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ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Φροντίστε 
την υγεία σας σήμερα, κάνοντας σωστή διατροφή και γυμναστική. 
Επίσης πρέπει να βρείτε χρόνο για να οργανώσετε τα προσωπικά 
σας. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κανονίσατε ένα τσεκάπ με 
τον γιατρό σας; Ελέγξτε τις ημερομηνίες λήξης σε όλα τα φάρμα-
κα, τις βιταμίνες και τις συσκευασμένες τροφές.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Μία υπέρο-
χη ημέρα για διασκέδαση και έρωτα. Απολαύστε την λοιπόν όσο 
περισσότερο μπορείτε. Ωστόσο, εάν είστε ανεύθυνοι, σύντομα θα 
μετανιώσετε για την απροσεξία σας. Κάποιοι από εσάς μπορεί να 
είναι πιο ομιλητικοί,όμως να είστε προσεκτικοί στην έκφρασή σας 
ώστε να μην έχετε προβλήματα.  

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Η Σελήνη, 
ο Ερμής και η Αφροδίτη αναμειγνύονται καλά σήμερα, ενθαρρύ-
νοντας τις αλλαγές και τις βελτιώσεις εσωτερικά και εξωτερικά. 
Με άλλα λόγια, είτε σε θέση να κάνετε βήματα προόδου στα συ-
ναισθηματικά σας, ειδικά εάν εργάζεστε για τη βελτίωση του περι-
βάλλοντος στο σπίτι σας. Φροντίστε λοιπόν να συνυπολογίσετε τις 
ανάγκες της οικογένειάς σας πριν πάρετε αποφάσεις.   

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Αρχί-
στε νωρίς σήμερα τις δουλειές σας αφού έχετε πολλά πράγματα 
να κάνετε. Το τηλέφωνο θα χτυπάει περισσότερο εφόσον η Σε-
λήνη ταξιδεύει μέσω του 3ου οίκου σας, αυτού των ανακοι-
νώσεων. Ετσι μην εκπλαγείτε αν λάβετε περισσότερες από ό,τι 
συνήθως κλήσεις. Σήμερα είναι επίσης καλό να τσεκάρετε και 
την αλληλογραφία σας ώστε να μη σας ξεφύγει τίποτα. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Σκέφτεστε πολ-
λά και πιθανόν να διαπιστώσετε ότι κάποια πράγματα μπαίνουν σε 
μια διαδικασία αλλαγής. Ο Ποσειδώνας είναι υπό πίεση σήμερα, 
όμως ενδέχεται να μην έχετε εντελώς επίγνωση των συνεπειών 
που μπορεί να έχει στη ζωή σας. Μάλλον το ασυνείδητό σας έχει 
καταχωρίσει τις ενέργειες, γι’ αυτό προσέξτε ό,τι τα όνειρά σας θα 
σας πουν.  

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Θα είναι εύκολο να αι-
σθάνεστε περιζήτητοι με το φεγγάρι να κάνει βόλτες στο ζώδιό σας, 
Απλά θυμηθείτε ότι αυτό μπορεί να αναδείξει όχι μόνο τα καλύτερά 
σας στοιχεία αλλά ίσως να βγάλει στην επιφάνεια και τα χειρότερα. 
Με τον Αρη υπό πίεση στο σπίτι σας, μπορεί να νιώσετε ερωτικά για 
κάποιον ελκυστικό συνεργάτη σας.

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Κάποιοι από εσάς μπο-
ρεί να περάσετε δύσκολες ώρες στην προσπάθειά σας να κάνε-
τε γρήγορα ό,τι σας επιβάλλεται στη δουλειά. Σκεφτείτε λίγο το 
μέλλον σας και προγραμματίστε τις κινήσεις σας ανάλογα και 
με αυτά που σας υποδεικνύει το σώμα σας. Πολλοί από εσάς θα 
έχετε περίεργα και χαώδη όνειρα. Γράψτε ό,τι βλέπετε ώστε να 
τα αναλύσετε αργότερα.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Η εργασία είναι πιο δια-
σκεδαστική όταν τη μοιράζεστε με τους φίλους σας. Εάν έχετε κά-
ποια δουλειά για την οποία χρειάζεστε βοήθεια, ζητήστε να βάλουν 
ένα χεράκι οι φίλοι σας. Μπορείτε να κεράσετε μπίρα και πίτσα σε 
αντάλλαγμα το γρασάρισμα της πόρτας. Φανταστείτε πόσο πιο γρή-
γορα μπορείτε να βάψετε με αυτόν τον τρόπο το σαλόνι σας!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Ο,τι κάνετε σήμερα 
αισθάνεστε ότι απαιτεί σκληρή δουλειά για να το καταφέρετε, 
όπως η Σελήνη περνάει μέσα από τον 10 οίκο σας. Ταλανίζεστε 
μεταξύ του τι θέλετε να κάνετε και τι πιστεύουν οι άλλοι ότι θα 
πρέπει να κάνετε, ειδικά γύρω από το σπίτι και την καριέρα σας. 
Αφιερώστε χρόνο για να κάνουν κάτι καλό για σας σήμερα.

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Η Αφροδίτη και το 
φεγγάρι συνδυάζονται ώστε να φέρουν γλυκά λόγια στη ζωή 
σας. Αυτή είναι η ιδανικότερη στιγμή για να επικοινωνήσετε με 
κάποιον που βρίσκεται σε απόσταση από εσάς. Θα είναι πολύ πιο 
εύκολο να διαγράψετε τελείως παλιούς «αμαρτήσαντες» φίλους 
και να έρθετε πιο κοντά με άλλους που ταιριάζετε καλύτερα.  

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Η Σε-
λήνη και ο Ερμής εναρμονίζονται καλά σήμερα, δίνοντάς σας 
την ενέργεια που χρειάζεστε για να πετύχετε κάτι πολύ καλό 
στο σπίτι. Μπορείτε κατανοήσετε καλύτερα το ποιος είστε και 
πώς κινήστε, ερευνώντας το παρελθόν. Συγκεντρώστε το οι-
κογενειακό ιστορικό ώστε να διευκολύνετε ακόμα περισσότερο 
την αναζήτησή σας.

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Η ημέρα μπορεί 
να είναι πολύ συναρπαστική για κάποιους από εσάς, όπως η Σελή-
νη χορεύει με την Αφροδίτη, σηματοδοτώντας μια περίοδο ερωτι-
κού παιχνιδιού ανάμεσα σε εσάς και τον αγαπημένο σας. Γιατί να 
μην κάνετε κάτι που θα σας βοηθήσει να ξεφύγετε από τη ρουτίνα;  


