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Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ Η 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΡΟΥ - ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. 



Το σχολείο διαθέτει ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό µετεωρολογικό σταθµό (davis vantage pro 

plus 2)Κάθε Παρασκευή στις 14:30 ,14 µαθητές της Δευτέρας Γυµνασίου και της Τρίτης 

Γυµνασίου έχουµε σηµείο συνάντησης το εργαστήριο φυσικής. Η οµάδα µας επεξεργάζεται  

τα µετεωρολογικά δεδοµένα των προηγούµενων ηµερών. Προσπαθούµε να συνδυάσουµε 

της διάφορες µετεωρολογικές παραµέτρους όπως για παράδειγµα τη θερµοκρασία µε το 

σηµείο δρόσου και τη σχετική υγρασία ή τη βαροµετρική πίεση µε την βροχή. Στη συνέχεια 

προσπαθούµε να καταλάβουµε το είδος του µετώπου που επηρέασε τον καιρό την 

προηγούµενη εβδοµάδα. Ακολούθως µε φωτογραφίες των παιδιών από τον ουρανό 

εντοπίζουµε τον συνδυασµό των νεφών µε τα µέτωπα και τέλος καταλήγουµε σε χρήσιµα 

συµπεράσµατα. Στις πρώτες µας συναντήσεις αναλύουµε τις µετεωρολογικές 

παραµέτρους που µας δίνει ο σταθµός όπως θερµοκρασία, σηµείο δρόσου, σχετική 

υγρασία, άνεµος, υετός και άλλα. Συγκεκριµένα βλέπουµε την εξέλιξη όλων των µεγεθών 

από το αρχείο που διαθέτει ο µετεωρολογικός σταθµός. 

Τα µετεωρολογικά δεδοµένα αυτά δίνονται και σε διεθνείς ιστότοπους µετεωρολογικού 

περιεχοµένου όπως είναι το weatherUnderground και το AWEKAS. Με το αρχείο που 

διαθέτει ο σταθµός καθώς επίσης σε συνδυασµό µε το αρχείο άλλων σταθµών του δικτύου 

µε το οποίο ανταλλάσσει µετεωρολογικά δεδοµένα ο δικός µας σταθµός µπορούµε να 

αντιληφθούµε µικρές ή µεγάλες αλλαγές στις µετεωρολογικές παραµέτρους από χρονιά σε 

χρονιά. 

Τα µετεωρολογικά δεδοµένα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του σχολείου όπου έχει 

πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται για τον καιρό αυτή τη στιγµή στο σχολείο και βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα  http://neasmyrni.leonteios.gr/meteo/.  

Στο µέλλον ο σταθµός θα µπορούσε να ενταχθεί σε δραστηριότητα µαθητών στην τάξη 

καθώς αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο διάδρασης των µαθητών µε τη φύση και την 

αντίληψη του πόσο σηµαντική είναι η µέτρηση των φυσικών µεγεθών καθώς και η 

συσχέτιση δυο ή παραπάνω φυσικών µεγεθών µεταξύ τους. 
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Θερµοκρασία (Temperature) του αέρα εννοούµε τη θερµοκρασία του αέρα υπό σκιά. 

Σηµείο Δρόσου ( Dew Point) ή σηµείο υγροποίησης ή σηµείο κόρου ατµόσφαιρας 

χαρακτηρίζεται το σηµείο εκείνο της θερµοκρασίας που όταν οι υδρατµοί ψυχθούν, 

δηµιουργούν το φαινόµενο της δρόσου, δηλαδή τις σταγόνες δρόσου. Στη θερµοκρασία 

αυτή ο αέρας είναι κορεσµένος και δεν µπορεί να συγκρατήσει άλλους υδρατµούς µε 

αποτέλεσµα η σχετική υγρασία να είναι 100%. 

Σχετική Υγρασία είναι ο λόγος της µάζας των υδρατµών που βρίσκονται σε ορισµένο όγκο 

αέρα προς τη µάζα των υδρατµών που θα υπήρχαν, εάν ο αέρας ήταν κορεσµένος. Όταν 

λέµε ότι ο αέρας είναι κορεσµένος εννοούµε ότι δεν εξαερώνεται έστω και η παραµικρή 

ποσότητα νερού, δηλαδή όσο περισσότεροι υδρατµοί βρίσκονται στον αέρα τόσο πιο 

δύσκολη γίνεται η εξάτµιση του νερού. Όταν αυξάνεται η ποσότητα των υδρατµών στον 

αέρα λέµε ότι αυξάνεται η υγρασία. 

Αίσθηση Ψύχους (Wind Chill) είναι η θερµοκρασία την οποία αισθάνεται ο ανθρώπινος 

οργανισµός όταν πνέει άνεµος και είναι µικρότερη από την πραγµατική θερµοκρασία. Για 

παράδειγµα όταν η θερµοκρασία είναι  και επικρατεί άπνοια η αίσθηση της 

θερµοκρασίας είναι και αυτή , µε ταχύτητα ανέµου  η αίσθηση του ψύχους είναι 

, ενώ µε ταχύτητα ανέµου  φτάνει τους . 

Δείκτης Δυσφορίας (Heat Index) δείχνει «πόσο ζέστη αισθανόµαστε πραγµατικά» µε το 

συνδυασµό της τρέχουσας θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας. Εκφράζει δηλαδή το 

βαθµό δυσφορίας λόγω των επιδράσεων των θερµούγροµετρικών συνθηκών, δηλαδή είναι 

η θερµοκρασία που αισθάνεται ένας άνθρωπος, ‘όταν επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες 

και αυξηµένη σχετική υγρασία η οποία είναι πάντοτε µεγαλύτερη από την πραγµατική 

θερµοκρασία. Έτσι για παράδειγµα όταν η θερµοκρασία είναι   µε σχετική υγρασία 

ο δείκτης δυσφορίας είναι , ενώ µε σχετική υγρασία  ο δείκτης δυσφορίας 

είναι , ενώ µε σχετική υγρασία φθάνει τους  . 
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Ατµοσφαιρική Πίεση ( Pressure) είναι η πίεση που ασκείται σε κάθε επιφάνεια από τον 

αέρα της ατµόσφαιρας. Ο ατµοσφαιρικός αέρας έχει βάρος. Έτσι τα κατώτερα στρώµατα 

της ατµόσφαιρας, δέχονται πίεση από τα ανώτερα τους, µε αποτέλεσµα η πυκνότητα τους 

να αυξάνεται. Η ατµοσφαιρική πίεση µεταβάλλεται µε το ύψος. Ο ατµοσφαιρικός αέρας έχει 

µεγαλύτερη πυκνότητα όσο πλησιάζουµε στην επιφάνεια της θάλασσας και µικρότερη όσο 

ανεβαίνουµε πιο ψηλά. Άρα η ατµοσφαιρική πίεση ελαττώνεται µε την αύξηση του ύψους. 

