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Επιδείνωση θα παρουσιάσει από σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με βαθμιαία
σημαντική πτώση της θερμοκρασίας μετά το μεσημέρι, καθώς επίσης βροχές και
σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα πέσουν στα ορεινά και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στον
Έβρο, ενώ πολύ ενισχυμένοι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο. Χιόνια, δε, αναμένονται το
βράδυ στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας και του Κιθαιρώνα.

Συγκεκριμένα, αρχικά αναμένονται βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, με ισχυρότερα
φαινόμενα και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, στα νότια, στη Χαλκιδική και στο
Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στη
Θράκη και στο Αιγαίο.
Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά,
πρόσκαιρα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο, και
προς το βράδυ σε περιοχές του Βόρειου Έβρου με πολύ χαμηλό υψόμετρο. Τις
πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια θα είναι τοπικά
περιορισμένη, ενώ το βράδυ θα σημειωθεί παγετός.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 6 βαθμούς, στην υπόλοιπη
Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 12, στην Ήπειρο από 5 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως
14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 19 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 18
και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 11 έως 18 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη οι
μέγιστες θα φτάσουν στους 20-21 βαθμούς Κελσίου. Μετά το μεσημέρι και από τα βόρεια οι
θερμοκρασίες θα σημειώσουν σημαντική πτώση.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων
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και θα ενισχυθούν στα 7-8 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο αρχικά θα πνέουν ανατολικοί
νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα στα δυτικά πελάγη
θα στραφούν σε βόρειους και βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6-7. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν
άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους και ενδεχομένως
πρόσκαιρες καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως τις πρώτες πρωινές ώρες ενδέχεται
να είναι τοπικά ισχυρά και να συνοδεύονται από καταιγίδες. Παροδικές
χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν το βράδυ στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας και
του Κιθαιρώνα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ και από
αργά το απόγευμα, βόρειοι εντάσεως έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές βροχές και βελτίωση του καιρού μετά το
μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 έως 10 βαθμούς, αλλά
μετά το μεσημέρι θα σημειώσει σημαντική πτώση. Παγετός θα σημειωθεί το βράδυ
περιφερειακά της πόλης.
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