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ΤΟξΟΤηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Επικεντρω-

θείτε στις σχέσεις σας και προσπαθήστε να πάρετε ό,τι περισ-

σότερο από αυτές. Θα είστε σε θέση να εκφράσετε τις σκέψεις 

σας με σαφήνεια και ειλικρίνεια, γι’ αυτό χρησιμοποιήστε αυτή 

την ευκαιρία για να επιλύσετε βασικά ζητήματα. Μην ανησυχείτε, 

τα πράγματα θα πάρουν καλύτερη τροπή, καθώς η Σελήνη κάνει 

ημιτετράγωνο με τον Κρόνο!

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Σήμερα το 

αίσθημα ευθύνης σας κατακλύζει. Να είστε προετοιμασμένοι ότι θα 

παγιδευτείτε στον χώρο εργασίας σας. Αν είστε άνεργοι, αυτή είναι 

η κατάλληλη στιγμή να ψάξετε για δουλειά με τον Ερμή να κινείται 

παράλληλα με τον Δία. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Ευοίω-

νες προοπτικές διαφαίνονται στον ορίζοντα καθώς ο Ηλιος εισέρ-

χεται στους Διδύμους με έκλειψη, τον κοσμικό οίκο που κυβερνά 

τα ζητήματα που μπορούν να ενισχύσουν το εγώ σας. Η γοητεία 

σας αναπτύσσεται. Απολαύστε τις προσεχείς εβδομάδες, καθώς 

θα σας φέρουν δημιουργικότητα, αστεία και στιγμές απόλαυσης. 

Απολαύστε τις καλές στιγμές με τους φίλους και τα παιδιά. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡΤΙΟΥ). Καθώς ο Ηλιος 

μπαίνει στους Διδύμους στον 4ο οίκο σας, οι σχέσεις σας ενισχύ-

ονται. Θα αποκτήσετε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τα αδέλφια σας και 

θα συνδεθείτε με τα μέλη της οικογένειάς σε βαθύτερο επίπεδο.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Ο Ηλιος εισβάλλει και 

πάλι στους Διδύμους με την έκλειψη κάνοντάς σας να νιώσετε υπέ-

ροχα σήμερα! Οι δεξιότητες της επικοινωνίας θα ενισχυθούν και τα 

καλά συναισθήματα θα εισβάλλουν στη ζωή σας. Απολαύστε αυτήν 

τη μεγάλη ημέρα και κρατήστε ενέργεια για αργότερα όταν ο Ηλιος 

θα κάνει θετική σύνοδο με τη Σελήνη. 

ΤΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Καθώς η Σελήνη ανα-

παύεται στους Διδύμους στον 2ο οίκο σας, θα έχετε ιδέες  για να 

αυξήσετε τα οικονομικά σας. Ζητήστε συμβουλές από τους ειδή-

μονες για να έχετε μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους! 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Ο Ηλιος εισέρχεται σή-

μερα στο ζώδιό σας κάνοντας έκλειψη, γι’ αυτό Θα αισθανθείτε 

αναζωογονημένοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση και ενέργεια. Προ-

ετοιμαστείτε για την επόμενη ημέρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τον 

χρόνο να γράψετε όλα τα σχέδια που έχετε κατά νου. Οι πλανήτες 

θα σας βοηθήσουν. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).ΠΘα έχετε μειωμέ-

νη ενέργεια σήμερα καθώς ο Ηλιος εισέρχεται στους Διδύμους.  

Προσπαθήστε να ξεκουραστείτε όσο γίνεται περισσότερο. Η προ-

σπάθειά σας να καταφέρετε διάφορα θα είναι μάταιη. Κάντε κου-

ράγιο και υπομονή και στο τέλος θα ανακάμψετε.

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ). Θα νιώσετε σαν να είστε 

μέρος ενός μεγάλου κοσμικού παιχνιδιού και κατά κάποιον τρόπο 

θα είστε σε θέση να προβλέψετε τις γραμμές του καθενός. Αυτό 

συμβαίνει επειδή ο Ηλιος μπαίνει στους επικοινωνιακούς Διδύ-

μους. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες δεξιότητες επικοινωνίας τώρα 

που μπορείτε γιατί έχετε ανάγκη από κινητικότητα σε κάθε τομέα! 

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ - 23 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ). Καθώς ο 

Ηλιος εισέρχεται στους Διδύμους, ο 10ος οίκος σας, της καριέ-

ρας και της φήμης, παίρνει φωτιά. Να είστε έτοιμοι να σκεφτείτε 

σοβαρά τη θέση σας στη ζωή. Δυνατότητες για μεγάλες αλλαγές 

θα δοθούν αλλά θα πρέπει να πάρετε σοφές αποφάσεις ώστε να 

βγείτε ευνοημένοι στο μέλλον. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠΤΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ) Σήμερα ο Ηλιος 

εισέρχεται στους εκλεκτικούς επικοινωνιακούς Διδύμους, γι’ 

αυτό αρχίστε να προετοιμάζεστε για μια ενδιαφέρουσα πνευ-

ματική περίοδο.   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Καθώς ο 

Ηλιος εισέρχεται στους Διδύμους, θα σκεφτείτε περισσότερο τα 

έργα και τις φιλοδοξίες σας από τη ζωή. Είναι πολύ θετική η 

περίοδος για τις σχέσεις, αφού ο 7ος οίκος σας, των συναισθη-

μάτων, τονίζεται. Να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε κάποιες 

αντιδράσεις.


