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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Eίστε ερ-
γατικοί και πιστοί, καθώς και πολύ φιλόδοξοι. Ομως να θυμάστε 
πως δεν είναι το παν. Μπορείτε να πείτε αντίο στο 2012 και να 
σκεφτείτε τι έχετε κάνει για να φτάσετε εκεί που είστε τώρα. Η 
αίσθηση της ανασφάλειας θα μπορούσε να σας αναγκάσει να κά-
νετε πράγματα που θα μετανιώσετε αργότερα.    

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Είναι 
σημαντικό να αποδείξετε στον εαυτό σας, με τη Σελήνη στον Κριό, 
ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και φα-
ντασίας, ευχαρίστησης και πόνου. Η κριτική μπορεί να είναι μια 
καλή ευκαιρία για προβληματισμό και αλλαγή καθώς ο παλιός 
χρόνος φεύγει και ο νέος έρχεται. Είστε γοητευτικοί, αξιαγάπητοι, 
με ισχυρή θέληση και αντισυμβατικοί. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Γιατί να προ-
σποιείστε ότι είστε κάτι που πραγματικά δεν είστε; Οι Ιχθείς είναι 
συμπαθητικοί, κοινωνικοί, ευαίσθητοι, με καλλιτεχνικές ανησυ-
χίες αλλά και πεισματάρηδες όταν βάζετε στο μυαλό σας κάτι. 
Η διασκέδαση μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμούς, γι’ αυτό 
σκεφτείτε λίγο τους φίλους και τους συγγενείς σας πριν κάνετε 
απερισκεψίες! 

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Είναι παραμονή Πρω-
τοχρονιάς και ο Κριός στη Σελήνη σάς διατάζει να κάνετε πάρτι! 
Αγαπάτε τις προκλήσεις και είστε δυναμικοί, δημιουργικοί με ισχυ-
ρές ηγετικές ικανότητες. Ωστόσο, είστε και ανυπόμονοι ενώ συχνά 
έχετε μεγάλο εγωισμό που μπορεί να κάνει τους άλλους να νομί-
ζουν ότι είστε αλαζόνες. Το μόνο που χρειάζεστε τώρα είναι να είστε 
πιο δεκτικοί στις ιδέες και τις απόψεις των άλλων.

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Με την αλλαγή του 
χρόνου μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο ζωής σας για την επό-
μενη χρονιά. Τα μόνα όρια είναι αυτά που εσείς βάζετε στον 
εαυτό σας. Είστε επίμονοι και εργατικοί αλλά το πείσμα είναι η 
αχίλλειος πτέρνα σας. Κάντε σήμερα ό,τι αγαπάτε και ετοιμα-
στείτε να γλεντήσετε με την ψυχή σας το βράδυ!   

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Είναι δύσκολο να συγκε-
ντρωθείτε σήμερα το πρωί, όχι όμως το βράδυ! Βρείτε χρόνο κατά 
τη διάρκεια της ημέρας για να κάνετε μια σοβαρή ενδοσκόπηση και 
να επανεξετάσετε τις καλές και τις κακές στιγμές του έτους. Είστε 
διασκεδαστικοί, πνευματώδεις και επικοινωνιακοί, όμως τείνετε να 
είστε καμιά φορά επιπόλαιοι και να καταρρέετε κάτω από πίεση. 

ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Ηρθε η ώρα να επα-
νεξετάσετε τα γεγονότα του περασμένου έτους. Αυτή είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή για να επανενωθείτε με τους φίλους και να αναζωο-
γονήσετε το πνεύμα σας. Τίποτα δεν μπορεί να σας αποσπάσει από 
τους καλεσμένους σας. Είστε πιστοί, δημιουργικοί και πάρα πολύ 
συναισθηματικοί, πράγμα που επηρεάζει την κρίση σας.    

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Υπάρχει μια λεπτή 
γραμμή μεταξύ υγιούς αυτοπεποίθησης και ακραίου εγωισμού. 
Εξετάστε τα γεγονότα και τις αντιδράσεις σας τον τελευταίο 
χρόνο, σκεφτείτε αν θα μπορούσατε να είχατε κάνει τα πράγ-
ματα διαφορετικά. Ευχαριστήστε στο Σύμπαν για τις πολλές 
ευλογίες που είχατε και προσπαθήστε να αλλάξετε τα κακώς 
κείμενα τη νέα χρονιά. 

ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Θυμη-
θείτε τους τρόπους σας ακόμη και αν τα αστέρια σάς κάνουν 
να αισθάνεστε κυριευμένοι από τα ζωώδη ένστικτά σας. Είστε 
επικοινωνιακοί, πνευματώδεις και συνήθως πολύ αγχωμένοι. 
Κάντε μια προσπάθεια να είστε πιο ανεκτικοί και αν και αγαπάτε 
τη λεπτομέρεια, προσπαθήστε να δείτε περισσότερο την ευρύ-
τερη εικόνα. Απόψε διασκεδάστε!    

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Η Σελήνη στον 
Κριό σάς δίνει καλή διάθεση και μια θετική προοπτική για το νέο 
έτος. Μην αφιερώνετε χρόνο μόνο για τους άλλους, βρείτε και 
για σας για να προβληματιστείτε σχετικά με τα γεγονότα και τους 
ανθρώπους που το 2012 σας έφερε. Εχετε ισχυρή αίσθηση της δι-
καιοσύνης, καλό γούστο και μπορείτε να δείτε τα πάντα και από τις 
δύο όψεις τους. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ). ΣΗ αγά-
πη σας για τις τέχνες θα εξελιχθεί σε δημιουργικότητα το νέο 
έτος. Οι πιο στενοί φίλοι και οι γείτονές σας θα γοητευθούν από 
την παρουσία σας. Αν και είστε διεισδυτικοί και έχετε μεγάλο 
πάθος, έχετε την τάση να είστε ζηλιάρηδες και εσωστρεφείς. 
Προσπαθήστε να εργαστείτε και να διορθώσετε αυτές τις αδυ-
ναμίες σας.

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Με τη Σε-
λήνη στον φλογερό Κριό, αυτή θα μπορούσε να είναι η δική σας 
ξεχωριστή νύχτα! Είστε εξωστρεφείς και έχετε μεγάλη αγάπη στα 
ταξίδια και στην περιπέτεια. Ακόμα, γοητεύεστε από την πνευμα-
τικότητα. Ωστόσο είστε αρκετά αυθόρμητοι και κάποιες φορές σάς 
παρεξηγούν οι άλλοι. Τη νέα χρονιά, προσπαθήστε να σκέφτεστε 
λίγο πριν μιλήσετε. 


