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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Ο Ερμής γυ-
ρίζει ανάδρομος στο ζώδιό σας σήμερα, φέρνοντας προβλήματα 
στην προσωπική ζωή σας, αν και τελικά θα έχετε την ευκαιρία 
να λύσετε τις παρεξηγήσεις. Οι επιχειρηματικές συναλλαγές και 
οι επικοινωνίες θα επιβραδυνθούν κατά τη διάρκεια των επό-
μενων τριών εβδομάδων, καθώς η σύγχυση και η απογοήτευση 
κυριαρχούν. Δεν είναι καλή στιγμή για να ταξιδέψετε ή να κάνετε 
δαπανηρές αγορές.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Τα πάντα 
σταματούν σιγά σιγά, όπως ο Ερμής ανάδρομος γυρίζει στον 12ο 
οίκο σας σήμερα. Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες και προσπαθήστε 
να μην είστε απογοητευμένοι. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα σας 
βρουν να αγωνίζεστε για να εκφραστείτε. Τουλάχιστον θα έχετε 
αρκετό χρόνο για να διατυπώσετε τις απόψεις σας όπως ακριβώς 
θέλετε! Να είστε υπομονετικοί με τους αγαπημένους σας.

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Ο 
ανάδρομος Ερμής γυρίζει στον 11ο οίκο σας, αυτόν των φίλων 
και συνεργατών σήμερα. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι 
δύσκολες για τις κοινωνικές σας επαφές, γι’ αυτό προσπαθήστε 
να έχετε ειρήνη με τους αγαπημένους σας όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο. Θα διαπιστώσετε ότι αν περνάτε περισσότερο χρόνο 
μιλώντας μαζί τους και όχι απλώς ακούγοντας, σύντομα θα δια-
πιστώσετε ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σας. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Ο ανάδρομος 
Ερμής γυρίζει στον 10ο οίκο, της καριέρας και του στάτους και 
επιβραδύνει την πρόοδό σας στη δουλειά. Να κρατάτε σημειώ-
σεις για όλα τα έγγραφα που έρχονται στα χέρια σας, αφού οι πα-
ρεξηγήσεις και η σύγχυση επικρατούν. Να είστε πολύ και κάποια 
στιγμή θα βγείτε νικητές.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Ο ανάδρομος Ερμής 
γυρίζει στον 9ο οίκο σας, των ταξιδιών και της περιπέτειας. Οσοι 
από εσάς φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχετίζονται με 
εκδόσεις, θρησκεία ή άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες θα αι-
σθανθούν απογοητευμένοι από τη γραφειοκρατία. Πάρτε μια βα-
θιά ανάσα και έχετε υπομονή, στο τέλος θα βγάλετε άκρη. 

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Ο ανάδρομος Ερμής 
γυρίζει στον 8ο οίκο σας, αυτόν που σχετίζεται με τα χρήματα, 
δημιουργώντας πρόβλημα κατά τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Η 
περίοδος αυτή θα είναι μια περιπέτεια! Τα ταξίδια μπορεί να είναι 
προβληματικά, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε άφθονο χρόνο για να 
πάτε όπου θέλετε. Να έχετε υπομονή και να θυμάστε ότι όλα θα 
περάσουν! 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Πρέπει να θέσετε υπό 
έλεγχο τις σχέσεις με τους πολύ κοντινούς σας ανθρώπους κα-
θώς ο Ερμής επηρεάζει τον 7ο οίκο σας, αυτόν του γάμου και 
των εταιρικών σχέσεων. Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει 
ο σύζυγος ή ο σύντροφος κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών 
εβδομάδων. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Οι επόμενες τρεις 
εβδομάδες θα φέρουν αναστάτωση στον χώρο εργασίας και 
προβλήματα με την υγεία σας καθώς ο ανάδρομος Ερμής γυρίζει 
στον 6ο οίκο σας. Ελέγξτε δύο φορές τις δουλειές σας και ζητή-
στε μια δεύτερη γνώμη, ώστε να μην έχετε εκπλήξεις. Δεν είναι 
καλή στιγμή για να αρχίσετε κάτι νέο καθώς οι παρεξηγήσεις και 
η σύγχυση κυριαρχούν. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Ο Ερμής κινούμενος 
στον 5ο οίκο, αυτόν των αισθημάτων σας, κατά τη διάρκεια των 
επόμενων τριών εβδομάδων σάς καλεί να δώσετε μεγαλύτερη 
προσοχή στα παιδιά σας και να έρθετε σε επαφή με το παιδί που 
κρύβετε μέσα σας. Εάν θέλετε να στείλετε ραβασάκια σε κάποιον 
εραστή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει σωστά  διευθύν-
σεις, ημερομηνίες και ώρες.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Εντάξτε 
ένα δείπνο στο πρόγραμμά σας απόψε! Οι επόμενες εβδομάδες 
είναι πιθανό να φέρουν στο σπίτι κάποια σύγχυση χάρη στον πλα-
νήτη - κυβερνήτη σας, τον Ερμή. Επίσης, ο Αρης στο ζώδιό σας 
μπορεί να σας κάνει υπερβολικά επιθετικούς, οπότε προσέξτε να 
μην ξεσπάσετε σε ανθρώπους που δεν φταίνε. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Ο ανάδρομος Ερ-
μής γυρίζει στον 3ο οίκο σας, αυτόν της επικοινωνίας, και φέρνει 
δυσκολία στη σαφή έκφραση τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Οι πα-
ρεξηγήσεις και η σύγχυση θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις προ-
σπάθειές σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αυτή είναι επίσης 
μια καλή στιγμή για να παρατηρήσετε τη γλώσσα του σώματος και 
τις άλλες μορφές της μη λεκτικής επικοινωνίας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Μπορεί να 
χρειαστεί να σφίξετε λίγο τη ζώνη σας, όπως ο Ερμής είναι ανά-
δρομος και γυρίζει στον 2ο οίκο σας, αυτόν των οικονομικών. 
Κάποια έσοδα μπορεί να καθυστερήσουν ώσπου ο Ερμής να γυ-
ρίσει σε ορθή πορεία και πάλι, στις 14 Δεκεμβρίου. Με τη Σελήνη 
στο ζώδιό σας, η κατάσταση επιβαρύνεται κι άλλο, όμως αν έχετε 
υπομονή θα επιβιώσετε.


