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ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Θέλετε να δια-
φωνήσετε με έναν συνάδελφο σήμερα ώστε να δει την άποψή σας. 
Μην το κάνετε. Δώστε σε όλους μια ευκαιρία για να φέρουν καλές 
ιδέες στο προσκήνιο. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα αντιπαρατεθείτε με 
τον σύντροφό σας σήμερα. Καθήστε πίσω και προβληματιστείτε 
σχετικά με το ποιοι πραγματικά είστε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Ενα νέο έργο 
θα σας ανατεθεί σήμερα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα 
τα σχετικά στοιχεία πριν το ξεκινήσετε. Προσέξτε για τυχόν προβλή-
ματα που θα παρουσιαστούν στο περιβάλλον εργασίας σας. Κρατή-
στε τις σχέσεις σας ομαλές. Εχετε τα μάτια σας ανοιχτά για εκείνους 
που είναι άρρωστοι γύρω σας γιατί θα κολλήσετε.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Μην ξεκινή-
σετε καβγάδες σήμερα! Αν έχετε εμπλακεί σε μια διαμάχη, με επι-
χειρήματα προσπαθήστε να ξαναχτίσετε τις κομμένες γέφυρες και 
να ξαναβρείτε τον εαυτό σας. Δεν χρειάζεται να είστε διαλλακτικοί 
με όλους βέβαια. Εντοπίστε τα προβλήματα και προσπαθήστε να 
βρείτε έξυπνες λύσεις που θα σας δώσουν ένα προβάδισμα. 

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Κα-
ταγράψτε τις εργασίες που έχετε να κάνετε σήμερα. Βρείτε τα 
πράγματα που θα σας βοηθήσουν στον επιλεγμένο στόχο σας 
και θα δείτε ότι θα τα πάτε καλύτερα από ό,τι πιστεύατε. Η τύχη 
σας ευνοεί την αλλαγή και σήμερα είναι μια καλή αρχή για νέα 
πράγματα! 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Μπορεί-
τε να επανορθώσετε σήμερα για την άσχημη συμπεριφορά σας 
στο παρελθόν απέναντι σε κάποιον. Θα διαπιστώσετε ότι τα πα-
γωμένα συναισθήματα αρχίζουν να αποψύχονται και μπορείτε να 
τον κάνετε πλέον σύμμαχό σας. Θα αισθανθείτε ανακουφισμένοι 
και το μέλλον θα φέρει μια διαφορετική ευκαιρία μέσω αυτής της 
κίνησής σας.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Αν είστε δε-
σμευμένοι στη σχέση σας, θα ζήσετε σήμερα μια τεράστια έκρηξη 
ενέργειας και αγάπης. Θα αρχίσετε να έρχεστε πιο κοντά σε ένα 
αγαπημένο πρόσωπο και η οικογένειά σας θα αποκτήσει ένα νέο 
νόημα. Παρακολουθήστε την υγεία και τα οικονομικά σας προσε-
κτικά. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στον ορίζοντα.  

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Βεβαιωθείτε ότι η οι-
κογενειακή ζωή σας λειτουργεί ομαλά. Κάντε ό,τι μπορείτε για 
να εξασφαλίσετε την ειρήνη και την αρμονία στην οικογένεια και 
τις σχέσεις σας. Αν χρειαστεί να προσπαθήσετε λίγο περισσότερο, 
σήμερα είναι η ευκαιρία. Κρατήστε τα επαγγελματικά σας μακριά 
από τα οικογενειακά σας. Κάποια επιτυχία σε τυχερά παιχνίδια είναι 
πιθανή σήμερα. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Εάν έχετε μικρά προβλή-
ματα που χαλάνε τη ζωή σας, τώρα είναι η ώρα να το αλλάξετε αυτό 
και να φέρετε κάποια τάξη στο σπίτι σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε 
απορρίψει κάτι που είναι σημαντικό, είτε σωματικά είτε συναισθη-
ματικά. Κρατήστε τα χρήματά σας στην τσέπη σας και να προσθέσε-
τε λίγο περισσότερα σ’ έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Υπάρχουν νέοι άνθρωποι 
που μπαίνουν στη ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια απλή φιλία 
ή κάτι παραπάνω. Να είστε έτοιμοι για αυτό έχοντας αισιοδοξία. 
Τέλος στα έργα που δεν προχωράνε. Πλέον οφείλουν οι συνερ-
γάτες σας να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να συνεχίσετε τη δουλειά 
σας βγάζοντας χρήματα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Εχετε μια σχέση ερ-
γασίας δύσκολη που θα πρέπει να διευθετηθεί και σήμερα είναι μια 
καλή στιγμή για να κάνετε μια λίστα με τα υπέρ και τα κατά. Πάρτε 
χρόνο για να είστε με την οικογένεια και τους φίλους σας απόψε και 
να ξεχάσετε τα προβλήματα. Η χαλάρωση είναι απαραίτητη! 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Η βελτίωση της σω-
ματικής και ψυχικής σας υγείας σήμερα βασίζεται σε πρόγραμμα 
άσκησης. Μπορείτε να πάτε σε ένα γυμναστήριο, όπου θα συναντή-
σετε νέους ανθρώπους, βεβαιωθείτε ότι αγαπάτε αυτό που κάνετε 
και ότι θα σας αρέσει και ύστερα από λίγο καιρό. Η υγεία αποτελεί 
προτεραιότητα σήμερα.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Αποφύ-
γετε να αυτοεξαπατηθείτε σήμερα. Εάν το κάνετε, θα πρέπει να 
καθορίσετε την προσωπικότητά σας και τις σχέσεις σας. Μη νομί-
ζετε ότι δεν είναι σημαντικό να τα διορθώσετε αυτά, χρειάζονται 
όμως κόπος και χρόνος. Θα έχετε ένα πιο ευτυχισμένο μέλλον 
εάν εργαστείτε πάνω σ’ αυτό. 