Στην επιφάνεια της θάλασσας είναι περίπου , ενώ µειώνεται µε ρυθµό  

ανά  µέτρα ύψος. Η ατµοσφαιρική πίεση ονοµάζεται και βαροµετρική, µεταβάλλεται µε 

τον καιρό, ανάλογα µε τη θερµοκρασία και την περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε 

υδρατµούς και ανάλογα µε το υψόµετρο κάθε τόπου (κατακόρυφο ύψος από την επιφάνεια 

της θάλασσας). Για τη µέτρηση της χρησιµοποιούνται όργανα, που ονοµάζονται 

βαρόµετρα. Μονάδα µέτρησης της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι το  ενώ στο διεθνές 

σύστηµα µέτρησης είναι το . Ισχύει η σχέση: 

, δηλαδή η µονάδα µέτρησης  

 είναι ίδια σε µέγεθος µε το . Τέλος στην 

επιφάνεια της θάλασσας η µέση τυπική τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι  

 

Άνεµος (Wind) είναι η φυσική κίνηση του ατµοσφαιρικού αέρα που ρέει γενικά παράλληλα 

προς στο έδαφος. Αιτία του ανέµου είναι η οριζόντια διαφορά της ατµοσφαιρικής πίεσης ή 

η διαφορική θέρµανση ξηράς - νερού. Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης µεταξύ δυο 

δεδοµένων σηµείων τόσο µεγαλύτερη είναι και η ένταση του ανέµου. Ως κατεύθυνση 

ανέµου (Wind Direction) θεωρείται η κατεύθυνση από την οποία πνέει ο άνεµος και ως 

ένταση του ανέµου θεωρείται το µέτρο της ταχύτητας του ανέµου. Η ένταση του ανέµου 

µπορεί να µετρηθεί µε διάφορες εµπειρικές και αριθµητικές κλίµακες. Μια ευρέως 

διαδεδοµένη εµπειρική κλίµακα είναι η κλίµακα Beaufort, ενώ αριθµητικές κλίµακες είναι τα 

 και οι κόµβοι. Ισχύει:  

Δείκτης UV (UV Index) είναι ένα διεθνές µέγεθος έκφρασης της επικυνδυνότητας της 

ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος. Χρησιµοποιείται παγκοσµίως µε 

σκοπό την ενηµέρωση για την ενηµέρωση για τα επίπεδα της υπεριώδους ακτινοβολίας 
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και την πιθανή ανάγκη λήψης µέτρων προστασίας. Οι τιµές του UV index ξεκινούν από το 

µηδέν και καθώς µεγαλώνουν αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρχουν επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε το δέρµα ή τα µάτια µας. Συγχρόνως, µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος 

ώστε αυτές να συµβούν. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η µέγιστη τιµή του δείκτη UV στην 

Ελλάδα τους καλοκαιρινούς µήνες και κατά τις µεσηµεριανές ώρες µπορεί να φτάσει έως 

10 ή 11. 

Οι τιµές του UV index χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Σηµαντική Σηµείωση: Η συµπεριφορά των ανθρώπων κατά την έκθεση τους στην 

υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

για το φαινόµενο της αύξησης των περιστατικών καρκίνων του δέρµατος κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες. Όµως, η ασφαλής έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι ωφέλιµη 

και αναγκαία για την παραγωγή της βιταµίνης D. 

UV INDEX Περιγραφή Έκθεση Προστασία

0-2,9 Κίνδυνος για ανθρώπους 
με υπερευαίσθητο δέρμα

ΧΑΜΗΛΗ Φοράμε γυαλιά ηλίου και 
αντηλιακό σε περίπτωση 
χιονιού.

3-5,9 Μικρός κίνδυνος για 
απροστάτευτο δέρμα

ΜΕΣΗ Φοράμε γυαλιά ηλίου και 
αντηλιακό, ρούχα, 
καπέλο και 
αποφεύγουμε τον ήλιο 
τις μεσημεριανές ώρες.

6-7,9 Μεγάλος κίνδυνος για 
απροστάτευτο δέρμα

ΥΨΗΛΗ Φοράμε γυαλιά ηλίου και 
αντηλιακό (με δείκτη 
>15), ρούχα καπέλο και 
αποφεύγουμε τον ήλιο 
μετά τις 10 το πρωί 
μέχρι τις 4 το απόγευμα.

8-10,9 Πολύ μεγάλος κίνδυνος 
για απροστάτευτο δέρμα

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ Φοράμε γυαλιά ηλίου και 
αντηλιακό, ρούχα, 
καπέλο. Δεν μένουμε 
στον ήλιο για πολύ.

11 Τεράστιος κίνδυνος για 
απροστάτευτο δέρμα

ΑΚΡΑΙΑ Πέρνουμε όλα τα μέτρα 
προστασίας: φοράμε 
γυαλιά ηλίου και 
αντηλιακό, φαρδιά 
ρούχα και μεγάλο 
καπέλο και 
προσπαθούμε να 
κινούμαστε μόνο πριν 
από την ανατολή και 
μετά τη Δύση του ηλίου. 

5



Στις παρακάτω δυο εικόνες φαίνονται ορισµένες παράµετροι και οι µεταβολές του κατά τη 

διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου. Η ώρα λήψης των µετρήσεων είναι είναι 05/04/2020 είναι 

11:53:00 µµ. 
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ΣΥΝΝΕΦΟ 

Το νέφος ή σύννεφο αποτελεί ορατό σύνολο υδρατµών, λεπτότατων υδροσταγονιδίων ή 

λεπτότατων παγοκρυστάλλων, ή συνδυασµό των προηγουµένων, που προέρχονται από 

τη συµπύκνωση των υδρατµών που βρίσκονται στην ατµόσφαιρα. 

Η δηµιουργία νέφους πολύ κοντά ή ακόµα και πάνω στην επιφάνεια της γης (ξηράς ή 

θάλασσας) ονοµάζεται οµίχλη. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 
  
 Η Μετεωρολογία είναι επιστήµη που µελετά τη φύση, τους νόµους και τη διανοµή 

των ατµοσφαιρικών φαινοµένων, τα οποία καλούνταν µετέωρα παλιότερα, η µετεωρολογία 

περιλάµβανε ένα ευρύτερο πεδίο, µελετούσε ακόµα και τις κινήσεις της επιφάνειας της γης 

(σεισµοί) και κινήσεις των θαλασσών. Στη Μετεωρολογία πελαµβάνονται κλάδοι της 

φυσικής γεωγραφίας όσο και της γεωφυσικής. Στην περίπτωση, όπου η µετεωρολογία 

αναφέρεται στις ποικίλες ατµοσφαιρικές καταστάσεις  των διαφόρων περιοχών της 

επιφάνειας της γης κατα την διάρκεια του έτους ονοµάζεται κλιµατολογία, όρος, που συχνά 

γίνεται συνώνυµος µε την µετεωρολογία αντίθετα, η µετεωρολογία καλείται ανεµολογία,  

όταν εξετάζει τα τµήµατα της ατµόσφαιρας, που δεν έχουν καµία σχέση µε την λιθόσφαιρα 

και την υδρόσφαιρα.  

