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Βροχές αναμένονται την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς και χιόνια κατά
τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί κυρίως
στα κεντρικά και στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ,
σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, βροχές αναμένονται έως το πρωί αύριο στη δυτική, κεντρική και βόρεια
Ελλάδα και αργότερα στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο,
στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε
περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Μακεδονίας και της Θράκης έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -4 έως 3 βαθμούς, στην υπόλοιπη
Μακεδονία από μηδέν έως 8 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά από 9 έως 14 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 15 βαθμούς, στα νησιά
του βόρειου Αιγαίου από 6 έως 11 βαθμούς, στα νησιά του υπόλοιπου Αιγαίου από 9 έως 16
βαθμούς (στα Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς) και στην Κρήτη από 9 έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ
με μικρή εξασθένηση προς το βράδυ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από
μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, γρήγορα όμως θα γίνουν βόρειοι 6 έως 8
μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4
μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα γίνουν βόρειοι 5 έως 7 και στα νοτιοδυτικά έως 8 με 9
μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ,
σταδιακά όμως θα ενισχυθούν και από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 6
έως 8 μποφόρ, ενώ στον Πατραϊκό Κόλπο πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ.
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Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι
άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και από το πρωί έως 6 μποφόρ. Η
θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς, με την ελάχιστη
να αναμένεται προς το τέλος της ημέρας.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και
ημιορεινά του νομού, ενώ χιονόνερο ενδέχεται να πέσει και στο κέντρο της πόλης. Οι
άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ (στο
Θερμαϊκό έως 6 μποφόρ), γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και θα γίνουν βορειοανατολικοί
έως 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 2
έως 7 βαθμούς.
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