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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Μπορείτε 
να έχετε λίγο πολύ ό, τι θέλετε αν χρησιμοποιείτε τη διάνοια και τη 
γοητεία σας. Ο Ηλιος και η Σελήνη στον Ταύρο κάνουν μια όμορφη 
όψη και έτσι δεν σας κρατούν πίσω. Με τον Κρόνο τον πλανήτη 
κυβερνήτη σας στο Ζυγό, αυτή η χρονιά θα είναι εξαιρετική για την 
αναρρίχησή σας σε υψηλές θέσεις ιεραρχίας! 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Μπο-
ρεί να μην είστε τόσο ικανοποιημένοι όπως θα μπορούσατε από 
το έργο σας, αλλά δώστε λίγο χρόνο και τα πράγματα θα μπουν 
στη θέση τους. Μερικές κρυμμένες πληροφορίες είναι πιθανό να 
βγουν στην πορεία της ημέρας προς όφελός σας. Αποφύγετε τις 
αρνητικές σκέψεις όσο το δυνατόν περισσότερο. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Αυτό είναι το εί-
δος της ημέρας όπου μπορείτε να κάνετε πραγματικά κάποια πρό-
οδο. Μια υπέροχη πτυχή μεταξύ του Ηλιου και της Σελήνης θέτει 
τα θεμέλια για να επιτύχετε τους στόχους σας και βοηθώντας τους 
φίλους σας θα επιτύχετε πάρα πολλά! Κάποιες ενοχλήσεις μπορεί 
να αναδυθούν όπως η ημέρα συνεχίζεται, αλλά δεν είναι τίποτα που 
να μην μπορείτε να χειριστείτε.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Σήμερα είναι μια καλή 
ημέρα για τη βελτίωση της ικανότητας βιοπορισμού σας ή των 
συνθηκών εργασίας. Εκδηλώσεις που σχετίζονται με αυτά θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της αυτοπεποίθησής 
σας. Ωστόσο, παραμείνετε δύσπιστοι όσον αφορά τα κίνητρα ενός 
φίλου γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Γνω-
ρίστε καλύτερα τους συναδέλφους σας. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Αν οι στόχοι σας είναι αρ-
κετά μικροί, είναι εφικτό και πιθανό να πάρετε κάποιον έπαινο κατά 
τη διάρκεια της προσπάθειάς σας. Αν ο στόχος σας είναι πάρα πολύ 
υψηλός και θέλετε να τον πετύχετε πάρα πολύ γρήγορα, μπορεί οι 
άλλοι να μην σας πάρουν στα σοβαρά γιατί θα θεωρήσουν ότι είστε 
αλαζόνες. Κρατήστε χαμηλούς τόνους. Είναι όλα θέμα νοοτροπίας 
και προσέγγισης.   

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Τι δημιουργικοί που είστε 
σήμερα! Αρπάζετε τις ευκαιριακές που σας παρουσιάζονται σαν 
την έξυπνη αλεπού. Ωστόσο, μην σας πιάνει μελαγχολία. Μάθετε τι 
συμβαίνει στα παρασκήνια και ξεκαθαρίστε το τοπίο. Γιατί δεν κά-
νετε κάποια αναζήτηση για να μάθετε περισσότερα για την ακίνητη 
περιουσία σας ή νέα gadgets για το σπίτι; Μια μικρή έρευνα είναι 
πάντα χρήσιμη.  

ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Μπορεί να μην ξέρε-
τε κάθε μικρό πράγμα που συμβαίνει γύρω σας αλλά και τι έγινε; 
Δεν μπορείτε πάντα να έχετε τον έλεγχο αλλά δεν χρειάζεται να 
αισθάνεστε ανασφαλείς κιόλας. Χάρη στις γνώσεις σας θα φαίνε-
στε σχεδόν σαν θεός σε όσους δεν έχουν τις  ίδιες ικανότητες με 
εσάς. Απλά βεβαιωθείτε ότι έχετε απομνημονεύσει τα πιο σημα-
ντικά πράγματα σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.  

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Ακόμα κι αν είστε υπε-
ρήφανοι για τον εαυτό σας αλλά δεν μιλάτε πολύ, η φιλοδοξία 
έχει έναν τρόπο να ξεκλειδώσει τη γλώσσα σας. Οι λέξεις που 
λέτε μπορεί να είναι οι ίδιες όπως κάθε φορά αλλά η αίσθηση 
του χρόνου είναι αυτή που κάνει όλη τη διαφορά αυτή τη στιγμή. 
Αξιολογήστε τις προτεραιότητές σας, ειδικά στον χρηματοπιστω-
τικό χώρο. 

ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Ο κόσμος 
είναι το σπίτι σας, αγαπητοί Παρθένοι. Σήμερα πρέπει να εκμε-
ταλλευτείτε το χρόνο σας για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας 
που σας ταλαιπωρεί αλλά και να βγάλετε άκρη σε θέματα καρ-
διάς. Εχετε ένα ταλέντο για την επικοινωνία και ο Ερμής θα σας 
ευνοήσει τώρα. Επιλέξτε τις σωστές λέξεις για να κάνετε τους 
άλλους να δουν την άποψή σας.   

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Υπάρχουν με-
ρικές πιθανές οικονομικές ανησυχίες αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε 
τα πράγματα. Θα πρέπει να είστε σταθεροί και να έχετε κατανόηση 
ταυτόχρονα. Μπορείτε να γοητεύσετε την οικογένειά σας και δεν το 
έχετε ανάγκη! Το να κρατήσετε την ψυχραιμία σας είναι απαραίτητο 
εάν θέλετε να σημειώσετε κάποια πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων σχεδίων. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ). Μπορεί να 
μην το συνειδητοποιείτε αλλά η γνώμη σας θα μπορούσε να 
αξίζει πολλά κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Ο Αρης 
στην Παρθένο έχει την ικανότητα να εντείνει τις εξουσίες σας. 
Μη δώσετε πράγματα χωρίς να λάβετε σοβαρό αντίτιμο και αυτό 
περιλαμβάνει ακόμα και ζητήματα της δικής σας πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Αξιοποιήστε στο έπακρο την ευκαιρία, πριν ο Αρης 
γυρίσει ανάδρομος. 

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Ο Ηλιος, η 
Σελήνη και ο Ερμής εργάζονται αρκετά καλά για σας τώρα, ώστε 
να είστε έτοιμοι να κάνετε κάποια πρόοδο. Θα μπορούσαν να έρ-
θουν επιπλέον χρήματα σε σας και σίγουρα μια δυνατότητα για 
πρόοδο. Τα πράγματα φαίνεται να έχουν μια επιβράδυνση στην 
καριέρα σας και τη δημόσια ζωή, χάρη στον Αρη.


