Καιρός: Λιακάδα αλλά… και κρύο – Από -3 μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία!
Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2020 09:39

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις που θα αναπτυχθούν βαθμιαία
στα δυτικά και βόρεια που το βράδυ στα δυτικά θα πυκνώσουν.

Ωστόσο το κρύο θα είναι “τσουχτερό” σε ορισμένες περιοχές, για κάποιες ώρες, αφού ο
υδράργυρος θα καταγράψει θερμοκρασίες ακόμα και -3 βαθμών Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός από την ΕΜΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το
βράδυ και από τα δυτικά θα πυκνώσουν.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και σταδιακά από το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4
βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
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Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Αργά τη νύχτα στο Ιόνιο θα
σημειωθούν τοπικές βροχές.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -03 (μείον
3) έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες το
βράδυ θα πυκνώσουν.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, σταδιακά όμως θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 και
από το απόγευμα στα νότια και τα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
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Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη που από το βράδυ θα
αυξηθούν.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, σταδιακά όμως θα στραφούν σε νότιους.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αρχικά αίθριος, από το απόγευμα όμως θα
αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις.

Στα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα
νοτιότερα τμήματα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα όμως θα στραφούν σε νότιους,
στα βόρεια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΣΑΜΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Αρχικά ασθενείς και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.
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Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες το
βράδυ θα πυκνώσουν.

Aνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες το
βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-11-2020
Καιρός: Νεφώσεις 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
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τη Θράκη και πρόσκαιρα στην
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ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τη νύχτα τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα
εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής
ηπειρωτικής χώρας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.
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