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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Είναι μια 
καλή ημέρα για την εφαρμογή μακροπρόθεσμων σχεδίων, αφού 
ο Κρόνος είναι στο ζώδιό σας. Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες 
ή προβλήματα σήμερα, ένας συνάδελφος θα μπορούσε να έχει τις 
λύσεις για όλα. Στην εργασία σας θα είστε ικανοποιητικοί, αλλά 
στο σπίτι μπορεί να υπάρξει προστριβή με έναν συγγενή. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Αν έχετε 
δυσκολία να βρείτε κάποια ισορροπία στη συναισθηματική ζωή σας 
αυτή τη στιγμή, προσπαθήστε να ελέγξετε την παρορμητική πλευρά 
του χαρακτήρα σας. Στη δουλειά η συνήθεια της συγκέντρωσης 
των αρμοδιοτήτων πάνω σας μπορεί να προκαλέσει σύννεφα στις 
σχέσεις σας με τους συναδέλφους. Ολη αυτή η αναστάτωση μπορεί 
να σας ενοχλήσει.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Ο τυχερός Δίας 
και ο Ποσειδώνας λειτουργούν καλά για εσάς σήμερα. Ακόμη και 
η Σελήνη που βρίσκεται στους Διδύμους δεν μπορεί να διατα-
ράξει την ηρεμία του σπιτιού σας. Αν και οι χρηματοπιστωτικές 
εξελίξεις φαίνονται ελπιδοφόρες, αυτή δεν είναι η καλύτερη στιγ-
μή για να αναλάβετε δεσμεύσεις, με τον Αρη να επιβραδύνει την 
πορεία του στον 7ο οίκο σας.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Παρά το γεγονός ότι η 
Σελήνη στους Διδύμους και ο Αρης στην Παρθένο είναι σε αντίθε-
ση, σήμερα υπάρχουν καλύτερες ενδείξεις για μια σχέση με κά-
ποιον που θαυμάζετε. Γιατί δεν αναδιοργανώνετε τον τρόπο που 
κάνετε τις καθημερινές εργασίες σας; Αν είστε άνεργοι, στείλτε 
το βιογραφικό σας ή πηγαίνετε για μια συνέντευξη για δουλειά. 
Μπορείτε να λάβετε χρήσιμες συμβουλές από έναν φίλο.

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ).  Οι σημερινές πλανητι-
κές επιρροές περιέχουν ένα άγγιγμα της καλής τύχης, παράλληλα 
με κάποια πιθανή ατυχία στην επικοινωνία, ειδικά στην εργασία ή 
στα οικονομικά. Η ζωή δεν είναι τέλεια, αλλά τι μπορείτε να κάνετε; 
Μόλις το δεχτείτε αυτό, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα και μπορείτε 
να τα χειριστείτε. Εστιάστε σε κάποιο αναξιοποίητο ταλέντο στη ζωή 
σας και κάντε τα πρώτα βήματα προς την εκμετάλλευσή του.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Η Σελήνη στους Διδύμους 
σάς κάνει ελκυστικούς και πνευματώδεις σήμερα, οπότε η πίεση 
είναι μειωμένη. Υπάρχουν τόσο πολλά να κάνετε σε τόσο λίγο 
χρόνο αλλά θα πρέπει να επικεντρωθείτε στους άμεσους στόχους 
σας, αν θέλετε να επιτύχετε κάτι. Μια ερωτική σχέση μπορεί να 
γίνει πιο σταθερή ή πιο σοβαρή.

ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Η ανάγκη να προχω-
ρήσετε προς τα εμπρός με όπλο σας τη σοφία γίνεται μεγαλύτερη 
σήμερα, ακόμη και αν εξακολουθείτε να αισθάνεστε λίγο εύθραυ-
στοι. Αξιοποιήστε τον χρόνο σας και χρησιμοποιήστε απλούστερα 
λόγια ώστε να πείσετε για την άποψή σας τους άλλους. Θα είστε 
πολύ πιο χαλαροί αύριο.  

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Εστιάστε σε αυτό που 
πρέπει να γίνει και όχι σε ονειροπολήσεις για να σημειώσετε κά-
ποια πρόοδο σήμερα. Θα πρέπει να κινηθείτε με γρήγορο ρυθμό, 
τακτοποιώντας τυχόν εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να σας 
καθυστερήσουν αργότερα. Αφιερώστε χρόνο για τον έλεγχο της 
οικονομικής σας κατάστασης.

ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Μπορείτε 
κάλλιστα να βρεθείτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς η 
επικοινωνιακή Σελήνη ενεργοποιεί τον 10ο οίκο σας της καριέ-
ρας και της φήμης. Η ιδιοφυΐα σας μπορεί να θριαμβεύσει αφού ο 
Ποσειδώνας και ο σοφός Ερμής σάς δίνουν ένα χεράκι βοήθειας. 
Φροντίστε να ντυθείτε καλά σήμερα το πρωί, διότι ποτέ δεν ξέρετε 
ποιον μπορεί να συναντήσετε τυχαία. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Αφού χαλαρώ-
σετε, ήρθε η ώρα να κάνετε μερικά πράγματα που έχετε αμελήσει 
τον τελευταίο καιρό. Κάντε μια ξαφνική εμφάνιση για να εκπλή-
ξετε κάποιον από το παρελθόν σας. Δεν έχει σημασία πόσο πολλά 
νέα άτομα θα συναντήσετε, αλλά να μην ξεχνάτε ότι οι παλιές 
φιλίες είναι η κόλλα που κρατά την παρέα μαζί.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ). Η ζωή δεν εί-
ναι μόνο διασκέδαση και παιχνίδια. Χειριστείτε, λοιπόν, τις ευθύνες 
σας πρώτα και στη συνέχεια σχεδιάστε το πώς θα έχετε μια καλή 
βραδιά. Οι παρορμήσεις σας, αν και στιγμιαία θα αποδώσουν καλά, 
στο τέλος μπορεί να σας οδηγήσουν σε κάτι περισσότερο από αυτό 
που πρέπει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλειδώσει... την πόρτα πίσω σας 
προτού εξαφανιστείτε.

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Το μυαλό 
σας παίρνει πολλές στροφές υπό την επήρεια της Σελήνης στους 
Διδύμους και δεν μπορείτε να κρατήσετε το στόμα σας κλειστό ούτε 
για ένα λεπτό! Προσέξτε τι λέτε, αφού τα κουτσομπολιά θα αναμει-
χθούν με ειδήσεις και δεν θα είναι πάντα προς όφελός σας το πώς 
θα μεταδοθούν σε τρίτους.


