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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Η ατμόσφαι-
ρα έχει ελαφρύνει σημαντικά, καθώς η Σελήνη εισέρχεται στον 
Κριό και τον 5ο οίκο σας σήμερα, αυτόν του ρομαντισμό και της δη-
μιουργικότητας. Κάντε σχέδια για να απολαύσετε τη βραδιά με ένα 
αγαπημένο πρόσωπο. Αφήστε να βγει το μικρό παιδί που κρύβεται 
μέσα σας και ξεχάστε όλες τις ευθύνες σας για λίγες ώρες.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Καθώς 
η Σελήνη κινείται μέσα από τον 2ο οίκο σας, αυτόν των οικονο-
μικών, θα σας απασχολήσει έντονα το χρηματικό. Είστε σε θέση 
να βάλετε την καρδιά και την ψυχή σας σε ό,τι κάνετε για να τα 
βγάλετε πέρα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα απολαύ-
σετε τη δουλειά σας! 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Οπως η 
Σελήνη περνά μέσα από το ζώδιό σας, αν δεν έχετε να κάνετε κά-
ποια επείγουσα δουλειά, μπορείτε να αφιερώσετε την ημέρα στην 
απόλαυση πραγμάτων που έχετε στερηθεί το τελευταίο διάστημα. 
Οι άνθρωποι επιζητούν την παρουσία σας και έτσι δεν πρέπει να 
είστε τσιγκούνηδες με τον χρόνο που τους αφιερώνετε.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Επειδή τον τε-
λευταίο καιρό έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά από τις αναποδιές που 
σας παρουσιάζονται, έχετε χάσει την πίστη σας για ένα καλύτερο 
μέλλον. Προσπαθήστε να καταλάβετε ότι το τέλος ακολουθείται 
πάντοτε από μια νέα αρχή και νιώστε ελπίδα και όχι φόβο. Από 
αύριο θα είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τον κόσμο και πάλι, 
προς το παρόν όμως αφήστε λίγο χρόνο για να επουλώσετε τις 
πληγές σας.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Μήπως τα όνειρά σας 
προσπαθούν να σας πουν κάτι τώρα; Δώστε προσοχή σε αυτά 
που μέχρι πρότινος σας φαίνονταν αστείες λεπτομέρειες, σημει-
ώστε τα συναισθήματά σας και προσπαθήστε να τα ερμηνεύσετε. 
Μαθαίνοντας να κατανοείτε τα όνειρά σας θα βρείτε ένα θαυμάσιο 
κλειδί για την ψυχική υγεία σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ).  Σήμερα το βράδυ η Σε-
λήνη μπαίνει στον 12ο οίκο σας, αυτόν των μυστικών, σηματοδο-
τώντας την έναρξη μιας δύσκολης περιόδου για εσάς. Ηρθε η ώρα 
να βρείτε χρόνο για εσάς και να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας. 
Αποφύγετε να βγείτε έξω το βράδυ αν δεν είναι απολύτως ανάγκη.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Ακόμα και όσοι ήσασταν 
απομονωμένοι τον τελευταίο καιρό θα γίνετε άκρως κοινωνικοί 
το βράδυ. Θα νιώσετε ανακούφιση όταν συνειδητοποιήσετε ότι 
έχετε την καλή ζωή που σας αξίζει. Σίγουρα μπορεί να φαίνεται 
ότι κάποιοι άλλοι έχουν καλύτερο επίπεδο ζωής, καλό είναι όμως 
να κοιτάξετε και λίγο πιο βαθιά προτού βγάλετε συμπεράσματα 
και αρχίσετε τα παράπονα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Οι επαγγελματικοί 
στόχοι και οι προσωπικές φιλοδοξίες έρχονται στο προσκήνιο, 
καθώς η Σελήνη μπαίνει στον 10ο οίκο σας, της φήμης. Ετσι, 
μπορείτε να γίνετε αρκετά πρωτοπόροι στον τομέα σας. Κοινω-
νικά θα κάνετε μεγάλη πρόοδο αρκεί να θυμάστε να είστε εξίσου 
διπλωματικοί στον δημόσιο βίο όπως είστε στο σπίτι.  

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Η Σελήνη εισέρχεται 
στον πρωτοπόρο Κριό και τον 9ο οίκο σας, αυτόν των ταξιδιών και 
της περιπέτειας, με αποτέλεσμα να έχετε την επιθυμία να ζήσετε 
έντονα. Συμπεριλάβετε τον σύντροφό σας στα σχέδιά σας για το 
μέλλον, αφού αυτός ή αυτή μπορεί να έχει πολλά να συνεισφέρει.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Η μυστη-
ριώδης Σελήνη σάς βοηθά να αισθανθείτε αρκετά γενναιόδωροι 
και παθιασμένοι. Οι άλλοι θα το παρατηρήσουν αυτό και θα αντα-
ποκριθούν στα καλέσματά σας. Κάποιοι από εσάς μπορεί να είναι 
συγκλονισμένοι από την ασυνήθιστη ανάγκη για ονειροπόληση. Η 
ημέρα προσφέρεται για να βγείτε έξω και να απολαύσετε τις κοινω-
νικές συναναστροφές. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Η έμφαση 
μετατοπίζεται στον γάμο ή στις συνεργασίες. Ηρθε η ώρα να 
αφιερώσετε λίγο χρόνο στον σύντροφό σας. Η κατανόηση είναι 
μεγάλη ανάμεσα σε εσάς και αυτούς που βρίσκονται πιο κοντά 
σας. Βγείτε έξω και διασκεδάστε.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Να είστε επι-
μελείς με την υγεία σας. Προσέχετε τη διατροφή και την άσκησή 
σας. Θα πρέπει επίσης σήμερα να τακτοποιήσετε όλες τις εκκρε-
μότητές σας, αν εργάζεστε. Μην παραβλέψετε τις λεπτομέρειες αν 
δεν θέλετε να πληρώσετε το τίμημα ακριβά την επόμενη εβδομάδα.


