
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-01-2021 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από νωρίς το απόγευμα στη δυτική και βαθμιαία στη 
βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από 
χαλαζοπτώσεις. 
Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρτα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. 
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα πελάγη τοπικά 
7 και στο Αιγαίο από το απόγευμα έως 8 μποφόρ. 
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί, κυρίως στα νότια, 
σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι 
θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αρχικά στη 
δυτική και από αργά το βράδυ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία θα είναι 
κατά τόπους έντονα. 
Άνεμοι: Αρχικά ασθενείς, βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω 
ενίσχυση από το απόγευμα. 
Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς 
χαμηλότερη. 
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν 
τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στο βόρειο 
Ιόνιο, βαθμιαία στην Ήπειρο και μέχρι το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι 
κατά τόπους έντονα. 
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Από 
αργά το βράδυ σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. 
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 
βαθμούς χαμηλότερη. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
Καιρός: Στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα 
εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. 
Τα φαινόμενα από αργά το βράδυ στη Θεσσαλία, θα είναι έντονα. Στα νότια λίγες 
νεφώσεις αυξημένες από το απόγευμα. 
Άνεμοι: Αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους 5 με 
6 και στα νότια βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. 
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ 
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. 
Άνεμοι: Αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία νότιοι 6 με 7 και τοπικά 
8 μποφόρ. 
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. 
Άνεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια 
και βαθμιαία στα νότια σε νότιους 5 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση. 
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 
ΑΤΤΙΚΗ 
Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες από το απόγευμα. 
Άνεμοι: Αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι σταδικά σε νότιους 5 με 7 
μποφόρ. 
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και  θα σημειωθούν τοπικές 
βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το βράδυ θα είναι 
κατά τόπους έντονα. 
Άνεμοι: Αρχικά ασθενείς, βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 μποφόρ. 
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. 
 


