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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η χρονιά του 2020 είναι μία σημαντική χρονιά για τις αρχές του 21ου αιώνα. Ση-

μειώνεται με την έναρξη του έτους αμέσως αμέσως μία σημαντική σύνοδος, 

αυτή του Κρόνου με τον Πλούτωνα. Αν και για πολλά χρόνια φοβόμασταν αυτή 

τη σύνοδο, τώρα που ήρθε πιο κοντά παραμένουμε κάπως στο σκοτάδι, για το 

αν τελικά θα φέρει το τέλος του κόσμου, όπως νομίζαμε. Σίγουρα πάντως αν 

συνδυαστεί με τα άλλα αστρολογικά γεγονότα των αρχών του έτους, εκλείψεις, 

πολλαπλή παρουσία πλανητών στον Αιγόκερω, κλπ, δεν μπορούμε να πούμε 

ότι θα περάσει απαρατήρητη. 

Η χρονιά όμως είναι σημαντική γιατί έχουμε και την είσοδο του Δία στον Αιγό-

κερω. Έτσι θα βρεθούμε σε μία χρονιά που τέσσερις μεγάλοι πλανήτες, ο Δίας, 

ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Πλούτωνας θα είναι σε ζώδια της Γης. Αυτό μας 

δείχνει πόσο σημαντική θα είναι αυτή η χρονιά για πρακτικά θέματα. Είναι μία 

χρονιά που θα κληθούμε όλοι να υποστηρίζουμε αυτά που λέμε με στοιχεία 

και όχι απλά με θεωρίες. 

Στην έκδοση αυτή συνεργάστηκαν αφιλοκερδώς πολύ καλοί φίλοι και συνάδελ-

φοι που θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και ονομαστικά. Η Κωνσταντίνα Βλα-

χοπούλου, η Χριστίνα Φούσκα, η Κατερίνα Καράμπελα, ο Μιχάλης Αντιώτης, η 

Λιλίκα Αθανασοπούλου, η Κατερίνα Πια και η Εσμεράλδα Δόσι βοήθησαν στο 

να φτιαχτεί αυτός ο οδηγός για να έχετε μία πυξίδα με βάσει τα ζώδια που σας 
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επηρεάζουν για το επόμενο έτος. Φυσικά όσοι γνωρίζουν λίγο καλύτερα α-

στρολογία, ξέρουν ότι για να μπορεί κανείς να είναι πιο ακριβής πάντα πρέπει 

να εξετάζει τον ατομικό χάρτη. Παρόλα αυτά η επιρροή του κάθε ζωδίου στον 

ατομικό μας χάρτη είναι σημαντική και πολλές σημαντικές πληροφορίες μπο-

ρεί να αντλήσει κανείς εξετάζοντας τις ετήσιες προοπτικές του. 

Ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμες τις πληροφορίες που θα διαβάσετε σε αυτόν τον 

οδηγό και να μας ακολουθήσετε και σε επόμενες εκδόσεις μας. 

Για την Έκδοση 

Βασίλης Παπαδολιάς 
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Το γενικό κλίμα του 2020 

Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Το 2020 είναι μία σημαντική χρονιά. Ξεκινάει με 

σημαντικά γεγονότα όπως οι Εκλείψεις και η 

σύνοδος Κρόνου Πλούτωνα τον Γενάρη. Η παρου-

σία του Δία στον Αιγόκερω αναμένεται να αλλάξει 

κάπως τα πρόσωπα που φαίνονται στο προσκή-

νιο. Διορισμοί, προώθηση των υπηρεσιών του Δη-

μοσίου και ανάδειξη υπηρεσιακών παραγόντων 

μπορεί να είναι στοιχεία του αλλαγμένου κλίμα-

τος που μπορεί να δούμε.  

Για τη χώρα μας η θέση του Δία στον Αιγόκερω ίσως να αποδειχτεί καλή 

οικονομικά από την άποψη ότι είναι και η θέση που έχει ο Δίας στο ωρο-

σκόπιο της Ελλάδας του 1830. Αυτό μπορεί να σημαίνει περισσότερα χρήματα 

από το εξωτερικό, αύξηση επενδύσεων αλλά και αυξημένα κέρδη από όσους 

νέμονται δάνεια και επιδοτήσεις. Μία νέα τάξη εχόντων ίσως αναδειχτεί 

ευνοούμενοι από αυτές τις επενδύσεις. 

Η σύνοδος Κρόνου Πλούτωνα από την άλλη ευθυγραμμίζει τα κράτη με τους 

μεγάλους της παγκόσμιας τάξης. Ο καιρός του 2010 που ο Κρόνος από το Ζυγό 

προσπαθούσε να λύσει τα προβλήματα της κατάρρευσης των τραπεζών με 

διαπραγματεύσεις έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Το Γενάρη μπορεί να γίνουμε 
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μάρτυρες ενεργειών κρατών που συνειδητά μπορεί να επιλέξουν κάποια πολε-

μική σύγκρουση για να προωθήσουν μία συγκεκριμένη ατζέντα συμφερόντων. 

Ένα νέο κέντρο εξουσίας ή μία νέα συνθήκη ίσως να βάλει σφραγίδα στην αλ-

λαγή ισορροπιών δυνάμεων στον κόσμο. Συχνά στο παρελθόν με τέτοιες συνό-

δους απώλεσαν τη δύναμη τους ως τότε μεγάλες δυνάμεις για να ωφεληθούν 

άλλες νεότερες. 

Για τον απλό άνθρωπο η καθημερινότητα θα δυσκολέψει κατά τη διάρκεια 

αυτής της συνόδου. Το κράτος μπορεί να αυξήσει τα όποια μέτρα κατασχέσεων 

ή καταστολής και να γίνει πιο άτεγκτο εναντίον του αλλά και πιο αποτελεσμα-

τικό για τον εαυτό του. Και δυστυχώς όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται το κρά-

τος συχνά τόσο περισσότερο περιορίζεται ο πολίτης. 

Η χρονιά πάντως έχει και πιο ελπιδοφόρα συνέχεια με τη σύνοδο του Δία και 

του Πλούτωνα το Μάρτιο στον Αιγόκερω. Η συγκέντρωση μεγάλης δύναμης σε 

λίγα χέρια μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα αυτής της 

συνόδου – ίσως και απόρροια κάποια συμφωνίας που υπογράφτηκε το Γενάρη. 

Μπορεί να δούμε έναν πολύ ισχυρό υπουργό οικονομικών, ένα υπερ-ταμείο 

στην Ελλάδα ή την Ευρώπη ή παγκοσμίως, μία πολύ ισχυρή τραπεζική ένωση ή 

ένα πολύ ισχυρό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  

Ο Αιγόκερως ευνοεί γενικά τις παλιές παραδοσιακές δυνάμεις. Παλιοί λαοί, 

όπως οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι μπορεί να δουν να αναδει-

κνύεται η σημασία τους. Αντίθετα τα νεότερα κράτη ίσως να δουν την ισχύ 
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τους να περιορίζεται μέσα στη γενική τάση να προάγονται οι συντηρητικές 

επιλογές. 

Πολιτικά η συντηρητική παράταξη δείχνει να επικρατεί στα περισσότερα πεδία 

– και όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι περιουσιών θα δουν πολλά μέτρα ελά-

φρυνσης – αν και τα περισσότερα από το Μάρτιο και αφού προηγηθεί κάποια 

σημαντική επιβάρυνση το Γενάρη. Οι επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες φαί-

νεται ότι θα αυξηθούν και θα αρχίσουμε να μιλάμε πάλι για την ανάπτυξη που 

βασίζεται σε δημιουργία εργοστασίων κι όχι στη χρηματιστηριακή οικονομία 

των άυλων αξιών. 

Ο Ουρανός στον Ταύρο θα δώσει επίσης αρκετές ευκαιρίες να βγουν νέες τά-

σεις και επιχειρήσεις στο χώρο των τροφίμων. Η χορτοφαγία και ο βεγκανισμός 

αναμένεται να είναι δήλωση επανάστασης όσο ο Ουρανός θα παραμείνει στον 

Ταύρο, δηλαδή για άλλη μία πενταετία περίπου. Και θα δούμε πολλές κινήσεις 

για την επέκταση αυτής της τάσης και τον περιορισμό της κρεοφαγίας και της 

κατανάλωσης κρέατος. 

Ο Ποσειδώνας στους Ιχθείς μετά την έξαρση που δέχτηκε από τον Δία το 2019 

θα επηρεάσει πιο ήρεμα το 2020 και δείχνει ότι μάλλον το ζήτημα των προ-

σφυγικών ροών θα καταστεί πιο διαχειρίσιμο. Επίσης η Εκκλησία μάλλον θα 

συνεργαστεί καλύτερα με την πολιτεία και ίσως φανεί και αρωγός στο προσφυ-

γικό ζήτημα. 
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Παραφωνία στο κλίμα της συντηρητικότητας του 2020 θα είναι η μακριά παρα-

μονή του Άρη στον Κριό από τον Ιούλιο του 2020 ως τον Γενάρη του 2021. Η 

θέση αυτή κόντρα στη θέση όλων των μεγάλων, Δία, Κρόνου, Πλούτωνα ανα-

μένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από αντιρρησίες, αντάρτικες ομάδες ή μο-

ναχικούς διαφωνούντες. Παρά την έξαρση όμως και τη θεατρικότητα του Άρη, 

οι διαφωνίες αυτές απλά θα δώσουν περισσότερες αφορμές για να καταστεί η 

καταστολή και η εξαγορά μεγαλύτερες. Παρόλα αυτά είναι μία ενδιαφέρουσα 

θέση για ατομικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που ίσως αποφασίσουν να 

κάνουν πρωτοποριακά πράγματα. Ταξίδια, αγώνες αθλητικοί, μηχανικά σπορ, 

ακόμη και διαστημικές αποστολές έχουν σημαντικό κίνδυνο πάντως αυτή την 

περίοδο να προκληθούν ατυχήματα. 

Η παρουσία του Κρόνου στον Υδροχόο από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο μπορεί να 

είναι μία ανάσα φρέσκιας σκέψης σε θέματα νομοθεσίας, δικαστικών υποθέ-

σεων ή διακυβέρνησης. Για την Ελλάδα που με το χάρτη του 1830 έχει τον Κρό-

νο στον Υδροχόο, μπορεί να είναι και μία εποχή συλλογικότητας ίσως ακόμη 

και συνεργασίας κομμάτων. Σημαντικές επίσης αναμένεται να είναι οι παρεμ-

βάσεις και μεταρρυθμίσεις στη χώρα ξεκινώντας από την κορυφή προς τη βά-

ση. Η περίοδος αυτή θα συνεχιστεί βεβαίως το 2021 και το 2022, για να έρθου-

με στο 2023 με την είσοδο του Πλούτωνα στον Υδροχόο, όπου θα φανεί αν ή-

ταν ορθή η πολιτική που ακολουθήθηκε ή όχι. 

Η χρονιά έχει επίσης και πολλές εκλείψεις. Μετά την έκλειψη του Γενάρη, τον 

Ιούνιο και τον Ιούλιο περνάμε από τρεις εκλείψεις και άλλες δύο συναντάμε 
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στο τέλος του χρόνου το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη. Η αλήθεια είναι ότι μετά 

την Έκλειψη του Γενάρη που γίνεται σε σύνοδο με Κρόνο και Πλούτωνα, οι 

υπόλοιπες εκλείψεις δεν έχουν τόσο άσχημη επιρροή όπως αυτές του 2019. Οι 

μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι μάλλον αυτοί που μπορεί να έχουν να κάνουν με 

διάδοση ασθενειών ειδικά τον Ιούνιο και το Δεκέμβρη. Και κυρίως ο άξονας 

των μεταβλητών ζωδίων, Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθείς αναμένεται να 

επηρεαστούν σε αυτές περισσότερο. 

Ιδιαίτερη προσοχή ίσως πρέπει να δοθεί στην κίνδυνο σεισμικών δονήσεων για 

το 2020. Άλλοι αστρολόγοι ισχυρίζονται ότι οι σεισμοί σχετίζονται με τις όψεις 

Κρόνου και Πλούτωνα, άρα ο Γενάρης μπορεί να είναι μία επικίνδυνη εποχή 

για κάτι τέτοιο (ιδιαίτερα στην Αμερική). Όμως άλλοι αστρολόγοι υποστηρίζουν 

ότι στην αρχαιότητα το ρόλο του κοσμοσείστη τον είχε ο Ποσειδώνας, οπότε η 

εμπλοκή του στην έκλειψη του Ιουνίου ίσως αξίζει να προσεχτεί. 

Σε κάθε περίπτωση θα είναι μία χρονιά επιβράβευσης για όσους προχωράνε 

συστηματικά στη δουλειά τους και έχουν κάλυψη από τους προϊσταμένους και 

τους ανωτέρους τους. Δεν είναι μία χρονιά που ευνοείται η διαφοροποίηση και 

η ανεκτικότητα – γι’ αυτό θα πρέπει να περιμένουμε το 2021. Αξίζει όμως και 

αυτή τη χρονιά να δουλέψουμε και να κερδίσουμε αυτό που επιθυμούμε. Αν 

μη τι άλλο και παρά τις δυσκολίες, θα αποκατασταθεί σε κάποιο βαθμό η πίστη 

μας ότι τελικά ίσως κάπου υπάρχει και δικαιοσύνη και ανταμοιβή για όσους 

προσπαθούνε. 
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Η Αναδρομή της Αφροδίτης στους Διδύμους το 2020 

Από την Κατερίνα Πια 

Οι ανάδρομες κινήσεις της Αφροδίτης χαρα-

κτηρίζονται από απόλυτη αρμονία, έτσι όπως ακρι-

βώς ταιριάζει στη θεά της αγάπης, της ομορφιάς, 

της σαγήνης. Η Αφροδίτη κινείται ανάδρομα κάθε 

584 ημέρες (19,5 μήνες). Η αναδρομή της ξεκινά 

όταν βρίσκεται 30° μπροστά από τον Ήλιο και 

συνεχίζεται μέχρι να φτάσει 30° πίσω από αυτόν. Η 

ανάδρομη κίνησή της διαρκεί περίπου 42 ημέρες. Επιστρέφει ανάδρομη κάθε 

οκτώ χρόνια στο ίδιο ζώδιο με διαφορά 2° - 3° ανά οκταετία. Αποτέλεσμα της 

κίνησής της είναι ένα τέλειο πεντάκτινο αστέρι, που θεωρείται σύμβολο της 

ισορροπίας, της δύναμης, της προστασίας. Το 11% του πληθυσμού έχει ανά-

δρομη Αφροδίτη στον γενέθλιο χάρτη του. 

Είναι γνωστό βέβαια ότι κανένας πλανήτης δεν κινείται ανάδρομα. Απλά μας 

δίνει αυτή την αίσθηση, όπως τον παρατηρούμε από την γη. Πρόκειται λοιπόν 

περί οφθαλμαπάτης. Όπως οφθαλμαπάτη είναι όταν βλέπουμε τα βουνά, τα 

δέντρα, τα σπίτια και τη θάλασσα να τρέχουν προς τα πίσω όταν εμείς 

κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα προς τα μπροστά. Την οφθαλμαπάτη αυτή 

καλούμαστε να αποσυμβολίσουμε. 
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Το 2020 η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης θα ξεκινήσει την 13/5/20 από την 

21°50΄ των Διδύμων και θα ορθοδρομήσει την 25/6/20 στην 5°20΄ του ίδιου 

ζωδίου. Ο Πλούτωνας θα είναι ήδη ανάδρομος από 25/4/2020 και ο Κρόνος θα 

έχει αναδρομήσει μόλις δύο μέρες πριν, την 11/5/2020. Την επόμενη μέρα, 

14/5/2020, αναδρομεί και ο Δίας. Στη συνέχεια, 18/6/2020, αναδρομεί και ο 

χορηγός της, ο Ερμής και 23/6/20 αναδρομεί και ο Ποσειδώνας. Οι ανάδρομοι 

πλανήτες λειτουργούν εσωτερικά και μας καλούν να επαναξετάσουμε τα 

θέματα που τους αφορούν. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μοιάζει να 

απαιτούν να ξεπεράσουμε τις γερασμένες – πεπαλαιωμένες δομές και να 

επαναπροσδιοριστούμε για να πετύχουμε.  

Η αναδρομή της Αφροδίτης θα μας επηρεάσει στους ίδιους τομείς που μας 

επηρέασε το 2012. Τότε κινήθηκε ανάδρομα από 15/5/2012 στην 23°59΄ των 

Διδύμων έως 28/6/2012 στην 7°30΄ του ίδιου ζωδίου. Βέβαια οι γενικότεροι 

πλανητικοί σχηματισμοί είναι διαφορετικοί αλλά υπάρχουν και ομοιότητες τις 

οποίες πρέπει να εξετάσουμε για βοηθηθούμε.  

Και το 2020 και το 2012 οι Δεσμοί της Σελήνης ήταν στον άξονα Διδύμων – 

Τοξότη. Βέβαια το 2020 θα είναι θα είναι στα ζώδια έξαρσής τους (ο Βόρειος 

στους Διδύμους και ο Νότιος στον Τοξότη) και θα προωθούν την εξέλιξή μας.  

Και το 2020 και το 2012, την περίοδο της αναδρομής της Αφροδίτης, έγιναν 

και θα γίνουν εκλείψεις στον άξονα Διδύμων / Τοξότη. 

Στις εκλείψεις αυτές η συμμετοχή του Άρη είναι έντονη. 
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Η έκλειψη σελήνης που έγινε 4/6/2012 και αυτή που θα γίνει 5/6/2020 

γίνονται πάνω στον Άρη της Ελλάδας, σε σφήνα με την αντίθεση Ήλιου – 

Κρόνου (χάρτης του 1830) 

Να θυμηθούμε εδώ ότι κατά την αναδρομή της Αφροδίτης το 2012 έγιναν οι 

βουλευτικές εκλογές από την κυβέρνηση Παπαδήμου στις 6/5/2012. Λόγω 

αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης ανέλαβε υπηρεσιακός Πρωθυπουργός ο 

Παναγιώτης Πικραμένος. Στη συνέχεια προκηρύχθηκαν εκλογές εκ νέου και 

διενεργήθηκαν 17/6/2012. Σ’ αυτές σχηματίστηκε κυβέρνηση με Πρωθυπουργό 

τον Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, 6/6/2012, στη σύνοδό της με τον Ήλιο στην 15°44΄ 

των Διδύμων, έγινε η διέλευση της Αφροδίτης. Μια σπάνια μεταξύ τους σχέση, 

που θα επαναληφθεί 11/12/2117 στην 18°59’ του Τοξότη. 

Η Αφροδίτη θα κινηθεί εκτός ορίων για το χρονικό διάστημα 2/4/2020 έως 

1/6/2020 και ο χορηγός της ο Ερμής από 16/5/2020 έως 9/6/2020. Αποτέλεσμα 

αυτής της θέσης τους είναι η αιρετική συμπεριφορά και επικοινωνία. Η 

εκκεντρική προσέγγιση των σχέσεων ή των οικονομικών θεμάτων και ίσως μια 

αποξένωση από τις κατεστημένες κοινωνικές δομές. Και οι δύο πλανήτες 

κινούνται βόρεια και απαιτούν να καταπιαστούμε με πρωτότυπα θέματα ή να 

εμπνευστούμε νέους τρόπους για την επίλυση όσων μας απασχολούν.  

Η Αφροδίτη θα κινηθεί στην σκιά της από 9/4/2020 έως 29/7/2020. Άτομα που 

θα συναντήσουμε ή θα γνωρίσουμε γύρω στις 9/4/2020 ίσως μας φανούν πολύ 

ανεξάρτητα, εκκεντρικά, απρόβλεπτα και θελήσουμε να απομακρυνθούμε. Με 

την αναδρομή της Αφροδίτης την απόφασή μας αυτή θα την επανεξετάσουμε. 
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Η όψη τετραγώνου που θα σχηματίσει η Αφροδίτη με τον Ποσειδώνα μιλάει 

για πλάνες, απογοητεύσεις, διαψεύσεις, εξαπατήσεις, απογοητεύσεις, ψευδαι-

σθήσεις κ.λ.π. Ας μην υιοθετήσουμε το ρόλο του θύματος. Ας αποφύγουμε εθι-

σμούς. Ας μη μπλοκάρουμε την αυτοπεποίθησή μας. Η προσευχή, η καλλιτεχνι-

κή έκφραση και δημιουργία ή μια βόλτα στη θάλασσα βοηθούν να εκτονωθεί 

αυτή η ενέργεια και δρουν λυτρωτικά. 

Κατά την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης προσεγγίζουμε με διαφορετικό τρό-

πο σχέσεις, φιλίες, οικονομικά θέματα ή θέματα ομορφιάς και αισθητικής. Κα-

λό είναι να μην κάνουμε αλλαγές στην εμφάνισή μας, γιατί πολύ πιθανόν όταν 

ορθοδρομήσει να το μετανιώσουμε. Σχέσεις που επανέρχονται τις προσέχουμε 

πολύ γιατί η απογοήτευση καιροφυλακτεί. Σε μια καινούργια σχέση καλό είναι 

να είμαστε επιφυλακτικοί. Προσέχουμε τις οικονομικές μας συναλλαγές. ΚΑΙ: 

απαραίτητα μιλάμε ειλικρινά με τον εαυτό μας! Ακούμε την εσωτερική μας 

φωνή για να ανακαλύψουμε αυτό που πραγματικά μας εκφράζει και να οδηγη-

θούμε σε συναισθηματική και υλική ικανοποίηση. 

Λίγα λόγια για τους τομείς που θα επηρεαστεί το κάθε ζώδιο, που βέβαια είναι 

πολύ γενικά γιατί ο κάθε αστρολογικός χάρτης είναι μοναδικός. Όμως, αφού 

συνηθίζεται, δεν απέφυγα τον πειρασμό. 

ΚΡΙΟΙ: Η αναδρομή της Αφροδίτης γίνεται στον τρίτο οίκο σας, που αφορά 

ταξίδια, συναντήσεις, συμφωνίες και το περιβάλλον σας. Ίσως είναι η ώρα να 

συνεχίσετε εκείνο το βιβλίο που είχατε αφήσει στη μέση ή να κάνετε ένα ταξίδι 



18 
 

που είχατε πιο παλιά σχεδιάσει. Μήπως ήρθε η ώρα να συμφιλιωθείτε με κά-

ποιον από το περιβάλλον σας; 

ΤΑΥΡΟΙ: Ο χορηγός του Ήλιου σας ανάδρομος στον οίκο των οικονομικών σας, 

σας γεμίζει ανασφάλειες. Χρήματα που περιμένετε έρχονται αλλά χρειάζεται 

προσοχή με τα έξοδά σας. Η ανάγκη σας για καλοπέραση και χλιδή θα καλυ-

φθεί μόλις ορθοδρομήσει ο πλανήτης. 

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η εξωτερική σας εμφάνιση και η πνευματική σας εξέλιξη θα σας 

απασχολήσουν, αλλά είπαμε! Οι αλλαγές γίνονται αφού ορθοδρομήσει. Το ίδιο 

λέμε και για τις σχέσεις που θα σας απασχολήσουν. Προσοχή σε εξαπατήσεις. 

Γοητεύστε! Μπορείτε! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μια κρυφή σχέση από το παρελθόν θα σας απασχολήσει. Αντιλαμ-

βάνεστε την προστασία. Άτομα βοηθούν στην εξέλιξή σας. Ανακαλύψτε τα τα-

λέντα σας και αφήστε τα να βγουν στην επιφάνεια! Ευκαιρία να ανακαλύψετε 

τα εσωτερικά στοιχεία της προσωπικότητάς σας. 

ΛΕΩΝ: Οι φίλοι επιστρέφουν από τα παλιά και οι στόχοι σας επανακαθορίζο-

νται. Μια εξαιρετικά ευχάριστη κοινωνική ζωή σας περιμένει. Μην παραμε-

λήσετε θέματα δανείων, εφορίας κλπ.  

ΠΑΡΘΕΝΟΙ: Αποφύγετε απογοητεύσεις. Προσοχή σε εξαπατήσεις. Επανακαθο-

ρίζετε τη θέση σας στο κοινωνικό σας περιβάλλον. Η κοινωνική καταξίωση ή 

μια προαγωγή είναι πιθανές με την ορθοδρόμηση του πλανήτη. 
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ΖΥΓΟΙ: Φιλοσοφικές ανησυχίες. Επανεξετάζετε θέματα σπουδών. Ανάγκη για 

επέκταση και δημιουργία. Ευκαιρίες για ταξίδια και για κάθε είδους ρυθμί-

σεις. Ευνοϊκή θέση για σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΙ: Χρήματα από δάνεια, κληρονομιές, ασφάλειες είναι τα θέματα που 

θα σας απασχολήσουν. Σεξουαλικά ενδιαφέροντα προ των πυλών. Έντονος ε-

ρωτισμός. Ζήλειες και εμμονές. 

ΤΟΞΟΤΕΣ: Επανεξετάζετε τις σχέσεις σας και τις συνεργασίες και αλλάζετε τον 

τρόπο προσέγγισης. Προσοχή σε απογοητεύσεις από θέματα οικογένειας. Το 

ενδεχόμενο ενός γάμου ή μιας σχέσης πιθανό με την ορθοδρόμηση της.  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΙ: Καθημερινότητα, συνθήκες εργασίας, φυσική κατάσταση και θέμα-

τα υγείας μονοπωλούν το ενδιαφέρον σας. Ίσως ξανασκεφτείτε την ιδέα ενός 

κατοικίδιου.  

ΥΔΡΟΧΟΟΙ: Έρωτες επιστρέφουν και σας αρέσει πολύ. Ευκαιρία να ξεφύγετε 

από τα εσωτερικά σας βάρη. Με προσοχή βέβαια γιατί για όλους μας υπάρχει 

το ενδεχόμενο της εξαπάτησης. Θέματα παιδιών σας απασχολούν και 

επανακαθορίζονται.  

ΙΧΘΥΕΣ: Νοιώθετε την ανάγκη να βρεθείτε πιο κοντά στην οικογένεια και επαν-

εξετάζετε τη στάση και την συμπεριφορά σας προς τα άτομα του 

οικογενειακού σας περιβάλλοντος αλλά και προς τον εαυτό σας. Όμορφες 

στιγμές στο σπίτι με την ορθοδρόμηση της. 



20 
 

Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά γεμάτη αγάπη, ομορφιά κι αρμονία! 

 Κατερίνα Πιά 
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Ο Δίας στον Αιγόκερω το 2020 

Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Στις 2 Δεκεμβρίου ένας από τους μεγάλους του 

ηλιακού μας συστήματος αλλάζει ζώδιο. Μπαίνει 

στον Αιγόκερω. Πρόκειται για την θέση που έχει ο 

Δίας και στο χάρτη της Ελλάδας του 1830, συνεπώς 

δείχνει καταρχήν να είναι μία θετική θέση. Θα 

διασφαλίσει πιθανότατα αύξηση των επενδύσεων 

στη χώρα και εισροή νέων κεφαλαίων. 

Σαν θέση ωστόσο ο Δίας στον Αιγόκερω δεν είναι και στην καλύτερη κατά-

σταση του. Αντίθετα με τον Τοξότη, όπου δρα ελεύθερα και ανεμπόδιστα, ο 

Δίας στον Αιγόκερω απαιτείται να τηρεί μία σειρά από διαδικασίες και το 

γράμμα του νόμου. Οι επενδυτές όμως συνήθως αισθάνονται περιορισμένοι 

από τέτοιες γραφειοκρατίες. Και οι ίδιοι οι άνθρωποι όμως ίσως βρεθούν ενώ-

πιον ηγετών ή προϊσταμένων που δίνουν υπερβολική έμφαση στην σειρά δια-

δοχής και την τήρηση των κανόνων της ιεραρχίας παρά στο αν αυτό που ο υφι-

στάμενος αναφέρει είναι σωστό. Αποτέλεσμα η βραχυκύκλωση της ελεύθερης 

έκφρασης και τα κέρδη για όσους τα πάνε καλά με το να κρατούν τους τύπους. 

Η είσοδος του Δια στον Αιγόκερω για τις συντεταγμένες της Ελλάδας βρίσκεται 

σε τρίγωνο με τον Ουρανό και προοιωνίζει αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς 

προς την κατεύθυνση ακόμα περισσότερο ευέλικτων μορφών εργασίας και δη 
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και στο δημόσιο τομέα, καθώς ο Αιγόκερως συνδέεται παραδοσιακά με το Δη-

μόσιο. Γενικά εύνοια έχουν όσοι θα έχουν συναλλαγές και επαφές με το 

δημόσιο τομέα, θα αναλαμβάνουν έργα δημόσιου, θα επιζητούν προσλήψεις 

στο δημόσιο ή συνεργασία με αυτό. Ομοίως και όσοι έχουν σχέση με άτομα 

ανώτερης οικονομικής κατάστασης που έχουν κρατικές ή υπηρεσιακές θέσεις. 

Για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες μια στροφή της δουλειάς τους προς 

ένα αγοραστικό κοινό υψηλότερου οικονομικού επιπέδου ίσως είναι απαραί-

τητη. Λιγότεροι αλλά με περισσότερα χρήματα ίσως είναι οι πελάτες τους. 

Υψηλές γνωριμίες και μέθοδοι direct marketing αντί για να απευθύνεστε στον 

πολύ κόσμο ίσως καταστεί απαραίτητο. 

Τα ζώδια που ευνοούνται αυτή τη χρονιά από το Δία είναι κυρίως τα ζώδια της 

Γης. Το σύνθημα αυτού του Δία είναι δουλειά χωρίς αμφισβήτηση και τα ζώδια 

αυτά δείχνουν πιο κατάλληλα να το υλοποιήσουν. Συναισθηματισμοί και δημι-

ουργικότητα δεν είναι στο φόρτε αυτής της θέσης, οπότε αυτή δεν είναι μία 

πολύ καλή χρονιά για νέους δημιουργούς. Αντίθετα είναι μια χρονιά που μπο-

ρείτε να προσεταιριστείτε παράγοντες του κατεστημένου που εργάζεστε και να 

προσπαθήσετε να κερδίσετε την υποστήριξη τους. 

Το εξάγωνο Δία Ποσειδώνα στις παραπάνω όψεις μπορεί να σημαίνει σημα-

ντική συνεισφορά και συμμετοχή της Εκκλησίας στο προσκήνιο, ειδικά σε θέ-

ματα διαχείρισης προσφυγικών ροών. 
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Η σύνοδος Δία Πλούτωνα μπορεί να σημαίνει τη ροή μεγάλων κεφαλαίων, σε 

συνδυασμό με τα μεσοδιαστήματα που αναφέραμε όμως μας πηγαίνει στην 

ύπαρξη ενός πολύ ισχυρού παράγοντα ελέγχου στα οικονομικά. Ίσως ενός πα-

νίσχυρου υπουργού οικονομικών, μία ευρωπαϊκής επιτροπής ή ενός υπερτα-

μείου. Υπέρ-επενδύσεις τύπου Ελληνικού επίσης μπορεί να είναι μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο. 

Πώς θα επηρεάσει ο Δίας τα δώδεκα ζώδια μες τη χρονιά; 

Για τους Κριούς ο Δίας δε θα ευνοήσει και πολύ την επαγγελματική πρόοδο 

καθώς αναμένεται να διατηρήσει περσινές κακίες και αντιπαλότητες, ενώ θα 

ευνοείται το παρασκήνιο. Συχνά μπορεί να νιώσετε ότι είστε υπό την επιρροή 

προϊσταμένων που έχουν μία νοοτροπία ζαμανφού και δεν φαίνεται να ξυπνά-

νε από το επαγγελματικό τους λήθαργο – ή την επιθυμία κατά βάθος να το 

σκάσουν από τις ευθύνες. Η συμμετοχή σας στα δρώμενα θα είναι μάλλον 

αντιδραστική και ιδιαίτερα την περίοδο που ο Άρης θα είναι στο ζώδιο σας, 

δηλαδή από τον Ιούνιο ως τον Δεκέμβρη. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες σας 

πάντως, μην παίρνετε πατριωτικά τα πράγματα, γιατί μπορεί να μην επιβρα-

βευτείτε. 

Για τους Ταύρους η χρονιά του Δία θα είναι μία περίοδος οικονομικής και κοι-

νωνικής καταξίωσης. Δίπλα σε ανθρώπους που έχουν επιτύχει την καθιέρωση 

θα βρεθείτε κι εσείς ωφελημένοι με οικονομικό και κοινωνικό τρόπο. Ίσως μά-

λιστα η κατοχύρωση αυτή να έρθει και με κάποιο είδους γάμο, κυριολεκτικά ή 

μεταφορικά είτε σε προσωπική είτε σε επαγγελματική ή συνεταιρική βάση. Το 
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πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσετε ωστόσο είναι η αποξένωση από τους 

μέχρι τώρα φίλους σας, οι οποίοι μπορεί να θεωρούν ότι έχετε αλλάξει ύφος 

πλέον καθώς έχετε ανέβει οικονομικά και κοινωνικά. Διατηρήστε ανοιχτούς 

διαύλους με αυτούς που δεν είναι στην ίδια κατάσταση ευμάρειας με σας, για 

να μην απομονωθείτε μέσα στις συνθήκες περιτυλίγματος που ίσως βρεθείτε. 

Για τους Διδύμους η χρονιά του Δία θα είναι διαφορετικού ύφους καθώς ο 

λόγος σας αποκτά περισσότερο περιεχόμενο και ουσία. Η παλιά χαρωπή νότα 

επικοινωνίας ίσως κρυφτεί για φέτος πίσω από σιωπές και την ικανότητα σας 

να κρατάτε τον εαυτό σας από το να απαντάτε αυθόρμητα και βιαστικά. Το 

βλέμμα σας ίσως γίνει πιο υπαινικτικό και η έρευνα σας να γίνεται σε μεγαλύ-

τερο βάθος. Η ικανότητα σας αυτή ίσως σας ωφελήσει σταδιακά καθώς μπορεί 

να εκτιμηθεί από κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται στα κατάλληλα πόστα. 

Η μελέτη της ανθρώπινης φύσης θα σας δώσει πολλά φέτος κι αν και τα επαγ-

γελματικά οφέλη ίσως δε φανούν αμέσως ίσως τελικά να είναι και αξιόλογα. 

Για τους Καρκίνους η χρονιά του Δία είναι μακριά από το προσκήνιο κι αυτό με 

επιλογή σας. Είστε ίσως το μόνο ζώδιο που αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις τα 

επόμενα χρόνια και αναμένεται να τηρήσετε μία στάση απάθειας και μη συμ-

μετοχής στις θριαμβολογίες και τις επιτυχίες που θα διαφημίζουν γύρω σας 

στο επαγγελματικό και το κοινωνικό σας περιβάλλον. Προβλήματα αυτοκαθο-

ρισμού ίσως σας απασχολήσουν και μία εσωστρέφεια με διανοουμενίστικο 

χαρακτήρα. Ίσως βρεθείτε να διαβάζετε περισσότερο από ότι περιμένατε φέτος 

και ίσως βρεθείτε να αναζητάτε κάτι το διαφορετικό και στα ερωτικά θέματα. 
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Το γενικό στοιχείο όμως είναι ότι θα κρατήσετε μία στάση παρατηρητή, που δε 

θα ταυτίζεται με αυτά που βλέπει. 

Για τους Λέοντες επίσης τη χρονιά του Δία θα νιώθετε κάπως εκτός κλίματος, 

καθώς εσείς θα έχετε μείνει ακόμη στον Δία στον Τοξότη. Θα οργανώνετε ταξί-

δια, εξορμήσεις και θα μοιράζεστε τις ιδέες και τα οράματα σας με τον ενθου-

σιασμό του εφήβου. Όμως η εποχή δε θα είναι και πολύ φιλόξενη για τις ιδέες 

σας, με εξαίρεση ίσως τον ερωτικό τομέα, όπου όλος αυτός ο ενθουσιασμός 

σας αναμένεται να σας κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Όσοι λοιπόν δεν έχετε 

πρόβλημα να περιοριστείτε στο ρόλο του εραστή, κυριολεκτικά ή μεταφορικά 

δε θα έχετε πρόβλημα, όσοι όμως θελήσετε να καταξιωθείτε μέσω ενός «γά-

μου» ίσως βρείτε τα πράγματα κάπως σκούρα. Το θετικό της χρονιάς είναι ότι 

δε θα ενταχθείτε στον κομφορμισμό που θα διακατέχει τα περισσότερα από τα 

ζώδια γύρω σας. 

Για τους Παρθένους η χρονιά του Δία είναι μία χρονιά που η προσοχή θα σας 

προφυλάξει από πολλά παρατράγουδα. Δε θα σας ωφελήσουν σε τίποτα οι 

επικρίσεις και σίγουρα δεν πρόκειται να κερδίσετε τίποτα, με το να προσπα-

θήσετε να ανοίξετε τα μάτια των άλλων, από το γεγονός ότι τους κοροϊδεύουν. 

Η στάση σας γενικά πρέπει να είναι μελετημένη και να συνεργάζεστε επιλεκτι-

κά με όσους πραγματικά έχουν να σας προσφέρουν κάποιο χειροπιαστό αποτέ-

λεσμα. Τα ερωτικά σας είναι πιθανόν να σας βγάλουν εκτός πορείας κάποιες 

στιγμές μέσα στο έτος μέσα από κάποιες εξαιρετικές γνωριμίες που μπορεί να 
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κάνετε. Είναι μία χρονιά που μπορείτε να ψαχτείτε λίγο περισσότερο αυτογνω-

σιακά και να φροντίσετε να μάθετε καλύτερα τον εαυτό σας. 

Για τους Ζυγούς η χρονιά του Δία είναι πολύ καλή για θέματα περιουσιακά. 

Ίσως κάποια πώληση ή εκχώρηση στο Δήμο ή στο Δημόσιο να αποβεί ιδιαίτερα 

επωφελής για σας οικονομικά. Ένας γάμος ή μία συνεργασία που θα σας εξα-

σφαλίζει ίσως περάσει από το μυαλό σας, ενώ και όσες εργάζεστε σε υψηλές 

διευθυντικές θέσεις αναμένεται να δείτε αύξηση στις αποδοχές και το κύρος 

σας. Στα αρνητικά της επιρροής του Δία η πλήξη, καθώς θα ασχολείστε συνε-

χώς με πράγματα που ήδη γνωρίζετε χωρίς να σας δίνεται ο χρόνος να ασχολη-

θείτε με κάτι καινούριο. Αν ξεπεράσετε την πλήξη, η χρονιά μπορεί να σας ω-

φελήσει σημαντικά σε υλικό επίπεδο, ακόμη κι αν παρουσιαστούν δυσκολίες 

λόγω της επιρροής των άλλων μεγάλων πλανητών. 

Για τους Σκορπιούς η χρονιά του Δία επιφυλάσσει αρκετές αντιπαλότητες σε 

σχέσεις και συνεργασίες προκειμένου να επιτευχθούν επαγγελματικοί και 

κοινωνικοί στόχοι. Οι ως τώρα συνεργάτες σας φαίνεται ότι δε θα ανταποκρι-

θούν στις προσδοκίες σας και θα φανούν κατώτεροι των περιστάσεων, οπότε 

θα επιθυμήσετε να τους αλλάξετε. Δυστυχώς οι συνθήκες δε θα είναι απαραί-

τητα κατάλληλες για να βρείτε καλύτερους και η διάδοχη κατάσταση ίσως να 

σας απογοητεύσει ακόμη περισσότερο από την τωρινή. Καλύτερα δείχνουν τα 

πράγματα, αν λειτουργήσετε περισσότερο στο παρασκήνιο κι αν δεν αφήσετε 

το θυμό σας να εκδηλωθεί φανερά. Βοήθεια ίσως να έχετε από παράγοντες 
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που έχουν κύρος αν φανεί ότι μπορείτε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας και να 

μεσολαβήσετε σε καταστάσεις εργασιακές σε ρόλο διαιτησίας. 

Για τους Τοξότες η χρονιά του Δία σας επιφυλάσσει αρκετά χρήματα τα οποία 

όμως δε φαίνεται ότι θα έρθουν χωρίς θυσίες στις συμβατικότητες. Είναι μία 

χρονιά που θα ευνοηθείτε επαγγελματικά και οικονομικά, αλλά θα απαιτηθεί 

να δείξετε «καλό χαρακτήρα» για να το πετύχετε αυτό και να ξεχάσετε το ρόλο 

του άτακτου παιδιού που διεκδικεί την ελευθερία του. Κατά κάποιο τρόπο το 

σύμπαν σας ξεπληρώνει έτσι τις εποχές που κατηγορούσατε άλλους για 

κομφορμισμό και ότι ήταν ενταγμένοι στο σύστημα. Τώρα έρχεται και η δική 

σας σειρά και μην ξαφνιαστείτε αν δείτε πειραχτικά χαμόγελα στα πρόσωπα 

των φίλων σας γι’ αυτό το λόγο. Στη δουλειά σας θα υπάρξει μία κινητικότητα 

φέτος με μετακινήσεις προσώπων σε άλλες θέσεις και αυτή μπορεί να αποβεί 

προς όφελος σας τελικά. 

Για τους Αιγόκερους η χρονιά του Δία αναμένεται βεβαίως να είναι σημαντική 

αφού θα είναι στο ζώδιο σας, όμως δε θα είναι τόσο μία χρονιά επέκτασης, 

όσο μία χρονιά κατοχύρωσης και προστασίας δικαιωμάτων που έχετε από-

κτήσει σε προηγούμενα έτη. Μετά από πολλές παλινωδίες τα προηγούμενα 

χρόνια έχει γίνει φανερό πλέον σε όλους ότι η προσπάθεια κανείς να πάρει 

κόντρα στις καταστάσεις που μας επιβάλλονται είναι άσκοπη και επομένως την 

ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενοι κανείς επιβάλλεται να υποστηρίξει όσο το 

δυνατόν καλύτερα αυτό που έτσι κι αλλιώς θα αναγκαστεί να δεχτεί στη ζωή 

του. Έτσι μπορεί να εμφανιστείτε εκπρόσωποι ενός κατεστημένου που τα 
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παλιότερα χρόνια όλοι κατηγορούσαν, που τώρα όμως διαπιστώνουν ότι είναι 

αναπόφευκτο. Ο ρεαλισμός αυτός θα σας δώσει πόντους και αξιώματα, όμως 

θα αφήσει μέσα σας και μία κάποια πίκρα για το κατά πόσον ο άνθρωπος 

τελικά μπορεί να ελέγξει τη μοίρα του. 

Για τους Υδροχόους η χρονιά του Δία αναμένεται να είναι κάπως αρνητική, 

ειδικά για τα επαγγελματικά τους θέματα. Όσοι Υδροχόοι βρίσκονται σε θέσεις 

ευθύνης, θα δουν τη δουλειά τους να δυσκολεύει, είτε με μείωση της εξουσίας 

τους, είτε με μείωση της υποστήριξης που έχουν από προϊσταμένους και υφι-

σταμένους. Μείωση αποδοχών μπορεί να είναι επίσης και ένα ζήτημα που θα 

βρεθείτε αντιμέτωποι. Τα εργασιακά σας απαιτούν μία αλλαγή σελίδας που 

ίσως ακόμη να μην είστε έτοιμοι να την υποστηρίξετε, αλλά ίσως αυτή τη 

χρονιά να γίνει η αρχή. Όσοι επιθυμείτε να κάνετε στροφή σε θέσεις εργασίας 

που έχουν σχέση με διατροφή, καλή υγεία και τέχνη ίσως ευνοηθείτε 

παραπάνω από τους άλλους και διατηρήσετε κάποια κεκτημένα. Σε κάθε 

περίπτωση οι στόχοι σας δεν πρέπει να είναι υπερβολικοί γιατί οι εποχές για 

υψηλούς στόχους πλέον έχουν παρέλθει. 

Για τους Ιχθείς η χρονιά του Δία δεν είναι άσχημη, τουναντίον, αν τοποθετη-

θείτε σωστά, μπορεί να έχετε την εύνοια ισχυρών φίλων που θα φροντίσουν να 

σας αποκαταστήσουν επαγγελματικά και κοινωνικά. Είναι σημαντικό να κρα-

τήσετε ένα προφίλ συνεργατικό αυτή τη χρονιά ακολουθώντας κατά γράμμα το 

νόμο και να μην προσπαθήσετε να τον παρακάμψετε, αν δε θέλετε να 

παραγκωνιστείτε. Η υπεράσπιση του γράμματος του νόμου αντίθετα είναι κάτι 
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που μπορεί να σας ωφελήσει πολλαπλά και να δεχτείτε πολλά οφέλη από ό-

σους σας παρατηρούν στην καθημερινότητα σας. Κάποιοι από σας τη χρονιά 

αυτή ίσως βρεθείτε και στη θέση να προπαγανδίσετε το καλώς ποιείν προσώ-

πων εξουσίας γινόμενοι κατά κάποιο τρόπο υποστηρικτές τους. Αν και θα 

ωφεληθείτε από αυτό βραχυπρόθεσμα, μην ταυτιστείτε τελείως και απωλέσετε 

την διακριτή σας ταυτότητα. 
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Η πορεία του Κρόνου για το 2020 

Από την Ευαγγελία ( Λιλίκα) Αθανασοπούλου 
Αστρολόγο-Εναλλακτική Θεραπεύτρια 

E-mail: eueuta@gmail.com 
Facebook: Evangelia Athanassopoulou 

 Δεκέμβριος 19, 2017 11:49 μμ EST ο Κρόνος 

εισέρχεται στον Αιγόκερω 

 Μάρτιος 21, 2020 11:58 μμ EDT o Kρόνος 

εισέρχεται στον Υδροχόο 

 Ιούλιος 1, 2020 7:37μμ EDT ο Κρόνος 

αναδρομεί στον Αιγόκερω 

 Δεκέμβριος 17, 2020 12:04 πμ EST ο Κρόνος 

εισέρχεται στον Υδροχόο 

Ο Κρόνος χρειάζεται 28-29 χρόνια να κάνει μια πλήρη περιφορά στο ζωδιακό 

και παραμένει 2-2 ½ χρόνια σε κάθε ζώδιο. Ο Κρόνος στον Αιγόκερω είναι σε 

προνομιακή θέση γιατί βρίσκεται στο σπίτι του και νιώθει ισχύ και δύναμη. Με 

τη θέση του Κρόνου εκεί δίνεται η ευκαιρία να εστιάσουμε στις επιλογές μας 

και να επαναξιολογήσουμε τις κατευθύνσεις μας ώστε να ταιριάζουν 

περισσότερο στον πραγματικό μας εαυτό.  

Ο Κρόνος μέσα από τον Αιγόκερω επιθυμεί σεβασμό και πρόκειται να δουλέ-

ψει σκληρά να τον αποκτήσει. Έτσι πρέπει να δίνεται απλόχερα στους ηλικιω-

μένους που τον δικαιούνται και απονέμεται δίκαια σε όσους έχουν δουλέψει 
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πραγματικά. Κάτω από αυτή τη θέση είναι ευκαιρία να διεκδικήσουμε επι-

πλέον αυθεντικότητα κι εξουσία, να οριοθετήσουμε τις επιθυμίες μας και να 

δομήσουμε τα δρώμενά μας . 

Ο Κρόνος απαιτεί απλότητα, ορισμό, ρεαλισμό και αλήθεια όπου αγγίζει το 

γενέθλιό μας χάρτη και θ’ αποκαλύψει αδύνατες πλευρές μας που πρέπει να 

ενδυναμωθούν για να λειτουργήσουν προς όφελός μας. Η ενέργειά του όταν 

αξιοποιηθεί με επιμέλεια και υπομονή μπορεί να επιφέρει ισορροπία και 

ικανοποίηση. Είναι βέβαια παρούσα επίσης η επιθυμία να έχουμε τον έλεγχο 

γενικά αλλά και πάνω στους άλλους γύρω μας αλλά αυτό είναι μία επικίνδυνη 

διάθεση που μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις στις συσχετίσεις μας 

με τους άλλους... 

Ο Κρόνος στο σπίτι του νιώθει δυνατός και δεν έχει ανάγκη για έγκριση γιατί 

ούτως ή άλλως έχει την τελευταία λέξη. Η επιδίωξή του είναι να δημιουργήσει 

ή ν’ αποκαταστήσει την τάξη και θ’ αρχίσει μια ανοικοδόμηση δομών και είναι 

ευκαιρία να δημιουργήσουμε πράγματα που θα αντέξουν στον χρόνο και να 

εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητές μας για επιτυχία και σταθερότητα 

σταματώντας το ανούσιο ξόδεμα εσωτερικό και εξωτερικό και την γενική 

ελαφρότητα. 

Ο φόβος της έλλειψης, ή ό, τι μπορεί να χάσουμε τα πάντα αποτελούν ισχυρά 

κίνητρα κάτω από αυτή την επιρροή. Αποτελεί επίσης και μια ενέργεια που μας 

προτρέπει σε σχετική απομόνωση, για να βοηθηθούμε στην εξοικονόμηση των 

αποθεμάτων μας.  
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Το διάστημα της μετάβασής του στον Υδροχόο η ενέργεια προτάσσει πρω-

τότυπο τρόπο σκέψης που συνοδεύεται από αντικειμενικότητα, πρακτικότητα 

και ανάγκη για σοβαρότητα που φτάνει σε βάθος. Τα σχέδιά μας γίνονται 

συγκεκριμένα, αξιολογικά τοποθετημένα και υπηρετούνται με πίστη και 

αφοσίωση. Τα ιδανικά μας γίνονται υψηλά και τις περισσότερες φορές δεν 

έχουν κίνητρα εγωιστικά αλλά ανθρωπιστικά. Ο ρεαλισμός ,η φιλοδοξία και η 

πειθαρχία μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος για να εκφραστούν και να 

συμπληρωθούν από την πρωτοτυπία τη θεληματικότητα , την πρωτοτυπία , την 

εφευρετικότητα και τον ανθρωπισμό... 

Η σύνοδος του με τον Πλούτωνα στις 12 Ιανουαρίου 2020 θα βοηθήσει σίγου-

ρα να επικεντρωθούμε στους στόχους μας και να εντατικοποιήσει τις προσπά-

θειές μας να επιτύχουμε σε έναν συγκεκριμένο τομέα που θα επιλέξουμε και ν 

αφιερωθούμε εκεί με αμέριστη αφοσίωση ,δέσμευση ή και εμμονή. 

Θέλουμε να επιτύχουμε και να επιτύχουμε κάτι θεαματικό. Ωστόσο μπορεί να 

φανούμε αδίστακτοι για να απαλλαγούμε από τις προβληματικές περιοχές στη 

διαδικασία. Γι αυτό πρέπει να παρακολουθούμε την κατάχρηση εξουσίας ή το 

να ζούμε μέσα στο φόβο, αν και τα μέτρια επίπεδα φόβου μπορούν να μας 

βοηθήσουν να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε ορισμένες ευάλωτες περιοχές 

της ζωής μας.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο φόβος μας να χάσουμε κάτι (ή όλα) 

μπορεί να είναι ένα ισχυρό κίνητρο, στην πραγματικότητα, και το ζώδιο που 

εμπλέκεται από τον ήλιο μας μπορεί να είναι μια ένδειξη για το πού φοβού-
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μαστε τη έλλειψη, το χάος ή την απώλεια. Μπορούμε να οδηγηθούμε έτσι, να 

οικοδομήσουμε ή να ξανακτίσουμε τη ζωή μας. Αυτή η περίοδος μπορεί να 

περιλαμβάνει ανακαίνιση, καταστροφή και ανακατασκευή και ανασκαφή σε 

συγκεκριμένο χώρο της ζωής μας. 

Ενώ ο Πλούτωνας επιδιώκει να αυξήσει την εξουσία και τον έλεγχο μέσω των 

επιχειρήσεων, της σταδιοδρομίας και της φήμης ή της κατάστασής του στο 

ζώδιο του Αιγόκερω, ο Κρόνος επιδιώκει την τελειότητα, την αυξημένη απόδο-

ση και την απόδειξη ότι αξίζουμε κάτι. 

Ο Κρόνος προσπαθεί να καθαρίσει μερικές από τις υπερβολές ή τις εμμονές 

του Πλούτωνα στον Αιγόκερω. Ο Πλούτωνας θέλει να ρημάξει, ο Κρόνος να 

χτίσει, και με αυτή την έννοια είναι ένας ισχυρός συνδυασμός. Αυτή η διέλευ-

ση μπορεί να απαιτήσει σκληρή δουλειά για αναδιαμόρφωση και ανανέωση 

της σταδιοδρομίας και των στόχων μας. 

Η άνω τοποθέτηση θα επηρεάσει γενικά ως εξής τα 

ηλιακά ωροσκόπια: 

Κριός: Είναι η ώρα για σταθερή πρόοδο προς τους πιο 

μακροπρόθεσμους στόχους σας. Θα βρείτε τον εαυτό 

σας να παίρνει μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι σε 

όλες τις υποθέσεις σας και κυρίως στον τομέα της 

καριέρας σας. Μπορεί να κληθείτε να εκπληρώσετε 

σημαντικά καθήκοντα ή να αναλάβετε έναν ηγετικό ρόλο 
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σε σύνολο ανθρώπων. Η υπομονή και η σκληρή δουλειά θα ανταμειφθούν. 