 Η επιστηµονική µετεωρολογία ασχολείται ιδιαίτερα µε τις πιο γενικές και περιοδικές 

εµφανίσεις των µετεωρολογικών φαινοµένων, ξεχωρίζοντας τα από τις συµπτοµατικές 

καταστάσεις, για να εξετάσει συστηµατικά τη φύση, τις αιτίες και τα αποτελέσµατα τους. Η 

ανάλυση και η πρόγνωση του καιρού είναι έργο της συνοπτικής µετεωρολογίας, η οποία 

εξετάζει τη µετεωρολογική κατάσταση που επικρατεί πάνω από µία περιοχή της επιφάνειας 

της Γης και µε βάση τις παρατηρήσεις και τους νόµους της δυναµικής µετεωρολογίας 

προχωρεί στην πρόγνωση του καιρού. Υπάρχουν τέλος οι κλάδοι της γεωργικής 

µετεωρολογίας, της βιοµετεωρολογίας κλπ. που µελετούν τις επιδράσεις και τα ιδιαίτερα 

προβλήµατα από τα διάφορα µετεωρολογικά στοιχεία ή καταστάσεις. 

 Από οποιαδήποτε άποψη και αν επιχειρείται η µελέτη της µετεωρολογίας, βασίζεται 

πάντοτε στα µετεωρολογικά στοιχεία και στους γεωγραφικούς παράγοντες, τα πρώτα 

(θερµοκρασία, πίεση, υγρασία κλπ) είναι τα µεταβλητά στοιχεία, που καθορίζουν, στο 

σύνολο τους, τις διάφορες ατµοσφαιρικές καταστάσεις τα στοιχεία αυτά  επηρεάζονται κατά 

ένα µέρος από τους γεωγραφικούς παράγοντες (υψόµετρο, γεωγραφικό πλάτος, 
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απόσταση από τη θάλασσα, κλπ,) και κατά ένα µέρος από τις αµοιβαίες επιδράσεις των 

στοιχείων που προκαλούν µιαν αέναη εναλλαγή των ατµοσφαιρικών καταστάσεων, οι 

οποίες κάνουν προβληµατικούς τους ακριβείς προσδιορισµούς και προπάντων τις 

προγνώσεις του καιρού. 

 Για να επιτευχθούν, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτοί οι τελευταίοι σκοποί 

(που είναι από τους γνωστότερους της µετεωρολογίας), ανατρέχουµε σε δεδοµένα, που 

παρέχονται από ένα όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό µετεωρολογικών σταθµών, 

κατανενηµένων στην περιοχή που εξετάζεται τα δεδοµένα αυτά µεταδίδονται σε ένα 

µετεωρολογικό κέντρο, που τα συγκεντρώνει και τα επεξεργάζεται, µε το σκοπό να πετύχει 

µια εικόνα του συνόλου της καιρικής κατάστασης αν το ίδιο κέντρο µπορεί να 

χρησιµοποιήσει αυτό τον τύπο των δεδοµένων για τις γειτονικές περιοχές ή ακόµα για µια 

εκτεταµένη περιοχή της γήινης επιφάνειας, τότε θα είναι σε θέση, όχι µόνο να προσδιορίσει 

την τοπική κατάσταση, αλλά και να προχωρήσει και σε προγνώσεις για τη µελλοντική 

ατµοσφαιρική κατάσταση της περιοχής αυτής για µια χρονική περίοδο αρκετά 

περιορισµένη και µε πιθανότητες απροόπτων. 

  Υπάρχουν έτσι εθνικοί οργανισµοί ( ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ) και 

διεθνείς µετεωρολογικοί οργανισµοί που συνεργάζονται για την ασφαλέστερη διεξαγωγή 

των αεροπορικών και ναυτιλιακών συγκοινωνιών και για τον έλεγχο της πορείας ιδιαίτερα 

των κυκλώνων και γενικά για την ανταλλαγή των µετεωρολογικών στοιχείων. Παρόλα αυτά, 

ακόµα και σήµερα οι προγνώσεις του καιρού έχουν περιορισµένη ισχύ, γύρω στις δώδεκα 

ώρες, πέρα όµως από το διάστηµα αυτό η αβεβαιότητα αυξάνεται ταχύτατα. 

 Η έρευνα των ατµοσφαιρικών φαινοµένων είχε απασχολήσει τον άνθρωπο από τα 

αρχαιότατα χρόνια, ωστόσο η συστηµατική συλλογή των µετεωρολογικών δεδοµένων 

άρχισε µόνο πριν µερικούς αιώνες, µε την ανακάλυψη του θερµοµέτρου και του 

βαροµέτρου (17ος αιώνας). Ωστόσο, µόνο προς το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές 

του 20ου η µετεωρολογία απόκτησε επιστηµονικές βάσεις, που ενισχύονται συνεχώς µε 

νεότερα όργανα µέτρησης των µετεωρολογικών στοιχείων : o  Διεθνής  Μετεωρολογικός  

Οργανισµός ιδρύθηκε το 1878, ενώ ο σηµερινός  Παγκόσµιος  Μετεωρολογικός  

Οργανισµός το 1947 και το 1950 προσαρτήθηκε  ειδική υπηρεσία στον Ο.Η.Ε..  Σήµερα, η 

σύνταξη των ‘’ χαρτών καιρού’’ εξαρτάται από τα δεδοµένα που παρέχονται από δεκάδες 

χιλιάδες µετεωρολογικούς σταθµούς, µερικοί από τους οποίους είναι εφοδιασµένοι µε τα 

πιο σύγχρονα µέσα  έρευνας και βρίσκονται σε επαφή µε τεχνητούς δορυφόρους, από 

τους  οποίους  παίρνουν φωτογραφίες και µετρήσεις.   
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Αριστοτέλης ο Πατέρας  της Μετεωρολογίας 

Με τον Αριστοτέλη(384-322 π.Χ.) τον Σταγειρίτη, µπορούµε να πούµε ότι αρχίζει µια 

σηµαντική περίοδος για τη µετεωρολογία. Ο Αριστοτέλης αποκατέστησε το κύρος της 

Μετεωρολογίας, καθιστώντας την κλάδο γνώσης ανεξάρτητο της Αστρονοµίας, γράφοντας 

το πρώτο µέχρι σήµερα παγκοσµίως εγχειρίδιο Μετεωρολογίας τα <<Μετεωρολογικά>>. 

Στα Μετεωρολογικά ο Αριστοτέλης περιλαµβάνει όλες τις υπάρχουσες κατά την εποχή του 

γνώσεις, τις οποίες αφού έλεγξε και συµπλήρωσε µε δικές του παρατηρήσεις, θεωρίες 

καθώς και µε απόψεις των µαθητών του, τις κατέταξε σε ένα ενιαίο σύστηµα. Καθοριστικές 

ήταν οι γνώσεις που µετέφεραν στο πέρασµα του χρόνου δύο αιώνες πριν οι Ίωνες και 

γενικότερα οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι. Τα Μετεωρολογικά µέχρι και τον 17ο µ.Χ. αιώνα 

αποτελούσαν το µοναδικό παγκοσµίως γνωστό µετεωρολογικό εγχειρίδιο. 
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CIRRUS-ΘΥΣΑΝΟΙ 
 

Ένα θερµό µέτωπο ξεκινάει µε τα Cirrus 

(Θύσανοι) γνωρίζουµε ότι στο βόρειο ηµισφαίριο 

ο καιρός έρχεται από τη δύση δηλαδή αν 

κάποιος κινείται προς τα δυτικά θα συναντήσει 

πιο γρήγορα το θερµό µέτωπο. Συγκεκριµένα, 

σε αυτό το ταξίδι κάποιος θα δει τα Cirrus να 

απλώνονται ανυπόµονα, σχηµατίζοντας ένα 

γαλακτώδες πέπλο , το οποίο ενώνεται , 

πυκνώνει και χαµηλώνει σχηµατίζοντας ένα 

Υψίστρωµα (Altostratus). Τότε, ξεκινούν οι πρώτες 

σταγόνες βροχής οι οποίες βαθµιαία µετατρέπονται σε µεγαλύτερες. Το Υψίστρωµα έχει 

πυκνώσει και έχει χαµηλώσει ακόµα περισσότερο. Τώρα η επίµονη βροχή πέφτει πιο 

βαριά από το Μελανόστρωµα (Nimbostratus) που βρίσκεται πολύ χαµηλά στον ουρανό. 

