Χαλάει ο καιρός - αναλυτική πρόγνωση

Μπορεί η θερμοκρασία να ανεβαίνει με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα τους 34 βαθμούς
Κελσίου, ωστόσο ο καιρός αλλάζει κι έρχονται καταιγίδες...

Ειδικότερα, σήμερα η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα -θα φθάσει
κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε πτώση όμως από τα
βόρεια το βράδυ. Καταιγίδες θα σημειωθούν το απόγευμα στη βόρεια Ελλάδα πιθανώς κατά
τόπους ισχυρές στα βορειοανατολικά.

Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Από τις απογευματινές ώρες θα
σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στα
ανατολικά. Τα φαινόμενα τη νύχτα από τα δυτικά θα εξασθενήσουν.
Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 14 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σε πτώση από το βράδυ.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια. Πιθανώς πρόσκαιροι όμβροι
στην Ηπειρο τις απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά.
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Άνεμοι: μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 15 έως 32 και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από τις απογευματινές ώρες θα
σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και στη Θεσσαλία πιθανόν σποραδικές καταιγίδες.
Εξασθένηση των φαινόμενων τη νύχτα.
Άνεμοι: μεταβλητοί 3 βαθμιαία στα νότια δυτικοί, νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από τη
νύχτα στα βόρεια βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 14 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: γενικά αίθριος.
Άνεμοι: δυτικών διευθύνσεων 3 έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 19 έως 29 και στην Κρήτη κατά τόπους έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: γενικά αίθριος αλλά από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν αραιές
νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα νοτιά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική
Καιρός: γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα.
Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 και από τη νύχτα τοπικά βόρειοι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια τμήματα 2 με 3
βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα
εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των
φαινόμενων τη νύχτα.
Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
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Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή

Καιρός: στην κεντρική Μακεδονία ,την Θεσσαλία ,την ανατολική Στερεά, την Εύβοια
πρόσκαιρες νεφώσεις με μεμονωμένους όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες
στα ορεινά κυρίως στα βόρεια. Αυξημένες το πρωί οι νεφώσεις στο βορειανατολικό Αιγαίο
όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα
στα δυτικά οι άνεμοι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: σε αισθητή πτώση από βορρά προς νότο.

Πηγή: enikos.gr
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