Ταύρος: Η ενέργεια προτείνει να ρίξετε μια σκληρή ματιά εάν η εκπαίδευσή 

σας χρειάζεται αναβάθμιση για να σας μεταφέρει στους οικονομικούς και 

επαγγελματικούς στόχους που έχετε θέσει για σας. Αυτή είναι και η ώρα για 

την οργάνωση σχεδίων για ταξίδια και να κάνετε μια επανεξέταση των συστη-

μάτων πίστης και πεποιθήσεων σας. 

Δίδυμοι: Φαίνεται ν αυξάνεται η πρακτική σας αντίληψη κι επιχειρηματικότητα 

και να δρομολογούνται οι υποχρεώσεις σας σε ιδρύματα κυρίως χρηματοοικο-

νομικά. Τα συναισθήματα βαθαίνουν και θα αφεθείτε σε δραστηριότητες 

πνευματικές, φιλοσοφικές και πιθανόν να διευθετηθούν οικονομικές και νο-

μικές σας υποθέσεις. 

Καρκίνος: Για σας θα είναι μια περίοδο επαναδιαπραγμάτευσης όρων στις 

σχέσεις σας. Είναι επίσης καιρός, εάν σκεφτόσαστε το επιχειρείν να συγκε-

ντρώσετε τους πόρους σας και να εκτιμήσετε τ αποθέματά σας. 

Λέων: Σε σας θα γίνει σαφές ότι οι συνήθειες σας, είτε καλές είτε ενοχλητικές, 

έχουν συνέπειες. Τώρα είναι η στιγμή να παρακινήσετε τον εαυτό σας να 

φτάσετε στο καλύτερο δυνατό σχήμα για την ηλικία και την περίσταση σας. Ο 

Κρόνος θα σας βοηθήσει δίνοντάς σας πολλές συμβουλές για το πώς μπορείτε 

να δημιουργήσετε μια ρουτίνα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες σας αλλά και της 

ανάγκες του / της συντρόφου σας.  
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Παρθένος: Η πιθανή εμπλοκή σας σε έναν έρωτα μπορεί να σας βάλει σε διερ-

γασία να επανεκτιμήσετε την πραγματική αξία ενός ρομαντικού συντρόφου 

στη ζωή σας. Μέσα επίσης από την αναζήτηση ενασχόλησης με πράγματα που 

αγαπάτε μπορεί να διαπιστώσετε ότι το χόμπι σας οδηγεί σε ένα δεύτερο εισό-

δημα. 

Ζυγός: Για σας θα φωτιστούν περιοχές του σπιτιού σας, της οικογένειας, ξεκι-

νήματα, τελειώματα ακόμη και το υποσυνείδητό σας. Ευκαιρία γι αλλαγή 

περιβάλλοντος και άνοιγμα διάθεσης νέων σχεσιακών ευκαιριών ή και διάθεση 

για τεκνοποίηση ή ενασχόληση με παιδιά. 

Σκορπιός: Mπορεί να είναι μια εποχή με μεγάλο σεβασμό για τις σκέψεις και 

τα γραπτά σας ή για μια εποχή που η περιοριστική πλευρά του Κρόνου κρατά 

τις σκέψεις σας πιο κοντά στην καρδιά σας για να περιμένει τον καλύτερο χρό-

νο για να τις αποκαλύψει. Είναι ένας εξαιρετικός χρόνος για να συγκεντρώσετε 

τις αναμνήσεις σας από το παρελθόν και να γράψετε τις ιδέες σας.  

Τοξότης: Είναι καιρός να ακονίσετε τις ικανότητές σας για να κυριαρχήσετε στο 

εμπορικό σας δαιμόνιο και να αναπτύξετε τα έμφυτα δώρα σας για να 

δημιουργήσετε περισσότερη ευημερία και αφθονία. Οι επικοινωνιακές σας 

ικανότητες θα σας φανούν πολύ χρήσιμες και πιθανόν θα έχετε βοήθεια από τ 

αδέρφια σας ή κοντινούς σας ανθρώπους. 

Αιγόκερως: Αυτό το διάστημα θα σας επιτρέψει να εστιάσετε σε αυτό που 

είναι πιο σημαντικό για σας να έχετε, να κάνετε, να είστε και να ολοκληρώνετε 
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στη ζωή σας. Αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ενδοσκόπηση 

και την επανεκτίμηση σας ώστε να λειτουργήσετε πιο δημιουργικά και εποι-

κοδομητικά για σας στο μέλλον. 

Υδροχόος: Είναι ευκαιρία να φωτιστεί το μέρος της ζωής σας που είναι 

δύσκολο να δούμε και να αποκαλύψετε από πού προκαλείτε εσωτερικά μπλο-

καρίσματα στον εαυτό σας. Επομένως το διάστημα αυτό είναι μια απίστευτη 

ευκαιρία για ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη. Μπορείτε λοιπόν να αξιοποιή-

σετε το σκεπτικιστικό μυαλό σας τώρα και να είστε ανοιχτοί στην αλήθεια από 

υψηλότερες πηγές. 

Ιχθείς: Θα έχετε την ευκαιρία να επανεκτιμήσετε φίλους και ομάδες που ανή-

κετε κάτω από πιο ουσιαστικό και συνειδητό πνεύμα με συνέπεια να κάνετε 

και τις απαραίτητες αναπροσαρμογές στις σχέσεις σας που θα μπορούν να 

αντικατοπτρίζουν πλέον την προσωπική σας ανάπτυξη. Ο χρόνος και η προ-

σπάθεια που θα ξοδευτεί για την ανάπτυξη συνδέσεων κατά τη διάρκεια αυτής 

της μετάβασης θα αποδώσουν όταν είστε αποφασισμένοι να αναπτύξετε 

ώριμες σχέσεις που βασίζονται σε καλά καθορισμένες προσδοκίες. 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 12 ΖΩΔΙΑ 

ΚΡΙΟΣ 

Από τον Μιχάλη Αντιώτη 

Ο Κριός, όντας το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού, χαρα-

κτηρίζεται από τα ξεκινήματα. μιας και είναι η πρώ-

τη σπίθα της δημιουργίας. Αποτελεί το σημείο έν-

αρξης, την αρχή, και συμπίπτει με την εαρινή ισημε-

ρία–άνοιξη, το ξεκίνημα της ζωής με όλη την θέρμη 

και τον ενθουσιασμό της. Σαν ζώδιο αρσενικό με 

κυβερνήτη πλανήτη τον Άρη του αρέσει να ηγείται 

και να ρισκάρει γι αυτό πολλές φορές πετυχαίνει 

σαν επιχειρηματίας. Με τον Ήλιο-προσωπικότητα σε έξαρση ο εγωισμός τονίζε-

ται περισσότερο. Θετικά στοιχεία: Θέρμη, ενθουσιασμός, βραχυπρόθεσμες η-

γετικές τάσεις. Αρνητικά στοιχεία: εγωισμός, ωμότητα, βία. Έχοντας μια ιδέα 

για το πώς λειτουργεί ένας Κριός ας δούμε τις τάσεις του 2020 γι αυτό το ζώ-

διο. Ο Κρόνος θα συνεχίσει να φέρνει ευθύνες ξεκαθαρίσματα στα επαγγελμα-

τικά σε εσάς του τρίτου δεκαημέρου μέχρι τον Μάρτιο και το διάστημα Ιουλίου 

έως το τέλος του έτους. Επαναπροσδιορισμό στόχων σε εσάς του πρώτου από 

τον Μάρτιο και εύνοια γενική και στα επαγγελματικά και σταδιακά σε όλα τα 

δεκαήμερα μέσα στο χρόνο για νέα ξεκινήματα και πρωτοβουλίες. Εσείς πάλι 

του τρίτου δεκαημέρου δεν παύει και το 2020 να δεχτείτε την αναμόρφωση ως 
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απαραίτητη, για να συνεχίσετε ομαλά. Εγωισμοί και πείσματα δεν βγάζουν 

πουθενά. Τα οικονομικά έχουν μπει σε άστατη τροχιά με ξαφνικά έσοδα αλλά 

και ξαφνικές απώλειες. Η πίστη, τα προφητικά όνειρα και η διαίσθηση μπορεί 

να σας βοηθήσουν ιδιαίτερα. Η είσοδος του πολεμόχαρου Άρη στο ζώδιο σας 

στις 28 Ιουνίου μέχρι το τέλος περίπου του έτους σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα 

αλλά και ρήξεις διαπληκτισμούς και ατυχήματα λόγω παρορμητισμού. Ιδιαίτε-

ρη προσοχή από 23 έως 27 Αυγούστου και από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Ταύρος ανήκει στα γήινα ζώδια, μαζί με την 

Παρθένο και τον Αιγόκερω. Είναι το 1ο ζώδιο 

της γης και σηματοδοτεί την καρδιά της Άνοι-

ξης. Εκφράζεται αργά αλλά σταθερά. Εναρμο-

νίζεται με τους φυσικούς ρυθμούς και αφου-

γκράζεται τα πάντα. Οι ανεπτυγμένες  του αι-

σθήσεις, είναι η δύναμή του. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, η καλή του φωνή. Οι Ταύροι σε 

γενικές γραμμές, είναι οι άνθρωποι που αγα-

πούν τη φύση. Έχουν καλή πρόθεση, αλλά κάτι τέτοιο θα εξακριβωθεί από τη 

συνολική εικόνα του αστρολογικού χάρτη. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του 

γνωρίσματα είναι τα εξής: Κυβερνήτης: Αφροδίτη, Φύλο: Θηλυκό, Στοιχείο: Γη, 

Ποιότητα: Σταθερό. Σύμβολό τους: ένας κύκλος μ’ ένα ημικύκλιο πάνω του. Η 
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κερασφόρα αγελάδα ή το κεφάλι του Ταύρου. Η εικόνα της τρυφερής μητέρας 

αγελάδας, ως σύμβολο της ζωοδότριας και τροφού μάνας Γης.  

Ο κυριότερος σωματικός συσχετισμός έχει να κάνει με το λαιμό και το σβέρκο. 

Η εποχή που αντιστοιχεί με τον Ταύρο, είναι η στιγμή που ριζώνουν και δυνα-

μώνουν τα φυτά. Μια από την αρχετυπική του εικόνα, είναι ο αγρότης. Μυθο-

λογικό του μοτίβο, ο Μινώταυρος, η Ευρώπη. Όπως μας ενημερώνει και ο Hajo 

Banzhaf/Anna Haebler, o Ταύρος είναι το Ζώδιο του ριζώματος και της μεγα-

λύτερης ακινησίας. Χαρακτηρίζεται από αγάπη και πίστη σε ό,τι γνωρίζει. 

Φροντίζει ό,τι μεγάλωσε και δοκιμάστηκε στο χρόνο και μπορεί να περιμένει 

περισσότερο από κάθε άλλο Ζώδιο. Από την ικανότητά του αυτή και μόνο, 

μπορεί να πετύχει αρκετά. Του αρέσει να πατά σε στέρεο έδαφος και φυλά-

γεται καλά από ξαφνικούς νεωτερισμούς και άσκοπους κινδύνους. Είναι πρα-

κτικός και προσγειωμένος, αποφασιστικός και επίμονος. Ξεκινά αργά, αλλά 

στην πορεία ταυτίζεται με ό,τι κάνει. Η σκέψη του είναι κυρίως λογική. Δεν του 

αρέσουν οι μπερδεμένες ιδέες. Όταν ζυγίζει μια κατάσταση, σκέφτεται πρώτα 

τη χρησιμότητά της.  

Το 2020 είναι μια σημαντική χρονιά για τον σταθερό σταυρό (Ταύρος, 

Σκορπιός, Λέοντας, Υδροχόος). Η νέα αυτή χρονιά, δημιουργεί αξιόλογες επι-

χειρηματικές σχέσεις και συνεργασίες για όλους τους Ταύρους. Οι εκπρόσωποι 

του 1ου  δεκαημέρου, καλό θα ήταν να αλλάξουν ότι κριθεί αναγκαίο. Οι επι-

χειρηματίες και στυλοβάτες Δίας και Κρόνος από τον Αιγόκερω, θα δώσουν 

όρεξη, στήριγμα, σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Ενδέχεται οι κόποι σας να 
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αποδώσουν καρπούς, αλλά θα πρέπει να είστε διορατικοί. Η ενεργοποιημένη 

συγκλίνουσα όψη συνόδου Κρόνου-Πλούτωνα, επηρεάζει εσάς (κυρίως) του  

3ου δεκαημέρου έως και τον Μάρτιο του 2020. Η νέα θέση του Κρόνου (στην 

παραδοσιακή του θέση Υδροχόος) από τις 22/3 έως την 1η Ιουλίου θα από-

δώσει καρπούς, για τους Ταύρους των πρώτων 2 ημερών (εάν έχουν ήδη προ-

ετοιμάσει το έδαφος). Από τις 2 Ιουλίου έως και τις 16/12, ο Κρόνος επιστρέφει 

και πάλι στο ζώδιο του Αιγόκερω, ενεργοποιώντας αυτή τη φορά τους Ταύρους 

του 3ου δεκαημέρου. Μια δηλαδή σημαντική εποχή, που καλό θα ήταν να 

αξιολογήσετε σφαιρικά, αλλά πάντα με σύνεση και προσοχή. Είναι η περίοδος 

που οριστικοποιούνται πολλά. Η εμπειρία σας θα παίξει πρωταρχικό ρόλο. Από 

τις 13/5-25/6,  η κυβερνήτης σας Αφροδίτη βρίσκεται ανάδρομη από την 21η,  

φτάνοντας στην 5η μοίρα των Διδύμων. Αυτό για εσάς σημαίνει ό,τι οι Ταύροι 

του 3ου δεκαημέρου, θα κάνουν γενέθλια έχοντας την Αφροδίτη ανάδρομη 

(στην Ηλιακή τους επιστροφή). Το γεγονός αυτό μπορεί να αφήσει πολλές – 

κυρίως εκκρεμότητες κυρίως στα προσωπικά και τα οικονομικά σας από την 

προηγούμενη γενεθλιακή τους χρονιά προς τη νέα. 
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ΔΙΔΥΜΟΙ 

από την Εσμεράλδα Δόσι 

Για σας τους Διδύμους ο Δίας θα βρίσκεται στον το-

μέα των οικονομικών που σχετίζεται με τους άλλους 

και θα σας δοθεί η ευκαιρία να αυξήσετε σημαντικά 

τα οικονομικά σας είτε με χρήματα από τη δουλειά 

σας, είτε από κάποια κληρονομιά, από κάποιο δά-

νειο που θα ζητήσετε ή από χρήματα του συντρόφου 

σας.  

Ο Κρόνος με τον Πλούτωνα, θα βρίσκονται στον τομέα των οικονομικών και θα 

σας βοηθήσουν να έχετε πειθαρχία, τόσο στα οικονομικά θέματα όσο και στα 

αισθηματικά, για να τα βάλετε σε τάξη, να ανακαλύψετε τον εαυτό σας και να 

αντιμετωπίσετε τους φόβους και τις ανασφάλειές σας. Θα είστε εσωστρεφείς, 

θα έχετε την ανάγκη να δείτε βαθιά μέσα σας, να κάνετε έναν απολογισμό των 

πράξεών σας, εάν οι επιλογές που κάνετε στη ζωή σας συμβαδίζουν με τις 

επιθυμίες σας, εάν αυτό που έχετε στη ζωή σας εκφράζει και σας κάνει 

χαρούμενους. 

Από τις 22 Μαρτίου έως τις 2 Ιουλίου ο Κρόνος θα κινείται στον 9ο οίκο σας, 

στον Υδροχόο και ίσως φέρει καθυστερήσεις, δυσκολίες στις σπουδές, εάν έχε-

τε αφήσει εκκρεμότητες στην απόκτηση πτυχίων, στην αντιμετώπιση νομικών 

θεμάτων, θα είναι ένα διάστημα που θα βοηθήσει να κατανοήσετε τους νό-
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μους της κοινωνίας και να προσπαθήσετε να αναλύσετε πιο βαθιά τον εαυτό 

σας, πιθανόν να αλλάξετε και την φιλοσοφία για τη ζωή σας. 

Ο Ουρανός από τον 12ο ηλιακό οίκο σας βοηθάει να ανακαλύψετε τον εαυτό 

σας, να κλείσετε κύκλους με το παρελθόν, να ανοίξετε και να ετοιμάσετε νέους 

δρόμους για το μέλλον. Ο Ουρανός φέρνει στην επιφάνεια στοιχεία από το 

παρελθόν που βρίσκονται βαθιά στο υποσυνείδητο σας και δεν αντέχετε να 

αντιμετωπίσετε. Η καλύτερη λύση θα ήταν η ψυχοθεραπεία και η δημιουργικό-

τητα, προσπαθήστε να μην έχετε ενοχές και να μην πιέζετε τον εαυτό σας. 

Ο Ποσειδώνας από τον 10ο ηλιακό σας οίκο θα σας βοηθάει στη δημιουργία, 

την καλλιτεχνία, όμως θα χρειαστεί να είστε προσεκτικοί σε πιθανόν εξαπατή-

σεις από άτομα που σας περιβάλλουν στον επαγγελματικό τομέα. Πιθανόν να 

αποκαλύψουν κάποιο μυστικό σας και να σας εκθέσουν, με αποτέλεσμα να 

χάσετε ότι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα. Προσπαθήστε να είστε σεμνοί, ταπει-

νοί και ειλικρινής, αποφύγετε να είστε εγωιστές και ματαιόδοξοι γιατί θα αντι-

μετωπίσετε πολλές δυσκολίες. 

Η επιρροή της Σεληνιακής και της Ηλιακής έκλειψης στο Τοξότη στις 5 Ιουνίου 

2020 και στις 14 Δεκεμβρίου 2020 θα ενεργοποιήσουν τον έβδομο οίκο σας, θα 

σας βοηθήσουν να κάνετε αλλαγές και θα φέρουν ευκαιρίες στο τομέα των 

σχέσεων και των συνεργασιών. 

Η Σεληνιακή έκλειψη στους Διδύμους στις 30 Νοεμβρίου θα ανοίξει δρόμους 

για ταξίδια, σπουδές, για να ανοίξετε νέους ορίζοντες. Ίσως θα έχετε την ευκαι-
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ρία να γνωρίσετε κάποιο άτομο, να αλλάξετε τη φιλοσοφία της ζωής σας και να 

εξελιχτείτε. 

Η Αφροδίτη θα είναι ανάδρομη στους Διδύμους από 13 Μαΐου έως 25 Ιουνίου, 

αυτό το διάστημα θα έχετε την ανάγκη να επανεξετάσετε προσωπικά σας θέ-

ματα, ίσως έχετε έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, αποφύγετε να 

κάνετε αλλαγές στην εμφάνισή σας ή αισθητικές επεμβάσεις.  

Ο Άρης θα είναι ανάδρομος στον 11ο οίκο σας το φθινόπωρο, που σχετίζεται 

με τις φιλίες, τις ομάδες, την τεχνολογία, μπορεί να έχετε προβλήματα με κά-

ποιον φίλο σας ή μπερδέματα με κάποια ομάδα. Ίσως ένας φίλος σας αλλάξει 

τη συμπεριφορά του απέναντι σας, να είστε χαμηλών τόνων, ίσως αναθεωρή-

σετε τη συμμετοχή σας σε κάποια ομάδα και απομακρυνθείτε για λίγο. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

από την Χριστίνα Φούσκα 

Μια άκρως ενδιαφέρουσα χρονιά ξεκινάει για ε-

σάς, όπου σημαντικές πλανητικές συγκυρίες έρχο-

νται να σας δώσουν εκείνη την ώθηση που χρειά-

ζεστε για μεγάλες προσωπικές αλλαγές αλλά και 

να ανατρέψουν πολλά από τα δεδομένα σας με 

σκοπό μια διαφορετική πορεία ζωής. 

Ήδη από τον Δεκέμβρη του 2019 ο Δίας έχει κάνει 
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την είσοδό του στον Αιγόκερω και μέσα στον 7ο ηλιακό σας οίκο, γεγονός που 

θα στρέψει το ενδιαφέρον σας στις συνεργασίες αλλά και στη σύσφιξη των 

σχέσεών σας μέσω των κοινωνικών επιταγών. Ένας γάμος, μια συνεργασία ή 

ένα δικαστικό θέμα φαίνονται να παίρνουν εκείνη την πορεία που θα 

καθορίζεται από ένα πλαίσιο ή μια οργάνωση και θα σας βοηθήσει στην προο-

πτική μιας σημαντικής σας εδραίωσης. Ο Δίας στον Αιγόκερω είναι αυτός που 

θα μπορέσει να σας ενθαρρύνει αυτή την χρονιά για μια ουσιαστική δέσμευση 

απέναντι στα οράματά σας. 

Ο Κρόνος συνεχίζει την πορεία του μέσα στον Αιγόκερω, γεγονός που για πολ-

λούς από εσάς έχει ήδη βάλει σε κάποιο κλυδωνισμό τις σχέσεις και συνεργα-

σίες σας. Ό,τι στηρίζεται σε σταθερές και υγιείς βάσεις θα είναι αυτό που θα 

μπορέσει να συνεχιστεί και να διατηρηθεί στο χρόνο. 

Συγκεκριμένα από τις 16/2 μέχρι και τις 21/3 του 2020, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρό-

νος και ο Πλούτωνας θα βρίσκονται μέσα στον 7ο ηλιακό σας οίκο ωθώντας 

σας σε σημαντικές αλλαγές. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε έντονες διαμάχες και 

αποφασίστε να δείτε τα πράγματα μέσα από μια άλλη οπτική. Πολλά είναι 

αυτά που θα αλλάξουν κι εσείς καλείστε να τα αντιμετωπίσετε σθεναρά και με 

διάκριση, μιας και πολλοί από εσάς θα αναζητήσετε τη δύναμη αλλά και την 

υλική εξασφάλιση σε μια μόνιμη σχέση ή σε άτομα που επιθυμείτε την συνερ-

γασία τους. Προηγείται όμως μια άκρως εκκαθαριστική σύνοδος, αυτή του 

Κρόνου με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω, στις 12/1, γεγονός που θα σας βάλει 

σε μια δοκιμασία και σε ένα τεστ αντοχής. Μαζί με την Σεληνιακή Έκλειψη που 
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γίνεται στο ζώδιό σας στις 10/1 και σε σύνοδο με Κρόνο και Πλούτωνα, οι 

γεννημένοι γύρω στις 11-16 Ιουλίου, καθώς και όσοι έχετε ωροσκόπο στην 20η 

23η μοίρα του Καρκίνου-Αιγόκερου, ή μεσουράνημα ή προσωπικούς πλανήτες 

κοντά σε αυτή τη μοίρα, καλό θα ήταν να κάνετε μια βαθιά αναδρομή στα 

πεπραγμένα σας και να εξετάσετε το παρελθόν σας σε σχέση με τους άλλους. 

Οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, (21/6-1/7), έχετε την θετική συνεισφορά 

του Ουρανού μέσα στον 11ο ηλιακό σας οίκο, γεγονός που σας ωθεί, ήδη από 

την προηγούμενη χρονιά, σε ένα καινούριο άνοιγμα ζωής, σε νέες επαφές και 

σε συνδέσεις με ομοϊδεάτες σας. Οι δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου θα 

μπορούσαν να είναι ιδανικές για έναν γάμο αλλά και για την θέσπιση νέων 

βάσεων στη ζωή σας.  

Οι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο (1/7-12/7) έχετε μπροστά σας μια σημα-

ντική χρονιά, με επίκεντρο το καλοκαίρι, όπου η Σεληνιακή Έκλειψη στις 5/7 

στην 13η μοίρα του Αιγόκερου και μέσα στον 7ο ηλιακό σας οίκο, έχει τη δύνα-

μη να σας ωθήσει σε νέα και σημαντικά ξεκινήματα. Προβάλετε όμως τη διά-

κρισή σας γιατί πολλά από αυτά μπορεί να εξελιχθούν λίγο πιο περίπλοκα στη 

συνέχειά τους απ’ ότι τα περιμένατε. Οι φιλίες σας δοκιμάζονται αλλά κι ένας 

καινούριος κοινωνικός κύκλος φαίνεται να ανοίγει τώρα για εσάς. 

Για τους γεννημένους το τρίτο δεκαήμερο (12/7 -22/7) αυτή είναι αδιαμφι-

σβήτητα η χρονιά σας. Μια μεταμορφωτική διαδικασία σε θέματα σχέσεων 

ίσως και να είναι το πιο δυνατό σημείο της χρονιάς. Η ακεραιότητά σας είναι 

αυτή που θα δοκιμαστεί είτε από κοντινούς σας ανθρώπους είτε από εχθρούς. 
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Δώστε τη μάχη σας με τιμιότητα και να είστε σίγουροι πως μετά από αυτή τη 

χρονιά μια καινούρια εποχή θα ανατείλει για εσάς. 

ΛΕΩΝ 

από το Βασίλη Παπαδολιά 

Για σας τους Λέοντες το 2020 η χρονιά ξεκινάει με 

ενδιαφέρον, αλλά ίσως και λίγο βαρετή. 

Εμπλέκεστε σε κάποιες αλλαγές εργασιακές, οι 

οποίες δείχνουν να σας ωφελούν οικονομικά, 

αναταράσσουν όμως τα γνωστά πατήματα σας, 

ειδικά για αυτούς του α’ δεκαημέρου. Η άνοιξη 

σας βρίσκει να ασχολείστε περισσότερο με την 

εμφάνιση σας, ξεκινώντας ίσως μία δίαιτα, γιατί για άλλη μία φορά αισθάνεστε 

άσχημα και ψειρίζεστε με την εικόνα του εαυτού σας. Στο μεταξύ τα προβλή-

ματα σε σπίτι και δουλειά τρέχουν και οι άνθρωποι που εξαρτώνται από σας α-

γανακτούν που ασχολείστε πάλι μόνο με τον εαυτό σας. Το καλοκαίρι παρου-

σιάζεται μία ευκαιρία να είστε με την οικογένεια σας σε ένα καινούριο χώρο, 

ίσως ένα σπίτι που θα νοικιάσετε για το καλοκαίρι, εκεί που θα γνωρίσετε και 

αρκετό νέο κόσμο. Η επιστροφή το φθινόπωρο σας βρίσκει να αγωνίζεστε να 

φέρετε βόλτα τα οικονομικά σας, πιθανόν λόγω αυξημένης φορολογίας. Η 

χρονιά κλείνει θετικά για σας με θετικά νέα από τα επαγγελματικά σας και την 
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ανάληψη ίσως μίας υψηλότερης θέσης εργασίας με τα αντίστοιχα οικονομικά 

οφέλη. 

Τη χρονιά αυτή δεν έχετε να φοβάστε σημαντικά πράγματα από τις εκλείψεις, 

κάποιες μάλιστα όπως αυτές της 5ης Ιουνίου, της 30ης Νοεμβρίου και της 14ης 

Δεκεμβρίου ίσως και να σας ευνοούν. Είναι χρονιά που βελτιώνεται το εργασι-

ακό περιβάλλον και ανακουφίζεται κάπως η καταπίεση που νιώθατε αρκετό 

καιρό. Μόνο οι γεννημένοι στις 22 και 23 Ιουλίου ίσως πρέπει να δείξετε προ-

σοχή στις επαγγελματικές σας σχέσεις από το Μάρτιο ως τον Ιούνιο, γιατί 

κάποιες σχέσεις ίσως αρχίζουν να κλυδωνίζονται. Ακόμα και οι αναδρομές του 

Άρη και της Αφροδίτης, το φθινόπωρο και την άνοιξη δεν αναμένεται να δημι-

ουργήσουν προβλήματα, παρά κυρίως να παρατείνουν ταξίδια, εξορμήσεις και 

καλή παρέα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 

από το Βασίλη Παπαδολιά 

Για σας τους Παρθένους η χρονιά ξεκινάει με μία 

αποδιοργάνωση, που ίσως οφείλεται και σε θέμα-

τα που αντιμετωπίζετε στο σπίτι. Δεν μπορείτε να 

συγκεντρώσετε το μυαλό σας σε αυτά που πρέπει 

και σκέφτεστε διαρκώς και μόνο τη διαφυγή. Η 

άνοιξη σας βρίσκει σε φάση ακόμη μεγαλύτερης 

εσωστρέφειας να παρεξηγείτε εύκολα πράγματα 
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που λένε οι άλλοι για σας, αλλά και να διαδίδετε τα παράπονα σας με εύσχημο 

τρόπο σε ώτα ευνοϊκώς ακουόντων. Το καλοκαίρι βρίσκεστε μπροστά σε κά-

ποια προβλήματα που έχουν ίσως σχέση με τα παιδιά σας, ενώ κάποιοι μπορεί 

να επανασυνδεθείτε με κάποιο παλιότερο φλερτ. Το φθινόπωρο κινείστε πιο 

δημιουργικά, κυνηγώντας κάποια επιμόρφωση που θα σας δώσει και περισσό-

τερα χρήματα, αντιμετωπίζοντας όμως εμπόδια και άρνηση των άλλων να σας 

βοηθήσουν. Η χρονιά τελειώνει αρκετά θετικά με την κατάληψη κάποιας καλύ-

τερης θέσης εργασίας, που ίσως φέρει και έκτακτα έσοδα, δίπλα σε κάποιον 

άνθρωπο που στη δουλειά σας θα έχει κύρος. 

Θετικό της χρονιάς η επιρροή του Δία που τον Ιανουάριο θα βοηθήσει το πρώ-

το δεκαήμερο να αποκαταστήσει σχέσεις με παιδιά και να χαρεί περισσότερο 

τη δουλειά του. Το μεγαλύτερο κέρδος βέβαια το έχει το δεύτερο δεκαήμερο, 

που απαλλάσσεται από την επιρροή του Κρόνου και θα έχει από το Φεβρουά-

ριο ως το Νοέμβριο τη βοήθεια του Δία στους ίδιους τομείς. Οι του τρίτου 

δεκαημέρου θα περιμένουν τους δύο τελευταίους μήνες του χρόνου για να 

δρέψουν καρπούς από την πίεση που θα δεχτούν κατά τα άλλα στα θέματα 

των παιδιών και της προσωπικής δημιουργίας από την παρουσία του Κρόνου 

και του Πλούτωνα στον 5ο ηλιακό τους οίκο. 

Οι εκλείψεις της χρονιά επιφυλάσσουν και κάποιες ειδοποιήσεις αλλαγών στην 

ζωή σας. Η έκλειψη της 5ης Ιουνίου κυρίως για το δεύτερο δεκαήμερο στα οικο-

γενειακά θέματα, η έκλειψη της 30ης Νοεμβρίου για το πρώτο δεκαήμερο σε 

θέματα δουλειάς και η έκλειψη της 14ης Δεκεμβρίου για το τρίτο δεκαήμερο σε 
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οικογενειακά θέματα. Οι εκλείψεις συνιστούν παράλληλα ευκαιρίες και κρίσεις 

και απαιτούν προσαρμογή. Εκμεταλλευτείτε τη βοήθεια του Δία για να ξεπε-

ράσετε τις αλλαγές με λιγότερες απώλειες, γιατί δε θα την έχετε το 2021. Προ-

σοχή σε τυφλές συναισθηματικές συγκρούσεις το διάστημα της αναδρομής του 

Άρη το φθινόπωρο και σε άστοχες συνεννοήσεις την περίοδο της ανάδρομης 

Αφροδίτης στο τέλος της άνοιξης. 

ΖΥΓΟΣ 

από το Μιχάλη Αντιώτη 

Ο Ζυγός είναι το έβδομο ζώδιο και όπως τα 

υπόλοιπα παρορμητικά Ζώδια συμπίπτει με την 

φθινοπωρινή ισημερία όπου το φως αρχίζει να 

χάνεται. Απέναντι από τον Κριό που εκφράζει το 

απόλυτο εγώ ο ζυγός με σύμβολο τη ζυγαριά 

έρχεται να ισορροπήσει τα πράγματα και να 

μεταθέσει το εγώ στους άλλους ,Με κυβερνήτη 

την Αφροδίτη αναζητά την αρμονία στις σχέσεις 

και έχει εξάρτηση από αυτές δεν λειτουργεί ποτέ αυτόνομα εγωιστικά χωρίς να 

υπολογίζει τη γνώμη του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό είναι απαραίτητα 

καλό. ..Η φετινή χρονιά βρίσκει εσάς του τελευταίου δεκαημέρου σε έντονα 

οικογενειακά προβλήματα ξεκαθαρίσματα μέχρι το Μάρτη κι ύστερα από τον 

Ιούλιο έως το τέλος περίπου της χρονιάς. Ένα άλλο αστρολογικό γεγονός που 
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θα χαρακτηρίσει τη χρονιά είναι η πολύμηνη παραμονή του πολεμοχαρή Άρη 

στο απέναντι ζώδιο σας τον κριό από 28 Ιουνίου έως το τέλος της χρονιάς που 

θα φέρει σε δοκιμασία τις σχέσεις προσωπικές και διαπροσωπικές. Από το 

Μάρτη προσοχή σε θέματα παιδιών ότι έχει σχέση με κατοικίδια. Εσείς του τε-

λευταίου δεκαημέρου συνεχίζετε την μεταμόρφωση σας πολλές φορές μέσα 

από δύσκολες καταστάσεις. Ανατροπές ξαφνικά γεγονότα σε οικονομικά κλη-

ρονομικά. Τάσεις φυγής μέσα στη καθημερινότητα αποφυγή της ρουτίνας με 

κάθε τρόπο.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 

από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Σκορπιός ανήκει στα ζώδια του νερού, μαζί 

με τον Ιχθύ και τον Καρκίνο. Είναι το 2ο ζώδιο 

του νερού και σηματοδοτεί την καρδιά του 

Φθινόπωρου. Εκφράζεται σπάνια και ελέγχει 

τα πάντα. Εναρμονίζεται με την έννοια παγκό-

σμιος και άγραφος νόμος και σηματοδοτεί τον 

πυρήνα του υποσυνειδήτου. Τα ανεπτυγμένα 

του ένστικτα, είναι η δύναμή του. Προστατεύει 

ότι αγαπά, με ζήλο αλλά και με απόλυτη θέρμη. Οι Σκορπιοί σε γενικές 

γραμμές, είναι οι άνθρωποι που αγαπούν το δίκαιο. Το δίκαιο σε κάθε 

επίπεδο. Είτε φανερό, είτε αόρατο, δηλαδή, ψυχολογικό. Έχουν δυνατή και 
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απόλυτη πρόθεση, και είναι οι θεματοφύλακες της ψυχικής υγείας. Μερικά 

από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι τα εξής: Κυβερνήτης: Άρης, 

Φύλο: Θηλυκό, Στοιχείο: Νερό, Ποιότητα: Σταθερό. Αρχέτυπο: Ο μάγος, ο 

σαμάνος Αποστολή: Ο αληθινός θεραπευτής. Κίνητρο: Έλξη για τα βάθη. 

Παγίδα: Η μέθη της εξουσίας. Ο κυριότερος σωματικός συσχετισμός έχει να 

κάνει με τα γεννητικά όργανα. Η εποχή που αντιστοιχεί με τον Σκορπιό, είναι η 

μεταμόρφωση της φύσης σε οργανική ουσία, κάτω από τη γη, για την 

επερχόμενη αναγέννηση. Μυθολογικό του μοτίβο: ο Γκιλγκαμέζ και ο λαός των 

Σκορπιών, Πλούτωνας (Ελληνική Μυθολογία). Όπως μας ενημερώνει και ο Hajo 

Banzhaf/Anna Haebler, o Σκορπιός είναι το Ζώδιο του βάθους και των άκρων. Ο 

κόσμος του Σκορπιού είναι κρυφός. Έλκεται ασταμάτητα από την αναγκαιότητα 

να εξερευνήσει ό,τι είναι απαγορευμένο, μυστικό, κρυμμένο, ακόμη και από τα 

κοινωνικά ταμπού. Το φάσμα των συναισθημάτων του κινείται μόνο στα άκρα, 

όπως π.χ. ο έρωτας και το μίσος. Δεν γνωρίζει τους μετριοπαθείς τόνους. 

Κατέχει ανεξάντλητες ψυχικές δυνάμεις …που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 

το καλό άλλων. Μπορεί να είναι ο θεραπευτής και ο σωτήρας, αλλά εξίσου 

έντεχνα μπορεί να εξαρτήσει τους άλλους. Η ικανότητα της υπεύθυνης διαχεί-

ρισης της δύναμης γίνεται το κύριο και εκρηκτικό θέμα αυτού του ζωδίου. 

Είναι βαθύς και αναλυτικός.  

Το 2020 είναι μια σημαντική χρονιά για τον σταθερό σταυρό (Ταύρος, Σκορ-

πιός, Λέοντας, Υδροχόος). Η νέα αυτή χρονιά, αναζητά λύσεις. Θέματα επικοι-

νωνίας και κατανόησης, αλλά και αναγκαστικές αλλαγές στον τομέα των σχέ-
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σεων είναι το ζητούμενο. Η αυτοκριτική σας σε σχέση με το παρελθόν θα είναι 

έντονη, αλλά το δίκαιο πάντα στην πρώτη γραμμή. Οι εκπρόσωποι του 1ου 

δεκαημέρου, καλό θα ήταν να αλλάξουν ότι κριθεί αναγκαίο. Η βοηθητική 

στήριξη του Δία του Κρόνου και Πλούτωνα από τον Αιγόκερω, θα δώσει τις 

σωστές αποφάσεις. Η ενεργοποιημένη συγκλίνουσα όψη συνόδου Κρόνου-

Πλούτωνα, επηρεάζει εσάς (κυρίως) του 3ου δεκαημέρου έως και τον Μάρτιο 

του 2020. Η νέα θέση του Κρόνου (στην παραδοσιακή του θέση Υδροχόος) από 

τις 22/3 έως την 1η Ιουλίου θα αποδώσει καρπούς, για τους Σκορπιούς των 

πρώτων 2 ημερών (εάν έχουν προετοιμάσει το έδαφος). Από τις 2 Ιουλίου έως 

και τις 16/12, ο Κρόνος επιστρέφει και πάλι στο ζώδιο του Αιγόκερω, 

ενεργοποιώντας αυτή τη φορά τους Σκορπιούς του 3ου δεκαημέρου. Η 

εμπειρία σας θα παίξει πρωταρχικό ρόλο. Εμπιστευτείτε τις ενορατικές σας 

ικανότητες, και μετασχηματίστε ότι χρειάζεται, …με στόχο την ποιοτική 

αναβάθμιση σε κάθε επίπεδο. 
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ΤΟΞΟΤΗΣ 
από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η χρονιά ξεκινάει για σας με αναγνώριση και 

επιτυχίες, οι οποίες μεταφράζονται και σε χρή-

μα, οι οποίες όμως καταρχήν δε φαίνεται να σας 

ικανοποιούν και ιδιαίτερα γιατί μάλλον σας 

προκαλούν πλήξη. Η άνοιξη σας βρίσκει προσδε-

μένους στο άρμα κάποιου ισχυρού παράγοντα, ο 

οποίος επηρεάζει καταλυτικά μία ομαδική προ-

σπάθεια. Ελάχιστες αλλαγές συμβαίνουν στο 

σκηνικό το καλοκαίρι, από το φθινόπωρο όμως 

περνάτε σε δράση περισσότερο από το παρασκήνιο. Η συμμετοχή σας σε μία 

κοινή προσπάθεια συνεχίζεται και το τέλος του χρόνου αλλά και στις αρχές του 

2021 και μάλιστα σε μία πιο υγιή και πιο δημοκρατική πλέον βάση. 

Η επιρροή του Δία γενικότερα δείχνει να γεμίζει το υλικό σας περιβάλλον με 

αφθονία. Όμως υπάρχει και μία επιλεκτικότητα κι ίσως μία αίσθηση ανωτερό-

τητας συνάμα. Οι εκλείψεις της χρονιά έχουν από κάτι για τον καθένα με το 

πρώτο δεκαήμερο να επηρεάζεται περισσότερο από την έκλειψη στις 30/11, το 

δεύτερο δεκαήμερο από την έκλειψη στις 5 Ιουνίου και το τρίτο δεκαήμερο 

από την έκλειψη στις 14 Δεκεμβρίου. Και στις τρεις περιπτώσεις η επιρροή έχει 

να κάνει με σχέσεις και συνεργασίες, οι οποίες από ότι φαίνεται θα αρχίσουν 

να διακατέχονται από ένα αίσθημα πιθανής προδοσίας, ιδιαίτερα για αυτούς 
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του δευτέρου δεκαημέρου. Ευτυχώς ο Άρης στον Κριό από τον Ιούλιο και μετά 

αλλά και η Αφροδίτη στους Διδύμους νωρίτερα που θα παρατείνουν την παρα-

μονή τους και οι δύο σε ζώδια φιλικά για σας, θα κάνουν ότι μπορούν να μειώ-

σουν τις συνέπειες των εκλείψεων. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 

από τη Χριστίνα Φούσκα 

Ένας από τους πιο σημαντικούς πρωταγωνιστές 

αυτής της χρονιάς είστε εσείς οι Αιγόκεροι όπου 

εδώ και δυο τουλάχιστον χρόνια πολλοί από ε-

σάς έχετε ήδη μπει σε μια νέα ρότα ζωής. 

Τόσο η προσωπική σας ταυτότητα όσο και η εξω-

τερική σας εμφάνιση έχουν υποστεί σημαντικές 

αλλαγές και μέσα στο 2020 φαίνονται να οριστι-

κοποιούνται κι εσείς να περνάτε πλέον σε μια νέα εποχή. Κρόνος και Πλούτω-

νας διασχίζουν το ζώδιό σας και οι αλλαγές στη ζωή σας είναι βαθιές και καθο-

ριστικές. Σε αυτό το σκηνικό ήδη από τον Δεκέμβρη του 2019 προστέθηκε και ο 

Δίας, σημειοδοτώντας για εσάς μια από τις πιο σημαντικές χρονιές σας. 

Αποτοξίνωση, καθαρισμός και αφύπνιση είναι οι λέξεις κλειδιά που θα συντε-

λέσουν στην μεταμόρφωσή σας.  
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Οι αλλαγές θα αρχίσουν από την αρχή του χρόνου και συγκεκριμένα τον Ιανου-

άριο, όπου η σύνοδος Κρόνου-Πλούτωνα έρχεται να επισημάνει έναν βαθύ 

μετασχηματισμό, πιο πολύ για τους γεννημένους 10-15/1, όπου μαζί με την 

Σεληνιακή Έκλειψη στον Καρκίνο στις 10/1, θέματα οικογένειας και σχέσεων 

αναμένεται να υποστούν μια βαθιά αλλαγή. Ίσως σας ζητηθεί να προστατέψετε 

εσείς κάποια μέλη της οικογένειάς σας ή να συμβάλλετε στη βοήθειά τους. 

Άρης- Δίας-Κρόνος και Πλούτωνας συναντιούνται στο ζώδιό σας τον Μάρτιο 

του 2020 φέρνοντας σημαντικές αλλαγές και εκκαθαρίσεις, καθιστώντας και 

αυτόν τον μήνα σταθμό για την μετέπειτα πορεία σας. 

Ο Δίας από τον Αιγόκερω και για όλη τη χρόνια θα σας δίνει μηνύματα επέκτα-

σης, πλούτου και εξουσίας, ειδικά στις συναντήσεις του με τον Πλούτωνα στις 

5/4, 30/6 και 12/11, κάτι που θα πρέπει να δείτε με μια πιο ώριμη ματιά, μιας 

και όλο αυτό κρύβει και αρκετά σκοτεινά κομμάτια του εαυτού σας που θα 

πρέπει να αναγνωρίσετε και να μεταμορφώσετε. 

Ο Άρης θα βρίσκεται στον Κριό και μέσα στον 4ο ηλιακό σας οίκο ένα ολόκληρο 

εξάμηνο, από την 1/7 μέχρι και το τέλος του χρόνου, φορτίζοντας με εντάσεις 

αλλά και σκληρές αλλαγές το οικογενειακό σας περιβάλλον, θέματα γονεϊκής 

εστίας, αλλά και ακινήτων. 

Στις 5/7 έχουμε την Σεληνιακή Έκλειψη στις 13η μοίρα του Αιγόκερω όπου οι 

σχέσεις σας και πάλι θα περάσουν την δοκιμασία τους κι εσείς καλείστε να 

δείξετε την συναισθηματική σας δύναμη. 
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Οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο (22/12-31/12) ίσως να είστε και οι πιο ευ-

νοημένοι γι’ αυτήν την χρονιά, έχοντας τον Ουρανό σε τρίγωνο με το ζώδιό σας 

να φέρνει στη ζωή σας μια ευχάριστη αλλαγή σε σχέση με τα δημιουργικά σας 

σχέδια, τα παιδιά σας ή ακόμα και σε σχέση με ξαφνικές και ενδιαφέρουσες 

γνωριμίες. Μαζί με τον Δία στον Αιγόκερω, ο πρώτος μήνας του χρόνου σας ευ-

νοεί για προωθήσεις καινούριων σχεδίων με θετικές αλλαγές και αρκετή τύχη 

κι εδώ μπορείτε να εκμεταλλευτείτε προς όφελός σας τις συμπτώσεις που θα 

παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο. 

Οι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο ( 1/1- 10/1) έχετε το εξάγωνο του Ποσει-

δώνα από τους Ιχθείς να σας καλεί σε ένα πιο πνευματικό σκηνικό και στην 

ενασχόλησή σας με τα ανάλογα ενδιαφέροντα μέσα από ταξίδια ή σπουδές. Η 

Σεληνιακή Έκλειψη στις 5/7 στην 13η μοίρα του Αιγόκερω σας αφορά άμεσα σε 

σχέση με θέματα της οικογένειας όπου οι τεταμένες σχέσεις θα σας κουράσουν 

συναισθηματικά. Επικαλεστείτε την διαίσθησή σας αλλά και την εσωτερική σας 

δύναμη για να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε. 

Τέλος οι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο (11/1-20/1) είστε εσείς που βρίσκεστε 

μέσα στο επίκεντρο των μεγάλων αλλαγών και θα βιώσετε τις πιο έντονες 

εμπειρίες με σκοπό μια βαθιά προσωπική αλλαγή. Η αποφασιστικότητα και η 

φιλοδοξία σας μπορούν να σας οδηγήσουν στη θέση που επιθυμείτε, όμως 

έχετε κατά νου κι εκείνα τα κομμάτια του εαυτού σας που μπορεί να γίνουν 

αδίστακτα μπροστά σε θέσεις εξουσίας. Αποφύγετε τον έλεγχο κι αναζητήστε 
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μέσα από τις όποιες αλλαγές επιδιώξετε, εκτός από την δύναμη και τον πλούτο 

και την αξία του εσωτερικού σας εαυτού. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 

από το Βασίλη Παπαδολιά 

Προβλήματα οικονομικής φύσης για τους περισσό-

τερους από σας με την έναρξη του χρόνου. Άλλοι 

αναγκάζεστε να κάνετε στυγνές οικονομίες, άλλοι 

κάνετε αυτό που σας αρέσει αλλά με πενιχρές από-

δοχές. Προβλήματα υγείας που πρέπει να προσέ-

ξετε ίσως και με σωματικούς πόνους. Η άνοιξη σας 

βρίσκει σε φάση αποκλεισμού ατόμων που δε σας 

κάνουν κοινωνικά ή εν πάσει περιπτώσει δεν κατα-

λαβαίνουν την κατάσταση σας. Η οικονομική ανασφάλεια παραμένει και σας 

κάνει να μην έχετε όρεξη να δραστηριοποιηθείτε κοινωνικά. Τα πράγματα βε-

λτιώνονται κάπως το καλοκαίρι, αν μη τι άλλο βρίσκετε πιο σοβαρούς ανθρώ-

πους και πιο κοντά στα μέτρα σας να επικοινωνήσετε. Από το Σεπτέμβριο 

δυσκολεύει και πάλι η ψυχολογία σας, ίσως και με μία επαναφορά προβλημά-

των υγείας και με μία διάθεση να κυκλοφορήσετε σε μέρη που δε σας ξέρει 

κανένας. Το τέλος της χρονιάς πάντως είναι πιο ελπιδοφόρο, με βοήθεια από 

φίλους και ηθική στήριξη από όσους σας υποστηρίζουν. 
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Η χρονιά γενικά παρέχει επαγγελματική ανασφάλεια και πολλές αλλαγές που 

δεν είναι απαραίτητα για την πρόοδο σας. Η ψυχολογία σας που εδώ και καιρό 

δεν είναι καλή, θα βρει ένα στήριγμα σε κάποιο φίλο που θα προσπαθήσει να 

σας στηρίξει στις πολλές προσωπικές σας υποχρεώσεις, ενδεχομένως και μέσω 

των γνωριμιών του. Το διάστημα από τον Ιούλιο και μετά δε θα είναι εύκολο 

για την επικοινωνία σας με συγγενείς ή γείτονες στην πολυκατοικία, ενώ οι 

εκλείψεις της 5/6, 30/11 και 14/12 αναμένεται να πλήξουν τη συμμετοχή σας 

σε ομαδικές προσπάθειες. Το κυριότερο όμως που πρέπει να προσέξετε είναι 

οι εκλείψεις της 10/1, 5/7 και 21/6 γιατί μπορεί να επιδεινώσουν σοβαρά 

προβλήματα υγείας δικά σας ή δικών σας ανθρώπων. 

ΙΧΘΕΙΣ 

από το Βασίλη Παπαδολιά 

Λίγο ρευστή η κατάσταση με την έναρξη της χρο-

νιάς στα επαγγελματικά σας. Ενώ δείχνει να στηρί-

ζεστε πάνω σε κάποιον άνθρωπο με κύρος, πολλά 

ψιθυρίζονται και πολλά λέγονται γύρω σας που δεν 

ελέγχετε. Η άνοιξη σας βρίσκει να έχετε κατοχυρώ-

σει τη θέση σας στηριγμένοι σε μία συμπαγή ομά-

δα συναδέλφων, σε σημείο που μάλλον θα έχετε 

χαλαρώσει υπερβολικά και θα αμελείτε τις υποχρεώσεις σας. Η κατάσταση δεν 

αλλάζει σημαντικά το καλοκαίρι – μέχρι να έρθει η έκλειψη της 5/6 όμως και 
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για το δεύτερο δεκαήμερο κυρίως να ταράξει τα επαγγελματικά νερά σας. Το 

φθινόπωρο ίσως σας βρει σε διακοπές ή να είστε μπλεγμένοι σε μυστικές συμ-

φωνίες, όμως οι οικονομικές υποσχέσεις που θα σας δοθούν ίσως να μην 

ισχύσουν. Η χρονιά θα κλείσει περίεργα με μείωση της επιρροής των ανθρώ-

πων που σας στηρίζουν και με ανάγκη να κρατήσετε πιο χαμηλό προφίλ για να 

μην εκτεθείτε στο πλήθος των συναδέλφων. Για το πρώτο δεκαήμερο κρίσιμη 

θα είναι η έκλειψη της 30/11 για τέτοια θέματα, ενώ για το τρίτο δεκαήμερο 

αυτή της 14/12. 

Η επιρροή του Άρη στον Κριό από τον Ιούλιο ως το τέλος του έτους πιθανόν 

επίσης να σας φέρει σε μία θέση να βγάζετε αρκετά λεφτά, αλλά να τα 

ξοδεύετε κιόλας. 
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ΟΙ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΟ 2020 

από την Εσμεράλδα Δόσι 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πότε ο Ερμής 

γυρίζει ανάδρομος για να αποφύγουμε δυσκολίες, 

εμπόδια, καθυστερήσεις, απογοητεύσεις, που μπορεί 

να φέρει στη ζωή μας. Όταν έχουμε ανάδρομο Ερμή 

το άτομο σκέφτεται βαθιά και έχει τη δυνατότητα να 

διεισδύει στις λεπτομέρειες που τις περισσότερες 

φορές δεν έχουν σημασία για τους άλλους, η δυνατό-

τητα να συγκρατεί και τα πιο ασήμαντα πράγματα αποκαλύπτει την ανεπτυγ-

μένη του μνήμη που όμως τις περισσότερες φορές δεν αξιοποιείται. 

Ο Ερμής θα είναι τρεις φορές ανάδρομος τη χρονιά του 2020. Από τις 18 Φε-

βρουαρίου μέχρι 9 Μαρτίου 2020 ξεκινάει στο ζώδιο του Ιχθύ και τελειώνει στο 

αέρινο ζώδιο του Υδροχόου, από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου 2020 στο 

υδάτινο ζώδιο του Καρκίνου και στις 13 Οκτωβρίου μέχρι 3 Νοεμβρίου 2020 

από το υδάτινο ζώδιο του Σκορπιού και τελειώνει στο αέρινο ζώδιο του Ζυγού.   

Ο Ερμής κυβερνάει την πληροφορία, τη διανόηση, τη σκέψη, τα ταξίδια, την 

εκπαίδευση, τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, τα ραντεβού, το επικοινω-

νιακό μας προφίλ. Όταν ο ανάδρομος Ερμής είναι στα ζώδια του νερού Καρ-

κίνος, Σκορπιός, Ιχθείς, έχουμε ανασφάλειες, αναρωτιόμαστε για τα συναισθή-

ματά μας, για τις ανάγκες μας και τις ελλείψεις σε ψυχολογικό επίπεδο, κλει-
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νόμαστε στον εαυτό μας και αντιδρούμε υπερβολικά και με γνώμονα τα συν-

αισθήματα, είναι πιο φορτωμένη η ψυχολογική αντίδραση που μας κάνει ευά-

λωτους και συναισθηματικούς σε υπερβολικό βαθμό. Καλό είναι να προ-

σέχουμε τις έντονες αντιδράσεις, τη συμπεριφορά μας και τις απαιτήσεις μας. 

