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ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Επικεντρω-
θείτε στις προσωπικές σχέσεις σας σήμερα. Κάποιος που επιθυ-
μεί περισσότερο την αγάπη και την προσοχή από ό,τι εσείς έχει 
να σας δώσει πράγματα, γι’ αυτό μην αποφεύγετε να έρχεστε σε 
επαφή μαζί του. Βγείτε έξω το βράδυ και διασκεδάστε ώστε να 
χαλαρώσετε.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Σταματήστε 
να είστε επιθετικοί όταν προσπαθείτε να περάσετε το δικό σας. 
Δηλώστε τα γεγονότα όπως είναι και να είστε ειλικρινείς. Να επι-
τρέπετε σε άλλους να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι όλα τα 
πράγματα κρίσιμης σημασίας για τις σχέσεις σας, γι’ αυτό αφήστε 
τον σύντροφο ή τον συνεργάτη σας να σας διευκολύνει.  

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Υπαρκτή 
είναι πιθανότητα να προχωρήσετε σε μια σχέση που θα αλλάξει 
κάθε πτυχή της ζωής σας. Να είστε έτοιμοι. Αυτή θα είναι μια συ-
ναρπαστική περίοδος της ζωής σας, γι’ αυτό προσπαθήστε να την 
απολαύσετε στο μάξιμουμ. Σπάστε επιτέλους τη ρουτίνα σας και 
αναζητήστε νέες δραστηριότητες, πιο ενδιαφέρουσες.   

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Εχετε 
την ευκαιρία να κάνετε κάτι που έχετε απωθήσει για πολύ με-
γάλο χρονικό διάστημα. Αρπάξτε την ευκαιρία και απολαύσετε 
μια νέα περιπέτεια που θα σας προκύψει. Θα σας δώσει μια νέα 
ματιά για το μέλλον, οπότε ρίξτε τις αντιστάσεις σας και δοκι-
μάστε την. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Σήμερα έχετε την 
ευκαιρία να κάνετε μια πάρα πολύ ωραία σχέση και μια δουλειά. 
Οταν λοιπόν παρουσιασθεί, εκμεταλλευθείτε την και μη μείνετε 
αμέτοχοι κοιτώντας απλώς. Ο κόσμος περιμένει για να πάρει τη 
σκυτάλη από εσάς και να αρχίσει να τρέχει.  

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Είστε κάπως ευαίσθητοι 
σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα των άλλων και αυτό θα σας οδηγή-
σει σε δύσκολους καιρούς. Θα συνειδητοποιήσετε σήμερα ότι αντι-
μετωπίζετε πολλή ένταση στην εργασία και τις προσωπικές σχέσεις. 
Οταν φτάσετε στα όριά σας, πάρτε βαθιές ανάσες και προσπαθήστε 
να μην εκραγείτε γιατί οι συνέπειες θα είναι απρόβλεπτες.

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Υπάρχουν άνθρωποι 
στη ζωή σας που σήμερα χρειάζονται τη βοήθεια και τις συμ-
βουλές σας. Η σχέση σας που κάποτε ήταν καυτή αρχίζει τώρα 
να καταρρέει και αυτό δεν οφείλεται σε δικό σας λάθος. Διορ-
θώστε την όσο είναι καιρός, γιατί όσο το καθυστερείτε τόσο πιο 
δύσκολο θα είναι.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Σήμερα θα έχετε υποστη-
ρικτικό ρόλο σε όλους τους άλλους γύρω σας. Μιλήστε ανοιχτά και 
με ειλικρίνεια. Δεν πρέπει να φοβάστε να υπερασπισθείτε τη θέση 
μας. Η ένταση αυτή θα υποχωρήσει όταν συνειδητοποιήσουν ότι 
έχετε δίκιο και η κατάσταση θα στραφεί υπέρ σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Βρείτε ένα νέο ενδι-
αφέρον ή χόμπι που θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε. Μη μετα-
φέρετε τα προβλήματά σας στους άλλους. Απλώς κάντε υπομονή 
και αύριο όλα θα είναι καλύτερα.

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Είστε συγκλονισμέ-
νοι. Εχετε να διεκπεραιώσετε άμεσα τόσα πολλά ζητήματα. Ομως 
η ημέρα προσφέρεται για να κάνετε ένα βήμα πίσω από όλα τα 
προβλήματα και τις καταστάσεις και να επανεξετάσετε τη ζωή και 
τις προτεραιότητές σας. Η νύχτα είναι μεγάλη για να χαλαρώσετε 
και να κάνετε απολογισμό..  

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Δεν 
μπορείτε να διευρύνετε τους ορίζοντές σας σήμερα αν δεν σας 
δοθεί μια ευκαιρία να ταξιδεύσετε, να βγείτε έξω από το σπίτι ή 
να βρεθείτε έξω με φίλους. Δοκιμάστε κάτι διαφορετικό που θα 
σας οδηγήσει σε καλές εμπειρίες. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά 
για ενδιαφέροντα πρόσωπα που θα βρεθούν κοντά σας.

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Η υγεία σας 
δεν είναι καλή σήμερα και πρέπει να μην κάνετε καταχρήσεις στο 
φαγητό. Θέλετε να φάτε τα πάντα, το μόνο όμως που θα κερδίσετε 
είναι βάρος και προβλήματα στο στομάχι. Ισως αισθάνεστε μελαγ-
χολία και αυτός να είναι ο λόγος που θέλετε να φάτε.  


