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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Αυτή είναι 
μία από αυτές τις ευτυχισμένες ημέρες που είναι εύκολο να μιλή-
σετε σε όποιον είναι κοντά σας και να βρείτε κάτι κοινό. Εάν είστε 
με κάποιον που δεν είναι ακριβώς ο αγαπημένος σύντροφός σας, 
θα είναι εκπληκτικά εύκολο να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα δι-
πλωματίας, όπως η Σελήνη κάνει θετικό τρίγωνο με τον Ερμή. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Τα παι-
διά είναι ζωηρά και παιχνιδιάρικα, κάτι διασκεδαστικό αν είναι 
κοντά σας. Κάντε κάτι ενδιαφέρον μαζί, όπως μια μίνι περιπέτεια, 
ή προσπαθήστε μαγικά κόλπα ο ένας στον άλλο. Αν έχετε τον 
χρόνο και καθώς η Σελήνη κάνει ημιτετράγωνο με τον Ποσειδώ-
να, θα απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης διαβάζοντας αγαπημένα 
περιοδικά ή παρακολουθώντας τηλεόραση.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Είναι απολαυ-
στικά εύκολο να τα πάτε καλά με τους αγαπημένους σας σήμερα, 
χάρη στην αρμονική και δεκτική ατμόσφαιρα μεταξύ σας. Δεχτείτε 
τους άλλους όπως είναι, ακόμα και αν βλέπετε μερικά από τα πιο 
εκνευριστικά χαρακτηριστικά τους. Είναι επίσης μια ημέρα για να 
δείξετε εμπιστοσύνη και να ακούσετε τους άλλους όταν σας μιλούν.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Είστε σε μια τέτοια κοι-
νωνική και επικοινωνιακή διάθεση τώρα, θα ήταν κρίμα να περά-
σετε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με τον εαυτό σας. Εάν είστε 
μόνοι σας, θα θελήσετε να καλύψετε τη διαφορά με τηλεφωνικές 
κλήσεις σας, να σερφάρετε στο Διαδίκτυο ή να γράψετε σε κάποιον 
ένα μακροσκελές γράμμα. Οποιαδήποτε μορφή ομαδικής δραστη-
ριότητας θα σας κάτσει πολύ καλά. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Είστε σε μια ομιλητική 
διάθεση, αλλά δεν θέλετε να μιλήσετε για ασήμαντα πράγματα. 
Αντ’ αυτού, θα απολαύσετε ορισμένα σοβαρά θέματα που δεί-
χνουν ότι ξέρετε για τι μιλάτε. Είναι μια ιδιαίτερα καλή ημέρα για 
να έρθετε κοντά σε ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι ή έχουν 
περισσότερη επιρροή από εσάς, με τον Ηλιο να κάνει θετική σύ-
νοδο με την Αφροδίτη. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Αυτή είναι μια καλή 
ημέρα για να μιλήσετε για τις ιδέες που είχατε, αλλά να επιλέξε-
τε το ακροατήριό σας προσεκτικά. Δεν θέλετε να συνομιλήσετε 
με όποιον ρίχνει κρύο νερό πάνω σας ή σας κάνει να αισθάνεστε 
σαν ηλίθιοι. Επίσης, δεν θέλετε να πανηγυρίσετε για ό,τι καλό σάς 
συμβαίνει και αισθάνεστε ότι πρέπει να βελτιώσετε τους γύρω σας. 

ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Κάντε μια προσπά-
θεια να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας σήμερα. Μπορεί να 
μην είναι πολύ εύκολο στην αρχή, αλλά σύντομα θα πάρετε την 
κρυάδα και τα αποτελέσματα θα μιλήσουν μόνα τους. Εχετε μια 
οικεία συνομιλία με τον σύντροφό σας, όπου και οι δύο θα μιλή-
σετε από καρδιάς για κάτι που σας αφορά.

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Εχετε την ικανότητα 
να εξωτερικεύετε την ευτυχία σας και να βγάζετε τον καλύτερο 
εαυτό των άλλων ανθρώπων σήμερα. Ενας από τους καλύτερους 
τρόπους για να γίνεται αυτό συνέχεια, είναι να μιλήσετε με γλυκό 
τρόπο ώστε να δουν τα πράγματα από την πλευρά σας. Καταπλήξτε 
τους με τη γοητεία σας. 

ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Ο κα-
θένας είναι χρήσιμος και συνεργάσιμος σήμερα. Κάτι που είναι 
θετικό αν στηρίζεστε σε αυτούς, κατά κάποιον τρόπο. Αν είστε 
στην εργασία, θα είναι χαρά σας να συνεργαστείτε με άλλους 
ανθρώπους που θα τραβήξουν όλο το βάρος από πάνω σας. 
Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα υπάρξει κάποιο στοιχείο ανταγω-
νιστικότητας, με τη Σελήνη να κάνει σύνοδο στον Πλούτωνα. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ) Είστε γεμάτοι 
από περιέργεια σήμερα; Θα ήταν σοφό να σταματήσετε λίγο να 
χώνετε τη μύτη σας παντού πριν κολλήσει κάπου που δεν θέ-
λετε. Μπορεί να έχετε μια συναρπαστική συζήτηση με κάποιον 
από άλλη χώρα ή κουλτούρα, κατά την οποία θα μάθετε πολλά 
για τον τρόπο της άλλης ζωής καθώς ο Ηλιος κινείται παράλλη-
λα με την Αφροδίτη.   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ). Αυτή είναι 
μια καλή ημέρα για να περάσετε μαζί με τους αγαπημένους σας, 
ειδικά αν δεν απομακρυνθείτε πολύ από το γνώριμο περιβάλ-
λον. Ακολουθώντας τη Σελήνη που είναι χιαστί με την Αφρο-
δίτη, μπορεί να αποφασίσετε να καλέσετε κάποιον από την οι-
κογένεια στον χώρο σας ή να μαγειρέψετε ένα γεύμα για τους 
φίλους που είναι τόσο κοντά σ’ αυτήν.

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Οι συζητή-
σεις πάνε πολύ καλά σήμερα και θα καλύψετε πολύ έδαφος σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, μην περιμένετε τίποτα για να 
αντιμετωπίσετε πάρα πολύ βαθιά ζητήματα, γιατί ίσως να απο-
προσανατολιστείτε από τα τελευταία κουτσομπολιά ή κάτι που 
είναι πραγματικά τετριμμένο. Οπως ο Ηλιος είναι χιαστί με την 
Αφροδίτη, βοηθήστε συμπαθώντας περισσότερο τους γύρω σας.