Είναι καλή περίοδος για ψυχανάλυση, να εξερευνήσουμε περισσότερο τον 

εσωτερικό μας κόσμο, να καταλάβουμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας.  

Όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος στα ζώδια του αέρα Δίδυμος, Ζυγός, Υδροχόος, 

επηρεάζεται η επικοινωνία μας με τους άλλους, αναζητούμε το πραγματικό νό-

ημα των σχέσεων στο επίπεδο κατανόησης, νιώθουμε απογοητευμένοι με τους 

ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, και αναρωτιόμαστε αν έχουμε κάνει τις 

σωστές επιλογές στη ζωή μας και έχουμε την επιθυμία να κάνουμε ξεκαθαρί-

σματα και αλλαγές. Η ανάδρομη πορεία μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη ζωή 

και το κοινωνικό μας περίγυρο και δεν είναι καλή στιγμή για να πάρουμε από-

φάσεις και να κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας.  

Όταν ο Ερμής είναι ο ανάδρομος στα ζώδια της γης Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκε-

ρως σχετίζεται με τα πρακτικά θέματα και μας κάνει να αναρωτιόμαστε για την 

ασφάλεια της ζωής μας, αγχωνόμαστε για τις πραγματικές μας ανάγκες, για τα 

οικονομικά, το σπίτι και τη δουλειά μας. Πολλές φορές γινόμαστε επιθετικοί 

και απαιτητικοί με τους άλλους και νιώθουμε να μη μας ικανοποιεί τίποτα από 

αυτά που έχουμε ή και από αυτά που μας προσφέρουν οι άλλοι. Σε αυτή την 

περίοδο συνιστάται να μην γίνονται μετακομίσεις, αγορές, ξεκίνημα μιας και-

νούργιας δουλειάς, υπογραφές, αγορές ηλεκτρονικών ή μεταφορικών μέσων.  
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Την περίοδο του ανάδρομου Ερμή μπορούμε να επανεξετάσουμε τους προσω-

πικούς μας στόχους, να συναντήσουμε άτομα από το παρελθόν, να ξαναβρού-

με μία πρώην σχέση μας που μας ενδιαφέρει, να κλείσουμε υποθέσεις που εί-

χαμε αφήσει στη μέση, να ζητήσουμε συγγνώμη και να διορθώσουμε λάθη που 

είχαμε κάνει και μας βαραίνουν την συνείδησή μας. 

Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η ανάδρομη πορεία του Ερμή από 18 Φεβρουα-

ρίου μέχρι 9 Μαρτίου 2020. Ξεκινάει στο ζώδιο του Ιχθύ και τελειώνει στο 

αέρινο ζώδιο του Υδροχόου. 

Κριός 

Με τον Ερμή στο ζώδιο του Ιχθύ η σκέψη μπαίνει πολύ βαθιά και φέρνει στην 

επιφάνεια φόβους του παρελθόντος, απωθημένα πού σας ταλαιπωρούν ακό-

μα. Καλό είναι να είστε δημιουργικοί, να βγάλετε από το μυαλό σας τις σκέψεις 

και να επαναφέρετε στην πραγματικότητα την καθημερινότητα, να ασχολη-

θείτε με τη τέχνη, τη μουσική, το διαλογισμό, να έρθετε σε επαφή με τον 

εσωτερικό εαυτό σας, όμως θα υπάρχει και παρασκήνιο πίσω από την πλάτη 

σας. Ίσως μαθευτεί ένα μυστικό σας. 

Ταύρος 

Θα αναθεωρήσετε και θα επανεξετάσετε στόχους και επιθυμίες σας, τη σχέση 

σας με φίλους και τη συλλογική δουλειά, θα δείτε αν έχετε πραγματοποιήσει 

τα όνειρά σας και τους στόχους σας και θα ετοιμαστείτε για ένα στόχο που 

είναι σημαντικός για εσάς, είναι καλή στιγμή να έρθετε κοντά με έναν φίλο σας 
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που έχετε καιρό να δείτε, να βελτιώσετε τη σχέση με κάποιον φίλο που είχατε 

απομακρυνθεί και να ζητήσετε συγνώμη αν χρειαστεί. 

Δίδυμοι 

Σχέσεις και συζητήσεις για τα επαγγελματικά θέματα μπερδεύονται, θα υπάρ-

χουν παρεξηγήσεις απογοητεύσεις. Ίσως να σκεφτείτε αν αυτή η δουλειά σας 

εκφράζει, σας καλύπτει, εάν χρειάζεται να κάνετε διορθώσεις, δεν είναι καλή 

στιγμή για να αφήσετε τη δουλειά ή να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο. 

Καρκίνος 

Για σας ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει την επικοινωνία, παρεξηγήσεις και 

μπερδέματα θα υπάρχουν ακόμα και στα ταξίδια. Είναι μία εποχή που ανα-

ρωτιέστε τι θέλετε πραγματικά στη ζωή, ίσως αλλάξετε την φιλοσοφία για τη 

ζωή. Μπορείτε να αποφύγετε αυτό το διάστημα τα ταξίδια και τις σημαντικές 

συζητήσεις. 

Λέων 

Θα είστε καχύποπτοι, αντιμέτωποι με τα συναισθήματα σας, με φόβους και 

ανασφάλειες που κρύβετε μέσα σας. Ίσως θα υπάρχουν μπερδέματα, καθυστε-

ρήσεις στα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τους άλλους, αποφύγετε να 

κάνετε οποιαδήποτε κίνηση που έχει να κάνει με οικονομικά θέματα. Είναι μία 

περίοδος που μπορείτε να δείτε βαθιά μέσα σας αν η σχέση που έχετε στη ζωή 

σας καλύπτει, αν σας κάνει χαρούμενους. 
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Παρθένος 

Θα επηρεάζονται οι σχέσεις σας και οι συνεργασίες, θα έχετε παρεξηγήσεις, 

μπερδέματα. Ίσως να αναθεωρήσετε μία σχέση η μία συνεργασία, αν σας κα-

λύπτει, αν είναι αυτό που θέλετε στη ζωή σας. Μπορεί να έρθουν στη ζωή σας 

άτομα από το παρελθόν, κάποιος συνεργάτης ή κάποια σχέση, πριν πάρετε 

αποφάσεις καλό είναι να το σκεφτείτε καλά. 

Ζυγός 

Για εσάς επηρεάζει τα θέματα καθημερινότητας, εργασίας, θα υπάρχουν μπερ-

δέματα, καθυστερήσεις, μπορεί να αναθεωρήσετε και να επανεξετάσετε εάν η 

δουλειά που κάνετε σας αντιπροσωπεύει. Είναι μία περίοδος που μπορείτε να 

έρθετε κοντά σε κάποιο άτομο στο χώρο της εργασίας που είχατε παρεξηγηθεί, 

ίσως θα έχετε πρόταση να γυρίσετε σε μία παλιά εργασία σας.  

Σκορπιός 

Ο Ερμής κινείται στον οίκο των ερωτικών σας, θα κάνετε μία ενδοσκόπηση της 

προσωπικής ζωής για να δείτε αν η σχέση που έχετε στη ζωή, σας κάνει 

χαρούμενους, αν το δημιούργημά σας, σας κάνει χαρούμενους, θα αναθεωρή-

σετε τα σχέδιά σας και ίσως προβληματίζεστε για τη σχέση σας, θα υπάρχουν 

και οι επιστροφές σχέσεων από το παρελθόν, πρέπει να το σκεφτείτε καλά πριν 

πάρετε κάποια απόφαση. 
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Τοξότης 

Τα μπερδέματα και οι παρεξηγήσεις για εσάς θα είναι με άτομα της οικογέ-

νειάς, ίσως ανακαλύψετε κάτι από τα παλιά και παρεξηγηθείτε με κάποια άτο-

μα της οικογένειάς, μπορείτε τώρα να έρθετε κοντά και να λύσετε παρεξηγή-

σεις, αν υπήρχαν, με άτομα της οικογένειάς, να επανεξετάσετε κάποια από-

φαση που έχει να κάνει με θέματα ακίνητης περιουσίας. 

Αιγόκερως 

Για σας θα υπάρχουν εμπόδια, καθυστερήσεις σε ταξίδια, στο εμπόριο, στην 

επικοινωνία, μπερδέματα με αδέρφια και αγαπημένα πρόσωπα, ίσως ανα-

βολές σε κάποια σχέδια σας. Είναι καλή στιγμή να έρθετε κοντά με κάποιο αγα-

πημένο σας πρόσωπο, εάν υπήρχε παρεξήγηση, να μην κάνετε νέα ξεκινήματα, 

μην ξεκινήσετε κάτι που είχατε αφήσει στη μέση, μην κάνετε αγορές και 

υπογραφές συμβολαίων. 

Υδροχόος 

Με τον Ερμή ανάδρομο στον 2ο οίκο σας έχετε να αντιμετωπίσετε οικονομικά 

θέματα που εκκρεμούν από το παρελθόν, αλλά σας ανησυχεί και η ασφάλειά 

σας. Δεν είναι καλή στιγμή να κάνετε οικονομικές συναλλαγές ή επενδύσεις και 

να πάρετε αποφάσεις για οικονομικά θέματα, μπορείτε να ζητήσετε κάποια 

χρήματα που σας οφείλουν. 
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Ιχθύες 

Ο Ερμής ανάδρομος στο ζώδιό σας φέρνει ένα διάστημα εσωστρέφειας και 

προσωπικής αναζήτησης. Ίσως αναθεωρήσετε ότι είχατε στη ζωή μέχρι τώρα 

και βάζετε νέους στόχους. Μην πάρετε τώρα αποφάσεις, ετοιμαστείτε και όταν 

ο Ερμής ορθοδρομήσει τότε ξεκινήστε τα σχέδιά σας. 

Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η ανάδρομη πορεία του Ερμή από τις 17 Ιουνίου 

μέχρι τις 12 Ιουλίου 2020 στο υδάτινο ζώδιο του Καρκίνου.  

Κριός 

Με τον ανάδρομο Ερμή στον 4ο οίκο σας, επηρεάζεται η επικοινωνία με άτομα 

της οικογένειάς, ίσως σας απασχολεί ένα παλιό θέμα ή κάποιο θέμα ακίνητης 

περιουσίας, ίσως αναθεωρήσετε ή κάτι από τις αποφάσεις που έχετε πάρει, 

αποφύγετε να κάνετε σημαντικές συζητήσεις για να μην έρθετε σε αντιπαρά-

θεση με άτομα της οικογένειας και πληγωθείτε και οι δύο πλευρές.  

Ταύρος 

Ο ανάδρομος Ερμής στον 3οοίκο, θα επηρεάσει την επικοινωνία, τα ταξίδια, το 

εμπόριο, συμβόλαια και υπογραφές, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, αναβολές. 

Ίσως παρεξηγήσεις με αδέλφια και αγαπημένα πρόσωπα, αποφύγετε να κάνετε 

τώρα νέα ξεκινήματα ή να αγοράσετε ηλεκτρονικά ή μεταφορικά μέσα. 
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Δίδυμοι 

Με τον ανάδρομο Ερμή στον 2ο οίκο σας θα έχετε καθυστερήσεις στις πληρω-

μές, παρεξηγήσεις στις συζητήσεις για οικονομικά θέματα, ίσως έχετε να ρυθ-

μίσετε κάποιες οφειλές από το παρελθόν, αποφύγετε να κάνετε επενδύσεις ή 

αγορές αυτό το διάστημα. Μπορεί να ξαναέρθει μία πηγή εισοδήματος από το 

παρελθόν. 

Καρκίνος 

Με τον Ερμή ανάδρομο στον 1ο οίκο σας δεν μπορείτε να λύσετε και να προω-

θήσετε προσωπικά ζητήματα, μπορεί να βγουν ανασφάλειες στην επιφάνεια, 

ίσως να σας απασχολήσει ένα πρόβλημα από το παρελθόν, ίσως αναθεω-

ρήσετε κάποιες αποφάσεις που έχετε πάρει για τη ζωή σας. Δείτε πραγματικά, 

βαθιά μέσα στην ψυχή σας, τι είναι αυτό που θέλετε, και όταν ο Ερμής 

ορθοδρομήσει να τα πραγματοποιήσετε. 

Λέων 

Με τον ανάδρομο Ερμή στον 12ο οίκο σας θα σας απασχολήσει ένα θέμα από 

το παρελθόν. Ίσως τύψεις, άγχος, ενοχές, θα είστε ανήσυχοι και δεν θα έχετε 

καλή διάθεση, να προσέχετε όμως γιατί μπορεί να ενεργούν άτομα πίσω από 

την πλάτη σας, μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν ξέρετε καλά. Προσπαθήστε 

αυτό το διάστημα να είστε δημιουργικοί και να προωθήσετε τα σχεδία σας 

όταν ο Ερμής ορθοδρομήσει. 
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Παρθένος 

Με τον ανάδρομο Ερμή από τον ενδέκατο οίκο σας, προσέχετε τις συζητήσεις 

με φίλους για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και μπερδέματα, ίσως έρθει να 

σας συναντήσει ένας φίλος από το παρελθόν, ίσως αναθεωρήσετε τη σχέση 

σας με κάποιους φίλους, ίσως αναθεωρήσετε τις επιθυμίες σας. Μπορείτε 

επίσης να έρθετε κοντά με ένα φίλο που είχατε παρεξηγηθεί το προηγούμενο 

διάστημα.  

Ζυγός 

Με τον ανάδρομο Ερμή από τον 10ο οίκο σας να προσέχετε τις συζητήσεις με 

άτομα κύρους για να μην γίνονται παρεξηγήσεις και μπερδέματα, μην συζητή-

σετε τώρα κάτι σημαντικό, γιατί δεν θα έχετε καλό αποτέλεσμα. Αν χρειαστεί 

να πάρετε κάποια απόφαση ή να κάνετε μία συζήτηση σχετικά με τα επαγγελ-

ματικά θέματα, καλό θα είναι να είστε σαφείς και να λέτε αυτά που ακριβώς 

θέλετε. 

Σκορπιός 

Με τον ανάδρομο Ερμή στον ένατο οίκο σας, πειράζονται θέματα σπουδών, 

επικοινωνίες, νομικά ζητήματα, ταξίδια,  αποφύγετε να κάνετε συμφωνίες και 

συμβόλαια αυτό το διάστημα, αν κάνετε κάποιο ταξίδι να ξέρετε ότι μπορεί να 

υπάρχουν καθυστερήσεις. Ίσως θα συναντήσετε ένα άτομο, κάποιο συγγενή 

από μακριά και ίσως ένα δικαστικό θέμα να πάρει αναβολή. 
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Τοξότης 

Με τον Ερμή ανάδρομο από τον όγδοο οίκο σας, θα σας απασχολούν θέματα 

οικονομικών, έχετε να ρυθμίσετε κάποιες οφειλές από το παρελθόν. Θα κοιτά-

ξετε τις βαθιές συναισθηματικές σας ανάγκες, ίσως αναθεωρήσετε κάποια 

σχέση που έχετε τώρα στη ζωή σας, αποφύγετε να κάνετε οικονομικές συναλ-

λαγές ή να πάρετε οικονομικά ρίσκα, είναι καλές μέρες να ζητήσετε πίσω 

χρήματα που σας χρωστάνε. 

Αιγόκερως 

Με τον ανάδρομο Ερμή από τον 7ο οίκο σας, αποφύγετε να κάνετε συζητήσεις 

με το σύντροφό σας ή με συνεργάτες, γιατί θα υπάρχουν μπερδέματα και παρ-

εξηγήσεις. Μην πάρετε σημαντικές αποφάσεις για μία συνεργασία ή για ένα 

γάμο μην υπογράφετε συμβόλαια και μη βάζετε υπογραφές γενικότερα. 

Μπορεί όμως να σας παρουσιαστεί μία ευκαιρία να ξανά εργαστείτε σε κάποιο 

πόστο που είχατε στο παρελθόν ή να συνδεθείτε με μία παλιά σχέση σας. 

Υδροχόος 

Με τον ανάδρομο Ερμή από τον έκτο οίκο σας, προσέχετε τις συζήτησής σας με 

άτομα στο χώρο της εργασίας μπορεί να έρχονται στην επιφάνεια θέματα πα-

λιά και να σας αναστατώσουν. Μπορείτε όμως να κάνετε κάποιες εξετάσεις 

που τις είχατε ξεχάσει, ή μπορείτε να ξεκινήσετε διατροφή, γυμναστική, κάτι 

που είχατε αναβάλλει. Δεν συνιστώνται νέα ξεκινήματα, νέα συμβόλαια, 

μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψετε σε μία παλιά εργασία σας. 
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Ιχθύες 

Με τον ανάδρομο Ερμή στον πέμπτο οίκο σας αναθεωρείτε τη σχέση σας με το 

αγαπημένο σας πρόσωπο, τα δημιουργικά σας σχέδια, την σχέση σας με τα 

παιδιά. Καλό είναι να μην πάρετε τώρα σημαντικές αποφάσεις, μπορεί όμως 

να έρθει στη ζωή σας, για όποιον ενδιαφέρεται, ένα άτομο από το παρελθόν. 

Καλό είναι να σκεφτείτε καλά τους λόγους που τον απομάκρυναν από εσάς. 

Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η ανάδρομη πορεία του Ερμή από τις 13 

Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου του 2020. 

Κριός 

Με τον ανάδρομο Ερμή από τον 8ο οίκο σας θα έχετε να ρυθμίσετε παλιές 

οικονομικές υποχρεώσεις που θα αλλάξου ξαφνικά την οικονομική σας κατά-

σταση, το καλό είναι ότι θα έχετε κάποιο ευχάριστο νέο, που προέρχεται από 

την εργασία σας, που ίσως θα φέρει μία οικονομική βοήθεια. 

Ταύρος 

Με τον ανάδρομο Ερμή στον έβδομο οίκο σας αποφύγετε να κάνετε σημαντι-

κές συζητήσεις με το σύντροφό σας και με συνεργάτες. Ίσως ένα παλιό προσω-

πικό σας θέμα να φέρει εντάσσεις και παρεξηγήσεις, από την άλλη θα έχετε 

μία πηγή οικονομικής βοήθειας από ένα δημιουργικό σας ταλέντο. 
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Δίδυμοι 

Με τον ανάδρομο Ερμή από τον έκτο οίκο σας θα επανεξετάσετε θέματα εργα-

σίας καθημερινότητας και υγείας. Ίσως ανακαλύπτετε κάποιο μυστικό για κά-

ποιον συνάδελφό σας ή μία ευχάριστη είδηση που σχετίζεται με άτομα της 

οικογένειάς ή μία οικονομική βοήθεια από άτομα της οικογένειας. 

Καρκίνος 

Ο ανάδρομος Ερμής από τον 5ο οίκο σας θα φέρει ανατροπές, συγκρούσεις, 

εντάσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, παρεξηγήσεις με τα παιδιά και με 

φίλους. Ίσως φέρνει και ένα ευχάριστο νέο που έχει να κάνει με τα αδέρφια ή 

για ένα ταξίδι που επιθυμούσατε να κάνετε στο παρελθόν. 

Λέων 

Ο ανάδρομος Ερμής από τον 4ο οίκο σας θα φέρει στην επιφάνεια ένα οικο-

γενειακό θέμα που θα χρειαστεί να επανεξετάσετε. Προσέχετε τις συζητήσεις 

που θα κάνετε με άτομα της οικογένειάς, μιλήστε καθαρά και ειλικρινά μαζί 

τους και ακούστε τη γνώμη τους γιατί μπορεί ξαφνικά να υπάρχουν ανατροπές 

και ένταση. Ίσως ανακαλύψετε κάτι που σας έκρυβαν στον επαγγελματικό σας 

χώρο. 

Παρθένος 

Με την ανάδρομη πορεία του Ερμή από τον τρίτο οίκο σας θα έχετε ανατροπές 

στα σχέδιά, στις ιδέες σας, καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και εμπόδια στην επι-
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κοινωνία, ένταση με αγαπημένα πρόσωπα για κάποιο πρόβλημα από το 

παρελθόν, ίσως θα σας απασχολήσει και ένα παλιό νομικό θέμα. 

Ζυγός 

Με τον ανάδρομο Ερμή από τον δεύτερο οίκο θα έχετε ανατροπές στα οικονο-

μικά θέματα. Ίσως έρχονται στην επιφάνεια παλιά θέματα, παλιές οφειλές που 

χρειάζονται να τακτοποιηθούν. Αποφύγετε να κάνετε συζητήσεις για οικονομι-

κά θέματα και μην παίρνετε ρίσκα οικονομικά και επενδύσεις. 

Σκορπιός 

Με τον ανάδρομο Ερμή στον 1ο οίκο σας έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία 

εσωτερική ενδοσκόπηση, να επανεξετάσετε θέματα προσωπικά που σας απα-

σχολούν, να δείτε μέσα σας βαθιά αν αυτά που κάνετε και έχετε στη ζωή, σας 

αντιπροσωπεύουν, σας κάνουν να είστε χαρούμενοι, μπορεί να κάνετε αναθε-

ωρήσεις. Ίσως έρθουν στη ζωή σας άτομα από το παρελθόν. Ίσως ανακαλύψετε 

κάτι που έχει να κάνει με το σύντροφό σας ή με κάποιον συνεργάτη. 

Τοξότης 

Αποφύγετε να κοιτάξετε βαθιά στην ψυχή σας και να ψάξετε λάθη και προβλή-

ματα από το παρελθόν, κράτιστε μόνο τις εμπειρίες και με αισιοδοξία, δημι-

ουργήστε τα σχέδιά σας για το μέλλον, και όταν ο Ερμής ορθοδρομήσει να τα 

βάλετε σε εφαρμογή. Ίσως ανακαλύψετε κάτι που συνέβαινε στο χώρο της 

εργασίας σας ή και κάτι που έχει να κάνει με κάποιο ιατρικό θέμα.  
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Αιγόκερως 

Με τον Ερμή ανάδρομο στον 11ο οίκο σας θα αναθεωρήσετε τα σχέδια και 

τους στόχους σας, ίσως αναθεωρήσετε τη σχέση σας με κάποιον φίλο ή με κά-

ποια ομάδα, μπορεί ένας φίλος σας να σας δημιουργήσει προβλήματα με τη 

σχέση σας και θα πρέπει να τον απομακρύνετε, ακόμα θα ανακαλύψετε κάτι 

για κάποιον φίλο σας. Επίσης πιθανόν να έρθουν στη ζωή σας φίλοι από το 

παρελθόν. 

Υδροχόος 

Με τον ανάδρομο Ερμή από τον 10ο οίκο σας θα έχετε παρεξηγήσεις, εμπόδια 

στην καριέρα και στα επαγγελματικά, ίσως έρθει στην επιφάνεια κάποιο 

πρόβλημα από το παρελθόν και σας δημιουργήσει εντάσεις αλλά πρέπει να το 

λύσετε. Μπορεί να έχετε πρόταση από ένα επαγγελματικό χώρο από το 

παρελθόν. Μην πάρετε τώρα αποφάσεις. 

Ιχθύες 

Με τον ανάδρομο Ερμή από τον ένατο οίκο σας αναθεωρήστε τα σχέδια, τις 

ιδέες σας, τη φιλοσοφία σας για τη ζωή. Θα υπάρχουν εμπόδια, καθυστερήσεις 

και παρεξηγήσεις στη σχέση σας με άτομα από το εξωτερικό, ανατροπές στα 

δικαστικά θέματα, να είστε προσεκτικοί και συνεπής με το νόμο. 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Υδροχόος    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΠΟΧΕΣ: Σταθερό-Αέρας- Χειμώνας- 

Ανθρώπινα- 11ος οίκος -ΔΙΑΔΟΧΟΣ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ.  

Ένα ζώδιο που δεν το «κλείνεις» πουθενά. Αέ-

ρας που δεν εγκλωβίζεται και δεν συμβιβάζεται 

με τα καθιερωμένα. Αλτρουϊστής, δεν τον εν-

διαφέρει η προσωπική του φιλοδοξία, αλλά η ανύψωση της «ομάδας» μέσα 

από την ιδεολογία. Στην μυθολογία έχουν μια αντιπροσωπευτική προσωπικό-

τητα του Υδροχόου, που είναι ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας ήταν καταξιωμένος 

και είχε την εύνοια του Δία, παρόλα αυτά όταν το ανθρώπινο γένος να αδικεί-

ται δεν φοβήθηκε να πάει ενάντια στην θέληση του ισχυρού και να δώσει την 

φωτιά στους ανθρώπους. Το τίμημα ομολογουμένως ήταν σκληρό, γιατί κατά-

δικάστηκε στην μοναξιά στην κορυφή του Καυκάσου, να του κατασπαράζει το 

συκώτι ένας αετός. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό του Υδροχόου, το καλό 

πάνω από ατομικό συμφέρον. Όμως υπάρχει μια λεπτή γραμμή, το συναίσθη-

μα που παρακάμπτεται, όταν μια μεγαλόπνοη ιδέα πρέπει να εφαρμοστεί. Το 

μεγάλο προτέρημα είναι η γνώση και η ελεύθερη σκέψη. Ο Άνθρωπος που 

συντάσσεται με τα ιδανικά και όχι με την εξατομικευμένη προσωπικότητα, έχει 

τα χαρακτηριστικά του Υδροχόου. Αυτό το αίσθημα της ελευθερίας μπορεί να 



77 
 

στερεί από κάποιους άλλους την ατομική τους έκφραση. Ο Ουρανός εκφράζε-

ται με τις λέξεις ξαφνικός, απρόβλεπτος, κάτι σαν αστραπή. Η εξυπνάδα και η 

ευστροφία κάνουν τους Υδροχόους εκκεντρικούς και αντισυμβατικούς. Τίποτα 

δεν προχωρά αν δεν υπάρχει η εκκεντρικότητα και η τάση να μεταδίδουμε τις 

γνώσεις. Η εποχή του Υδροχόου μας δείχνει τα αρχέτυπα που του έχουν δοθεί, 

την τεχνολογία, την επιστήμη. Η κατάρρευση τον παλαιών καθεστώτων και η 

παγκοσμιοποίηση, που βάζει στην άκρη την τάση του ανθρώπου να ανήκει κά-

που, είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής. Επίσης έχουμε να δούμε στο μέλλον 

πολλές εφευρέσεις και να ευχόμαστε να είναι για το καλό της ανθρωπότητας, 

αυτά είναι κάποια πράγματα ενδεικτικά που μπορούμε να αναφέρουμε.  

Χαρακτηριστικά Υδροχόου: Ιδιόρρυθμος, εκκεντρικός, έξυπνος, ανεξάρτητος, 

χωρίς να δίνει σημασία στο παραδοσιακό. Πρωτοπόρος με αγάπη για τις αλλα-

γές, όμως έχει μεταπτώσεις και εκρήξεις όταν πιέζεται. Πολλές φορές ηγείται 

μιας ιδέας, πανανθρώπινου ενδιαφέροντος, δεν τον πειράζει όμως να «θυσια-

στούν» κάποιοι για το μεγάλο «όραμα». Πολλές φιλίες και συμμετοχή σε συλ-

λογικές δράσεις. Ερωτικά προτιμά τους ανθρώπους που τον αγγίζουν εγκεφα-

λικά και έχει μεγάλη ανάγκη ελευθερίας. Πολλά είναι τα επαγγέλματα που θα 

ταίριαζαν στους Υδροχόους όπως, τεχνολόγοι, επιστήμονες, μαθηματικοί, α-

στρολόγοι, ηλεκτρολόγοι. Επίσης θα ήταν και καλοί πολιτικοί γιατί μπορούν να 

ηγηθούν μιας ομάδας, όμως θα είχαν μια πιο σκληρή προσέγγιση της γραμμής 

που θα ακολουθούσαν. Ευαισθησία σε γάμπες και νευρικό σύστημα.  

Συμβουλή: Μην του στερήσετε την ελευθερία των ιδεών του. 
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Τα επαγγελματικά και οι μετακινήσεις θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σας 

μέχρι τα μέσα του μήνα ύστερα επικοινωνία με φίλους καλές σχέσεις. Από τα 

μέσα του μήνα τάση για κρυφούς έρωτες δεσμούς μυστικές οικονομικές δοσο-

ληψίες εξαπάτηση. Εντάσεις σε σχέση με σπουδές ταξίδια αυτό το μήνα Η παν-

σέληνος στις 10 του μήνα μαζί με την έκλειψη φωτίζει τα οικογενειακά σας 

θέματα. Η νέα σελήνη στις 24 του μήνα σας φέρνει πιο κοντά με το φιλικό σας 

περιβάλλον. Συναντήσεις, έξοδοι. 

ΤΑΥΡΟΣ 
Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Ιανουάριος αρχίζει με υπέροχες και φρέσκες ιδέες, που στόχο έχουν την 

υλοποίηση. Η πολυαστρία από το ζώδιο του Αιγόκερω, αλλά παράλληλα και ο 

Άρης από το δυναμικό ζώδιο του Σκορπιού, ενεργοποιούν και τα 3 σας 

δεκαήμερα. Ο κυβερνήτης σας Αφροδίτη, μετά από τα μέσα του μήνα, 

ενεργοποιεί το φιλικό για εσάς ζώδιο των Ιχθύων. Ο Άρης μοιράζει τη δύναμή 

του με τον Τοξότη, δίνοντας έμφαση, στον τομέα της φιλοσοφικής σας δράσης. 

Η αναλυτική δύναμη του Ερμή από τον Αιγόκερω, εναρμονίζεται σε στόχους 

κοινωνικούς, μεταφέροντας τη δύναμή του στο αέρινο ζώδιο του Υδροχόου.  

Στο χέρι σας είναι να βρείτε νέους δρόμους προσέγγισης, που με τη βοήθεια 
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του Ουρανού από το πρώτο σας δεκαήμερο, θα αποδώσει καρπούς. Οι 

προοπτικές του Δία σε συνέργεια με τον Ουρανό, ανοίγει τις πύλες για τις νέες 

ευκαιρίες που έρχονται. Η ορθή επαναφορά του Ουρανού από τη 2η μοίρα του 

Ταύρου, ξεκλειδώνει  ότι είχατε σχεδιάσει από τον Αύγουστο του 2019. Η 

έκλειψη που προηγήθηκε τον Δεκέμβριο, είναι ζευγάρι με τη Σεληνιακή 

έκλειψη της 10ης Ιανουαρίου και πραγματοποιείται στο ζώδιο του Καρκίνου. 

Δρομολογήσετε ζητήματα που έχουν σχέση με την επικοινωνία σε κάθε 

επίπεδο, μεταφέροντας την εμπειρία σας σε θέματα υλοποίησης.  Δείτε όλες 

τις παραμέτρους και δεχθείτε να κάνετε αλλαγές. 

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

O Άρης θα βρίσκεται στον έβδομο οίκο σας φέρνοντας εντάσεις σε σχέσεις και 

συνεργασίες. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε υπόγειες μεθόδους, μιλήστε 

ανοιχτά με το σύντροφό σας ή με συνεργάτες και λύστε τα προβλήματα με ό-

μορφο και διπλωματικό τρόπο. Η Σεληνιακή έκλειψη στις 10 Ιανουαρίου, σας 

αγχώνει, σας φέρνει πίεση και ίσως κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Προσπα-

θήστε να κάνετε καλή διαχείριση των οικονομικών σας, όλη τη χρονιά, μην 

παίρνετε ρίσκα για να μην το μετανιώσετε αργότερα και έρθετε σε δύσκολη 

θέση. Από τις 13 Ιανουαρίου η Αφροδίτη θα περάσει στον δέκατο οίκο σας και 

θα παρουσιαστούν επαγγελματικές ευκαιρίες. Ακόμα θα έχετε την ευκαιρία να 

φτιάξετε το κοινωνικό σας προφίλ. Προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες περ-

νάνε σύγχυση, δυσκολίες, πιθανόν να υπάρχει εξαπάτηση και έξοδα που δεν 
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είχατε υπολογίσει. Από τις 20 Ιανουαρίου ο Ήλιος θα περάσει στον Υδροχόο, 

θα έχετε αισιοδοξία ίσως προγραμματίσετε ένα ταξίδι αλλά από την άλλη θα 

έχετε νευρικότητα, προσέχετε στην οδήγηση και μη παραβιάζετε το νόμο. Από 

τις 22 Ιανουαρίου θα έχετε ευκαιρίες για εργασία, για να καταφέρετε ένα στό-

χο σας που έχει να κάνει με την καριέρα και με τα οικονομικά. Θα έχετε φαντα-

σία, δημιουργικότητα, ευκαιρία να δημιουργήσετε όμορφες ρομαντικές σχέ-

σεις. Εάν ξεκινήσετε τώρα μία νέα συνεργασία ή κάτι νέο επαγγελματικά να 

είστε πολύ προσεκτικοί μη σας εξαπατήσουν. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Σίγουρα ένας από τους πιο σημαντικούς αλλά και πιο δύσκολους μήνες της 

χρονιάς για εσάς είναι ο Ιανουάριος του 2020. Ο Άρης θα κινείται μέσα στον 6ο 

ηλιακό σας οίκο και στον Τοξότη, γεγονός που θα δώσει όξυνση σε θέματα 

εργασίας και υγείας. Αποφύγετε προστριβές με συναδέλφους και δείτε με πε-

ρισσότερη προσοχή κάποια χρόνια προβλήματα υγείας μιας και ο φόρτος 

εργασίας ή η υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας μπορεί να σας αγχώσει υπερ-

βολικά. Τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του μήνα με τον Ήλιο και τον Ερμή να 

κινείται μέσα στον 7ο ηλιακό σας οίκο μπορείτε να διαπραγματευτείτε σκληρές 

συμφωνίες, αρκεί να έχετε κατά νου και τις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει 

να παρθούν. Κάθε είδους συνεργασία μπαίνει σε επανεξέταση κι εσείς οφεί-

λετε να δείτε όσο πιο αντικειμενικά και ρεαλιστικά μπορείτε τις ανάγκες σας. Η 
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ευσυνειδησία αλλά και η δικαιοσύνη είναι τα κλειδιά για τις όποιες αποφάσεις 

σας. 

Η Σεληνιακή Έκλειψη στο ζώδιό σας στις 10/1 σηματοδοτεί μια περίοδο ση-

μαντικών εκκαθαρίσεων σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών, πιο πολύ για 

τους γεννημένους γύρω στις 12-13/7. Το δεύτερο μισό του μήνα δώστε μεγα-

λύτερη σημασία στα οικονομικά σας σε σχέση με τους άλλους, σε κληρο-

δοτήματα και δωρεές. Οι γεννημένοι των πρώτων ημερών έχετε μπροστά σας 

μια σημαντική περίοδο με τον Δία στον Αιγόκερω και στον 7ο ηλιακό σας οίκο 

να αβαντάρει σχέσεις και συνεργασίες και τον Ουρανό από τον Ταύρο στον 11ο 

ηλιακό σας οίκο να σας ωθεί προς μια υλιστική αναθεώρηση των οραμάτων 

σας. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

O Άρης από τον Τοξότη βοηθάει τα σχέδια σας μετά τις 4 του μήνα και στηρίζει 

τις αποφάσεις σας. Η Αφροδίτη βοηθάει τις συνεργασίες μέχρι τις 14 και τη 

σκυτάλη παίρνει μετά τις 17 ο Ερμής. Σημαντικές αποφάσεις στο χώρο εργα-

σίας σας κυοφορούνται με τη σύνοδο Κρόνου Πλούτωνα στον 6ο ηλιακό σας 

οίκο, ενώ μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείτε και με ένα πρόβλημα υγείας. Η 

έκλειψη στις 10 του μήνα δοκιμάζει την αφοσίωση των συνεργατών σας, μπρο-

στά σε κάτι που ίσως γνωρίζετε αλλά δε μοιράζεστε μαζί τους. Η Νέα Σελήνη 

στις 24 μπορεί να υποδηλώνει μία ξαφνική νέα αρχή, ίσως και με διακοπή 

κάποιων συνεργασιών απότομα. Η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα 
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στις 27 του μήνα μπορεί να φέρει μία ακαταμάχητη ερωτική έλξη. Μεταξύ 

σφύρας και άκμονος στα εργασιακά, δείχνετε ωστόσο αυτό το μήνα να έχετε 

διάθεση να αστειευτείτε και σε όσους σας πιέσουν να τα πείτε έξω από τα 

δόντια. 

 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης στον Τοξότη από τις 4 και μετά βάζει φωτιά στα θέματα της οικογένειας 

και του σπιτιού σας. Αποδιοργανώνει το πρόγραμμά σας και σας κάνει να 

φεύγετε εκτάκτως από το γραφείο. Ερμής και Αφροδίτη βοηθούν να μην έχετε 

πολλές υποχρεώσεις στη δουλειά – ευτυχώς – ή να τις διαχειρίζεστε επιτυχη-

μένα. Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου σας βρίσκει με την Αφροδίτη στους Ιχθείς 

που είναι και η έξαρση της κι ίσως είναι κατάλληλη ευκαιρία να κάνετε μία 

κρούση σε κάποιον πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Η έκλειψη στις 10 του μήνα 

δημιουργεί πείσματα στη σχέση σας με τους συνεργάτες, ενώ μπορεί να σας 

απασχολήσουν και προβλήματα με ένα παιδί σας. Η Νέα Σελήνη αντίθετα στις 

24 μπορεί να ηρεμήσει τους τόνους και να σας αφήσουν να εργαστείτε προσω-

ρινά όπως επιθυμείτε. Η σύνοδος Αφροδίτης Ποσειδώνα στις 27 είναι μία πολύ 

καλή ημέρα για ένα αισθηματικό ραντεβού. 
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ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Η επικοινωνία εστιάζει στα παιδιά από τα μέσα του μήνα. Έξοδα στην καθημε-

ρινότητα και για τα αδέλφια, προσοχή σε τσακωμούς μαζί τους. Η σεληνιακή 

έκλειψη στον Καρκίνο στις 10 του μήνα επηρεάζει τον επαγγελματικό τομέα με 

γεγονότα όχι απαραίτητα ευχάριστα. Η νέα σελήνη στις 24 βοηθά στην επικοι-

νωνία με παιδιά, διασκεδάσεις, απόκτηση κατοικίδιου. Η πανσέληνος με την 

έκλειψη στις 10 του μήνα φέρνει γεγονότα στα επαγγελματικά σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Ιανουάριος αρχίζει με τον κυβερνήτη σας Άρη στο Σκορπιό και φυσικά με τον 

Πλούτωνα στον Αικόκερω και σε σύνοδο με τον Κρόνο. Η πολυαστρία από το 

ζώδιο του Αιγόκερω, αλλά παράλληλα και ο Άρης από το δυναμικό ζώδιο του 

Σκορπιού, ενεργοποιούν και τα 3 σας δεκαήμερα. Ο κυβερνήτης σας Πλούτω-

νας έχει σημαντικά αιτήματα και δε σκοπεύει να κάνει πίσω. Οι απαραίτητες 

αναθεωρήσεις είναι στο πρόγραμμα. Ο Ποσειδώνας από τον Ιχθύ γίνεται σύμ-

μαχος και η διαίσθηση σύμβουλος και οδηγός. Η Αφροδίτη κοσμικός κυβερ-

νήτης του 7ου οίκου (αλλά και οίκου σας), σας δίνει ιδέες για αλλαγή. Αλλαγή 

που ανοίξει την ψυχολογική σας διάθεση μέχρι και τα μέσα του μήνα. Το 2ο 

δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και ρομαντικό 

εάν το επιτρέψετε φυσικά, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές. Ο Άρης στον 

Τοξότη, ενεργοποιεί οικονομικούς στόχους και δημιουργεί κλίμα συναισθημα-
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τικής διεκδίκησης. Η αναλυτική δύναμη του Ερμή από τον Αιγόκερω σας κάνει 

προσεκτικούς στα λόγια. Ο Ουρανός από το πρώτο σας δεκαήμερο, σας δίνει ι-

δέες για αλλαγή. Η ορθή επαναφορά του Ουρανού από τη 2η μοίρα του 

Ταύρου, ξεκλειδώνει ότι είχατε σχεδιάσει από τον Αύγουστο του 2019. Η 

έκλειψη που προηγήθηκε τον Δεκέμβριο, είναι ζευγάρι με τη Σεληνιακή έκλει-

ψη της 10ης Ιανουαρίου και πραγματοποιείται στο ζώδιο του Καρκίνου. Ο Ια-

νουάριος είναι ο μήνας που σας βοηθά να μοιραστείτε τις απόψεις σας. Βρείτε 

φίλους και συνεργάτες με κοινό κώδικα συμπεριφοράς.   

 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης από τον Τοξότη σας κάνει να είστε πιο ευερέθιστοι αυτό το μήνα στη 

συμπεριφορά σας προς τους άλλους. Με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αλλά και 

κάποια αλαζονεία απαντάτε σε ότι σας προσάπτουν. Η έκλειψη στις 10 του 

μηνα ίσως δημιουργήσει θέματα στην επικοινωνία σας στα οικονομικά σας με 

μείωση εισοδήματος ή κάποια προειδοποίηση σχετική. Αυτό ίσως καθορίσει 

κάποιες περαιτέρω επαγγελματικές αποφάσεις σας. Εάν έχετε προβλήματα 

υγείας ίσως αυτό το μήνα ταλαιπωρηθείτε λίγο περισσότερο από πόνους. Η 

Αφροδίτη στους Ιχθείς από τις 14 και μετά σας να χουχουλιάσετε στο σπίτι για 

ξεκούραση και να καλέσετε ίσως και κάποιους καλούς φίλους για κρασί. Μια 

ρομαντική βραδιά μπορεί να είναι η 27 του μήνα. Η Νέα Σελήνη στις 24 σας 

κάνει να πάρετε κάποιες αποφάσεις για ένα μεταφορικό μέσο ή για το πώς θα 
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απευθύνεστε στο εξής σε κάποιους κοντινούς σας ανθρώπους. Προσοχή στο 

ξόδεμα συναισθηματικής ενέργειας από μέρους σας αυτό το μήνα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Ο πρώτος μήνας του 2020 ξεκινάει δυναμικά, με τον Ήλιο και τον Ερμή στο 

ζώδιό σας για το πρώτο μισό του να ενισχύει την παρουσία και τον λόγο σας. 

Μαζί και ο Δίας στις πρώτες μοίρες του Αιγόκερω αλλά και ο Ουρανός από τον 

Ταύρο, συμβάλλουν θετικά και με ευχάριστες αλλαγές για εσάς του πρώτου 

δεκαημέρου. Ο Άρης στον Τοξότη και μέσα στον 12ο ηλιακό σας οίκο όλο τον 

μήνα θα στρέψει την ενέργειά σας σε θέματα εργασίας και υγείας, ενώ η Α-

φροδίτη μέχρι τουλάχιστον το μισό του μήνα θα αναζητά οικονομικές και 

συναισθηματικές στιγμές ενδυνάμωσης. 

Οι του δευτέρου δεκαημέρου αρχίζετε να βρίσκετε κάποια πιο γερά πατήματα 

στην πορεία σας και σιγά-σιγά να περνάτε σε μια νέα φάση ζωής, ενώ από το 

δεύτερο μισό του μήνα η συνάντηση της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα σας 

ωθεί σε πνευματικές αναζητήσεις, ταξίδια ή σπουδές που μπορούν να σας φέ-

ρουν πιο κοντά σε μια εσωτερική επαφή με τον εαυτό σας. Οι του τρίτου 

δεκαημέρου και πιο πολύ για τους γεννημένους 10-14/1, η Σεληνιακή Έκλειψη 

στις 10/1 στην 20η μοίρα του Καρκίνου και σε όψη αντίθεσης με Κρόνο και 

Πλούτωνα, επισημαίνει μια περίοδο βαθιών μετασχηματιστικών αλλαγών σε 

προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες κι εσείς καλείστε να αντιμετωπίσετε τις 

όποιες δυσκολίες με όσο σθένος διαθέτετε. 
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Η δύναμη και η επιρροή που ασκείτε σε άλλους ή σας ασκούν θα είναι τα 

ζητούμενα του μήνα για εσάς. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Δυσκολίες υγείας φέρνει αυτός ο μήνας ειδικά με την έκλειψη στις 14. Από τις 

4/1 με τον Άρη στον Τοξότη ίσως προσπαθήσετε να βγείτε από το σπίτι, μεταξύ 

14 και 16 όμως ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε να πιέσετε το ενεργειακό 

σας επίπεδο πέραν του εφικτού. Η Αφροδίτη ως τις 14 και ο Ερμής μετά τις 17 

φροντίζουν να σας προφυλάσσουν από κάποιες κακοτοπιές είναι η αλήθεια. Η 

Αφροδίτη μετά τις 14 στους Ιχθείς μπορεί να σας παρασύρει σε φιλανθρωπίες, 

που στο τέλος του μήνα ίσως αποδειχθούν απατηλές. Η Νέα Σελήνη στις 24 

ίσως ξεκινήσει έναν μήνα μια κάποιας ορμονικής αναστάτωσης στον 

οργανισμό σας. Ίσως από την άλλη απλά να μπείτε σε μία κατάσταση 

ανησυχίας. Ο μήνας δείχνει κεφάτος γενικά όταν είστε κοντά σε φίλους, όμως 

δείξτε προσοχή μην ξενυχτάτε αργά και γενικά μην ξεχειλώνετε τους χρόνους 

και υπερβαίνετε την αντοχή σας. 

 

ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης στους Ιχθείς μετά τις 4 του μήνα βάζει φωτιά στα επαγγελματικά σας 

θέματα. Μεγάλη αναστάτωση δείχνει να επικρατεί μέσα σε ένα πλαίσιο 
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οργανωτικών αλλαγών που δεν είναι και πολύ καλά είναι η αλήθεια προετοι-

μασμένες. Καθένας κυνηγάει την ευκαιρία του κι ίσως κι εσείς μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο να κάνετε το ίδιο. Η Αφροδίτη μέχρι τις 14 και ο Ερμής μετά τις 17 σας 

δημιουργούν σχόλια πίσω από την πλάτη σας, ευτυχώς περισσότερο θετικά 

παρά αρνητικά. Η έκλειψη στις 10 του μήνα ίσως επηρεάσει σημαντικά 

κάποιον φίλο σας και δείτε με έκπληξη τα αποτελέσματα της πάνω στη ζωή 

του. Η Αφροδίτη στο ζώδιο σας μετά τις 14 σας δίνει την καλή μαρτυρία που 

χρειάζεστε για να φανείτε ως ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση. 

Ωστόσο προσέξτε, γιατί η Νέα Σελήνη στις 24 ίσως δείξει ωστόσο ένα νέο 

πρόβλημα υγείας. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Ιχθείς    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΠΟΧΕΣ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ- ΝΕΡΟ-
ΧΕΙΜΩΝΑΣ- ΑΦΩΝΑ- 12ος οίκος -ΚΑΤΙΩΝ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ. 

Το τελευταίο ζώδιο του ζωδιακού, έχει περά-

σει από την ύλη και κατευθύνεται στο πνεύ-

μα. Αυτή η τόσο δύσκολη μετάβαση, αφήνει 

κενά στους ανθρώπους των Ιχθύων. Η ευγένεια και η διαίσθηση τους κάνει 

αγαπητούς. Το συναίσθημα και οι τάσεις φυγής είναι κύρια χαρακτηριστικά 

τους. Ένας μύθος που δείχνει την τάση φυγής από τις δυσκολίες είναι η φυγή 

της θεάς Αφροδίτης και του Έρωτα όταν ξέσπασε η Γιγαντομαχία. Ο γίγαντας 

Τυφώνας τους κυνήγησε και αναγκάστηκαν να μεταμορφωθούν σε ψάρια και 

να βουτήξουν στον ποταμό Ευφράτη. Η αντιπαραβολή είναι εμφανής, οι δυ-

σκολίες φέρνουν αδιέξοδο και ή θα κάτσει κάποιος να τις αντιμετωπίσει ή θα 

διαλέξει την φυγή. Το νερό είναι ασφάλεια και θυμίζει τον εμβρυακό σάκο. Το 

συναίσθημα είναι έντονο και πολλές φορές εντείνει την φαντασία. Σε φυσιολο-

γικά επίπεδα μπορεί να είναι δημιουργική αλλά με τον άκρατο συναισθηματι-

σμό γεννά ψυχολογικά προβλήματα. Η εποχή των Ιχθύων από 1 Μ.Χ- 2000 Μ.Χ. 

είναι ενδεικτική, καθώς νέες θρησκείες εμφανίζονται με πρώτη τον Χριστιανι-

σμό, που αλλάζει τα μέχρι πρότινος δεδομένα. Το «αγαπάτε αλλήλους» είναι 
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μια στροφή της ανθρωπότητας προς τον πνευματικό κόσμο. Όμως και άλλες 

θρησκείες αναπτύχθηκαν και εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο, όπως ο Μωαμε-

θανισμός. Οι πόλεμοι έγιναν με σημαία την θρησκεία, έχουμε πολλά παραδείγ-

ματα που το επιβεβαιώνουν. Ο Ποσειδώνας, ο κυβερνήτης των Ιχθύων με την 

τρίαινα, είναι η ανώτερη οκτάβα της Αφροδίτης. Είναι ο θεός της απέραντης 

θάλασσας που με την τρικυμία της βλέπουμε την ταραχή και με την νηνεμία 

την γαλήνη, αυτό μπορούμε να το αντιπαραβάλουμε και με τον ανθρώπινο ψυ-

χισμό. Το νερό είναι αυτό που παραμορφώνει «διαθλά» την πραγματικότητα. 

Χαρακτηριστικά Ιχθύων: Διαισθητικότητα, ευαισθησία, ρομαντισμός, ευσυ-

γκίνητος. Καλλιτεχνική φύση, θρησκευτικότητα. Πολλές φορές θέλουν να φεύ-

γουν από την πραγματικότητα και παραιτούνται εύκολα. Είναι εύπιστοι, αλλά 

ξεγελούν και τους άλλους. Εσωστρεφείς και ευάλωτοι. Αγάπη ανιδιοτελής προς 

τους συνανθρώπους τους. Η αγάπη για την θάλασσα τους κάνει να στραφούν 

σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο, πχ. ναυτικοί, ή με ότι 

έχει σχέση με φάρμακα, επίσης θεραπευτές και μπορεί να διακριθούν στην 

εναλλακτική ιατρική. Η μεγάλη έφεση που έχουν στην καλλιτεχνία σε συνδυα-

σμό με την φαντασία μπορεί να τους οδηγήσει στην ποίηση ή στην μουσική. 

Κάθε τι που μοιάζει αληθινό αλλά δεν είναι π.χ. η φωτογραφία ή ο κινηματο-

γράφος, τους ταιριάζει. Είναι ευάλωτοι ψυχολογικά (ψυχικές ασθένειες) και 

έχουν ευαισθησία στα πέλματα και στο ανοσοποιητικό. 

Συμβουλή: Μην τους προσγειώνετε απότομα στην πραγματικότητα, σεβαστεί-

τε τον ρομαντισμό τους. 
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Φεβρουάριος 2020  
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Η επικοινωνία γίνεται πιο παρασκηνιακή μυστικά και ψέματα προσοχή σε υπο-

γραφές, συμβόλαια. Ανανέωση οικονομική, καλύτερες δημόσιες σχέσεις. Άγχος 

εντάσεις στα επαγγελματικά μετά τα μέσα του μήνα για εσάς του πρώτου δε-

καημέρου. Η Πανσέληνος στις 9 θα σας φτιάξει την διάθεση για διασκέδαση 

καλές σχέσεις με παιδιά. Η Νέα Σελήνη στις 23 του μήνα σας φέρνει πιο κοντά 

με το υποσυνείδητο σας. Προφητικά όνειρα, τάση φυγής από την πραγματι-

κότητα, ανάγκη για ταξίδια κοντά στη θάλασσα. Τέχνες, εικαστικά Ευνοούνται 

Ο ανάδρομος Ερμής από τις 19 του μήνα φέρνει παρεξηγήσεις παρασκηνίου 

και πρόσωπα από το παρελθόν 

ΤΑΥΡΟΣ 
Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Φεβρουάριος ανοίγει το μήνα με τη σύνοδο της Σελήνης-Ουρανού. Ο Άρης 

έχοντας φόρα από το ζώδιο του Τοξότη, μεταφέρεται στις 16/2 στον Αιγόκερω. 

