ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα σημειώνονται στη χώρα μας
χιονοπτώσεις που διαρκούν από μερικές ώρες μέχρι μερικές
ημέρες και συχνά συνοδεύονται από χαμηλές θερμοκρασίες και
ισχυρούς ανέμους.
Οι χιονοπτώσεις μπορεί να είναι τοπικές ή να επηρεάσουν
μεγάλο μέρος της χώρας. Συνήθως, οι ισχυρότερες χιονοπτώσεις
σημειώνονται στις βόρειες και ορεινές περιοχές της χώρας,
όπου το χιόνι παραμένει για όλη σχεδόν τη χειμερινή περίοδο.
Χιονοθύελλα θεωρείται μια ισχυρή χιονόπτωση με παράλληλη
επικράτηση πολύ ισχυρών ανέμων, που παρασύρουν το χιόνι με
αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή ορατότητα.
Το χιόνι δημιουργείται όταν οι παγοκρύσταλλοι οι οποίοι
βρίσκονται σε νέφη όπου η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω των
0°C, αρχίζουν να πέφτουν προς το έδαφος. Αν η θερμοκρασία
του αέρα δεν είναι πολύ κάτω από το μηδέν, η εξωτερική
επιφάνεια των παγοκρυστάλλων διατηρείται υγρή κι έτσι κατά
την σύγκρουσή τους δημιουργούνται νιφάδες χιονιού
ακανόνιστου σχήματος, ενίοτε αρκετών εκατοστών, οι οποίες
πέφτουν με αργό ρυθμό.
Σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. στις πολικές περιοχές,
στα μεγάλα υψόμετρα κ.α.), οι κρύσταλλοι δε σχηματίζουν
νιφάδες, αλλά φτάνουν στο έδαφος με μορφή μικρών κόκκων
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πάγου. Αντίθετα, υψηλότερες θερμοκρασίες θα προκαλέσουν το
λιώσιμο των νιφάδων, που θα φτάσουν στο έδαφος σαν βροχή ή
σαν χιονόνερο.
Οι χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι δυνατόν να
διαταράξουν έντονα την καθημερινή ζωή και να προκαλέσουν
σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, στη γεωργία και στην
κτηνοτροφία καθώς και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στην
υδροδότηση
και
τις
τηλεπικοινωνίες
κυρίως
των
απομακρυσμένων περιοχών. Οι χιονοπτώσεις είναι συχνά
επικίνδυνες τόσο για την οδήγηση όσο και για το βάδισμα. Τα
περισσότερα ατυχήματα κατά τη διάρκεια μιας χιονόπτωσης
αφορούν ατυχήματα μεταφοράς και πτώσεις πεζών λόγω της
ολισθηρότητας.
Η καταπόνηση του οργανισμού και η πρόκληση καρδιακών
προσβολών λόγω υπερβολικής άσκησης είναι επίσης δύο
πιθανές αιτίες θανάτων που συνδέονται με την έντονη
χιονόπτωση και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Στους ηλικιωμένους,
που ζουν μόνοι τους και συχνά κάτω από άσχημες συνθήκες
διαβίωσης, αναφέρεται και το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων
από υποθερμία ή από ασφυξία από τη χρήση ακατάλληλων
θερμαντικών σωμάτων, που κατά την καύση εκπέμπουν
μονοξείδιο του άνθρακα. Δεν είναι σπάνια η εμφάνιση
πυρκαγιάς σε σπίτια λόγω της χρήσης εναλλακτικών πηγών
θέρμανσης (άναμμα φωτιάς χωρίς τα κατάλληλα μέτρα
προφύλαξης, απομάκρυνση της στάχτης χωρίς να έχει σβήσει,
λειτουργία θερμαντικών σωμάτων σε ακατάλληλα σημεία του
σπιτιού, κ.α.). Η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια
τόσο έντονων καιρικών φαινομένων είναι πολύ δύσκολη, αφού
το νερό μπορεί να έχει παγώσει στους σωλήνες ή μπορεί να
είναι αδύνατη η πρόσβαση των πυροσβεστών στο σημείο.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που
αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις
 Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές
ημέρες.
 Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού.
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
 Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε.
 Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα.
 Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.
 Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον
υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
 Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.
Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη
χιονόπτωση.
 Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα
οχήματα.
 Παραμείνετε
στο
αυτοκίνητο
αν
ακινητοποιηθεί.
Τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με
έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης.
Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρήστε την
εξάτμιση καθαρή από το χιόνι.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
 Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη
χιονοθύελλα.
 Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα
αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες.
 Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου
προβλέπονται χιονοπτώσεις.
 Χρησιμοποιείστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι
απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. Είναι
προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας
χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους
οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.
 Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις
στην πόλη.
Πηγή: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
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