Εάν δεν ταξιδεύαµε προς τη δύση αλλά ήµασταν σε ένα µέρος κάπου σταθερά θα 

χρειαζόµασταν περίπου 24 ώρες για να δούµε την πιο πάνω εξέλιξη του καιρού. Στη 

συνέχεια το Μελανόστρωµα γίνεται όλο και πιο αραιό έχει αρχίσει να χωρίζεται σε 

µεµονωµένους Στρωµατοσωρείτες (Stratocumulus). 

CIRROSTRATUS - ΘΥΣΑΝΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

Πρόκειται για λεπτά νέφη που µοιάζουν µε λευκά 

σεντόνια ή πέπλα. Σχηµατίζουν µεγάλο φωτεινό 

κύκλο γύρω από τον Ήλιο, την ηλιακή άλω ή τη 

σεληνιακή άλω. Ο φωτεινός αυτός κύκλος είναι το 

αποτέλεσµα από τη διάθλαση που υπόκεινται οι 

ακτίνες του Ηλίου ή της Σελλήνης καθώς 

προσπίπτουν στους παγοκρυστάλλους τους. 

Όπως οι Θύσανοι και τα Θυσανοστρώµατα 

σχηµατίζονται σε ύψος 6.000-12.000 µέτρα. Είναι ευδιάκριτα των άλλων επειδή 

σχηµατίζουν πέπλο µε µεγάλη έκταση. Όταν αρχίζουν να πυκνώνουν τότε συνήθως 
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ακολουθεί βροχή µέσα στο 24ωρο. Η διεθνής σύντµηση τους είναι  Cs. Τα νέφη 

προαναγγέλουν την προσέγγιση ενός θερµού µετώπου. 

ALTOSTRATUS - ΥΨΙΣΤΡΩΜΑΤΑ 
Τα σύννεφα altostratus σχηµατίζονται 

από την ανύψωση µιας µεγάλης κυρίως 

σταθερής µάζας αέρα που προκαλεί 

ατµούς νερού που συµπυκνώνονται σε 

σύννεφο. Εάν το σύννεφο κατέβει 

χαµηλότερα µπορεί να πυκνώσει σε 

nimbostratus (το σύννεφο που φέρνει 

βροχή. Tα σύννεφα Altostratus είναι ένα 

µεσαίο είδος νέφους που ανήκει στη 

στρωµατική φυσική κατηγορία που 

χαρακτηρ ί ζ ε τα ι από ένα γεν ι κά 

οµοιόµορφη γκρίζα έως µπλε-πράσινη  στρώση. Μπορούµε να δούµε τον ήλιο µόνο µέσω 

ενός λεπτού Altostratus αλλά µε ένα παχύτερο στρώµα µπορεί να µην µπορούµε να τον 

δούµε. 
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Μετεωρολογική 
παράμετρος

Τάση Φυσιολογική αλλαγή Φυσιολογική αλλαγή σε 
χρονικό διάστημα

Άνεμος Αυξάνεται Από 2-4 ΝΔ-Ν γίνεται 

5-7 Ν-ΝΑ

3-8 ώρες

Ορατότητα Αρχικά αυξάνεται και στη 
συνέχεια μειώνεται 

Από 20 km γίνεται 4-6 km 
στη βροχή, 1-2 km στο 
χιόνι

6-12 ώρες 

Υετός (Βροχή) Βροχή ή χιόνι Συνεχόμενη μέτριας 
έντασης

6-12 ώρες

Σύννεφα Αυξάνονται και 
καλύπτουν όλο τον 
ουρανό

8/8 Cs μετά 8/8 As μετά 

8/8 Ns με Sc και pannus

6-12 ώρες

Θερμοκρασία Μειώνεται Μείωση καθώς η 
ταχύτητα του ανέμου 
αυξάνεται 

3- 8 ώρες 

Πίεση Μειώνεται Μέτρια πτώση που 
ακολουθείται από ταχεία 
πτώση αργότερα

10-20 ώρες



NIMBOSTRATUS - ΜΕΛΑΝΟΣΤΡΩΜΑ 
Τα µελανοστώµατα (Nimbostratus) 

αποτελούν επίσηµη κατηγορία νεφών, 

σύµφωνα µε τον Άτλαντα νεφών που 

εξέδωσε το 1957 ο Παγκόσµ ιος 

Μετεωρολογικός Οργανισµός και 

χρησιµοποιείται από τους  

µετεωρολόγους σε όλα τα γραφείου 

καιρού στον κόσµο. 

Τα µελανοστώµατα είναι στρώµατα που 

αποτελούνται από νέφη τόσο πυκνά που 

ούτε ο ήλιος ξεχωρίζει. Το χρώµα τους 

είναι πολύ γκρίζο και πάρα πολύ σκοτεινό σε σύγκριση µε τα άλλα είδη νεφών. Συνήθως 

καλύπτουν όλο τον ουρανό και το ύψος τους είναι από 2500 -6000 µέτρα. Έχουν εµφάνιση 

υγρή και από µακριά διαφαίνονται οι σκοτεινές γραµµές βροχής που φτάνουν συχνά µέχρι 

το έδαφος. Αυτά είναι πραγµατικά σύννεφα βροχής. Όταν υφίσταται άνεµος πιθανόν να 

δείχνουν κοµµατιαστά και να κινούνται µε µεγάλη ταχύτητα. Θεωρούνται σύννεφα µε 

συνεχείς βροχές ή ακόµα και χαλάζι. Η διεθνής σύντµηση τους είναι Ns. 
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Μετεωρολογική 
παράμετρος

Τάση Φυσιολογική αλλαγή Φυσιολογική αλλαγή σε 
χρονικό διάστημα

Άνεμος Αυξάνεται Από 6-7 το χειμώνα 

5-6 το καλοκαίρι

4-6 ώρες

Ορατότητα Αρχικά αυξάνεται και στη 
συνέχεια μειώνεται 

Από 20 km γίνεται 4-6 
km στη βροχή

2-4 ώρες 

Υετός (Βροχή) Βροχή ή χιόνι Συνεχόμενη μέτριας 
έντασης

2-4 ώρες

Σύννεφα Αυξάνονται και 
χαμηλώνουν

8/8 Ns και pannus 2-4 ώρες

Θερμοκρασία Μειώνεται Μείωση καθώς η 
ταχύτητα του ανέμου 
αυξάνεται και δεν 
υπάρχει ηλιοφάνεια

Τις επόμενες μια δυο 
ώρες

Πίεση Μειώνεται Μέτρια πτώση που 
ακολουθείται από ταχεία 
πτώση αργότερα

4-6 ώρες



ALTOCUMULUS - ΥΨΙΣΩΡΕΙΤΕΣ 

Πρόκειται για σύννεφα µε 

σφαιρικό σχήµα. Το χρώµα 

τους ε ίναι υπόλευκο ή 

γκρίζο.  