Παρότι θα κάνει τρίγωνο με τον Ουρανό, καλό θα ήταν να είστε προσεκτικοί 

από άποψη ταχύτητας αλλά και από άποψη γρήγορων αποφάσεων. Το 

σίγουρο είναι ότι θα είστε γεμάτοι ενέργεια. Η σύνοδος αλλά και η αντίθεση 

του με τους δεσμούς της Σελήνης, κινητοποιούν σημαντικά γεγονότα, που καλό 

θα ήταν να είστε συγκεντρωμένοι και συνειδητοί προς κάθε κατεύθυνση. Η κυ-
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βερνήτης σας Αφροδίτη, στις 7 του μήνα, εισέρχεται στον Κριό. Κρατήστε μικρό 

καλάθι και να έχετε έναν άσσο στο μανίκι σας. Ο Ήλιος από τον Υδροχόο σας 

τετραγωνίζει, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ίσως τώρα, αποφασίσετε 

πιο συνειδητά. Από τις 17/2 η ανάδρομη κίνηση του Ερμή είναι γεγονός. Ο 

Ερμής ανάδρομος από τη 13η μοίρα των Ιχθύων, επηρεάζει  εσάς που είστε 

γεννημένοι αρχές 2ου αλλά  και 1ου δεκαημέρου.  Ο Δίας με τον Ποσειδώνα σε 

όψη εξαγώνου, είναι εκεί για εσάς για καλό. (Ο Δίας στον Αιγόκερω και ο 

Ποσειδώνας στους Ιχθείς στο 2ο δεκαήμερο). Ανοίξτε κοινωνικά και εμπλουτί-

στε με τη δύναμη της φαντασίας σας τις δράσεις σας, έτσι ώστε, να γίνετε οι  

συνθέτες του εαυτού σας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Από τις τρεις Φεβρουαρίου περνάει ο Ερμής στον 10ο οίκο σας και θα βρείτε 

τρόπους και ανθρώπους για να σας βοηθήσουν, για τα επαγγελματικά θέματα 

και για την καριέρα σας, να είστε προσεκτικοί σε ότι πείτε και ότι υπογράφετε. 

Από τις 8 Φεβρουαρίου η Αφροδίτη από το 11ο οίκο σας θα φέρει στη ζωή σας 

φίλους που σας εκτιμάνε και που σας δείχνουν την αγάπη τους, είναι πολύ πι-

θανόν για τους αδέσμευτους μία φιλική σχέση να εξελιχθεί σε ερωτική, θα 

έχετε ευκαιρία να ασχοληθείτε με συλλογική δουλειά και να συμπαρασταθείτε 

σε κάποιον φίλο σας που χρειάζεται τη βοήθειά σας. Από τις 17 Φεβρουαρίου 

ξεκινάει η ανάδρομη πορεία του Ερμή, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, εμπόδια 

σε ότι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας και την καριέρα, θα έχετε τη 
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δυνατότητα να ξανασκεφτείτε σχέδια και προτάσεις που σας έχουν γίνει, και 

δεύτερη ευκαιρία για μία εργασία που είχατε στο παρελθόν. Την ίδια μέρα ο 

Άρης περνάει στον τομέα των οικονομικών σας φέρνοντας περισσότερη πίεση, 

ένταση και ίσως θυμό, θα έρθουν στην επιφάνεια οφειλές ή έξοδα που δεν 

έχετε προγραμματίσει, αποφύγετε να πάρετε βιαστικές αποφάσεις. Από το 

τέλος του μήνα ευνοείστε οικονομικά και επαγγελματικά, μπορείτε να βρείτε 

άτομα που θα στηρίζουν τα σχέδιά σας και ίσως κάνετε μια επαγγελματική, 

οικονομική συμφωνία.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Μέχρι και τα μέσα του μήνα εργασία και οικονομικά συνεχίζουν να μονοπω-

λούν το ενδιαφέρον σας με αποτέλεσμα το άγχος και η πίεση να σας ταλαι-

πωρούν. Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομος μέσα στον 9ο ηλιακό σας οίκο 

γεγονός που μπορεί να σας βοηθήσει να αντλήσετε δύναμη μέσω μιας 

πνευματικής εργασίας ή μέσω ταξιδιών. Ταξίδια ή εκπαιδευτικές δραστηριότη-

τες που μπορεί να είχαν αναβληθεί στο παρελθόν επανέρχονται αυτόν τον μη-

να στο προσκήνιο. Αν πάλι επιθυμείτε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο βεβαιωθεί-

τε πως είναι αυτό που μπορεί να σας πάει παραπέρα σύμφωνα με τις ανάγκες 

σας. Η Αφροδίτη από τον Κριό και όλο τον μήνα θα κινείται στο μεσουράνημά 

σας, έτσι η μαχητικότητά σας αλλά και η ανυπομονησία σας θα στοχεύει στην 

αυτοεπιβεβαίωσή σας σε σχέση με την κοινωνική σας εικόνα. Κι εδώ η τελευ-

ταία εβδομάδα του μήνα θέλει την προσοχή της, μιας και οι όψεις της με τον 
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Κρόνο όσο και με τον Πλούτωνα μάλλον θα σας κάνουν να αναθεωρήσετε τα 

όσα περιμένετε. Ο ανταγωνισμός και η σκληρότητα είναι τα θέματα που θα 

προκύψουν, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Ελέγξτε τις κινήσεις σας 

κι αποφύγετε να παρασυρθείτε σε αυτοκαταστροφικές τάσεις. Τα παιχνίδια εξ-

ουσίας και οι άκαμπτες στάσεις μπορούν να σας οδηγήσουν σε σπάσιμο σχέ-

σεων και συνεργασιών. Οι γεννημένοι γύρω στις 17/7 ας έχετε λίγο παραπάνω 

τα νώτα σας φυλαγμένα. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης από τον Τοξότη μέχρι τις 17 συνεχίζει και υποστηρίζει τους στόχους 

σας. Μετά τις 17 όμως αρχίζει με τη συμβολή του ανάδρομου Ερμή και βγάζει 

κούραση και εκνευρισμό σε εργασιακά θέματα, ίσως δε και ενοχλήσεις στην 

υγεία. Η Αφροδίτη διατηρεί το ρομαντισμό ως τις 8 του μήνα, μετά μεταβαίνει 

στον Κριό όπου σας κάνει πιο εξωστρεφείς στα αισθήματα σας με τη διάθεση 

να βγείτε έξω με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και να κυκλοφορήσετε 

κοινωνικά. Η Πανσέληνος στις 9 στο ζώδιο σας επιτείνει την λάμψη σας εν 

μέσω θαυμαστών που σας στηρίζουν αλλά έχουν και προσδοκίες. Η Νέα Σελή-

νη στους Ιχθείς ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ξεκινάει έναν μήνα όπου αναζητού-

νται από τη μία αλλαγές στα εργασιακά με ανυπομονησία, από την άλλη όμως 

εμπλέκεστε και σεις και άλλοι σε ίντριγκες και χτυπήματα κάτω από το τραπέζι 

για να επιβληθείτε με έμμεσο τρόπο ή να κερδίσετε οικονομικά. Ο μήνας θέλει 
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συναισθηματικό έλεγχο γενικά και τόλμη ιδιαίτερα σε επαγγελματικά ζητήμα-

τα. 
 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η αναταραχή στα οικογενειακά σας θέματα συνεχίζεται μέχρι τις 17 του μήνα 

με τον Άρη στον Τοξότη. Από τις 17 και μετά όμως περνάει στον 5ο ηλιακό σας 

οίκο και ενισχύει την αποτελεσματικότητα σας στα εργασιακά θέματα. Η Αφρο-

δίτη ως τις 8 διατηρεί τις ευκαιρίες για νέες αισθηματικές γνωριμίες, από τις 9 

και μετά όμως γίνεται πιο προκλητική στον Κριό κι αν και σας ελκύει ερωτικά, 

δεν είναι σίγουρο ότι θέλετε να χαλάσετε το πρόγραμμα σας για να ακολουθή-

σετε τον παρορμητισμό της. Η Πανσέληνος στις 9 θέτει επιτακτικά το θέμα του 

πώς θα ανταποκριθείτε άμεσα σε κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ η 

Νέα Σελήνη στις 23 ίσως ξεκινήσει να περιπλέκει λίγο τα αισθηματικά σας, 

καθώς ίσως αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες έμμεσες απαιτήσεις από το πρό-

σωπο ενδιαφέροντος σας. Τις οποίες καταρχήν δεν έχετε αντίρρηση να ικανο-

ποιήσετε, αρκεί να ζητούνται με το σωστό τρόπο. Ο μήνας γενικά μπορεί να 

γίνει αρκετά ενδιαφέρον και ερωτικά, αρκεί να είστε περισσότερο τολμηροί 

από ότι συνήθως. Επαγγελματικά και λόγω του ανάδρομου Ερμή προτιμήστε 

να δουλέψετε μόνος  παρά με συνεργάτες. 
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ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Μετακινήσεις στην καθημερινότητα, επικοινωνία με το σύντροφο, άνοιγμα δη-

μοσίων σχέσεων. Προσοχή στις οικογενειακές σχέσεις μετά τα μέσα του μήνα. 

Η Νέα Σελήνη στις 23 εστιάζει στην καθημερινότητα και στην υγεία. Η Παν-

σέληνος στις εννιά του μήνα σας φέρνει πιο κοντά με το φιλικό σας περιβάλλον 

και ανανεώνει τους στόχους σας. Ο ανά μος Ερμής από τα μέσα του περίπου το 

μήνα φέρνει άγχος και καθυστερήσεις στην καθημερινότητα. Προσοχή σε 

λάθος αποτελέσματα εξετάσεων υγείας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Φεβρουάριος ανοίγει το μήνα με τη σύνοδο της Σελήνης-Ουρανού. Ο Άρης 

έχοντας φόρα από το ζώδιο του Τοξότη, μεταφέρεται στις 16/2 στον Αιγόκερω. 

Παρότι θα κάνει τρίγωνο με τον Ουρανό, καλό θα ήταν να είστε προσεκτικοί 

από άποψη ταχύτητας αλλά και από άποψη γρήγορων αποφάσεων. Η 

ενεργοποίηση του Άρη από τον Αιγόκερω, επηρεάζει εσάς του 1ου δεκαημέρου 

σε επίπεδο καθημερινότητας. Τώρα βλέπετε καθαρά τους στόχους και κινείστε 

συνειδητά. Αναζητήστε λύσεις αποφόρτισης κοντά στη φύση. Από τις 17/2 η 

ανάδρομη κίνηση του Ερμή είναι γεγονός. Ο Ερμής ανάδρομος από τη 13η 

μοίρα των Ιχθύων, επηρεάζει εσάς που είστε γεννημένοι αρχές 2ου αλλά και 

1ου δεκαημέρου. Δημιουργικά σχέδια βρίσκουν τόπο έκφρασης αλλά και 

παλιές αγάπες αναζητούν τη στήριξη σας, έστω και σε ένα φιλικό επίπεδο. 
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Είστε άνθρωποι διορατικοί και θα πρέπει να πιστέψετε στις ικανότητές σας. 

Εργασιακά θέματα αναζητούν τη σαφή σας ταυτότητα (από άποψη ρόλου). Η 

εμπειρία σας θα φανεί πολύτιμη. 

 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης στον Τοξότη διατηρεί ως τις 17 την αντοχή σας απέναντι στις πιέσεις 

των άλλων. Από τις 17 και μετά όμως και με τη συμβολή του ανάδρομου Ερμή 

αρχίζετε όμως να εμπλέκεστε σε διαμάχες που αφορούν κυρίως τις λεπτομέ-

ρειες, παρά την ουσία. Τουλάχιστον όμως η Αφροδίτη από τις 9 και μετά 

περνάει στον Κριό και στο 5ο ηλιακό σας σπίτι και ανεβάζει τα ερωτικά σας, 

πράγμα που σας στηρίζει ψυχολογικά. Στην τελική αντί να τσακώνεστε με τους 

άλλους στη δουλειά, πάρτε το αίσθημα σας και ταξιδέψτε ή ξενυχτήστε. Η 

Πανσέληνος στις 9 είναι μία κατεξοχήν ευκαιρία, να σηκωθείτε και να φύγετε. 

Καλύτερα τώρα, παρά από τις 23 και μετά με τη Νέα Σελήνη, που θα 

προκύψουν ίσως νέα θέματα στο σπίτι που θα πρέπει να βγάλετε πάλι εσείς το 

φίδι από την τρύπα. Εάν συγκατοικείτε, ίσως δείτε να σας ζητάει ο συγκάτοικος 

σας πράγματα, που δεν έχουν και πολύ καθαρό κίνητρο. Ο Μήνας γενικά έχει 

ασταθή οικονομικά και καλό είναι να μετράτε πρώτα το κόστος πριν ξοδέψετε. 
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ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Ο Ήλιος μέχρι και τις 19/2 θα βρίσκεται μέσα στον 2ο ηλιακό σας οίκο και σας 

ωθεί σε κάποιες προσωπικές αναθεωρήσεις. Τα οικονομικά σας είναι εκείνα 

που θα σας απασχολήσουν καθώς και ό,τι μπορείτε να διεκδικήσετε σε σχέση 

με αυτά, ενώ θέματα αυτοεκτίμησης και προσωπικών αξιών χρίζουν επανεξέ-

τασης. Ο Ερμής από τους Ιχθείς και σε ανάδρομη πορεία από τις 17/2 και μετά, 

φέρνει καθυστερήσεις σε σχέση με μετακινήσεις ή στην ενασχόλησής σας με 

κάποια νέα σας ενδιαφέροντα, ενώ η Αφροδίτη μέσα στον 4ο ηλιακό σας οίκο 

στρέφει το ενδιαφέρον σας στις οικογενειακές σας σχέσεις και σε θέματα 

συμπαράστασης. 

Οι του πρώτου δεκαημέρου με τον Άρη στο ζώδιό σας από τις 17/2 και μέχρι το 

τέλος του μήνα έχετε όλη τη δύναμη και το θάρρος να αναλάβετε πρωτοβου-

λίες και να ολοκληρώσετε κάποιο έργο. Οι του δευτέρου δεκαημέρου, με το 

εξάγωνο Δία-Ποσειδώνα που κορυφώνεται στις 20/2 έχετε την τύχη με το 

μέρος σας αλλά και την αισιοδοξία που χρειάζεται για να προχωρήσετε σε 

κάποιες καλές συμφωνίες με το περιβάλλον σας αλλά και για την πορεία της 

πνευματικής σας εξέλιξης. Οι του τρίτου δεκαημέρου θα σας απασχολήσουν 

θέματα οικογενειακών σχέσεων και ίσως αναγκαστείτε να πάρετε κάποιες 

σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με την εστία ή τα ακίνητά σας. 
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ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Συνεχίζεται κι αυτό το μήνα η διάθεση σας να βγείτε και να ξεσκάσετε τουλάχι-

στον μέχρι τις 17. Στη συνέχεια καλό είναι να μαζευτείτε, γιατί ίσως επανέλ-

θουν κάποια θέματα υγείας που είχατε τον προηγούμενο μήνα. Η Αφροδίτη 

που περνάει στον Κριό μετά τις 9 σας δίνει κάποιο κοντινό στήριγμα στα όσα 

περνάτε, ίσως κάποιος φίλος που αναλαμβάνει να σας πηγαίνει και να σας 

μεταφέρει εκεί που χρειάζεται. Η Πανσέληνος στις 9 είναι πιθανόν να δημιουρ-

γήσει έξαρση ψυχολογική που να χρειαστεί να περιορίσετε. Δεν είστε αυτή την 

εποχή για μεγάλες ψυχολογικές εντάσεις. Η Νέα Σελήνη στις 23 λίγο πιο ήσυχη 

ίσως δώσει μία ευκαιρία δημιουργίας μίας νέας πηγής εισοδήματος – ο 

ανάδρομος Ερμής υποδηλώνει ότι ίσως είναι κάτι που είχατε ξαναδεί σε παλιό-

τερο χρόνο - κι ίσως χρειαστεί λίγη πίεση και παρασκήνιο για να το κερδίσετε. 

Ο μήνας γενικά έχει θέματα ψυχολογικά και υγείας που πρέπει να αντιμετωπί-

σετε με θάρρος και με ευθύτητα. 

 

ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η αναμπουμπούλα στο εργασιακό περιβάλλον συνεχίζεται μέχρι τις 17. Οι ευ-

καιρίες θα είναι αρκετές, αλλά θα είναι μόνο για τους τολμηρούς. Μετά τις 17 

το ζητούμενο θα είναι η δημιουργία μίας ομάδας υποστήριξης για τα σχέδια 

σας ή για τα σχέδια εκείνων που αποφασίσετε ότι σας συμφέρει περισσότερο 
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να συνεργαστείτε. Η Αφροδίτη ως τις 9 συνεχίζει να σας κάνει ελκυστικούς, 

από τις 9 και μετά όμως μπαίνει στον Κριό και αυξάνει τις οικονομικές σας 

απαιτήσεις και προσδοκίες, ενώ σας βάζει σε πειρασμό και για υπερβολικές 

αγορές. Η Πανσέληνος στις 9 βγάζει μία έκτακτη κρίση στη δουλειά ή σε 

θέματα υγείας που θα χρειαστεί να διαχειριστείτε. Ίσως ακολουθήσει κούραση 

μέχρι να φέρετε σε πέρας τις υποχρεώσεις. Με τη Νέα Σελήνη στις 23 πάντως 

μπαίνετε σε μία φάση απομόνωσης για να αναλάβετε δυνάμεις, αν και οι 

τριγύρω σας συνεχίζουν να σας τριβελίζουν με έμμεσες και άμεσες απαιτήσεις. 

Ο μήνας απαιτεί ομαδικότητα, αλλά μόνο σε ισότιμη και δίκαιη βάση κι ο 

ανάδρομος Ερμής στο ζώδιο σας θα δώσει πολύ εύκολα παρεξηγήσεις. 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Κριός    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΠΟΧΕΣ: Παρορμητικό- Φωτιά- 

Άνοιξη- Τετράποδο- 1ο οίκος - ΚΥΡΙΟΣ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ 

Ο Κριός έχει σαν σύμβολο του το κριάρι, δύ-

ναμη και θάρρος για οποιαδήποτε αρχή. Ρι-

ψοκίνδυνος, προκλητικός, αρχηγός που δίνει 

καινούργιους τρόπους έκφρασης. Ένας ενδεικτικός μύθος που εκφράζει τον 

Κριό είναι το δύσκολο ταξίδι του Φρίξου και της Έλλης, όπου επιλέχτηκε το 

χρυσόμαλλο κριάρι, που μέσα από τις δυσκολίες και την παρόρμηση, φέρνει 

εις πέρας το εγχείρημα, έχουμε βέβαια και τις παράπλευρές απώλειες {βλέπε 

πτώση της Έλλης}. Επίσης βλέπουμε ότι κουβαλάει δυο παιδιά στην ράχη του, 

ο Κριός έχει έναν απερίγραπτο αυθορμητισμό που είναι χαρακτηριστικό της 

παιδικότητας που τον χαρακτηρίζει. Για κάθε αποστολή (πρόκληση) που σε μας 

φαντάζει επικίνδυνη για τον Κριό είναι μια ακόμα αναγέννηση. Δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά ενός αρχηγού που θα οδηγήσει στην νίκη. Ενδεικτικός και ο 

πολιορκητικός κριός με το κεφάλι του κριού να σπάει τα οχυρωμένα τείχη, εδώ 

μπορούμε να αντιπαραβάλουμε την εξέγερση ενάντια σε καθετί κατοχυρωμένο 

(πατροπαράδοτο). Την εποχή του Κριού (2000 Π.Χ μέχρι 1 Π.Χ.) είχαμε τα πρώ-

τα οχυρά αλλά και τους πολέμους και την χρήση του σιδήρου καθώς εκείνη την 
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εποχή άρχιζαν να φτιάχνουν όπλα για τις ανάγκες των στρατιωτών στην μάχη. 

O Άρης είναι γνωστός για τις ιδιότητές του από την μυθολογία, η δυναμικό-

τητα, η επιθετικότητα καθώς και το γυμνασμένο φυσικό σώμα, όπως και η έκ-

δηλα δραστήρια φύση του αντιπροσωπεύει επάξια τον Κριό που είναι και κυ-

βερνήτης του.  

Χαρακτηριστικά Κριών: Αυθόρμητοι, δημιουργικοί, παρορμητικοί, μαχητές, 

ηγέτες, ανεξάρτητοί, ενθουσιώδεις, ντόμπροι, ερωτικοί (φλογεροί), αθλητικοί. 

Αυθάδεις, βιαστικοί, ριψοκίνδυνοι, επιπόλαιοι, ανυπόμονοι, ίσως λίγο βίαιοι. 

Τα ελεύθερα επαγγέλματα, τα στρατιωτικά και αυτά που απαιτούν δράση είναι 

αυτά που ταιριάζουν στους Κριούς. Έχουν ευαισθησία στο κεφάλι, και είναι 

επιρρεπείς στα ατυχήματα λόγω βιασύνης. 

Συμβουλή: Μην κάνετε τους Κριούς να βαρεθούν.  
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Καλό διάστημα μέχρι τα μέσα του μήνα για επικοινωνία με φίλους. Επιστροφές 

προσώπων από το παρελθόν. Οικονομική βελτίωση, ξαφνικά κέρδη. Εντάσεις 

με συλλόγους, ρήξεις στο φιλικό περιβάλλον. Η Πανσέληνος στις 9 φωτίζει την 

καθημερινότητα και την εργασία σας. Η Νέα Σελήνη στις 24 του μήνα τονίζει 

την φλογερή προσωπικότητά σας και φέρνει στο προσκήνιο τα θέλω σας. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Κυβερνήτης σας Αφροδίτη ετοιμάζεται να αλλάξει ζώδιο στις 5 του μήνα. 

Από την περιοχή του Κριού, μεταφέρεται σε εσάς με χαρά. Έρχεται με φόρα 

από τον παρορμητικό Κριό, στη γαλήνη και την ησυχία του Ταύρου.  Κατεβάζει 

ταχύτητα και νιώθει ότι θα ήθελε να αφουγκραστεί  με τις βασικές της αισθή-

σεις. Θα καταναλώσει χαμηλότερη ενέργεια, θα φάει καλύτερα και όχι βιαστι-

κά, θα ξεκουραστεί, θα καλλωπιστεί και θα νιώσει σαν στο σπίτι της. Ωστόσο 

όμως, αυτό δεν θα γίνει από την αρχή! Ο λόγος ασφαλώς όπως ήδη γνωρίζετε, 

είναι ο Ουρανός. Οπότε μην κάνετε αμέσως σχέδια, ή εάν κάνετε, αφήστε το 

ενδεχόμενο της αλλαγής ή της διαφορετικής οπτικής σε κάθε τομέα, μα κυρίως 

στον τομέα της εργασίας και της καριέρας (κυρίως, από τις 5 έως τις 12 του 

μήνα). Στις 20 του μήνα ένας νέος κύκλος αρχίζει και φροντίστε να είστε ενή-
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μεροι για ό,τι χρειάζεστε. Τι θέλω να πω με αυτό; Αρχίζει η Άνοιξη! Και μαζί της 

το νέο αστρολογικό έτος. Οπότε, άλλη μια πρωτοχρονιά, σε ένα αστρολογικό 

συμβολικό επίπεδο και άρα, νέα δεδομένα για όλα τα ζώδια. Ο Ερμής θα 

ορθοδρομήσει (φαινομενικά) στις 10 Μαρτίου, στην 28,12 του Υδροχόου. 

Φροντίστε να κλείσετε εκκρεμότητες, μα κυρίως εκείνες που σας χαρίζουν 

συναισθηματική  ασφάλεια. 

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Από τις αρχές του μήνα η Αφροδίτη σε σύνοδο με τον Ουρανό θα δημιουργήσει 

καινούργιες σχέσεις αλλά και ξαφνικούς χωρισμούς. Από τις 11 Μαρτίου ο 

Ερμής θα είναι ορθοδρομος, και θα σας βοηθήσει να τακτοποιήσετε θέματα 

επαγγελματικά, παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις που υπήρχαν. Στις 24 Μαρ-

τίου ο Άρης θα είναι σε σύνοδο με τον Πλούτωνα, θα υπάρχουν έντονα συναι-

σθήματα, πάθος, ένταση, θυμός, επιθυμία να δημιουργήσετε, να πάρετε κά-

ποιο οικονομικό ρίσκο, να είστε πολύ προσεκτικοί σε ότι απόφαση πάρετε. Την 

ίδια μέρα ο Κρόνος περνάει στον Υδροχόο, θα σας βοηθήσει να πετύχετε στο-

χους που έχουν να κάνουν με σπουδές, με νομικά θέματα, αλλά ίσως φέρει και 

ανατροπές σε ταξίδια από τις υποχρεώσεις που έχετε. Ίσως είναι μία στιγμή να 

δείτε τη φιλοσοφία της ζωής, να γνωρίσετε τους νόμους της κοινωνίας και να 

προσπαθήσετε να αναλύσετε πολύ καλά τον εαυτό σας. Από το τέλος του 

μήνα, ο Άρης περνάει στον Υδροχόο μειώνοντας το άγχος για τα οικονομικά 

θέματα και δημιουργώντας ευκαιρίες για ταξίδια. Ίσως φέρει και ένταση με 
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συγγενικά πρόσωπα, καθυστερήσεις και απρόβλεπτες αλλαγές σε ταξίδια, 

σπουδές, νομικά θέματα. Προσέχετε τον τρόπο που σκέφτεστε για τον εαυτό 

σας, να έχετε αισιοδοξία σε οποιαδήποτε κατάσταση βρίσκεστε στη ζωή σας, 

με τη θέληση και τη πειθαρχία μπορείτε να ξεπεράσετε όλα τα εμπόδια. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Ένας μήνας σταθμός για εσάς, πιο πολύ για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαή-

μερο, μιας και η τετραπλή σύνοδος Άρη, Δία, Κρόνου και Πλούτωνα μέσα στον 

7ο ηλιακό σας οίκο θα είναι αυτή που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε 

σχέσεις και συνεργασίες με σκοπό την μεταμόρφωσή σας. 

Δώστε την προσοχή σας σε διαφωνίες και εντάσεις τόσο μεταξύ των συνερ-

γατών σας όσο και στις προσωπικές σας σχέσεις. Μην ξεχνάτε πως όλα γίνονται 

για κάποιο λόγο κι εσείς αυτή τη στιγμή οφείλετε να δείτε και να δράσετε τόσο 

με δικαιοσύνη όσο και με τιμιότητα απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν 

είναι η κατάλληλη στιγμή για να συνάψετε συμφωνίες. Επιλέξτε καλύτερα το 

διάστημα από τον Απρίλη μέχρι και τα μέσα Μαΐου του 2020 όπου πολλά θα 

αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν κι εσείς θα έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για 

τα βήματα που θέλετε να κάνετε. 

Μέχρι και τις 20/3 δώστε ώθηση σε πιο πνευματικές εργασίες και σε μετακινή-

σεις που μπορούν να θρέψουν μια καινούρια ιδέα. Θέματα πίστης και εμπιστο-

σύνης στον εαυτό σας θα τεθούν επί τάπητος γι αυτό προσπαθήστε να μείνετε 
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μακριά από τις προσωπικές σας ψευδαισθήσεις. Η ακεραιότητά σας είναι ένα 

σημαντικό ζητούμενο αυτόν τον μήνα. Πολλοί μπορεί να αναζητήσετε ένα 

ιδεατό πρίσμα για να μπορέσετε να πορευθείτε πιο ήρεμοι μέσα σε αυτές τις 

δύσκολες μέρες, προσέξτε μόνο μην χάσετε τον προσανατολισμό σας. 

Οι των πρώτων ημερών περνάτε σε μια καινούρια περίοδο όπου οι νέες επα-

φές και οι γνωριμίες θα σας φέρουν ξαφνικά πιο κοντά στα οράματά σας. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης παραμένει στον Αιγόκερω για όλο το μήνα κάνοντας τις υποχρεώσεις 

σας στη δουλειά να μεγαλώνουν. Ιδιαίτερα μετά τις 21 Μαρτίου και ως το 

τέλος του μήνα φαίνεται ότι θα υπάρχει ένας φρενήρης ρυθμός και οι 

υποχρεώσεις θα είναι υπερβολικές. Η Αφροδίτη στον Ταύρο από τις 5 του μήνα 

και σε σύνοδο με τον Ουρανό στις 9 δείχνει να φέρνει στα επαγγελματικά σας 

την παρουσία μίας νέας – γυναικείας μάλλον – φιγούρας με κάποια ιδιαίτερη 

νοοτροπία. Η αναδρομή του Ερμή στον Υδροχόο από τις 4 του μήνα και μετά 

θα κρατήσει τον Ερμή στον 7ο ηλιακό σας οίκο, ευτυχώς κι αυτό θα σας βοηθή-

σει να επεξεργαστείτε καλύτερα τις υποχρεώσεις με τους συναδέλφους και να 

βρείτε κοινά αποδεκτές λύσεις τουλάχιστον μέχρι τις 17. Η Νέα Σελήνη στις 24 

Μαρτίου θα ξεκαθαρίσει προθέσεις κι ίσως δώσει αξίωμα σε κάποιο άτομο 

φιλικό σε σας, παράλληλα όμως θα διαμορφώσει και συμμαχίες συμφερόντων 

που δεν πρέπει να αγνοήσετε. Ο μήνας γενικά θα είναι αμείλικτος από πλευράς 

εργοδοτών ή χρηματοδοτών μίας επιχείρησης, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι. 
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης σας ευνοεί αυτόν το μήνα, αναδεικνύοντας σας ίσως και μέσα στους 

πρωταθλητές της παραγωγικότητας, ειδικά μετά τις 20/3 και για σας του τρίτου 

δεκαημέρου ίσως ακόμη και μία αύξηση να είναι στον ορίζοντα. Η Αφροδίτη 

στον Ταύρο από τις 9 και μετά δε δείχνει αρχικά σπουδαία, όμως μετά τις 20 

του μήνα θα δώσει γνωριμίες ενδιαφέροντος σε κοινωνικό επίπεδο, ίσως κά-

ποιους φίλους που μπορούν να σας φιλοξενήσουν σε διακοπές ή να σας κά-

νουν το τραπέζι σε ένα ακριβό εστιατόριο. Κοινωνικές γνωριμίες με μεγάλη 

οικονομική επιφάνεια είναι πιθανές αυτό το μήνα και καλό είναι να μην τις 

αγνοήσετε. Η Πανσέληνος του μήνα στο ζώδιο σας μπορεί να σας κάνει να 

πιστέψετε ότι βρήκατε επιτέλους ανθρώπους που σας εκτιμούν αναλόγως, 

όμως μην κρατήσετε μεγάλο καλάθι γιατί ίσως να είναι κάτι προσωρινό. Η Νέα 

Σελήνη στις 24 ίσως γεννήσει μεγάλες προσδοκίες, όμως εσείς καλό είναι να 

βασιστείτε στους ανθρώπους που δείχνουν πιο σταθερές αξίες παρά σε όσους 

δείχνουν αλεξιπτωτιστές. 
 

ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Η καθημερινότητα και η επικοινωνία μέσα σ αυτή συνεχίζει να πρωταγωνιστεί. 

Τα οικονομικά αφορούν κεφάλαια, κληρονομιές, με ξαφνικές εκπλήξεις, πιθα-

νότατα ευχάριστες. Προσοχή σε εντάσεις στο σπίτι, ατυχήματα. Η Νέα Σελήνη 

στις 24 του μήνα εστιάζει στις σχέσεις σας πιθανό νέο ξεκίνημα σ αυτές. Η 
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Πανσέληνος στις εννιά του μήνα σας φέρνει σε επικοινωνία με το υποσυνεί-

δητο σας. Προφητικά όνειρα, διαίσθηση. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Κυβερνήτης σας Άρης ενεργοποιεί και τα 3 σας δεκαήμερα. Στις 20 του μήνα 

Αρχίζει η Άνοιξη! και μαζί της το νέο αστρολογικό έτος. Οπότε, άλλη μια 

πρωτοχρονιά, σε ένα αστρολογικό συμβολικό επίπεδο και άρα, νέα δεδομένα 

για όλα τα ζώδια. Ο Ερμής μπαίνει σε ορθή πορεία στις 10 Μαρτίου, στην 28,12 

του Υδροχόου. Φροντίστε να κλείσετε εκκρεμότητες, ….μα κυρίως εκείνες που 

σας χαρίζουν ψυχολογική ασφάλεια. Σε γενικές γραμμές, ο Μάρτιος είναι ο 

μήνας που σας στηρίζει. Θα χρειαστεί να δώσετε σημασία στα λόγια σας. Υπάρ-

χουν φορές που είστε αμυντικοί. Το δύσκολο με αυτό, είναι ότι προκαλείτε 

φόβο. Η δυνατή σας φωνής έρχεται από τη βασική μουσική οκτάβα και άρα 

διαπερνά οτιδήποτε σας σταθεί εμπόδιο. Η κυριαρχική σας φύση, βασίζεται 

στην ανάγκη σας για έλεγχο. Αυτό που δεν ξέρετε, είναι ότι μπορεί να σας 

κάποιος να σας επιβληθεί. Προχωρήστε μέσα στο μήνα με σιγουριά! Ο Άρης 

από τον Υδροχόο στις 30 του μήνα, βοηθά σε νέα ανοίγματα, κυρίως εσάς των 

πρώτων 2 ημερών! 
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ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης παραμένει στον Αιγόκερω όλο το μήνα και σας κάνει κάπως σκληρούς 

στις διεκδικήσεις σας, όσο αφήνει επάνω σας το στίγμα του. Προς το τέλος του 

μήνα ίσως πιστέψετε υπερβολικά στην καθιέρωση σας και φερθείτε κάπως 

αλαζονικά. Η Αφροδίτη στον Ταύρο από τις 5 του μήνα βοηθάει πάντως τα 

εργασιακά σας να μην ξεφύγουν ίσως και με την παρουσία κάποιου γυναικείου 

προσώπου που αναλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες. Γύρω στις 9 του μήνα η 

σύνοδος Αφροδίτης Ουρανού ίσως φέρει μία ευχάριστη αλλαγή στη δουλειά, 

εν μέσω τρεξίματος, λόγω της Πανσελήνου στους Ιχθείς στις 10 του μήνα. Ο 

Ερμής από τον Υδροχόο θα βοηθάει πάντως με ιδέες για να ξεμπλοκάρετε προ-

βλήματα. Η Νέα Σελήνη στον Κριό στις 23 μπορεί να σας βάλει ιδέες για να 

πάτε κάπου διακοπές αλλά μπορεί και να τερματίσει κάποια προσωρινά φλερτ 

σας. Ο μήνας γενικά απαιτεί συγκέντρωση στο αποτέλεσμα και οι όποιες 

παρεκκλίσεις θα πρέπει να γίνονται με μέτρο και άκρα προσοχή. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Μετακινήσεις και επαφές είναι τα τρέχοντα ζητήματα μέχρι και τις 20/2, ενώ η 

Αφροδίτη από τον Ταύρο όλο τον μήνα θα ενισχύσει το δημιουργικό και ερω-

τικό σας ενδιαφέρον καθώς και τις σχέσεις με τα παιδιά σας. Οι του πρώτου 

δεκαημέρου μπορείτε να περιμένετε κάποιες αλλαγές σ τα παραπάνω θέματα 

που θα σας βοηθήσουν να βρεθείτε πιο κοντά στην υλοποίηση των επιθυμιών 
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σας. Οι του δευτέρου δεκαημέρου, με την συνάντηση Άρη και Δία στο ζώδιό 

σας έχετε να φέρετε εις πέρας σημαντική εργασία και να στρέψετε την ενέρ-

γειά σας σε ένα εποικοδομητικό έργο. Αυτόν τον μήνα οι Αιγόκεροι του τρίτου 

δεκαημέρου θα γίνετε πρωταγωνιστές, με τέσσερις πλανήτες στο ζώδιό σας να 

συναντιούνται για να ανακαθορίσουνε σημαντικά κεφάλαια της ζωής σας. 

Άρης-Δίας-Κρόνος και Πλούτωνας σας βάζουν μπροστάρηδες σε μια νέα εποχή, 

ζητώντας από εσάς υπευθυνότητα και σκληρή εργασία με τον εαυτό σας. Μια 

σκόπιμη και μελετημένη αλλαγή, είναι αυτή που θα βάλει τις νέες βάσεις στην 

εξελικτική σας διαδικασία. Μια μεγάλη πλανητική ενέργεια έρχεται τώρα για 

να δώσει την απαιτούμενη υποστήριξη στην σημαντική σας αυτή αναγέννηση. 

Η προσωπική σας ταυτότητα αλλάζει κι εσείς μέσα από καθοριστικές επιλογές 

ζωής καλείστε να αναγνωρίσετε ποιοι πραγματικά είστε. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Συνεχίζεται και αυτό το μήνα η ενασχόληση σας με θέματα υγείας δικά σας ή 

άλλων προσώπων που εξαρτώνται από σας. Η ενέργεια σας δείχνει ότι θα 

καταναλωθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς μέχρι τις 17 

σας βοηθάει ο Ερμής από το ζώδιο σας να ξαναδείτε λεπτομέρειες που έχετε 

ξεχάσει και να βρείτε ενδεχομένως τι έχει χαθεί στην πορεία. Η Αφροδίτη στον 

Ταύρο από τις 5 και μετά σας βάζει με τη συμμετοχή του Ουρανού στις 9 σε 

σκέψεις να ανανεώσετε κάπως το χώρο του σπιτιού σας, αν μη τι άλλο για να 

νιώσετε καλύτερα και πιο άνετα με τον εαυτό σας. Προς το τέλος του μήνα 
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μετά τις 20, θα φανούν καλύτερα τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας κι 

ίσως υπάρξει και βοήθεια με τη μορφή οικονομικής υποστήριξης από άλλους. 

Η Νέα Σελήνη στις 24 φέρνει ίσως κάποια νέα πρόσωπα στο άμεσο περιβάλλον 

σας – ίσως στη γειτονιά ή την πολυκατοικία – που αν και φαίνονται φουριό-

ζικα, καλό θα είναι να δώσετε χρόνο να φανεί η διάρκεια της επιρροής τους. Ο 

μήνας απαιτεί αυτοσυγκέντρωση και προσοχή στον εαυτό σας και αυστηρή 

τήρηση οποιωνδήποτε προγραμμάτων υγείας ή διατροφής είναι απαραίτητα. 

 

ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης από τον Αιγόκερω μιλάει για αφοσίωση όλο αυτό το μήνα, αφοσίωση 

σε όσους ισχυρούς φίλους έχετε αποφασίσει να υποστηρίξετε αυτή την εποχή 

και οι οποίοι βεβαίως προστατεύουν κι εσάς με την ομπρέλα τους. Τους 

καρπούς της αφοσίωσης ίσως δρέψετε – οι του τρίτου δεκαημέρου κυρίως – 

μετά τις 20 του μήνα. Από τις 5 και μετά η Αφροδίτη στον Ταύρο δείχνει να 

βοηθάει τις επικοινωνίες σας να γίνουν πιο ουσιώδεις κι ευτυχώς, γιατί ο 

Ερμής στον Υδροχόο και μετά τις 17 στο ζώδιο σας δε φαίνεται να σας δίνει 

κάτι παραπάνω από συνεχή εσωστρέφεια. Η Πανσέληνος στις 10 ίσως βγάλει 

κάποια θέματα στις συνεργασίες σας, αλλά πιο σημαντική ίσως η Νέα Σελήνη 

στις 23 ίσως δώσει ένα άνοιγμα για νέους οικονομικούς πόρους με τη βοήθεια 

γυναικείου προσώπου που ίσως μεσολαβήσει για σας. Ο μήνας απαιτεί τυφλή 

υπακοή στο σύστημα θα λέγαμε, προσωρινά τουλάχιστον μέχρι να φανεί μία 

κάποια χαλάρωση με την είσοδο του Άρη και του Κρόνου στον Υδροχόο. 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Ταύρος    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΟΧΕΣ: Σταθερό- Γη- Άνοιξη- 

Τετράποδο. 2ος οίκος -ΔΙΑΔΟΧΟΣ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ. 

Ο Ταύρος έχει σύμβολο το ζώο ταύρο. Ήρε-

μος, προστατευτικός και υλιστής με τεράστια 

δύναμη όταν χρειαστεί. Δεν φημίζονται για 

την βιασύνη τους αλλά για το πείσμα να υλοποιούν στις απόφασης τους. Στην 

μυθολογία συναντάμε τον Ταύρο σαν μια μεταμόρφωση του Δία για να πλη-

σιάσει το «αντικείμενο» του πόθου του, που ήταν η νύμφη Ευρώπη. Αν δούμε 

τον τρόπο που λειτούργησε θα καταλάβουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά. 

Σε ήρεμα λιβάδια λοιπόν ο Ταύρος με αράθυμές κινήσεις πλησιάζει το στόχο 

του, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες αλλά με υπομονή ξεγελώντας με την 

ηρεμία του αλλά και την στιβαρή ομορφιά του, καταφέρνει να πλησιάσει την 

Νύμφη. Όταν ήταν σίγουρος ότι η Νύμφη ήταν πλέον στα «χέρια» του, τότε 

εκτινάχτηκε στον ουρανό μαζί με την Ευρώπη στην ράχη του. Την εποχή του 

Ταύρου 4000-2000 Π.Χ. βλέπουμε την ανάγκη της ανθρωπότητας για υλική 

ευημερία και ασφάλεια, μεγάλοι ναοί και κτίρια οικοδομούνται ( πυραμίδες, 

ναοί κτλ.). Ενδεικτικοί είναι και η επίδειξη πλούτου από μονάρχες τις εποχής. 

Επίσης έχουμε την έναρξη των πρώτων Ιβηρικών πολιτισμών, ανάπτυξη των 
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πρώτων πόλεων στην Μεσοποταμία κ.α. Τέλος η εποχή του χαλκού αρχίζει 

εκείνη την περίοδο. Η αργή αλλά σταθερή μεταβολή του μέχρι τότε κόσμου 

αρχίζει. Η τέχνες είναι ενδεικτικές στα ευρήματα εκείνης της εποχής (Αλαβά-

στρινο βάζο από την Ουρούκ- Ανάγλυφη η χλωρίδα και η πανίδα και επάνω η 

λατρεία των Θεών). Η ομορφιά είναι κάτι που χαρακτηρίζει το ζώδιο του Ταύ-

ρου, επίσης οι υλικές απολαύσεις και η πρακτικότητα. Ο χοντρός λαιμός του 

ζώου ταύρου δείχνει το ταλέντο στο τραγούδι και την δύναμη της φωνής. Η 

Αφροδίτη είναι ο κυβερνήτης του Ταύρου και όχι άδικα, η τέχνη συνδέεται με 

την Αφροδίτη καθώς η τάση καλοπέρασης και η γήινης ομορφιάς αλλά και της 

φυσικής σεξουαλικότητας που είναι χαρακτηριστικά του Ταύρου.  

Χαρακτηριστικά Ταύρου: Υπομονετικός, ισχυρός, ανθεκτικός, προστατευτικός. 

Μπορεί να υλοποιήσει τις ιδέες του. Οικονομική διαχείριση. Πρακτικός δεν εμ-

βαθύνει. Παραδοσιακός, συντηρητικός αλλά και φιλήδονος (αισθησιακός). Αρ-

γός στις αποφάσεις του αλλά σταθερός. Επικίνδυνος όταν θίγονται τα συμφέ-

ροντά του. Κτητικός ίσως και ζηλιάρης. Αγάπη για το καλό φαγητό για αυτό γί-

νονται άριστοι γευσιγνώστες. Ευαισθησία στο λαιμό. 

Συμβουλή: Μην τον κάνετε να νιώσει ανασφάλεια.  
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Η επικοινωνία, οι μετακινήσεις είναι στο προσκήνιο από τα μέσα του μήνα. 

Νέα ξεκινήματα, οικονομικές δοσοληψίες με αδέρφια, συγγενείς, βελτίωση 

σχέσεων. Τα ξεκαθαρίσματα στο φιλικό περιβάλλον συνεχίζονται. Η Πανσέλη-

νος στις 8 φωτίζει τις σχέσεις προσωπικές και διαπροσωπικές. Η Νέα Σελήνη 

στις 23 του μήνα φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά ζητήματα. Ξαφνικά γεγονό-

τα σε σχέση με αυτά. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Απρίλιος μήνας είναι και ο μήνας των γενεθλίων σας. Χρόνια σας λοιπόν, με 

ότι καλύτερο επιθυμείτε, …που εσείς γνωρίζετε καλύτερα (από κάθε άλλον). 

Είστε το ζώδιο που φιλοξενεί την τελευταία, είτε αλλιώς, μηδενική μοίρα των 

δεσμών της Σελήνης. Αυτό φυσικά έχει το λόγο του, γιατί μοιάζει, να έχετε την 

απογραφή του άξονα Καρκίνου-Αιγόκερω. Ο Ιούνιος του 2020, θα μας δώσει 

περισσότερες πληροφορίες (από άποψη γεγονότων) για το θέμα αυτό. Ο 

αγαπημένος σας κυβερνήτης Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο και μεταφέρεται στο 

επικοινωνιακό και πολυμήχανο ζώδιο των Διδύμων, που όπως καταλαβαίνετε, 

έχετε την ηλιακή σας επιστροφή, με την Αφροδίτη στους Διδύμους. Ο Άρης 

κινείται από την αρχή του μήνα στο ζώδιο του Υδροχόου, και επηρεάζει το 1ο, 
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2ο, και αρχές 3ου δεκαήμερου. Στις αρχές του μήνα, ενδέχεται να έχετε πιο πολύ 

ενέργεια, διότι ο Άρης τετραγωνίζει με τον Ουρανό. Μην μπερδευτείτε. Εκ-

μεταλλευτείτε την ενέργεια  με τρόπο δημιουργικό και αποφύγετε αντιπαρα-

θέσεις. Ίσως να νιώσετε πιο κινητικοί απ’ ότι συνήθως είχατε συνηθίσει μέχρι 

τώρα. Στο 1ο δεκαήμερο του Απριλίου, εκφράζεται η ενέργεια  στο μέγιστο. Ο 

Ερμής μέσα στο μήνα αλλάζει 3 ζώδια. Έχετε πολλούς τρόπους να δείτε, αλλά 

και να προσεγγίσετε ιδέες και απόψεις. Στις 28/5, ο Ερμής έρχεται στο ζώδιο 

σας.  

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Από τις 3 Απριλίου η Αφροδίτη θα είναι στο ζώδιό σας, θα φέρει γοητεία, 

μαγνητισμό, καλή διάθεση, αισιοδοξία, θα προσέχετε την εμφάνισή σας, θα 

ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Την ίδια στιγμή η Αφροδίτη θα κάνει τρίγωνο 

με τον Άρη και το Κρόνο, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες σχέσεις, ερωτικές 

σχέσεις, δημιουργικές, ευκαιρίες για ταξίδια και πραγματοποίηση των στόχων 

σας. Θα σας μάθουν νέα πράγματα πιο εξελιγμένα. Ο κυβερνήτης σας ο Ερμής 

από τις 12 Απριλίου θα βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού, φέρνοντας σας κοντά 

σε φίλους, συζητώντας, και σας βοηθάει να κάνετε συμφωνίες και να πάρετε 

αποφάσεις. Γνωρίζετε νέα άτομα, κάνετε νέους φίλους που θα σας μάθουν νέα 

πράγματα, ίσως πιο νέους από εσάς, πιθανόν να ξεκινήσει μία ερωτική σχέση 

με κάποιο άτομο από το φιλικό σας περιβάλλον. Η Σύνοδος Δία- Πλούτωνα θα 

σας ευνοήσει οικονομικά με μια νέα πηγή εισοδήματος, χρήματα από το 
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σύντροφό σας ή από μία συνεργασία ή μία κληρονομιά, θα σας βοηθήσει ψυ-

χολογικά και σε θέματα υγείας. Η Νέα Σελήνη στις 22 σας δίνει τη δυνατότητα 

να πραγματοποιήσετε τις επιθυμίες και τους στόχους σας, να ενταχθείτε σε 

κάποια ομάδα, να φέρετε νέους φίλους στη ζωή σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Ένας μήνας όπου τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του έχετε τον Ήλιο στο μεσουρά-

νημά σας ενώ από τις 12/4 και σχεδόν μέχρι το τέλος του ακολουθεί και ο 

Ερμής μέσα στον 10ο ηλιακό σας οίκο. Η αυτοκριτική σε σχέση με την εικόνα 

σας στον τομέα των επαγγελματικών σας θα είναι το ζητούμενο για εσάς. 

Πολλές οι ευθύνες που τώρα μπορούν να σας ανατεθούν κι εσείς οφείλετε να 

ανταπεξέλθετε και να τις αντιμετωπίσετε με σθένος αν θέλετε να πετύχετε τις 

προσδοκίες σας. Παιχνίδια εξουσίας δεν θα λείψουν, καθώς και οι επαφές που 

θα σας δυσκολέψουν και θα σας ζητήσουν να προχωρήσετε σε σημαντικές 

αποφάσεις. 

Ο Κρόνος ήδη από τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου έχει εγκαταλείψει 

προσωρινά τον Αιγόκερω και κάνει τη δοκιμαστική του είσοδο στον Υδροχόο 

μέσα στον 8ο ηλιακό σας οίκο γεγονός που οι γεννημένοι των πρώτων ημερών 

θα αρχίσετε να νιώθετε τους πρώτους κραδασμούς στα οικονομικά σας. Η πα-

ρουσία και του Άρη στον Υδροχόο τον Απρίλιο θα φέρει προστριβές στις οικο-

νομικές σας συναλλαγές αλλά και τολμηρές κινήσεις σε σχέση με ασφαλιστικά 
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ή τραπεζικά συστήματα που θα πρέπει να προσέξετε καλά αν δεν θέλετε να 

ζημιωθείτε.  

Η Αφροδίτη όλο τον μήνα θα κινείται στους Διδύμους και μέσα στον 12ο ηλια-

κό σας οίκο και οι βαθύτερες επιθυμίες σας μάλλον θα διατρέχουν τον κίνδυνο 

να βγουν είτε αναληθείς είτε να οδηγηθούν σε κάποιο ιδιαίτερο παρασκήνιο. 

Κάτι που μάλλον ισχύει και για τις οικονομικές σας δοσοληψίες. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης μπαίνει στον Υδροχόο αυτό το μήνα και επηρεάζει τον 7ο ηλιακό οίκο 

σας. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια παράπονα συνεργατών να εμφανι-

στούν στον ορίζοντα καταπιεσμένα ίσως από τους περασμένους μήνες της 

μεγάλης πίεσης. Για τους γεννημένους από 23 ως 25 Ιουλίου ίσως μία σχέση 

διακοπή ή μπει στο μικροσκόπιο των κινήτρων και της επανεξέτασης της. Θα 

χρειαστεί να συνειδητοποιήσετε ότι η λάμψη σας είναι μόνο υπαρκτή, όταν την 

αναγνωρίζουν και οι άλλοι και χωρίς την ύπαρξη τους δεν έχει νόημα κανενός 

είδους διάκριση. Η Αφροδίτη από τους Διδύμους θα βοηθήσει πάντως να μη 

χάσετε τον περίγυρο των υποστηρικτών σας, οι οποίοι ίσως να είναι και πιο 

κατάλληλοι να υποστηρίξουν τα συμφέροντας σας σε αυτή τη φάση, μιλώντας 

πιο διπλωματικά για σας. Η Πανσέληνος στις 8 του μήνα ίσως δώσει έντονους 

διαλόγους και συναισθήματα. Μέχρι την έλευση της Νέας Σελήνης στις 23 ίσως 

συνειδητοποιήσετε πόσο χρειάζεστε την έξωθεν καλή μαρτυρία. Σε κάθε 

περίπτωση ωστόσο οι εξελίξεις μετά τις 23 ίσως κάνουν στην άκρη όλους 
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αυτούς συλλογισμούς σας ενόψει απρόοπτων εξελίξεων στα εργασιακά σας. Ο 

μήνας είναι δύσκολος από ψυχολογικής πλευράς, με εμπόδια στους στόχους 

σας κι απαιτεί εσωτερική δουλειά για να τον ξεπεράσετε χωρίς να σας μείνουν 

απωθημένα. 

