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ΥδΡΟχΟΟΣ (20 ΙανΟΥαΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥαΡΙΟΥ). Διο-
χετεύστε την ενέργειά σας σε μια δημιουργική δραστηριότητα, 
ακόμη και πνευματική. Διατηρήστε τις γραμμές επικοινωνίας 
ανοιχτές με τους γείτονές σας και τα μέλη της οικογένειας, ειδικά 
τα αδέρφια. Η υγεία ενός παιδιού ή ενός νεότερου μέλους της 
οικογένειας προκαλεί ανησυχία και καλό θα ήταν να αναζητήσετε 
επαγγελματική βοήθεια για να το ξεπεράσετε. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥαΡΙΟΥ - 20 ΜαΡτΙΟΥ). Οι επιρροές 
ευνοούν τα οικονομικά θέματα. Η επαφή σας με τους γύρω 
σάς φέρνει ευχάριστη διάθεση, αν και ίσως σας αποσυντονίσει 
και αρχίσετε να ξοδεύετε τα χρήματά σας πιο γρήγορα. Σχέδια, 
ελπίδες και στόχοι για το μέλλον αλλάζουν ξαφνικά και απρό-
βλεπτα. Θέλετε περισσότερη περιπέτεια, διέγερση και ενθουσι-
ασμό. Μπορεί να αισθανθείτε λίγο ανασφαλείς αν έχετε αφήσει 
κάποια ζητήματα χωρίς λύσεις.  

ΚΡΙΟΣ (21 ΜαΡτΙΟΥ - 19 αΠΡΙΛΙΟΥ). Μπορεί να εκπλαγείτε 
ευχάριστα από την υποστήριξη που λαμβάνετε από τους άλλους 
σήμερα. Εάν έχετε σκεφτεί την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου, οι 
διαπραγματεύσεις σας θα στεφθούν από επιτυχία σε αυτό το θέμα. 
Ακόμη και αν η Σελήνη τονώνει το ζώδιό σας, ένα μείγμα από πα-
ρεξηγήσεις και αναποδιές είναι πιθανό να σας αναστατώσει. 

ταΥΡΟΣ (20 αΠΡΙΛΙΟΥ - 20 ΜαΐΟΥ).  Βεβαιωθείτε ότι όλα 
τα χαρτιά σας είναι σε τάξη. Θα αντιμετωπίσετε προβλήματα με 
τους συναδέλφους, αν είστε πολύ σταθεροί στις πεποιθήσεις 
σας. Είναι καλύτερα να κάνετε αυτό που πιστεύετε και αφήστε 
τους άλλους να κινηθούν όπως εκείνοι νομίζουν. Η ζήλια θα 
μπορούσε να είναι η αιτία των προβλημάτων σας στον χώρο 
εργασίας.  

δΙδΥΜΟΙ (21 ΜαΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Οι φίλοι θα σας βοηθήσουν 
αν έχετε κάποια δυσκολία να βρείτε ισορροπία στη συναισθηματική 
σας ζωή. Μη σας παίρνει από κάτω, γιατί τα πράγματα θα είναι κα-
λύτερα όταν θα είστε σε θέση να ελέγξετε την παρορμητική πλευρά 
του χαρακτήρα σας. Η διαίσθησή σας που συνήθως λειτουργούσε 
σωστά, τώρα θολώνει.

ΚαΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Τα θέματα της κα-
ριέρας θα βρεθούν σήμερα στο προσκήνιο. Τα καλά νέα είναι ότι η 
δουλειά σας γίνεται όλο και πιο φιλική προς κάποιον με ιδιαίτερα 
ταλέντα σαν τα δικά σας και άρα έχετε το περιθώριο να ξεχωρίσετε. 
Βεβαιωθείτε, ωστόσο, ότι θα είστε όσο πιο επαγγελματίες γίνεται 
και μην αναλωθείτε σε προστριβές. 

