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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Θα πρέπει να 
νιώθετε λαμπεροί και δυνατοί με τη Σελήνη στο ζώδιό σας. Θα είστε 
έτοιμοι να επιστρέψετε στη μάχη της καθημερινότητας μετά τη Νέα 
Σελήνη. Η δύναμη να αλλάξετε τη ζωή σας είναι προ των πυλών, 
οπότε εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για νέα αρχή. Οπως Αφροδίτη 
μπαίνει στον οίκο των οικονομικών, ό,τι συμβεί σήμερα θα γίνει 
οιωνός για το μέλλον.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Η διαι-
σθητική Σελήνη σάς στέλνει τα οράματα για το μέλλον. Ελπίζουμε 
ότι θα δείτε μόνο καλά και όχι απλώς μια αντανάκλαση των φό-
βων και των ανησυχιών σας. Αν αισθανθείτε ότι βουλιάζετε στην 
απαισιοδοξία, προσπαθήστε να συνέλθετε και να δείτε με θετικό 
μάτι τη ζωή. Αλλωστε, θα βρείτε έναν αγαπημένο σας Ιχθύ και 
θα σας σώσει.

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Η Σελή-
νη στον 11ο οίκο σας, αυτόν των φίλων και συνεργατών, αποδει-
κνύεται εξαιρετική βοηθός σας. Είναι δύσκολο για τον χαρακτήρα 
σας να ενδώσετε σε προτάσεις για διασκέδαση, θα πρέπει όμως να 
το κάνετε για να χαλαρώσετε. Εάν έχετε κάποια διαίσθηση ότι κά-
ποιος σας χρειάζεται απεγνωσμένα, τρέξτε να τον βοηθήσετε γιατί 
θα τον γλιτώσετε από περαιτέρω προβλήματα.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Η Σελήνη στον 
10ο οίκο, αυτόν της καριέρας και του στάτους σας, μπορεί να 
προκαλέσει τριβή με πρόσωπα κύρους καθώς και η ίδια συ-
γκρούεται με τον Αρη. Μπορεί να έχετε λαμπρές, δημιουργικές 
ιδέες αλλά για να τις επιβάλετε θα χρειαστείτε σίγουρα σιδηρά 
πυγμή. Χρησιμοποιήστε την ευελιξία για την οποία φημίζεστε και 
θα επιτύχετε.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Η Σελήνη ταξιδεύει 
μέσω του Τοξότη στον 9ο οίκο σας, των ταξιδιών και της περι-
πέτειας, βοηθώντας να έχει η ημέρα ευτυχή κατάληξη. Οι περισ-
σότεροι από εσάς θα είστε αισιόδοξοι και θα αντιμετωπίσετε ως 
προκλήσεις τα προβλήματα της ημέρας, προτιμώντας να βλέπετε 
τη θετική πλευρά της ζωής. Το απόγευμα κάποιοι θα αρχίσουν να 
αισθάνονται την Αφροδίτη που μπαίνει στον Αιγόκερω.

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ).  Ο 8ος οίκος σας, αυτός 
του έρωτα, των χρημάτων και της εξουσίας, ενεργοποιείται από τη 
Σελήνη σήμερα, γι’ αυτό καλό είναι να μείνετε μακριά από διαμάχες 
για την εξουσία και ίντριγκες. Τα οικονομικά μπορεί να είναι ένα 
ζήτημα τώρα, γι’ αυτό κοιτάξτε να προστατεύσετε τα συμφέροντά 
σας, διατηρώντας παράλληλα μια γενναιόδωρη στάση. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Η Σελήνη και ο Αρης 
συγκρούονται σήμερα, φέρνοντάς σας αντιμέτωπους με κάποια 
θέματα σχέσεων. Επειδή τα γεγονότα σήμερα θα είναι έντονα και 
κάπως δυσάρεστα, ίσως να σας χαλάσουν τη διάθεση. Η ένταση 
δεν είναι το φόρτε σας, ειδικά όταν προέρχεται από τον σύντροφό 
σας. Οι ενέργειές σας ή η έλλειψη δράσης ίσως φέρουν θύελλες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Βγάλτε από το μυαλό 
σας τα όνειρα και τις φαντασιώσεις, αφού είστε υπερβολικά απα-
σχολημένοι για τέτοια πράγματα. Εργαστείτε σκληρά σε όποιον 
τομέα είναι αυτό απαραίτητο. Οι μικροδουλειές που απαιτούν 
πολύ λίγες από τις ικανότητές σας θα δράσουν θεραπευτικά σή-
μερα. Μπορεί να βρείτε την έμπνευση εκεί που δεν το περιμένετε. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Αισθάνεστε αρκετά 
καλά για να φλερτάρετε πολύ σήμερα. Οι έντονοι, παθιασμένοι 
τύποι θα τραβήξουν την προσοχή σας και το φλερτ θα πάρει μια 
πιο σοβαρή μορφή από αυτήν που αρχικά είχατε στο μυαλό σας. 
Δεν θα είναι έκπληξη αν κάποια καλοπροαίρετα σχόλια σας προ-
καλέσουν μια συναισθηματική έκρηξη.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Ελέγξτε 
τις αντιδράσεις σας προτού ξεφύγει η κατάσταση. Αν νιώθετε ότι θα 
εκραγείτε, καθήστε σε μια καρέκλα, βάλτε το κεφάλι ανάμεσα στα 
γόνατα και φωνάξτε για να εκτονωθείτε. Καλό βέβαια θα είναι όλο 
αυτό να γίνει μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα για να μη νιώσετε 
επιπλέον πίεση.

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Κάποιες μετα-
βολές στη ζωή σας θα συμβούν. Χρησιμοποιήστε τη γοητεία και 
τη διπλωματία σας για να ελαφρύνετε το αρχικό σοκ. Τα αδέλφια 
σας θα σας ταρακουνήσουν για να συνέλθετε. Οσοι από εσάς ζείτε 
σε μεγάλες πόλεις προσέξτε την οδική κυκλοφορία.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Κάντε ό,τι σας 
αρέσει και αγαπάτε γιατί έτσι θα έχετε μεγαλύτερη τύχη. Ο ανάδρο-
μος Ερμής στον 2ο οίκο σας, των προσωπικών και των οικονο-
μικών, απαιτεί να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τα 
υλικά αγαθά.


