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Δύο  άνθρωποι  έχασαν  τη  ζωή  τους,  ενώ  σοβαρά  προβλήματα  σημειώνονται  σε 
ολόκληρη τη χώρα λόγω των χιονοπτώσεων. Προβλήματα στις αστικές συγκοινωνίες. 
Κλειστά τα σχολεία και τα λιμάνια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τρεις νομοί και 
η περιφέρεια Αν. Αττικής. Ανοιχτό από τις 9 το βράδυ το «Ελ. Βενιζέλος», ωστόσο, 
πραγματοποιούνται μόνο δρομολόγια ξένων εταιρειών.

Νωρίς  το  απόγευμα  της  Παρασκευής  άρχισε  ο  απεγκλωβισμός  των  οδηγών  στην 
εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Κλιμάκιο εθελοντών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 
μετέβη στο «Σείριο», στο ύψος της Μαλακάσας, όπου βρίσκονται ακινητοποιημένα 
περίπου 100 αυτοκίνητα. Οι εθελοντές μεταφέρουν τρόφιμα και κουβέρτες για τους 
εγκλωβισμένους  οδηγούς,  καθώς  και  φορεία  για  την  περίπτωση  που  χρειαστεί  η 
μεταφορά σε νοσοκομείο κάποιου από τους εγκλωβισμένους. 

Ένας  69χρονος  καθηγητής  από τη  Λαμία  έχασε τη  ζωή του,  όταν  το  όχημα που 
οδηγούσε ο υιός του ξέφυγε από την πορεία του, λόγω του παγετού, και προσέκρουσε 
πάνω  σε  κολώνα  της  ΔΕΗ.  Επίσης,  η  85χρονη,  μοναδική  κάτοικος  του  ορεινού 
χωριού Περιστέρι Υπάτης στη Φθιώτιδα, έχασε τη ζωή της όταν ξέσπασε πυρκαγιά 
στην κατοικία της, πιθανότατα από τη ξυλόσομπα που είχε.

Από  το  βράδυ  της  Πέμπτης,  εγκλωβισμένοι  παραμένουν  δεκάδες  επιβάτες  πέντε 
λεωφορείων του ΚΤΕΛ, στην Κοζάνη, την Καστοριά, την Έδεσσα, την Ξάνθη και τη 
Θήβα. Εκτός από τα συνεργεία των νομαρχιών, επί ποδός οι δυνάμεις αστυνομίας, 
πυροσβεστικής  και  στρατού.  Έξι  διμοιρίες  ειδικών  δυνάμεων  της  αστυνομίας 
μετέφεραν  με  ειδικά  οχήματα  είδη  ρουχισμού  και  πρώτης  ανάγκης  στους 
εγκλωβισμένους. Πολλοί από αυτούς μεταφέρθηκαν με οχήματα της Αστυνομίας και 
της  Πυροσβεστικής,  ενώ  δημιουργήθηκαν  συνθήκες  ασφαλείας  για  όσους  θα 
παραμείνουν στην εθνική οδό και το βράδυ. 

«Ακινητοποιημένη» η Αττική

Στο λεκανοπέδιο Αττικής το χιόνι έχει σχηματίσει στρώμα αρκετών πόντων, ακόμη 
και στο κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι στο κέντρο της πρωτεύουσας έχουν πάγο και 
εκτός  του  στενού  κέντρου  σε  όλους  τους  υπόλοιπους  δρόμους  της  Αττικής 
χρειάζονται  αντιολισθητικές  αλυσίδες.  Η κίνηση πεζών και  οδηγών διεξάγεται  με 
πολλά προβλήματα και οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην κυκλοφορούν εάν 
δεν υπάρχει  απόλυτη ανάγκη. Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής κηρύχθηκε σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Όσον  αφορά  στις  αστικές  συγκοινωνίες,  ο  ηλεκτρικός  σιδηρόδρομος  δεν  εκτελεί 
δρομολόγια  μεταξύ  των  σταθμών  Νέας  Ιωνίας  και  Κηφισιάς.  Επίσης,  ελάχιστα 
λεωφορεία κυκλοφορούν -με μικρές ταχύτητες- στους δρόμους της πόλης και κυρίως 
στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Ακόμη λιγότερα είναι τα τρόλεϊ.

