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Ο Ωροσκόπος σας 

Πρώτα ρίχνουµε µια µατιά στο ανερχόµενο ζώδιο ή ωροσκόπο. Οι αστρολόγοι θέλουν να 

ξέρουν πιο ζώδιο ανατέλλει κατά τη στιγµή της γέννησης ενός ατόµου, επειδή δίνει την 

εικόνα για το πώς είναι ή πως το βλέπουν οι άλλοι. 

Όσοι έχετε ωροσκόπο στην Παρθένο είστε πρακτικοί, αναλυτικοί, διορατικοί, προσεκτικοί, 

απαιτητικοί, δίνετε σηµασία στη λεπτοµέρεια, είστε µεθοδικοί, ήσυχοι, ανεπιτήδευτοι, 

ντροπαλοί και σκέφτεστε τους άλλους. Είστε πολυµήχανοι κι έχετε δραστήριο και ξύπνιο 

µυαλό. Μεθοδικοί και οργανωµένοι, δε σας αρέσει να κινήστε χωρίς πλάνο. Θέλετε να 

αποκτάτε γνώσεις και να τις χρησιµοποιείτε για καλό σκοπό. Προσπαθείτε να τα κάνετε 

όλα τέλεια και θέτετε υψηλά στάνταρτ στον εαυτό σας και στους άλλους.  

Ανατέλλον ζώδιο Παρθένος 

 

 

Όψεις πλανητών  

 

Ο Ήλιος: Εσείς και το Μέλλον 

Το φως του Ήλιου είναι η ίδια η ζωή. Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει όλες εκείνες τις αλλαγές 

που θα έπρεπε να κάνουµε, όλες εκείνες τις πτυχές του εαυτού µας που ακόµα δεν έχουµε 

εξερευνήσει αλλά κατευθυνόµαστε προς αυτές. Ο Ήλιος είναι η ταυτότητά µας, το Εγώ µας, 

η πορεία στην οποία κατευθυνόµαστε και εξελισσόµαστε.  

Οι Λέοντες είναι αξιοπρεπείς, θαρραλέοι, τρυφεροί, δυνατοί, γενναιόδωροι, αθλητικοί, 

αισιόδοξοι, φιλόδοξοι, πιστοί και χαρούµενοι. Επιλέγουν να κάνουν πράγµατα που τους 

προσφέρουν ένα ευρύτερο πλαίσιο δηµιουργικότητας, οργανωτικότητας. Είναι ηγετικοί. 
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Παρά το γεγονός ότι φαίνονται δυνατοί εξωτερικά, οι περισσότεροι Λέοντες είναι µέσα τους 

ευαίσθητοι και τα αισθήµατά τους πληγώνονται εύκολα. Όταν συµβαίνει αυτό, µπορεί να 

στραφούν ενάντια στο πρόσωπο που αγαπούν. 

Στα καλύτερά τους, οι Λέοντες είναι τρυφεροί, χαρούµενοι, αισιόδοξοι άνθρωποι στους 

οποίους µπορεί να υπολογίζει κανείς ότι θα φέρουν τη λιακάδα στη ζωή των άλλων. Είναι 

εξαιρετικά γενναιόδωροι και τα χρήµατα µοιάζουν να γλιστράνε από τα δάχτυλά τους σαν 

να είναι κόκκοι άµµου.  

Ήλιος στον Λέοντα 

 

Σας ενδιαφέρει περισσότερο η αυτοσυντήρησή σας παρά οι ανάγκες ή τα συµφέροντα των 

άλλων. Έχετε µαχητικό πνεύµα και ανταγωνίζεστε τους γύρω σας. Πρέπει να µάθετε να 

συνεργάζεστε και να συµβιβάζεστε. Σας αρέσει να ξεκινάτε µικροκαβγάδες και να 

τσακώνεστε µε τους άλλους σχεδόν για κάθε θέµα, όσο τετριµµένο κι αν είναι. Οι επιθυµίες 

καταναλώνουν το καλύτερο κοµµάτι του εαυτού σας, γιατί δεν έχετε αυτοέλεγχο. Μερικές 

φορές είστε εγωιστές, συχνά νιώθετε ότι πρέπει να αγωνιστείτε για να αποκτήσετε αυτό 

που θέλετε και έχετε την τάση να τηρείτε µια στάση «εγώ πρώτα», που εξοργίζει ή 

εκνευρίζει τους άλλους.  

Ήλιος Τετράγωνο µε Άρη 

 

Η αισιοδοξία και η χαρούµενη διάθεσή σας σάς βοηθούν να κερδίσετε πολλούς φίλους και 

να επιτύχετε στη ζωή σας. Έχετε πολλή αυτοπεποίθηση που προσελκύει οφέλη µε 

εκπληκτικούς τρόπους. Θέλετε να εξελιχθείτε και να επεκταθείτε. Η όψη αυτή σας βοηθάει 

να προστατεύεστε από τους κινδύνους και τις ζηµίες, έστω και την τελευταία στιγµή. 

