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ΛΥΣΕΙΣ

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Προσπάθησε 
να βάλεις προγραμματισμό σε ό,τι κάνεις. Δες τις καταστάσεις από μία 
άλλη σκοπιά. Μήπως μερικά πράγματα δεν τα βλέπεις όπως είναι, 
αλλά η μεγάλη ανυπομονησία που έχεις, σε αποσυντονίζει;

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου) 
Αγαπητέ Ταύρε, η σημερινή Τετάρτη θα έχει αρκετό άγχος, καθώς οι 
υποχρεώσεις σου είναι πάρα πολλές και στην πραγματικότητα δεν τις 
προλαβαίνεις όλες. Όπως και να έχει, θα πρέπει να είσαι ψύχραιμος 
και να κάνεις όσα μπορείς, χωρίς να βγαίνεις από τα όριά σου. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου) 
Αγαπητέ Δίδυμε, αυτή η ημέρα πρόκειται να σε ευνοήσει σε πολλές 
καθημερινές σου ασχολίες, αρκεί όμως και εσύ από την μεριά σου 
να φροντίσεις να σταματήσεις να γκρινιάζεις για το παραμικρό ή να 
προκαλείς τα όρια αυτών που συναναστρέφεσαι. Συνειδητοποίησε 
ότι όλες οι στιγμές δεν είναι ίδιες και προσπάθησε να καταλάβεις και 
τις ανάγκες των γύρω σου. Έτσι, όλα θα πάνε μια χαρά.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου) 
Αγαπητέ Καρκίνε, μια ημέρα έντασης και εκνευρισμού που πιθανόν 
να έχει δυσάρεστο αντίκτυπο στην ψυχολογία ή τις ασχολίες σου θα 
είναι αυτή η Τετάρτη για το ζώδιό σου. Η σχέση σου με τους άλλους 
και ειδικά με φιλικά σου άτομα, θα παρουσιάσει μια εκρηκτικότητα 
με δυσάρεστα αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Απόφυγε τις 
βιαστικές αποφάσεις ή τις σπασμωδικές ενέργειες και ό,τι κάνεις, 
φρόντισε να είναι μετρημένο. Το βράδυ πέρνα χαλαρά, κάνοντας 
συζητήσεις που σε ευχαριστούν ψυχικά.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου) 
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα μπορείς να ασχοληθείς με δημιουργικά 
πράγματα για να νιώσεις καλύτερα. Μπαίνεις σε μια πολύ ευνοϊκή 
περίοδο για τα σχέδιά σου. Προγραμματίσου και προετοιμάσου ανά-
λογα, για τις ευχάριστες εξελίξεις που θα έρθουν.

Παρθένος (23 Αυγούστου - 23 Σεπτεμβρίου) 
Αγαπητέ Παρθένε, η σημερινή Τετάρτη έχει αυξημένες υποχρεώσεις, 
αρκετό άγχος και μια πίεση που δεν σε αφήνει να λειτουργήσεις σω-
στά. Βάλε μπροστά τη λογική σου και μην αφήνεις τον πανικό να σε 
καταβάλει. Δείξε προσοχή και αυτοέλεγχο για να τα καταφέρεις.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου) 
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα οι ευθύνες που θα έχεις θα σου δημιουρ-
γήσουν άγχος και πάρα πολλή ένταση. Φρόντισε να μην τα βάλεις 
με άτομα που δεν φταίνε σε τίποτα. Μπορείς να κάνεις καινούργια 
ξεκινήματα, αρκεί να ξέρεις από πριν τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί 
πραγματικά. Να ξέρεις ότι πολλές προβληματικές υποθέσεις φτάνουν 
στο τέλος τους και θα έρθει η επιτυχία που περιμένεις εδώ και αρκετό 
καιρό.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου) 
Φίλε Σκορπιέ, είσαι σε μία γενικότερη αναταραχή που σε εμποδίζει 
να βάλεις σε τάξη διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Ο εκνευρι-
σμός και η ένταση θα είναι το χαρακτηριστικό αυτής της μέρας για 
το ζώδιό σου. Μετά το μεσημέρι, να ξέρεις ότι πρέπει να κινηθείς 
γρήγορα σε καταστάσεις που μπορεί να συμβούν, γιατί περίεργα θα 
είναι τα συναισθήματα που θα σε διακατέχουν και ανάλογες θα είναι 
και οι ενέργειες σου. Πέρασε τη βραδιά με δικά σου άτομα, για να 
νιώσεις καλύτερα.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου) 
Σήμερα δεν πρέπει να επιτρέψεις στον εαυτό σου να ταραχτεί από 
τη συμπεριφορά των άλλων και φυσικά δεν πρέπει να ασχοληθείς 
με κουβέντες που δεν σε οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε εντάσεις. 
Προσπάθησε να μην βγεις από το πρόγραμμά σου, γιατί είναι πολύ 
εύκολο οι υποχρεώσεις σου να συσσωρευτούν και να σε δυσκολέ-
ψουν ακόμα περισσότερο.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου) 
Σήμερα, θα βρεθείς να διαφωνείς με κάποια άτομα, αλλά δεν χρειά-
ζεται να έρχεσαι σε αντιπαραθέσεις μαζί τους. Προτίμησε να μείνεις 
μακριά τους, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να σου χαλάνε την ψυ-
χολογία. Γενικά προσπάθησε να είσαι θετικός στις αλλαγές που συμ-
βαίνουν γύρω σου και μην απογοητεύεσαι με την πρώτη δυσκολία. 
Αν αφήσεις τις καταστάσεις να ωριμάσουν, θα εξελιχθούν υπέρ σου.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 19 Φεβρουαρίου) 
Φίλε Υδροχόε, οι ευκαιρίες που θα έχεις αυτήν την Τετάρτη θα είναι 
πάρα πολλές. Πρέπει να κινηθείς πολύ γρήγορα και έξυπνα, για να 
μπορέσεις να φτάσεις στην επιτυχία γρηγορότερα. Οι δυνατότητές 
σου είναι επίσης πολλές και ο δυναμισμός σου στα ύψη. Φρόντισε να 
καταστρώσεις ένα πολύ καλό πρόγραμμα, για να θέσεις σε εφαρμο-
γή τις προσδοκίες σου και μην χάνεσαι στις λεπτομέρειες.