Η Αττική Οδός είναι κλειστή από την Ελευσίνα ως τη Μαλακάσα, από την Κηφισιά 
ως  τα  Γλυκά  Νερά  και  στην  είσοδο  της  Δουκίσης  Πλακεντίας.  Ανοιχτό  είναι  το 
τμήμα  από  την  εθνική  οδό  Αθηνών-Λαμίας  έως  το  αεροδρόμιο.  Προβλήματα 
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αντιμετωπίζουν  οι  λεωφόροι  Πάρνηθος,  Διονύσου,  Πεντέλης,  Φυλής  και 
Μαραθώνος. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί ακόμη στην παλαιά Εθνική Οδό Κερατέας-
Αναβύσσου, Κερατέας-Λαυρίου και στη Γαλάζια Ακτή προς Καλύβια. Κλειστή είναι 
και  η  παλαιά  Εθνική  Οδός  Αθηνών-Θηβών  από  τη  γέφυρα  Μάνδρας.  Δεν 
πραγματοποιούνται πτήσεις από ακόμη 13 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Τα νέα από το «Ελ.Βενιζέλος»

Θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πρόσβαση στο αεροδρόμιο είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη και διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Η κυκλοφορία 
στην Αττική Οδό διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας 
θα υπάρξουν αραιά δρομολόγια στη γραμμή Ε-95 μεταξύ πλατείας Συντάγματος και 
Αεροδρομίου. 

Δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από ακόμη 13 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ 
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Κλειστά τα λιμάνια - Με προβλήματα ο ΟΣΕ

Παράλληλα,  κλειστά  παραμένουν  από  το  απόγευμα  της  Πέμπτης  τα  λιμάνια  του 
Πειραιά και της Ραφήνας, καθώς οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις.

Όσον αφορά στον ΟΣΕ, τα τρένα ξεκινούν κανονικά από τους σταθμούς του Πειραιά 
και  της  Αθήνας,  προς  Θεσσαλονίκη  και  Πελοπόννησο,  αλλά κινούνται  με  μικρές 
ταχύτητες,  καθώς  σε  ορισμένα  σημεία  των  γραμμών  υπάρχει  πολύ  χιόνι,  με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις 
αφίξεις. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Χαλκίδα. Η κυκλοφορία στο υπόλοιπο 
σιδηροδρομικό δίκτυο διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Όπως  ανακοινώθηκε  από  τις  νομαρχίες  της  Αττικής,  σε  Αθήνα  και  Πειραιά  τα 
σχολεία  θα  παραμείνουν  κλειστά.  Όσον  αφορά  τα  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  δεν  έχει 
γνωστοποιηθεί εάν θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι εξετάσεις την Παρασκευή, γι' 
αυτό φοιτητές και σπουδαστές θα πρέπει να επικοινωνούν με τις σχολές τους. Όπως 
ανακοίνωσε  το  υπουργείο  Δικαιοσύνης,  στην  Αθήνα  θα  λειτουργήσουν  μόνο  τα 
Μονομελή και Τριμελή Αυτόφωρα δικαστήρια.

Φόβοι για ανατιμήσεις στις τιμές προϊόντων

Εν  τω  μεταξύ,  μετά  εμποδίων  γίνεται  ο  εφοδιασμός  των  καταστημάτων  λιανικής 
πώλησης  και  τροφίμων,  καθώς  και  των  πρατηρίων  υγρών  καυσίμων,  λόγω  των 
προβλημάτων που προκλήθηκαν στις μετακινήσεις. Αρκετές ήταν οι επιχειρήσεις που 
υπολειτούργησαν ή δεν λειτούργησαν καθόλου την Παρασκευή. Σε ό,τι αφορά στα 
λαχανικά, τα είδη τα οποία βρίσκονται σε αποθήκες, όπως είναι οι πατάτες και τα 
ξερά  κρεμμύδια,  επαρκούν  για  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  της  αγοράς.  Όμως,  η 
κακοκαιρία έχει προκαλέσει ζημιές στην αγροτική παραγωγή και αυτό αναμένεται να 
έχει επίπτωση στις τιμές φρούτων και λαχανικών το προσεχές διάστημα. 

«Πάγωσε» όλη η Ελλάδα

Στη  Θεσσαλονίκη,  αν και  έχει  ηλιοφάνεια,  το  κρύο είναι  τσουχτερό και  μόνο με 
αλυσίδες κινούνται τα οχήματα στον δρόμο προς Χορτιάτη και Άγιο Βασίλειο.
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Αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται σε ολόκληρο το νομό  Χαλκιδικής, 
εκτός από την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών και μέσα στην πόλη της 
Φλώρινας. Αλυσίδες χρειάζονται, επίσης, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Γρεβενών, 
στα ορεινά του νομού Καστοριάς, καθώς και στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο του 
νομού Κοζάνης.

