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ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Ευνοείται η ερ-
γασία με κάποιον από μια ξένη χώρα σήμερα. Θα χρειαστεί να έχετε 
μια διαφορετική οπτική για τα σχέδια εργασίας και να διευρύνετε τα 
ταλέντα και τις ικανότητές σας. Επωφεληθείτε για να μάθετε περισ-
σότερα σχετικά με κάποιον άλλο. Βάλτε τον εγωισμό στην άκρη. Το 
θέμα των χρημάτων αποτελεί λόγο ανησυχίας.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Νέοι άν-
θρωποι πρόκειται να μπουν στη ζωή σας ή μπορεί να είναι κά-
ποιος που δεν έχετε δει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Κρατήστε το πρόγραμμά σας ώστε να είστε ανοικτοί προς αυτούς 
τους ανθρώπους. Μπορεί να θέλετε να τους βγάλετε έξω για δεί-
πνο απόψε για να τους γνωρίσετε καλύτερα.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Εχετε μπρο-
στά σας νέα έργα ή ταξίδια σήμερα και πρέπει να επιδοθείτε σε 
έναν καλό σχεδιασμό. Δεν είναι βέβαια και το φόρτε σας, αλλά θα 
πρέπει να ταξινομήσετε τα θέματα εν μέσω όλων των πληροφο-
ριών και να οργανωθείτε. Ενα ταξίδι που δεν είναι καλά οργανω-
μένο σήμερα θα είναι μια καταστροφή για το μέλλον.  

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Θα είστε 
πολύ απογοητευμένοι σήμερα από το περιβάλλον σας και τις περι-
στάσεις. Μην αφήσετε αυτά τα προβλήματα να σας αποπροσανατο-
λίσουν από τους στόχους σας. Κρατήστε τα έργα στην εργασία σας 
σταθερά ώστε να είστε πιο δημιουργικοί. Βρείτε ικανοποίηση στις 
σχέσεις σας. Βγείτε έξω με φίλους και χαλαρώστε.   

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Δεν 
θέλετε να κοιτάξετε πίσω και να δείτε το παρελθόν σας, αλλά 
δεν θα έχετε άλλη επιλογή σήμερα. Να είστε έτοιμοι να αντιμε-
τωπίσετε την προσωπική σας ιστορία και να λύσετε τα προβλή-
ματα που έρχονται. Τα πράγματα θα είναι παρακινδυνευμένα 
λίγο, αλλά μπορείτε να τα χειριστείτε. Δώστε προσοχή και να 
είστε ευγενικοί με κάποιον στο τηλέφωνο.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Θα αισθάνεστε 
ιδιαίτερα καλά σήμερα και τα συναισθήματα αυτά αφορούν την 
υγεία, τις σχέσεις, τις μορφές εργασίας και την οικογένεια. Αν οι 
καταστάσεις συνεχίσουν την πορεία τους, δεν θα σας αναστατώ-
σουν ιδιαίτερα. Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας απόψε και περάστε 
τη βραδιά με ένα καλό βιβλίο ή μια ταινία.   

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Οι φιλίες είναι πιο πο-
λύτιμες από ποτέ. Μια νέα φιλία αναπτύσσεται στη δουλειά ή σε ένα 
πάρτι και μπορεί να οδηγήσει σε κάτι υπέροχο. Εξερευνήστε νέες 
γνωριμίες και κρατήστε ανοικτό το μυαλό σας. Βεβαιωθείτε ότι τα 
οικονομικά σας είναι σε τάξη, σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα 
ξαφνικό ταξίδι. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Σήμερα θα πρέπει να 
αποφεύγετε σκέψεις και συναισθήματα που καταπιέζονται. Θα 
χάσετε κάποιο πρόσωπο λόγω της μη επικοινωνίας σας και τώρα 
είναι καιρός να φέρετε όλα τα ζητήματα στο τραπέζι, όπου μπορείτε 
να εργαστείτε για την επίλυσή τους. Κρατήστε την εξοικονόμηση 
χρημάτων σταθερή σας αξία. Θα τη χρειαστείτε σύντομα. Βεβαι-
ωθείτε ότι οικογένεια και φίλοι γνωρίζουν τα συναισθήματά σας.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Μια μακροχρόνια σχέση 
που έχει καλή αρχή αρχίζει να γίνεται πιο στενή σήμερα. Μπορεί να 
είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθείτε, αλλά είναι αναγκαίο. Προ-
σπαθήστε να βρείτε κάτι για να ξεχαστεί το μυαλό σας από τη θλίψη 
και σήμερα θα μπορούσε να είναι μια καλή ημέρα για να ξεκινήσετε 
ένα νέο χόμπι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Δεν υπάρχει κανένα 
μέρος σαν το σπίτι σας για ασφάλεια και έτσι σήμερα θα πρέπει 
να βρείτε την άνεση με τους αγαπημένους σας σε ένα σταθερό 
περιβάλλον. Η εργασία είναι κάπως ενοχλητική και εσείς νιώθετε 
ότι έχετε βαρεθεί και αισθάνεστε δυσαρεστημένοι. Οι άλλοι γύρω 
σας το παρατηρούν και αυτό θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Τρέξτε μακριά σήμερα! 
Μπορεί να είναι απλά μια σύντομη βόλτα στο εμπορικό κέντρο 
ή ένα μακρύ Σαββατοκύριακο σε ένα ήσυχο μέρος. Θα πρέπει 
να σπάσετε τη ρουτίνα σας σε λίγες ημέρες και έτσι μπορείτε να 
επισκεφθείτε κάποιο πανηγύρι που θα σας ανανεώσει. Μάθετε 
να είστε καλά με τον εαυτό σας και να αγαπάτε αυτό που κάνετε.  

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Οι οι-
κονομικές υποθέσεις πρέπει σήμερα να μπουν σε μια σειρά και 
εσείς να ασχοληθείτε με τραπεζικά θέματα. Κάντε βήματα προς 
τα μπροστά και εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία για να αλλάξε-
τε τα σχέδια, τις θέσεις εργασίας ή τα χόμπι. Η σχέση σας με 
τον σύντροφο είναι σταθερή και η υγεία σας καλή. Οπότε μην 
ανησυχείτε!