Ιχθείς (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Αγαπητέ Ιχθύ, αυτή η Τετάρτη θα μειώσει έντονα την επικοινωνιακή 
σου δεινότητα και θα χρειαστεί επιπλέον προσπάθεια από την μεριά 
σου για να κρατήσεις ως έχουν τις σημαντικές σχέσεις της ζωής σου. 
Να θυμάσαι ότι η επιτυχία σου έγκειται στην υπευθυνότητα και την 
ειλικρίνεια που θα υιοθετήσεις.

ΖΩΔΙΑ

Οριζόντια
   1. Πουλί θήραμα με μακρύ ράμφος.
    8. Μέρος από όπερα.     9. Ρουχοφάγο έντομο (αρχ.).
    10. Ιταλός συνθέτης της όπερας (1792-1868).
    12. Γράμματα από το… Μάκη.
    13. Εθνικός μας ευεργέτης (1783-1856).
    15. Και καταδίωξης… πιάνει πολλούς.
    17. Δίψηφο σύμφωνο.     18. Άψογη… συμπεριφορά.
    22. Χαϊδεμένη… Αναστασία.     24. Βρίσκεται απέναντι από το 
Χονγκ Κονγκ.     25. Γάλλος σκηνοθέτης.
    27. Άγιος… χωρικών.     28. Οπωροφόρο δέντρο.
    30. Κόρακα… φωνή.     32. Πτυχή σε ύφασμα.
    34. Κοιλάδα της Ιταλίας.     36. Ο ένας ήταν Λοκρός.
    38. Μεγάλη… ο πανούργος.     40. … Βιετ: παλιά ονομασία 
του Βιετνάμ.     42. Ντάιαν…: Αμερικανίδα ηθοποιός.
    44. Βρίσκονται στη… μέθη.     45. Τα εννέα μας δίνουν μια 
μονάδα.     47. Γαμπρός και συνεργάτης του Μουσολίνι.
    49. Κάρλος…: ο εικονιζόμενος.     50. Ανοσιούργημα (αρχ.).

Κάθετα
1. Ποιητική συλλογή του Νίκου Καββαδία.     2. Σκηνοθετη-
μένος, προμελετημένος (μτφ.).     3. Αριθμητικό απόλυτο της 
Αρχαίας.     4. Καρπός ενός οπωροφόρου δέντρου.
    5. Μονάδα βάρους του Χονγκ Κονγκ.     6. Σήματος… αρχή.     
7. Αστείρευτα, ανεξάντλητα.     11. Παλιά ονομασία της λίμνης 
Μαλάουι.     14. Θεός των Βαβυλωνίων.     16. Πριν ήταν… 
βρέφος.     18. Μία απ’ αυτές και η Πενθεσίλεια.     19. Είδος 
μαλακόστρακου.     20. Αρχικά παλιού κόμματος.     21. Νομα-
δική φυλή της Αφρικής.     23. Προπύργιο, φυλακτήριο (αρχ.).     
26. Επιστημονικά το γιασεμί.     29. Κιβώτιο από σανίδες.     31. 
Ηθικά ενάρετος.     33. Ινδός νομπελίστας φυσικός.
    35. Θυμίζει… Τσανακλίδου.     37. Είναι τα υφάσματα από 
αμίαντο.     39. Σ’ αυτό… πέφτουν πολλές προσπάθειες.     41. 
Πρόθεση… ανακίνησης.     43. Διπλό… φοβίζει μωρά.
    46. Όμοια σύμφωνα.     48. Κομμάτι… αγάλματος.


