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Παροδικές βροχές ή και καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις επό-μενες ώρες σε
διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο
Μαρουσάκη. ...

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, με βροχές κατά
διαστήματα και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, τοπικά ισχυρές βροχές καταιγίδες αναμένεται να αναπτυχθούν από αργά το απόγευμα σήμερα και μέχρι
νωρίς το μεσημέρι αύριο σε περιοχές που βρίσκονται εντός του πλαισίου στον
επισυναπτόμενο χάρτη.
Σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνονται και περιοχές της Εύβοιας που
δοκιμάστηκαν έντονα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που προηγήθηκε.
Επίσης μέσα στη νύχτα θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες στο κεντρικό και
βόρειο Αιγαίο ενώ αύριο θα κάνει κρύο το πρωί στα βόρεια.
Στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές
βροχές.
Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία,
τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, βαθμιαία τα νησιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.
Ενίσχυση των βορείων ανέμων, σε 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά 7 μποφόρ στο
Αιγαίο.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για
την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα από τα βόρεια θα αυξηθούν και θα
σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα θα εκδηλωθούν
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σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ θα επικρατήσουν
βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του
καιρού από το βράδυ.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από αργά το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και κυρίως, στην κεντρική ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του
καιρού από το βράδυ στη δυτική Μακεδονία.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 5 με 6
μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3
βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4
βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες
θα εκδηλωθούν αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι βαθμιαία και στις
υπόλοιπες περιοχές.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ,
ενισχυόμενοι από το βράδυ και από τα βόρεια.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα βόρεια θα αυξηθούν και από το
απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι τη νύχτα από τα βόρεια.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 26 και στην Κρήτη κατά τόπους έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία
στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Στα νότια αρχικά
γενικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις.
Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 7
μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή του Καστελλόριζου 6 με 7
μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια έως 24 βαθμούς.
ΕΥΒΟΙΑ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βαθμιαία από τα βόρεια θα εκδηλωθούν και
σποραδικές καταιγίδες. Προς το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια πιθανώς να είναι
κατά τόπους ισχυρά.
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Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, βαθμιαία τοπικά 5 και τη νύχτα στα βόρεια
6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη
Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές
και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική
Στερεά. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα περιοριστούν στη
νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Στα δυτικά θα υπάρχουν λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από τις απογευματινές
ώρες θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες
στη δυτική Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7
μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα γίνει αισθητή και στις νότιες περιοχές και
θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φθάσει τους 18 με 22
βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Η πρόγνωση του καιρού τις επόμενες μέρες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-09-2021
Βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο τις πρωινές ώρες στα νότια θα
υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Κρήτη και
τη δυτική Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από
τις μεσημβρινές ώρες σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα
πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία
εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-09-2021
Γενιά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά μέχρι τις
μεσημβρινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ,
με εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26-09-2021 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-09-2021
Ο καιρός προβλέπεται να είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα.
Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες,
κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 τοπικά 6
μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Newsbomb.gr
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