Στη βορειοανατολική Ελλάδα, τα χιόνια που έπεσαν μεταβλήθηκαν σε πάγους, ακόμη 
και μέσα στις πόλεις,  και η θερμοκρασία κυμαίνεται  από -13 (Νευροκόπι)  έως -3 
βαθμούς.  Με  εντολή  του  νομάρχη  Καβάλας δεν  λειτουργούν  τα  σχολεία  της 
πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Επίσης,  δεν  εκτελέστηκαν 
δρομολόγια των ΚΤΕΛ προς τα ορεινά χωριά της Καβάλας, οι πτήσεις προς και από 
Αθήνα, καθώς και τα θαλάσσια δρομολόγια προς και από Πρίνο, ενώ από Κεραμωτή 
προς Θάσο άρχισαν να διεξάγονται από το μεσημέρι.

Σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  ρίχθηκαν  τόνοι  αλατιού  από τα  ειδικά  συνεργεία  των νομαρχιών,  και  τα 
εκχιονιστικά  μηχανήματα  βρίσκονται  στους  δρόμους,  ωστόσο  υπάρχουν  πολλά 
προβλήματα  στην  κίνηση,  λόγω  του  πάγου.  Από  τα  χιόνια  έχουν  δημιουργηθεί 
σημαντικά προβλήματα και στους νομούς Ξάνθης, Δράμας, Σερρών.

Στους  -8  βαθμούς  έπεσε  η  θερμοκρασία  τις  πρώτες  πρωινές  ώρες  στην 
Αλεξανδρούπολη  και  στους  -12  στο  Ορμένιο,  στα  ελληνοβουλγαρικά  σύνορα. 
Παραμένει  το  απαγορευτικό  απόπλου  από  το  λιμάνι  της  Αλεξανδρούπολης.  Σε 
ορισμένα  τμήματα  του  οδικού  δικτύου  των  νομών  Έβρου  και  Ροδόπης  έχει 
σχηματισθεί παγετός από τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ λόγω της χιονόπτωσης δεν 
λειτούργησαν τα σχολεία στη Σαμοθράκη.

Τα σχολεία δεν λειτούργησαν και στους νομούς  Ροδόπης και  Τρικάλων. Ειδικά στο 
νομό Τρικάλων, αν και η χιονόπτωση έχει σταματήσει, η κυκλοφορία των οχημάτων 
διεξάγεται  με  αντιολισθητικές  αλυσίδες  λόγω  παγετού  στα  οδικά  σημεία:  ΕΟ 
Τρικάλων-Ιωαννίνων από το 20ό ως το 76ο χλμ., ΕΟ Τρικάλων-Γρεβενών από το 31ο 
έως  το  56ο  χλμ.,  ΕΟ  Τρικάλων-Αρτας  από  το  15ο  έως  το  70ο  χλμ.  και  στην 
επαρχιακή οδό Πύλης-Μεσοχώρας από 4ο έως 54ο χλμ. 

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει και το Νομό Αρκαδίας. Χιονοπτώσεις σημειώνονται σε 
ολόκληρο  το  νομό,  ακόμη  και  στο  κέντρο  της  Τρίπολης,  δημιουργώντας  σοβαρά 
προβλήματα  στην  κυκλοφορία  των  οχημάτων,  καθώς  και  των  πεζών.  Αλυσίδες 
χρειάζονται σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, εκτός της Εθνικής οδού 
Κορίνθου-Τρίπολης.  Στην  Τρίπολη  ο  υδράργυρος  έδειξε  -7  βαθμούς  Κελσίου. 
Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία του νομού.

Το  χιόνι  πέφτει  ακατάπαυστα  και  στο  νομό  Αχαΐας,  ο  οποίος  κηρύχθηκε  σε 
κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης.  Λόγω  των  χαμηλών  θερμοκρασιών  σημειώνεται 
παγετός, ενώ πυκνό χιόνι έχει καλύψει τους δρόμους από Χαλανδρίτσα προς Καλούσι 
και προς Λακώμματα.

Αποκλεισμένα είναι 61 χωριά στο νομό Αχαΐας, ενώ σε έξι δήμους του νομού, τα 
Καλάβρυτα,  την Αροανία,  την Τριταία,  τις  Φαρρές,  το Λευκάσιο  και  το  Πάο,  τα 
σχολεία δεν λειτούργησαν σήμερα. Στα λευκά ακόμη και το κέντρο της Πάτρας, για 
πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ηράκλειο, Χανιά

Το πρωί τα χιόνια έφθασαν μέχρι την ακριτική Γαύδο, αφού σύμφωνα με τον ιερέα 
του νησιού Εμμανουήλ Μπικογιαννάκη, χιόνισε στον οικισμό Βατσιανά, γεγονός που 
έχει  να  συμβεί  62  χρόνια.  Οι  νομοί  Ηρακλείου  και  Χανίων  κηρύχθηκαν  σε 
κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης.  Επίσης,  αποφασίστηκε  η  εφαρμογή  του  σχεδίου 
«Ξενοκράτης» για το νομό Ηρακλείου.

