Έκτακτο δελτίο: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού - Δια-δοχικά βαρομετρικά «χτυπούν» την Ελλάδα

Ισχύει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας
- Πού θα
χτυπήσει η «κακο--καιρία» με βροχές και ισχυρές
καταιγίδες.

Διαφορετικό θα είναι το σκηνικό του καιρού την εβδομάδα που έρχεται καθώς
όπως φαίνεται η μακρά περίοδος της ανομβρίας τελειώνει για τις περισσότερες
περιοχές της χώρας και το επόμενο διάστημα διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά
αναμένεται να δώσουν αξιόλογες βροχοπτώσεις.
Οι βροχές και οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν λόγων των βαρομετρικών
χαμηλών αναμένεται να σημειωθούν στο σύνολο της χώρας με τα καιρικά
φαινόμενα να είναι έντονα κατά τόπους.
Ο καιρός σήμερα
Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός με βροχές αρχικά στα δυτικά και κυρίως
στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι το απόγευμα θα
επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά
στα δυτικά, την Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην ανατολική νησιωτική χώρα,
τη Θράκη και πρόσκαιρα στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τη
νύχτα τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής
ηπειρωτικής χώρας.
Οι άνεμοι πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.
Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική και από τις απογευματινές ώρες
σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του
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νομού. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία
να κυμαίνεται από 6 έως 17 βαθμούς κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν
τοπικές βροχές με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τη νύχτα κυρίως στα
θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και
βαθμιαία βορειοδυτικοί από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται
μεταξύ 2 και 14 βαθμούς κελσίου.
Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Μακεδονία, Θράκη
Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν
τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα
κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στη Θράκη βαθμιαία από το
απόγευμα κατά τόπους θα είναι έντονα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν
στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στην κεντρική
Μακεδονία βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς
χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές
καταιγίδες. Τα φαινόμενα αρχικά στα νησιά του Ιονίου και σταδιακά στις
υπόλοιπες περιοχές θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα
σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Εξασθένηση αναμένεται από αργά τη νύχτα στα
βορειοδυτικά.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ, με βαθμιαία
εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς
χαμηλότερη.
Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα,
ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Τα φαινόμενα στην ανατολική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα από τις απογευματινές
ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα είναι κατά τόπους έντονα.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια και τα ανατολικά τοπικά έως 6
μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς
χαμηλότερη.
Κυκλάδες, Κρήτη
Νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και
σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες
πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι ισχυρά.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και
αργότερα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες
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κατά τόπους θα είναι ισχυρά.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς
χαμηλότερη.
Σάμος
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές
βροχές και αργότερα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές
ώρες κατά τόπους θα είναι ισχυρά.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός τη Δευτέρα
Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις νοτιότερες περιοχές, κυρίως στα
θαλάσσια-παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τις πρωινές ώρες
ισχυρές. Γρήγορα και από τα βόρεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το
βράδυ θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα
θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θράκη,
τη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα νησιά
του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές
της βορειοανατολικής ηπειρωτικής χώρας.
Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά θα πνέουν από νότιες
διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε βοριάδες 5 με 7 και στο
βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νότιοι
νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε
ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία σε πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός κατά τόπους στα βόρεια
ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.
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