Έρχεται η «Bianca» με ισχυρές βροχές, κρύο και θυελλώ-δεις ανέμους - Ποιες περιοχές θα επηρεάσ

Μεταβολή του καιρού μετά το μεσημέρι από τα βορειο-δυτικά, με βροχές
καταιγίδες και χιονοπτώσεις - Τοπικά ισχυρά φαινόμενα από αργά το βράδυ. ...

Καιρικό σύστημα με την ονομασία "Bianca", όπως ονομάστηκε από τη
Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας, κινούμενο νοτιοανατολικά, προβλέπεται να
προκαλέσει κακοκαιρία από τη νύχτα στη χώρα μας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι κατά τόπους ισχυρές
βροχές και καταιγίδες, οι πυκνές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια χώρα, οι
θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη και η πτώση της θερμοκρασίας.
Ο καιρός σήμερα...
Αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες, με κατά
τόπους περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι
και από τα βορειοδυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή, με βροχές και
σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο,
τη Δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία
και τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ τη νύχτα προς Κυριακή θα
επεκταθούν ανατολικότερα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και από το βράδυ σε
περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο. Από τις βραδινές
ώρες οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές και τη νύχτα προς Κυριακή θα επηρεάσουν
περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Βόρειας Θεσσαλίας και της Κεντρικής
Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -6 έως 10 βαθμούς, στην
υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -3 έως 13, στην Ήπειρο από -1 έως 16 βαθμούς, στη
Θεσσαλία από -1 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16 βαθμούς, στα
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νησιά του Ιονίου από 5 έως 14 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και
στην Κρήτη από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις
έως 5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με ίδιες εντάσεις.
Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Ιόνιο,
με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν αραιές
νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές
βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε νοτίων
διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα
σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και θα
εκδηλωθούν και καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ με
ενίσχυση τη νύχτα στα 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από νωρίς το απόγευμα
αρχικά στη δυτική και βαθμιαία και στην κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν
τοπικές βροχές που από το βράδυ θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές
καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τη νύχτα και στα ημιορεινά της
δυτικής Μακεδονίας.
Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με
5 μποφόρ που τη νύχτα θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5
βαθμούς χαμηλότερη.
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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές
βροχές. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα
τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα είναι κατά τόπους
έντονα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου και της
δυτικής Στερεάς ενώ τη νύχτα θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές της
Ηπείρου.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ που από το απόγευμα θα ενισχυθούν
στα 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5
βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αρχικά αίθριος, από νωρίς το απόγευμα όμως και από τα δυτικά θα
αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που το βράδυ κυρίως
στα βόρεια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της Θεσσαλίας.
Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 5
μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αρχικά αίθριος, από το απόγευμα όμως και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν
νεφώσεις. Ασθενείς βροχές θα σημειωθούν το βράδυ κυρίως στα δυτικά.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.
Ανεμοι: Στα βόρεια αρχικά ασθενείς βαθμιαία θα γίνουν ανατολικοί
βορειοανατολικοί 3 με 5 με ενίσχυση τη νύχτα στα 6 μποφόρ.
Στα νότια βορειοδυτικοι 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς
χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ
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Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και από το βράδυ
θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους
νοτιοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ...

Κυριακή (27-02-2022)
Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα δυτικά,
τα κεντρικά και τα βόρεια που σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες
περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές
ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, και βαθμιαία στη
Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού
Αιγαίου και τη Θράκη.
Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της
Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και από το απόγευμα και της Θράκης.
Από το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στην υπόλοιπη
χώρα νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα
βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Δευτέρα (28-02-2022)
α) Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές
ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης
και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
β) Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά
καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.
γ) Θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα πνέουν στα
πελάγη.
δ) Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου στη
βόρεια και την κεντρική Ελλάδα.

Τρίτη (01-03-2022)
α) Τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές στην ανατολική
και νότια χώρα και κυρίως στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
β) Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα
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ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς
και της Εύβοιας.
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