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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Εχετε 
καλή διαίσθηση και μια καλύτερη κατανόηση του υλικού κόσμου 
γύρω σας σήμερα. Δεν χρειάζεται να γίνεστε ανυπόμονοι ή ευε-
ρέθιστοι, γιατί τα πράγματα θα βελτιωθούν δραστικά σε μία ή δύο 
ημέρες. Ηρθε η ώρα να επανεκτιμήσετε τον οικιακό προϋπολογι-
σμό σας, γιατί έχετε μάθει να ζείτε με χρήματα πέρα των δυνατο-
τήτων σας. Ισως να χρειαστεί να αναζητήσετε βοήθεια όσον αφορά 
τα οικονομικά σας. 
ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Η ση-
μερινή Σελήνη στην Παρθένο θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε 
κάποια ζητήματα της καθημερινότητας, μόνο που πρέπει να αντι-
μετωπίσετε κάποιες απρόσμενες εξελίξεις ή ενοχλήσεις. Απλά 
προσπαθήστε να ξεπεράσετε ό,τι δεν λειτουργεί σωστά για σας. 
Μια ξεχασμένη λεπτομέρεια ή μια παραμελημένη διαδικασία 
μπορεί να έχει άμεση επίπτωση στα οικονομικά θέματα. 
ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Δώστε προσοχή 
σε ό,τι είναι σημαντικό για εσάς αφού κάποιες δυσάρεστες παρά-
μετροι μπορούν να έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινότητά 
σας! Από την άλλη, θα πάρετε μια αρκετά μεγάλη γεύση από καλή 
τύχη κι έτσι προσπαθήστε να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες διαφορετικές αγορές, 
πηγαίνετε σε μια υπαίθρια αγορά ή σε κάποια δημοπρασία.
ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Δεδομένου ότι η Σελήνη 
είναι στο ζώδιο της Παρθένου, όλη η ενέργεια που έχετε βάλει 
στην εργασία και στην υγεία καθημερινά αρχίζει να καρποφορεί. 
Μπορεί να χρειαστεί να επιστρατεύσετε τις διαπραγματευτικές 
ικανότητές σας, αλλά να θυμάστε ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή 
ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και στην επίθεση. Οι οικονομικές 
εξελίξεις είναι με το μέρος σας. 
τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Εάν δεν μπορείτε να είστε 
υπομονετικοί, θα πρέπει να βρείτε άλλους τρόπους να συγκρατή-
σετε τα νεύρα σας. Η κοσμική επιρροή σάς χαρίζει ένα ακανόνιστο 
πρόγραμμα. Για να αντεπεξέλθετε στις δυσκολίες, θα πρέπει να εί-
στε πειθαρχημένοι για λίγο, αλλά μην καταλήξετε να είστε μνησίκα-
κοι και να δώσετε λαβή για κακά σχόλια από τους άλλους.   
ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Μην ανησυχείτε για το 
τι σκέφτονται οι άλλοι, κάντε ό,τι νομίζετε ότι είναι σωστό. Να μην 
είστε πάρα πολύ πρόθυμοι να πληρώσετε το τίμημα για τα λάθη 
των άλλων ή να τους σώσετε μόνοι σας από ένα πρόβλημα, αφού 
δεν πρέπει να αναλαμβάνετε την ευθύνη για τους άλλους συνεχώς. 
Μάθετε αν είναι άξιοι της βοήθειάς σας και μην αφήνετε τον εαυτό 
σας να θεωρείται δεδομένος.  
ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Δεν υπάρχει καμία 
ανταμοιβή για τους δεύτερους σε κάποιον αγώνα, οπότε φρο-
ντίστε να είστε πρώτοι αν ελπίζετε να κατακτήσετε οποιαδήποτε 
πραγματική αναγνώριση. Μια σημαντική σχέση βρίσκεται σε ρευ-
στή κατάσταση και αυτό σας αγχώνει. Σκεφτείτε τόσο τους άλλους 
όσο και τον εαυτό σας. Η επικοινωνία είναι το κλειδί, ειδικά αν 
εμπλέκονται στις υποθέσεις σας δημόσιες υπηρεσίες.  
ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Μετρήστε μέχρι το 
δέκα ώστε να ηρεμήσετε κατά τη διάρκεια ενός καβγά και να 
μην πείτε πράγματα που δεν θέλετε. Αναπνεύστε βαθιά σε κάθε 
ευκαιρία που σας δίνεται. Η Παρθένος στη Σελήνη θα σας απο-
συντονίσει και για να γλιτώσετε τα χειρότερα, φροντίστε να εμπι-
στευτείτε μόνο τα άτομα που ήδη γνωρίζετε. 
ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Οι δεξιό-
τητές σας στην επικοινωνία είναι στο αποκορύφωμά τους σήμερα 
και οι άνθρωποι γύρω σας θα σας ακούσουν πολύ περισσότερο 
τώρα! Μπορείτε να έχετε πολλά προγράμματα που τρέχουν ταυ-
τόχρονα, εφόσον μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Αν δεν υπάρχει 
κάποιο είδος ανταμοιβής στο τέλος του τούνελ όπου προχωράτε, 
μην απελπίζεστε.   
ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Μερικές πο-
λύτιμες πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν σήμερα, αλλά 
δεν διακινδυνεύετε τίποτα, οπότε χαλαρώστε. Αν είστε προετοι-
μασμένοι για το χειρότερο, μπορεί να μην ενοχληθείτε στο τέλος 
από ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Στο τέλος της ημέρας, τα μέλη της 
οικογένειάς σας μπορεί να είναι οι μόνοι άνθρωποι στους οποίους 
μπορείτε πραγματικά να βασιστείτε. 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ). Μερικές πο-
λύτιμες πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν σήμερα, αλλά 
δεν διακινδυνεύετε τίποτα, οπότε χαλαρώστε. Αν είστε προετοι-
μασμένοι για το χειρότερο, μπορεί να μην ενοχληθείτε στο τέλος 
από ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Στο τέλος της ημέρας, τα μέλη της 
οικογένειάς σας μπορεί να είναι οι μόνοι άνθρωποι στους οποί-
ους μπορείτε πραγματικά να βασιστείτε. 
τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Με τη Σελή-
νη στον 10ο οίκο σας, μην αφήνετε τις ευκαιρίες να γλιστρήσουν 
επειδή είστε σε μια περίεργη διάθεση. Το σημαντικό τώρα είναι 
να πιέσετε τον εαυτό σας να κάνει βήματα προς τα εμπρός και 
να μη σας κάνει πέρα ο ανταγωνισμός. Δυσκολίες ή ακόμα και 
συγκρούσεις είναι στο πρόγραμμα, αλλά κάθε προσπάθεια να 
βάλετε μια τάξη θα σας βοηθήσει αργότερα.


