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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Μπορεί να 
φαίνεται ότι θα αποκτήσετε χρήματα, όμως όσο γρήγορα θα σας 
έρθουν τόσο γρήγορα θα φύγουν. Με τη Σελήνη στον 2ο οίκο 
σας, αυτόν των προσωπικών οικονομικών, μπορεί να κερδίζετε 
περισσότερα απ’ όσα συνήθως αλλά οι καταστάσεις θα σας επι-
βάλουν έκτακτες δαπάνες. Ευτυχώς για σας, οι πλανήτες είναι 
στο πλευρό σας και θα ξεπεράσετε τα προβλήματα που θα σας 
παρουσιαστούν.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
εισέρχεται στον Αιγόκερω και ήρθε η ώρα να λάμψετε. Θα έχετε 
περισσότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημε-
ρών και θα σχεδιάσετε σημαντικές εκδηλώσεις και συναντήσεις. 
Σας κατακλύζουν οι καλές ιδέες.    

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Η Σελή-
νη σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκλέψετε λίγο χρόνο για σας και 
να χαλαρώσετε. Μη βγείτε έξω το βράδυ αν δεν έχετε διάθεση. 
Ηρθε η ώρα να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας για να επιδο-
θείτε σε ό,τι σας κάνει να αισθάνεστε ζωντανοί.

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Η Σελήνη εισέρ-
χεται στον Αιγόκερω και τον 11ο οίκο σας, των ομάδων και των 
συνεργατών. Ετσι θα περάσετε δύο ημέρες διασκεδάζοντας. Οι συ-
ναντήσεις και οι φίλοι θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστοι, ειδικά εκείνοι 
που γιορτάζουν κάποιο ευτυχές γεγονός στη ζωή τους. Τα συναι-
σθήματα της ευθυμίας και της καλοσύνης θα σας κατακλύσουν.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Η Σελήνη εισέρχεται 
στον Αιγόκερω και τον 10ο οίκο σας, αυτόν της καριέρας και της 
κοινωνικής θέσης, απαιτώντας να καταπιαστείτε με κάποια σοβαρή 
υπόθεσή σας. Η σκληρή δουλειά είναι η θεραπεία για να ξεπερά-
σετε ό,τι σας στενοχωρεί και να νιώσετε καλύτερα _ γιατί τα άστρα 
είναι στο πλευρό σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Η Σελήνη εισέρχεται 
στον Αιγόκερω και τον 9ο οίκο σας, αυτόν του ταξιδιού και της 
περιπέτειας. Αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μία από τις 
πιο τυχερές ημέρες για εσάς! Εάν είστε ανικανοποίητοι με τη 
ζωή σας, ψάξετε για τα μικρά θαύματα στην καθημερινότητά 
σας που θα κάνουν τη διαφορά.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Ισως να θέλετε να εμβα-
θύνετε στις σχέσεις σας καθώς η Σελήνη ενεργοποιεί τον 8ο οίκο 
σας, του φύλου, της δύναμης και της οικειότητας. Οι επιπόλαιες 
εξηγήσεις δεν θα σας ικανοποιήσουν καθώς προσπαθείτε να κα-
τανοήσετε τη ζωή και τις εμπειρίες σας. Βρείτε ένα ήσυχο μέρος 
για να διαλογιστείτε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Η Σελήνη εισέρχεται 
στον Αιγόκερω και τον 7ο οίκο σας, του γάμου και των εταιρικών 
σχέσεων. Ετσι το ενδιαφέρον σας επικεντρώνεται στο έτερον ήμι-
συ. Πιθανόν να επιτευχθούν οι στόχοι σας και να ξοδέψετε λίγο 
χρόνο ακούγοντας και προσπαθώντας να κατανοήσετε τις ανάγκες 
του συντρόφου σας.   

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Αν κάτι σας ενοχλεί 
στη δουλειά να διαπραγματευτείτε τις θέσεις σας. Αν πάλι έχε-
τε νεύρα, θα εκπλαγείτε με το πόσο θεραπευτικά μπορεί να 
λειτουργήσει η ενασχόληση με τις δουλειές του σπιτιού ή την 
κηπουρική. Προσπαθήστε να μη σκέφτεστε πάρα πολύ σήμε-
ρα που είστε σε θέση να κάνετε πράγματα που θα διαρκέσουν 
περισσότερο.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Ζήτω! Η 
Σελήνη κάνει μια βόλτα στον 5ο οίκο σας σήμερα, δίνοντας έμ-
φαση στον ρομαντισμό και στην ευχαρίστηση. Αφήστε λίγο πιο 
πίσω την εργασία και βγείτε έξω να χαλαρώσετε. Περάστε τις 
επόμενες δύο ημέρες χαλαρά ή πηγαίνετε διακοπές αφού δεν 
θα έχετε διάθεση για σοβαρή δουλειά. Θα έχετε αρκετό χρόνο 
για να ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας αργότερα.   

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Καθώς ο Πλού-
τωνας δραστηριοποιείται στο ζώδιό σας, προστίθεται μια νότα 
έντασης στις συνομιλίες σας. Η τιμιότητα είναι η καλύτερη πολιτική, 
να είστε όμως προσεκτικοί για να μην έχετε συγκρούσεις πριν από 
το μεσημέρι! Θα είναι αδύνατον να εκφράσετε οτιδήποτε σημαντικό 
έχετε κατά νου καθώς δεν θα γνωρίζετε τι αντίκτυπο θα έχει. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Οι άνθρωποι 
θα πρέπει να σας ακούνε σήμερα αφού η Σελήνη περνά στον 3ο 
οίκο σας, της επικοινωνίας. Προχωρήστε και εκφράστε τις απόψεις 
σας, μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και ακούστε τους άλλους. 


