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ΕΛΛΑΔΑ: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την
Κυριακή
/ Επικαιρότητα

Διαφορετικό «πρόσωπο» θα παρουσιάσει ο καιρός την Κυριακή, καθώς η
θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές
της,
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αναμένεται να επικρατήσουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και ιδιαίτερα
στο Αιγαίο, όπου οι εντάσεις τους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Λόγω των βόρειων
ανέμων θα υποχωρήσουν πλήρως οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Αναλυτικότερα, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται έως νωρίς αύριο το πρωί κυρίως
στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και στο Αιγαίο, όπου ενδέχεται να
εκδηλωθούν τοπικές βροχές, όμως σταδιακά στις περισσότερες περιοχές της
χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική
Μακεδονία από 3 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 25,
στην Ήπειρο από 6 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 27, στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά από 11 έως 30 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 27 και στα
νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 24 βαθμούς, ενώ στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα

φτάσουν στους 29-30 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ
και ενδεχομένως πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί
βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες
από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες και
βαθμιαία ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις
έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί
από 16 έως 24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από
μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη
της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.
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