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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Η σχέση με 
τον σύντροφό σας έρχεται στο προσκήνιο χάρη στην έκλειψη της 
Σελήνης στους Διδύμους. Μπορεί να χρειαστεί να αφιερώσετε χρό-
νο στον καλύτερο φίλο ή τον σύντροφό σας. Προσπαθήστε να δεί-
ξετε κατανόηση στην πίεση που θα δεχθείτε από τους αγαπημένους 
σας, γιατί διαφορετικά θα έλθουν τα πάνω κάτω.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Η έκλει-
ψη της Σελήνης φέρνει έντονες συνθήκες εργασίας. Μπορεί να 
υπάρξει ένα ξαφνικό γεγονός που θα κλονίσει τον χώρο της δου-
λειάς, γι’ αυτό θα πρέπει να είστε απαλλαγμένοι από οποιοδήποτε 
άλλο πρόβλημα για να το αντιμετωπίσετε με σοβαρότητα. Μέσα 
σε όλα αυτά, μην αμελήσετε την κατάσταση της υγείας σας και 
ειδικά μην το παρακάνετε με το φαγητό. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Η έκλει-
ψη της Σελήνης επηρεάζει τον 5ο οίκο σας, αυτόν της δημιουργικό-
τητας και του ρομαντισμού, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις χαρές 
και τις απολαύσεις ή στην έλλειψή τους από τη ζωή σας. Οσοι από 
εσάς έχετε παιδιά ή εργάζεστε με παιδιά θα δείτε ότι χρειάζονται 
περισσότερο την προσοχή σας. Δημιουργικά έργα θα καρποφορή-
σουν και ρομαντικές σχέσεις θα αρχίσουν να ανθούν.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Εκφράστε την 
αγάπη σας στους αγαπημένους τους, ιδιαίτερα στα παιδιά που 
έχετε στη ζωή σας. Είτε πρόκειται για τα παιδιά, τα εγγόνια σας, 
τα ανίψια ή τους γείτονες, δώστε τους κάτι για να τα βοηθήσετε να 
αναπτύξουν το πνεύμα τους. Κάντε τους δώρα που θα τα βοηθή-
σουν να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και ταυτόχρονα 
να μάθουν πράγματα.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Η σεληνιακή έκλειψη 
εμφανίζεται στον 3ο οίκο σας, αυτόν της επικοινωνίας, κάνοντας 
πρόσφατες συνομιλίες σας με σημαντικά πρόσωπα να αποδώ-
σουν καρπούς. Η σκέψη και η λήψη αποφάσεων μπορεί επίσης 
να επηρεαστούν από αυτήν την κατάσταση. Εάν έχετε κάποια 
σχέδια, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τα βάλετε μπρος. 
Μπορείτε να εκφράσετε τις ιδέες σας με μεγάλη επιτυχία.

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ).  Τα οικονομικά σας έρ-
χονται στο προσκήνιο. Η ευελιξία σάς σώζει και πάλι. Οικονομικές 
συνεργασίες πρέπει να τοποθετηθούν σε νέα βάση στο πλαίσιο της 
παρούσας έκλειψης, αλλά  θα πρέπει να αποδείξετε τις ικανότητές 
σας. Αγνοήστε τις φήμες στον χώρο εργασίας και δείξτε εμπιστοσύ-
νη στους συναδέλφους σας.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Η έκλειψη στο ζώδιό σας 
δίνει έμφαση στις κινήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων έξι μηνών. Οι αλλαγές που έχετε περάσει γίνονται 
τώρα εμφανείς. Οπως ο Ηλιος προχωρά μέσα από τον Τοξότη, 
οι σχέσεις σας θα αρχίσουν να αντικατοπτρίζουν τη νέα σας διά-
θεση. Να είστε προετοιμασμένοι για κάποια ένταση τις επόμενες 
εβδομάδες!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Η Σελήνη επηρεάζει 
τον 12ο οίκο σας που σχετίζεται με τα υποσυνείδητα θέματα. Τα 
όνειρα που έχετε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αποκαλύ-
πτουν πολλά για την ψυχολογική σας κατάσταση. Αν έχετε μεγά-
λη πίεση στην εργασία σας ή προβλήματα υγείας τον τελευταίο 
καιρό, ήλθε η ώρα να κάνετε περισυλλογή. Κλείστε την τηλεόρα-
ση για λίγες ημέρες και απολαύσετε τη σιωπή.  

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Οι φιλίες έρχονται στο 
προσκήνιο. Κάποιοι από εσάς θα δείτε να μετατρέπονται σε ερω-
τικές σχέσεις φιλίες ή δεσμούς να γίνονται όλο και περισσότερο 
σαν φιλικές σχέσεις. Η ένταση που αντιμετωπίζετε στις σχέσεις θα 
συνεχιστεί για αρκετό καιρό ακόμα, καθώς η έκλειψη της Σελήνης 
μεταμορφώνει τον τρόπο που εκφράζεστε.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
στους Διδύμους στρέφει το ενδιαφέρον στην καριέρα και τη φήμη 
σας. Οι περισσότεροι Παρθένοι είναι πολύ διακριτικοί και θα το 
εξαργυρώσουν αυτό με τις επιτυχίες που έρχονται στον δρόμο τους 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, πολλοί από εσάς θα 
πρέπει να ρίξετε μια ματιά και στο μέλλον, ώστε να είστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Η έκλειψη κά-
νει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα να αποδώσουν 
καρπούς. Ολη η σκληρή δουλειά που έχετε κάνει σε αυτούς τους 
τομείς θα αρχίσει να φαίνεται. Τα ταξίδιαθα διαδραματίσουν ση-
μαντικό ρόλο στη ζωή σας τον επόμενο μήνα, γι’ αυτό αναζητήστε 
ευκαιρίες για να επισκεφθείτε νέα μέρη, αφού φροντίσετε ιδιαίτε-
ρα τις λεπτομέρειες.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
φέρνει ισχυρά συναισθήματα στην επιφάνεια και έτσι είστε έτοι-
μοι να ασχοληθείτε με θέματα όπως το σεξ, ο θάνατος, η δύναμη 
και τα χρήματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η πάλη για 
την εξουσία είναι σε εξέλιξη ανάμεσα σε εσάς και κάποιον άλλο, 
γι’ αυτό πάρτε τις αποφάσεις σας προσεκτικά ώστε να μη βρεθείτε 
εκτεθειμένοι τους επόμενους μήνες.