 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης στον Υδροχόο αυτό το μήνα μπαίνει στον 6ο ηλιακό σας οίκο και 

δημιουργεί αρκετά έκτακτα γεγονότα στον εργασιακό σας χώρο. Ξαφνικά οι 

όποιοι συνεργάτες σας εμφανίζονται απρόθυμοι για συνεργασία και να με δική 

τους άποψη για τα πράγματα, όχι διατεθειμένοι να σας ακούσουν. Ένα γενικό-

τερο κλίμα ανυπακοής ίσως να είναι στο προσκήνιο. Η Αφροδίτη από τους 

Διδύμους ευτυχώς προστατεύει τη δημόσια εικόνα σας και με τους κατάλλη-

λους χειρισμούς διατηρεί τα κεκτημένα σας. Η θετική εικόνα που διατηρείτε 

σας επιτρέπει να ανοίξετε διάλογο με τους αντιρρησίες ακόμη κι αν κατά 

βάθος δε συμφωνείτε με την προοπτική τους. Η Πανσέληνος στις 8 του μήνα 

ίσως θέσει οικονομικά θέματα στο τραπέζι του διαλόγου, ενώ η Νέα Σελήνη 

ίσως σας βάλει ιδέες για κάποια έξοδο έστω και κατόπιν εορτής. Ο μήνας έχει 

οικονομικές δυσκολίες και διαφορές στη νοοτροπία με τους συνεργάτες, αλλά 

μπορεί να αντιμετωπιστεί, εάν χρησιμοποιήσετε το χιούμορ και διπλωματικά 

μέσα. 
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ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Η επικοινωνία με το σύντροφο μονοπωλεί το ενδιαφέρον σας. Έξοδα σε σχέση 

με ταξίδια εξωτερικού σπουδές. Προσοχή σε τσακωμούς με παιδιά. Η Νέα 

Σελήνη στις 23 εστιάζει την προσοχή σας σε κεφάλαια, κληρονομιές. Η πανσέ-

ληνος στις οκτώ του μήνα στο ζώδιό σας φωτίζει την προσωπικότητα και τα 

θέλω σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Απρίλιος μήνας, είναι και ο μήνας του συνεργάτη σας Ταύρου. Ο παραδοσι-

ακός σας κυβερνήτης Άρης, κινείται (από την αρχή του μήνα) στο ζώδιο του 

Υδροχόου και επηρεάζει το 1ο, 2ο, και αρχές 3ου δεκαήμερου (καθ΄όλη τη 

διάρκεια του μήνα). Εκμεταλλευτείτε την ενέργεια με τρόπο δημιουργικό και 

αποφύγετε ανταγωνισμούς. Ο Ερμής κινείται σε 3 ζώδια. Έχετε πολλούς τρό-

πους να δείτε, αλλά και να προσεγγίσετε ιδέες και απόψεις. Στις 28/5, ο Ερμής 

εισέρχεται στον τομέα της δημιουργίας. Τις πρώτες 3 μέρες του μήνα, η 

Αφροδίτη κινείται στο 3ο σας δεκαήμερο. Οι γεννημένοι από 18-20/11, έχουν 

την ευκαιρία να ρυθμίσουν υποθέσεις σχέσεων και συνεργασίας. Στις 3 

Απριλίου το απόγευμα, η Αφροδίτη μεταφέρεται στον τομέα των επενδύσεων. 

Καλό θα ήταν να βρείτε ότι αξίζει, αλλά με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί με 

τον ηθικό σας άξονα από άποψη ιδεολογίας και πράξης. Προς το τέλος του 

μήνα, η σύνοδος Ήλιου- Ουρανού από τον Ταύρο, αναγκάζει εσάς κυρίως του 
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1ου δεκαημέρου, να είστε ευέλικτοι και διορατικοί. Αφύπνιση και καινοτομία 

από τους συνεργάτες, μπορεί και να σας εκπλήξει ευχάριστα. Αν και δεν σας 

αρέσουν οι εκπλήξεις, καλείστε να βάλετε νερό στο κρασί σας! 
 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης στον Υδροχόο δείχνει να σας κάνει πιο δηκτικούς αυτό το μήνα στην 

επικοινωνία σας και ίσως αυτό να σας κάνει να νιώσετε πιο απελευθερωμένοι. 

Ίσως σε αυτό να βοηθάει και η Αφροδίτη στους Διδύμους που θα μείνει όλο το 

μήνα στον 7ο ηλιακό οίκο σας και θα σας κάνει να νιώθετε ότι δεν είστε μόνοι. 

Η Πανσέληνος στις 8 ίσως συνδυαστεί με ένα πάρτι ή μία χοροεσπερίδα, που 

όμως θα έχει τις δυσκολίες του και τις προκλήσεις, που θα μεταφέρουν σε αυ-

τήν οι καλεσμένοι. Ο Ερμής πάντως από τις 12 και μετά θα βοηθάει στις διεκδι-

κήσεις σας, ενώ θα συνεισφέρει και στα πειράγματα με το πρόσωπο που σας 

ενδιαφέρει. Η Νέα Σελήνη στις 23 μπορεί να εμφανίσει κάποια νέα πρότζεκτ 

στη δουλειά ή ένα νέο θέμα υγείας που θα πρέπει στο εξής να ασχοληθείτε -  

ενώ κάποιοι ίσως ενδιαφερθείτε, παραδόξως για σας, για ένα κατοικίδιο. Ο 

μήνας θα έχει εργασιακές προκλήσεις και αρκετή κούραση στη συνύπαρξη με 

τους άλλους, αλλά θα σας αποζημιώσει στα αισθηματικά σας. 
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ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Σπίτι και οικογένεια αυτόν τον μήνα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σας και 

κάποιες εκκρεμότητες που υπήρχαν από καιρό σε σχέση με την κατοικία και τα 

ακίνητα μπορούν τώρα να λυθούν ενώ δεν αποκλείεται και μια επιστροφή στις 

ρίζες σας. Η Αφροδίτη θα κινείται μέσα στον 6ο σας ηλιακό οίκο διευκολύ-

νοντας τις εργασιακές σας σχέσεις, ενώ ο Άρης από τον Υδροχόο σας κινητο-

ποιεί σε σχέση με τις βασικές σας ανάγκες και τις οικονομικές σας συναλλαγές. 

Μαζί με την είσοδο του Κρόνου στον Υδροχόο οι του πρώτου δεκαημέρου θα 

αρχίσετε σιγά-σιγά να επανεξετάζετε τα υλικά σας συμφέροντα. Οι γεννημένοι 

23-28/12 αποφύγετε στις αρχές του μήνα παρορμητικές κινήσεις που μπορούν 

να σας ζημιώσουν. Πολλοί αναζητάτε τώρα την οικονομική σας αυτονομία, κάτι 

όμως που καλό θα ήταν να συνοδεύεται κι από ορθολογισμό. Ιεραρχήστε τις 

βασικές σας ανάγκες και εκτιμήστε την αξία ακόμα και των πιο μικρών πραγμά-

των. Οι του δευτέρου δεκαημέρου μπορείτε να ομορφύνετε αυτόν τον μήνα 

την καθημερινότητά σας και να καρποφορήσετε τις σχέσεις με τους συνεργάτες 

σας. Οι του τρίτου δεκαημέρου έχετε την δυνατότητα της επέκτασης. Μπορείτε 

να αναλάβετε μια θέση εξουσίας καθώς και περισσότερες ευθύνες, όμως 

φροντίστε και την φυσική σας κατάσταση. Αυτό τον μήνα μπορείτε να βάλετε 

τις βάσεις για μια σημαντική σταθεροποίηση στη ζωή σας. 
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ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας αυτός είναι ίσως ο πρώτος μετά από καιρό που νιώθετε να ανεβαίνετε 

ενεργειακά και ψυχολογικά και νιώθετε να υπάρχουν δυνάμεις που σας στηρί-

ζουν. Ο Άρης στο ζώδιο σας βοηθάει στην λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων 

πολύ σημαντικών για τη ζωή σας, ιδιαίτερα για τους γεννημένους από 21 ως 23 

Ιανουαρίου οι αποφάσεις αυτές θα είναι κομβικές λαμβάνοντας ίσως υπόψη 

τον απολογισμό της τελευταίας 7ετίας στη ζωή σας. Η Αφροδίτη στους Διδύ-

μους θα επαναφέρει το κέφι στη ζωή σας ίσως μέσα από την παρέα με νεότερα 

άτομα ή κοντά στα παιδιά σας. Η Πανσέληνος στο Ζυγό στις 8 του μήνα ίσως 

σας κάνει να ασχοληθείτε με μία κοινωνική εκδήλωση ή προκύψει η ανάγκη να 

ασχοληθείτε με ένα νομικό θέμα. Η Νέα Σελήνη στις 23 από την άλλη μπορεί 

να σας βάλει σε μία διαδικασία να συνεχίσετε με κάποια ανανέωση του προ-

σωπικού σας χώρου που είχατε ξεκινήσει από τον προηγούμενο μήνα. Ο μήνας 

γενικά δεν είναι εύκολος στη δουλειά, αλλά θα σας αποζημιώσουν οι παρέες 

και οι άνθρωποι δίπλα σας. 

ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας ξεκινάει με την είσοδο του Άρη στον Υδροχόο στο 12ο ηλιακό σας οίκο 

κάνοντας μάλιστα μία σύνοδο με τον Κρόνο. Η σύνοδος αυτή ίσως φέρει 

κάποιο απροσδόκητο θέμα υγείας στη ζωή σας, δικό σας ή αγαπημένου σας 

προσώπου κι αυτό ίσως αλλάξει προσωρινά την ατζέντα της ζωής σας. Η 
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Αφροδίτη στους Διδύμους ίσως φέρει χαρά στο σπίτι σας με την έλευση 

κάποιου φιλοξενούμενου ή κάποιου ατόμου που σας ενδιαφέρει ερωτικά. Η 

Πανσέληνος στις 8 του μήνα θα αναστατώσει το εργασιακό σας περιβάλλον για 

άλλη μία φορά, όμως η Νέα Σελήνη θα στρέψει την ατζέντα σε άλλα θέματα, 

στο άμεσο συγγενικό περιβάλλον σας. Ο Ερμής από τον Κριό από τις 12 και 

μετά ίσως να βοηθήσει με κάποιες πιασάρικες ιδέες πάντως να διατηρήσετε το 

εισόδημα σας. 
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ΜΑΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Δίδυμοι    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΟΧΕΣ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ- ΑΕΡΑΣ- 

ΑΝΟΙΞΗ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ. 3ος οίκος -ΚΑΤΙΩΝ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣ. 

Η παράσταση αυτού του ζωδίου είναι δύο 

όμοιοι άνθρωποι που κοιτά ο ένας από την 

μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη και μό-

νο αυτό μας δείχνει την άνεση αυτού του ζωδίου να δει από πολλές πλευρές το 

ίδιο θέμα. Η ευστροφία και η επικοινωνία κάνουν τον άνθρωπο σε αυτό το 

ζώδιο να προσαρμόζεται ευκολότερα και να μην εμβαθύνει αλλά να μαζεύει ό-

σο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Στην μυθολογία αυτοί που είναι χα-

ρακτηριστικοί δίδυμοι είναι ο Κάστωρ και Πολυδεύκης, παρατηρούμε ότι είχαν 

διαφορετικά χαρίσματα ο καθένας και μπορούσαν να ζουν εναλλάξ στον κάτω 

κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι και κυβερνήτης των Διδύμων ήταν ο ψυχοπομπός που 

οδηγούσε στις ψυχές στον Άδη. Την εποχή των Διδύμων 6000-4000 Π.Χ. δεν 

είναι τυχαίο που είχαμε την ανάπτυξη του λόγου όπως και τις πρώτες ενδείξεις 

γραφής. Το 4000 Π.Χ. βρέθηκαν πήλινα δοχεία με σφηνοειδή γραφή, όπως 

επίσης στην Αίγυπτο και την Κίνα η εικονογραφική γραφή. Οι μετακινήσεις και 

οι μεταφορές την ίδια εποχή διευκολύνονται με τον τροχό. Οι άνθρωποι αρ-

χίζουν να θέλουν να μεταδώσουν την γνώση. Ο Ερμής ο κυβερνήτης των Δι-
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δύμων ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών προς τους ανθρώπους. Ο έξυπνος και 

«σκανταλιάρης» αυτός θεός, συμβολίζει τον λόγο και είναι αγαπητός σε όλους, 

έτσι και οι γεννημένοι στο ζώδιο των Διδύμων έχουν την άνεση της επικοι-

νωνίας και με άνεση μπορούν να ασχοληθούν με το εμπόριο, ακόμα και να 

παραπλανήσουν αν χρειαστεί, δια λόγου ή με την γραφή. 

Χαρακτηριστικά Διδύμων: Διανοητικός, ανήσυχος, ευχάριστος, επικοινωνι-

ακός, χωρίς κακία αλλά με ένα είδος ελαφρότητας που όμως βοηθά να γίνει 

συμπαθής επίσης είναι πολύ εξωστρεφής. Τον χαρακτηρίζει η φιλομάθεια και η 

αγάπη του για ταξιδάκια. Άστατος και περίεργος. Δυσκολία στο να εστιάσει 

κάπου γιατί είναι πολυσυλλεκτικός. Ικανότητα στην γραφή οπότε η συγγραφή 

είναι κάτι που του ταιριάζει, γίνεται καλός δάσκαλος, δικηγόρος, έμπορος, επι-

κοινωνιολόγος (μάρκετινγκ), οδηγός και ταξιδιωτικός πράκτορας. Ευαισθησία 

στον οργανισμό έχει στα χέρια, στους πνεύμονες και στο νευρικό σύστημα. 

Συμβουλή: Μην του στερήσετε την επικοινωνία. 
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Επικοινωνία με συγγενείς αδέλφια κοντινές μετακινήσεις. Προσοχή σε οικονο-

μικές εξαπατήσεις. Κρυφοί εχθροί παρασκήνιο υποσυνείδητο άγχος. Η Πανσέ-

ληνος στις 7 του μήνα φωτίζει θέματα οικονομικά κληρονομικά. Η Νέα Σελήνη 

στις 22 του μήνα τονίζει τις μετακινήσεις την καθημερινότητα και τις επαφές με 

αδέρφια και συγγενείς. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Μάιος είναι για εσάς ότι καλύτερο. Είστε στο κέντρο της Άνοιξης. Η Φύση 

έχει ομορφύνει ήδη πολύ και οι αισθήσεις σας ηρεμούν όταν έρχεστε σε 

επαφή με τη φύση. Η Αφροδίτη γίνεται ανάδρομη και αναζητά λύσεις στον 

τομέα των σχέσεων. Επηρεάζεστε κυρίως εσείς του 2ου και αρχές 3ου δεκαημέ-

ρου. Μέχρι τις 11 του μήνα, ο Ερμής τρέχει γρήγορα, (από την 6η έως 30η 

μοίρα) και τοποθετείται στη δική του περιοχή. (Περιοχή, που  γνωρίζει καλά). Η 

είσοδος του στο ζώδιο των Διδύμων, σας δίνει όρεξη για κοινωνικές επαφές. 

Στις 28 του μήνα, εισέρχεται στη ζωδιακή περιοχή του Καρκίνου. Η ανάγκη σας 

αλλάζει …με περισυλλογή και το οικείο περιβάλλον γίνεται η προτεραιότητά 

σας.  Η ένταση από τον Άρη στον Υδροχόο, έχει πλέον μεταφερθεί στο 3ο σας 
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δεκαήμερο, αλλά εάν είστε αποφασισμένοι να διεκδικήσετε στόχους, τώρα 

είναι η κατάλληλη ευκαιρία.  Στις 13 του μήνα, ο Άρης μεταφέρεται στο φιλικό 

σας ζώδιο του Ιχθύ, δίνοντας την ευκαιρία να είστε περισσότερο συναισθημα-

τικοί, χαλαροί αλλά και συγχρόνως εύστοχοι. Στις 11 του μήνα, ο Κρόνος 

αρχίζει την ανάδρομη του πορεία. Όσοι από εσάς είστε γεννημένοι τις πρώτες 

2 ημέρες, καλείστε να δράσετε με μαεστρία και ρυθμό. Ενώστε με συνέπεια και 

δράση το παρόν με το μέλλον.    

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Η Πανσέληνος στις 7 Μαΐου ίσως βγάζει στην επιφάνεια κάποια προβλήματα 

στο χώρο της εργασίας σας και ένταση στην καθημερινότητα αλλά και κάποιο 

μικρό πρόβλημα υγείας που σας φέρνει άγχος και κακή διάθεση, προσπαθήστε 

να ξεκουραστείτε, να οργανώσετε την ημέρα έτσι, ώστε να βρείτε χρόνο για 

ξεκούραση. Ίσως πάρετε κάποια απόφαση για μία εργασία σας που δεν σας 

ικανοποιεί ή κάνετε μία αλλαγή στην καθημερινότητά σας. Από τις 12 Μαΐου, ο 

Ερμής περνάει στο πρώτο οίκο σας, μαθαίνετε πράγματα που έγιναν πίσω από 

την πλάτη σας και μπορείτε να προωθήσετε προσωπικά θέματα με καλύτερο 

τρόπο και θέματα που έχουν να κάνουν με σπουδές, ταξίδια και νομικές 

υποθέσεις. Από τις 14 Μαΐου ο Άρης από τον 10ο σας οίκο θα σας βοηθήσει 

στα επαγγελματικά θέματα αλλά θα σας κάνει και νευρικούς, αποφύγετε να 

είστε εγωιστές και να επιβάλλετε τη γνώμη σας στον επαγγελματικό. Προσπα-

θήστε να έχετε χαμηλούς τόνους για το καλό σας. Από τις 17 ξεκινάει την 
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ανάδρομη πορεία και η Αφροδίτη στο ζώδιό σας και θα αναθεωρήσετε το 

τρόπο που σκέφτεστε για προσωπικά θέματα, για τη σχέση σας, για τα 

οικονομικά αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την βελτίωση της 

αισθητικής, πιθανόν να έχετε χαμηλή αυτοπεποίθηση. Στις 22 Μαΐου η Νέα 

Σελήνη στο ζώδιό σας ανοίγει δρόμους για νέα ξεκινήματα προσέχετε, μη 

βιαστείτε, να εξετάζετε πολύ καλά τι θέλετε να κάνετε και το πώς για να μην 

απογοητευτείτε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Η Αφροδίτη συνεχίζει την πορεία της στους Διδύμους και μέσα στον 12ο ηλια-

κό σας οίκο ενώ μπαίνει και σε ανάδρομη πορεία μέχρι και τις 25/6, θέτοντάς 

σας διλήμματα τόσο ερωτικά όσο και οικονομικά κι εσείς θα πρέπει να επανε-

ξετάσετε τις προθέσεις σας αλλά και τις κινήσεις σας σε σχέση με τα παραπά-

νω. Δώστε σημασία σε ποιον προσφέρετε και τι, τόσο οικονομικά όσο και σε 

συναισθηματικά θέματα που απαιτούν μια μυστικότητα από εσάς. Μέχρι και 

τις 20/5 έχετε τη διάθεση να περάσετε καλά και να διασκεδάσετε όμως προς τα 

τέλη του μήνα μπορεί να προκύψουν κάποιες τρικλοποδιές είτε στις ερωτικές 

είτε στις οικονομικές σας συναλλαγές. Αποφύγετε με τον Άρη μέσα στον 9ο 

ηλιακό σας οίκο να έρθετε σε νομικές ή δικαστικές ρήξεις. Υπερασπιστείτε τον 

εαυτό σας αλλά δώστε και ένα μέρος της ενέργειάς σας στην πνευματική σας 

εξέλιξη. 
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Ο Μάιος είναι ένας μήνας μάλλον λίγο διπρόσωπος για εσάς και θα ήταν προς 

συμφέρον σας να κινηθείτε λίγο παραπάνω ως παρατηρητές σε όσα διαδραμα-

τίζονται αυτές τις μέρες. Για τους γεννημένους γύρω στις 17-20/7, Δίας και 

Πλούτωνας από τον προηγούμενο ήδη μήνα έχουν έρθει σε όψη συνόδου στον 

Αιγόκερω, γεγονός που μπορεί να φέρει τόσο τη θεραπεία και την αναγέννηση 

των σχέσεών σας, όμως μπορεί και να εμφανίσει τις σκοτεινές σας πλευρές 

μέσα από παιχνίδια εξουσίας. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Με την έναρξη του μήνα ο Κρόνος αναδρομεί στον 7ο ηλιακό οίκο σας και ιδιαί-

τερα για τους γεννημένους από 23 ως 25 Ιουλίου δείχνει κάποιες αποφάσεις 

για σχέσεις ή συνεργασίες σας να παίρνουν μία αναβολή, είτε πρόκειται για 

τερματισμό κάποια παλιάς κατάστασης ή για επισημοποίηση κάποιας νέας. Ο 

Άρης στον Υδροχόο πάντως για το τρίτο δεκαήμερο κυρίως και μέχρι τις 14 

Μαΐου διατηρεί την ένταση και τις αμφισβητήσεις που δέχεστε και μαζί το επί-

πεδο του εκνευρισμού σας. Η Πανσέληνος στις 7 του μήνα δημιουργεί πιέσεις 

και κόντρες ακόμη πιο πολύ στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη κι η βοήθεια 

που δέχεστε από την Αφροδίτη στους Διδύμους, οι του τρίτου δεκαημέρου 

κυρίως, θα περιοριστεί από τις 13 του μήνα και μετά που θα αναδρομήσει. Θα 

χρειαστεί η Νέα Σελήνη στις 22 για να βρεθούν κάποιες λύσεις και συμβιβα-

σμοί, ειδικά για τις πρώτες μέρες του ζωδίου και να μπουν κάποιες συνεργα-

σίες στη σειρά. Ο μήνας παραμένει πιεσμένος γενικά ψυχολογικά σαν τον προ-
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ηγούμενο, η εμπειρία όμως και η συζήτηση μπορεί αυτή τη φορά να δώσει 

καρπούς. Μετά τις 14 Μαΐου προσέξτε την υγεία σας για τυχόν μεταδοτικές 

ασθένειες. 
 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης παραμένει στον 6ο ηλιακό οίκο σας, μέχρι τις 14 δημιουργώντας ανα-

στάτωση στα εργασιακά σας, όμως στη συνέχεια περνώντας στους Ιχθείς ίσως 

να προκύψουν χειρότερα θέματα στις συνεργασίες σας, με την δηκτικότητα και 

τα καταπιεσμένα παράπονα να ξεχύνονται προς τα έξω. Η Αφροδίτη στους 

Διδύμους σας προστατεύει κι αυτή μέχρι τις 13, στη συνέχεια αναδρομεί όμως 

και κάποιες αστοχίες σας ίσως έχουν αντίκτυπο στο πώς σας βλέπουν οι άλλοι. 

Η Πανσέληνος στις 7 του μήνα δεν είναι άσχημη για να εκτονωθείτε επικοινω-

νιακά, αρκεί να μη στοχεύσετε τους λάθος ανθρώπους. Η Νέα Σελήνη στους 

Διδύμους στις 22 κλείνει πάντως κάποια μέτωπα και δίνει διεξόδους ειδικά για 

τους γεννημένους 22 με 24 Αυγούστου. Ο μήνας γενικά μπορεί να κινηθεί θετι-

κά, αν κρατήσετε την ψυχραιμία σας και χειριστείτε τα θέματα ακούγοντας και 

τη λογική των άλλων κι όχι μόνο με την περπατημένη σας. 
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ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Μετακινήσεις, ταξίδια στο εξωτερικό, σπουδές. Άγχος στην καθημερινότητα, 

εντάσεις. Η Νέα Σελήνη στις 22 εστιάζει την προσοχή σας σε θέματα σπουδών, 

διοργάνωση κάποιου ταξιδιού πιθανά στο εξωτερικό. Η Πανσέληνος στις εφτά 

του μήνα ενεργοποιεί τα οικονομικά ζητήματα με ξαφνικά γεγονότα μπορεί 

ευχάριστα μπορεί δυσάρεστα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Η Αφροδίτη γίνεται ανάδρομη και αναζητά λύσεις στον τομέα των σχέσεων. 

Επηρεάζεστε κυρίως εσείς του 2ου και αρχές 3ου δεκαημέρου. Μέχρι τις 11 

του μήνα, ο Ερμής τρέχει γρήγορα, (από την 6η έως 30η μοίρα) και τοποθε-

τείται στη δική του περιοχή. (Περιοχή, που γνωρίζει καλά). Η είσοδος του στο 

ζώδιο των Διδύμων, ενεργοποιεί τον τομέα της εργασίας. Στις 28 του μήνα, ο 

Ερμής κινείται σε υδάτινα μέρη, ενεργοποιώντας κυρίως εσάς που είστε γεν-

νημένοι τις πρώτες ημέρες. Η ζωδιακή περιοχή του Καρκίνου είναι για εσάς 

ευχάριστη. Η ανάγκη σας αλλάζει …και το φλερτ γίνεται η προτεραιότητά σας. 

Η ένταση από τον Άρη στον Υδροχόο, έχει πλέον μεταφερθεί στο 3ο σας 

δεκαήμερο και αν είστε αποφασισμένοι να διεκδικήσετε στόχους, τώρα είναι η 

κατάλληλη ευκαιρία. Στις 13 του μήνα, ο Άρης μεταφέρεται στο φιλικό σας 

ζώδιο του Ιχθύ, δίνοντας σας την ευκαιρία να είστε εύστοχοι. Στις 11 του μήνα, 
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ο Κρόνος αρχίζει την ανάδρομη του πορεία. Όσοι από εσάς είστε γεννημένοι τις 

πρώτες 2 ημέρες, καλείστε να δράσετε με στρατηγική.  

 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης συνεχίζει να βρίσκεται στον 3ο ηλιακό οίκο σας μέχρι τις 14 κάνοντας 

σας κάπως εριστικούς, ευτυχώς με τη βοήθεια της Αφροδίτης στον 7ο ηλιακό 

οίκο σας όμως απαλείφονται οι ακρότητες. Από τις 14 και μετά περνάει στον 4ο 

ηλιακό οίκο σας όμως και κάποια προβλήματα ίσως προκύψουν στο σπίτι με 

άτομα που χρειάζονται την προσοχή σας. Η Πανσέληνος στον Σκορπιό στις 7 

εγκυμονεί ένα κίνδυνο να αρρωστήσετε για λίγες μέρες, αλλά η Νέα Σελήνη 

προς το τέλος του μήνα, σας αποζημιώνει με μία νέα γνωριμία. Η παρουσία 

του Ερμή στους Διδύμους συμβάλλει στην απόσβεση συγκρούσεων πάντως και 

οι συνεργασίες και οι σχέσεις σας φαίνεται να ξεπερνούν τα όποια ζητήματα. Ο 

μήνας μπορεί να περιέχει ακόμη και πάθος, αν συσχετιστείτε με κάποιο ζώδιο 

του αέρα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Με τον Ήλιο αυτόν τον μήνα να διανύει τον Ταύρο και μέσα στον 5ο ηλιακό 

σας οίκο, μέχρι τις 20/5 μπορείτε να κινήσετε τα δημιουργικά σας σχέδια, να 

αυξήσετε την παραγωγικότητά σας και να νιώσετε λίγο πιο ανανεωμένοι συν-

αισθηματικά. Στον τομέα της εργασίας σας δεν θα λείψουν οι επαφές καθώς 
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και η δυνατότητα της ανάδειξής σας. Οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο 

μπορείτε να δείτε τώρα κάποιες ευχάριστες αλλαγές στον ερωτικό τομέα ή 

κάποια σχέδιά σας να υλοποιούνται μέσω της συνδρομής μιας ομάδας.  

Ο Άρης περνάει στο ζώδιο των Ιχθύων στις 14/5, δίνοντάς σας την δυνατότητα 

για συναισθηματικές επαφές. Οι του δευτέρου δεκαημέρου, και πιο πολύ οι 

γεννημένοι γύρω στις 9-12/1 δώστε λίγο παραπάνω σημασία στην υγείας σας 

και αποφύγετε καταχρήσεις. Οι οικονομικές σας συναλλαγές απαιτούν επίσης 

την προσοχή σας σε θέματα εξαπάτησης, ενώ παλιά ζητήματα που άπτονται 

των παραπάνω θεμάτων φαίνεται να επιστρέφουν ζητώντας τη λύση τους. 

Για τους γεννημένους το τρίτο δεκαήμερο η ανάδρομη πορεία του Δία από τα 

μέσα του μήνα και μέχρι τον Σεπτέμβρη σας δίνει την δυνατότητα να σκεφτείτε 

λίγο πίσω χρονικά και να παρατηρήσετε τα σημεία εκείνα που ίσως αφήσατε 

αναξιοποίητα. Πολλές από τις επιβεβαιώσεις σας ή τις πεποιθήσεις σας 

πιθανόν να χρειάζονται μια νέα αξιολόγηση. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης συνεχίζει να σας στηρίζει μέχρι τις 14, ενώ μετά φαίνεται να δημιουργεί 

ζητήματα στα οικονομικά σας, από λάθος εκτίμηση των γεγονότων. Ερμής και 

Αφροδίτη στον 5ο ηλιακό οίκο σας συνεχίζουν να φέρνουν κοντά σας νέο κόσμο 

ή να σας δίνουν χαρά μέσα από τα παιδιά σας. Η Πανσέληνος στις 7 του μήνα 

δημιουργεί κάποια προβλήματα στο σπίτι, ειδικά για σας του 2ου δεκαημέρου 
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και κάποιες αδικαιολόγητες εντάσεις ξαναγυρίζουν. Ευτυχώς αυτό κρατάει για 

λίγο και με τη Νέα Σελήνη στις 23 ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα σε εκκρεμό-

τητα και παίρνετε θάρρος να ξεκινήσετε ίσως με κάποια νέα προσωπική σας 

δραστηριότητα ή χόμπυ. Γενικά ο μήνας μπορεί να είναι χρήσιμες ειδικά για 

αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες πάνω σε δάνεια, ενοικιάσεις ή αγοραπωλη-

σίες. 

 

ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας είναι γεμάτος πλανήτες στους Διδύμους και αυτό για σας μπορεί να 

σημαίνει κόσμο που κυκλοφορεί στο σπίτι σας, συγγενείς και φίλους. Ο Άρης 

από τον Υδροχόο μέχρι τις 14 δείχνει ότι οι επισκέψεις μπορεί να αφορούν και 

θέματα υγείας, από τις 14 και μετά όμως μπαίνει στο ζώδιο σας, και μάλλον 

αφορούν εσάς. Η Πανσέληνος στις 7 του μήνα είναι καλή για τα ερωτικά σας 

και ίσως καταφέρετε να φύγετε από την παρατηρητική ματιά όλων των γύρω 

σας στο σπίτι. Με τη Νέα Σελήνη στους Διδύμους στις 23 αποφασίζετε για ένα 

θέμα του σπιτιού μία ανανέωση, ενοικίαση ή ίσως και εισαγωγή κάποιου νέου 

συγκατοίκου. Ο Μήνας μπορεί να είναι χρήσιμος οικονομικά, αν λύσετε θέμα-

τα που εκκρεμούν στο σπίτι και τον οικογενειακό σας χώρο. 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Καρκίνος    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΕΠΟΧΕΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Παρορμητικό- Νερό- Κα-

λοκαίρι- Άφωνα 4ος οίκος - ΚΥΡΙΟΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗ. 

Ο Καρκίνος ένα μικρό αλλά με σκληρό περί-

βλημα οστρακοειδές που ζει στις άκρες του 

ποταμού, όμως μπορεί να επιβιώσει και με-

σα και έξω από το νερό. Αυτό που χρειάζεται μεταφορικά σε ότι αφορά το 

ζώδιο είναι να κουβαλά το «σπίτι» του μαζί. Ο Καρκίνος λέγετε ότι ήταν ο 

«οίκος της Σελήνης» από την αρχαία πεποίθηση ότι η Σελήνη βρισκόταν σε 

αυτό τον αστερισμό κατά την αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος, δημιουρ-

γήθηκε δηλαδή εκεί [BΙΚΙΠΑΙΔΙΑ]. Είναι το ζώδιο που κυριαρχείται από το 

συναίσθημα και από την διαίσθηση. Θεωρείται από τους Πλατωνικούς ότι οι 

ψυχές των ανθρώπων περνούσαν ανάμεσα από τα άστρα του Καρκίνου για να 

εγκατασταθούν στα σώματα των ανθρώπων και το ονόμαζαν «Πύλη των Αν-

θρώπων». Παραβολή που δείχνει γιατί έχουν συναισθηματική μνήμη (παρελ-

θόν), οι άνθρωποί που έχουν γεννηθεί σε αυτό το ζώδιο. Την εποχή του Καρ-

κίνου 8000-6000 Π.Χ. αρχίζουν οι άνθρωποι να φτιάχνουν καταλύματα κοντά 

σε λίμνες, είναι η εποχή που αισθάνονται την ασφάλεια ενός σπιτιού. Μην ξε-

χνάμε ότι εκείνη την περίοδο είχαμε και κατακλυσμούς (Καρκίνος ζώδιο νε-
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ρού). Γυναικείες θεότητες εμφανίζονται. Ο κυβερνήτης του Καρκίνου η Σελήνη 

δεν είναι αυτόφωτη, είναι δεκτική και περιέχει το φώς που έχει δεχθεί. Η ψυ-

χική δύναμη που έχουν δεν φαίνεται «δια γυμνού οφθαλμού» γιατί το πρώτο 

που βλέπουμε στα άτομα που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο είναι οι συναισθημα-

τικές διακυμάνσεις που οφείλονται στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Η προ-

σκόλληση και η αγάπη για την πατρίδα, την οικογένεια και τις παραδόσεις 

είναι το χαρακτηριστικό, που μας κάνει να ξεχνάμε την δύναμη και την προσ-

αρμοστικότητα στις επιταγές αυτών των αξιών από μέρους του ανθρώπου. 

Στην περίπτωση που θα θέλαμε να χαρακτηρίσουμε με μια λέξη τον κυβερνήτη 

του Καρκίνου την Σελήνη, θα ήταν η λέξη ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ. 

Χαρακτηριστικά Καρκίνου: Συναισθηματικοί, παραδοσιακοί, ευσυγκίνητοι, 

εσωστρεφείς, δεκτικοί και δοτικοί. Προστατευτικοί σε ότι θεωρούν οικογένειά 

τους. Δυνατή μνήμη και προσκόλληση στο παρελθόν. Επίδραση μητέρας στο 

άτομο. Αγάπη για την οικογένεια. Ανθεκτικοί, ευμετάβλητοι και επιφυλακτικοί 

ίσως και γκρινιάρηδες. Αν και άλλα πράγματα συνηγορούν στο ωροσκόπιο έ-

χουν μεγάλη διαίσθηση αλλά και τύχη στο να αποκτήσουν ή να κληρονομή-

σουν ακίνητα. Έχουν έφεση στην ιστορία, την αρχαιολογία, την εμπορία παλαι-

ών αντικειμένων. Επαγγέλματα που αφορούν το σπίτι ή οικογενειακές επιχει-

ρήσεις είναι θετικά για το άτομο. Επίσης στην ψυχολογία θα ήταν πολύ καλοί. 

Ευαισθησία σε κοιλιά και στομάχι. 

Συμβουλή: Μην απαξιώσετε το παρελθόν τους και την οικογένειά τους. 
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Συζητήσεις, επικοινωνία σε οικογένεια, τα οικονομικά και το παρασκήνιο πα-

ραμένουν στο ίδιο μοτίβο και χρειάζονται τη προσοχή σας. Η Πανσέληνος στις 

5 μαζί με την έκλειψη στον Τοξότη φωτίζει την διάθεση για ταξίδια και ξεκίνη-

μα σπουδών σε νέα πράγματα. Η ηλιακή έκλειψη στις 21 επηρεάζει τα επαγ-

γελματικά σας, όχι απαραίτητα θετικά. Η Νέα Σελήνη στις 21 του μήνα μαζί με 

την έκλειψη σας απασχολεί με οικογενειακά ζητήματα όχι απαραίτητα θετικά 

Ο ανάδρομος Ερμής από τα μέσα του μήνα φέρνει παρεξηγήσεις και ασυνεν-

νοησία στο οικογενειακό περιβάλλον. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο μήνας αυτός, αρχίζει με την ενδιαφέρουσα αντίθεση της Σελήνης με τον 

Ουρανό, από την 8η μοίρα του Ταύρου. Οι συναισθηματικές σας ανάγκες γί-

νονται έντονες, όπως και η τάση σας να εκφράσετε την αλήθεια σας. Ο ανά-

δρομος Ερμής από την 18η μοίρα του Καρκίνου, επηρεάζει κυρίως εσάς του 2ου 

δεκαημέρου. Σκέψεις και άλυτα ζητήματα από το παρελθόν,  έρχονται  και πάλι 

σε επίπεδο συζήτησης με τον εαυτό. Αναθεωρήσεις αλλά και ζητήματα επικοι-

νωνίας έχουν τη δική σας εστίαση. Ο Βόρειος και ο Νότιος άξονας των δεσμών 

της Σελήνης, έχει ήδη μεταφερθεί στον άξονα Διδύμων- Τοξότη. Ο άξονας 
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αυτός, ενεργοποιεί τον φυσικό σας 2ο – 8ο οίκο. Παρότι η κυβερνήτης σας 

Αφροδίτη είναι ανάδρομη, στις 25/6 γίνεται ορθόδρομη στην 5η μοίρα των 

Διδύμων. Οι εκπρόσωποι του 1ου δεκαημέρου, και κυρίως οι γεννημένοι 24-26 

Απριλίου επηρεάζεστε περισσότερο. Ο Ιούνιος είναι ένας ιδιαίτερος μήνας για 

όλους, έχοντας 2 σημαντικές εκλείψεις. Η 1η είναι Σεληνιακή και πραγματοποι-

είται στην 15η μοίρα του Τοξότη. Η  2η κατά συνέπεια Ηλιακή και προβάλλεται 

στη μηδενική μοίρα του Καρκίνου. Τομείς όπως οι επενδύσεις (σε κάθε επί-

πεδο) αλλά και  σχέσεις με αδέλφια, γείτονες, έγραφα, σεμινάρια και εκδόσεις 

είναι ενεργοί. Από τις 28 του μήνα ο Άρης στον Κριό, κινείται παρασκηνιακά. 

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Η Σεληνιακή Έκλειψη στις 5 Ιουνίου θα φέρει ένταση στις σχέσεις σας και τις 

συνεργασίες, ίσως έχετε αμελήσει το σύντροφό σας ή δεν ήσασταν συνεπής 

στις συνεργασίες σας, αποφύγετε να είστε αυστηροί μαζί τους αλλά και στον 

επαγγελματικό χώρο να έχετε χαμηλούς τόνους. Από τις 18 Ιουνίου ο Ερμής θα 

είναι ανάδρομος στον δεύτερο οίκο σας, θα επηρεάζει θέματα οικονομικά. 

Ίσως εξετάσετε και ξανασκεφτείτε κάποιες αποφάσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά θέματα, από την άλλη θα υπάρχουν καθυστερήσεις και εμπόδια 

στις πληρωμές, μην κάνετε τώρα καμία οικονομική συμφωνία ή επένδυση. Στις 

21 Ιουνίου η Έκλειψη Ηλίου ίσως φέρει κάποια προβλήματα στα οικονομικά, 

και ίσως διακοπεί κάποιο εισόδημα σας, από την άλλη θα βοηθηθείτε 

οικονομικά από τρίτους, από κάποια επένδυση που θα κάνετε ή από συλλογική 



144 
 

δουλειά. Από τις 26 Ιουνίου η Αφροδίτη θα ορθοδρομεί, έτσι μπορείτε να 

ρυθμίσετε υποθέσεις προσωπικές, θα έχετε και πάλι την αισιοδοξία σας, θα 

σας φέρει ευκαιρίες στον έρωτα, στα οικονομικά θέματα. Ίσως τώρα παίρνετε 

σημαντικές αποφάσεις για μία σχέση που έχετε ή βρείτε ένα άτομο σοβαρό, 

ώριμο για τη ζωή σας, ένα άτομο που θα σας δώσει σιγουριά και θα σας 

αλλάξει τη φιλοσοφία για τη ζωή. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Συνεχίζει να είναι ενεργοποιημένη τόσο η εσωτερική σας ζωή όσο κι εκείνο το 

κομμάτι της που επιδιώκετε να μείνει κρυμμένο από την κοινή θέα. Ήλιος και 

ανάδρομη Αφροδίτη στους Διδύμους και μέσα στον 12ο ηλιακό σας οίκο εν-

θαρρύνουν την ενδοσκόπηση αλλά υποκρύπτουν και κάποια θολά σημεία της 

ζωής σας. Για τους γεννημένους τις πρώτες μέρες του ζωδίου σας η Ηλιακή 

Έκλειψη στην 0η μοίρα του Καρκίνου στις 21/6 όσο και ο Κρόνος στην 0η μοίρα 

του Υδροχόου, σηματοδοτούν μια καινούρια περίοδο για εσάς με σημαντικά 

ξεκινήματα στον τομέα των οικονομικών σας συναλλαγών αλλά και στον χειρι-

σμό της εσωτερικής σας ενέργειας. Αυτό που χρειάζεται από εσάς είναι η τάξη 

και η οργάνωση στα οικονομικά αλλά και η αυτοκυριαρχία σε βαθιά και ακα-

τέργαστα συναισθήματα. Οι οικονομικές δυσχέρειες πολύ πιθανόν να προέρ-

θουν από κάποιον συνεργάτη ή από το έτερον ήμισυ σας. Αν αποφύγετε να γα-

ντζωθείτε πάνω σε ό,τι αντιπροσωπεύει για εσάς την ασφάλεια και τη σιγουριά 

και επανατοποθετείτε σχετικά με το σύστημα των αξιών σας, η νέα θέση του 
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Κρόνου μπορεί να σας οδηγήσει σταδιακά σε μια νέα εσωτερική ωριμότητα. Ο 

Ερμής διανύει το ζώδιό σας και η επικοινωνίας σας ανοίγει μέσα από οικείες 

επαφές, όμως στις 18/6 η ανάδρομη πορεία του σας βάζει σε κάποιες σκέψεις 

που πιθανόν να φορούν την οικογένεια και που θα πρέπει μάλλον να επανεξε-

τάσετε. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας ξεκινάει με ενδιαφέρον και τη σύνοδο Αφροδίτης Ήλιου στις 3 του 

μήνα να σας καλεί σε ένα πάρτι με φίλους. Ακολουθεί η Έκλειψη Σελήνης στις 5 

του μήνα με εντάσεις από το χώρο της εργασίας που δε σας αφήνουν να 

ασχοληθείτε με εκείνο το ταξίδι που θα θέλατε να κάνετε. Ο Άρης από τους 

Ιχθείς συνεχίζει αυτό το μήνα να σας επηρεάζει επίσης και στον τομέα της 

υγείας και ίσως εκεί κοντά στις 12 του μήνα να είστε επίσης επιρρεπείς σε κά-

ποια μεταδοτική ασθένεια. Από την άλλη βέβαια, η ίδια θέση ίσως απλά προ-

καλέσει μία διάθεση να κρυφτείτε από τις υποχρεώσεις στη δουλειά και να 

περιμένετε άλλη καλύτερη μέρα για να φέρετε αποτελέσματα. Η Αφροδίτη 

συνεχίζει και σας δίνει ανάσες αισιοδοξίας μέσω των φίλων που φλυαρούν στις 

παρέες, αλλά η σκέψη σας είναι στραμμένη προς τα προσωπικά σας προβλή-

ματα υπό την επίδραση του Ερμή στον Καρκίνο και ακόμη περισσότερο μετά 

τις 18 που θα αναδρομήσει. Η Έκλειψη Ηλίου στις 21 ξεκινάει μία περίοδο που 

πρέπει να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας το επόμενο διάστημα, κάνοντας ίσως 

κάποιες εξετάσεις ή κάποιο πρόγραμμα διατροφής ή αποσυρόμενοι σε ένα 
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άλλο πιο ήσυχο χώρο κατοικίας. Ο μήνας ευνοεί την απόσυρση μακριά από τις 

φασαρίες και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των ομάδων. 

 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η σύνοδος Αφροδίτη Ήλιου είναι μία νότα επιτυχίας αυτό το μήνα για τα επαγ-

γελματικά σας ήδη από τις 3 του μηνός. Η Έκλειψη Σελήνης που ακολουθεί 

φέρνει κάποιες συγκρούσεις για οικονομικούς λόγους με τους συνεργάτες ή τη 

σύντροφο σας. Ό Άρης από τους Ιχθείς συντηρεί ένα κλίμα νευρικότητας στις 

σχέσεις και τις συνεργασίες και της αίσθησης ότι κάποιος σας κοροϊδεύει. Γύρω 

στις 12 του μήνα ειδικά ίσως αποκαλυφθεί μία προδοσία κάποιου κοντινού 

σας προσώπου που δεν περιμένατε. Η Αφροδίτη βεβαίως σας δίνει μία εύνοια, 

στα επαγγελματικά με την παράταση ζωής κάποιας εργασίας που σας προβάλ-

λει ιδιαίτερα. Ο Ερμής στον Καρκίνο είναι μία βοήθεια βέβαια, καθώς φέρνει 

ανθρώπους πρόθυμους να ακούσουν κοντά σας και μετά την αναδρομή του 

μάλιστα ίσως φέρει και παλιές γνωριμίες κοντά σας. Με τη Έκλειψη Ηλίου στον 

Καρκίνο στις 21 ίσως μπείτε σε ένα χώρο ανθρώπων για τους επόμενους μήνες 

που να βρίσκετε μία τέτοια κατανόηση. Ο συγκεκριμένος μήνας ωστόσο 

απαιτεί γενικά προσοχή και διπλοεξέταση της λεπτομέρειας πριν προχωρήσετε 

σε δεσμεύσεις. 
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ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Επικοινωνία, συναντήσεις επαγγελματικές, άγχος στην καθημερινότητα, προ-

σοχή σε ατυχήματα μέσα σ αυτήν. Η σεληνιακή έκλειψη στις 5 του μήνα στον 

Τοξότη επηρεάζει τις σχέσεις με αδέλφια, συγγενείς και η ηλιακή στις 21 τα 

επαγγελματικά σας. Η Νέα Σελήνη στις 21 στρέφει την προσοχή σας σε νέα ε-

παγγελματικά ξεκινήματα. Η Πανσέληνος στις 21 του μήνα φέρνεις σε πρώτο 

πλάνο τα επαγγελματικά σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο μήνας αυτός, αρχίζει με την ενδιαφέρουσα αντίθεση της Σελήνης με τον 

Ουρανό, από την 8η μοίρα του Ταύρου. Οι συντροφικές σας ανάγκες γίνονται 

και πηγή έμπνευσης. Ο ανάδρομος Ερμής από την 18η μοίρα του Καρκίνου, 

επηρεάζει κυρίως εσάς του 2ου δεκαημέρου. Τι ιδέες είχατε από παρελθόν; 

Μήπως ήρθε η ώρα να βγουν από το συρτάρι; Ο Βόρειος και ο Νότιος άξονας 

των δεσμών της Σελήνης, έχει ήδη μεταφερθεί στον άξονα Δίδυμων- Τοξότη. Ο 

άξονας αυτός, ενεργοποιεί τον φυσικό σας 8ο – 2ο οίκο. Στις 25/6, η Αφροδίτη 

μπαίνει σε ορθή πορεία από την 5η μοίρα των Διδύμων. Ο Ιούνιος είναι ένας 

ιδιαίτερος μήνας για όλους, έχοντας 2 σημαντικές εκλείψεις. Η 1η είναι 

Σεληνιακή και πραγματοποιείται στην 15η μοίρα του Τοξότη. Η 2η κατά 

συνέπεια Ηλιακή και προβάλλεται στη μηδενική μοίρα του Καρκίνου. Τομείς 

όπως οι επενδύσεις (σε κάθε επίπεδο) αλλά και σχέσεις με αδέλφια, γείτονες, 
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έγραφα, σεμινάρια και εκδόσεις είναι ενεργοί. Από τις 28 του μήνα ο Άρης 

στον Κριό, σας δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα. Τώρα, οι στόχοι είναι 

στοίχημα! 
 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η αρχή του μήνα πιο ενδιαφέρουσα από τη συνέχεια από ότι φαίνεται, με τη 

σύνοδο Ήλιου Αφροδίτης να φέρνει μία νέα γνωριμία στα αισθηματικά σας, 

ενώ η Έκλειψη Σελήνης στις 5 του μήνα, φέρνει ενδιαφέρον στις σχέσεις – κι ας 

λένε οι κοντινοί σας άνθρωποι από τη ζήλια τους ότι δε σας αξίζει. Η σύνοδος 

Άρη Ποσειδώνα στις 12 ίσως είναι κάπως επικίνδυνη για το δεύτερο δεκαήμε-

ρο, καθώς μπορεί να σημαίνει ότι κάποια ζημιά μπορεί να γίνει στο σπίτι ή 

ακόμη και κλοπή ή πλημμύρα, αλλά η Αφροδίτη παραμένει όλο το μήνα στον 

7ο οίκο σας και η επιμήκυνση που φέρνει στο ενδιαφέρον από το σύντροφο 

σας αποζημιώνει για τέτοιες αβαρίες. Ο Ερμής από τον Καρκίνο ίσως είναι ένα 

θέμα, καθώς φέρνει ανησυχίες για λογαριασμούς και εφορίες και μάλιστα με-

τά τις 16 που αναδρομεί ίσως φέρνει και ξεχασμένα χρέη. Παρόλα αυτά μετά 

τις 21 με την Έκλειψη Ηλίου στον ηλιακό όγδοο οίκο σας ίσως πολλά πράγματα 

να αλλάξουν και για τους επόμενους μήνες αποφασίσετε να ασχοληθείτε 

σοβαρά με το οικονομικό θέμα – κι αυτό ίσως επειδή θα αποφασίσετε να 

δεσμευτείτε έναντι κάποιου σημαντικού για σας ανθρώπου. Ο μήνας γενικά 
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απαιτεί προσοχή στο να είστε τυπικοί απέναντι στους φίλους και να μη δώσετε 

αφορμές να αρχίσουν να κυκλοφορούν φήμες ότι δεν είστε αξιόπιστοι.  

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Υγεία και εργασία είναι τα θέματα που θα σας απασχολήσουν αυτόν τον μήνα 

καθώς και η εξυπηρέτηση των συνεργατών σας. Φροντίστε τον εαυτό σας και 

μην αμελείτε την ξεκούρασή σας. Οι καθυστερήσεις είναι μέσα στο πρόγραμ-

μα, μιας και ο Ερμής από τον Καρκίνο και μέσα στον 7ο ηλιακό σας οίκο θα κι-

νηθεί σε ανάδρομη πορεία από τα μέσα του μήνα, δυσκολεύοντας την επι-

κοινωνία σε σχέσεις και συνεργασίες, ενώ η Αφροδίτη συνεχίζει και αυτή την 

ανάδρομη πορεία της στους Διδύμους φέρνοντας επανεξετάσεις στα εργασι-

ακά σας ή σε κάποια θέματα υγείας. 

Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/6 αφορά εσάς τους γεννημένους στις 22-24/12 και 

αυξάνει την επιθυμία σας για καινούρια ξεκινήματα σε θέματα σχέσεων, που 

μπορούν να κατορθωθούν μέσα από την υπομονή και την αυτοπειθαρχία σας. 

Οι του δευτέρου δεκαημέρου συνεχίζετε να δίνετε την προσοχή σας σε θέματα 

υγείας και εργασίας και θα πρέπει να προσέξετε τυχόν εξασθενήσεις του οργα-

νισμού σας αλλά και καταχρήσεις. Όσοι ασχολείστε με πνευματικές εργασίες 

αυτός ο μήνας μπορεί να σας προσφέρει τόσο διαίσθηση όσο και φαντασία για 

κάποιο έργο σας μέσα από έναν εναλλακτικό τρόπο αντίληψης. Παρ’ όλα αυτά 

αποφύγετε ασάφειες στο λόγο σας που μπορούν να οδηγήσουν σε παρεξηγή-

σεις. Οι του τρίτου δεκαημέρου συνεχίζεται να κάνετε τη διαφορά στη ζωή σας, 
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ειδικά οι γεννημένοι 13-15/1, όπου στο τέλος του μήνα με τον Δία στην συνά-

ντησή του με τον Πλούτωνα, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του συνδυα-

σμού της έντονης προσπάθειά σας με την καλή σας τύχη. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η σύνοδος Ήλιου Αφροδίτης είναι μία ευχάριστη νότα διασκέδασης με την 

οποία ξεκινάει ο μήνας. Αμέσως μετά στις 5 του μήνα η Έκλειψη Σελήνης 

εντείνει τις διασκεδάσεις με τον κίνδυνο ωστόσο να σας ξεφύγει ο προϋπολογι-

σμός. Γύρω στις 12 του μήνα ίσως παρασυρθείτε από κάποιον να ξοδέψετε σε 

κάτι που δεν αξίζει τα λεφτά του ή ίσως αναγκαστείτε να κάνετε κάποια έξοδα 

λόγω καιρού και ζημιών που μπορεί να γίνουν σε πράγματα της ιδιοκτησίας 

σας. Ο Ερμής στον Καρκίνο θα βοηθήσει πάντως να είστε προσεκτικοί στα ερ-

γασιακά, αν και μετά τις 16 που αναδρομεί κι εκεί θα αρχίσετε να αφαιρείστε. 

Από τις 21 με την Έκλειψη Ηλίου έρχεται μία αλλαγή στο εργασιακό σας πε-

ριβάλλον που σας επιτρέπει για τους επόμενους μήνες να μπείτε ίσως σε ένα 

πιο ήσυχο ρυθμό καθημερινότητας. 

 

ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η σύνοδος Ήλιου Αφροδίτης ένα ελκυστικό πρόσωπο στο οικογενειακό σας 

σπίτι με το οποίο θα θέλατε να περάσετε χρόνο μαζί. Στις 5 του μήνα η Έκλειψη 
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Σελήνης αντίθετα σας ασκεί πίεση στα οικογενειακά και αντιδράτε κάπως 

άσχημα με τρόπο που δεν τον περιμένουν οι άλλοι. Η Αφροδίτη στον 4ο ηλιακό 

οίκο σας συντηρεί τις καλές μέρες που περνάτε στο σπίτι, όμως ο Ερμής στον 

Καρκίνο σας κάνει να σκέφτεστε ότι πρέπει να κάνετε κάτι και για τον εαυτό 

σας. Με την αναδρομή του Ερμή στις 16 ωστόσο θα πάρουν αναβολή κάποια 

σχέδια σας, να περάσετε χρόνο με τα παιδιά σας ή να επισκεφτείτε ένα μέρος 

με μεγάλη αναμνηστική για σας σημασία. Η Έκλειψη Ηλίου στις 21 σας βάζει 

ωστόσο στη διαδικασία να σκεφτείτε πιο προσεκτικά πώς θα επανακτήσετε την 

αυτάρκεια σας, στοιχείο που είναι το μόνο που σας δίνει ησυχία και αυτοπε-

ποίθηση. Ο μήνας γενικά απαιτεί πολύ χρόνο κοντά στους δικούς σας ανθρώ-

πους στο σπίτι, αλλά φροντίστε να βρείτε χρόνο και για τον εαυτό σας. 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Λέων    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΕΠΟΧΕΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Σταθερό- Φωτιά- Καλο-

καίρι- Τετράποδο - 5ος οίκος-ΔΙΑΔΟΧΟΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΗΛΙΟΣ. 