 Αποτελούνται από  

υδροσταγονίδια, για αυτό και 

δεν παρουσιάζουν άλω, 

δηλαδή κύκλο γύρω από τον 

Ήλιο ή την Σελήνη, αλλά 

µόνο ιριδισµούς, µίγµα  
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Μετεωρολογική 
παράμετρος

Τάση Φυσιολογική αλλαγή Φυσιολογική αλλαγή σε 
χρονικό διάστημα

Άνεμος Αυξάνεται Αυξάνεται κατά 1 - 2 
μποφόρ

Σε μερικά λεπτά

Ορατότητα Μειώνεται Μειώνεται καθώς περνάει 
το μέτωπο. Μικρή πίσω 
από θερμό μέτωπο. 
Αυξάνεται πίσω από 
ψυχρό μέτωπο

Σε μισή ή μια ώρα

Υετός (Βροχή) Μέτριας έντασης βροχή Πολύ χαμηλά σύννεφα 
και ψιλόβροχο όταν 
περνάει θερμό μέτωπο. 
Καταρακτώδη βροχή 
όταν περνά ψυχρό 
μέτωπο

Από λεπτά έως μια με 
δυο ώρες

Σύννεφα Συνολική κάλυψη 8/8 Cs και St σε θερμό 
μέτωπο 

4/8-6/8 Cu ή Cb σε 
ψυχρό μέτωπο 

Μισή με μια ώρα

Θερμοκρασία Αυξάνεται στο θερμό 
μέτωπο. Μειώνεται στο 
ψυχρό μέτωπο

Αποπνικτική λόγω της 
υγρασίας όταν περνά 
θερμό 
μέτωπο.καθαρότερη 
ατμόσφαιρα όταν περνά 
ψυχρό μέτωπο

Σε μερικά λεπτά 

Πίεση Μειώνεται και στη 
συνέχεια σταθερή ή 
αυξάνεται 

Σταθερή όταν περνά 
θερμό μέτωπο. Αυξάνεται 
όταν περνά ψυχρό 
μέτωπο 

Μισή με μια ώρα



δηλαδή από τα χρώµατα του «ουράνιου τόξου», που λέγεται ίριδα. Ή µπορεί και να 

σχηµατίσουν στέµµα, φωτεινό κύκλο µε χρώµατα, µικρότερο από την άλω, αλλά και 

κοντύτερα στο δίσκο του Ήλιου ή της Σελήνης, λόγω της περίθλασης που παθαίνει το φως 

του Ηλίου ή της Σελήνης όταν προσπίπτει στα υδροσταγονίδια των Μέσων 

νεφών.σιάζονται είτε κατά σειρές, είτε κατά οµάδες. Το ύψος που βρίσκονται οι υψισωρείτες 

είναι 2.500 - 6.000 µέτρα. Διαφέρουν από τους Θυσανοσωρείτες και τα θυσανοστρώµατα 

από τις σκιές που αυτοί παρουσιάζουν. Αν οι παρουσιαζόµενοι υψισωρείτες φέρονται σε 

διαφορετικά ύψη τότε προβλέπεται βροχή ή καταιγίδα. Σε αυτή την κατηγορία νεφών 

συναντάµε τα φακοειδή σύννεφα που µοιάζουν µε Α.Τ.Ι.Α. ( Αγνώστου Ταυτότητας 

Ιπτάµενα Αντικείµενα). Η διεθνής σύντµηση τους είναι Ac. 

CUMULONIMBUS – ΣΩΡΕΙΤΟΜΕΛΑΝΙΕΣ 

Το Cumulonimbus φέρνει σύντοµες δυνατές 

νεροποντές  επίσης λόγω τις παρουσίας 

του παρατηρούνται βροντές, αστραπές ή 

χαλάζι. Το κλασικό σχήµα ενός ώριµου 

Σωρειτοµελανιά ε ίνα ι µ ια τεράστ ια 

κατακόρυφη στήλη, πλάτους αρκετών 

χιλιοµέτρων και ύψους 18000 µέτρων, που 

απλώνεται στο ανώτερο σηµείο του 

µοιάζοντας µε το αµόνι ενός σιδερά. Η 

περιοχή που δηµιουργείται στο αµόνι αποτελείται από παγοκρυστάλλους και όχι από 

υδροσταγονίδια που διαµορφώνουν το υπόλοιπο καταιγιδοφόρο σύννεφο. Φθάνοντας 
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Μετεωρολογική 
παράμετρος

Τάση Φυσιολογική αλλαγή Φυσιολογική αλλαγή σε 
χρονικό διάστημα

Άνεμος Αυξάνεται αργότερα Αυξάνεται λίγο όταν 
περνά το μέτωπο

Σε ώρες

Ορατότητα Μέτρια ή καλή Ημερήσια μεταβολή

Υετός (Βροχή) Διακοπτόμενη βροχή 
αργότερα

Βροχή με τάση για 
καταιγίδα αργότερα

Σε ώρες ή μπορεί σε μια 
μέρα ή παραπάνω

Σύννεφα 2-6/8 Ac και Cc 3-6/8 Ac και Ac με Ci και 
Cc

Στις επόμενες λίγες 
ώρες

Θερμοκρασία Χωρίς σημαντική αλλαγή Ημερήσια μεταβολή Ημερήσια μεταβολή 
αλλά ψύξη όταν βρέξει

Πίεση Χωρίς σημαντική αλλαγή Σε λίγες ώρες ή μέρες Σε ώρες ή μέρες



στην τροπόπαυση στην κορυφή της τροπόσφαιρας το Cumulonimbus δεν µπορεί να 

αναπτυχθεί άλλο καθ΄ύψος λόγω του γεγονότος ότι η θερµοκρασία σε αυτή την περιοχή 

δεν µειώνεται και διατηρείται σταθερή δηλαδή η περιοχή αυτή λειτουργεί σαν ΄καπάκι΄ µε 

αποτέλεσµα το σύννεφο να απλώνεται παίρνοντας τη µορφή αµονιού.   

STRATUS - ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
 

Γενικά τα Stratus είναι γκρίζα οµοιόµορφα νέφη 

σαν στρώµατα και στην κορυφή τους και στη 

βάση τους. Ο ουρανός όταν σκεπάζεται από τα 

στρώµατα, είναι θαµπός και γκρίζος µε µολυβένια 

απόχρωση. Όταν ο δίσκος του ήλιου είναι ορατός 

η περίµετρος του φαίνεται καθαρά. Τα σύννεφα 

αυτά βρίσκονται σε ύψος κάτω των 2.500 µέτρων. 

