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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Ο Κρό-
νος, ως πλανήτης κυβερνήτης σας, κάνει τα όνειρά σας πραγματι-
κότητα. Δεν πρέπει να υποτιμήσετε τη δύναμη των λέξεων και των 
σκέψεων, γι’ αυτό προτού μιλήσετε να είστε σίγουροι για ό,τι θέλετε 
να πείτε. Η ημέρα προσφέρεται για να γράψετε βαθύτερες σκέψεις 
σας. Κάντε μια λίστα με τους στόχους για την επόμενη χρονιά. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Ζητήστε 
από άλλους να σας βοηθήσουν να έρθετε σε επαφή με τον εσωτε-
ρικό σας κόσμο, αυξάνοντας την ικανότητά σας να κατανοήσετε τη 
σημασία της ζωής. Κρύβετε δυνάμεις που ούτε οι ίδιοι δεν γνω-
ρίζετε και τώρα είναι η στιγμή να τις ανακαλύψετε. Προσπαθήστε 
να μην παραμελήσετε τις βαθύτερες ανάγκες σας. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Ο Ηλιος, η Σε-
λήνη και ο Δίας εναρμονίζονται καλά, κάνοντάς σας να σχεδιάζετε 
το μέλλον. Η δύναμη της θετικής σκέψης μπορεί να αξιοποιηθεί 
πλήρως σήμερα. Το να κάνετε θετικές σκέψεις ίσως ακούγεται κοι-
νότοπο, όμως στην περίπτωσή σας μπορεί να έχει αποτελέσματα 
και να δείτε τις υποθέσεις σας να προοδεύουν αργά αλλά σταθερά.

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Η Σελήνη κινείται μέσω 
του Λέοντα στον 5ο οίκο σας, του ρομαντισμού και της δημιουρ-
γικότητας, δίνοντάς σας χαρούμενη διάθεση σε όλη τη διάρκεια 
της ημέρας! Εκφράστε τη χαρά και τη δημιουργικότητα σας, επι-
τρέποντας στο παιδί που κρύβετε μέσα σας να βγει και να απο-
λαύσει τις στιγμές. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Περάστε όσο το δυνατόν 
περισσότερο χρόνο χαλαρώνοντας σήμερα. Μπορείτε να εργαστεί-
τε σκληρά και αύριο. Θα πρέπει να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες 
σας, γι’ αυτό αποφύγετε κοινωνικές εκδηλώσεις, αν μπορείτε.   

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Απαντήσεις στα προβλή-
ματά σας θα βρείτε εκεί που δεν το περιμένετε. Ωστόσο, μην πείτε 
πράγματα που πραγματικά δεν θέλετε. Δεν έχει σημασία πόσο εν-
θουσιασμένοι είστε, σκεφτείτε δύο φορές πριν να μιλήσετε για να 
είστε σίγουροι πως δεν θα προσβάλλετε τα αισθήματα των άλλων.  

ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Ηρθε η ώρα να εξι-
σορροπήσετε το βιβλίο εξόδων - εσόδων και να οργανώσετε τα 
οικονομικά σας, αν θέλετε να αποφύγετε το χρέος το προσεχές 
έτος. Ευτυχώς, πολλοί από εσάς τα έχετε πάει πολύ καλά αυτήν 
τη χρονιά με την καριέρα και έχετε εξασφαλίσει κάποια χρήματα 
παραπάνω. Και πάλι όμως θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί 
με τα ποσά που βγαίνουν από το πορτοφόλι σας.  

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Η Σελήνη στον Λέοντα 
ζωντανεύει τον 1ο οίκο σας, της προσωπικότητας, και σας υπεν-
θυμίζει ότι είστε ζωντανοί. Και η Αφροδίτη όμως σταματά στον 
οίκο του ρομαντισμού και της γιορτής. Οι περισσότεροι θα είστε 
έτοιμοι να απολαύσετε τις γιορτές. Μην το παρακάνετε ωστόσο 
και έχετε δυσάρεστα αποτελέσματα. 

ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Μπορεί 
να πλησιάζει η περίοδος των διακοπών, όμως οι περισσότεροι 
από εσάς είστε περισσότερο εσωστρεφείς από ποτέ. Μη μένετε 
στα παρασκήνια και αφήνετε κάποιον άλλον να γίνει το αστέρι 
της ημέρας. Απολαύστε τα πάντα σήμερα. Βγείτε, διασκεδάστε και 
περάστε μερικές ήσυχες στιγμές.   

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Με τη συναισθη-
ματική Σελήνη στον Λέοντα να επηρεάζει τον 11ο οίκο σας, των 
φίλων και των συνεργατών, θα απολαύσετε τη συντροφιά των αγα-
πημένων σας προσώπων. Μπορεί να υπάρχει κάποια ανησυχία για 
υπερβολικές δαπάνες ή σπατάλες, όμως μην αφήνετε τις απόψεις 
των άλλων να σας αναστατώσουν. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ). Οι επιχειρη-
ματικές συνεργασίες και οι σημαντικές σχέσεις δέχονται μεγάλη 
πίεση σήμερα. Μια απρόβλεπτη εξέλιξη ίσως σας δημιουργήσει 
προβλήματα, οπότε να είστε σε επιφυλακή. Σε θέματα καρδιάς, 
θα πρέπει να μείνετε ήρεμοι και να μην κλιμακώνετε καταστάσεις 
ώστε να αποφύγετε τα χειρότερα. Η ισορροπία είναι η λέξη κλειδί 
για την ημέρα. 

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Με την πύ-
ρινη Σελήνη στον Λέοντα σε αρμονία με τον ισχυρό Δία, μπορείτε 
να προσβλέπετε σε μια καλή ημέρα. Αφήστε τον εαυτό σας να 
ονειρευτεί ένα συναρπαστικό και περιπετειώδες μέλλον. Αν δεν 
έχετε τη δυνατότητα, πάρτε το αυτοκίνητο και πάτε σε κάποιον 
κοντινό προορισμό, διαφορετικά δείτε ένα ντοκιμαντέρ για κά-
ποιο εξωτικό μέρος.