Αυτό το ζώδιο αντιπροσωπεύει τον Ήλιο δη-

λαδή τα ΘΕΛΩ. Δημιουργία και δύναμη εκ-

φράζουν τον εαυτό τους. Ο βασιλιάς του ζωδι-

ακού επικρατεί ανάμεσα στους υπηκόους του, με την υπεροχή του αλλά και με 

την δεκτικότητά του. Ας μην ξεχνάμε ότι κανείς βασιλιάς δεν μπορεί να παρα-

μείνει στον θρόνο του για πολύ καιρό αν δεν υπηρετεί τον λαό του. Στην μυθο-

λογία το λιοντάρι της Νεμέας, που με τα χέρια σκότωσε τελικά ο Ηρακλής, αντι-

κατοπτρίζει ακριβώς αυτό. Η υπεροχή του Λέοντα, αυτή η φλόγα και η θέληση 

πρέπει να συνδυάζονται με την απλόχερη βοήθεια και προς τους άλλους. Αυτό 

είναι και ένα χαρακτηριστικό του Λέοντα, ότι προσπαθεί να ευχαριστήσει και 

τους άλλους παίρνοντας όμως και τα εύσημα. Η εποχή του Λέοντα από 10000- 

8000 Π.Χ. είναι και η πρώτη εποχή που έχουμε ενδείξεις για τον κόσμο μετά 

την εποχή των παγετώνων. Ο Ήλιος είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώ-

πους της τότε εποχής, οπότε τον λάτρεψαν. Σε πολλές τοιχογραφίες μέσα σε 

σπηλιές βλέπουμε χαραγμένα σχέδια που αναπαριστούν σκηνές από ψυχαγω-

γία όπως το κυνήγι για εκείνη την εποχή, καθώς και την μορφή του λέοντα. 
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Ξεκινά ο άνθρωπος να ζητά την ζέστη κοντά στα ηφαίστεια, ένας καινούργιος 

τρόπος ζωής αρχίζει. Ο κυβερνήτης του Λέοντα ο Ήλιος, είναι αυτός που δίνει 

το φως και την ζωή στην γη. Η αρσενική αρχή είναι δείκτης ατόμων με έντονη 

παρουσία, με λάμψη, και ζεστασιά. 

Χαρακτηριστικά Λέοντα: Γενναιόδωροι, εξωστρεφείς, δημιουργικοί, με έντονη 

προσωπικότητα που δεν περνά απαρατήρητη. Η περηφάνια και η αξιοπρέπεια 

είναι ενδεικτικό της προσωπικότητας ενός Λέοντα, για αυτό μπορεί να είναι 

εύθικτοι. Πηγαίος ερωτισμός και θάρρος. Αγαπά τα παιδιά και προστατεύει 

τους αδύναμους. Έχει αρχηγικές τάσεις και είναι φιλόδοξος. Αισθάνεται ότι 

πρέπει να τον υπηρετούν και δύσκολα δέχονται αντιρρήσεις. Στον αντίποδα 

μπορεί να είναι αλαζονικός και εγωιστής. Επίσης σε μερικές περιπτώσεις να 

είναι και επιθετικοί. Έχει την τάση να παίρνει ηγετικές θέσεις, όμως μπορεί και 

να αναδειχθεί σε σούπερ σταρ στα media σαν καλλιτέχνης. Καλή θέση για 

δάσκαλο. Το ελεύθερο επάγγελμα του ταιριάζει, ή ότι έχει σχέση με την 

δημιουργία και την δημοσιότητα. Ευαισθησία σε καρδία και σπονδυλική 

στήλη.  

Συμβουλή: Μην τους θίξετε και μάλιστα μπροστά σε άλλους. 
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Ιούλιος 2020   
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Συνεχίζονται οι συζητήσεις στα οικογενειακά πλαίσια. Τα οικονομικά στάσιμα. 

Εντάσεις, τσακωμοί, γενικά προσοχή σε παρορμητικές κινήσεις, ατυχήματα. Η 

Πανσέληνος στις 5 του μήνα μαζί με την έκλειψη στον Αιγόκερω φωτίζει τον 

τομέα των οικογενειών, όχι απαραίτητα θετικά. Η Νέα Σελήνη στις 20 του μήνα 

φέρνει στο προσκήνιο οικογενειακά ζητήματα Η αντίθεση Άρη Ουρανού στα 

μέσα του μήνα θα δοκιμάσει τα όρια στη σχέση σας. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Ιούλιος μήνας, αρχίζει με την κυβερνήτης σας Αφροδίτη στο  ζώδιο των 

Διδύμων. Από την 5η έως και την 23η μοίρα, ενεργοποιεί τα οικονομικά των 

Ταύρων. Μαζί με τα οικονομικά όμως θέματα, κινεί και τα συναισθηματικά 

σας. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν η Αφροδίτη θα κάνει 

τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Ιχθύ. (κυρίως τέλος του μήνα). Ενδέχεται 

να αρχίσουν να σας φαίνονται όλα τέλεια, ή όλα να δείχνουν …ότι η μεγάλη 

ευκαιρία είναι παρούσα. Μοιάζει οι σχέσεις συναισθηματικού και επικοινωνι-

ακού χαρακτήρα να είναι προβολές και όχι πραγματικές… Να έχετε το νου σας, 

γιατί μπορεί να ερωτευτείτε …παράφορα. Προς τα τέλη του μήνα, ο Κρόνος θα 

βοηθήσει σε ότι αφορά την έννοια όρια και λογική. Ο Ιούλιος, φιλοξενεί τη 
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Σεληνιακή έκλειψη από το ζώδιο του Αιγόκερω, ενεργοποιώντας και δοκιμά-

ζοντας τα όρια, που πηγάζουν από την οικοθεσία των πεποιθήσεων. Μάλλον 

φρένο καλείστε να βάλετε και όχι γκάζι αυτή τη φορά. Να είστε προσγει-

ωμένοι!  Ο δυνατός Άρης από τον Κριό, συμμετέχει με την όψη τετραγώνου 

στην έκλειψη (σε ότι αφορά τη σχέση του με τον Κρόνο-Πλούτωνα). Ο Ουρανός 

αλλάζει για λίγο στρατόπεδο και μεταφέρεται σε έδαφος (δεκαήμερο) Ερμή. Η 

ανακοίνωση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, είναι κάτι το πολύ πιθανόν να 

συμβεί.  

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Ο Άρης έχει περάσει τον 11ο οίκο σας θα αγωνίζεστε για τους στόχους σας, θα 

ασχοληθείτε με τα κοινά με τη με πολιτική, με ομάδες, με συλλογική δουλειά, 

θα γνωρίσετε νέους φίλους που έχουν την ίδια ιδεολογία με εσάς και ίσως θα 

γίνουν φίλοι ζωής. Προσέχετε μην επιβάλλετε τη γνώμη σας και μην είστε 

εγωιστές. Ίσως έχετε κάποια αντιπαράθεση με έναν φίλο σας, να έχετε 

χαμηλούς τόνους και να χρησιμοποιήσετε τη διπλωματία και την ευγένεια στις 

συζητήσεις σας. Από τις 2 Ιουλίου ο Κρόνος επιστρέφει στον τομέα των οικονο-

μικών σας και σας θυμίζει υποχρεώσεις και χρέη ή οφειλές που ίσως υπάρ-

χουν. Στις 5 Ιουλίου πραγματοποιείται και η Έκλειψη Σελήνης σε αυτόν τον 

οίκο, που θα φέρει στην επιφάνεια ένα θέμα οικονομικό που θα σας απασχο-

λήσει και χρειάζεται να το ρυθμίσετε. Από τις 13 Ιουλίου ο Ερμής θα είναι 

ορθοδρομος, υπάρχουν καθυστερήσεις και αναβολές στα οικονομικά θέματα. 
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Μπορείτε να κάνετε τώρα συζητήσεις και να πάρετε αποφάσεις για οικονομικά 

θέματα. Όλο το μήνα θα έχετε ευκαιρίες να φλερτάρετε, να εκφράσετε τα 

συναισθήματά σας σε κάποιο άτομο που σας ενδιαφέρει, να βρείτε κάποια νέα 

πηγή εισοδήματος με τη βοήθεια κάποιου φίλου σας, θα έχετε αυτοπεποί-

θηση, αισιοδοξία, θα προσέχετε και θα βελτιώσετε την εμφάνισή σας, θα 

δημιουργήσετε μία ερωτική σχέση με ένα άτομο που βρίσκεται στο φιλικό σας 

περιβάλλον. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Άλλος ένας μήνας του 2020 που δεν θα περάσει απαρατήρητος για εσάς τους 

Καρκίνους, ενδέχεται μάλιστα να αποτελέσει για πολλούς από εσάς έναν σημα-

ντικό σταθμό στη ζωή σας. Ήλιος και Ερμής συνεχίζουν να παρελαύνουν από το 

ζώδιό σας και να αυξάνουν την προσωπική σας επιρροή ενώ ο Άρης περνάει 

στον Κριό και στον τομέα των επαγγελματικών σας αυξάνοντας την μαχητικό-

τητά σας. Φροντίστε τις σχέσεις σας με άτομα εξουσίας αλλά και με τους γο-

νείς, πιο πολύ οι γεννημένοι το πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο. 

Στις 5/7 η Σεληνιακή Έκλειψη μέσα στο 7ο ηλιακό σας οίκο και στην 13η μοίρα 

του Αιγόκερου φέρνει συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα πιο πολύ για τους γεν-

νημένους γύρω στις 4-6/7. Οι του τρίτου δεκαημέρου συνεχίζετε δυναμικά να 

αλλάζετε σχέσεις και συνεργασίες, να τις μετασχηματίζετε αλλά και να τις 

νομιμοποιείτε. Ο Κρόνος κάνει την επιστροφή του στις τελευταίες μοίρες του 

Αιγόκερου και προωθεί ένα κλείσιμο κύκλου σε όσους έχετε γεννηθεί μεταξύ 
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18-22/7. Σιγά σιγά αφήνετε πίσω σας μια παλιά εποχή η οποία και θα ολοκλη-

ρωθεί μέχρι και τα μέσα του Δεκεμβρίου του 2020. Πολλοί ίσως και να αποφα-

σίσετε μια σημαντική δέσμευση μέσα σε αυτή την περίοδο, περνώντας οριστι-

κά σε μια νέα πορεία ζωής. 

Οι γεννημένοι προς τα τέλη του δευτέρου δεκαημέρου σας ανοίξτε την διαί-

σθησή σας και εισπράξτε τα οφέλη που έχει να σας προσφέρει μια άκρως ενδι-

αφέρουσα συναισθηματική επαφή. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Ιούλιος ξεκινάει δυναμικά με τον Άρη στον Κριό στον 9ο οίκο σας. Σε αυτή τη 

θέση και για τους επόμενους έξι μήνες ο Άρης θα σας δώσει την ενέργεια να 

ασχοληθείτε με την επαγγελματική και ατομική σας πρόοδο, μέσα από εκπαι-

δεύσεις, σεμινάρια ή εργασία στο εξωτερικό. Ένα άνοιγμα σε αγορές του εξω-

τερικού ή σε εργασία εκεί μπορεί να πραγματοποιηθεί τώρα. Η Έκλειψη στις 5 

του μήνα επηρεάζει θέματα υγείας και εργασίας, υπάρχουν όμως διέξοδοι που 

μπορείτε να βρείτε μέσω αλλαγής τρόπου ζωής ή με τη βοήθεια κάποιου παρά-

γοντα στη δουλειά που σας παρακολουθεί εξ’ αποστάσεως. Η Αφροδίτη παρα-

μένει και αυτό το μήνα στους Διδύμους λειαίνοντας αντιθέσεις και προς το 

τέλος του μήνα προσφέροντας ίσως και κάποιο ρομάντζο. Η Νέα Σελήνη στις 20 

του μήνα ωστόσο δεν είναι και πολύ αισιόδοξη και είναι πιθανό να φέρει το τέ-

λος κάποια σχέσης ή συνεργασίας μέσα από άσχημες συνθήκες. Κρατήστε κατά 
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νου ότι ο μήνας μπορεί να δείχνει γελαστός γενικά, αλλά στο τέλος του μπορεί 

να συμβεί ένα γεγονός που μπορεί να φέρει στενοχώρια. 

 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η είσοδος του Άρη στον Κριό είναι μία πολύ σημαντική διέλευση για το ζώδιο 

σας, καθώς για έξι μήνες θα βρίσκεται περίπου στον όγδοο ηλιακό οίκο σας. 

Αυτό σημαίνει ότι θα σας ωθήσει να κάνετε μεγάλα ρήγματα στις ως τώρα σχέ-

σεις σας, διακόπτοντας τη συναισθηματική σας επαφή με πρόσωπα του παρελ-

θόντος, παρελθούσες σχέσεις, γάμους, κλπ, ενώ παράλληλα μπορεί να δοθείτε 

με πάθος και χωρίς να υπολογίζετε τις συνέπειες σε μία νέα γνωριμία που θα 

σας κατακλύσει ερωτικά εξ’ ολοκλήρου. Οι κίνδυνοι από δω βέβαια είναι να 

δώσετε ότι έχετε και δεν έχετε συναισθηματικά αλλά και οικονομικά σε αυτή 

τη νέα γνωριμία και να μείνετε στο τέλος άδειοι, όταν ο Άρης εγκαταλείψει 

τελικά τον Κριό και τον όγδοο οίκο σας στις αρχές του 2021. Κατά τα λοιπά, η 

Έκλειψη Σελήνης στις 5 του μήνα βάζει μπροστά σας ένα πρόβλημα που σχετί-

ζεται με την αποδοχή που παίρνετε από το φιλικό σας περιβάλλον και θα επη-

ρεάσει κυρίως αυτούς του δευτέρου δεκαημέρου. Η Αφροδίτη συνεχίζει με 

κεκτημένη ταχύτητα να σας προστατεύει και αυτό το μήνα επαγγελματικά, ενώ 

η Νέα Σελήνη στο τέλος του μήνα ίσως σας βάλει στο πρόβλημα κάποιου φίλου 

σας που είναι αρκετά σοβαρό, ώστε να ζητάει τη βοήθεια σας. Ο μήνας δεν 

είναι εύκολος γενικά, γιατί δεν επιτρέπει την επίτευξη στόχων χωρίς μεγάλες 
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θυσίες και εμπόδια. Εάν σκοπεύετε να κάνετε κάποια επέμβαση κάντε τη αυτό 

το μήνα γιατί οι δύο επόμενοι δεν προσφέρονται. 

 

ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Τα επαγγελματικά συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον σας. Ο Άρης απέ-

ναντι σας αρχίζει να φέρνει ρήξεις στις σχέσεις σας κι αυτή η επιρροή δεν θα 

σταματήσει έως το τέλος του χρόνου. Η σεληνιακή έκλειψη στον Αιγόκερω στις 

5 του μήνα θα σας επηρεάσει σε οικογενειακά ζητήματα. Η Νέα Σελήνη στις 20 

θα συνεχίσει τα ξεκινήματα στα επαγγελματικά. Ο ανάδρομος Ερμής από τις 17 

του μήνα φέρνει ασυνεννοησία και παρεξηγήσεις σε επαγγελματικό σας χώρο 

πιθανές καθυστέρησης. Η Πανσέληνος στις πέντε του μήνα ενεργοποιεί τα οι-

κογενειακά σας ζητήματα προσοχή και φέρνει εντάσεις. Η αντίθεση Άρη Ου-

ρανού αυτό το μήνα δοκιμάζει την σχέση σας τσακωμοί ρίξεις πιθανώς χωρι-

σμός. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Η Αφροδίτη κινείται στο ζώδιο των Διδύμων. Από την 5η έως και την 23η 

μοίρα, ενεργοποιεί τα επενδυτικά σας σχέδια σε κάθε επίπεδο. Η Αφροδίτη θα 

κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Ιχθύ (κυρίως τέλος του μήνα). 

Ενδέχεται να αρχίσουν να σας φαίνονται όλα πιο όμορφα. Προς τα τέλη του 

μήνα, ο Κρόνος θα βοηθήσει σε ότι αφορά την έννοια λογική. Ο Ιούλιος, φιλο-
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ξενεί τη Σεληνιακή έκλειψη από το ζώδιο του Αιγόκερω, ενεργοποιώντας και 

δοκιμάζοντας τα όρια, που πηγάζουν από την οικοθεσία της αναλυτικής σκέ-

ψης. Μάλλον φρένο καλείστε να βάλετε και όχι να πατήσετε γκάζι. Σκεφτείτε 

πριν μιλήσετε! Ο υπερκινητικός Άρης από τον Κριό, συμμετέχει με όψη 

τετραγώνου στην έκλειψη (σε ότι αφορά τη σχέση του με τον Κρόνο-

Πλούτωνα). Ο Ουρανός αλλάζει για λίγο στρατόπεδο και μεταφέρεται σε 

έδαφος (δεκαήμερο) Ερμή. Η ανακοίνωση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, 

είναι κάτι το πολύ πιθανόν να συμβεί. Προσέξτε οτιδήποτε έχει σχέση με 

διευκρινήσεις. Ο Άρης σε όψη με τον Ποσειδώνα, …ενδέχεται να χάσει το 

μέτρο. 
 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η είσοδος του Άρη στον Κριό επιτρέπει τη χειραφέτηση σας σε θέματα επαγ-

γελματικά αλλά και την έναρξη μιας εξάμηνης περιόδου που ερωτικά θα είστε 

πολύ πιο ριψοκίνδυνος με αποτέλεσμα πολύ περισσότερες επιτυχίες – αλλά 

και αποτυχίες. Στον επαγγελματικό τομέα θα δείξετε πρωτοβουλία και αυτοτέ-

λεια και ίσως αποφασίσετε ακόμη να ανοίξετε και μία ατομική επιχείρηση. 

Στον ερωτικό τομέα θα νιώθετε μεγάλη αυτοπεποίθηση και θα πλησιάζετε πρό-

σωπα ενδιαφέροντος που παλιότερα μπορεί να θεωρούσατε ότι δε θα γυρί-

σουν να σας κοιτάξουν. Ιδιαίτερα σε αθλητικές δραστηριότητες αναμένεται να 

επιδείξετε μεγάλη προσήλωση, ενδιαφέρον και αγώνα και αυτό σίγουρα θα 

έχει θετικό αποτέλεσμα. Η Έκλειψη Σελήνης του μήνα μπορεί να δημιουργήσει 
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το συναισθηματικό υπόβαθρο αυτού του «θυμού» που θα βγάλει ο Άρης σας 

το επόμενο εξάμηνο και της προσπάθειας να αποδείξετε σε κάποιους μέχρι 

τώρα οικείους ότι δεν τους έχετε ανάγκη και μπορείτε να πορευθείτε μόνος. Η 

Αφροδίτη στους Διδύμους βοηθάει και αυτό το μήνα με συμπαράσταση και 

στήριξη σε πρόσωπα ενδιαφέροντος, Η Νέα Σελήνη στο τέλος του μήνα είναι 

ένα πρόβλημα, καθώς θα κλείσει μία πηγή οικονομικών πόρων, αλλά τους επό-

μενους μήνες μπορείτε να αντιδράσετε κατάλληλα για να αντιστρέψετε αυτή 

την επιρροή. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Ένας σημαντικός μήνας φαίνεται να είναι αυτός για εσάς, τόσο σε θέματα σχέ-

σεων και συνεργασιών, όσο και σε ζητήματα οικογενειακά. Πολλές οι πιέσεις 

από τους άλλους αλλά και πολλή η δουλειά που θα πρέπει να κάνετε με τον 

εαυτό σας. Το ζητούμενο αυτού του μήνα θα είναι η ισορροπία με το περιβάλ-

λον σας. Η επανεξέταση των σχέσεων σας ειδικά για τους γεννημένους το 

δεύτερο δεκαήμερο θα γίνουν με σκοπό να αναγνωρίσετε τα κενά τους. Η 

Σεληνιακή Έκλειψη στις 5/7 στο ζώδιό σας, αφορά πιο πολύ τους γεννημένους 

2-5/1 και δοκιμάζει την υπομονή σας. Ταυτόχρονα η είσοδος του Άρη στον Κριό 

και μέσα στον 4ο ηλιακό σας οίκο μέχρι το τέλος του χρόνου προμηνύει οικογε-

νειακές εντάσεις και αναδιαμορφώσεις σε θέματα εστίας και ακινήτων. 

Οι του τρίτου δεκαημέρου έχετε την επιστροφή του Κρόνου στο ζώδιό σας με-

χρι και τα μέσα Δεκεμβρίου, γεγονός που θα ολοκληρώσει τις όποιες αναπρο-
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σαρμογές σε σχέση με την προσωπική σας ζωή. Αυτόν τον μήνα χρειάζεται να 

αυξήσετε την συναισθηματική σας δύναμη για να μπορέσετε να κατανοήσετε 

τις αλλαγές που ήδη έχουν ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου και συνεχί-

ζονται. Δείτε ξεκάθαρα εκείνα τα αρνητικά συναισθήματα που δυσκολεύουν 

τις σχέσεις σας για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τα προβλήματα. Σπίτι και 

οικογένεια περνάνε από σημαντικές αλλαγές. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης στον Κριό φέρνει στη ζωή σας για τους επόμενους μήνες κάποιο πρό-

βλημα στο άμεσο περιβάλλον σας. Μία σύγκρουση με αδέρφια, ένας νέος αντι-

παθητικός γείτονας είναι δυνατόν να ρουφήξει την ενέργεια σας και να ανα-

στατώσει την καθημερινότητα σας. Η Έκλειψη Σελήνης στις 5 του μήνα επανα-

φέρει θέματα υγείας που θα πρέπει να προσέξετε και μειώνει την ενεργητικό-

τητα σας, που το τελευταίο δίμηνο φαινόταν να έχει ανακάμψει. Η Αφροδίτη 

στους Διδύμους δίνει παράταση στη χαρά ή την παρουσία ενός παιδιού κοντά 

σας, ενώ ο Ερμής στον Καρκίνο σας θυμίζει εξετάσεις και μέριμνα που έχετε 

αμελήσει για τον εαυτό σας και πρέπει να επιληφθείτε. Ο μήνας δεν είναι 

εύκολος, αν και λόγω καλοκαιριού η ευχάριστη καθημερινότητα θα σκεπάζει 

γενικά τα όποια προβλήματα. 
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ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης στον Κριό σας βάζει σε μία περίοδο εξόδων για τους επόμενους έξι 

μήνες, εξόδων που ίσως έχουν να κάνουν με αντικείμενα του σπιτιού που θα 

υποστούν ζημιές, ατυχήματα στο σπίτι ή την διάθεση σας γενικότερα να πετάξ-

ετε ότι παλιό έχετε και να πάρετε κάτι καινούριο. Για όσους εργάζεστε η επιθυ-

μία να ξοδέψετε θα συνοδευτεί βεβαίως και από επιθυμία να βγάλετε χρήματα 

κι αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά και αφοσίωση στο αντικείμενο σας. 

Είναι πιθανόν να διεκδικήσετε και αυξήσεις ή τουλάχιστον να σας δοθούν αυτά 

που δικαιούστε ή να σας πληρώσουν πελάτες που έχουν καθυστερημένα. Η 

Έκλειψη Σελήνης στις 5 του μήνα φέρνει προβλήματα με έναν απόγονο τα ο-

ποία μπορεί να σας απασχολήσουν το επόμενο εξάμηνο. Οι όποιες διαμάχες 

δεν είναι καλό να πάρουν έκταση, γιατί με τη Νέα Σελήνη στο τέλος του μήνα 

είναι πιθανόν να επέλθει διακοπή σχέσεων και σιωπή. Ο μήνας έχει τις 

προκλήσεις του στα επαγγελματικά θέματα και τα θέματα υγείας και απαιτεί-

ται προσοχή και όχι βιαστικές κινήσεις. 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Παρθένος    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΠΟΧΕΣ: Μεταβλητά- Γη- Καλο-

καίρι- Ανθρώπινα - 6ος οίκος - ΚΑΤΙΩΝ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣ. 

Το ζώδιο της Παρθένου φημίζεται για την 

πρακτικότητα και την λεπτομέρεια. Η ακρί-

βεια είναι παροιμιώδης αλλά περνά από σα-

ράντα κύματα μέχρι να καταλήξει. Στην μυθολογία η θεά Άρτεμις δίνει χαρα-

κτηριστικά του ζωδίου της Παρθένου, πρώτον είχε στην λιτή και απέριττη εμ-

φάνιση, αγάπη και προστασία στα μικρά ζώα και στα παιδιά. Ήξερε τι θέλει 

από μικρή και δεν ζητούσε πολλά παρά μόνο τα απαραίτητα για πρακτικούς 

λόγους. Δεύτερον είναι η θεά που παρέχει υπηρεσίες (βοήθησε ακόμα και στην 

γέννηση του αδερφού της του Απόλλωνα). Τρίτον η αγνότητα της Παρθένου 

έχει σχέση με την Άρτεμη του ζητούσε να μείνει αγνή για πάντα, είχε όμως την 

σκληρή κριτική και την τιμωρία για αυτούς που παραβίαζαν τους ηθικούς της 

κανόνες. Εδώ έχουμε την πρακτική πλευρά του Ερμή που επικοινωνεί για να 

διεκπεραιώσει υποχρεώσεις να διασταυρώσει πληροφορίες, πολλές φορές οι 

αποφάσεις θα στηρίζονται στην λογική και όχι στα βαθύτερα συναισθήματα. Σε 

ό,τι απαιτεί προσοχή σε γραπτά π.χ. διεκπεραίωση εγγράφων και προφορικό 

λόγο είναι άριστοι. Έχουν μεγάλη αντίληψη και κατορθώνουν να γίνονται αγα-
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πητοί γιατί προσφέρουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά είναι και 

ένας τρόπος να δείξουν και αυτοί την αγάπη τους. Το κυνήγι της τελειότητας 

τους κάνει πολλές φορές να πορεύονται σε ένα δύσκολο δρόμο, παραμερίζο-

ντας τις μικροχαρές. Το ζητούμενο είναι να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο 

γιατί η συσσωρευμένη πίεση μπορεί να βγαίνει σε γκρίνια, όπως και στον σε-

ξουαλικό τομέα (καταπιεσμένα ένστικτα) τα «πρέπει» μπορεί να παραμερί-

σουν τα «θέλω» και αυτό από μόνο του είναι μια αυτό τιμωρία που γεννά ό-

μως και παρεκκλίσεις στην ακραία μορφή του.  

Χαρακτηριστικά Παρθένου: Τακτικοί, αναλυτικοί, τυπικοί και υπεύθυνοι για 

αυτό πολλές φορές λένε ότι είναι καλοί υπάλληλοι γιατί ότι αναλαμβάνουν το 

φέρνουν εις πέρας. Συντηρητικοί, συνετοί, το ρίσκο δεν είναι στον χαρακτήρα 

τους. Ορθολογιστές και λεπτολόγοι. Είναι καταπληκτικοί σαν γιατροί, νοσοκό-

μοι και σε οποιοδήποτε επάγγελμα έχει σχέση με παροχή υπηρεσιών. Έχουν 

αγάπη για τα ζώα και είναι προστατευτικοί απέναντί τους. Πρέπει να ξεπερά-

σουν το «κυνήγι» των μικροβίων, που τους κάνει πολλές φορές να είναι κατά 

φαντασία ασθενείς. Επίσης έχουν μια τάση να κριτικάρουν και να δίνουν συμ-

βουλές. Σταθεροί και υποστηρικτικοί σύντροφοι. Ευαισθησία στα έντερα και 

στο ανοσοποιητικό. 

Συμβουλή: Μην τους βάλετε σε περιβάλλον ακατάστατο και βρώμικο.  
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Αύγουστος 2020   
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Καλύτερη επικοινωνία με παιδιά που θα μονοπωλούν το ενδιαφέρον, διασκε-

δάσεις ευνοούνται. Οικονομικά και σπίτι συνδέονται, πιθανή ανακαίνιση στο 

σπίτι ή έξοδα σε σχέση μ αυτό. Οι εντάσεις γενικά συνεχίζονται αμείωτα, προ-

σοχή σε διαπληκτισμούς. Η Πανσέληνος στις 3 του μήνα φωτίζει τις φιλικές σας 

σχέσεις. Η Νέα Σελήνη στις 19 του μήνα στρέφει την προσοχή σας σε θέματα 

παιδιών. Διασκέδαση, κατοικίδια. Το τετράγωνο του Άρη με τον Κρόνο και τον 

Πλούτωνα στα τέλη του μήνα θα δώσει οριστικό τέλος σε καταστάσεις που 

μπορεί να είχατε αμελήσει εδώ και καιρό. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Αύγουστος για εσάς είναι αρκετά ενθαρρυντικός μήνας. Στις 7/8, η κυβερνή-

της σας Αφροδίτη, τοποθετείται σε ένα φιλικό σας ζώδιο. Οι βόλτες δεν σας 

εκφράζουν και αναζητάτε στιγμές χαλάρωσης. Το καλό είναι ότι ο μήνας προ-

σφέρεται για διακοπές. Και ναι, θα είστε κοντά σε αυτό που ζητάτε. Αλλά… το 

σχήμα είναι οξύμωρο. Μην γίνετε πολύ απαιτητικοί. Η Αφροδίτη σε αντίθεση 

με τον Κρόνο-Πλούτωνα, αλλά και το τετράγωνο του Άρη με τον Κρόνο-

Πλούτωνα, μπορεί να σας φτάσει στα άκρα. Εκτονώστε την ενέργεια σας 
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δημιουργικά, αλλά προς Θεού, μην εμπλακείτε σε καυγά. Ο Ερμής και αυτόν 

τον μήνα είναι υπέρ δραστήριος, μιας και θα αλλάζει 3 ζώδια. Στην αρχή τρυ-

φερός, μετά δεσποτικός και αργότερα σούπερ αναλυτικός. «Μέτρον ἄριστον» 

να θυμάστε και όλα θα πάνε κατ ευχήν. Η Αντίθεση Αφροδίτη Δία-Κρόνου μέσα 

στο μήνα, μπορεί να φέρει κάθε τύπου σχέση από παλιά. Ας είστε προετοι-

μασμένοι...και ακούσετε την καρδιά σας. Τα διλήμματα θα είναι αρκετά, μα 

ίσως να είναι έτσι καλύτερα. Με τον τρόπο αυτό, θα είστε πιο σίγουροι. Πως; 

Καταγράψτε τα συν και τα πλην και δείτε τα αποτελέσματα με προσοχή. Που 

ξέρετε; …ίσως να έχετε δίπλα σας τον άνθρωπο, που θα θέλατε να περάσετε το 

υπόλοιπο της ζωής σας μαζί. Μην βιάζεστε να αποφασίσετε.  

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Ο Αύγουστος ξεκινάει με την Πανσέληνο στις 3 του μήνα, είναι αισιόδοξη, θα 

σας βοηθήσει να ανοίξετε τους ορίζοντες να προγραμματίσετε ταξίδια ή 

σπουδές, να ασχοληθείτε με νομικά θέματα. Με τον Ερμή αντίθεση Κρόνου ί-

σως έχετε προβλήματα στα οικονομικά σας ή κάποια μπλοκαρίσματα ή καθυ-

στερήσεις. Προσέχετε μην μπλέκετε τα οικονομικά σας με φίλους γιατί μπορεί 

να απογοητευτείτε ή να εξαπατηθείτε. Στον αισθηματικό τομέα έχετε τη δυνα-

τότητα να κάνετε κινήσεις, να μιλήσετε σε κάποιο άτομο που σας ενδιαφέρει, 

προσέχετε πολύ καλά πριν αποφασίσετε να κάνετε μία σχέση για να μην απο-

γοητευτείτε. Αποφύγετε να πάρετε οικονομικά ρίσκα και εάν έχετε μία νέα 

επαγγελματική πρόταση πρέπει να την εξετάσετε πολύ καλά, μην σας εξαπα-
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τήσουν. Δεν είναι καλή εποχή για να κάνετε επενδύσεις και να βάλετε υπογρα-

φές για οικονομικά θέματα. Με την Αφροδίτη στον δεύτερο οίκο σας μπορείτε 

να βελτιώσετε τα οικονομικά σας, να βρείτε μια άλλη πηγή εισοδήματος, έχετε 

αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε μία όμορ-

φη σχέση με κάποιο άτομο, που ίσως ξέρετε από παλιά, που θα σας γεμίσει με 

χαρά. Στις 19 Αυγούστου η Νέα Σελήνη ανοίγει δρόμους για να ονειρεύεστε, να 

κάνετε νέα σχέδια, νέα ξεκινήματα, εμπορικές συμφωνίες, ταξίδια, εκδρομές, 

σπουδές για να βοηθήσουν την εξέλιξη σας ή σεμινάρια, να έρθετε κοντά με 

αδέλφια και αγαπημένα πρόσωπα. Από τις 23 Αυγούστου θα ασχοληθείτε με 

το σπίτι με την οικογένεια, θα συζητήσετε οικογενειακά θέματα που σας απα-

σχολούν. Κάντε καλή διαχείριση των οικονομικών γιατί θα υπάρχουν έξοδα. 

Επίσης να είστε προσεκτικοί στις σχέσεις σας με φίλους και ομάδες, μη δημι-

ουργείτε εντάσεις, να έχετε χαμηλούς τόνους. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Με τον Ήλιο να διανύει τον 2ο ηλιακό σας οίκο μέχρι και τις 22/8, το θέμα αξία 

λαμβάνει για εσάς μια μεγαλύτερη σημασία. Υλικά αγαθά αλλά και πνευματι-

κές κτήσεις σας απασχολούν αυτόν τον μήνα κι εσείς θα πρέπει να βρείτε τους 

κατάλληλους χειρισμούς για να μην βγείτε ζημιωμένοι και να κρατήσετε τις ι-

σορροπίες σας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε να δανείσετε χρήματα σε φίλους 

αυτήν την εποχή γιατί μάλλον θα βγείτε ζημιωμένοι. Παρ’ όλα αυτά η Αφροδί-
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τη θα διασχίζει το ζώδιό σας από τις 8/8 και για όλο τον μήνα, ωθώντας σας να 

εκφράσετε όλα τα θετικά και ζεστά σας συναισθήματα στους οικείους σας. 

Ο Άρης συνεχίζει την πορεία του στον Κριό, δημιουργώντας και πάλι τριγμούς 

σε επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις για τους γεννημένους του τρίτου 

δεκαημέρου από τα μέσα του μήνα και μετά. Εντάσεις και προστριβές δημι-

ουργούν ένα δύσκολο κλίμα κι εσείς καλείστε να δείτε τι ακριβώς κρύβεται πί-

σω από τα παιχνίδια εξουσίας που αυτόν τον μήνα αλλά και τον επόμενο θα τα 

βιώσετε κυριολεχτικά στο πετσί σας. Κι εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο που 

οφείλει την προσοχή σας, το πως εσείς οι ίδιοι χειρίζεστε τη δύναμη σας. Ένας 

εργοδότης, μια σχέση σας ή κάποιος γονιός, μπορεί να είναι το άτομο που θα 

σας ζορίσει αρκετά αυτό το διάστημα. 

Παραμείνετε εστιασμένοι στα θέλω σας, παρατηρήστε τις αλλαγές και μην κι-

νείστε παρορμητικά. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας ξεκινάει με άγχος κυρίως γιατί παίρνετε κάποια νέα που αφορούν θέ-

ματα υγείας δικών σας ανθρώπων και απαιτείται να κάνετε κάποιες κινήσεις. Η 

πίεση θα είναι αρκετή και κυρίως επειδή θα πρέπει να τα κρατήσετε όλα μέσα 

σας, όχι κι εύκολο για το ζώδιο σας. Το τετράγωνο Ήλιου Ουρανού θα σας φέ-

ρει κοντά στο να παρατήσετε τις υποχρεώσεις και να την κάνετε, αλλά προ-

σπαθήστε να το αποφύγετε. Η Πανσέληνος στον Υδροχόο στις 3 του μήνα δεν 
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είναι άσχημη και μπορεί να σας δώσει αναγνώριση από κάποια δικό σας αν-

θρωπο. Από τις 5 Αυγούστου ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιο σας κι αν μη τι άλλο 

τουλάχιστον νιώθετε πλέον όταν μιλάτε να σας προσέχουν. Η Αφροδίτη ακο-

λουθεί μετά τις 7 στον Καρκίνο κι αυτό για τους πονηρούς Λέοντες του ζωδια-

κού μπορεί να σημαίνει μία κρυφή θαυμάστρια στη ζωή σας. Το παρατεταμένο 

τρίγωνο Ήλιου Άρη από 13 ως 18 Αυγούστου μπορεί να σας κάνει να ξεσπάσετε 

με μία εβδομάδα διακοπών που θα περιέχει και εξτρήμ σπορ, αλλά οι άσχημες 

όψεις του Ήλιου με Ποσειδώνα και Πλούτωνα μας πάνε και στο σενάριο να 

πρέπει απλά να τρέξετε για να φροντίσετε κάποιον δικό σας άνθρωπο που θα 

έχει προβλήματα υγείας. Η Νέα Σελήνη σε τρίγωνο με τον Άρη στις 19 μάλλον 

θα σημάνει την αρχή των πραγματικών διακοπών σας. Συγκρούσεις και καυγά-

δες θα υπάρχουν όμως διαρκώς λόγω του παρατεταμένου τετραγώνου του Άρη 

με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα. Συνεπώς μην παραξενευτείτε αν έχετε και το 

λάπτοπ της δουλειάς μαζί σας στις διακοπές σας. Ο μήνας γενικά είναι 

δύσκολος με ένταση και προκλήσεις, αλλά μετά τις 20/8 που θα μπει ο Ερμής 

στην Παρθένο, θα σταματήσουν κάπως οι φωνές και θα αρχίσουν να δίνονται 

λύσεις. 

 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Πολύ έντονος μήνας ο Αύγουστος, με πολλές προκλήσεις. Η αντίθεση Ερμή 

Πλούτωνα και Κρόνου στην αρχή του μήνα ίσως σας δώσει ένα θέμα υγείας λό-

γω άγχους. Η Πανσέληνος στον Υδροχόο ίσως δώσει 1-2 μέρες ξεκούρασης, 
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αλλά δύσκολα να ζητήσετε πιο πολλά. Ο Ερμής στο Λέοντα δε θα βοηθά στη 

λύση των προβλημάτων – γι’ αυτό θα πρέπει να περιμένετε να μπει ο Ερμής 

στο ζώδιο σας μετά τις 20/8. Οι έντονες όψεις Άρη με Κρόνο και Πλούτωνα 

αλλά και το τρίγωνο με τον Ήλιο θα δημιουργήσουν μία ένταση συναισθημα-

τικά μέσα σας και μία διάθεση να ξεσπάσετε κάπου. Όσοι έχετε περίπλοκες 

σχέσεις ίσως δείτε να συμβαίνουν έντονες συγκρούσεις και το πάθος του ενός 

για τον άλλο να συγκρούονται με τις υποχρεώσεις. Οι διακοπές σας με τις 

όψεις χιαστί του Ήλιου με Ποσειδώνα και Πλούτωνα δε θα είναι εύκολες τις 

μέρες του 15γουστου που όλος ο κόσμος φεύγει. Είναι πολύ πιθανόν η 

καταπίεση σας να ξεσπάσει σε απωθημένα στο σεξ, αλλά το να κάνετε σεξ από 

τα νεύρα σας ίσως να μην το συμμερίζεται ο εραστής ή ο σύντροφος σας. Ο 

μήνας θέλει προσοχή, όχι υψηλές προσδοκίες και υπομονή να περάσουν κά-

ποιες συγκρούσεις για να δοθούν με ηρεμία οι απαραίτητες λύσεις. Προσοχή 

σε επεμβάσεις και εγχειρήσεις, μπορεί να έχουν επιπλοκές. 

 

ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Επικοινωνία με φίλους, συζητήσεις για νέους στόχους. Καλές δημόσιες σχέσεις, 

επαγγελματικές. Εντάσεις στις προσωπικές. Η Νέα Σελήνη στις 19 σας φέρνει 

πιο κοντά σε φίλους και ανοίγει τον κύκλο σας. Η Πανσέληνος στις τρεις του 

μήνα σας απασχολεί με διασκέδασης παιδιά και κατοικίδια. Το δύσκολο τετρά-

γωνο του Άρη με το πλοίο με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα δοκιμάζει τόσο τις 

προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές σχέσεις. 
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ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Αύγουστος για εσάς είναι αρκετά ενθαρρυντικός μήνας. Στις 7/8, η κυβερ-

νήτης σας Αφροδίτη, τοποθετείται στο φιλικό σας ζώδιο του Καρκίνου. Το καλό 

είναι ότι ο μήνας προσφέρεται για διακοπές, αλλά εσάς η πολυκοσμία δε σας 

ταιριάζει. Η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Κρόνο-Πλούτωνα, αλλά και το 

τετράγωνο του Άρη με τον Κρόνο-Πλούτωνα, μπορεί να σας φτάσει στα άκρα. 

Εκτονώστε την ενέργεια σας δημιουργικά, αλλά προς Θεού, μην εμπλακείτε σε 

καυγά. Ο Ερμής και αυτόν τον μήνα είναι υπέρ δραστήριος, μιας και θα αλλάζει 

3 ζώδια. Στην αρχή τρυφερός, μετά δεσποτικός και αργότερα σούπερ αναλυτι-

κός. «Μέτρον ἄριστον» να θυμάστε και όλα θα πάνε κατ ευχήν. Η Αντίθεση 

Αφροδίτη Δία-Κρόνου μέσα στο μήνα, μπορεί να φέρει κάθε τύπου σχέση από 

τα παλιά. Ένα βασικό χαρακτηριστικό σας γνώρισμα είναι η σχέση σας με τα 

άκρα. Οπότε…θυμηθείτε τι θέλατε και θα το έχετε…! 
 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Για σας τους Τοξότες ο μήνας ξεκινάει με κάποιους λογαριασμούς που δε φαί-

νεται να μπορείτε είτε εσείς είτε ο σύντροφος σας να πληρώσετε. Η Πανσέλη-

νος στις 3 του μήνα θα είναι θετική για τις διακοπές σας και θα σας δώσει μια 

κάποια ικανοποίηση από μία έστω και σύντομη απόδραση. Από τις 5 Αυγού-

στου ο Ερμής στο Λέοντα βοηθά στον προγραμματισμό ταξιδιών, το ίδιο και το 
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τρίγωνο του Ήλιου με τον Άρη από 13 ως 18 Αυγούστου. Η Νέα Σελήνη στις 19 

δίνει άλλη μία νότα απόδρασης, επιτρέποντας σας να μαζέψετε κάποιες ημέ-

ρες ξεκούρασης. Την ίδια περίοδο η Αφροδίτη στον Καρκίνο μπορεί να είναι 

μία γνωριμία που να κάνει λίγο πιο προκλητικό το καλοκαίρι σας με τον ιδιαί-

τερο τρόπο που έχει να σας προκαλεί να μείνετε σπίτι μαζί της, αντί να τρέχετε 

στους δρόμους. Ότι και να διαλέξετε μπορεί να έχει δημιουργική κατάληξη, αν 

λύσετε το οικονομικό ζήτημα. Γιατί με το τετράγωνο του Άρη με Πλούτωνα και 

Κρόνο στον ηλιακό δεύτερο οίκο σας, το βασικό σας πρόβλημα για να πάτε 

διακοπές θα είναι τα χρήματα, όχι οι ιδέες. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Με το πέρασμα του Ήλιου στον Λέοντα, όσο και του Ερμή μέχρι τις 20/8 το ζη-

τούμενο θα είναι η διαχείριση των οικονομικών σας μέσω τρίτων, δάνεια ή 

κληροδοτήματα, ενώ η Αφροδίτη από τον Καρκίνο και μέσα στον 7ο ηλιακό σας 

οίκο θα προσπαθήσει να αναθερμάνει σχέσεις και συνεργασίες παρ’ όλη την 

συνεχιζόμενη αναστάτωση στον οικογενειακό σας τομέα.  

Οι του πρώτου δεκαημέρου περνάτε λίγο πιο ξένοιαστα τις διακοπές σας μαζί 

με αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ οι του δευτέρου δεκαημέρου με την αντίθε-

ση Αφροδίτης-Δία πάνω στον άξονά σας θα αναζητήσετε να εκφράσετε τα συν-

αισθήματά σας πιο ματαιόδοξα από ότι συνήθως, παρόλα αυτά ο Αύγουστος 

είναι ένας μήνας ξεκούρασης για εσάς και με έμφαση στα οικονομικά σας.  
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Οι του τρίτου δεκαημέρου συνεχίζετε να ταλαιπωρήστε από τις δύσκολες ό-

ψεις του Άρη με Κρόνο και Πλούτωνα σε θέματα οικογένειας και σπιτιού, δημι-

ουργώντας σας την αίσθηση ενός σκληρού αγώνα αλλά και προσωπικής δοκι-

μασίας. Τα εμπόδια που έρχονται μπροστά σας σκοπό έχουν να τεστάρουν τις 

αντοχές σας και να σας μεταμορφώσουν. Αποφύγετε όσο μπορείτε τις σκληρές 

και άκαμπτες απόψεις, όσο και ακρότητες στην συμπεριφορά σας και φροντί-

στε την υγείας σας σε θέματα σκελετικά και μυϊκά. Οι γεννημένοι 13-17/1 είστε 

εσείς που βάλλεστε περισσότερο από τα μέσα του μήνα και μετά. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Κάποια δυσάρεστα αποτελέσματα ίσως εισπράξετε στην αρχή του μήνα από 

εξετάσεις ή άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία σας. Η Πανσέληνος 

στις 3 όμως ίσως σας δώσει κουράγιο με την υποστήριξη κάποιου δικού σας 

ανθρώπους. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο βοηθάει από τις 7 και μετά να βάλετε σε 

τάξη το καθημερινό σας πρόγραμμα (στο σπίτι), ενώ ο Ερμής στο Λέοντα από 

τις 5 και μετά βοηθά να μοιραστείτε το πρόβλημα σας με άλλους. Το τρίγωνο 

Ήλιου Άρη μπορεί να σας ωθήσει να συμμετέχετε κι εσείς σε μία εξόρμηση με 

φίλους, κι εκεί όμως το τετράγωνο του Άρη με Κρόνο και Πλούτωνα μπορεί να 

φέρει προβλήματα, δημιουργώντας εχθρικό κλίμα μεταξύ των αγαπημένων 

σας φίλων. Προσπαθήστε να μην εμπλακείτε και σε αυτό το θέμα – αρκετά 

προβλήματα έχετε – και φροντίστε μετά τις 20/8 να επιστρέψετε για να φρο-

ντίσετε εγκαίρως τις οικονομικές σας υποχρεώσεις. 
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ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Η αρχή του μήνα ίσως σας βρει άκεφους και με κακές ειδήσεις από τα ερωτικά 

σας ή από τους απογόνους σας. Θα ακολουθήσει η Πανσέληνος στις 3 που 

μπορεί να σας ενοχλήσει με μικροπροβλήματα υγείας. Μετά τις 7 του μήνα 

ίσως χρειαστεί να μοιραστείτε ένα πρόβλημα υγείας με έναν ειδικό, ενώ μετά 

τις 5 του μήνα ίσως υπάρξει μερική αποκατάσταση κάποιου προβλήματος που 

είχατε τον προηγούμενο μήνα με ένα απόγονο σας. Το τρίγωνο του Ήλιου με 

τον Άρη από τις 13 ως τις 18 μπορεί να σας κάνει να ξοδέψετε χρήματα σε γι-

ατρούς - για να νιώσετε ασφαλείς πηγαίνοντας στους καλύτερους. Από τις 20 

του μήνα και μετά βέβαια το ξόδεμα των χρημάτων θα σας βρει να μετράτε 

απώλειες εισοδήματος και να στενοχωριέστε. Η είσοδος του Ερμή στην Παρ-

θένο όμως θα βάλει σε μία σειρά τα πράγματα, ίσως και με τη βοήθεια ενός 

συντρόφου που θα σας ταχτοποιήσει. 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Ζυγός    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΟΧΕΣ: Παρορμητικό- Αέρας- 

Φθινόπωρο- Άψυχο 7ος οίκος - ΚΥΡΙΟΣ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ. 

Οι έκφραση του ΕΓΩ μπορεί να βγει μέσω των 

άλλων. Η αρμονία και η σύμπνοια είναι το 

ζητούμενο σε αυτό το ζώδιο. Η ομορφιά που 

είναι το γνώρισμα της θεάς Αφροδίτης, αντιπροσωπεύει επάξια τους γεννημέ-

νους σε αυτό τον αστερισμό. Στην μυθολογία αυτός που έρχεται πιο κοντά στα 

χαρακτηριστικά και στον χαρακτήρα ενός Ζυγού είναι ο γνωστός Πάρις από τον 

Τρωικό πόλεμο - δεν θα αναφερθούμε στον πόλεμο που είναι κάτι που απε-

χθάνεται ο Ζυγός. Αλλά και ο Πάρις με την μονομαχία μεταξύ του ίδιου και του 

Μενέλαου ήθελε να αποφευχθεί η αιματοχυσία. Ο ίδιος σώθηκε την τελευταία 

στιγμή από την Αφροδίτη, όμως δεν κατάφερε να σταματήσει τον πόλεμο. 

Κατά τον αδερφό του τον Έκτορα, δεν ήταν ο γενναίος πολεμιστής και πολλές 

φορές τον κριτίκαρε για αυτό. Από μικρός ήταν πολύ όμορφός και έξυπνος. 

Λέγεται ότι με τον τρόπο του και την γλυκύτητά του γινόταν αγαπητός. Η 

επιλογή που έκανε διαλέγοντας τα δώρα από τις τρείς θεές θα ήταν επιλογή 

και ενός γνήσιου Ζυγού, επέλεξε την ομορφιά, δηλαδή την ωραία Ελένη. Οι 

Ζυγοί ενδιαφέρονται για την αρμονία και για τις ήρεμες ανθρώπινες σχέσεις. 
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Για να το καταφέρουν αυτό πολλές φορές κάνουν υποχωρήσεις ή διαπραγμα-

τεύσεις. Το να βρουν τι είναι το καλύτερο για αυτούς, τους παίρνει χρόνο και 

αμφιταλαντεύονται πάντα αν έχουν επιλέξει το σωστό. Επειδή η προσωπικότη-

τά τους «ανθίζει» μέσα από τους άλλους για αυτό δυσκολεύονται να μείνουν 

μόνοι τους. 

Χαρακτηριστικά Ζυγού: Όμορφοι, κομψοί, ευγενικοί, διπλωμάτες, διαλεκτικοί 

και υποχωρητικοί, μέχρι να βρουν κάτι που θα τους ταιριάζει καλύτερα. Έχουν 

πολύ καλή αισθητική, καλό γούστο, έφεση στις τέχνες. Ισορροπιστές και δίκαι-

οι αλλά βρίσκονται πάντα διχασμένοι στο τι μπορεί να τους εξυπηρετεί περισ-

σότερο. Μεγάλη είναι η ανάγκη τους να συνυπάρχουν με άλλους, όπως και να 

κάνουν καλή εντύπωση στους γύρω τους. Επαγγέλματα που θα μπορούσαν να 

τους κάνουν να ξεχωρίσουν είναι, διακοσμητής, δικηγόρος λόγω της διαπραγ-

μάτευσης, ασχολία με ότι αφορά την ομορφιά π.χ. μόδα, και καλλιτεχνία. 

Συμβουλή: Μην τους βάλετε να αποφασίσουν γρήγορα. 
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Σεπτέμβριος 2020  

 

 
  

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

31 1 2 3 4 5 6 

   Πανσέλη
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στον Ζυγό 
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Κριό  
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ορθόδρο

μος σε 

Αιγόκερω 

14 15 16 17 18 19 20 

     Νέα 

Σελήνη σε 

Παρθένο  

      

21 22 23 24 25 26 27 

 Ηλιος 

στο 

Ζυγο  

       Ερμής 

στον 

Σκορπιό  

28 29 30 1 2 3 4 
 Κρόνος 

ορθός

σε Αι-

γόκερω 

 Πανσέλη-

νος στον 

Κριό 

Αφροδίτη 

στην 

Παρθένο  

    

5 6 Σημειώσεις 
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Η επικοινωνία με το σύντροφο και τους άλλους κορυφώνεται, όχι απαραίτητα 

όμως για καλό εντάσεις τσακωμοί. Οικονομικά έξοδα για παιδιά, διασκέδαση. 

