«Μετεωρολογική βόμβα» θα χτυπήσει την Ελλάδα

Από το απόγευμα της Κυριακής σημαντική επιδείνωση. Έως και 15 βαθμούς Κελσίου θα
πέσει η θερμοκρασία. Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση
του καιρού.

Σοβαρή επιδείνωση του καιρού και σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται από το απόγευμα της
Κυριακής, από τα βόρεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με χιόνια και πολικές
θερμοκρασίες.
Αναμένονται κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις σε όλες τις ορεινές, τις ημιορεινές αλλά
και σε πεδινές περιοχές κυρίως της ανατολικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και
πρόσκαιρα στο Αιγαίο τα 10 μποφόρ θα πνέουν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει
σημαντική πτώση έως και 10 βαθμούς.
Κατά τόπους θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στις θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ σύμφωνα με τις
προβλέψεις της ΕΜΥ η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στην ανατολική και νότια χώρα μέχρι και
την Τρίτη.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή, περιμένουμε νεφώσεις που τοπικά θα πυκνώνουν με
σποραδικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου, ενώ χιόνια θα πέσουν το πρωί στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής
και βόρειας χώρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες - βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ αλλά στο
νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί 4
με 5 μποφόρ ενώ τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η
θερμοκρασία σε
σταδιακή πτώση από τα βόρεια, θα κυμανθεί στη βόρεια Ελλάδα από 0 εως 10 βαθμούς,
στα κεντρικά από 3 εως 14 βαθμούς και στα νησιά από 8 εως 15 βαθμούς.
Κακοκαιρία αναμένεται τη Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές η
χιονόνερο, καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές κυρίως στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες
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περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους
πυκνές στα ορεινά και ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές αρχικά της βόρειας και
κεντρικής χώρας και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.
Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, βαθμιαία 6 με 8, στα πελάγη 9 και στο Αιγαίο
τοπικά 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μεγάλη πτώση.
Την Τρίτη το μεσημέρι οι έντονες χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα πεδινά και τη
νησιωτική Ελλάδα, το Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ πιο έντονα
θα είναι στη Χίο και τη Μυτιλήνη. Από το μεσημέρι της Τρίτης αναμένεται μερική
εξασθένηση των φαινομένων.
Ο ισχυρός παγετός που θα πλήξει τη χώρα θα συνεχιστεί και την Τετάρτη στην κεντρική
και τη βόρεια Ελλάδα, με τους ανέμους να πνέουν έως 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να
υποχωρεί έως και 15 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά, στην Αθήνα αναμένεται η μέγιστη
θερμοκρασία να φτάσει τους 3 βαθμούς, ενώ στη Φλώρινα τους -5 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά, η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για Θεσσαλία:

Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη
Θεσσαλία, την Εύβοια και στις βορειότερες περιοχές της ανατολικής στερεάς.
Χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά της Θεσσαλίας, από το βράδυ και στα ημιορεινά αλλά και
στα ορεινά των υπολοίπων περιοχών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωση της συνιστά στους πολίτες να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από
κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, των
χιονοπτώσεων και του παγετού.

Πηγή: protothema.gr, kosmoslarissa.gr
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