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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Η συναισθη-
ματική Σελήνη περνάει μέσα από τον 8ο οίκο σας σήμερα, αυτόν 
του σεξ, των χρημάτων και της εξουσίας, δίνοντάς σας την ώθηση 
να κυριαρχήσετε στον μικρόκοσμό σας. Αν κάνετε σωστό προ-
γραμματισμό θα εκπλαγείτε από το πόσο γρήγορα όλα αρχίζουν 
καλά και οι υποθέσεις σας έχουν αίσιο τέλος. 

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Δώστε 
άφθονη αγάπη στον σύντροφό σας καθώς η Σελήνη φωτίζει τον 
γάμο και τις συνεργασίες σας. Αυτή ήταν μια καλή χρονιά για το 
νοικοκυριό σας, με πολλές αλλαγές που οδήγησαν σε μεγαλύτε-
ρη κατανόηση. Την περίοδο αυτή εννοείται η μετακόμιση σε ένα 
νέο σπίτι ή μια ανακαίνιση.    

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Τα συ-
ναισθήματά σας μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία σας. 
Οι περισσότεροι Υδροχόοι έχουν υπομείνει έναν μαραθώνιο του 
στρες κατά το παρελθόν αλλά οι αλλαγές που έχουν περάσει είναι 
μέρος του μετασχηματισμού της ζωής τους. Η νέα χρονιά μπορεί 
να αποδειχθεί σχεδόν εξίσου αγχώδης, όμως θα είστε προετοι-
μασμένοι για ό,τι ακολουθεί. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Με το φεγγάρι 
να εισέρχεται στον 5ο οίκο σας, του ρομαντισμού και της δημιουρ-
γικότητας, θα πρέπει να έχετε μια μάλλον παιχνιδιάρικη διάθεση. Η 
εποχή των διακοπών φέρνει στην επιφάνεια το παιδί που κρύβετε 
μέσα σας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν χρειάζεται να δαπανήσετε 
χρήματα για να απολαύσετε αυτό το συναίσθημα. Κάντε μια βόλτα 
σε μια πλατεία, όπου υπάρχουν πολλά φώτα και μουσική. 

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Η Σελήνη μπαίνει στον 
4ο οίκο σας που σχετίζεται με το σπίτι και την οικογένεια και έτσι 
σας φέρνει πιο κοντά σε αυτούς που αγαπάτε. Αυτή είναι η πιο 
όμορφη εποχή του χρόνου για να την περάσετε στο σπίτι με την 
οικογένειά σας, παρότι μπορεί να είναι αγχώδης. Αφιερώστε λίγο 
χρόνο στη χαλαρώσετε και την απόλαυση.

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Η Σελήνη προκαλεί τον 
3ο οίκο σας, αυτόν της επικοινωνίας και των σύντομων ταξι-
διών. Φαίνεται ότι το τηλέφωνο δεν θα σταματήσει να χτυπάει 
και τα e-mails θα συσσωρεύονται. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και 
ασχοληθείτε με κάθε στοιχείο που έρχεται σ’ εσάς. Το βράδυ 
απολαύστε μια βόλτα στη γειτονιά σας.   

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Βάλτε τα οικονομικά σας 
σε τάξη καθώς η Σελήνη μπαίνει στον 2ο οίκο σας, αυτόν των 
προσωπικών οικονομικών. Θα αισθανθείτε πολύ καλύτερα όταν 
πληρώσετε τους λογαριασμούς σας και ξέρετε τι έχει απομείνει στο 
πορτοφόλι σας. Προσπαθήστε να περιορίσετε τις δαπάνες με την 
πιστωτική σας κάρτα. Ο πειρασμός να ξεφύγετε στις αγορές μπορεί 
να είναι ισχυρός, προσπαθήστε όμως να κρατήσετε τον έλεγχο. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Η εποχή των δια-
κοπών σε συνδυασμό με τη Σελήνη στο ζώδιό σας σάς κάνει να 
έχετε εξαιρετική διάθεση. Πριν κάνετε σοβαρές συζητήσεις να 
είστε βέβαιοι ότι θα δώσετε την προσοχή σας σε κάποιον πολύ 
σημαντικό για εσάς, ο οποίος μπορεί να αισθάνεται μάλλον ασή-
μαντος δίπλα σας.    

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Η επιβράδυνση των 
σχεδίων σας επιβάλλεται καθώς η Σελήνη μπαίνει στον 12ο 
οίκο σας, των μυστικών και της μοναξιάς. Η ημέρα σηματοδοτεί 
την έναρξη μιας περιόδου με έντονα σκαμπανεβάσματα και έτσι 
προετοιμαστείτε, επαναφορτίζοντας τις μπαταρίες σας για να 
μπορέσετε να αντέξετε. Αποφύγετε τους ανθρώπους και τους 
τόπους που σας κάνουν να νιώθετε άβολα. 

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Ο χρό-
νος που περνάτε με τους φίλους και συνεργάτες θα είναι εποι-
κοδομητικός καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Καρκί-
νου. Φαίνεται ότι κάποιοι από τους φίλους σας είναι πραγματικά 
σαν οικογένεια για εσάς, γι’ αυτό απολαύστε αυτόν τον ιδιαίτερο 
δεσμό μεταξύ σας. Οι εργασίες στο γραφείο μπορεί να φαίνο-
νται παιχνιδάκι, καταλαμβάνουν όμως το μεγαλύτερο μέρος 
του χρόνου σας.    

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Πρέπει να δείξετε 
υπευθυνότητα σήμερα καθώς η Σελήνη μπαίνει στον 10ο οίκο, της 
καριέρας και της κοινωνικής σας θέσης. Οι δυνατότητες ηγεσίας 
που διαθέτετε είναι ιδιαίτερα ορατές καθώς οι γύρω σας αναζητούν 
τη γνώμη σας συνεχώς, τόσο σε θέματα επιχειρήσεων όσο και της 
οικογένειας. Χρησιμοποιήστε τις διπλωματικές ικανότητές σας για 
να διατηρήσετε την ηρεμία στο περιβάλλον σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
μπαίνει στον Καρκίνο και τον 9ο οίκο σας, αυτόν των ταξιδιών 
και της περιπέτειας, πυροδοτώντας ονειροπολήσεις. Αν αι-
σθανθείτε έντονη διάθεση για διακοπές, αφήστε το μυαλό σας 
να ταξιδέψει σε ονειρικούς τόπους. Παρ’ όλα αυτά θα επανέλ-
θετε στην πραγματικότητα λόγω της έντασης που σας προκα-
λούν οικογενειακά ζητήματα.


