Καιρός: Πολύ... θερμή η μακροπρόθεσμη τάση, ακόμα και με 42άρια

Μάλλον για το φινάλε του κρατούσε ο Ιούλιος τις πιο κα-υτές ημέρες και τα
σημερινά προγνωστικά στοιχεία φέρ-νουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. ...

Μάλιστα, για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τα σημερινά στοιχεία «βλέπουν»
θερμοκρασίες που δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν ακόμα και τους 42 βαθμούς
Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2020
Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά τις
μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τη Μακεδονία βόρειοι
βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο έως 6 και στις υπόλοιπες
περιοχές βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη Μακεδονία.
ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2020
Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και
απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης
τοπικών όμβρων.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και
στο Αιγαίο βόρειοι βορειοανατολικοί 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2020
Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και
απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης
τοπικών όμβρων.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και
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στο Αιγαίο βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει κατά τόπους στο εσωτερικό της
ηπειρωτικής χώρας τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2020 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2020
Στα βόρεια αρχικά αίθριος καιρός αλλά από το μεσημέρι του Σαββάτου στα
ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι και στη
Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες.
Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά
ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά
και βόρεια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με
5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
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