Η Πανσέληνος στις 2 φωτίζει το υποσυνείδητο τα προφητικά όνειρα. Η Νέα Σε-

λήνη στις 17 του μήνα θα σας απασχολήσει στους τομείς της υγείας και στη 

διατροφή σας. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο φιλικός σας μήνας Σεπτέμβριος, βρίσκεται πιο κοντά στους ρυθμούς σας. 

Είναι βλέπετε ο μήνας της γήινης Παρθένου, αλλά και ο μήνας που φιλοξενεί το 

αέρινο ζώδιο του Ζυγού. Λόγω της Αφροδίτης, είστε κάτι σαν συγγενείς. Ο ανα-

λυτικός Ερμής από το Ζώδιο της Παρθένου, μετακινείται στο διπλωματικό και 

παρορμητικό Ζώδιο του Ζυγού. Ο Ζυγός είναι συγκαταβατικός, και  ενδιαφέρε-

ται για επικοινωνία και συνεργασίες. Από την Παρθένο στο Ζυγό λοιπόν και 

μετά στον εσωστρεφή Σκορπιό. Από την ανάλυση στη διαπραγμάτευση, και 

μετά, από τη θέση της ζύμωσης στον απαραίτητο μετασχηματισμό. Στις 6 του 

μήνα, η Αφροδίτη βγαίνει από το καβούκι της και μεταφέρεται με ιδιαίτερη 

χαρά στο Λέοντα. Το σκηνικό λοιπόν αλλάζει, και το χαμηλό προφίλ, εκ-



182 
 

φράζεται με τόλμη και χαρά. Ο ανάδρομος Άρης στο τέλος του μήνα, θα 

συναντηθεί με την Αφροδίτη από όψη τριγώνου. Λίγο ερωτική περίοδος …τι 

λέτε και σεις; Τα καλά νέα έρχονται από τον Δία, που μετά τον Μάιο βρίσκεται 

στην ορθή του πορεία. Οι Ταύροι του 2ου δεκαημέρου, αναζητούν χώρο και 

χρόνο για εφαρμογή. Μέχρι  τις 13/9, οι κοινωνικοί πλανήτες Κρόνος-Δίας, αλ-

λά και οι εξωκρόνιοι Χείρωνας, Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας είναι ανά-

δρομοι! Είναι σα να λέμε, πολλές σκέψεις, εσωτερική ζωή, λίγα λόγια και 

ελπίζω, καλή μουσική ! 

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Από τις 5 του μήνα ο Ερμής θα περάσει στον πέμπτο οίκο σας και θα έχετε 

ανάγκη να βγείτε έξω, να περνάτε όμορφα, μπορείτε να προωθήσετε τα δημι-

ουργικά σας σχέδια, να συζητήσετε με τα παιδιά, να έρθετε πιο κοντά με αγα-

πημένα σας πρόσωπα. Στις 6 του μήνα η Αφροδίτη περνάει στο Λέοντα και θα 

σας βοηθήσει να εκφράσετε τα συναισθήματά σας προς τους άλλους, θα 

μπορείτε να φλερτάρετε, να γνωρίζετε νέα άτομα, να κάνετε ταξίδια, να κατά-

φέρετε με ευκολία υποθέσεις πού έχετε, θα έρθετε κοντά με αγαπημένα πρό-

σωπα και αδέλφια. Στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου θα έχετε νευρικότητα, ένταση, 

να είστε προσεκτικοί στις συζήτησής σας με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα 

και με τα παιδιά, να έχετε χαμηλούς τόνους για να μην τους πληγώσετε και να 

τους δώσετε τη δυνατότητα να σας εξηγήσουν, για να μη σας πληγώσουν και 

εκείνοι. Από τις 11 Σεπτεμβρίου ο Άρης ξεκινάει την ανάδρομη πορεία του, θα 
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αναθεωρήσετε τους στόχους σας, την ένταξη σας σε κάποια ομάδα, ίσως κά-

ποιο θέμα που υπήρχε με κάποιον φίλο σας και οικονομικά θέματα που σχετί-

ζονται με ομάδες ή με κάποιο φιλικό πρόσωπο. Από την αρχή του μήνα στην 

καθημερινότητα, στο χώρο της εργασίας θα υπάρχουν εντάσεις και ανατροπές, 

εμπόδια, καθυστερήσεις. Προσπαθήσετε να μην έχετε θυμό, να είστε ήρεμοι 

και αποφύγετε την ένταση για να μην έχετε προβλήματα στην υγειά σας. Στις 

28 Σεπτεμβρίου θα είναι μία ερωτική μέρα, θα παρουσιαστούν ευκαιρίες να 

γνωρίσετε νέους φίλους, να ταξιδέψετε, θα έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε 

μία γνωριμία, έναν έρωτα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Η δράση, η μετακίνηση και η θέληση είναι τα τρία ατού σας γι αυτόν τον μήνα 

που συνεχίζει να σας προβληματίζει μέσα από μετασχηματιστικά γεγονότα, σε 

σχέσεις επαγγελματικές ή οικογενειακές. Ο Ήλιος μέχρι και τις 22/9 από την 

Παρθένο σας ωθεί σε επαφές, μετακινήσεις ή στην ενασχόλησή σας με καινού-

ρια γνωστικά αντικείμενα. Ο Ερμής από τις 6/9 και μέχρι σχεδόν το τέλος του 

μήνα θα κινηθεί στον Ζυγό και μέσα στον 4ο ηλιακό σας οίκο εστιάζοντας σε 

θέματα οικογένειας, εστίας και ακινήτων.  

Για του γεννημένους στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου, οι πρώτες μέρες του 

μήνα έχουν να αποφέρουν νέες και σημαντικές γνωριμίες που μπορούν να σας 

ανοίξουν τους ορίζοντές σας. Με την Αφροδίτη στον Λέοντα και μέσα στον 2ο 
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ηλιακό σας οίκο προσέξτε μην χαλάσετε παραπάνω χρήματα από όσα μπορείτε 

μόνο και μόνο για χάρη ενός παροδικού εντυπωσιασμού. 

Ο Άρης ξεκινάει την ανάδρομη πορεία του στον Κριό στις 9/9 και συνεχίζει ακά-

θεκτος να επαναλαμβάνει τις δύσκολες όψεις του με Κρόνο και Πλούτωνα, 

ζητώντας από τους Καρκίνους του τρίτου δεκαημέρου να δείξουν την αντοχή 

τους στις δύσκολες μεταμορφωτικές διαδικασίες των ημερών και να ανταπο-

κριθούν στο όλα ή τίποτα. Κρατήστε τη δυνάμεις σας, εστιάστε μπροστά κι 

αποφύγετε εκείνους τους παλικαρισμούς που μπορούν να σας οδηγήσουν στην 

άβολη θέση με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Άλλος ένας μήνας που ξεκινάει με δυσκολίες. Με το καλημέρα το ΤΑΥ τετράγω-

νο Άρη Αφροδίτης και Κρόνου αναμένεται να ξετινάξει την ησυχία σας ανα-

κατεύοντας την ανάγκη σας για ησυχία τους φίλους που σας έχουν εκνευρίσει 

με τις απίθανες τρέλες τους και τις υποχρεώσεις της εργασίας. Προσοχή, βε-

βαίως μήπως η όψη αυτή γεννήσει και θέματα δικαστηρίων που καλό θα ήταν 

να τα αποφύγετε γιατί θα σας τραβήξουν επί μακρόν. Την επομένη στις 2 η 

Πανσέληνος σε άσχημη τοποθέτηση σε σχέση με αυτό το ΤΑΥ, θα δώσει κι ένα 

χτύπημα από ότι φαίνεται στα οικονομικά σας. Παρόλα αυτά οι όψεις αυτές 

δεν είναι μοιραίες, αλλά διαχειρίσιμες. Ο Ερμής στην Παρθένο, αν δουλέψει 

σωστά μέχρι τις 6 του μήνα, μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τα χειρό-

τερα. Από τις 6 του μήνα η Αφροδίτη στο Λέοντα και ο Ερμής στο Ζυγό από τις 
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5 και μετά αλαφρύνουν λίγο το κλίμα και κάνουν τους άλλους να σας υπολογί-

ζουν περισσότερο. Το γεγονός είναι όμως η αναδρομή του Άρη από τις 10 και 

μετά που θα στυλώσει τα πόδια σε καθεστώς ανυπακοής σε σχέση με τις υπο-

χρεώσεις του. Συνάδελφοι δε θα επιστρέφουν από διακοπές, θα διακηρύσσουν 

ανυπακοή και γενικά θα υπακούουν στους κανονισμούς. Μέχρι το τέλος του 

μήνα θα συνεχίσει έτσι η κατάσταση σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας. Ακόμα 

και η Νέα Σελήνη στις 17 θα προσπαθήσει να επαναφέρει την τάξη, αλλά του 

κάκου. Προς το τέλος του μήνα δε, αυτοί οι ανυπόφοροι μοναχικοί αρνητές του 

κατεστημένου ίσως κερδίσουν και την υποστήριξη μερικών από σας, ιδιαίτερα 

του τρίτου δεκαημέρου. Χαρακτηριστικό του μήνα οι επιχειρήσεις και τα ταξί-

δια που ξεκίνησαν μετά βαΐων και κλάδων και απέτυχαν παταγωδώς. Νομικές 

διεκδικήσεις για δικές σας απώλειες δεν μπορούν να αποκλειστούν. 

 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Δυσκολίες τις πρώτες μέρες του Αυγούστου είναι δυνατόν να έχουν κάποιοι 

πολλοί κοντινοί σας φίλοι. Με την Πανσέληνο στις 2 του μήνα ίσως εμπλακείτε 

κι εσείς - και δε θα είναι για καλό σας. Ο Ερμής στο ζώδιο σας θα σας προφυ-

λάξει μέχρι τις 6 του μήνα, μετά τις 6 όμως μπαίνει στον Ζυγό, όπου νοιάζεται 

περισσότερο να μη στενοχωρήσει τους άλλους παρά να λύσει το πρόβλημα. 

Παρόλα αυτά σε συνδυασμό με την Αφροδίτη στο Λέοντα, ίσως βρείτε τρόπο 

να φύγετε σε μία απόδραση στην οποία θα συμμετέχει και μία διακριτική σας 

σχέση. Τα δύσκολα έρχονται από τις 10 και μετά με την αναδρομή του Άρη, ο-
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πότε και τα πράγματα στα οικονομικά και τα ερωτικά σας αρχίζουν και πηγαί-

νουν τελείως ανάποδα. Άστοχες κινήσεις και εκνευρισμός μπορεί να διώξουν 

από κοντά σας άτομα για τα οποία παλέψατε τους προηγούμενους δύο μήνες. 

Ο εγωισμός σας θα είναι μάλλον το αίτιο γι’ αυτό. Η Νέα Σελήνη στις 17 θα σας 

επαναφέρει στα καθ’ ημάς και στην κανονικότητα, αλλά μόνο φαινομενικά κα-

θώς το πρόβλημα θα βράζει μέσα σας όλο το μήνα. Τυχόν παράλληλες σχέσεις 

αυτό το διάστημα είναι πολύ εύκολο να αποκαλυφθούν, γι’ αυτό κανονίστε την 

πορεία σας από τους προηγούμενους μήνες. Εγχειρήσεις να αποφεύγονται και 

αυτό το μήνα, γιατί μπορεί να έχουν τραγική κατάληξη. 

 

ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Η αυτοέκφραση σας απογειώνεται. Καλές φιλικές σχέσεις όπως και με συλ-

λόγους, πιθανή συμμετοχή σας. Η Νέα Σελήνη στις 17 σας φέρνει σε επαφή με 

το υποσυνείδητο μέσω τον ονείρων. Η Πανσέληνος στις δύο του μήνα σας 

κάνει να ασχοληθείτε με θέματα υγείας και διατροφής. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Ο Αναλυτικός Ερμής από το Ζώδιο της Παρθένου, μετακινείται στο 

διπλωματικό και παρορμητικό Ζώδιο του Ζυγού. Ο Ζυγός είναι συγκαταβατικός 

και ενδιαφέρεται για επικοινωνία και συνεργασίες. Από την Παρθένο στο Ζυγό 

και αμέσως μετά στον εσωστρεφή Σκορπιό. Ανάλυση, Διαπραγμάτευση, 
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Μετασχηματισμός είναι το τρίπτυχο του Ερμή για το μήνα Σεπτέμβριο. Στις 6/9, 

η Αφροδίτη βγαίνει από το καβούκι της και μεταφέρεται με ιδιαίτερη χαρά στο 

Λέοντα. Το σκηνικό λοιπόν αλλάζει. Οι κοινωνικοί σας σχέσεις γίνονται προτε-

ραιότητα από κάθε άποψη. Ο ανάδρομος Άρης στο τέλος του μήνα, θα συνα-

ντηθεί με την Αφροδίτη από την όψη τριγώνου. Ο φιλικός σας Δίας (από άπο-

ψη τριγωνοκρατίας), βρίσκεται στην ορθή του πορεία (από 13/9). Οι Σκορπιοί 

του 2ου δεκαημέρου, αναζητούν χώρο για φαντασία και σύνθεση. Μέχρι τις 

13/9, οι κοινωνικοί πλανήτες Κρόνος-Δίας, αλλά και οι εξωκρόνιοι Χείρωνας, 

Ουρανός, Ποσειδώνας, και Πλούτωνας είναι ανάδρομοι! Είναι σα να λέμε, 

πολλές σκέψεις, εσωτερική ζωή, λίγα λόγια και ελπίζω, καλές και ωφέλιμες 

σκέψεις! 
 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας ξεκινάει με δυσκολίες στα ερωτικά σας θέματα και ίσως ένα πρόβλη-

μα που μοιράζεστε με το ερωτικό αντικείμενο του ενδιαφέροντος σας. Η 

Πανσέληνος στις 2 του μήνα, προσθέτει και θέματα υγείας στην ατζέντα για να 

κάνει τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Ευτυχώς στη δουλειά δείχνουν κατανόη-

ση για τα προβλήματα σας ή βρίσκεται τρόπος να σας καλύψουν μέχρι τις 7 του 

μήνα. Από τις 10 και μετά αναδρομεί ο Άρης αλλά για σας αυτό σημαίνει παρά-

ταση διακοπών ή προσωπικών προσπαθειών σας. Αν έχετε αποφασίσει να παί-

ξετε σε αθλητικούς αγώνες μπορεί να συνεχίσετε παρά το οικονομικό βάρος 
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των προσπαθειών σας. Το ίδιο κι αν έχετε αποφασίσει να στηρίξετε κάποιο 

παιδί σας στις ατομικές επιλογές του. Αν ξεκινήσατε πρόσφατα ελεύθερο επάγ-

γελμα, μπορεί να έχετε πεισμώσει και να λέτε ότι δε θα το εγκαταλείψετε ότι κι 

να σας λένε οι άλλοι. Η Νέα Σελήνη στις 19 υπόσχεται κάποιες νέες δουλειές 

που μπορεί να στηρίξουν οικονομικά τις προσπάθειες σας,  όμως τα αποτελέ-

σματα ίσως είναι παροδικά και μόνο γι’ αυτό το μήνα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Ένας σημαντικός φθινοπωρινός μήνας αναδιοργάνωσης φαίνεται να είναι αυ-

τός του Σεπτεμβρίου για εσάς, με τον Ήλιο από την Παρθένο να δίνει έμφαση 

σε σπουδές, ταξίδια και νομικά σας θέματα. Η Αφροδίτη από τον Λέοντα τονί-

ζει κάποιες οικονομικές σας απολαβές από τρίτους ενώ ο Ερμής από τον Ζυγό 

και μέσα στον 10ο ηλιακό σας οίκο μπορεί να φέρει κάποιες επαγγελματικές 

συμφωνίες. Οι γεννημένοι του πρώτου δεκαημέρου έχετε βάλει κάποια τάξη 

στη ζωή σας όσο αφορά τις αλλαγές σε θέματα δημιουργίας και παιδιών, όμως 

ακόμα έχετε μπροστά σας καιρό για να ολοκληρώσετε τις όποιες αλλαγές. 

Οι του δευτέρου δεκαημέρου μπορεί να δείτε ένα σχέδιό σας να λαμβάνει τη 

μορφή που θα θέλατε και να σας γεμίζει με αισιοδοξία, ή να προσανατολι-

στείτε σε κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση, όμως προσέξτε και 

τις ουτοπίες που μπορεί να κρύβουν, ειδικά οι γεννημένοι 8-10/1. Λειτουρ-

γήστε με πρακτικότητα για να μπορέσετε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.  
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Οι του τρίτου δεκαημέρου και πιο πολύ οι γεννημένοι 15-18/1, αποφύγετε εμ-

πόλεμες καταστάσεις και λεκτικές διαμάχες σε οικογενειακά και επαγγελματι-

κά θέματα και προστατέψτε την υγεία σας από εντάσεις που μπορούν να 

φέρουν στα όριά του το νευρικό σας σύστημα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας ξεκινάει με κάποια ένταση σε τυχόν θέματα υγείας που τυχόν αντιμε-

τωπίζετε. Ίσως πάλι, αν έχετε κατοικίδια, να έχετε κάποιες απώλειες από αυτόν 

τον τομέα. Η Πανσέληνος στις 2 του μήνα φέρνει αναστάτωση και στο χώρο 

που κατοικείτε ενδεχομένως με διαφωνίες των συγκατοικούντων για οικονομι-

κούς λόγους. Μέχρι τις 6 του μήνα γίνεται μία προσπάθεια να λυθούν οι δια-

φωνίες, αλλά είναι κυρίως μετά τις 6 που θα επικρατήσει ένα πνεύμα καλύ-

τερης συνεννόησης κι ίσως βρείτε κι εσείς υποστήριξη από κάποιο σύμμαχο. 

Από τις 10 και μετά η αναδρομή του Άρη επηρεάζει τις παρέες σας που φαίνε-

ται να έχουν τρελαθεί και σκοτώνονται ο ένας με τον άλλον. Αν πάλι ο σύν-

τροφος σας έχετε παιδιά από άλλο γάμο, ίσως το πρόβλημα να είναι μαζί τους. 

Η Νέα Σελήνη στις 19 δημιουργεί νέες οικονομικές υποχρεώσεις, σε μία προ-

σπάθεια να αντιμετωπιστούν μελλοντικές ανάγκες για να φροντίσετε τον εαυτό 

σας (ίσως ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο) 
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ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Με την έναρξη του μήνα εμπλέκεστε σε μία δύσκολη κατάσταση που αφορά 

κάποιο από τα παιδιά σας, ειδικά οι του τρίτου δεκαημέρου. Η Πανσέληνος 

στις 2 του μήνα δεν σας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ωστόσο και ο Ερμής 

στην Παρθένο βοηθάει στη συνεννόηση. Από τις 7 του μήνα και μετά ο Ερμής 

στο Ζυγό και η Αφροδίτη στο Λέοντα σας κάνουν να έχοντας περισσότερο στο 

μυαλό σας να κολακεύετε τους άλλους. Αυτό θα σας φανεί ίσως χρήσιμο 

ενόψει των προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η αναδρομή του Άρη στα 

οικονομικά σας. Αν έχετε ξεκινήσει να παίρνετε κάποια χρήματα από δουλειά, 

ίσως σταματήσουν οι πληρωμές παρόλο που έχετε μαζέψει δεδουλευμένα. 

Διεκδικήσεις ίσως χρειαστούν ίσως και νομικές για να πάρετε αυτά που 

δικαιούστε. Το κακό είναι ότι αυτοί που σας χρωστούν είναι φίλοι σας και 

μάλιστα μεγάλη οικονομική δύναμη. Έτσι παρά το δίκιο της προσπάθειας σας 

ίσως δεν καταφέρετε το ζητούμενο. Η Νέα Σελήνη στις 19 φέρνει ένα νέο 

μεσολαβητή στην προσπάθεια σας που γνωρίζει τους εμπλεκόμενους, αλλά 

δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει προς το παρόν να επιλύσει την υπόθεση 

σας, όσο τουλάχιστον θα είναι σε αναδρομή ο Άρης. 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Σκορπιός    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΟΧΕΣ: Σταθερός- Νερού- Φθι-

νόπωρο- Άφωνο 8ος οίκος - ΔΙΑΔΟΧΟΣ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ. 

Ο αντιθετικός χαρακτήρας αυτών των τόσο 

μυστήριων ανθρώπων μπορεί να περικλείει 

το συναίσθημα, τα ιδανικά, το μυστικισμό 

που αιχμαλωτίζει τα απλά σκεπτόμενα άτομα. Στην μυθολογία ο Σκορπιός ήταν 

αυτός που σκότωσε κατ’ εντολή της Άρτεμης, της θεάς της αγνότητας, τον 

Ωρίωνα που ήθελε να την βιάσει. Η εκδίκηση έχει σκληρό πρόσωπο. Βλέπουμε 

ότι μία απάνθρωπη πράξη τιμωρείται με μια άλλη εξίσου κακή. Όμως ποιος θα 

ορίσει τα σύνορα μεταξύ ηθικής, πάθους και εκδίκησης; Τι κρύβεται λοιπόν 

κάτω από ένα φαινομενικά ήρεμο άνθρωπο; Δύο άλλα σύμβολα του Σκορπιού 

βλέπουμε ότι είναι το φίδι και ο αετός. Δύο τόσο διαφορετικά σύμβολα που 

και τα δύο συμβολίζουν την γνώση και την σοφία αλλά από διαφορετική 

σκοπιά και οπτική γωνία. Το φίδι με τις αλλαγές του δέρματος και την σπειρο-

ειδή κίνηση που κάνει έρποντας, είναι αμφιλεγόμενο. Δείχνει την εσωτερική 

πάλη και την μεταμόρφωση έτσι ώστε να φτάσει στην μετάλλαξη και στην 

πνευματικότητα, περνώντας ίσως από δοκιμασίες που εξαγνίζουν τα ανθρώ-

πινα πάθη. Με απώτερο σκοπό να πετάξει πάνω από όλα αυτά και να γίνει 



192 
 

Αετός. Ο Πλούτωνας κυβερνήτης του Σκορπιού έχει τα ανάλογα χαρακτηριστι-

κά, είναι ο θεός του κάτω κόσμου κατά την μυθολογία, άρχοντας του σκότους 

που μέσα από την υπόγεια διαδρομή, διαβρώνει, θανατώνει και στο τέλος 

γίνεται η ανάσταση και η καινούργια ζωή. 

Χαρακτηριστικά Σκορπιού: Συναισθηματική ένταση, πάθος, σεξουαλικότητα ή 

αποχή από το σεξ, εσωστρέφεια, διεισδυτικότητα, διαίσθηση, αντοχή, συμ-

πόνια και αγάπη γιατί ξέρουν πολύ καλά τι θα πει πόνος και καταλαβαίνουν 

τους συνανθρώπους τους. Μετάλλαξη, μεταφυσική και απολυτότητα μέχρι να 

βρουν το δρόμο τους. Πρέπει να νικήσουν τις εσωτερικές τους ανασφάλειες και 

να μεταλαμπαδεύσουν το φως και στους άλλους. Αν φύγουν από την σκληρό-

τητα και την τάση εκδίκησης τότε θα είναι αρωγοί και απελευθερωτές γιατί 

έχουν μεγάλες ψυχικές δυνάμεις και μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά 

τους, δύσκολα όμως τα πάθη τους. Σωστή διαχείριση χρηματοοικονομικών. 

Μπορούν να ασχοληθούν με τα οικονομικά, την ψυχολογία, την χειρουργική. 

Επίσης θα μπορούσε να ασχοληθεί με την κυτταρολογία. Γενικά επειδή δεν 

φοβούνται ούτε την μεταφυσική ούτε τους προβληματίζει το σκοτάδι κτλ. σε 

κάθε επάγγελμά που για πολλούς είναι κόκκινη γραμμή για αυτούς είναι μια 

απλή εργασία π.χ. φύλακας νυχτερινός, ντεντέκτιβ, ή θα μπορούσε να έχει 

γραφείο τελετών. 

Συμβουλή: Μην τους κάνετε να ζηλέψουν.  
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Οκτώβριος 2020   
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Συμβόλαια, συζητήσεις σε σχέση με κεφάλαια, κληρονομιές. Οικονομικά έξοδα 

για θέματα υγείας και καθημερινότητα. Οι εντάσεις και οι διαπληκτισμοί συνε-

χίζονται αμείωτα. Η πανσέληνος την πρώτη του μήνα φωτίζει το ταπεραμέντο 

και την έντονη προσωπικότητα σας. Η Νέα Σελήνη στις 16 του μήνα φέρνει την 

σχέση σας σε προτεραιότητα. Μήνας ξεκαθαρισμάτων σε πολλά καίρια θέματα 

της ζωή σας Ο ανάδρομος Ερμής από τις 14 του μήνα φέρνει ασυνεννοησία και 

παρεξηγήσεις σε οικονομικά θέματα. Προσοχή σε συμβόλαια, υπογραφές. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Το Φθινόπωρο είναι ήδη γεγονός. Διανύουμε τον 2ο μήνα. Η φύση αλλάζει, οι 

υποχρεώσεις έχουν επιστρέψει όλες με τη σειρά, αλλά οι σκέψεις είναι σχεδόν 

κρυφές. Για άλλη μια φορά ο Ερμής ανάδρομος, από την 11η μοίρα του Σκορ-

πιού. Αγαπητοί μου Ταύροι αυτό είναι ιδιαίτερο για εσάς. Σκέφτεστε, σκέφτε-

στε, σκέφτεστε. Δεν μοιάζει να θέλετε να μας πείτε και πολλά, αλλά να…ίσως 

εκεί γύρω στις 28 του μήνα, που θα γυρίσει και πάλι στο Ζυγό, …ενδιαφερθείτε 

να μας ενημερώσετε. Φυσικά και αστειεύομαι, ωστόσο η πολύ εσωστρέφεια 

δεν κάνει καλό. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι κολλητοί σας θα προσπαθήσουν 
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να μάθουν όσο γίνεται περισσότερα. Ο δυναμικός Κρόνος από τον Αιγόκερω 

ορθοδρομεί από τις 29 Σεπτεμβρίου και ο Άρης, καλά κρατεί ανάδρομος στον 

Κριό (από την 25η έως και την 16η μοίρα). Η Κυβερνήτης σας Αφροδίτη ρίχνει 

τους τόνους, και μεταφέρεται στο ζώδιο της Παρθένου ως και τις 28 του μήνα. 

Μετά από τις 28/10, θα μπει δυναμικά στο ζώδιο του Ζυγού. Χόμπι, δημιουρ-

γική έκφραση αλλά και η διάθεση για παιχνίδι, θα είναι για εσάς το ζητούμενο. 

Παρότι κινείστε σε χαμηλούς τόνους, επιλέγετε να βγείτε. Οι ευκαιρίες για 

διασκέδαση και φλερτ θα είναι αρκετές. Θα πείτε σε κάποιες ναι; Σκεφτείτε το!   

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Από την αρχή του μήνα η Αφροδίτη από το Παρθένο θα σας φέρνει κοντά στα 

αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας, ασχοληθείτε με τη φροντίδα του σπι-

τιού, τη διακόσμηση, μπορείτε να λύσετε παρεξηγήσεις, εάν υπάρχουν, και να 

έρθετε κοντά με άτομα της οικογένειάς. Μέσα του μήνα ευνοείστε οικονομικά 

από άτομα της οικογένειας ή με τη βοήθεια τους θα καταφέρετε να κάνετε μία 

συμφωνία ή μία επένδυση που θα σας ευνοήσει οικονομικά. Από τις 14 Οκτω-

βρίου ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στο Σκορπιό και θα υπάρχουν καθυστερή-

σεις, παρεξηγήσεις, εμπόδια, ανατροπές στην καθημερινότητα, στην εργασία 

που ίσως επηρεάζουν και θέματα υγείας. Καλό είναι να επανεξετάσετε τώρα 

θέματα εργασίας, να βάλετε σε εφαρμογή κάποιο σχέδιο που το είχατε αφήσει 

στην άκρη, κάνετε μία εξέταση που την είχατε αμελήσει. Να είστε προσεκτικοί 

σε μικρά ατυχήματα στο χώρο της εργασίας, μην βιάζεστε, δεν είναι καλή στιγ-
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μή να αγοράσετε ηλεκτρονικά μέσα. Για κάποιους θα υπάρχει η δυνατότητα να 

ξαναγυρίσουν σε παλιά εργασία. Στις 16 Οκτωβρίου να είστε προσεκτικοί, πι-

θανόν να απογοητευτείτε από άτομο της οικογένειας ή από ένα άτομο στον επ-

αγγελματικό χώρο, μην κάνετε οικονομικές συναλλαγές ή κάποια οικονομική 

συμφωνία. Η Πανσέληνος στις 31 σας θυμίζει ότι εκτός από την εργασία πρέπει 

να βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε και να προσέξετε την υγεία σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Η συναισθηματική σας ισορροπία θα είναι το ζητούμενο για εσάς αυτόν τον 

μήνα. Ο Ήλιος διανύει τον Ζυγό μέσα στον 4ο ηλιακό σας οίκο δίνοντας έμφα-

ση στα θέματα της οικογένειας και των ακινήτων σας. Κι ενώ η Αφροδίτη από 

την Παρθένο σας ανοίγει καινούρια δεδομένα μέσα από μετακινήσεις και ε-

παφές, ο Ερμής από τον Σκορπιό και σε ανάδρομη πορεία από τις 14/10 μέσα 

στον 5ο σας ηλιακό οίκο σας βάζει σε επανεξέταση κάποιων ερωτικών επαφών 

ή δημιουργικών σχεδίων σας μέχρι και τις αρχές του Νοεμβρίου. Οι των πρώ-

των ημερών στα μέσα του μήνα μάλλον θα αναθεωρήσετε κάποιες επαφές και 

κουβέντες που θεωρούσατε δεδομένες. Οι του δευτέρου δεκαημέρου βρίσκε-

στε ήδη σε μια νέα εποχή όπου προσπαθείτε να συνδυάσετε την έμπνευση με 

την υλική ευμάρεια σπαταλώντας αρκετή από την ενέργειά σας. Οι του τρίτου 

δεκαημέρου συνεχίζετε να θέλετε να ξεπεράσετε τον εαυτό σας, αν και αυτός ο 

μήνας είναι μάλλον κατάλληλος για να κοιτάξετε λίγο προς τα πίσω την πορεία 

των πεπραγμένων σας. Η Νέα Σελήνη του μήνα στις 16/10 για τους γεννημέ-
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νους 13-17/7 μπορεί να σας δώσει τις πρώτες ενδείξεις για τις επικείμενες 

αλλαγές σας. Συνήθειες που είναι αγκυροβολημένες στην σιγουριά ανατρέπο-

νται κι εσείς καλείστε να ισορροπήσετε πάνω σε νέες βάσεις. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Στο μοτίβο του προηγούμενου μήνα συνεχίζει και ο Οκτώβριος. Με το καλημέ-

ρα η Πανσέληνος στον Κριό θέτει νομικά και επικοινωνιακά θέματα στο τραπέ-

ζι σας. Αν ξεκινήσατε νομικές ενέργειες τον προηγούμενο μήνα, μπαίνετε ίσως 

σε μία διαπραγμάτευση μήπως και βρείτε κάποια συμβιβαστική λύση. Οι άλλοι 

πλανήτες δε βοηθάνε όμως. Ο Ερμής στο Σκορπιό ψάχνει κίνητρα πίσω από τη 

συμπεριφορά του άλλου, ενώ η Αφροδίτη που μπαίνει στην Παρθένο από τις 

2/10 χαίρεται να βρίσκει ποιος έχει κάνει λάθος. Οι προσπάθειες να βρεθούν 

λύσεις θα οδηγήσουν σταδιακά σε σύγκρουση με την αντίθεση Ήλιου Άρη στις 

13 Οκτωβρίου να δίνει το σύνθημα παράλληλα με την αναδρομή του Ερμή. Η 

Νέα Σελήνη στις 16 αν και με καλές προθέσεις, θα στέκει αδύναμη να λύσει τα 

θέματα ενόψει της παντελούς άρνησης της άλλης πλευράς να υπαναχωρήσει. 

Από 19 ως 25/10 το τρίγωνο της Αφροδίτης με τους τρεις μεγάλους στον Αιγό-

κερω θα ευνοήσει τα οικονομικά σας, μόνο αν υιοθετήσετε την στάση του yes 

man. Οι τελευταίες μέρες του μήνα με την επιστροφή του ανάδρομου Ερμή και 

την είσοδο της Αφροδίτης στο Ζυγό αφήνουν μερικές ελπίδες για εκτόνωση 

προς το παρόν της όποιας κρίσης όμως η Πανσέληνος στις 31 μάλλον θα τινάξει 

πάλι τα επαγγελματικά σας σχέδια στον αέρα. 
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Δυναμικό ξεκίνημα κι αυτό το μήνα με νέα ερεθίσματα και προκλήσεις στα 

ερωτικά και τα οικονομικά σας. Εάν έχετε κάποιου είδους αντικείμενο του πό-

θου από το καλοκαίρι και μετά μία νέα προσπάθεια προσέγγισης ίσως ξεκι-

νήσει. Αν και αρχικά θα δημιουργηθούν ελπίδες ότι θα υπάρξει επαναπροσέγ-

γιση, στην πραγματικότητα θα υπάρξουν εκ νέου διαφωνίες γύρω στις 13 του 

μήνα και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Αν το αντικείμενο του πόθου σας ε-

μπλέκεται με αφαίμαξη των οικονομικών σας, τότε είναι ίσως ο καιρός να 

διακόψετε την επαφή σας. Κρυφές επικοινωνίες και συνεννοήσεις μέχρι τις 28 

που είναι ο Ερμής στο Σκορπιό θα είναι στο προσκήνιο, ενώ η Αφροδίτη θα σας 

βοηθάει να ελίσσεστε στον 1ο ηλιακό σας οίκο. Από τις 19 ως τις 25 σας δίνεται 

μία διέξοδος ακολουθώντας την πονηριά του Οδυσσέα να ξανακερδίσετε κά-

ποιους πόντους στην εργασία σας, από τους διευθυντές σας που μάλλον έχουν 

χάσει πάσα ιδέα από το πώς έχετε γίνει. Προς το τέλος του μήνα μετά τις 28 

μπορείτε να ξαναεξετάσετε θέματα επεμβάσεων και εγχειρήσεων, αν και 

ακόμα καλύτερα θα ήταν να τα δείτε από τα μέσα του άλλο μήνα που θα 

ορθοδρομήσει ο Άρης. Η Πανσέληνος στις 31 ίσως σας μπλέξει σε μία διαφω-

νία που μπορεί να πάρει διαστάσεις. 
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ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Συζητήσεις, επικοινωνία, στα οικονομικά πιθανές καθυστερήσεις. Καλές φιλι-

κές σχέσεις. Σταθερή ένταση όμως με το σύντροφο. Η Νέα Σελήνη στις 16 σας 

δίνει περισσότερη αυτοέκφραση. Η Πανσέληνος την πρώτη του μήνα φέρνει 

την σχέση σας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το σκληρό τετράγωνο του Άρη με 

Κρόνο και Πλούτωνα δοκιμάζει για άλλη μια φορά την υπομονή σας σε όλων 

των ειδών τις σχέσεις σας. Ο ανάδρομος Ερμής από τις 14 του μήνα φέρνει 

καθυστερήσεις στα οικονομικά σας. Πιθανές επιστροφές χρημάτων. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Το Φθινόπωρο είναι γεγονός. Διανύουμε τον 2ο μήνα. Η φύση αλλάζει, οι υπο-

χρεώσεις έχουν επιστρέψει όλες με τη σειρά, αλλά οι σκέψεις είναι σχεδόν 

κρυφές. Για άλλη μια φορά ο Ερμής ανάδρομος, από την 11η μοίρα του Σκορ-

πιού. Αγαπητοί Σκορπιοί, αναλογιστείτε μέχρι εκεί που είναι χρήσιμο. Ο ανά-

δρομος Ερμής επιστρέφει στον Ζυγό στις 28 του μήνα, και σας δίνει όρεξη για 

συζήτηση. Ο δυναμικός Κρόνος από τον Αιγόκερω μπαίνει σε ορθή πορεία από 

τις 29 και ο Άρης, καλά κρατεί ανάδρομος στον Κριό (από την 25η έως και την 

16η μοίρα). Η Αφροδίτη μεταφέρεται στο ζώδιο της Παρθένου στις 28. Μετά 

από τις 28/10, θα μπει δυναμικά στο ζώδιο του Ζυγού. Η Αφροδίτη κυβερνά τις 

σχέσεις σας σε κάθε επίπεδο. Τώρα είναι η ευκαιρία να είστε συνεπείς με τους 
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άλλους. Τι εννοώ με αυτό; Πιο τρυφεροί, επικοινωνιακοί και ίσως πιο αισθαντι-

κοί. Οι φιλίες σας μέσα στο μήνα θα παίξουν ρόλο καθοριστικό.  
 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Με το καλημέρα Πανσέληνο τον Οκτώβριο, ευτυχώς όχι απαραίτητα αρνητική 

για σας, που από ότι φαίνεται διασώζεστε από τις περισσότερες αρνητικές 

όψεις αυτού του χρόνου. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο βοηθάει τα 

επαγγελματικά σας ίσως και μέσω μιας συνεργασίας με γυναικείο πρόσωπο. Ο 

Ερμής στο Σκορπιό ορθόδρομος και ανάδρομος αυτό το μήνα σας κάνει να 

αναρωτιέστε πολλά και να είστε λιγότερο επικοινωνιακός από ότι συνήθως. 

Γύρω στις 13 με την αντίθεση Ήλιου Άρη βρίσκεστε ίσως σε θέση διαιτητή 

προσπαθώντας να βοηθήσετε και τις δύο πλευρές με τους οποίους είστε φίλοι. 

Γενικά μιλώντας ο μήνας είναι σα να περνάει από πάνω σας και να μη σας 

αγγίζει και νιώθετε ότι παρακολουθείτε παράσταση για τα προβλήματα τρίτων. 

Η Πανσέληνος στις 31 είναι πιθανόν να σας αφήσει κάποιο πρόβλημα υγείας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Με έμφαση στην επαγγελματική και κοινωνική εικόνα σας βρίσκει ο Οκτώβριος 

με τον Ήλιο να διανύει τον 10ο ηλιακό σας οίκο, αλλά και με μια τάση αυτο-

κριτικής μπροστά σε κάποια ανάληψη ευθυνών από μεριά σας. Πολλοί θέλετε 

να βάλετε σε μια τάξη τα πλάνα σας αυτήν την εποχή, όμως κάποιες ανατροπές 
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φαίνεται να σας πηγαίνουν πίσω σχεδόν για όλο τον μήνα, άλλοτε ευεργετικά 

κι άλλοτε προκλητικά. Οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο περνάτε μια περί-

οδο όπου θέματα ερωτικά, δημιουργικά και παιδιών σας προβληματίζουν και 

περνούν από επανεξέταση. Αποφύγετε αυτόν τον μήνα τα βιαστικά συμπε-

ράσματα για την πορεία των εξελίξεων τους, συγκρατήσετε τον απότομο και 

διασπαστικό λόγο και προτιμήστε την ενδοσκόπηση. Οι του δευτέρου δεκαημέ-

ρου έχετε μια καλή προοπτική ανάπτυξης αυτόν τον μήνα, όσο και καλή τύχη, 

σε θέματα ταξιδιών, εκπαίδευσης και ομαδικών δραστηριοτήτων. Οι γεννημέ-

νοι 9-10/1 αποφύγετε υπερβολές, ουτοπίες, σπατάλη ενέργειας και υπερεκτί-

μηση των δυνατοτήτων σας. Οι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο αποφύγετε 

παιχνίδια επιβολής και εξουσίας στον οικογενειακό και στον επαγγελματικό 

σας τομέα. Πιο πολύ προσοχή οι γεννημένοι 12-15/1. Περνάτε τις τελευταίες 

προκλήσεις και καλείστε μέσα από σημαντικές εξελίξεις να αναδιαμορφώσετε 

τόσο τον εαυτό σας όσο και το περιβάλλον σας προς μια νέα κατεύθυνση. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Με προβλήματα σε επικοινωνίες στο άμεσο περιβάλλον κυρίως για το πρώτο 

δεκαήμερο ίσως ξεκινάει αυτός ο μήνας. Τρεχάματα σε συγκοινωνίες, εφορίες, 

ζητήματα με το μεταφορικό μέσο ίσως σας απασχολήσουν με την Πανσέληνο 

στην αρχή του μήνα. Στις 13 ο Ήλιος κάνει αντίθεση με τον Άρη στον ίδιο άξονα 

στο ηλιακό σας ωροσκόπιο μεταφέροντας αυτή τη φορά το πρόβλημα στο δεύ-

τερο δεκαήμερο. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο δεν είναι σίγουρο ότι 
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θα βοηθήσει, καθώς μπορεί να δείχνει άτομα που βάζουν μπροστά το προσω-

πικό τους συμφέρον αντί για το δικό σας. Η αναδρομή του Ερμή παρατείνει πε-

ρίπλοκες καταστάσεις στην εργασία και εκκρεμότητες που θα έπρεπε να επιλυ-

θούν σύντομα τραβάνε σε μάκρος. Η Νέα Σελήνη στις 16 είναι αδύναμη για να 

επιλύσει προβλήματα μέσω νομικών οδών ή αμοιβαίων υποχωρήσεων κι έτσι 

τα προβλήματα παραμένουν. Μόνο μετά τις 28/10 φαίνεται κάποια ακτίδα φω-

τός ότι κάποιες συνεννοήσεις μπορούν να φέρουν κάποιου είδους αποτέλε-

σμα. Η Πανσέληνος στις 31 όμως ξαναφέρνει διαφωνίες και σας εκνευρίζει. 
 

ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας ξεκινάει με Πανσέληνο και με το καλημέρα σας ζητάει να καλύψετε 

έξοδα που δεν έχετε υπολογίσει. Αν και κάνετε φιλότιμη προσπάθεια, στις 13 

φαίνεται να έρχεται δεύτερη λυπητερή ή ίσως είστε εσείς που διαμαρτύρεστε 

εντόνως έξω από την εφορία. Η Αφροδίτη στην Παρθένο σας δίνει πρόσβαση 

από την άλλη σε πρόσωπο ενδιαφέροντος που χρησιμοποιώντας την καπατσο-

σύνη του μπορεί να σας βοηθήσει να ξελασπώσετε – με το αζημίωτο βέβαια. Η 

Νέα Σελήνη στις 16 φέρνει κι άλλες οικονομικές υποχρεώσεις ενδεχομένως α-

παιτήσεις φίλων που σας έχουν δανείσει σε προηγούμενους μήνες. Από τις 28 

και μετά φαίνεται σα να ηρεμείτε κάπως και καταφέρνετε να βρείτε ένα τρόπο 

συνεννόησης για να ρυθμίσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις που σας απομέ-

νουν. Η Πανσέληνος στις 31 όμως θα σας μπλέξει σε μία διαφωνία τρίτων που 

δεν υπήρχε λόγος να εμπλακείτε. 



203 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Τοξότης    από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΟΧΕΣ: Φωτιά- Μεταβλητά- Φθι-

νόπωρο- Μισό Ανθρώπινο/ Μισό Τετράποδο- 

9ος οίκος - ΚΑΤΙΩΝ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΔΙΑΣ. 

Ένα ζώδιο με ζωτικότητα, αισιοδοξία και φιλο-

σοφική σκέψη όπως και διάθεση για καινούρ-

γιες εμπειρίες. Αν δούμε το σύμβολο του Τοξότη θα καταλάβουμε πολλά από 

τα χαρακτηριστικά αυτών των καταπληκτικών ανθρώπων. Το ότι ο Τοξότης 

είναι μισός άνθρωπος που κρατά ένα τόξο σαν να είναι έτοιμος ανά πάσα 

στιγμή να στοχεύσει, δείχνει τον ανήσυχο χαρακτήρα του. Πάντα σε κίνηση με 

την πεποίθηση ότι πρέπει εξερευνήσει τα πάντα γύρω του. Εκτός από την 

ανθρώπινη μορφή έχει και το ζωώδες ένστικτο που προέρχεται από το άλλο 

μισό της μορφής του που είναι το άλογο. Την ίδια μορφή είχε ο Χείρωνας μια 

μυθική φιγούρα του πληγωμένου θεραπευτή, ο οποίος τριγυρνούσε στα δάση, 

δίδασκε, φιλοσοφούσε αλλά και προσπαθούσε να γιατρέψει τους άλλους, μιας 

και αυτός δεν μπόρεσε να γιατρευτεί ποτέ. Αναρωτείται κανείς αν μπορεί να 

βρει την χαμένη του ηρεμία, ίσως για αυτό ένας Τοξότης κυνηγά το άπιαστο, 

ίσως για αυτό δεν μπορεί να εγκλωβιστεί, γιατί ψάχνει για κάτι ανώτερο, 

διαφορετικό που θα τον βοηθήσει να ξεχάσει το δικό του τραύμα. Ο Δίας ο 
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κυβερνήτης του είναι ο βασιλιάς των θεών του Ολύμπου, ο δάσκαλος με την 

φιλεύσπλαχνη φύση. Ο πληθωρικός αυτός θεός ήταν όμως πολύ άστατος στην 

ερωτική του ζωή, ο συνεχείς επεκτατισμός και η ανάγκη για το διαφορετικό 

ίσως ξαφνιάζει, αλλά δεν τρομάζει. Η περιπέτεια είναι στο αίμα του. 

Χαρακτηριστικά του Τοξότη: Καλόκαρδος, εξωστρεφής, αισιόδοξος, ανήσυχος. 

Έχει την τάση να έλκεται από το διαφορετικό, π.χ. διαφορετικές κουλτούρες, 

γεύσεις, ιδιόρρυθμους ανθρώπους, μακρινές χώρες. Έφεση στην γνώση. Άστα-

τος συναισθηματικά, όμως αγαπητός και ενδιαφέρον άνθρωπος. Επιπόλαιος 

και τυχοδιώκτης, σε κάποιες περιπτώσεις, με αγάπη για την περιπέτεια και την 

αναζήτηση. Η φιλοσοφία είναι χαρακτηριστικό αυτού του ζωδίου αν υπάρχει 

το υπόβαθρο, αλλιώς τείνει προς την «αμπελοφιλοσοφία». Αγάπη για τα ταξί-

δια και έφεση στις ξένες γλώσσες. Κάποια από τα επαγγέλματα που θα ταίρια-

ζαν σε αυτό το ζώδιο είναι πιλότος, ταξιδιωτικός πράκτοράς, καθηγητής, φιλό-

σοφος και ελεύθερος επαγγελματίας. Ευαισθησία σε μηρούς, αίμα, συκώτι. 

Συμβουλή: Μην προσπαθήσετε να τους εγκλωβίσετε με οποιαδήποτε έννοια. 
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Νοέμβριος 2020   
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Συνέχεια συζητήσεων για κεφάλαια, κληρονομικά. Οικονομικά, σε σχέση με το 

σύντροφο, έξοδα και οι εντάσεις παραμένουν στο κόκκινο. Η Πανσέληνος στις 

30 μαζί με την έκλειψη στους Διδύμους φωτίζει τις σχέσεις με αδέλφια, συγ-

γενείς δευτέρου βαθμού. Η Νέα Σελήνη στις 15 του μήνα φέρνει στο προσκήνιο 

θέματα κεφαλαίων. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Τελικά φέτος, οι εκλείψεις έδωσαν ρεσιτάλ. Ακόμη μια Σεληνιακή έκλειψη στα 

μεταβλητά, και αυτή τη φορά στους Διδύμους στην 8η μοίρα. Οι εκπρόσωποι 

του 1ου δεκαημέρου επηρεάζονται κυρίως συναισθηματικά, αλλά τώρα, ο τομέ-

ας της έκφρασης των συναιθημάτων είναι το ζητούμενο. Αλήθεια… Πόσο ευέ-

λικτοι είστε; Αλλάζετε εύκολα γνώμη; Μήπως κολλάτε κάποιες φορές σε μια 

σκέψη; Εάν ναι, τότε «ζητήστε» της το λόγο. Αφήστε την να σας πει τα παρά-

πονά της, αλλά σε καμία περίπτωση μην αφήσετε να σας κάνει αυστηρή κριτι-

κή. Ο κυβερνήτης σας Αφροδίτη στον Ζυγό και τον Σκορπιό. Ο Ερμής ορθό-

δρομος στον Σκορπιό, (προς το τέλος του μήνα) συναντιέται με την Αφροδίτη. 

Εάν είστε ερωτευμένοι έχει καλώς. Εάν όχι, πάρτε την ευκαιρία της έκλειψης, 
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κινηθείτε με ταχύτητα εσωτερικού διαλόγου μέχρι τις 21 του μήνα, αλλά μέχρι 

τότε να έχετε ολοκληρώσει και να έχετε βγάλει συμπεράσματα. (Συμπερά-

σματα όμως, όχι μόνο από εσάς για εσάς). Ενημερώστε τους γύρω σας για τις 

αποφάσεις που πήρατε. Μα άλλα λόγια, μην κλείνεστε. Αλλάξτε ότι πρέπει, 

αλλά επικοινωνήστε με θάρρος την αλήθεια σας. Από τις 21 του μήνα, ο Ήλιος 

στον Τοξότη. Ίσως εκεί, … να δώσετε μια νότα αισιοδοξίας. Η πίστη σας 

μεγαλώνει και νιώθετε πιο προστατευμένοι. Ξανασκεφτείτε οτιδήποτε σας 

φανεί υπερβολικό (δεν θα χάσετε). 

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Ο Άρης θα είναι ανάδρομος στον 11ο οίκο σας που σχετίζεται με τις φιλίες, τις 

ομάδες, την τεχνολογία, μπορεί να έχετε προβλήματα με κάποιον φίλο σας ή 

μπερδέματα με κάποια ομάδα. Ίσως ένας φίλος σας, αλλάξει τη συμπεριφορά 

του απέναντι σας, να είστε χαμηλών τόνων και ταπεινοί, ίσως αναθεωρήσετε 

τη συμμετοχή σας σε κάποια ομάδα και απομακρυνθείτε για λίγο. Από τις 4 

Νοεμβρίου ο Ερμής θα ορθοδρομεί και έτσι θα τακτοποιήσετε ότι καθυστερού-

σε, τα οικονομικά, σας προβληματίζουν και εσείς κάνετε έξοδα για αγαπημένα 

πρόσωπα και για φίλους. Από τις 14 του μήνα θα ορθοδρομεί και ο Άρης για να 

βελτιώσετε τις σχέσεις σας με φίλους, να ενταχθείτε σε μία ομάδα, να ξεκινή-

σετε να προωθείτε τα δημιουργικά σας σχέδια και να κάνετε νέα ξεκινήματα. 

Στις 12 Νοεμβρίου θα έχουμε την συνοδό Δια - Πλούτωνα στον όγδοο οίκο σας, 

αυτό θα φέρει εύνοια στα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τους άλλους, 
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προσπαθείτε να την εκμεταλλευτείτε. Από τις 21 Νοεμβρίου η Αφροδίτη θα 

είναι στο Σκορπιό, θα ευνοήσει την καθημερινότητα, την εργασία, ευνοούνται 

έρωτες από το χώρο της εργασίας. Η Έκλειψη Σελήνης στις 30 Νοεμβρίου ίσως 

προκαλέσει νευρικότητα στις σχέσεις και τις συνεργασίες, προσπαθήστε να 

είστε ήρεμοι για να αποφύγετε την ένταση. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Η αυξημένη δημιουργικότητα, ο έρωτας, τα παιδιά και η εστίαση στην οικογέ-

νεια είναι τα ζητούμενα αυτού του μήνα. Ήλιος και Ερμής από τον Σκορπιό και 

Αφροδίτη από τον Ζυγό σας γεμίζουν με ενέργεια και δημιουργικές στιγμές 

ενισχύοντας αρκετά και την συναισθηματική σας ανάγκη για επαφές και συζη-

τήσεις που άπτονται τα παραπάνω θέματα. Οι του πρώτου δεκαημέρου συνεχί-

ζεται να βλέπετε τις μεγάλες ανατροπές σε σχέση με τα κοινωνικά σας οράμα-

τα αλλά και το άνοιγμα καινούριων επαφών στη ζωή σας. Ο Άρης επιστρέφει 

σε ορθή πορεία στον Κριό από τις 14/10 και μετά και συνεχίζει τα τραντάγματα 

στη ζωή πολλών από εσάς. Οι ευθύνες σας αρκετές και αυτόν τον μήνα, όμως 

ξεκλέψτε λίγο χρόνο και για την συναισθηματική σας ζωή που τόσο έχετε ανά-

γκη, δείτε τα ευάλωτα σημεία σας και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας. 