Αποτελούνται από µικρές υδροσταγόνες ή και 

από λεπτούς πρισµατικούς κρυστάλλους, ειδικά 

στην περίπτωση που επικρατεί χαµηλή θερµοκρασία. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να 

παρατηρηθεί το φαινόµενο της ηλιακής άλω. Έχουν τη µορφή της οµίχλης και πολλές 

φορές οφείλουν την ύπαρξη τους στην οµίχλη που έχει θερµανθεί και ανέρχεται σε 

µεγαλύτερο ύψος. Στις πλαγιές των βουνών πολλές φορές παρατηρούνται να µοιάζουν σαν 

οριζόντια υπόλευκο κουρέλια που σιγά σιγά ανυψώνονται και αυτά σχηµατίζουν στρώµατα. 
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Μετεωρολογική 
παράμετρος

Τάση Φυσιολογική αλλαγή Φυσιολογική αλλαγή σε 
χρονικό διάστημα

Άνεμος Μικρός άνεμος πιθανώς 
κατά την καταιγίδα στην 
χειρότερη περίπτωση

Ριπές αέρα 30-40 
κόμβους στη χειρότερη 
περίπτωση

Μισή με δυο ώρες

Ορατότητα Μέτρια Μικρή κατά τη διάρκεια 
της βροχής

Μισή με δυο ώρες

Υετός (Βροχή) Αίθριος Καταιγίδα ή χιόνι Μισή με δυο ώρες

Σύννεφα 2-6/8 Ac και As, Cu 6-8/8 Cu και Cb με As και 
Ci

Θερμοκρασία Μείωση Ψύξη κατά τη διάρκεια 
της καταιγίδας

Μισή με μια ώρα

Πίεση Καμία αξειωσημείωτη 
αλλαγή

 



Από τα Stratus πέφτουν µόνο ψιχάλες βροχής. Επίσης σε αυτά τα νέφη δεν 

παρατηρούνται ανοδικές κινήσεις ή εάν υπάρξουν είναι ελάχιστες. Η διεθνής σύντµηση 

τους είναι St. 

Cumulus - ΣΩΡΕΙΤΕΣ 

Είναι πυκνά µε καθαρό περίγραµµα, άσπρα σαν 

βαµβάκι. Ανυψώνονται κάθετα σε σχήµα µεγάλων 

πύργων ή σαν κουνουπίδι. Πολλές φορές έχουν 

οριζόντια βάση. 
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Μετεωρολογική 
παράμετρος

Τάση Φυσιολογική αλλαγή Φυσιολογική αλλαγή σε 
χρονικό διάστημα

Άνεμος Μικρή αλλαγή σε 
κάποιες ώρες 

Ριπές αέρα κατά το 
πέρασμα ψυχρού 
μετώπου

Ώρες ή μέρες 

Ορατότητα Μικρή αλλά μεταβλητή 1-2 km Από μερικά λεπτά έως 
κάποιες ώρες

Υετός (Βροχή) Ψεκάδες πάνω σε 
λόφους

Ψεκάδες σε περιοχές 
κοντά σε ακτές και 
συνεχόμενη βροχή πάνω 
από λόφους

Δέκα λεπτά έως μερικές 
ώρες

Σύννεφα Πλήρη κάλυψη 8/8 St σε 30-90 m 

8/8 Sc ή Ns από πάνω

Απροσδιόριστος χρόνος

Θερμοκρασία Αποπνικτική ατμόσφαιρα 
λόγω υγρασίας

Όταν διαλυθεί η 
συννεφιά αύξηση της 
θερμοκρασίας

Απροσδιόριστος χρόνος

Πίεση Σταθερή ή πέφτει Μέτρια η μικρή πτώση 
μετά αύξηση

Ώρες ή μέρες



Stratocumulus  - ΣΤΩΜΑΤΟΣΩΡΕΙΤΕΣ 
 

Εµφανίζονται µε µορφή συνεχούς 

καλύµµατος από κυλινδροειδείς 

σχηµατισµούς και δίπλες νεφών µε 

σκούρες σκιές, δίνοντας κυµατοειδή 

όψη στον ουρανό. Σχηµατίζονται κατά 

κανόνα πίσω από ψυχρό µέτωπο που 

διατρέχει την περιοχή. 

Cirrocumulus - ΘΥΣΑΝΟΣΩΡΕΙΤΕΣ 

  Οι θυσανοσωρείτες είναι λεπτά και 

λευκά νέφη που δεν δηµιουργούν 

σκιές.Η διεθνής σύντµηση τους 

είναι Cc . Έχουν γενικά σχήµα 

σφαιρικό και µοιάζουν πολύ µε µικρά 

κύµατα σε σειρές.Όταν είναι πολλά 

µαζί και κοντά µεταξύ τους µοιάζουν 

και σαν κοπάδι από πρόβατα. Συχνά 

σχηµατίζουν και σειρές από ρυτίδες ή 

σ α ν τ ο υ ς κ υ µ α τ ι σ µ ο ύ ς πο υ 

παρουσιάζει η λεπτή άµµος του βυθού κοντά στις ακτές. Αποτελούνται από λεπτούς 

παγοκρυστάλλους και βρίσκονται σε ύψος 6.000-12.000 µέτρα (όπως και 

οι θύσανοι).Πάντως σπάνια οι µετεωρολόγοι παρατηρούν θυσανοσωρείτες γιατί απλά 

σπάνια δηµιουργούνται.Ιδιαίτερη πάντως προσοχή απαιτείται στη παρατήρηση τους 

επειδή µοιάζουν πολύ µε τους «υψισωρείτες» των µέσων νεφών.Η παρουσία των 

θυσανοσωρειτών γενικά προαναγγέλλει ένα θερµό µέτωπο. 
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ΜΕΤΩΠΑ 
Όταν δυο κινούµενες µάζες αέρα, µε διαφορετικές θερµοκρασίες έρθουν σε επαφή µεταξύ 

τους τότε σχηµατίζεται µια κεκλιµένη προς τον ορίζοντα επιφάνεια που λέγεται µετωπική 

επιφάνεια. Η τοµή της επιφάνειας αυτής µε την επιφάνεια του εδάφους ονοµάζεται µέτωπο. 

Σχηµατίζονται δυο διαφορετικά µέτωπα, το ψυχρό και το θερµό µέτωπο. 

ΘΕΡΜΟ ΜΕΤΩΠΟ 
Όταν µια µάζα θερµού αέρα κινείται γρηγορότερα από µια µάζα ψυχρού πολικού αέρα, τότε 

η θερµή µάζα αέρα αναρριχάται πάνω από τη µάζα του ψυχρού αέρα σχηµατίζοντας µια 

ακολουθία νεφών  αρχίζοντας από Στρωµατοµελανίες κοντά στο µέτωπο Υψιστρώµατα σε 

απόσταση 100 - 400 χιλιόµετρα από το µέτωπο και Θυσσανοστρώµατα και Θυσσάνους σε 

απόσταση 800 - 900 χιλιόµετρα από το µέτωπο. Το µέτωπο αυτό ονοµάζεται θερµό 

µέτωπο. Παρατηρώντας τους Θυσσάνους του θερµού µετώπου µπορούµε 10 - 14 ώρες 

πριν να προβλέψουµε την έναρξη βροχής ή χιονόπτωσης.  

