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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη ει-
σέρχεται στον 3ο οίκο σας, της επικοινωνίας, βοηθώντας σας να 
εκφραστείτε πιο εύγλωττα. Γράφοντας ποίηση μπορείτε να απο-
καλύψετε τις συγκινήσεις που νιώθετε. Διαβάζοντας ένα βιβλίο 
θα καταφέρετε να αποδράσετε από την πραγματικότητα χωρίς να 
χαλάσετε χρήματα. Ακόμα, αν καταπιέζετε τα συναισθήματά σας 
για ένα κοντινό σας πρόσωπο, τώρα είναι η ευκαιρία να του πείτε 
τι ακριβώς νιώθετε.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Μερικοί 
από εσάς μπορεί να αναρωτιέστε πού πηγαίνουν τα χρήματά σας 
όπως το φεγγάρι κινείται στον 2ο οίκο σας, των προσωπικών οι-
κονομικών. Πριν πάτε να κατηγορήσετε όλους τους άλλους, τους 
φόρους, το κράτος κλπ, κοιτάξτε και λίγο τις δικές σας σπατάλες. 
Πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι έχετε όλα τα χρήματα που χρει-
άζεστε αν κόψετε τα περιττά έξοδα. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Σήμερα 
θα πρέπει να αισθάνεστε όμορφοι με τη Σελήνη στον 1ο οίκο σας, 
της προσωπικότητας. Θα έχετε μια μικρή τάση φυγής αλλά καλό 
είναι να ενδώσετε τελικά γιατί έτσι θα απολαύσετε ένα ονειρικό 
απόγευμα. Οι αισθηματικές σχέσεις θα ευνοηθούν τώρα, γι’ αυτό 
να σχεδιάσετε ένα ρομαντικό πικνίκ για δύο. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Ηρθε η ώρα να 
κοιτάξετε τα του οίκου σας, όπως η Σελήνη μπαίνει στον Υδροχόο 
και τον 12ο οίκο σας. Ισως νιώθετε αρκετά κουρασμένοι από το 
έντονο πρόγραμμά σας, γι’ αυτό θα σας βοηθήσει αν περάσετε τις 
δύο επόμενες ημέρες επαναφορτίζοντας τις μπαταρίες σας. Δεν 
πρέπει να αισθανθείτε πίεση ή άγχος ώστε να ανακάμψετε.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Ο 11ος οίκος σας, των 
φίλων και συνεργατών, διεγείρεται από τη Σελήνη που εισέρχεται 
στον Υδροχόο σήμερα. Θα είστε σε μια φιλική διάθεση και έτοιμοι 
να το ρίξετε έξω με την παρέα σας και πάλι. Μπορείτε να αισθαν-
θείτε έναν ισχυρό δεσμό με κάποιον, όπως ο Ηλιος και η Σελήνη 
συνδέονται για λίγο. 

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Η Σελήνη εισέρχεται 
στον Υδροχόο και τον 10ο οίκο της καριέρας σας και του στά-
τους σας, κάνοντάς σας πιο έντονη την ανάγκη για αναγνώριση. 
Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φήμη σας για να επω-
φεληθείτε σε κάποιο έργο. Καλό θα ήταν να την χρησιμοποιήσετε 
επίσης και για καλούς σκοπούς, όπως για φιλανθρωπικούς. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Η Σελήνη εισέρχεται στον 
Υδροχόο και τον 9ο οίκο σας, των ταξιδιών και της περιπέτειας, σή-
μερα θυμίζοντας όλα τα σχέδια που έχετε κάνει για το μέλλον. Ναι, 
θα πρέπει να πάτε κάποια στιγμή για ψάρεμα σε μια λιμνοθάλασσα 
και να κάνετε κάμπινγκ στο δάσος. Ακόμα και τα πιο μακρινά όνειρά 
σας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα κάποια στιγμή.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Περίεργα όνειρα και 
επιθυμίες σεξουαλικής φύσεως μπορεί να σας ενοχλήσουν το 
πρωί. Αν αναλύσετε προσεκτικά τα όνειρά σας, θα ανακαλύψετε 
ότι συχνά πρόκειται για πράγματα που σχετίζονται με αναμνήσεις 
ή εμπειρίες σας στην καθημερινή ζωή. Αν αισθάνεστε προσβε-
βλημένοι από κάποιον, θέσετε στενά όρια και ξεκαθαρίστε τη 
στάση σας ώστε να μην έχετε περαιτέρω προβλήματα.  

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Να έχετε ανοιχτό 
μυαλό σήμερα, όπως η Σελήνη μπαίνει στον Υδροχόος, καλώ-
ντας σας να δοκιμάσετε νέα πράγματα στη ζωή σας. Γιατί να μην 
κάνετε κάτι τολμηρό παρέα με τον καλύτερο φίλο ή συνεργάτη 
σας; Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν η εμπειρία αποδειχθεί 
καταστροφική, και οι δύο θα έχετε κάτι για να γελάτε. 

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
εισέρχεται στον Υδροχόο και τον 6ο οίκο σας, της υγείας και της 
εξυπηρέτησης, υπενθυμίζοντάς σας ότι ήρθε η ώρα να αναλάβετε 
μόνοι σας τη φροντίδα όλων τα μικρών πραγμάτων στη ζωή σας. 
Μην παραβλέπετε τις λεπτομέρειες γιατί ακόμα και τα μικρά λάθη 
μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά.   

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Η Σελήνη περ-
νάει μέσω του 5ου οίκου σας, του ρομαντισμού και της δημιουργι-
κότητας, δημιουργώντας σας μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Οτιδήποτε 
μπορεί να συμβεί ενώ ο απρόβλεπτος Ουρανός σάς δανείζει τον 
ενθουσιασμό του. Καλό λοιπόν είναι να είστε προετοιμασμένοι για 
το οτιδήποτε. Εάν σχεδιάζετε μια έκπληξη για κάποιον, πρέπει να 
επιμεληθείτε και την τελευταία λεπτομέρεια. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Με την είσο-
δο της Σελήνης στον Υδροχόο και τον 4ο οίκο σας, του σπιτιού και 
της οικογένειας, μπορείτε επιτέλους να περάσετε μερικές ήσυχες 
στιγμές με τους αγαπημένους σας. Θα αισθανθείτε ότι βρίσκεστε 
στον παράδεισο. Τουλάχιστον, θα βρείτε ένα προσωρινό κατα-
φύγιο από τις έντονες πιέσεις του κόσμου. Πάρτε μερικές βαθιές 
ανάσες και χαλαρώστε. 


