Έρχεται επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες. Σε δύο ατμοσφαιρικά βουνά η Ελλάδα

Φθινοπωρινές, δυνητικά πλημμυρογόνες βροχές και καταιγί-δες αναμένονται κατά
τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς την Πέμπτη αρχικά στα βορειοδυτικά
και την...

Πέμπτη σε αρκετές περιοχές και της υπόλοιπης κυρίως δυτικής και κατά τόπους
ηπειρωτικής Ελλάδας!
Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι αναγκαίος ό άμεσος καθαρισμός ρεμάτων και
των φρεατίων υδροσυλλογής στις προαναφερθείσες περιοχές και όχι μόνο καθώς
σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ο άστατος καιρός φαίνεται
ότι θα μας απασχολήσει και μετά για αρκετές μάλιστα ημέρες

Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και
καταιγίδες.
Ο Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποίησε ότι έρχονται εν δυνάμει επικίνδυνες
βροχές και καταιγίδες και σε νεότερη ανάρτησή του στο Facebook τονίζει ότι
αναμένοντας πλημμυρογόνες βροχές και καταιγίδες.
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Σε δύο ατμοσφαιρικά βουνά η Ελλάδα
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωση του για τον καιρό λέει ότι η Ελλάδα θα
επηρεαστεί από τον συνδυασμό υψηλών πιέσεων προς την βορειοανατολική
Ευρώπη με τις χαμηλές πιέσεις προς την περιοχή της Κύπρου «και αυτό διατηρεί
τους βοριάδες στο Αιγαίο.
Από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης οργανώνεται, όμως, ένα ισχυρό κύμα
κακοκαιρίας που θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική,
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δυτική και βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο η Ελλάδα θα βρεθεί ανάμεσα από δύο ατμοσφαιρικά
βουνά: ένα θερμό, τον αντικυκλώνα των Αζορών το οποίο στα ανατολικά
κράσπεδά του επιτρέπει να κυλήσει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα
φτάσει μέχρι την Ελλάδα και ένα ψυχρό ατμοσφαιρικό βουνό στα ανατολικότερα
που προσπαθεί να εμποδίσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας να κινηθεί ανατολικότερα.
Η κακοκαιρία, είπε ο κ. Μαρουσάκης, αναμένεται να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό της
Μεσογείου και γι' αυτό θα επηρεαστούν οι περιοχές της δυτικής και κεντρικής
χώρας
Σύμφωνα με τον ίδιο από το απόγευμα της Τετάρτης στα βορειοδυτικά τμήματα
της Ελλάδας θα έχουμε καταιγίδες, την Πέμπτη έρχονται πιο ισχυρές βροχές και
καταιγίδες στο κεντρικό και βόριο Ιόνιο, τη δυτική ηπειρωτική χώρα, τη Θεσσαλία
και την Κεντρική Μακεδονία που θα συνεχιστούν και την Παρασκευή αλλά και το
Σαββατοκύριακο.
«Ο καιρός αυτός είναι ικανός να δημιουργήσει προβλήματα, πλημμύρες, ισχυρούς
κεραυνούς συνοδεία χαλαζοπτώσεις» κατέληξε ο Κλεάρχος Μαρουσάκης.
«Μεγάλη προσοχή από αύριο το βράδυ κυρίως από Πέμπτη και μετά έρχεται αυτό
το οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας» κατέληξε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Καιρός – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη 05-10-2021
Για σήμερα Τρίτη 5-10-2021 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και η ορατότητα,
κυρίως στα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες, θα είναι κατά τόπους
περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν
από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια και τις Κυκλάδες
θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 26 με 28 και στα δυτικά
ηπειρωτικά τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη
ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 και
από τις απογευματινές ώρες 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3
με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στα βόρεια τις
πρωινές και βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
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Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4
βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Η ορατότητα στη
Θεσσαλία τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα κεντρικά και τα νότια 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς
χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στην Κρήτη λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Στις Κυκλάδες γενικά
αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στη νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς
χαμηλότερη.
ΕΥΒΟΙΑ
Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βαθμιαία αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στα νότια τοπικά 7
μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός αύριο Τετάρτη 06-10-2021
Στα δυτικά, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα
εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο,
ενώ από τις βραδινές ώρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία
και τη δυτική Στερεά.
Τα φαινόμενα τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην
υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, παροδικά
αυξημένες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη
βόρεια Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ
στο βόρειο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και
στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια όπου θα
φτάσει τους 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
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