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ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Βάλτε τη φαντα-
σία σας να ελέγξει τις πιθανές διεξόδουςς από τα προβλήματα αλλά 
και να αυξήσει τη δύναμή σας στη δημιουργικότητά σας. Επωφελη-
θείτε από τη Σελήνη στον Υδροχόο και ενεργήστε έτσι ώστε να μη 
χαθούν οι φιλοδοξίες σας για το μέλλον.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
επεκτείνεται για να καθυστερήσει τον 4ο αστρολογικό οίκο σας, 
οπότε μην ανησυχήσετε εκ των προτέρων αν κατακλύζεστε από 
νοσταλγία και αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας σας. Κάντε την 
κατοικία σας ένα καταφύγιο, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε και 
να μείνετε μακριά από οτιδήποτε σας ενοχλεί και σας φέρνει 
δυσφορία.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Ο Δίας είναι 
εκεί από την πλευρά σας για να κάνει επίδειξη και η Σελήνη μέσω 
του Υδροχόου θα σας κάνει να φαίνεστε σαν να είστε έτοιμοι να 
κατακτήσετε τον κόσμο. Ισως να επιτεθείτε σε άλλους με κάποια 
αντίφαση, αλλά απλώς χρησιμοποιήστε τη γοητεία σας ώστε να 
καταφέρετε καλύτερα και ευκολότερα τους στόχους σας.  

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Οι δο-
ρυφόροι σας θα φτάσουν ταυτόχρονα για να συλλάβουν την αυ-
ξανόμενη ένταση στη ζωή σας, ειδικά στον τομέα του σεξ, των 
χρημάτων και της εξουσίας. Οι ρομαντικές αλληλεπιδράσεις και 
οι φιλίες δεν θα είναι απρόσβλητες από το πράσινο τέρας της 
ζήλιας. Ετσι, όταν νιώθετε ότι ξεπερνάτε τα όρια, συγκρατηθείτε.   

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Η δύ-
ναμή σας θα είναι μεγάλη, οπότε θα είστε ικανοί να προσπερά-
σετε κάθε δυσκολία που φτάνει στον δρόμο σας. Είναι πιθανό 
να φαίνεστε σαν να είστε στην κορυφή του κόσμου και έτσι να 
επιβεβαιώσετε ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο κάποιες από 
αυτές τις θετικές επιρροές.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Σήμερα η ψυχή 
και το μυαλό σας θα σας βομβαρδίσουν ώστε να εμφανιστεί μια 
πιθανή επίδειξη δύναμης, να ανησυχήσετε και να φανείτε συ-
γκλονισμένοι. Παραμείνετε ήρεμοι και προσγειωμένοι ώστε να 
προσπαθήσετε να αναγνωρίσετε τα κρυμμένα μηνύματα. Και αν 
δεν τα καταφέρετε πολύ καλά, μην σας πάρει από κάτω.   

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Σήμερα θα μπορούσαν 
να υπάρχουν πολλά πράγματα που να περιστρέφονται γύρω από 
σας και μπαίνουν στον δρόμο σας. Το σημαντικό είναι να διατηρή-
σετε τα μάτια σας στον στόχο και να μην μπερδευτείτε. Νέες γνώ-
σεις θα μπορούσαν να είναι πολύτιμες. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Η Αφροδίτη προχωρά 
στην ανανέωση μιας προοπτικής εκ νέου κι έτσι κάποιο ειδύλλιο 
θα μπορούσε με βεβαιότητα να είναι στον αέρα σήμερα. Ωστόσο 
οι ουρανοί κρύβουν κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη, τόσο θετική όσο 
και αρνητική. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για εξελίξεις και για 
να γλιτώσετε τα χειρότερα.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Η Σελήνη περνά μέσα 
από τον Υδροχόο και τον 9ο οίκο σας, ώστε να μην εμφανίζεστε 
ότι ανησυχείτε και αλλάζετε τη ρουτίνα σας. Σπάστε τα καλούπια 
σας και δώστε κάποια νέα πνοή στη ζωή σας, δώστε νέα ραντεβού 
με ιδιώτες σχετικά με την πολιτιστική σας κληρονομιά, καθώς και 
αφήστε το συναίσθημά σας να σας οδηγήσει σε νέα εμβληματικά 
μονοπάτια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Η Σελήνη λάμπει 
στον Υδροχόο και τον 8ο αστρολογικό σας οίκο, προτρέποντάς 
σας να κάνετε μια επίδειξη των δυνατοτήτων σας σε όλους τους 
τομείς. Δεν είστε σίγουροι για ό,τι λαχταράτε; Απλώς μην επιτρέ-
ψετε στον εαυτό σας να απογοητευτεί. Η επιμονή είναι ένα από τα 
πράγματα που θα χαρακτηρίσει και εσάς. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Η Σελήνη μέσα από τον 
προοδευτικό Υδροχόο θα διασχίσει τον δρόμο του μυστικιστικού 
Ποσειδώνα. Αν είστε μόνοι, αυτή θα μπορούσε να είναι μια ημέρα 
για ρομαντικές σχέσεις. Εάν είστε πραγματικά συνδεδεμένοι με 
κάποιον άνθρωπο, είναι βέβαιο ότι θα στείλετε μηνύματα αγάπης 
και στοργής.  

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Είστε 
έξυπνοι σήμερα και σκέφτεστε με πολύ ορθολογικό τρόπο. Εί-
ναι μεγάλη ευκαιρία για να αντιμετωπίσετε προβλήματα ή ιδέες. 
Είναι μια ιδιαίτερα καλή ημέρα για την εκπόνηση σχεδίων για 
το μέλλον ή σκέψεις για το πώς μπορείτε να μετατρέψετε μια 
πολύτιμη ευχή σε πραγματικότητα. Θα μπορούσατε ακόμα και 
να εκπλήξετε τον εαυτό σας.


