Καλοκαίρι 2007
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Το φετινό καλοκαίρι υπήρξε ένα από τα χειρότερα όλων των
εποχών. Τρία επεισόδια καύσωνα έπληξαν ολόκληρη την
Χώρα αλλά και τον Νομό Ηλείας. Θερμοκρασίες που σε
πολλές περιοχές έσπασαν κάθε ρεκόρ. Φονικές Πυρκαγιές
που ''σάρωσαν'' το νομό. Έντονο ήταν και το πρόβλημα της
ανομβρίας μετα από ενα χειμώνα που έδωσε ελάχιστες
βροχές ακολούθησε το καλοκαίρι με τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο να περνούν για την περιοχή του Πύργου αλλά και
για ολόκληρο το νομό με 0.0 χιλιοστά!
Ας δούμε αναλυτικά τα στοιχεία σύμφωνα με τις καταγραφές του Αυτόματου Μετεωρολογικού
Σταθμού Πύργου.

• Το πρώτο επεισόδιο καύσωνα παρατηρήθηκε 24 με 25 Ιουνίου. Επηρέασε κυρίως την
ανατολική Ελλάδα. Στην Ηλεία είχε μικρότερη διάρκεια και ένταση. Πάντως οι
θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στην περιοχή του Πύργου αποτελούν ρεκόρ για μήνα
Ιούνιο. Οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας που καταγράφηκαν στον Πύργο ήταν:
24/6 38.5°C
25/6 41.1°C

• Το δεύτερο επεισόδιο καύσωνα και το ποιό ισχυρό παρατηρήθηκε από τις 17 έως και
τις 26 Ιουνίου με δύο κορυφώσεις, η πρώτη στις 18/7 με 39.7 και η δεύτερη πιό ισχυρή
στις 25/7 με την ιστορική θερμοκρασία των 43.4 βαθμών Κελσίου, θερμοκρασία ρεκόρ
για τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια (πρίν το 1960 έχει καταγραφεί στον Πύργο
θερμοκρασία 44.3 και μάλιστα μήνα Αύγουστο σύμφωνα με το παλιό αρχείο της ΕΜΥ).
Αναλυτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες το διάστημα 17 έως 26 Ιουλίου:
17/7
18/7
19/7
20/7
21/7
22/7
23/7
24/7
25/7
26/7

38.4°C
39.7°C
37.9°C
36.8°C
34.4°C
37.6°C
40.3°C
41.6°C
43.4°C
36.9°C

• Το τρίτο επεισόδιο καύσωνα το οποίο σημειώθηκε τις ημέρες που εκδηλώθηκαν οι

φονικές πυρκαγιες και ήταν το δεύτερο ισχυρότερο για το καλοκαίρι. Αναλυτικά οι
μέγιστες θερμοκρασίες το διάστημα 22 έως 26 Αυγούστου:
22/8
23/8
24/8
25/8
26/8

38.3°C
42.3°C
41.0°C
39.8°C
37.8°C

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε αναλυτικά τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατα
την διάρκεια των φονικών πυρκαγιών που σάρωσαν την Ηλεία σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία
που καταγράφηκαν στην πόλη του Πύργο από τον Αυτόματο Μετεωρολογικό Σταθμό.

• Η Παρασκευή 24η Αυγούστου -το ολοκαύτωμα της Ηλείας- ήταν μια από τις
χειρότερες ημέρες του καλοκαιριού από άποψη επικινδυνότητας για εκδήλωση
πυρκαγιών και δυστυχώς ήταν η ημέρα που εκδηλώθηκαν οι καταστροφικές πυρκαγιές.
Έπνεαν καταβατικοί βορειοανατολικοί άνεμοι οι οποίοι ανέβαζαν τη θερμοκρασία σε
επίπεδα πάνω από τους 40 βαθμούς για αρκετές ώρες στις περισσότερες ηπειρωτικές
περιοχές του νομού Ηλείας. Η ταχύτητα του ανέμου έφτασε τα 30.6 Km/hr δηλαδή
άνεμος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στον Πύργο άγγιξε τους 41.0 βαθμούς Κελσίου.
Επίσης η υγρασία τις θερμές ώρες της ημέρας - τις ώρες που εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιες
- ήταν στο 12% ενω την νύχτα ξημερώματα Σαββάτου ανέβηκε στο 40%. Η 24η
Αυγούστου ήταν και η 80η ημέρα χωρίς βροχή!

• Το Σάββατο 25/8 η θερμοκρασία έφτασε τους 39.8 βαθμούς Κελσίου με ανέμους στα
32.2km/h δηλαδή άνεμος 5 μποφόρ. Η υγρασία το μεσημέρι ήταν στο 13% ενώ ακόμα
και την νύχτα δεν ξεπέρασε το 30%!

• Την Κυριακή 26/8 η θερμοκρασία έφτασε τους 37.8 βαθμούς με ανέμους στα 35.4
km/hr δηλαδή και πάλι άνεμος 5 μποφόρ. Η υγρασία τις θερμές ώρες της ημέρας ήταν
στο 18% με 20% ενώ την νύχτα ανέβηκε στο 85%.

• Η Δευτέρα 27/8 ήταν σαφώς καλύτερη ημέρα αφού η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους
32.7 βαθμούς κελσίου ενω οι άνεμοι εξασθένησαν και έπνεαν με ταχύτητα που έφτασε
τα 20.4 km/hr δηλαδή σχεδόν 4 μποφόρ ενώ η σχετική υγρασία τις θερμές ώρες της
ημέρας ήταν στο 30% ενώ την νύχτα στο 60%.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την πόλη του Πύργου και μόνο.
Στις περιοχές που εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές δεν υπήρχαν μετεωρολογικοί σταθμοί ωστε να
έχουμε ακριβή στοιχεία για τις συνθήκες που επικράτησαν. Σε μία περιοχή που μαίνεται
πυρκαγιά η ένταση του ανέμου αυξάνεται σημαντικά, δηλαδή όταν ο Πύργος είχε 5 μποφόρ,
στα μέτωπα των πυρκαγιών πιθανό να άγγιξαν και τα 6 με 7 ίσως και λόγω τοπικών
παραγόντων και τα 8 μποφόρ.

