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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Μπορεί να 
είστε τυχεροί στην αγάπη σήμερα καθώς η Σελήνη περνάει μέσα 
από τον 5ο οίκο σας, αυτόν του ρομαντισμού και της δημιουργι-
κότητας. Εάν έχετε αισθήματα για κάποιον και δεν του τα έχετε 
εκφράσει, αυτή είναι μια καλή στιγμή για να κάνετε τις προθέσεις 
σας γνωστές. Οσοι έχετε καλλιτεχνικές δραστηριότητες αφήστε τη 
φαντασία σας ελεύθερη. 

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Ενταση 
προκύπτει στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή σας. Τόσο η οικο-
γένειά σας όσο και η καριέρα σας επιζητούν την προσοχή σας. 
Φαίνεται ότι δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε κανέναν και όσο πιο 
πολύ προσπαθείτε τόσο χειρότερη γίνεται η κατάσταση. Βρείτε 
έναν τρόπο να απελευθερώσετε το άγχος και να χαλαρώσετε το 
βράδυ, αποφεύγοντας τα περιττά επιχειρήματα.    

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Καλά 
vibes υπάρχουν ανάμεσα σ’ εσάς και τους συνεργάτες σας τώρα. 
Χρησιμοποιήστε αυτή την ευκαιρία για να συζητήσετε τις ιδέες 
σας με τους γύρω σας. Επωφεληθείτε από τις καλές σχέσεις που 
αναπτύσσετε με τους φίλους, τους γείτονες και τα αδέλφια. Η 
ομαδική εργασία ευνοείται σήμερα, οπότε λάβετε μέρος σε δρα-
στηριότητες για τη βελτίωση της κοινότητας. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Σκεφθείτε τις 
προτεραιότητές σας καθώς η Σελήνη περνά από τον 2ο οίκο σας, 
των προσωπικών αξιών και των οικονομικών. Τώρα όταν δίνε-
τε στους άλλους, είτε χρήματα είτε χρόνο, παίρνετε σημαντικά 
πράγματα πίσω και αυξάνετε τον πλούτο σας. Μην το παρακάνετε 
βέβαια γιατί εύκολα μπορεί να γίνετε πλεονέκτες και να τα κατα-
στρέψετε όλα. 

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Τα συναισθήματά 
σας γίνονται έντονα καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σας. Θα 
έχετε περισσότερη ενέργεια για να ολοκληρώσετε τις σημαντικές 
εργασίες όπως περνάει η ημέρα. Η αγάπη τονίζεται, γι’ αυτό μην 
εκπλαγείτε αν θα πρέπει να ασχοληθείτε με επίμονους μνηστήρες. 
Αν είστε σε μια σχέση, ήρθε η ώρα να εκφράσετε τον έρωτά σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Κάποιοι από εσάς θα 
αποκτήσουν πρόσβαση σε κρυφές θέσεις και πληροφορίες σή-
μερα. Αυτήν τη στιγμή η επιτυχία σας δεν εξαρτάται τόσο πολύ 
από την ποσότητα της δουλειάς σας αλλά από το πώς την πα-
ρουσιάζετε. Πιθανότατα δεν θα είστε σε θέση να τα συνδυάσετε, 
γι’ αυτό μην τρέφετε αυταπάτες.   

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Η Σελήνη και η Αφροδίτη 
κατακλύζουν το ζώδιό σας και σας δελεάζουν να υποκύψετε σε 
κοινωνικές και σεξουαλικές υπερβολές. Αν δεν θέλετε να βρεθεί-
τε στο κρεβάτι με κάποιον ξένο, καλό είναι να μην καταναλώσετε 
αλκοολούχα ποτά. Δεν θα θέλατε να ξυπνήσετε και να συνειδη-
τοποιήσετε ότι κάνατε one night stand με τον γιο του αφεντικού. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Μπορεί να λάβετε 
εύσημα από τους ανωτέρους σας ή σημαντικούς ανθρώπους στην 
κοινότητά σας καθώς η Σελήνη συνδυάζεται με τον Ουρανό και εν-
θαρρύνει απροσδόκητες ανταμοιβές. Δεν πρέπει να σας εκπλήσσει 
όλο αυτό γιατί έχετε δουλέψει σκληρά για να το πετύχετε. Οπότε 
απολαύστε το όσο διαρκεί!    

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Βάλτε υψηλούς στό-
χους καθώς η Σελήνη ευνοεί τις προσπάθειές σας. Δημιουργικά 
έργα και επιχειρήσεις θα πρέπει να πάνε καλά τώρα. Οσοι από 
εσάς επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση θα διαπιστώσε-
τε ότι ένας δάσκαλος ή καθηγητής σάς είναι ιδιαίτερα χρήσιμος 
και σας δείχνει πώς να κινηθείτε προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι’ 
αυτό μη φοβηθείτε να ζητήσετε τη συμβουλή του. 

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Το να 
βγείτε έξω θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο, γιατί όλα μπο-
ρεί να συμβούν. Θα πρέπει να περιμένετε το αναπάντεχο και 
να προσέχετε ιδιαίτερα σε δημόσιους χώρους. Οι φίλοι και οι 
συνεργάτες σας μπορεί να χρειαστούν τη βοήθειά σας. Κάποιο 
ρομάντζο μπορεί να είναι συναρπαστικό αλλά αν πάρει λάθος 
τροπή θα γίνει εμμονή.    

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Αν είχατε μια 
κακή ημέρα με τον σύντροφό σας χθες, σήμερα θα μιλήσετε και θα 
λύσετε την παρεξήγηση. Η Σελήνη συνδυάζεται με τον Ποσειδώνα 
και σας βοηθά να αποκτήσετε πάθος στις σχέσεις σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Περισσότερη 
δύναμη και ενέργεια θα έχετε. Η υγεία σας μπορεί να βελτιωθεί 
μέσω της θετικής σκέψης. Η αισιοδοξία άλλωστε έχει αποδειχθεί 
ότι παίζει ρόλο στη μακροζωία. Εξαλείψτε το υπερβολικό στρες 
από τη ζωή σας και αντικαταστήστε τις κακές συνήθειες με καλές. 
Αμέσως θα αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα!


