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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Καθώς 
o Ερμής εισέρχεται στον Αιγόκερω η ικανότητά σας να μάθετε 
να αντιμετωπίζετε όλες τις αντιξοότητες θα ανταμειφθεί. Είναι μια 
καλή περίοδος για να ταξιδέψετε . Ο ρομαντισμός θα σας οδηγή-
σει σε νέα και συναρπαστικά σχέδια για το μέλλον, αλλά κάποιος 
μπορεί να βρεθεί και να σας ανακόψει λίγο την πορεία.    

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Προ-
γραμματίστε τον χρόνο σας, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα 
μπορούσαν να ξεφύγουν. Ξεκινώντας πολλά νέα σχέδια μαζί δεν 
θα έχετε μετά τον χρόνο να ολοκληρώσετε κάποιο από αυτά, κάτι 
που σας δημιουργεί υπερένταση. Το να ερευνήσετε το παρελθόν 
ή να έχετε κάποιες επαφές με ανθρώπους από τα παλιά είναι μία 
από τις πολλές επιλογές σας. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Η τύχη θα σας 
χαμογελάσει σήμερα και τα θέματα χρημάτων θα επιλυθούν 
ευνοϊκά για εσάς. Οι πρόσφατες συγκρούσεις με την οικογένεια 
και τους φίλους θα εξομαλυνθούν. Κάποιοι από τους συναδέλ-
φους σας είναι πολύ συνεργάσιμοι. Γιατί να μην κάνετε σχέδια 
για ένα μακρινό ταξίδι αναψυχής ή διακοπές; Καθώς ο Ερμής 
κινείται στον 11ο οίκο σας, τις επόμενες εβδομάδες θα είστε 
ιδιαίτερα επικοινωνιακοί. 

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Δώστε τώρα μεγαλύ-
τερη έμφαση στα οικονομικά και κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για 
τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις. Προσπαθήστε για την απόκτηση επι-
πλέον εισοδήματος, ίσως δουλεύοντας περισσότερες ώρες. Κλεί-
στε από σήμερα το πορτοφόλι σας για να... εμποδίσετε τα χρήματά 
σας να εξαφανίζονται μυστηριωδώς. Μπορείτε να εκφράσετε τις 
ιδέες σας ή να μοιραστείτε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας μέσα 
από ένα δημόσιο φόρουμ.

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Παρά το γεγονός ότι 
η επαφή με τον κόσμο σάς προσφέρει αντοχή και δύναμη, θα 
πρέπει να προσέξετε να μην καταπονήσετε το σώμα σας ή να 
μην αναγκαστείτε να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε. Η πάρα 
πολύ μεγάλη δύναμη της θέλησης μπορεί μερικές φορές να σας 
ωθεί στα όριά σας.   

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Μια εκδρομή είναι ό,τι 
ακριβώς χρειάζεστε για σήμερα. Αλλες κουλτούρες και φιλοσοφίες 
έρχονται στο επίκεντρο της προσοχής σας, ακόμη και αν επιλέξετε 
να δείτε μόνο μια ταινία ή να δοκιμάσετε μια διαφορετική κουζίνα. 
Υπό την επιρροή της Πανσελήνου θα πρέπει να συμβιβαστείτε με 
κάποιους ενοχλητικούς και κακότροπος γείτονές σας. 

ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Αδράξτε τη στιγμή, 
ακόμα και αν το μέλλον είναι αβέβαιο. Οι αυθόρμητες αποφάσεις 
στην πραγματικότητα προκύπτουν από μία γνώση βαθιά μέσα σας. 
Εάν έχετε ένα σχέδιο στο μυαλό για να πάρετε αυτό που θέλετε, 
αυτή είναι η στιγμή για να το εφαρμόσετε. Νομικά θέματα, συζη-
τήσεις, διαπραγματεύσεις, εταιρικές σχέσεις και άλλες συμμαχίες 
σας απασχολούν πολύ.    

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Επικεντρωθείτε στο 
πρόγραμμά σας και στα καθήκοντα που σας έχουν αναθέσει, 
καθώς συνάδελφοί σας πιθανώς να σας αποσπάσουν την προ-
σοχή. Καθώς ο Ερμής κινείται στον Αιγόκερω, η καθημερινό-
τητά σας γεμίζει με λεπτομέρειες, μηνύματα και πληροφορίες. 
Οταν είστε αναγκασμένοι να αναδιαρθρωθείτε, σας δίνεται η 
ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε την πορεία σας.

ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Καθώς 
ο Ερμής μπαίνει στον Αιγόκερω, ο οίκος των παιδιών, του ρο-
μαντισμού και της κερδοσκοπίας τονίζεται σημαντικά. Γιατί να 
μην περάσετε την ημέρα με ανθρώπους που συνεννοείστε; Ενα 
δείπνο στο σπίτι σας θα είναι καλό, γι’ αυτό προσκαλέσετε τους 
φίλους σας και τους συναδέλφους να φάνε μαζί σας, μια και 
αυτή την περίοδο είστε ιδιαίτερα κοινωνικοί.    

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Αυτό που είναι 
πραγματικά σημαντικό στη ζωή σας τώρα, είναι η προσωπική φι-
λοσοφία σας να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά σας. Τα άστρα σάς 
βοηθούν να ασχοληθείτε με τα περιουσιακά σας και να κάνετε βελ-
τιώσεις στο σπίτι σας. Τώρα που ξέρετε ποιες είναι οι καλύτερες 
για σας επενδύσεις, θα είναι ευκολότερο να επιλέξετε αυτήν που 
σας ενδιαφέρει. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
στον Καρκίνο τονώνει το επιχειρηματικό σας δαιμόνιο! Προ-
σπαθήστε να καταλάβετε τι ακριβώς σκέφτονται οι άλλοι για 
εσάς ώστε να μην έχετε προβλήματα στις σχέσεις σας. Εχετε 
τη φήμη του εγωπαθούς που σας ακολουθεί και πρέπει να αλ-
λάξετε την κατάσταση! Θα περάσετε κάποιο χρονικό διάστημα 
ώσπου να βρείτε ξανά την πνευματική ισορροπία σας.

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Ο καθένας 
που συναντάτε είναι φιλικός σήμερα και μπορεί να σας προκύψει 
ακόμη και ένα παιχνίδι της τύχης. Ερχονται αρκετά χρήματα σε εσάς 
και μάλλον εύκολα, αλλά μην τα ξοδέψετε αμέσως. Σας απασχο-
λούν έντονα θέματα γραφειοκρατίας ενώ συναντήσεις και συζη-
τήσεις είναι πιθανό να έχουν ως επίκεντρο οικονομικά ζητήματα. 


