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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Οι γραμμές 
μεταξύ φιλίας και έρωτα μπορεί να είναι θολές σήμερα καθώς η 
Σελήνη περνάει από τον 11ο οίκο σας, των φίλων και των συ-
νεργατών. Η Αφροδίτη προσθέτει ένα κομμάτι μαγείας στην κα-
τάσταση. Αν μια φιλία εξελιχθεί σε μεγάλη αγάπη ενδέχεται να 
απολαύσετε κάθε λεπτό των επαφών σας. 

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Το στρες 
μπορεί να είναι εποικοδομητικό στη ζωή σας αυτή τη στιγμή, 
οπότε βρείτε χρόνο να χαλαρώσετε. Μην εκπλαγείτε αν πρέπει να 
εργαστείτε μέχρι αργά τη νύχτα για να ολοκληρώσετε την εργασία 
σας. Τις επόμενες δύο ημέρες θα επικεντρωθείτε στην καριέρα 
και τη φήμη σας.    

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Οτιδή-
ποτε εξωτικό βρεθεί μπροστά σας θα σας χαροποιήσει σήμερα 
καθώς η Σελήνη κινείται στον 9ο οίκο σας, της περιπέτειας. Δώρα 
που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κουλτούρες και χώρες θα 
κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας. Στον ελεύθερο χρόνο σας, σερ-
φάρετε στο Ιντερνετ! 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Η ευαίσθητη 
Σελήνη ταξιδεύει μέσω του 8ου οίκου σας από σήμερα ρίχνο-
ντας το ενδιαφέρον σας στη δύναμη, το φύλο και τα χρήματα. 
Η επιρροή της Αφροδίτης θα σας βοηθήσει να προσθέσετε τρυ-
φερότητα στις προσωπικές σας σχέσεις. Περάστε χρόνο με τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα. 

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Εσείς και ο σύντροφός 
σας θα είστε στο ίδιο μήκος κύματος για τις επόμενες δύο ημέρες 
καθώς η Σελήνη επηρεάζει τον 7ο οίκο σας, του γάμου και των 
εταιρικών σχέσεων. Οι επιχειρηματικοί εταίροι μπορεί θα είναι σε 
αρμονία μαζί σας, γι’ αυτό προγραμματίστε συναντήσεις και συσκέ-
ψεις για ανταλλαγή απόψεων το απόγευμα.

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Ο Κρόνος συνδυάζεται 
με την αντιδραστική Σελήνη σήμερα και σας κάνει να θέλετε να 
καταφύγετε στην εργασία. Κρατήστε το μυαλό σας μακριά από 
τις σκοτούρες και θα επιβιώσετε. Απαιτούνται διπλωματία και 
διακριτικότητα. Αν είστε αρκετά εργατικοί, θα κερδίσετε μπό-
νους ή θα πάρετε αύξηση.   

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Οι επόμενες δύο ημέρες 
θα μπορούσε να είναι πολύ ρομαντικές, καθώς η Σελήνη λάμπει 
στον 5ο οίκο σας, της αγάπης και της ευχαρίστησης. Επιτρέψτε στον 
εαυτό σας να αγαπήσει και να αγαπηθεί σήμερα. Τα παιδιά θα σας 
φέρουν μεγάλη χαρά. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Σήμερα η Σελήνη 
περνάει μέσα από τον 4ο οίκο σας και στρέφει το ενδιαφέρον 
σας στο σπίτι και στην οικογένεια. Η επιρροή της Αφροδίτης σάς 
βοηθά να ομορφύνετε το περιβάλλον σας και να απολαύσετε την 
ατμόσφαιρα στον ιδιωτικό σας χώρο. Φρέσκα λουλούδια και κε-
ριά σάς φτιάχνουν τη διάθεση.    

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Περάστε χρόνο με τα 
αδέλφια και τους γείτονες, και ανακαλύψτε τις ελπίδες και τα 
όνειρά τους είναι για το νέο έτος. Εκφράστε τις επιθυμίες σας 
στους φίλους και την οικογένειά σας. Θα έχετε μεγάλη ενέρ-
γεια, γι’ αυτό θα φτιάξετε το πρόγραμμά σας για τις χριστουγεν-
νιάτικες διακοπές. 

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Η ευ-
αίσθητη Σελήνη κάνει ένα πέρασμα από τον 2ο οίκο σας, των 
προσωπικών οικονομικών. Αγοράστε κάτι ιδιαίτερο για τον 
εαυτό σας ακόμα και αν βγείτε εκτός προϋπολογισμού, θα νιώ-
σετε καλύτερα. Μην ξεχάσετε να δωρίσετε καινούργια ή μετα-
χειρισμένα παιχνίδια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.    

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Εάν μπορείτε, 
μείνετε μακριά από την εργασία και ξεκουραστείτε. Ηρθε η ώρα να 
επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας. Σίγουρα, υπάρχει πολλή δου-
λειά που πρέπει να γίνει αλλά θα υπάρξει χρόνος αργότερα. Μην 
πιέζετε τον εαυτό σας πάρα πολύ, δώστε σημασία στις εσωτερικές 
ανάγκες σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Σήμερα 
δεν έχετε πολλή ενέργεια, γι’ αυτό μην πιέσετε τον εαυτό σας 
υπερβολικά, απλώς ακολουθήστε τον δικό σας ρυθμό. Η ημέρα 
προσφέρεται για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας και να 
προετοιμαστείτε για το μέλλον. Ασχοληθείτε με πράγματα που 
σας ηρεμούν.


