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ΥδΡΟχΟΟΣ (20 ΙανΟΥαΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥαΡΙΟΥ). Η επαγ-
γελματική και η συναισθηματική ζωή ακολουθούν άλλοτε ανοδι-
κή και άλλοτε πτωτική πορεία. Ετοιμαστείτε να κάνετε αλλαγές 
σε μια ερωτική σχέση ή στο περιβάλλον σας και επιστρατεύστε 
μεγάλο σθένος για να τα καταφέρετε. Αρκετές συγκρούσεις θα 
έρθουν λόγω του Ερμή και του Αρη, γι’ αυτό κρατήστε την ψυ-
χραιμία σας.
ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥαΡΙΟΥ - 20 ΜαΡτΙΟΥ). Είστε γεμάτοι με 
ιδέες και όρεξη για συνομιλίες. Φίλοι και συνεργάτες θα είναι σε 
ετοιμότητα για να εξυπηρετήσουν. Ηρθε η ώρα να σκεφτείτε ένα 
νέο σχέδιο ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα που έχουν μείνει 
πίσω στη ζωή σας. Σε ό,τι αφορά τις επιρροές του Αρη και του Ερμή 
σήμερα, μπορεί να είστε επιρρεπείς σε ατυχήματα. 
ΚΡΙΟΣ (21 ΜαΡτΙΟΥ - 19 αΠΡΙΛΙΟΥ).  Δεδομένου ότι η Σελή-
νη βρίσκεται στο ζώδιο της Παρθένου, όλη η ενέργεια που έχετε 
βάλει στην εργασία ή στην υγεία σας καθημερινά αρχίζει να καρ-
ποφορεί. Μπορεί να χρειαστεί να συντονίσετε λίγο τις διαπραγμα-
τευτικές ικανότητές σας. Θυμάστε ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή 
ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και στην επίθεση. Οι οικονομικές 
εξελίξεις θα έχουν καλή κατάληξη.  
ταΥΡΟΣ (20 αΠΡΙΛΙΟΥ - 20 ΜαΐΟΥ). Οπως η Αφροδίτη κι-
νείται μέσω του 12ου οίκου σας, θα πρέπει να κάνετε ένα βήμα 
πίσω για περισυλλογή και ίσως να χρειάζεστε χρόνο για σας. 
Εστιάστε στις δημιουργικές δραστηριότητες και στην πνευμα-
τική ζωή σας και δώστε προσοχή σε ένα αγαπημένο πρόσωπο 
που έχει ανάγκη. Προσπαθήστε να δείτε πώς είναι η ζωή σας 
καθώς και πού πηγαίνει.
δΙδΥΜΟΙ (21 ΜαΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Οπως ο Ερμής συγκρού-
εται με τον Αρη, ίσως να αισθανθείτε ανυπόμονοι και λίγο δύστρο-
ποι. Ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά σας αφού θα έχετε αρκετή 
ενέργεια για αυτό. Συγκρατήστε κάθε τάση προς την υπερβολική 
ταχύτητα όταν οδηγείτε γιατί θα σας φέρει κατά πάσα πιθανότητα 
απέναντι στον νόμο. Θα έχετε άφθονες καλές ιδέες, αλλά η συνέ-
χεια θα μπορούσε να είναι δύσκολη.
ΚαΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Η Αφροδίτη τώρα 
κινείται μέσα από τον Κριό, φέρνοντάς σας τις κοινωνικές αλ-
ληλεπιδράσεις που βοηθούν την καριέρα σας. Προετοιμαστείτε 
για συναλλαγές με αρκετές γυναίκες σε θέσεις-κλειδιά κατά τον 
επόμενο μήνα. Στα επαγγελματικά σας, κάνετε ένα βήμα προς τα 
εμπρός, αλλά καλό είναι να παρατηρείτε επίσης με διπλωματική 
λεπτότητα.
ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 αΥγΟΥΣτΟΥ). Ο Ερμής συγκρούε-
ται με τον Αρη, ανατρέποντας τη μέχρι στιγμής κατάσταση στον 
7ο και 10ο οίκο σας. Η οικογένεια και η δουλειά σας απαιτούν 
πράγματα από εσάς, κάτι που δοκιμάζει τις αντοχές σας, και είναι 
πιθανό να υπάρξουν σκληρά λόγια στην πορεία. Κάποιες φορές, 
ίσως να φταίει και ο σύντροφός σας, αλλά κυρίως θα έχετε εσείς 
μια δύσκολη ημέρα με πολλά νεύρα.
ΠαΡθΕνΟΣ (23 αΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕΜβΡΙΟΥ). Με την 
Αφροδίτη να κινείται μέσα από τον Κριό και τον 8ο οίκο σας 
εκεί κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων, θα 
πρέπει να ψάχνετε λίγο περισσότερο τα πάντα. Με ανανεωμένο 
πάθος, είναι σίγουρα πιο εύκολο να προσπαθήσετε περισσότερο 
στη δουλειά σας και να βγάλετε περισσότερα χρήματα. Ισως να 
έχετε την τάση να διακινδυνεύσετε λίγο παραπάνω αυτό το χρο-
νικό διάστημα.
ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕΜβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Ο Αρης συ-
γκρούεται με τον Ερμή, φωτίζοντας αρκετά ζητήματα του 8ου και 
5ου οίκου σας. Αυτή δεν είναι μια κατάλληλη ημέρα για την ανά-
ληψη κινδύνου ή για να λειτουργήσετε με το ένστικτο σε ζητήματα 
που σχετίζονται με την υγεία και τα οικονομικά σας. Αν σας προκύ-
ψουν πάθη στην πορεία της ημέρας, φροντίστε να τα απολαύσετε 
γιατί δεν θα τα γλιτώσετε. 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕΜβΡΙΟΥ).  Η Αφροδί-
τη θα ζωντανεύσει αρκετά τα πράγματα για τις επόμενες τέσσερις 
εβδομάδες. Η καθημερινή ρουτίνα σας θα γίνει λίγο πιο ενδιαφέ-
ρουσα και θα μπορέσετε να αναζωογονήσετε τις μεθόδους σας 
στην εργασία. Κάντε ένα νέο ξεκίνημα και να αναμένετε μια θετική 
στροφή στη συμπεριφορά των συναδέλφων απέναντί σας. Μείνετε 
ήρεμοι σε κάθε ένταση με την οικογένεια ή τους συνεργάτες.
τΟξΟτηΣ (23 νΟΕΜβΡΙΟΥ - 21 δΕΚΕΜβΡΙΟΥ). Ο έρωτας 
και η διασκέδαση ευνοούνται, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκε-
τό χρόνο για να απολαύσετε τον εαυτό σας. Οι εργασίες σχετικά 
με δημιουργικά πρότζεκτ θα πάνε καλά, αρκεί να μην πολεμήσετε 
τους συναδέλφους. Οπως ο Αρης και ο Ερμής συγκρούονται, η 
επικοινωνία σας με τους άλλους διαταράσσεται και το πρόγραμ-
μά σας μπορεί να αλλάξει. 
αΙγΟΚΕΡΩΣ (22 δΕΚΕΜβΡΙΟΥ - 19 ΙανΟΥαΡΙΟΥ). Αν και η 
σύγκρουση του Αρη με τον Ερμή αρχικά θα σας δημιουργήσει αρ-
κετές δυσκολίες στην καθημερινότητά σας, μπορεί εν τέλει να σας 
βγει και σε καλό. Αντί να παραπονιέστε για τα ραντεβού σας που 
ακυρώθηκαν ή για ένα έργο που είχατε αναλάβει και πήγε στραβά, 
προσπαθήστε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας σε συνθήκες πίεσης.