Πολλά  χωριά  της  Κρήτης  έχουν  αποκλεισθεί  από  τα  χιόνια,  ενώ  μετ'  εμποδίων 
διεξάγεται η κίνηση το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Από το πρωί χιονίζει στην πόλη του 
Ηρακλείου,  και με απόφαση του νομάρχη όλα τα σχολεία του νομού παραμένουν 
κλειστά. Επίσης, έκλεισε το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης».

Σε λευκό φόντο έχει «ντυθεί» από το πρωί ο νομός Χανίων. Τα χιόνια έχουν σκεπάσει 
τα πάντα, ακόμα και στο κέντρο της πόλης, ενώ για πρώτη φορά ο λευκός επισκέπτης 
έκανε  την εμφάνιση του στο λιμάνι  της  Σούδας.  Έχει  απαγορευτεί  η  κυκλοφορία 
όλων  των  οχημάτων  στο  εθνικό  και  επαρχιακό  δίκτυο,  ενώ  ο  Αστυνομικός 
Διευθυντής  Ταξίαρχος  Μάρκος  Πάγκαλος  απηύθυνε  έκκληση  στους  οδηγούς  να 
αποφύγουν την κίνηση και στα αστικά κέντρα. 

Τα περισσότερα προβλήματα αναφέρθηκαν  στο  τμήμα της  εθνικής  οδού Χανίων-
Ρεθύμνου,  από  τον  Άγιο  Ραφαήλ  μέχρι  τους  Αγίους  Πάντες  και  στη  γέφυρα 
Κοιλιάρη, όπου το μεσημέρι εγκλωβίσθηκαν πολλά αυτοκίνητα. 

Χωρίς ρεύμα περιοχές σε Σάμο, Ικαρία, Φούρνους

Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νομού Σάμου και 
κυρίως  όσοι  διαμένουν σε ορεινά  χωριά.  Χωρίς  ηλεκτρικό  ρεύμα από τις  πρώτες 
πρωινές ώρες είναι το νησί των Φούρνων. Το τοπικό συνεργείο της ΔΕΗ προσπαθεί 
να αποκαταστήσει τη βλάβη, ενώ το χιόνι που πέφτει από το πρωί λιώνει αμέσως 
χωρίς  να  προκαλεί  πρόβλημα  στις  μετακινήσεις.  Στην  Ικαρία  μεγάλο  τμήμα  του 
νησιού παραμένει χωρίς ρεύμα. Οι κάτοικοι του Αγ. Κηρύκου ξυπνώντας το πρωί 
είδαν ένα ασυνήθιστο θέαμα, καθώς όλα ήταν κατάλευκα και το χιόνι είχε φράξει τις 
πόρτες. Ο δήμαρχος Αγ. Κηρύκου Σπ.Τέσκος δήλωσε ότι τα προβλήματα εστιάζονται 
κυρίως στα ορεινά χωριά, που είναι αποκλεισμένα. 

Η ίδια περίπου κατάσταση επικρατεί και στη Σάμο, όπου παραμένουν αποκλεισμένα 
15 χωριά. Στα ορεινά χωριά Πάνδροσο και Μεσόγεια τα αυτοκίνητα κινούνται μόνο 
με  αντιολισθητικές  αλυσίδες,  ενώ δεν  έχουν  ηλεκτρικό  ρεύμα  από  το  βράδυ  της 
Πέμπτης. Τα συνεργεία της Νομαρχίας χρειάστηκε να ρίξουν αλάτι στην εθνική οδό 
Βαθέος-Πυθαγορείου στο ύψος Τρεις Εκκλησιές.

Στον παραλιακό οικισμό Αγ. Κωνσταντίνου,  που είχε πληγεί από τη θεομηνία της 
30ής  Ιανουαρίου,  όταν  η  θάλασσα  είχε  παρασύρει  ό,τι  βρήκε  μπροστά  της 
μπαίνοντας στα σπίτια και στα μαγαζιά, οι άνεμοι πνέουν με ένταση δέκα μποφόρ. Η 
Νομαρχία Σάμου είναι σε επιφυλακή, ενώ κλειστά παρέμειναν όλα τα σχολεία. Τα 
πλοία είναι δεμένα στο λιμάνι Βαθέος από το μεσημέρι της Πέμπτης.
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