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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Τα φώτα 
της Σελήνης φτάνουν μέχρι τον 10ο οίκο σας, της καριέρας και της 
φήμης, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται παράλληλα και ο δυναμι-
κός Αρης. Ετσι, σας δίνεται η δυνατότητα να κλείσετε επιτέλους τις 
εκκρεμότητές σας πριν από το τέλος του έτους. Κανένας δεν έχει 
όρεξη να δουλέψει τώρα, ειδικά με το άγχος που έχουν πολλοί για 
το μέλλον.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Οι φίλοι 
θα σας ενθαρρύνουν και θα σας υποστηρίξουν, γι’ αυτό επωφε-
ληθείτε από ό,τι έχουν να σας προσφέρουν! Θα είναι δύσκολο να 
συγκεντρωθείτε και να βγάλετε δουλειά, θα υπάρξει όμως αρ-
κετός χρόνος να καλύψετε τη διαφορά την επόμενη εβδομάδα. 
Προχωρήστε και αντιμετωπίστε πιο χαλαρά τις υποθέσεις σας. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Μια σύ-
μπτωση μπορεί να αποδειχθεί πολύ εποικοδομητική για τη ζωή σας 
καθώς το φως της Σελήνης φτάνει μέχρι τον οίκο σας των μυστη-
ρίων. Κάποιοι μπορεί τρομάξετε λίγο από όλη αυτή την περίεργη 
δραστηριότητα αλλά να είστε σίγουροι ότι αυτό είναι απλώς ο τρό-
πος του Σύμπαντος για να φέρει αλλαγές στη ζωή σας.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Τόσο η ερωτι-
κή σχέση όσο και η καριέρα σας φαίνεται πως χρειάζονται την 
προσοχή σας, προσθέτοντας στρες στη ζωή σας. Θα πρέπει να 
βρείτε έναν τρόπο να εξισορροπήσετε την κατάσταση όσο ο Ερ-
μής εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία στον οίκο της 
καριέρας και της κοινωνικής θέσης. Μην υποτιμάτε τη δύναμη 
του Αρη, θα σας επηρεάσει σύντομα.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Ο 6ος οίκος σας, της 
υγείας, ενεργοποιείται με τη Σελήνη στην Παρθένο σήμερα, γι’ 
αυτό ασχοληθείτε με τη φυσική σας κατάσταση. Παρότι οι περισ-
σότεροι Κριοί είστε πάρα πολύ δραστήριοι και δεν παίρνετε εύκο-
λα βάρος, είναι σημαντικό να προσέξετε τη διατροφή σας. Πετάξτε 
όλα τα πλούσια σε λιπαρά τρόφιμα από το ψυγείο σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ).  Η ημέρα αρχίζει με 
διάθεση αισιοδοξίας καθώς η Σελήνη περνάει μέσα από τον 5ο οίκο 
σας, του ρομαντισμού και της δημιουργικότητας. Περάστε χρόνο με 
τα παιδιά σας και αφήστε για λίγο το άγχος και τα προβλήματα μα-
κριά σας. Εχετε μεγάλη ενέργεια και πρέπει να την εκμεταλλευτείτε!  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Κάποιος νομίζει ότι είναι 
σε θέση να οργανώσει τη ζωή σας καλύτερα απ’ ό,τι εσείς. Αν 
και μπορεί να έχει δίκιο, πρέπει να έχετε το προνόμιο να κάνετε 
τα λάθη σας. Από τη στιγμή βέβαια που έχετε συναντήσει κάποια 
προβλήματα, θα πρέπει εξετάσετε τι πήγε στραβά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Η ημέρα προσφέρε-
ται για να εκφράσετε την αγάπη σας, είτε με λόγια είτε με πράξεις, 
καθώς η συναισθηματική Σελήνη σάς βοηθά να βγείτε από το κα-
βούκι σας. Ακόμα κι αν είστε απασχολημένοι, θα πρέπει να βρείτε 
χρόνο για τον σύντροφο ή τα παιδιά σας.  

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Εστιάστε σε αυτό που 
πρέπει να γίνει και όχι σε ονειροπολήσεις για να σημειώσετε κά-
ποια πρόοδο σήμερα. Θα πρέπει να κινηθείτε με γρήγορο ρυθμό, 
τακτοποιώντας τυχόν εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να σας 
καθυστερήσουν αργότερα. Αφιερώστε χρόνο για τον έλεγχο της 
οικονομικής σας κατάστασης.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
σάς δίνει επιπλέον συναισθηματική δύναμη σήμερα, βοηθώντας 
σας να τελειώσετε τις υποχρεώσεις σας πριν από το τέλος του 
έτους. Το στοιχείο σας είναι η οργάνωση, γι’ αυτό πρέπει να επιδο-
θείτε να διορθώσετε ό,τι σας πάει στραβά. Αυτή είναι μια πρόκληση 
για εσάς τώρα. Απολαύστε τα φώτα της δημοσιότητας που στρέφο-
νται πάνω σας. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ). Αν μπορείτε 
περάστε την ημέρα μακριά από την εργασία, μείνετε σπίτι και ξε-
κουραστείτε. Ηρθε η ώρα να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας. 
Σίγουρα υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, όμως θα 
υπάρξει χρόνος γι’ αυτό τις επόμενες ημέρες. Προσέξτε ιδιαίτερα 
τις εσωτερικές ανάγκες σας.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Ολα γίνονται 
πιο εύκολα σήμερα καθώς η Σελήνη εισέρχεται στον 11ο οίκο σας, 
αυτόν των φίλων και συνεργατών. Η υποστήριξη και η ενθάρρυνση 
που παίρνετε από τους φίλους μπορεί να σας εμπνεύσουν πραγ-
ματικά. Κάντε μια συζήτηση για τις καλές εποχές που θα έρθουν με 
εκείνους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εσάς.


