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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Μπορεί να 
νιώσετε παρορμητικά και να πάρετε αποφάσεις της στιγμής για 
διάφορα πράγματα, όμως να προσέξετε τις λεπτομέρειες αν θέ-
λετε να αποφύγετε απροσδόκητα έξοδα. Ακόμη και η απόφαση 
για μια βόλτα με το ποδήλατο θα μπορούσε να καταλήξει σε έναν 
τραυματισμό ή ένα σκασμένο λάστιχο.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
ολοκληρώνει την πορεία της μέσω του 4ου οίκου σας που σχετίζε-
ται με το σπίτι και την οικογένεια, και είστε έτοιμοι για αλλαγές. Αν 
δεν είστε ευχαριστημένοι με τη ζωή σας, να εξετάσετε ποια πράγ-
ματα από το παρελθόν σάς έχουν οδηγήσει σε αυτήν την κατάστα-
ση. Τώρα είναι η ευκαιρία σας να βελτιώσετε ό,τι σας δυσκολεύει. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Η 
Εχετε τόσα πολλά να κάνετε και άλλα τόσα στο μυαλό σας που 
μπορεί να αισθανθείτε εξουθενωμένοι. Θα είναι εύκολο σήμερα 
να ξεχάσετε τις προθεσμίες, γι’ αυτό καλό είναι να βάλετε μια 
υπενθύμιση στο κινητό ώστε να μην παραλείψετε τις σημαντι-
κές συναντήσεις. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Μπορεί να αι-
σθανθείτε νευρικοί όπως η ευαίσθητη Σελήνη παραμένει στον 
2ο οίκο σας, των προσωπικών αξιών και των οικονομικών. Η 
προστασία των περιουσιακών στοιχείων και η υπεράσπιση των 
αξιών σας θα είναι ένα ζήτημα που θα σας απασχολήσει πολύ. 
Προσπαθήστε να μην μπείτε σε μια άσκοπη μάχη για την εξουσία 
με κάποιον που έχετε προσωπικές διαφορές. 

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Εύκολα θα επιτυγχά-
νετε τους στόχους σήμερα αφού έχετε πολλή ενέργεια και οι άλλοι 
θα εμπνέονται από το σφρίγος και τον ενθουσιασμό σας. Οι φίλοι 
σας θα θέλουν να βρεθούν δίπλα σας, οπότε αν έχετε κάποιον συ-
γκεκριμένο λόγο να τους μιλήσετε, κάντε το τώρα. Απλώς να είστε 
προσεκτικοί για να μη χάσετε την προσοχή σας. 

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Η διαίσθησή σας μπο-
ρεί να είναι πιο έντονη από ό,τι συνήθως, καθώς η Αφροδίτη 
συνδυάζεται καλά με τον Αρη. Να έχετε εμπιστοσύνη στο έν-
στικτό σας σήμερα. Ακόμα και αν είστε διστακτικοί, στο τέλος 
θα πεισθείτε. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Η ημέρα προσφέρεται 
για να βγείτε με τους φίλους σας. Η ιδέα σας να πάτε για φαγητό 
το βράδυ θα τύχει μεγάλης αποδοχής. Η καλή παρέα είναι το τέλειο 
αντίδοτο στους δύσκολους καιρούς γιατί μόνο έτσι θα ξεχάσετε τις 
έγνοιες σας και θα απολαύσετε την αγάπη και το γέλιο. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Πιθανόν να να πέσε-
τε θύμα φιλικών πυρών στη δουλειά, γι’ αυτό κρατήστε τα μάτια 
και τα αυτιά σας ανοιχτά. Αν δεν είστε εκεί να υπερασπιστείτε τον 
εαυτό σας, κάποιος μπορεί να παραποιήσει τα λόγια σας. Κάντε 
αισθητή την παρουσία σας ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν ποιοι 
είστε και τι αντιπροσωπεύετε! 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Σήμερα θα σημειώ-
σετε πρόοδο στις επιχειρήσεις και τις νομικές υποθέσεις, καθώς 
ο Ηλιος εναρμονίζεται με τη Σελήνη. Χρησιμοποιήστε αυτή την 
ενέργεια για να εκφράσετε την άποψή σας και να πείσετε τους 
άλλους. Τουλάχιστον θα πρέπει να είστε σε θέση να αφοπλίσε-
τε τους εχθρούς σας και να βάλετε τις βάσεις για τη μελλοντική 
επιτυχία σας. 

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Μπορεί 
να αισθανθείτε λίγο πιο νευρικοί απ’ ό,τι συνήθως, ειδικά όταν 
η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στις ελπίδες και τα όνει-
ρά σας. Βρείτε τις θετικές πτυχές σε ό,τι και αν κάνετε ώστε να 
επικεντρωθείτε εκεί. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τις πράξεις των 
άλλων ανθρώπων,  μπορείτε όμως να ελέγξετε τις απαντήσεις 
σας και να αναλάβετε δράση. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ) Η απροσδόκη-
τη πίεση στην εργασία μπορεί να προσθέσει άγχος, από το βράδυ 
όμως θα χαλαρώσετε με τον σύντροφό σας ή τον καλύτερό σας 
φίλο. Χρησιμοποιήστε αυτή την ευκαιρία για να μιλήσετε για ό,τι 
έχετε περάσει τον τελευταίο καιρό. Κάντε οτιδήποτε που θα βοηθή-
σει τον σύντροφό σας να καταλάβει τις εμπειρίες σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
δίνει έμφαση στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας. Να είστε 
βέβαιοι ότι είστε αρκετά οργανωμένοι σήμερα το πρωί, αφού 
μπορεί να σας ζητηθεί να βρείτε σημαντικά έγγραφα. Αν διαπι-
στώσετε ότι είστε ανοργάνωτοι, τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να 
διορθώσετε το λάθος αυτό. Αυτή είναι επίσης μια καλή στιγμή για 
να προσέξετε την υγεία σας.