Αφήστε και τους άλλους να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεων τους και προς 

το τέλος του μήνα ασχοληθείτε παραπάνω με την ξεκούρασή σας. Ορίστε τα 

όριά σας και βρείτε τρόπους να χαλαρώσετε και να κάνετε την ενδοσκόπηση 

σας. Κοινωνικά αλλά και επαγγελματικά αρχίζετε και πάλι να τρέχετε για να 
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προλάβετε τα γεγονότα. Κινηθείτε με το βλέμμα σας εστιασμένο στις γρήγορες 

εναλλαγές των ημερών. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

O Άρης και αυτό το μήνα στηρίζει τις αποφάσεις σας, κυρίως για το 2ο  δεκαή-

μερο. Από τις 16 και μετά μάλιστα γυρίζει και ορθόδρομος και παίρνετε περισ-

σότερη δύναμη να υποστηρίξετε τα πιστεύω σας. Οι δύσκολες όψεις του Ερμή 

από 5 ως 9 του μήνα δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις και φέρνουν κάποια 

απογοήτευση. Η Αφροδίτη από το Ζυγό να μείνετε στο τραπέζι μέχρι τις 17, στη 

συνέχεια όμως και μέχρι τις 20 του μήνα οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται σε 

φιάσκο. Από τις 20 και μετά η Αφροδίτη μπαίνει στον 4ο ηλιακό οίκο σας και 

προκαλεί γκρίνιες και παράπονα από τους ανθρώπους που μένετε μαζί, ενώ 

μεταφέρετε κι εσείς με τη σειρά σας την κακή διάθεση στο σπίτι. Η Νέα Σελήνη 

στις 15 σας ωθεί να σιωπήσετε αποδεχόμενοι το αναπόφευκτο κάποιων εξελί-

ξεων. Στις 10 και στις 24 Νοεμβρίου αναζητήστε ηθική στήριξη σε φίλους ή 

εκμεταλλευτείτε καλλιτεχνικές εμπνεύσεις για να έχετε κάποιο έξτρα εισόδη-

μα. Η αντίθεση Αφροδίτης Ουρανού στις 27 προκαλεί οικονομικές απώλειες 

στο τρίτο δεκαήμερο, ωστόσο η Έκλειψη Σελήνης στις 30/11 λειτουργεί μάλλον 

θετικά για σας για τα ερωτικά ζητήματα και ειδικά για τους Λέοντες του πρώ-

του δεκαημέρου. 
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας συνεχίζετε μέχρι τις 15 με αναποδιές στα οικονομικά και τα ερωτικά 

που προκαλεί ο Άρης. Ειδικά για θέματα χειρουργικών επεμβάσεων περιμένετε 

μετά τις 15 για να δρομολογήσετε κάτι. Οι δύσκολες όψεις του Ερμή από τις 5 

ως τις 9 επιδρούν άσχημα στα οικονομικά σας. Η Αφροδίτη από το Ζυγό προ-

σπαθεί να διορθώσει τα πράγματα, από τις 17 ως τις 20 όμως δεν μπορεί να 

σταματήσει νέες οικονομικές απώλειες. Από τις 20 και μετά η Αφροδίτη μπαί-

νει στο Σκορπιό κι αρχίζετε να νιώθετε πιο άνετα στην άσκηση της κριτικής σας, 

μια που οι άλλοι έχουν στήσει αυτί πλέον για την άποψη σας. Η Νέα Σελήνη 

στις 15 ευνοεί τη συνεννόηση με ισχυρά πρόσωπα στη δουλειά, ειδικά για το 

τρίτο δεκαήμερο. Στις 10 και στις 24 Νοεμβρίου μπορείτε να συνδυάσετε φιλι-

κές επαφές με ερωτική προσέγγιση. Η αντίθεση Αφροδίτης Ουρανού στις 27 

σας μπλέκει σε μία διαφωνία που παίρνει έκταση, η Έκλειψη Σελήνης όμως 

στις 30 μπορεί να σημαίνει σημαντικές εξελίξεις στα επαγγελματικά σας. Το αν 

θα είναι θετικές εξαρτάται από τη διάθεση προσαρμογής σας. 

 

ΖΥΓΟΣ                 από το Μιχάλη Αντιώτη 

Η Αφροδίτη στο ζώδιο σας ενισχύει την γοητεία σας χωρίς να στερεί την διεκδί-

κηση των θέλω σας. Η σεληνιακή έκλειψη στους Διδύμους στις 30 του μήνα θα 

σας επηρεάσει σε σχέση με τ αδέλφια συγγενείς Η Νέα Σελήνη στις 15 εστιάζει 
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στα οικονομικά σας. Η Πανσέληνος στις 30 του μήνα σας απασχολεί σε θέματα 

σπουδών και ταξιδιών στο εξωτερικό. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Τελικά φέτος οι εκλείψεις έδωσαν ρεσιτάλ. Ακόμη μια Σεληνιακή έκλειψη στα 

μεταβλητά, και αυτή τη φορά στους Διδύμους στην 8η μοίρα. Οι εκπρόσωποι 

του 1ου δεκαημέρου επηρεάζονται κυρίως ψυχολογικά, αλλά τώρα, ο τομέας 

της έκφρασης είναι το ζητούμενο. Δεν είστε πολύ ευέλικτοι. Δεν αλλάζετε 

εύκολα γνώμη. Κάποιες φορές επιμένετε πολύ. Ή άσπρο ή μαύρο είναι η 

πρώτη σας σκέψη. Ο κυβερνήτης 7ου σας Αφροδίτη, βρίσκεται στον Ζυγό και 

τον Σκορπιό. Ο Ερμής ορθόδρομος στον Σκορπιό, συναντιέται με την Αφροδίτη 

(προς το τέλος του μήνα). Ενημερώστε τους γύρω σας για τις αποφάσεις σας. 

Με άλλα λόγια, μην κλείνεστε. Αλλάξτε ότι πρέπει, αλλά επικοινωνήστε με 

θάρρος την αλήθεια σας. Από τις 21 του μήνα, ο Ήλιος στον Τοξότη. Η πίστη 

σας μεγαλώνει και αισθάνεστε ασφαλείς! Η αίσθηση ότι θέλετε να είστε σε 

σχέση είναι για εσάς έντονη. Ο αστεροειδής Ήρα κάνει σύνοδο με τον Ερμή 

από το 3ο σας δεκαήμερο. Η αίσθηση της δικαιοσύνης γίνεται έντονη από κάθε 

άποψη. Ο Αστεροειδής Αστραία κόρη Διός και θεά της δικαιοσύνης, κινεί τα 

κρυμμένα σας μυστικά. Ο Αστεροειδής Δήμητρα σας δίνει αμέτρητες ευκαιρίες. 

Ευνοούνται οι εκπρόσωπο του 1ου δεκαημέρου. 
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ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης στον Κριό βοηθάει και αυτό το μήνα να έχετε δύναμη και πειθώ. Ειδικά 

μετά τις 15 σας επιτρέπει νέες πρωτοβουλίες για δουλειές στο εξωτερικό, επι-

χειρήσεις και ταξίδια. Οι δύσκολες όψεις του Ερμή μεταξύ 5 και 9 του μήνα 

επηρεάζουν την επικοινωνία σας με το έτερον ήμισυ και ίσως έχουν να κάνουν 

με διαφωνίες για το πού θα κυκλοφορήσετε και με τι οικονομική επιβάρυνση. 

Η Νέα Σελήνη στις 15 απαιτεί από σας να κάνετε κάποιες συνεννοήσεις διακρι-

τικά για να ρυθμίσετε οικονομικά χρέη. Η Αφροδίτη ως τις 17 προσπαθεί να 

διατηρήσει τα κοινά οικονομικά σας σε αξιοπρεπές επίπεδο, όμως μεταξύ 17 

και 20 κι αυτά υφίστανται σοβαρά πλήγματα. Η Έκλειψη στις 30 μάλλον είναι 

ένα τελειωτικό χτύπημα στην επικοινωνία με το σύντροφο σας, προσέξτε 

μήπως η ακολουθία των όψεων οδηγήσει σε κάτι μοιραίο. Στις 10 και τις 24 

καλές μέρες για να ησυχάσετε στο σπίτι. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Φίλοι, νέες επαφές και δημιουργικά σχέδια έρχονται τον προτελευταίο μήνα 

του χρόνου στο προσκήνιο και σας προτρέπουν να συνειδητοποιήσετε τα οφέ-

λη σε θέματα συνεργασίας. Αν και η Αφροδίτη κινείται μέσα στον 10ο ηλιακό 

σας οίκο και εστιάζει στις καλές σχέσεις με τους ανωτέρους σας, εν τούτοις οι 

όψεις της με τον Άρη από τον Κριό αλλά και τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω 

μάλλον σας βάζει σε λίγο δύσκολες διαδικασίες ως προς την διαχείριση τόσο 
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των συναισθημάτων σας όσο και των οικονομικών σας. Έτσι, οι των πρώτων 

ημερών στις αρχές του μήνα είστε ευαισθητοποιημένοι ως προς τις ιδέες που 

αναδεικνύουν τα οράματά σας και μπορείτε μέσα από επαγγελματικές συνερ-

γασίες να καταφέρετε πολλά, όμως προσέξτε λίγο στα μέσα του μήνα κάποιες 

κινήσεις ή λόγια που μπορούν να οδηγήσουν σε διάσπαση ή σε υπερεκτίμηση 

κάποιων καταστάσεων.  Οι του δευτέρου δεκαημέρου έχετε και πάλι μπροστά 

σας κάποιες διενέξεις οικογενειακές, μέχρι και τα μέσα του επόμενου μήνα, 

όπου το τοπίο μάλλον ξεκαθαρίζει οριστικά αυτή τη φορά. 

Οι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο στα μέσα του μήνα περνάτε σιγά σιγά σε μια 

νέα περίοδο στα επαγγελματικά και οικονομικά σας, πολλοί μέσα από το τέλος 

κάποιων καταστάσεων που συνοδεύονται και από τις σχετικές απώλειες, όμως 

στο τέλος του μήνα πολλά φαίνονται να αλλάζουν, κι εδώ μπορείτε να χρησι-

μοποιήσετε πλέον τόσο την εμπειρία σας όσο και τον πνευματικό σας πλούτο. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης από τον κριό συνεχίζει να διατηρεί την εστία έντασης που υπάρχει στον 

άμεσο χώρο κατοικίας σας ή στη σχέση σας με κάποιο συγγενή. Μετά τις 15 

μάλιστα που ορθοδρομεί αναμένεται να ξεκινήσει το ήδη καθυστερημένο ξε-

καθάρισμα. Οι δύσκολες όψεις του Ερμή μεταξύ 5 και 9 του μήνα μπορεί να 

σας εμπλέξουν σε κάποιο νομικό ζήτημα, που θα χρειάζεται και η παρουσία 

του παιδιού σας. Η Αφροδίτη στο Ζυγό μέχρι τις 17 δείχνει την ύπαρξη στήριξης 

σε κάποια νομική διεκδίκηση, η οποία όμως αποσύρεται κι αυτή μεταξύ 17 και 
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20 του μήνα. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό από τις 20 και μετά δείχνει μεταστροφή 

κάποιων επιτροπών ή διακαστών σε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει. Η Νέα 

Σελήνη στις 15 μπορεί να δείχνει μία εσωτερική συνεννόηση που έχει προηγη-

θεί. Η Έκλειψη Σελήνης στις 30 του μήνα μάλλον σας δίνει μία διέξοδο μέσω 

μίας εκδρομής που κάνετε με παρέα. 
 

ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο Άρης από τον Κριό συνεχίζει να σας βομβαρδίζει με έξοδα, αν και μετά τις 15 

που ορθοδρομεί ορισμένα πράγματα εξορθολογίζονται. Οι δύσκολες όψεις του 

Ερμή μεταξύ 5 και 9 του μήνα προσθέτουν έξοδα στον προϋπολογισμό σας. Η 

Αφροδίτη από το Ζυγό μέχρι τις 17 προσπαθεί να κρατήσει μία τάξη στα κοινά 

οικονομικά που διαχειρίζεστε, όμως μεταξύ 17 και 20 έρχονται νέα χτυπήματα 

στους λογαριασμούς σας. Η Νέα Σελήνη στις 15 σας επιτρέπει μία συνεννόηση 

με κάποιο γκρουπ ανθρώπων που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα υπέρ 

σας. Στις 10 και τις 24 του μήνα μάλιστα μπορεί να δεχτείτε οικονομική βοή-

θεια, αν δείξετε ξεκάθαρα ότι έχετε το ρόλο του θύματος στην κατάσταση που 

βρίσκεστε. Η Έκλειψη Σελήνης στις 30 του μήνα πάντως μπορεί να σας 

στερήσει μία θέση ευθύνης που είχατε ως τώρα. 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Το ζώδιο του Μήνα – Αιγόκερως   από την Κατερίνα Καράμπελα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΟΧΕΣ: Παρορμητικό- Γη- 

Χειμώνας- Τετράποδο- 10ος οίκος - ΚΥΡΙΟΣ. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ. 

Η σοβαρότητα και το κύρος είναι αυτό που 

εκπέμπει αυτό το ζώδιο. Η ψυχρότητα που 

εκπέμπουν είναι το πρώτο που νιώθει κά-

ποιος όταν κοιτά αυτά τα άτομα. Πόσο διαφορετική όμως είναι η ψυχοσύν-

θεση τους κανείς δεν ξέρει αν δεν τα γνωρίσει πραγματικά. Δεν σας κρύβω ότι 

δεν είναι και τόσο εύκολο το πλησίασμα. Είναι τα άτομα που το ρητό «ο 

σκοπός αγιάζει τα μέσα» είναι το μότο τους όταν θέλουν να πραγματοποιή-

σουν μια φιλοδοξία τους. Ο Πάνας ο τραγοπόδαρος θεός μοιάζει πολύ με την 

φιγούρα που αντιπροσωπεύει αυτό το ζώδιο. Η πρώτη εικόνα είναι αποκρου-

στική, ακόμα και η μητέρα του (ίσως είναι η Καλλιστώ) τρόμαξε και τον έδιωξε. 

Όμως ο Ερμής, ο πατέρας του, τον προστάτεψε και οι θεοί τον δέχτηκαν, οι 

Νύμφες τον ανάθρεψαν. Μέσα στην φύση μπορούσε να λειτουργήσει, μακριά 

από τα αδιάκριτα βλέμματα και τα επικριτικά σχόλια, να βγάλει τα ταλέντα του 

όπως το να παίζει τον αυλό και να συνθέτει μουσική. Κάτω από την άσχημη 

μορφή του και παρόλο την απομόνωση στην φύση, κρυβόταν ένας έντονα ερω-

τικός επιβήτορας. Ένας Αιγόκερως θέλει να κρύψει τον ευαίσθητο εαυτό του, 
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φοβούμενος την απόρριψη (έντονος φόβος εγκατάλειψης). Ο Κρόνος συμβολί-

ζει την εξουσία που μας καταπιέζει, είναι ο ίδιος που κυριάρχησε και πάταξε 

την τυραννία, όμως είναι και ο ίδιος σύμφωνα με τη μυθολογία που έγινε δυ-

νάστης. Μία περίπλοκη προσωπικότητα που θυμίζει ασβέστη που έξω είναι 

σκληρός και απρόσιτος, αλλά μέσα η καρδιά του είναι ζεστή αρκεί να βρει κα-

νείς το σημείο να εισχωρήσει. Ο Κρόνος είναι ο αυστηρός δάσκαλος που θα σε 

εξετάσει να δει ότι έχεις πάρει το μάθημα σου για να προχωρήσεις παρά κάτω, 

σταθερά με το πέρασμα του χρόνου. (Κρόνος-Χρόνος). 

Χαρακτηριστικά Αιγόκερου: Υπευθυνότητα, εργασιομανία, ρεαλιστής, τυπι-

κός, δομημένος. Η αυστηρότητα δεν έχει σαν αποδέκτη μόνο τους άλλους αλλά 

και τον ίδιο του τον εαυτό. Έχει μεγάλη δύναμη να αντιμετωπίζει δύσκολες κα-

ταστάσεις και μπορεί να στηρίξει και τους άλλους. Αργά αλλά σταθερά μπορεί 

να φτάσει στον στόχο του. Η φιλοδοξία και η αναγνώριση είναι ζωτικής σημα-

σίας. Ισχυρή σεξουαλικότητα αλλά καταπιεσμένη. Μπορεί και παγώνει τα συν-

αισθήματα του για να μην πληγωθεί. Η καλύτερη επίθεση του είναι η αποστα-

σιοποίηση και η σκληρότητα. Μπορεί να γίνει πεζός και χωρίς φαντασία, αλλά 

μπορεί να είναι και ο μεγάλος μύστης για την κατάκτηση της κορυφής. Αντέχει 

την μοναξιά. Επαγγέλματα που θα του ταίριαζαν θα ήταν πολιτικός, αρχιτέ-

κτονας, αυστηρός δάσκαλος, φιλόσοφος, τραπεζίτης, μαθηματικός και ότι έχει 

σχέση με γραφειοκρατικά επαγγέλματα. Ευαισθησία στα κόκκαλα και το 

δέρμα. 

Συμβουλή: Mην απαξιώσετε την δουλειά του. 
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Δεκέμβριος 2020   
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΡΙΟΣ  
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Ταξίδια στο εξωτερικό, σπουδές, μονοπωλούν το ενδιαφέρον σας. Έξοδα σε 

σχέση μ αυτά. Η πολύμηνη παραμονή του Άρη στο ζώδιο σας παρόλες τις εντά-

σεις σας ανανεώνει. Η ηλιακή έκλειψη στον Τοξότη στις 14 φέρνει στο προσκή-

νιο θέματα σπουδών, πιθανό ταξίδι στο εξωτερικό. Η Πανσέληνος στις 30 του 

μήνα φωτίζει τον οικογενειακό τομέα. Η Νέα Σελήνη στις 14 του μήνα μαζί με 

την έκλειψη σας απασχολεί σε θέματα σπουδών. Ταξίδια στο εξωτερικό. 

ΤΑΥΡΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Το πανηγύρι των εκλείψεων κάνει φινάλε με την Ηλιακή έκλειψη από το ζώδιο 

του Τοξότη, (στην 23η μοίρα). Ο Ερμής στον Σκορπιό τον Τοξότη και τον Αιγό-

κερω. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στις 21/12, σηματοδοτεί και την έναρξη του 

Χειμώνα. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό και τον Τοξότη και ο Άρης σε ορθή πορεία 

στον Κριό. Αγαπητοί μου Ταύροι, το παρασκήνιο παραμένει ενεργό. Εάν είστε 

πρωταγωνιστές ή ενορχηστρωτές, το ξέρετε μόνο εσείς. Η περίοδος των 

γιορτών, εγκαινιάζει  τον Κρόνο και πάλι στον Υδροχόο. Αυτή τη φορά μπήκε 

για τα καλά στο αέρινο και σταθερό ζώδιο του Υδροχόου, …και όσο βρίσκεται 

στο 1ο δεκαήμερο, έχει να ανταλλάξει γνώμες, που ίσως πιέσει με τις ιδέες του. 
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Φυσικά ο Κρόνος είναι χρόνος, και επίσης όριο και δομή. Κάποιες φορές, απο-

δίδει και τιμές για όσους έχουν δουλέψει σκληρά.  Από τον Αιγόκερω στον Υ-

δροχόο λοιπόν. Σε διάστημα μόλις 2 ημερών, ο Δίας θα βρίσκεται στον Υδρο-

χόο. Δίας και Κρόνος λοιπόν σε σύνοδο, ενεργοποιώντας τον σταθερό σταυρό 

και κυρίως τους εκπροσώπους των 2 πρώτων ημερών. Ποια είναι η ευκαιρία; 

Τολμήστε! Μπορείτε να καταφέρετε πολλά! Η Αφροδίτη σας από το ζώδιο του 

Τοξότη (από τις 15/12), έχει τη διάθεση για επενδυτικά ανοίγματα. Η έννοια 

«επιχειρείν» δεν είναι άπιαστο όνειρο, είναι πραγματικότητα!  

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Από την Εσμεράλδα Δόσι 

Όλο το μήνα θα σας ενδιαφέρουν σχέσεις και συνεργασίες, ίσως κάνετε κά-

ποιες γνωριμίες που θα είναι σημαντικές για το επαγγελματικό σας μέλλον. Θα 

προβληματίζεστε για μία σχέση ή συνεργασία, εάν σας καλύπτει, αν είναι αυτό 

που χρειάζεστε και έχετε ανάγκη, οι φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή 

σας, αυτό το μήνα θα σας βοηθήσουν να προωθήσετε τα σχέδιά σας και να 

κάνετε πραγματικότητα τις επιθυμίες σας, να ενταχθείτε σε κάποια ομάδα ή να 

συμμετέχετε σε συλλογική δουλειά. Στις 14 Δεκεμβρίου η Ολική Έκλειψη Ηλίου 

που πραγματοποιείται στον έβδομο οίκο σας, θα σας δώσει την ευκαιρία να 

απαλλαγείτε από μία σχέση ή μία συνεργασία που δεν σας εκφράζει, που δεν 

σας εξελίσσει, για να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο. Η Αφροδίτη από τις 16 Δεκεμ-

βρίου θα είναι στον έβδομο οίκο σας, θα φέρει αρμονία, αισιοδοξία, ευγένεια 

στις σχέσεις και τις συνεργασίες, θα είναι κατάλληλες μέρες για να κάνετε 
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δημόσιες σχέσεις, να ξεκινήσετε μία νέα συνεργασία, να βελτιώσετε μία σχέση 

που υπάρχουν προβλήματα και να ξεκινήσετε, εάν ενδιαφέρεστε, μία νέα 

σχέση, όμορφη και να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για ένα γάμο. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Φτάνοντας αισίως στον τελευταίο μήνα του χρόνου, με την μετακίνηση τόσο 

του Δία, όσο και του Κρόνου στον Υδροχόο από τις 17/12 και μετά, μια σημα-

ντική αλλαγή περιμένει εσάς τους Καρκίνους, κυρίως των πρώτων πρώτων η-

μερών γι’ αυτόν τον μήνα, σε ότι αφορά τα οικονομικά σας αλλά και τις συν-

αλλαγές σας μέσω τρίτων. Κι εδώ θα πρέπει να μπείτε σε μια καινούρια λογική 

αλλάζοντας τόσο νοοτροπία όσο και κατεύθυνση. Πολλοί θα είστε εσείς όπου 

θα αρχίσετε να νιώθετε πως τα βάρη αρχίζουν σιγάσιγά να ελευθερώνουν την 

πλάτη σας. Κι ενώ η ρουτίνα και οι καθημερινές υποχρεώσεις φαίνονται να 

τρέχουν όλο σχεδόν τον μήνα, εσείς έχετε αρχίσει ήδη να μπαίνετε σε μια και-

νούρια εποχή, ολοκληρώνοντας τον δύσκολο αυτόν χρόνο μαζί με τον Άρη πά-

νω στον 10ο ηλιακό σας οίκο και στον Κριό, όπου σχεδόν για ένα ολόκληρο 

εξάμηνο άσκησε την πίεσή του συμβάλλοντας στην μεταμόρφωσή σας. 

Από τις 21/12 και μετά το ενδιαφέρον σας εστιάζεστε στις προσωπικές σας 

σχέσεις και η καθημερινότητά σας μοιάζει να μαλακώνει. Οδεύοντας προς την 

καινούρια χρονιά το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει ραγδαία κι εσείς οι Καρκίνοι  

είστε το ένα σκέλος από την ομάδα των παρορμητικών ζωδίων που καλείστε να 
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κλείσετε τελευταίοι την πόρτα, κλείνοντας ταυτόχρονα κι ένα σημαντικό κεφά-

λαιο ζωής. 

ΛΕΩΝ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο τελευταίος μήνας του χρόνου και με τη βοήθεια Ήλιου, Ερμή και Άρη φαί-

νεται να δρομολογείτε κάποια αποτελέσματα αυτό το μήνα. Με αρκετό εκνευ-

ρισμό είναι η αλήθεια. Η Έκλειψη Ηλίου στις 14 σιγοντάρει και κερδίζει τη σιω-

πηρή συμπαράσταση τρίτων σε αυτή την κατεύθυνση για τους επόμενους έξι 

μήνες. Με την Αφροδίτη στον Τοξότη μετά τις 15 αρχίζει και επικρατεί και πε-

ρισσότερος ενθουσιασμός, καθώς πλέον έχουμε τέσσερις πλανήτες στη φωτιά 

να σας βοηθάνε. Οι καλές όψεις Ήλιου Άρη και Ερμή κρατάνε αυτή τη διάθεση 

μέχρι τις 16. Δίας και Κρόνος κάνουν σύνοδο στον Υδροχόο και επηρεάζουν 

τους γεννημένους 22 με 24 Ιουλίου επισημοποιώντας ίσως μία νέα σταθερή 

σχέση. Από τις 21 και μετά Ήλιος και Ερμής στον Αιγόκερω σας προσγειώνουν 

στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Τα Χριστούγεννα σας βρίσκουν με ένα 

ωραίο τρίγωνο Ήλιου Ερμή και Ουρανού που μπορεί να δώσει κάποιες ενδια-

φέρουσες επαγγελματικές εξελίξεις. Η Πανσέληνος στις 30 μπορεί να ξεμπλο-

κάρει περαιτέρω κάποια επαγγελματικά ζητήματα. 
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

O τελευταίος μήνας του χρόνου ξεκινάει με πολλούς πλανήτες στη φωτιά κι 

αυτό σας βγάζει καταπιεσμένο θυμό και αποδιοργανώνει την καθημερινότητα 

σας. Η Έκλειψη Ηλίου στις 14 μπορεί να σημάνει κάποια σοβαρή εξέλιξη στα 

οικογενειακά σας που θα σας επηρεάσει για το επόμενο εξάμηνο. Με την Α-

φροδίτη στον Τοξότη από τις 15 και μετά δείχνει σα να ομαλοποιούνται προ-

σωρινά κάποια θέματα, αλλά ίσως να πρόκειται για προσωρινή εξέλιξη. Οι κα-

λές όψεις Ήλιου, Άρη και Ερμή σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε θέματα υγείας 

που είναι σε εκκρεμότητα για κάποιο πρόσωπο της οικογένειας ίσως. Η σύνο-

δος Δίας και Κρόνου στον έκτο οίκο σας μπορεί να δείχνει μία νέα θέση εργα-

σίας που θα διαπρέψετε για τα επόμενα χρόνια. Από τις 21 και μετά Ήλιος και 

Ερμής στον Αιγόκερω σας επιτρέπουν να επιστρέψετε στον καλό παραγωγικό 

εαυτό σας. Το τρίγωνο Ήλιου Ερμή Ουρανού τα Χριστούγεννα μπορεί να σας 

δώσει κάποιο ευχάριστο εορταστικό ταξίδι. Η Πανσέληνος στις 30 μπορεί να 

σας δώσει καλή παρέα για να περάσετε μαζί τις γιορτές. 

 

ΖΥΓΟΣ 
από το Μιχάλη Αντιώτη 

Επικοινωνία με αδέλφια, συγγενείς. Προσοχή στην βελτίωση των σχέσεων μαζί 

τους. Η ηλιακή έκλειψη στον Τοξότη στις 14 του μήνα επηρεάζει τις προανα-
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φερθείσες σχέσεις. Η Πανσέληνος στις 30 του μήνα φέρνει πάλι τα επαγγελμα-

τικά σας σε πρώτο πλάνο. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Το πανηγύρι των εκλείψεων κάνει φινάλε με την Ηλιακή έκλειψη από το ζώδιο 

του Τοξότη, (στην 23η μοίρα). Ο Ερμής στον Σκορπιό τον Τοξότη και τον 

Αιγόκερω. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στις 21/12, σηματοδοτεί και την έναρξη 

του Χειμώνα. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό και τον Τοξότη και ο Άρης σε ορθή 

πορεία στον Κριό. Αγαπητοί μου Σκορπιοί, ο τομέας της εργασίας ανοίγει τους 

παραγωγικούς σας στόχους. Η περίοδος των γιορτών, εγκαινιάζει τον Κρόνο και 

πάλι στον Υδροχόο. Αυτή τη φορά μπήκε για τα καλά στο αέρινο και σταθερό 

ζώδιο του Υδροχόου, …και όσο βρίσκεται στο 1ο δεκαήμερο, έχει να 

ανταλλάξει γνώμες, που ίσως πιέσει με τις ιδέες του. Φυσικά ο Κρόνος είναι 

χρόνος, και επίσης όριο και δομή. Κάποιες φορές, αποδίδει και τιμές για όσους 

έχουν δουλέψει σκληρά. Από τον Αιγόκερω στον Υδροχόο λοιπόν. Σε διάστημα 

μόλις 2 ημερών, ο Δίας θα βρίσκεται στον Υδροχόο. Δίας και Κρόνος λοιπόν σε 

σύνοδο, ενεργοποιώντας τον σταθερό σταυρό και κυρίως τους εκπροσώπους 

των 2 πρώτων ημερών. 

 

 



224 
 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Μήνας για σας ο Δεκέμβριος καθώς φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 20 του 

μήνα. Με τρεις πλανήτες στη φωτιά ξεκινάει ο μήνας και σας επιτρέπει να 

πετύχετε στόχους – σα να είσαστε αθλητές - και να κατακτήσετε κορυφές. Με 

την είσοδο και της Αφροδίτης στο ζώδιο σας μετά τις 15 έχετε και την αποδοχή 

και την αναγνώριση που επιθυμείτε. Η Έκλειψη Ηλίου στις 14 μπορεί να σημαί-

νει την πτώση κάποιου πρωταθλητή που θα πέσει από το δικό σας χέρι και την 

έναρξη μίας περιόδου πρωτοκαθεδρίας. Οι καλές όψεις Ήλιου Άρη και Ερμή 

σας επιτρέπουν να δώσετε καλούς αγώνες με καλά αποτελέσματα. Η σύνοδος 

Δία Κρόνου στον 3ο οίκο σας μπορεί να σημαίνει την έναρξη συνεργασίας με 

κάποιο αδελφικό σας πρόσωπο, την έναρξη μιας ιστοσελίδας σχετικά με σας ή 

ακόμα και την αγορά ενός μεταφορικού μέσου. Από τις 21 και μετά Ήλιος και 

Ερμής στον Αιγόκερω μεταφράζουν τις προσπάθειες σας και σε οικονομικό 

αποτέλεσμα. Το τρίγωνο Ήλιου Ερμή και Ουρανού τα Χριστούγεννα σας δίνει 

κάποιες μοναδικές συναισθηματικές εμπειρίες. Η Πανσέληνος στις 30 μπορεί 

να δώσει την ευκαιρία για μία έντονη ερωτική εμπειρία. 
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ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Από την Χριστίνα Φούσκα 

Ενδοσκόπηση και οικονομική αναδιάρθρωση είναι τα ζητούμενα του τελευταί-

ου μήνα του 2020. Μέχρι και την περίοδο των εορτών είστε επιφορτισμένοι με 

την εργασία του αυτοπροσδιορισμού σας μετά από μια ομολογουμένως έντονη 

χρονιά. Γεφυρώστε το παλιό με το νέο και με μαχητικότητα και θάρρος προχω-

ρήστε μπροστά στην νέα εποχή που ανατέλλει για εσάς. 

Οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο έχετε να αναμένετε από τις 20/12 την συ-

νάντηση του Δία-Κρόνου στον Υδροχόο και την διέλευσή τους μέσα από τον 2ο 

ηλιακό σας οίκο, των οικονομικών και των αξιών σας. Με σοφία και επίγνωση 

μπορείτε να προχωρήσετε σε μια προοδευτική υλοποίηση των στόχων σας 

μέσα στην νέα χρονιά, μέσα από νέες φιλοσοφικές και ηθικές βάσεις. Οι του 

δευτέρου δεκαημέρου ψάχνετε για στιγμές ησυχίας για να μπορέσετε ξεκαθα-

ρίσετε με θέματα και άτομα του περιβάλλοντός σας που σας περιβάλλουν με 

ψευδαισθήσεις. Δώστε προσοχή στην υγεία σας και στην ξεκούρασή σας και η 

επόμενη χρονιά μπορεί να σας ανταμείψει και οικονομικά, ανασκευάζοντας 

τον κώδικα των αξιών σας. 

Τέλος οι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο αρχίζετε σταδιακά να ανακάμπτετε και 

να περνάτε νικητές  σε μια νέα περίοδο ζωής. Μέχρι και το τέλος αυτής της 

χρονιάς για πολλούς από εσάς τα ξεκαθαρίσματα συνεχίζονται. Οι γεννημένοι 

13-16/1 προσέξτε τις ακρότητες που σας διακατέχουν και χειριστείτε εκείνα τα 

απόλυτα κομμάτια σας που μπορούν να σας φέρουν σε δύσκολη θέση σε σχέ-
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ση με οικογενειακά θέματα. Περνώντας το κατώφλι του 2021 η μεταμόρφωσή 

σας θα έχει ήδη συντελεστεί. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Οι τρεις πλανήτες στη φωτιά αυτό το μήνα παρασέρνουν και σας σε παρέες και 

εξορμήσεις. Μαζί με τους άλλους μοιράζεστε και σεις τον ενθουσιασμό και την 

περιπέτεια. Η Ηλιακή Έκλειψη στις 14 μπορεί να σας βάλει σε μία νέα ομάδα 

ανθρώπων για το επόμενο εξάμηνο, που έχουν διάθεση και όρεξη για τέτοιες 

πρωτοβουλίες. Με την Αφροδίτη στον Τοξότη μετά τις 15 η παρέα σας σας χα-

ρίζει γέλιο και αισιοδοξία. Οι καλές όψεις Ήλιου Άρη και Ερμή σας επιτρέπουν 

να κάνετε και νέες γνωριμίες. Η σύνοδος Δία και Κρόνου σας δίνει ίσως μία θέ-

ση «σοφού» μέσα σε αυτόν τον κύκλο ανθρώπων, ιδιαίτερα για τους γεν-

νημένους 22 με 24 Γενάρη. Από τις 21 και μετά Ήλιος και Ερμής στον Αιγόκερω 

σας καλούν να ασχοληθείτε πάλι με θέματα υγείας, δικά σας ή δικών σας 

ανθρώπων. Το τρίγωνο Ήλιου Ερμή και Ουρανού τα Χριστούγεννα δίνει κά-

ποιες επαγγελματικές εξελίξεις που ίσως σας ανακουφίζουν. Η Πανσέληνος 

στις 30 ίσως σας βρει στη δουλειά πάντως να φυλάτε επάλξεις ή με κάποιο 

μικρό πρόβλημα υγείας για σας ή το κατοικίδιο σας. 
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ΙΧΘΕΙΣ 
Από το Βασίλη Παπαδολιά 

Ο μήνας ξεκινάει έντονα στα επαγγελματικά σας με διάθεση των άλλων να σας 

σπρώξουν σε θέσεις ευθύνης. Μπορείτε να αρπάξετε βεβαίως τις ευκαιρίες, 

αρκεί να μη σας φορτώσουν και τις ανάλογες ευθύνες. Οι καλές όψεις Ήλιου 

Ερμή και Άρη δίνουν επιτυχημένες συμφωνίες που αποφέρουν χρήματα. Η 

Ηλιακή Έκλειψη στις 14 μπορεί να αδειάσει μία θέση εργασίας, που θα είστε 

υποψήφιος να την καταλάβετε εσείς. Με την Αφροδίτη στον Τοξότη μετά τις 15 

η δημόσια εικόνα σας βελτιώνεται ακόμη περισσότερο. Η σύνοδος Δία Κρόνου 

στον 12ο ηλιακό οίκο σας σας δίνει έναν κρυφό σύμμαχο που θα φυλάει στο 

εξής τα νώτα σας. Από τις 21 και μετά Ήλιος και Ερμής στον Αιγόκερω σας 

επιτρέπουν να συνεργαστείτε με μία ομάδα της επιλογής σας. Το τρίγωνο 

Ήλιου Ερμή και Ουρανού τα Χριστούγεννα σας φέρνει κοντά σε συγγενείς που 

είχατε καιρό να μιλήσετε. Η Πανσέληνος στις 30 κλείνει τη χρονιά ευχάριστα με 

την παρέα ενός αγαπημένου ή του παιδιού σας. 
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Βιογραφικά Συντελεστών 

Κατερίνα Πιά 

 Η ενασχόλησή της με την Αστρολογία ξεκίνησε από 

μια βαθύτερη ανάγκη να προσεγγίσει τη μαγεία του 

Σύμπαντος. Μέσω της αστρολογίας ήρθε πιο κοντά 

στους αστερισμούς, τα αστέρια, τους πλανήτες. Ξεκί-

νησε να την μελετά από το 2000 και την χρησιμοποιεί 

ως εργαλείο αυτογνωσίας αλλά και κατανόησης συ-

μπεριφορών. Την γοητεύουν ιδιαίτερα η ψυχολογική 

και πολιτική αστρολογία. Σπούδασε αστρολογία στο 

Κέντρο Αστρολογικών Σπουδών του Βασίλη Παπαδολιά, την Εναλλακτική Παιδεία 

της Βασιλικής Κόντης, τη Σχολή Κοσμόγραμμα του Θανάση Ματσώτα και το 

Μεσογειακό και Βαλκανικό Ινστιτούτο Αστρολογικών Σπουδών του Χρήστου 

Άρχου, ενώ έχει παρακολουθήσει και σεμινάρια με την Μαίρη Γαλανού (Ωριαία 

και Επιλεκτική Αστρολογία), την Ευγενία Σούρδη και τον Jerry Brignone (Δρακωνική 

Αστρολογία). Έχει παρακολουθήσει επίσης και μαθήματα επιμόρφωσης στην 

διαστημική, αστροφυσική και κοσμολογία στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και τον 

κύκλο μαθημάτων (με πιστοποίηση κατόπιν εξετάσεων) «Ταξίδι στο Σύμπαν» από 

το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Email επικοινωνίας: katerinapia@hotmail.com  
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Χριστίνα Φούσκα 

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1964. Σπούδασα βρεφονηπιοκόμος, δραματοθεραπεία, 

παιγνιοθεραπεία και art-therapy και εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα για αρκετά 

χρόνια. Η ενασχόλησή μου με την αστρολογία 

ξεκίνησε σε μικρή ηλικία ίσως απ’ την ανάγκη μου να 

κατανοήσω και να ερμηνεύσω δύσκολες προσωπικές 

καταστάσεις. Το 1988-1990 παρακολούθησα μαθήμα-

τα Κλασικής Αστρολογίας με την Κατερίνα Σουτλό-

γλου. Από το 1997-2002 συνέχισα στο σπουδαστήριο 

συμβολισμών “Αστρώον” με μαθήματα Καρμικής και 

Ιατρικής Αστρολογίας, Κηρύκειο του Ερμή, και 

ανάλυση ονείρων κατά Γιούνγκ σε συνδυασμό με την Αστρολογία. Συνεργάστηκα 

με το αστρολογικό site Star-Secrets ενώ άρθρα μου έχουν δημοσιευτεί στο 

περιοδικό New Age Astrology και στο 12-Αστρολογική Επιθεώρηση. Παράλληλα 

ασχολούμαι με την συγγραφή ποίησης, διηγήματος και παραμυθιού. Ποιήματά 

μου είχαν την χαρά να διακριθούν και να συμπεριληφθούν στο λογοτεχνικό 

περιοδικό “Μύρτιλο” και στην “Σύγχρονη Ανθολογία της Νέας Ελληνικής Ποίησης”, 

ενώ διηγήματά μου έχουν παρουσιαστεί από την ομάδα Αφηγηματικού Θεάτρου 

του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Σήμερα ζω και εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας 

στα Ιωάννινα. Σημείο Επικοινωνίας: chrisfouska@ yahoo.gr  
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Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

Η Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου είναι σύμβουλος Ολιστικής και Συνδυαστικής 

Αστρολογίας, Reiki Master Teacher. Ασχολείται με την ανάλυση και τη σύνθεση 

των γενέθλιων ωροσκοπίων. Σπούδασε στο “Αστρώον Σπουδαστήριο Συμβολι-

σμών”, Κλασσική, Καρμική, Συμβουλευτική και Ιατρική Αστρολογία. Εκπαιδεύτηκε 

σε συστήματα όπως της Συναστρίας, των Διαπροσωπι-

κών Σχέσεων, της Πρόβλεψης, της Διόρθωσης Ωροσκο-

πίων κ.α. Συμμετείχε σε 5ετές εργαστήρι ονείρων σε 

συνδυασμό με την Αστρολογία, έχοντας ως κύριο άξο-

να την Αναλυτική Ψυχολογία, αλλά και τις 4 βασικές 

ιδιότητες κατά Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ. Είναι αρχισυ-

ντάκτρια και αρθρογραφεί στο περιοδικό “Πανελλήνιος 

Σύλλογος Φίλων Αστρολογίας” ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. Συνεργάτης 

του περιοδικού “New Age Astrology”. Αρθογράφησε 

για το περιοδικό “12- Αστρολογική Επιθεώρηση” των 

Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος, που είχε την τιμή να είναι 

η Πρόεδρος για το έτος 2016, 2017. Επίσης αρθογράφησε στο περιοδικό “Αστρολο-

γική Επιθεώρηση” με την επιμέλεια των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος. Κατέχει 

θέση Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. για την τριετία 2018-

2020. Είναι η δημιουργός του Blog: http://ouranokatevatoi.blogspot.com  
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Εσμεράλδα Δόσι 

 

Σπούδασα  Χημεία, αλλά το 1993 ανακάλυψα και  α-

γάπησα,  την Αστρολογία. Διαπίστωσα πως είναι μια 

σπουδαία γνώση με την οποία μπορεί κάποιος να 

γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τους γύρω του, 

προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν τις 

καλύτερες επιλογές στην πορεία που θέλουν να 

διανύσουν στη ζωή τους. Μελετώντας την Αστρολογία  

τις ενέργειες των πλανητών και πώς αυτό  επηρεάσει 

σε σημαντικό βαθμό την προσωπικότητά μας μπορούμε να ωφεληθούμε και να 

κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας και να προστατευτούμε από τις δύσκολες. Αναλύο-

ντας ένα προσωπικό χάρτη, μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις τόσο για το χαρα-

κτήρα όσο και για τις κατευθύνσεις  στη ζωή μπορούμε να αντλήσουμε οποιαδή-

ποτε πληροφορία που μας αφορά να κατανοήσουμε τις αντιδράσεις μας  και να 

μπούμε στο Ψυχικό μας κόσμο. Έτσι, από το 2012 ξεκίνησα σειρά μαθημάτων που 

αφορούν Ανάλυση Ερμηνείας Γενέθλιου Χάρτη, Μεθόδους Ετήσιων Προβλέψεων, 

Καρμική, Ψυχολογική και Εσωτερική Αστρολογία, Εκλείψεις, Ενεργειακά Κέντρα, 

Αρχές Εσωτερικής Φιλοσοφίας, Αριθμολογία,  Συναστρία,  μαθήματα Ιατρικής και 

Δραγωνικής  Αστρολογίας . Παράλληλα, παρακολούθησα εξειδικευμένα σεμινάρια 

από καταξιωμένους αστρολόγους τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. 

Ωστόσο συνεχίζω  να παρακολουθώ και να μαθαίνω ότι νέο υπάρχει για την 

αστρολογία. Συνεργάζομαι και αρθρογραφώ σε διάφορα site, εφημερίδες και 

περιοδικά. Email επικοινωνίας: esmeralda.dosi@gmail.com  

mailto:esmeralda.dosi@gmail.com


232 
 

Μιχάλης Αντιώτης 

 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην ΑΘΗΝΑ το 1974. Από 

μικρή ηλικία είχα μεταφυσικές αναζητήσεις και έλξη 

για την τέχνη της αστρολογίας και της μαντείας. 

Αυτό με οδήγησε στην αναζήτηση γνώσης πάνω σ 

αυτά κι αφού έκανα τα πρώτα σεμινάρια με την 

κύρια Ρούλα Βαλιανάτου, συνέχισα επεκτείνοντας 

τις γνώσεις μου στο αντικείμενο διαβάζοντας και 

παρακολουθώντας σεμινάρια στον κύριο Βασίλη 

Παπαδολιά. Αυτά όμως όπως όλοι γνωρίζουμε δεν έχουν τέλος, καθώς πάντα κάτι 

καινούργιο μαθαίνεις. Ασχολούμαι με ανάλυση γενεθλίου και τις προβλέψεις. 

Email: wiccancat13@yahoo.com  
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Eυαγγελία (Λιλίκα) Αθανασοπούλου 

Η Ευαγγελία (Λιλίκα) Αθανασοπούλου φοίτησε στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Αγγλικής Γλώσ-

σας και Φιλολογίας και στη Mayo School of Astrology 

στο Diploma Course. Κατέχει Feng Shui Consulting 

Certificate, Smile Meditation Training Certificate και 

Onnuri Medicine, Su-Jok Therapy Certificate. Αποτελεί 

μέλος του Πανελλήνιου Κέντρου Γνωστικών Σπουδών, 

ιδρυτικό μέλος του Αφιλοκερδούς Σωματείου Σαμάνων 

Αγκιδιστών Αστρολόγων, μέτοχος στην εταιρία Bona-

chero (όπου είναι και μέλος του ΔΣ και επί διευθύντρια 

μάρκετιγκ, δημοσίων σχέσεων). Δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως αστρολόγος, 

(σεμινάρια, ομιλίες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικά, συγγραφή, μαθήματα, 

συνεδρίες), με κύριο μέλημά της τη διάδοση αυτής της τόσο σημαντικής γνώσης 

προς την ανθρωπότητα. Υπήρξε καθηγήτρια Αγγλικών στη σχολή Ξένων Γλωσσών 

της Αεροπορίας, μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και έχει σπουδάσει ελεύθερο 

και γραμμικό σχέδιο, διακόσμηση εσωτερικών χώρων, προγράμματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, Πιάνο και Ευφώνιο. Κατέχει επίσης δίπλωμα Sommelier γιατί λα-

τρεύει το καλό φαγητό σε συνδυασμό μ’ ένα εξαιρετικό κρασί και έχει ασχοληθεί 

με θέατρο, Jazz Balet, πολεμικές τέχνες (Kung Fu,Tai Chi, Aikido), ιστιοπλοία 

(δίπλωμα ανοιχτής θαλάσσης) καταδύσεις (padi certificate), αναρριχήσεις, σκι, 

τέννις, γιόγκα, Chi Gong και πολλά είδη γυμναστικής. Είναι Δίδυμος, με Ωροσκόπο 

Ταύρο, Σελήνη στο Ζυγό, Ερμή στον Καρκίνο και Αφροδίτη στο Λιοντάρι. 
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Κατερίνα Καράμπελα 

Είμαι μελετητής της αστρολογίας, εδώ και εφτά 

χρόνια. Έχω γεννηθεί το 1967, είμαι παντρεμένη και 

έχω ένα γιό. Το ζώδιο μου είναι Αιγόκερως. Σπού-

δασα διοίκηση και οικονομία στα ΤΕΙ και ασχολήθη-

κα επαγγελματικά πολλά χρόνια με την λογιστική 

(σε χώρους ΜΜΕ). Σε μια δύσκολη συγκυρία της 

ζωής μου άρχισα να ασχολούμαι με την αστρολο-

γία.  Είχα την τύχη να έχω πολύ καλούς δασκάλους, 

Έλληνες αστρολόγους, τον Δρ Παίζη, την Κα Ευγενία 

Σούρδη, τον Κο Βασίλη Παπαδολιά καθώς και την Σχολή Αστροπαιδεία της Βάσιας 

Κόντη, που με βοήθησαν και με βοηθούν ακόμα να κατανοήσω την επίδραση των 

πλανητών. Έχω γράψει και γράφω έως σήμερα σε αστρολογικά site, καθώς και σε 

site ποικίλης ύλης (astroteam.oroscopos.gr, tarosofos.gr, lifespeed.gr, permissos.gr 

κ.α.) Γράφω επίσης εβδομαδιαίες και μηνιαίες προβλέψεις στην ιστοσελίδα star 

secrets.gr. Eίμαι ομιλήτρια σε εκδηλώσεις και σεμινάρια με αστρολογικό περιεχό-

μενο. Η αστρολογία είναι μια τέχνη-επιστήμη που χρησιμοποιεί σαν εργαλεία της 

την έρευνα και τη στατιστική. Πέραν της θεωρίας της, λόγω ακριβώς του εύρους 

των θεμάτων που εδράζεται, έχει και κάποια στοιχεία με υποψία μεταφυσικής. Η 

μελέτη και η ενασχόληση με την αστρολογία, οφείλει να είναι συνεχής και αδιά-

λειπτη και ποτέ δεν μπορείς να κατακτήσεις την πλήρη γνώση. Δεν είμαι διαισθη-

τικό άτομο, αλλά εξερευνώντας και ασχολουμένη με αυτό τον κόσμο της αστρολο-

γίας κατανοώ και καταλαβαίνω περισσότερο την ανθρώπινη φύση. e-mail: rinacap 

67@hotmail.com, FACEBOOK : Katerina Karabela  

mailto:rinacap%2067@hotmail.com
mailto:rinacap%2067@hotmail.com


235 
 

Βασίλης Παπαδολιάς 

Ο Βασίλης Παπαδολιάς, απόφοιτος της Mayo School of Astrology, ξεκίνησε να 

γράφει στην Ελλάδα στο χώρο του διαδικτύου. Είχε 

εκτενείς δημοσιεύσεις σε δημοφιλείς σελίδες όπως το 

Myhoroscope ή το ελληνικό φόρουμ του Astrodienst 

αλλά και επιλεγμένες δημοσιεύσεις στο αστρολογικό 

περιοδικό "Ζωή και Ζώδια". Συνεργάστηκε με το εναλ-

λακτικό κέντρο SMG και την ιστοσελίδα Astrology.gr. 

Εκδίδει σε συνεργασία με έγκριτους το New Age 

Astrology Magazine και συνεργάστηκε με τους Φίλους 

Αστρολογίας Ελλάδας στο περιοδικό 12-Αστρολογική Επιθεώρηση. Ήταν ιδρυτικό 

μέλος και μέλος του ΔΣ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Φίλοι Αστρολογίας 

Ελλάδος (2013), ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της εταιρίας το 2015 και ταμίας το 

2016. Έχει εκδώσει ως τώρα έντεκα βιβλία. Πραγματοποιεί τακτικά και κάθε χρόνο 

Μαθήματα Αστρολογίας, ενώ από το 2014 διατηρεί και τον εκδοτικό οίκο www.il-

piccolo.gr  
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Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις www.il-piccolo.gr  

 (2019)  Ζωδιακά Στασίματα – Τρεις Αφηγήσεις για το Ζωδιακό Κύκλο 

 (2018) Ανθολόγιο λογισμών εσωτερικής φιλοσοφίας  

 (2018) Εισαγωγή στην ψυχολογία της ανθρωποσοφίας  

 (2018) Οι επτά ακτίνες  

 (2017) Πλούτων 

 (2016) 4 διαλέξεις για την εσωτερική φιλοσοφία 

 (2016) 4 Διαλέξεις για τους χάρτες της Ελλάδας 

 (2016) Ψυχολογική αστρολογία 

 (2015) Η αστρολογία της αναζήτησης 

 (2013) Μαθήματα αστρολογίας ΙΙΙ 

 (2012) Μαθήματα αστρολογίας ΙΙ 

 (2011) Μαθήματα αστρολογίας Ι 

Σημεία διανομής: 

Κεντρική Διάθεση: Βασίλης Παπαδολιάς, Λέκκα 3-5, Σύνταγμα, Αθήνα 

Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Πύρινος Κόσμος, Ιπποκράτους 16 

Θεσσαλονίκη: Βιβλιοπωλείο Ψαράς, Φιλικής Εταιρίας 39 

Αντικαταβολές: www.il-piccolo.gr  

http://www.il-piccolo.gr/
http://www.il-piccolo.gr/


Η χρονιά του 2020 είναι μία σημαντική χρονιά για τις αρχές του 21ου 
αιώνα. Γι’ αυτό κρίναμε ότι θα ήταν χρήσιμο να εκδώσουμε ειδικά γι’ 

αυτήν έναν αναλυτικό αστρολογικό οδηγό. Στην έκδοση αυτή 
συνεργάστηκαν αφιλοκερδώς πολύ καλοί φίλοι και συνάδελφοι που θα 

ήθελα να τους ευχαριστήσω και ονομαστικά. Η Κωνσταντίνα 
Βλαχοπούλου, η Χριστίνα Φούσκα, η Κατερίνα Καράμπελα, ο Μιχάλης 

Αντιώτης, η Λιλίκα Αθανασοπούλου, η Κατερίνα Πια, η Εσμεράλδα Δόσι 
και ο Βασίλης Παπαδολιάς βοήθησαν στο να φτιαχτεί αυτός ο οδηγός για 

να έχετε μία πυξίδα με βάσει τα ζώδια που σας επηρεάζουν για το 
επόμενο έτος. Φυσικά όσοι γνωρίζουν λίγο καλύτερα αστρολογία, ξέρουν 

ότι για να μπορεί κανείς να είναι πιο ακριβής πάντα πρέπει να εξετάζει 
τον ατομικό χάρτη. Παρόλα αυτά η επιρροή του κάθε ζωδίου στον 

ατομικό μας χάρτη είναι σημαντική και πολλές σημαντικές πληροφορίες 
μπορεί να αντλήσει κανείς εξετάζοντας τις ετήσιες προοπτικές του. 

Ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμες τις πληροφορίες που θα διαβάσετε σε 
αυτόν τον οδηγό και να μας ακολουθήσετε και σε επόμενες εκδόσεις μας. 

Λίγα λόγια για την έκδοση 

ISBN - 978-618-84636-2-2  


