Πώς θα κυλήσει ο καιρός της Μ. Εβδομάδας

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε βροχερή ωστόσο η Άνοιξη θα επιστρέψει και μάλιστα
σύντομα, σύμφωνα με τον με-τεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. ...

Με βροχές και αρκετό κρύο ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα σε όλη τη χώρα, ένα
καιρικό σκηνικό που δεν θα διατηρηθεί για πολύ ακόμα, σύμφωνα με τον
μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέλυσε στο Newsbomb.gr τον καιρό της εβδομάδας
μέρα με την ημέρα, κάνοντας λόγο για ένα «υπέροχο Πάσχα με εξαιρετικές
συνθήκες», ενώ πρόσθεσε πως οι καλοτάξιδες θάλασσες ευνοούν τους εκδρομείς.
«Η αλήθεια είναι πως η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε με κρύο και βροχές. Μιλάμε για
θερμοκρασίες αρκετά κάτω από το κανονικό καθώς το θερμόμετρο δείχνει 14
βαθμούς, αρκετά κάτω από το κανονικό. Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι
το κρύο σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 14
βαθμούς ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπεράσει τους 11. Θα έχουμε και κάποιες
βροχές το απόγευμα ωστόσο δεν θα είναι κάτι ανησυχητικό. Χαρακτηριστικό της
κατάστασης είναι πως χιονίζει σε ορεινά σε αρκετά σημεία της χώρας αλλά και
στον Παρνασσό», ανέφερε σχετικά με το σκηνικό του καιρού σήμερα ο κύριος
Γιαννόπουλος.
Πώς θα κυλήσει όμως η Μεγάλη Εβδομάδας; Ο κύριος Γιαννόπουλος τόνισε πως
μέρα με την ημέρα η άνοιξη θα κάνει την επιστροφή της: «Σιγά-σιγά ο καλός καιρός
θα επιστρέψει με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 16 στην Αθήνα και στους 14
στη Θεσσαλονίκη την Μεγάλη Τρίτη. Θα υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές ωστόσο
ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει. Η βελτίωση θα συνεχιστεί και την Μεγάλη Τετάρτη,
με την θερμοκρασία πλέον να φτάνει τους 19 βαθμούς στην Αθήνα. Ωστόσο, η
άνοιξη επιστρέφει την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή με βαθμούς άνω
των 20 βαθμών. Θα υπάρξει μια συννεφιά με αφρικανική σκόνη ωστόσο δεν θα
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δούμε τα φαινόμενα που είδαμε προ ημερών».
Όσο για τον καιρό της Ανάστασης και του Πάσχα: «Θα έχουμε έναν πραγματικά
υπέροχο καιρό, ανοιξιάτικο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς στην
Αθήνα και στους 22 στη Θεσσαλονίκη. Τα σουβλίσματα θα γίνουν με υπέροχο καιρό
πραγματικά».
Τέλος ο κύριος Γιαννόπουλος, υπογράμμισε πως ο καιρός θα είναι σύμμαχος στις
θάλασσες: «Να σημειωθεί πως όσοι εκδρομείς αποφασίσουν να ταξιδέψουν
ακτοπλοϊκώς δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, καθώς θα είναι
καλοτάξιδες οι θάλασσες».
Η πρόγνωση τη Μεγάλη Τρίτη 19-4-2022
Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές
και στα νότια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.
Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ,
από το απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς
νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 14 με 16
και στα νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-04-2022
Στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές
κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα
προβλέπεται ηλιοφάνεια με κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6
μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα
τοπικά 6 μποφόρ, το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια
ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21-04-2022
Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, όπου
πιθανώς να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στο Ιόνιο τοπικά 6
μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-04-2022
Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο
πυκνές, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα βόρεια. Στην υπόλοιπη
χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια έως 6 και
στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-04-2022
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Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και
βόρεια, όπου πιθανώς να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι αυξημένες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ,
βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
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