Μετεωρολογική 
Παράμετρος

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΝΕΜΟΣ Αντιστρέφεται (πνέει 
αντίθετα από τους 
δείκτες του ρολογιού, 
αντιστροφή ανέμου-
backing) και ενισχύεται

Στρέφεται (πνέει 
σύμφωνα με τους 
δείκτες του ρολογιού, 
στροφή ανέμου-
veering) Από Β-ΒΑ σε 
Ν-ΝΑ

Σταθερός σε 
διεύθυνση

ΒΑΡ. ΠΙΕΣΗ Σταδιακή μείωση Σταθεροποιείται Μικρή αύξηση, 
ακολουθεί 
μείωση

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Αυξάνει σταδιακά Αύξηση θερμή

ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ 
(υγρασία)

Σταθερή αύξηση Σταθερό Αυξάνει και 
μετά σταθερό

ΝΕΦΩΣΗ Cirrus (Ci) Cirrostratus (Cs) 
Altostratus (As) 
Nimbostratus (Ns)

stratus (St) Καθαρός ουρανός 
με διάσπαρτα 
cumulus (Cu) & 
stratocumulus (Sc)

ΥΕΤΟΣ Ελαφριά βροχόπτωση 
που γίνεται συνεχής 
και αυξάνεται σε 
μέτρια έντασης

Παρατηρούνται 
ψεκάδες (drizzle)

Αίθριος καιρός

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Αρχικά καλή 
χειροτερεύει σταδιακά

Φτωχή Καλή
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ΨΥΧΡΟ ΜΕΤΩΠΟ 

Όταν µια µάζα ψυχρού πολικού αέρα κινείται γρηγορότερα από µια µάζα θερµού αέρα, τότε 

η ψυχρή µάζα εισχωρεί κάτω από τη θερµή µάζα αέρα και την εκτοπίζει προς τα πάνω 

σχηµατίζοντας σωρειτοµελανίες. Το µέτωπο αυτό ονοµάζεται ψυχρό µέτωπο. 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ

ΑΝΕΜΟΣ Αντιστρέφεται ελάχιστα 
(πνέει αντίθετα από τους 
δείκτες του ρολογιού - 
backing)

Στρέφεται απότομα 
(πνέει σύμφωνα με 
τους δείκτες του 
ρολογιού - veering) Από 
Ν-ΝΔ σε Δ-ΒΔ

Σταθερός σε 
διεύθυνση και 
εξασθενεί 
σταδιακά
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ΣΥΝΕΣΦΙΓΜΕΝΟ ΜΕΤΩΠΟ 

Συνεσφιγµένο Μέτωπο ή σύσφιξη ονοµάζεται το αποτέλεσµα της συνάντησης ενός 

ψυχρού και µε ένα θερµό µέτωπο. Αυτό συµβαίνει γιατί η ταχύτητα κίνησης των ψυχρών 

µετώπων που συνοδεύουν τα βαροµετρικά χαµηλά είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

των θερµών µετώπων. Αρκετές φορές λοιπόν ένα ψυχρό µέτωπο ”προλαβαίνει” κάποιο 

προπορευόµενο θερµό και έτσι σχηµατίζεται το συνεσφιγµένο µέτωπο.  

Αν ο αέρας που βρίσκεται πίσω από το ψυχρό µέτωπο είναι πιο ψυχρός από τον ψυχρό 

αέρα που  βρίσκεται µπροστά από το θερµό µέτωπο, το µέτωπο λέγεται ψυχρό 

συνεσφιγµένο.Στην περίπτωση ψυχρής σύσφιξης, τότε τα φαινόµενα υετού που 

παρατηρούνται στην επιφάνεια είναι παρόµοια µε τα φαινόµενα υετού που παρατηρούνται 

κατά την έλευση ενός ψυχρού µετώπου  (έντονη βροχόπτωση). 

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ

Πτώση κατά την 
προσέγγιση

Απότομη αύξηση Εξακολουθεί να 
αυξάνει 
γρήγορα και 
έπειτα αργά

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Συνήθως πέφτει αλλά μπορεί 
και να αυξηθεί λόγω της 
ηλιακής ακτινοβολίας που 
διέρχεται σε πιο καθαρό αέρα

Απότομη πτώση Μικρή 
μεταβολή, 
συνήθως αργή 
πτώση

ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Υψηλό παραμένει σταθερό Πέφτει απότομα Χαμηλές τιμές

ΝΕΦΩΣΗ Cu ή Cb Cu ή Cb Cs, As, Ac 
μετά Ns και 
πιθανόν Cb 
(possible 
embedded Cb)

ΥΕΤΟΣ Ελαφριά βροχόπτωση, 
αλλά έντονη κατά την 
προσέγγιση

Ραγδαία βροχόπτωση 
Πιθανό χαλάζι και 
καταιγίδες

Έντονη 
βροχόπτωση 
καταιγίδες και 
αίθριος 
καιρός

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Μέτρια Φτωχή σε περίπτωση 
ραγδαίας βροχής

Βελτιώνεται 
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Αν ο ψυχρός αέρας, που βρίσκεται πίσω από το θερµό µέτωπο είναι ψυχρότερος από 

εκείνον που βρίσκεται πίσω από το ψυχρό µέτωπο, το µέτωπο λέγεται θερµό 

συνεσφιγµένο. Στην περίπτωση θερµής σύσφιξης, τα φαινόµενα υετού που παρατηρούνται 

στην επιφάνεια είναι παρόµοια µε τα φαινόµενα υετού που παρατηρούνται κατά την έλευση 

ενός θερµού µετώπου (κυρίως ασθενής έως µέτριας έντασης βροχή). 

ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΤΩΠΟ 
Ένα στάσιµο ή πολύ αργά µετακινούµενο µέτωπο είναι το όριο ανάµεσα σε δυο αέριες 

µάζες (µια θερµή και µια ψυχρή) που βρίσκονται σε επαφή χωρίς όµως η µια να εκτοπίζει 

την άλλη. Συνήθως εκτεταµένη νέφωση (κυρίως τύπου Altocumulus, Ac) και βροχή 

συνοδεύουν αυτό το µέτωπο. 

Ένα µέτωπο χαρακτηρίζεται στάσιµο όταν η ταχύτητα του είναι < 9 km/hour. 

Θερµοκρασία: παραµένει σταθερή.  

Άνεµος: ασθενής. 

Όνομα Νέφους Σύμβολο Ύψος (μέτρα) 

Cirrus ( Θύσανοι) Ci 8.000-12.000

CIrrocumulus ( Θυσανοσωρείτες) Cc 6.000-12.000

Cirrostratus ( Θυσανοστρώματα) Cs 6.000-12.000

Altocumulus (Υψισωρείτες) Ac 2.500-6.000

Altostratus (Υψιστρώματα) As 2.000-6.000

Cumulus  (Σωρείτες) Cu Περίπου 2.500

Cumulonimbus 
( Σωρειτομελανίες)

Cb Μέχρι 15.000

Stratus (Στρώματα) St Κάτω από 2.500

Stratocumulus 
(Στρωματοσωρείτες)

Sc Περίπου 2.000

Nimbostratus (Μελανοστρώματα) Ns 2.500-6.000
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ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ 
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0 Άπνοια (νηνεμία) Γαλήνια Επίπεδη, κατοπτρική επιφάνεια (κοινώς «θάλασσα λάδι»).

1
Σχεδόν άπνοια / 
Υποπνέων (ελαφρύ 
αεράκι)

Ρυτιδούµενη Το νερό κάνει µικρές «ρυτίδες».

2 Πολύ ασθ ε νή ς 
(ελαφριά αύρα) Ήρεµη Μικρά κυµατάκια που δεν «σπάνε». 

