos/
http://www.meteo.gr/stations/amaliada/
http://www.meteo.gr/stations/olympia/
http://www.meteo.gr/stations/zacharo/
http://www.meteo.gr/stations/andritsaina/
http://www.meteo.gr/stations/foloi/
http://www.meteo.gr/stations/oleni/
http://www.meteo.gr/stations/katakolo/
http://www.meteo.gr/stations/vartholomio/

