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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Καλοτυχία 
σάς έρχεται γι’ αυτό μην εκπλαγείτε αν σας δώσουν αύξηση ή 
προαγωγή σύντομα. Οι ανώτεροί σας είναι ευγενικοί απέναντί 
σας και αρχίζουν να βλέπουν με καλό μάτι τη δουλειά σας. Θα 
διαπιστώσετε ότι οι πλανήτες δουλεύουν για σας και να είστε 
έτοιμοι να καρπωθείτε τα καλά!

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Με τον 
Πλούτωνα υπό την πίεση στο ζώδιό σας, δεν θα αισθάνεστε πολύ 
καλά το πρωί. Τα γλυκά και τα πλούσια σε θερμίδες κρέατα μπορεί 
να έχουν ωραία γεύση, αργότερα όμως πιθανόν να δημιουργήσουν 
διαταραχές στα έντερά σας. Επίσης να καταναλώσετε με μέτρο αλ-
κοολούχα ποτά. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Τα 
οφέλη στην υγεία και την εργασία σας μπορεί να είναι μεγάλα 
με τη Σελήνη στο ζώδιό σας από σήμερα. Τώρα είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή για να ζητήσετε αύξηση. Οσοι θέλετε να κόψετε το 
κάπνισμα μπορείτε να κάνετε μια καλή αρχή για να απαλλαγείτε 
από αυτή την κακή συνήθεια. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Εκφράστε την 
αγάπη σας στο οικογενειακό περιβάλλον, ιδιαίτερα στα παιδιά. 
Είτε πρόκειται για τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας ή τα ανίψια σας 
βοηθήστε τα να αναπτύξουν το πνεύμα τους. Και αν θέλετε να 
τους χαρίσετε δώρα, προτιμήστε πράγματα που τα βοηθούν να 
εκφραστούν δημιουργικά.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Θα απολαύσετε τη δι-
αμονή στο σπίτι σήμερα καθώς ο Αρης ενεργοποιεί τον οίκο των 
επιχειρήσεων και των οικογενειακών υποθέσεων που τώρα ευ-
νοούνται. Επίσης είναι μια καλή στιγμή για να έρθετε σε επαφή με 
τους γονείς σας. Ακόμα κι αν δεν έχετε πολλά κοινά ενδιαφέροντα, 
θα τους δώσετε μεγάλη χαρά αν περάσετε αρκετό χρόνο μαζί τους. 

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Εύκολο θα είναι σήμερα 
να εκφράσετε τα συναισθήματά σας στους αγαπημένους σας κα-
θώς η Σελήνη ταξιδεύει μέσα από τον συναισθηματικό Καρκίνο. 
Γι’ αυτό κάντε τους ανθρώπους που αγαπάτε να το καταλάβουν. 
Αναμφίβολα οι ενέργειές σας είναι ξεκάθαρες, όμως κάποιοι άν-
θρωποι για να πειστούν θέλουν να ακούσουν πώς νιώθετε. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Πολλοί από εσάς θα θέ-
λετε να βοηθήσετε τους διπλανούς σας και γι’ αυτό θα είστε αρ-
κετά γενναιόδωροι με τις προσφορές σας. Μην απογοητευθείτε 
ωστόσο αν βρεθούν κάποιοι άλλοι που έχουν τη δυνατότητα να 
δώσουν περισσότερα από εσάς. Να θυμάστε ότι η καλή πράξη 
μετράει και όχι το μέγεθός της. Να είστε ευχαριστημένοι με όσα 
κάνετε για τους άλλους. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). ΠΘα αισθάνεστε ιδι-
αίτερα γενναιόδωροι καθώς ο κυβερνήτης πλανήτης σας, η Σε-
λήνη, μπαίνει στο ζώδιό σας τώρα. Αν δεν έχετε μετρητά να προ-
σφέρετε, σκεφτείτε να δώσετε λίγο από τον χρόνο και το ταλέντο 
σας. Οι περισσότεροι από εσάς είναι καλοί με τα παιδιά, γι’ αυτό 
δοκιμάστε να ψήσετε μπισκότα για παιδιά σε κάποιο νοσοκομείο. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Η ευαίσθητη Σελήνη 
στον 12ο οίκο σας θα σας βοηθήσει να αυτοσυγκεντρωθείτε. Εί-
ναι πιθανόν να ξυπνήσετε από ένα πολύ έντονο όνειρο. Δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στη διαίσθησή σας για να πετύχετε εκπληκτικά 
πράγματα. Το βράδυ απολαύστε ένα μπάνιο με αρωματικά κεριά. 

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Η Σελή-
νη και ο Πλούτωνας δημιουργούν μια περίεργη ένταση. Τουλά-
χιστον ο Αρης είναι στο πλευρό σας! Προσέξτε τι λέτε και πού, 
επειδή η Αφροδίτη και ο Ερμής που συγκρούονται προμηνύουν 
ότι τα επιχειρήματα και οι συναισθηματικές διαταραχές είναι 
στην ημερήσια διάταξη. Περιμένετε διαφωνίες στο σπίτι για ό,τι 
αφορά τις ευθύνες. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ) Με τη Σελήνη να 
λάμπει στο ζώδιό σας θα έχετε αρκετή επιτυχία στις δραστηριότητές 
σας. Οι επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις πάνε καλά, αν 
και μπορεί να νιώθετε ότι είστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 
Να κάνετε μια καλή πράξη όχι μόνο γιατί θα σας κάνει να νιώσετε 
καλά αλλά και γιατί θα στρέψει και όλα τα μάτια πάνω σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Βάλτε υψη-
λούς στόχους καθώς η Σελήνη και ο Αρης συνδυάζονται για να 
σας βοηθήσουν να τους επιτύχετε. Θέματα πίστης, φιλοσοφίας, 
δικαίου και δημοσιότητας θα πάνε όλα καλά τώρα. Αν ταξιδεύετε, 
η τύχη είναι με το μέρος σας, αλλά βεβαιωθείτε ότι οι κρατήσεις  
ισχύουν για να μη βρεθείτε προ απροόπτων.