Οι κορυφές τους έχουν υαλώδη µορφή και ποτέ αφρό.

3 Ασθενής (γλυκιά 
αύρα) Λίγο ταραγµένη Τα µικρά κύµατα αρχίζουν να σπάνε και εµφανίζεται λίγος 

αφρός («προβατάκια»).

4 Σχεδόν µέτριος 
(µέτρια αύρα)

Λίγο ταραγµένη 
ως ταραγµένη 
(µέτρια)

Μέτρια κύµατα, εµφανίζεται αφρός και σταγονίδια νερού 
(πίτυλος).

5 Μέτριος Ταραγµένη Μεγαλύτερα κύµατα (ύψους 1,2 – 2,5 µ.), εµφανίζονται 
αφρώδεις κορυφές παντού.

6 Ισχυρός Κυµατώδης Μεγάλα κύµατα (ύψους 2 – 4 µ.) µε επιµήκεις αφρώδεις 
κορυφές («άσπρα άλογα») και έντονο πίτυλο.

7
Σφοδρός / Σχεδόν 
Θυελλώδης 
(Near Gale)

Κυµατώδης έως 
πολύ κυµατώδης

Η θάλασσα ογκούται (φουσκώνει) 
Λευκός αφρός από κύµατα (ύψους 3 – 5 µ.) που σπάζουν 
αρχίζει να παρασύρεται και να σχηµατίζονται ραβδώσεις 
κατά τη διεύθυνση του ανέµου.

8 Θ υ ε λ λ ώ δ η ς 
(Gale)

Πολύ κυµατώδης 
έως τρικυµιώδης

Η θάλασσα αρχίζει να φουρτουνιάζει. 
Σχετικά ψηλά κύµατα (4 – 6 µ.) µε προεξέχουσες κορυφές 
που αρχίζουν να σπάνε. 
Σχηµατίζονται έντονες λωρίδες αφρού κατά τη διεύθυνση 
του ανέµου. 
Μεγάλες ποσότητες αιωρούµενου αφρού.

9 Πολύ Θυελλώδης 
(Strong Gale) Τρικυµιώδης

Ψηλά κύµατα (6 – 9 µ.) µε πυκνές ραβδώσεις αφρού κατά 
την διεύθυνση του ανέµου. 
Οι κορυφές των κυµάτων αρχίζουν να γέρνουν, να πέφτουν 
και να κυλίονται. 
Ο αφρός είναι δυνατόν να επηρεάζει την ορατότητα.

10 Θύελλα (Storm) Πολύ τρικυµιώδης

Πολύ ψηλά (8 – 12,5 µ.) κύµατα µε µακριές λοφώδεις 
ράχες. 
Το σπάσιµο και κύλισµα των κορυφών των κυµάτων γίνεται 
έντονο και βίαιο. 
Η θάλασσα εµφανίζει µεγάλα λευκά µπαλώµατα και η 
συνολική της εµφάνιση αρχίζει να ασπρίζει. 
Η ορατότητα µειώνεται.

11
Β ί α ι η / Σφοδρή 
θύελλα 
(Violent Storm)

Ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά 
τρικυµιώδης 
(ή Άγρια)

Εξαιρετικά ψηλά (9 – 14 µ.) και ογκώδη κύµατα, µεγάλες 
ποσότητες αιωρούµενου αφρού 
Μικρή ορατότητα. 
Δύσκολη η θέα πλοίων µικρής και µεσαίας χωρητικότητας, 
ίσως για λίγη ώρα να χάνονται πίσω από τα κύµατα.

12 Τυφώνας 
(Hurricane-force)*

Μαινόµενη 
(ή Πολύ άγρια)

Τεράστια κύµατα (14 µ. και άνω). 
Ο αέρας γεµίζει µε αφρό και πίτυλο, η θάλασσα ασπρίζει 
εντελώς. 
Ελάχιστη έως µηδενική ορατότητα.
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0 Άπνοια (νηνεµία) Δεν φυσά άνεµος, ο καπνός υψώνεται κατακόρυφα.

1
Σ χ ε δ ό ν ά π ν ο ι α / 
Υ π οπ ν έ ω ν ( ε λ α φ ρ ύ 
αεράκι)

Ο άνεµος µετακινεί τον καπνό, όχι όµως τον ανεµοδείκτη.

2 Πολύ ασθενής (ελαφριά 
αύρα)

Ο άνεµος γίνεται αισθητός στο δέρµα 
Τα φύλλα κινούνται.

3 Ασθενής (γλυκιά αύρα) Φύλλα και µικρά κλαριά κινούνται διαρκώς.

4 Σχεδόν µέτριος (µέτρια αύρα) Ο άνεµος σηκώνει σκόνη και πεσµένα χαρτιά. 
Τα κλαδιά αρχίζουν να κινούνται.

5 Μέτριος Μικρά δέντρα αρχίζουν να κινούνται.

6 Ισχυρός Μεγάλα κλαδιά κινούνται και ο αέρας σφυρίζει. 
Η χρήση της οµπρέλας γίνεται δύσκολη.

7
Σ φ ο δ ρ ό ς / Σ χ ε δ ό ν 
Θυελλώδης 
(Near Gale)

Τα δέντρα κινούνται ολόκληρα. 
Το περπάτηµα ενάντια στον άνεµο γίνεται δύσκολο.

8 Θυελλώδης (Gale)
Μεγάλα δέντρα  κινούνται ολόκληρα και µικρά κλαδιά σπάνε. 
Η οδήγηση γίνεται δύσκολη 
Το περπάτηµα ενάντια στον άνεµο εξαιρετικά δύσκολο.

9 Πολύ Θυελλώδης (Strong 
Gale)

Μεγάλα κλαδιά σπάνε, µικρές ζηµιές σε καµινάδες και σκεπές. 
Προσωρινή σήµανση και οδοφράγµατα παρασύρονται. 
Δύσκολη η όρθια στάση.

10 Θύελλα (Storm)
Σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό της ξηράς. 
Δέντρα σπάζουν ή ξεριζώνονται. 
Πολλά κεραµίδια αποσπώνται από τις σκεπές 
Αρκετές ζηµιές στο εξωτερικό των κτιρίων.

11 Βίαιη / Σφοδρή θύελλα 
(Violent Storm)

Πολύ σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό της ξηράς. 
Πολλές στέγες υφίστανται µεγάλη ζηµιά. 
Αρκετές ζηµιές σε κτίρια, αυτοκίνητα, πάρκα. 
Έπιπλα και βαριά αντικείµενα εκτός κτιρίων παρασύρονται. 
Αδύνατη η όρθια στάση. 
Εκτεταµένες ζηµιές στη βλάστηση.

12 Τυφώνας 
(Hurricane-force)*

Εξαιρετικά σπάνιο συµβάν στο εσωτερικό της ξηράς. 
Σοβαρές καταστροφές σε µεγάλη έκταση. 
Μερικά παράθυρα µπορεί να σπάσουν. 
Κινητά σπίτια (mobile homes), κακής κατασκευής υπόστεγα και 
αχυρώνες υφίστανται µεγάλες ζηµιές ή καταστρέφονται. 
Συντρίµµια εκσφενδονίζονται και παρασύρονται. 
Πολύ εκτεταµένες ζηµιές στη βλάστηση.
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