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 αΥγΟΥΣτΟΥ). Η ζωή είναι πολύ μι-
κρή για να αποκλείσετε τους πάντες από την καθημερινότητά 
σας. Ηρθε η ώρα να τραβήξετε τους άλλους στην αγκαλιά σας 
με μια μεγάλη χειρονομία. Δεν έχει σημασία τι ενέργειες έχετε 
αποφασίσει να κάνετε, μπορείτε να περιμένετε θετικά σχόλια. Τα 
χρήματα δεν φαίνεται ότι θα ρέουν άφθονα αυτή την περίοδο. 

ΠαΡθΕνΟΣ (23 αΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕΜβΡΙΟΥ). Το τέλος 
των προβλημάτων σας είναι κοντά αλλά μη βιαστείτε να χαλαρώ-
σετε. Με τόσα πολλά να διακυβεύονται, θα πρέπει να εργαστείτε 
σκληρά για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι γύρω σας. Αφήστε την 
ενέργεια του Υδροχόου να σας κατακλύσει και θα δείτε ότι θα βρείτε 
ξανά το κέφι σας. Θα καταλάβετε πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή 
για να κάνετε ένα διάλειμμα.

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕΜβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Σαν να έχετε με-
γαλώσει λίγο περισσότερο αυτή την περίοδο. Συναισθηματικά, σω-
ματικά ή ενδεχομένως και στους δύο τομείς. Εάν αισθάνεστε κά-
πως μελαγχολικοί, φορέστε διαφορετικά ρούχα ή κάντε μια απλή 
αναδιάταξη των επίπλων σας και αμέσως θα αισθανθείτε καλύτερα. 
Εάν στην προσωπική μεταμόρφωσή σας συνέβαλαν κάποιοι άν-
θρωποι, πάρτε τον χρόνο να τους ευχαριστήσετε επισήμως. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕΜβΡΙΟΥ). Αν και έχετε 
κάθε καλή διάθεση να βλέπετε τη ζωή αισιόδοξα, τώρα μπο-
ρεί να παρατηρήσετε ότι τα πράγματα απλά δεν πάνε όπως 
τα σχεδιάζετε και αυτό θα σας αναστατώσει. Προσπαθήστε να 
κρατήσετε την ψυχραιμία σας και εκτονωθείτε κάνοντας κάποιο 
χόμπι που σας ευχαριστεί αυτή τη στιγμή. Μη γίνεστε εντελώς 
άπληστοι.  

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕΜβΡΙΟΥ - 21 δΕΚΕΜβΡΙΟΥ). Οι κινήσεις 
των πλανητών σάς προκαλούν μια έκρηξη πρωτοτυπίας. Είναι μια 
καλή ημέρα για να έχετε συγγραφικές, καλλιτεχνικές και μουσικές 
δραστηριότητες. Ακόμα και κάποιο ειδύλλιο είναι στο πρόγραμμα. 
Αν βρεθείτε σε νομικά μπερδέματα, ίσως να υπάρξει κάποιο χέρι 
βοηθείας εκεί που δεν το περιμένατε. Αποφύγετε τα πολύωρα τα-
ξίδια σήμερα.

αΙγΟΚΕΡΩΣ (22 δΕΚΕΜβΡΙΟΥ - 19 ΙανΟΥαΡΙΟΥ). ΗΣήμερα 
η διάθεσή σας θα είναι πολύ καλή και τα μέλη της οικογένειας θα 
είναι υποστηρικτικά προς εσάς. Μπορείτε επίσης να πάρετε μια 
καλή συμβουλή που, αν και δεν σας νοιάζει αρχικά, στο τέλος 
θα σας φανεί χρήσιμη. Αποφύγετε κάποια εργασία που περιλαμ-
βάνει σωματική καταπόνηση. Αυτή είναι μια θαυμάσια ημέρα για 
να μιλήσετε με φίλους από τους οποίους είχατε καιρό να μάθετε 
νέα τους.


