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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Κάτι σο-
βαρό συμβαίνει στο σπίτι και τα μέλη της οικογένειάς σας θα εί-
ναι πολύ υποστηρικτικά. Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι γόνιμες και 
αποδοτικές, γι’ αυτό να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στην εργασία 
και να στοχεύετε σε πράγματα που μπορούν να συμβούν όπως τα 
είχατε προγραμματίσει. Ενας στενός φίλος ή συγγενής μπορεί να 
σας κάνει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη σήμερα.

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Να εί-
στε αισιόδοξοι για το μέλλον σας και μην αφήνετε την κριτική να 
σας σταθεί εμπόδιο. Οι σημαντικές αλλαγές στη θέση σας είναι 
πιθανό να έρθουν νωρίτερα απ’ όσο περιμένατε, γι’ αυτό καλό θα 
είναι να βρείτε χρόνο να ασχοληθείτε με σημαντικές λεπτομέρειες 
στην εργασία σας. Να είστε έτοιμοι να κάνετε μετατροπές και μην 
εμπλακείτε σε κερδοσκοπία ή κουτσομπολιά.

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Μπορείτε να 
υλοποιήσετε τις ιδέες σας. Θα εντυπωσιάσετε τους άλλους με τη δι-
ορατικότητα και την κατανόησή σας, και η βοήθειά σας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. Σχεδιάστε να περάσετε λίγο χρόνο με τους ανθρώπους 
που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα μ’ εσάς. Να είστε βέβαιοι ότι 
θα περάσετε καλά. 

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ).  Η ημέρα είναι εξαιρετι-
κή για τα παιδιά και τα άλλα αγαπημένα σας πρόσωπα, καθώς και 
για ένα δημιουργικό έργο. Με την ανάδρομη πορεία του Αρη στο 
ζώδιό σας είναι αναμενόμενο οι γύρω σας να μην μπορούν να 
αντιληφθούν τον τρόπο σκέψη σας, ειδικά όσον αφορά κάποιες 
αποφάσεις που πρέπει να πάρετε.  

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Η ημέρα δεν είναι ευνο-
ϊκή για δράσεις, οπότε αν σκέπτεστε κάποια οικονομική υπόθεση 
είναι καλύτερα να το αφήσετε για άλλη φορά. Καλό είναι προκει-
μένου να βγείτε από τη δύσκολη θέση να κάνετε έναν καλό προϋ-
πολογισμό ώστε να φτάσετε στη ρίζα των προβλημάτων σας και να 
δείτε τι πραγματικά συμβαίνει με τα χρήματά σας.

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Ο κόσμος είναι δυσάρε-
στος μαζί σας σήμερα, γι’ αυτό προσπαθήστε να είστε πιο ευέλικτοι 
και έτοιμοι να αναγνωρίσετε πότε κάνετε λάθος. Μη μελαγχολείτε. 
Τρώτε πολλά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Φροντίστε την υγεία 
σας και κάνετε γυμναστική.

ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Η ταχύτητα είναι μια 
άχρηστη και εκνευριστική δύναμη αυτή τη στιγμή. Επιβραδύνετε 
πριν κάνετε κάτι που θα μετανιώσετε. Πάντοτε γνωρίζατε πως 
υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στον τρόπο που λειτουργείτε. Προ-
σπαθήσετε να δείτε τη θετική πλευρά: τουλάχιστον η όποια κακή 
είδηση σήμερα θα σας δώσει ένα μάθημα

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Οχι μόνο έχετε κάποια 
καλή ιδέα αλλά γνωρίζετε και πώς να την υλοποιήσετε. Η εξυπη-
ρετική Σελήνη μεριμνά για την επίτευξη του σκοπού σας. Εχετε τη 
δύναμη και τη θέληση να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. 
Αφήστε το ένστικτό σας να σας καθοδηγήσει και να είστε βέβαιοι 
ότι θα καταλήξετε στο σημείο που επιθυμείτε.

ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Να είστε 
άμεσοι, αγαπητοί Παρθένοι. Κάτι που ήδη παραμονεύει στις σκιές 
μπορεί να δει το φως της ημέρας, κατά πάσα πιθανότητα όμως 
δεν πρόκειται να αποδειχθεί τόσο κακό όσο φοβόσασταν. Τουλά-
χιστον θα δείτε ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι σας. Μη ρισκάρε-
τε μια σύγκρουση με τις αρχές.

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Δεν πρόκειται να 
πάτε πολύ μακριά αν κολλήσετε πίσω και περιμένετε τη σειρά σας, 
όπως όλοι οι άλλοι. Καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Κριού 
θα πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία. Αν θέλετε να σημειώσετε 
πρόοδο βρείτε τον τρόπο να είστε πιο ανοιχτοί προς τους άλλους. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ).  Αισθάνεστε 
την ανάγκη να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας με κάποιον κο-
ντινό σας σήμερα. Ειδικά οι γυναίκες θα θέλετε να μιλήσετε ανοι-
χτά. Προσέξτε μήπως και αναγκαστείτε να υπαναχωρήσετε. Αν 
το πρόσωπο που επιλέξατε δεν είναι δεκτικό, δοκιμάστε κάποιον 
άλλο. Εχετε πολλά στο μυαλό σας και κάποια στιγμή θα είστε ανί-
κανοι να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας.

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Η ημέρα 
φαίνεται πολλά υποσχόμενη σε ό,τι αφορά τη δουλειά καθώς θα 
έχετε πολλή υποστήριξη και μερικά επιτεύγματα. Αν παίξετε σω-
στά τα χαρτιά σας, ίσως στο τέλος να έχετε και ένα μικρό μπόνους 
στον μισθό σας. Πιθανόν να προκύψει κάποια παρεξήγηση, γι’ 
αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. 


