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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Η ημέρα 
μπορεί να είναι δύσκολη αλλά με τους κατάλληλους χειρισμούς 
μπορεί να γίνει συναρπαστική. Θα έχετε πολλές ιδέες που θα θέ-
λετε να μοιραστείτε, όμως να είστε προσεκτικοί στον τρόπο που 
θα εκφραστείτε. Είστε επιρρεπής στο να εκνευρίζετε τους άλλους, 
όταν μιλάτε για τη θρησκεία ή την πολιτική. Γι’ αυτό προσεγγίστε 
τα θέματα αυτά προσεκτικά.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Η πάλη 
για την εξουσία και τον έλεγχο είναι δυνατόν να εκδηλωθεί καθώς 
η Σελήνη και ο Πλούτωνας συγκρούονται. Προσπαθήστε να διατη-
ρήσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μπορεί φτάσετε στα άκρα αν δεν 
ελέγξετε τα συναισθήματά σας. Αν νιώθετε έντονη ανάγκη να συζη-
τήσετε την τρέχουσα κατάστασή σας με κάποιον, επιλέξτε κάποιον 
έμπιστό σας. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Η οι-
κογένεια αναστατώνεται από τη σύγκρουση της Σελήνης και του 
Πλούτωνα. Πολλά πράγματα γίνονται ασταθή, γι’ αυτό θα πρέπει 
να βρείτε νέους τρόπους και μεθόδους να κερδίσετε όσα θέλε-
τε. Η συναισθηματική ζωή σας είναι σε μεγάλη πίεση, κάνοντας 
οποιαδήποτε δέσμευση δύσκολη. Λόγω αυτής της αναταραχής 
μπορεί να υποφέρει και η γενική κατάσταση της υγείας σας. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Προκειμένου να 
αποφύγετε κάποια ασθένεια, προσπαθήστε να μην παραβλέπετε 
αυτά που νιώθετε στο σώμα και στην ψυχή σας. Ακούστε προσε-
κτικά αυτό που σας λέει το σώμα σας και σκεφθείτε το. Μη βγάζετε 
συμπεράσματα χωρίς να έχετε όλα τα δεδομένα της κατάστασης.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Το Σύμπαν θα σας δη-
μιουργήσει κάποια προβλήματα στα οικονομικά σας. Ο,τι στόχο 
βάλατε θα τον επιτύχετε αλλά η οικονομική στενότητα είναι πιθα-
νό να επηρεάσει τις προθέσεις σας και να μην χρησιμοποιήσετε 
τα επιτεύγματα σωστά. Αν κινηθείτε με γνώμονα τον φόβο ή την 
ανασφάλεια θα έχετε περαιτέρω επιπλοκές. 

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Κάποιο είδος συμβιβα-
σμού είναι απαραίτητο στην καθημερινότητά σας καθώς η Σελήνη 
στο ζώδιό σας σάς κάνει να υποφέρετε με τις αναποδιές. Εκκρε-
μείς υποθέσεις του παρελθόντος που σας κρατάνε πίσω μπορεί 
να προκαλέσουν δυσκολία στην ικανότητά σας να χειρίζεστε σω-
στά τις καταστάσεις που παρουσιάζονται. Βάλτε τα δυνατά σας να 
τα καταφέρετε. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Η συναισθηματική Σελήνη 
στον 12ο οίκο σας τείνει να σας φέρει μελαγχολία. Μη σπαταλάτε 
τον χρόνο σας προσπαθώντας να πείσετε τους στενόμυαλους αν-
θρώπους να αποδεχτούν την άποψή σας. Με τον ίδιο τρόπο, μην 
αφήνετε τους άλλους να επιβάλλουν τις προσωπικές πεποιθήσεις 
τους σ’ εσάς. Καθώς ο Ερμής είναι ανάδρομος είναι δύσκολο να 
κατανοήσετε τα πάντα.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Κάποιοι από εσάς 
θα ταραχθείτε στον προσωπικό τομέα καθώς η ευαίσθητη Σελήνη 
φέρνει διαπληκτισμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προσπαθή-
στε να μην πάρετε μέρος σε συζητήσεις για το σεξ ή την πολιτική 
με φίλους και συνεργάτες, γιατί είναι πιθανό να τσακωθείτε. Αντ’ 
αυτού, βρείτε ισορροπία στη ζωή σας και περάστε χρόνο με ση-
μαντικά για σας πρόσωπα.  

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Ενταση κάθε είδους 
επικρατεί σήμερα. Αν απελευθερωθείτε από ό,τι σας καταπιέζει, 
με τη βοήθεια του Ηλίου θα λύσετε όλα τα θέματα στο σπίτι και 
στις σχέσεις σας. Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες και να είστε ψύ-
χραιμοι σε κάθε βήμα σας. 

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Είναι κα-
λύτερο να κρατήσετε χαμηλούς τόνους καθώς η Σελήνη και ο Ερ-
μής βρίσκονται υπό πίεση. Μπορεί να υποφέρετε από δυσπεψία, 
γι’ αυτό προσέχετε τι τρώτε και πού. Αν έχετε τάσεις φυγής αλλά 
καθόλου χρήματα, περάστε λίγο χρόνο κοιτάζοντας ταξιδιωτικά 
φυλλάδια ή παρακολουθώντας Discovery Channel ώστε να αι-
σθανθείτε καλύτερα.   

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Οι κινήσεις των 
πλανητών σάς χαρίζουν μεγάλη ενέργεια. Αν συνδυάζεται ωστόσο 
με υπερένταση, κάντε κάποιου είδους σωματική δραστηριότητα 
προκειμένου να εκτονωθείτε και να χαλαρώσετε. Είναι ευκαιρία να 
πάρετε λίγο καθαρό αέρα και να απολαύσετε την ομορφιά της φύ-
σης. Γιατί να μην κάνετε ένα πικνίκ με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο; 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
βρίσκεται υπό πίεση στον 7ο οίκο σας και επηρεάζει τις σχέσεις 
σας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και μετρήστε μέχρι το δέκα πριν βά-
λετε τις φωνές, ειδικά αν έχετε να κάνετε με τον σύντροφο, τα 
παιδιά ή τους γονείς σας. Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να 
κατανοήσετε τις απόψεις της άλλης πλευράς. 


