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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Ακόμη και 
αν αισθάνεστε κουρασμένοι, μείνετε δροσεροί και λογικοί και θα 
αποκτήσετε ό,τι θέλετε. Ακολουθήστε ωστόσο μια ευθεία τακτική, 
μακριά από περισπασμούς ή άλλους δυσάρεστους ερεθισμούς. 
Σκεφτείτε έξω από το τετράγωνο. Δείτε πώς μια διαφορετική οπτι-
κή μπορεί να αλλάξει και να διαμορφώσει τη ζωή σας. Εμπιστευ-
θείτε τη διαίσθησή σας. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Γιατί 
πρέπει πάντα να υπολείπεστε των προσδοκιών σας; Να είστε σα-
φής σε ό,τι κάνετε και έτσι θα μπορείτε να επιτύχετε πολλά σήμε-
ρα. Ευτυχώς για εσάς, έχετε μια μάλλον παιχνιδιάρικη διάθεση! 
Το τηλέφωνο δεν θα σταματήσει να χτυπάει και μπορείτε να έχετε 
ευχάριστα νέα με τη Σελήνη στον  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Φυσικά, η ποι-
ότητα των εμπειριών σας είναι σημαντική, αλλά τι γίνεται με την 
έκβαση των υποθέσεων που εκκρεμούν; Οι βραχυπρόθεσμοι και 
μακροπρόθεσμοι στόχοι απαιτούν αρκετά διαφορετικές προσεγγί-
σεις. Ο Δίας κινείται μέσω του Ταύρου και θα πρέπει να αισθάνεστε 
πολύ πιο δημιουργικοί. Γιατί να μην αναπτύξετε τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές σας με τους υπολογιστές ή οποιοδήποτε είδος γκάτζετ;

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Μπορείτε να καταφέρετε 
σχεδόν τα πάντα σήμερα, διότι έχετε πολλή ενέργεια. Ποιος θα σας 
αμφισβητήσει; Φίλοι και εραστές εμφανίζονται για να περάσουν 
καλά μαζί σας και οι συνεργάτες ξέρουν ότι μπορούν να υπολο-
γίζουν σε σας για να γίνει σωστά η δουλειά. Απλώς, θυμηθείτε να 
αφήσετε και λίγο χρόνο για ένα διάλειμμα. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Είναι φυσικό να έχετε 
υψηλές προσδοκίες, αλλά να θυμάστε ότι κανένας δεν μπορεί να 
είναι με όλα τα πράγματα και με όλους τους ανθρώπους τέλειος. 
Δεδομένου ότι η Σελήνη βρίσκεται τελευταία ημέρα στον Κριό, 
θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να αναγνωρίσετε στους άλλους 
τα καλά τους στοιχεία και να συγχωρήσετε τις αδυναμίες τους. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Αντί να οχυρωθείτε στον 
δικό σας μικρόκοσμο, να βγείτε και να δώσετε αγάπη και χαρά 
στους γύρω σας. Να είστε βέβαιοι ότι έτσι θα δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή σε πράγματα που σας κάνουν πραγματικά ευτυχισμέ-
νους. Είστε ένα πραγματικά κοινωνικό ζώδιο και θα πάρετε φω-
τιά με τη Σελήνη στον δυναμικό Κριό. Πάντως, δεν χρειάζεται να 
το παρακάνετε. 

ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Κάποιο ζήτημα 
σχετικά με την προσωπικότητα ή την εμφάνισή σας θέλει πολλή 
προσοχή σήμερα. Είστε πεισματάρηδες, αλλά τώρα χρειάζεται 
ευελιξία, την οποία μπορείτε πιο εύκολα να την πετύχετε υπό την 
επήρεια της Σελήνης στον Κριό. Να είστε ευγενικοί με τα άτο-
μα που διατηρείτε μακροχρόνιες σχέσεις, ειδικά αν νομίζετε ότι 
μπορεί να τρέξετε σε αυτούς πάλι σε κάποια φάση της ζωής σας.

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Οι φήμες οργιάζουν 
γύρω σας. Περίεργες ιστορίες φαίνεται να προέρχονται από όλες 
τις πλευρές. Μην πιστεύετε ό,τι ακούτε. Μερικοί άνθρωποι αρχί-
ζουν τα κουτσομπολιά μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν πρό-
βλημα στους άλλους. Ας μην ενισχύετε με τη στάση σας αυτό το 
δυσάρεστο έργο τους! Επίσης, μην ανοίγεστε σε εκείνους που δεν 
γνωρίζετε καλά. 

ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Οι αυτα-
πάτες είναι το σημαντικό θέμα σας σήμερα. Θα κρίνετε κάποιες 
καταστάσεις λάθος• γι’ αυτό  μιλήστε διπλωματικά αυτές τις 
ημέρες για να μην έχετε μεγάλες απώλειες. Αυτό θα δημιουρ-
γήσει μια θετική κατάσταση, την οποία όλοι χρειαζόμαστε την 
περίοδο αυτή! Με τη Σελήνη στον Κριό και τον Αρη στο ζώδιό 
σας θα χειριστείτε καλύτερα οποιοδήποτε άγχος ή ένταση. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ) Μπορεί να 
παγιδευτείτε σε μια σύγχυση ή σε αντιπαράθεση, αφού η Σε-
λήνη ταξιδεύει μέσα από τον Κριό στον οίκο των εταίρων (και 
εχθρών!). Πρέπει να ξεπεράσετε κάποιο πρόβλημα; Νιώθετε ότι 
κάνετε τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά; Προσπαθήστε να επανα-
κτήσετε τις δυνάμεις σας. Θα πρέπει να επικεντρωθείτε σε ό,τι 
χρειάζεστε και όχι σε ό,τι νομίζετε πως θέλετε.   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ). Κουραστείτε 
όσο το δυνατόν λιγότερο στην εργασία σας και επικεντρωθεί-
τε σε θέματα σχέσεων. Κάποιος που σας ενδιαφέρει μπορεί 
να έχει περίεργη συμπεριφορά και να ψάχνεται για καβγά. Θα 
πρέπει να μιλήσετε μαζί του αργότερα μέσα στην ημέρα, ώστε 
να αποφύγετε τα χειρότερα. Αν έχετε κάποια έξυπνη ιδέα, 
πραγματοποιήστε την και μπορείτε να βρείτε έναν αναπάντεχο 
υποστηρικτή.

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Μια ρομαντι-
κή σχέση φαίνεται πολλά υποσχόμενη σήμερα. Κάντε την κίνησή 
σας προτού χτυπήσει η Σελήνη στον Ταύρο απόψε, γιατί από τη 
στιγμή που γίνεται αυτή η πλανητική αλλαγή μπορεί να ενδιαφέ-
ρεστε πλέον περισσότερο για την εργασία και την υγεία σας και 
να υποστείτε ένα μικρό χτύπημα. Αν έχετε παιδιά, περάστε χρόνο 
μαζί τους σήμερα.