Κάποιος βαθµός υλικού πλούτου είναι πιθανός µε αυτήν την όψη. Έχετε µεγάλες 

προσδοκίες, αλλά δεν χρειάζεται να µάχεστε πολύ ούτε εργάζεστε σκληρά για να τις 

υλοποιήσετε. Είστε γενναιόδωροι και µεγαλόκαρδοι. Είστε υπεράνω των ευτελών πράξεων 

εκδίκησης και δεν πρόκειται να διακυβεύσετε τη φήµη σας πέφτοντας σε τέτοια επίπεδα. Η 
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όψη αυτή σας φέρνει πολλή ευτυχία στη ζωής σας και καλή διάθεση. 

Ήλιος Εξάγωνο µε ∆ία 

 

Είστε ρεαλιστές, ώριµοι, πρακτικοί, οργανωµένοι, πειθαρχηµένοι και σοβαροί. ∆εν σας 

ενοχλεί η σκληρή δουλειά και καταλαβαίνετε ότι µερικές φορές χρειάζεται χρόνος για να 

φτιαχτεί κάτι που θα έχει διαχρονική αξία. Κοιτάζετε τα πράγµατα σε βάθος και δίνετε 

προσοχή στις λεπτοµέρειες. Οι φιλοδοξίες σας είναι απόλυτα βάσιµες και δεν δίνετε 

υποσχέσεις που δεν µπορείτε να τηρήσετε. Έχετε την ικανότητα να συγκεντρώνεστε και να 

συνεχίζετε να εργάζεστε πάνω σε κάτι µέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως – και να έχει γίνει 

σωστά. Έχετε την απαραίτητη υποµονή και επιµονή για να επιτυγχάνετε ό,τι κι αν 

αναλαµβάνετε. Έχετε έντονη αίσθηση ευθύνης και είστε πολύ ευσυνείδητοι στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων σας.  

Ήλιος Τρίγωνο µε Κρόνο 

 

Είστε άτοµο µε εντάσεις και µεγάλη δύναµη βούλησης. Ό,τι κι αν βάλετε στον νου σας 

πρέπει να το επιτύχετε. ∆εν παραδέχεστε την ήττα, καµία δυσκολία δεν είναι πολύ µεγάλη 

για την ξεπεράσετε και δεν υπάρχει πρόκληση που να µη δεχτείτε. Μπορεί να κρύβετε τις 

προσωπικές σας επιθυµίες, προθέσεις και την ένταση των συναισθηµάτων σας. 

Αισθάνεστε πως κινητήρια δύναµή σας είναι κάποια βαθιά, εσώτερη αίσθηση πεπρωµένου 

και υπάρχει µια σχεδόν παρορµητική επιθυµία για προσωπική αναγνώριση. Σας 

ενδιαφέρει αποκλειστικά η δύναµη και θα προσπαθήσετε να την αποκτήσετε πάση θυσία. 

Θέλετε να είστε οι καλύτεροι σε ό,τι κάνετε και η ιδέα αυτή σας παρακινεί σε όλες σας τις 

προσπάθειες. Έχετε ισχυρό µαγνητισµό και χάρισµα και οι άνθρωποι που είναι γύρω σας 

είτε σας αγαπάνε και είναι γοητευµένοι µαζί σας, ή σας αντιπαθούν γιατί νιώθουν ότι η 

παρουσία σας τους απειλεί σηµαντικά.  

Ήλιος Σύνοδο µε Πλούτωνα 
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Η Σελήνη: Οι συναισθηµατικές βάσεις 

Εδώ µας δίνονται σηµαντικές πληροφορίες για το περιβάλλον που δηµιουργούµε γύρω 

µας και όλους αυτούς που µας στηρίζουν. Η Σελήνη όµως δεν αντιπροσωπεύει µόνο 

αυτούς που µας περιβάλλουν σήµερα, αλλά και το παρελθόν µας, τα προσωπικά µας 

βιώµατα και τα παιδικά µας χρόνια. Ξέχωρα από την κοινωνική διαδροµή µας η Σελήνη 

κυβερνά τις παλιές µας συνήθειες και τα ήθη µε τα οποία µεγαλώσαµε και που συχνά 

ανατρέχουµε πίσω για να τα ξαναβρούµε. Αντιπροσωπεύει όλες εκείνες τις εµπειρίες που 

βιώσαµε ασυνείδητα ή υποσυνείδητα, ο καθένας στο δικό του επίπεδο, όταν ήµασταν 

µικροί. Γι’ αυτόν τον λόγο η Σελήνη θεωρείται ένας µυστήριος πλανήτης, δεδοµένου ότι 

αντιπροσωπεύει τόσο τους γονείς όσο και το παιδί µας. Τους γονείς γιατί απ’ αυτούς 

προερχόµαστε και το παιδί µας γιατί οφείλουµε να ανταποκριθούµε στις ανάγκες του, 

όπως έκαναν και µε µας κάποτε.  

Είστε πολύ προσεκτικοί και πιθανώς συνεσταλµένοι, όταν πρόκειται να εκδηλώσετε στους 

άλλους τα συναισθήµατά σας. Αν και µπορεί να αγαπάτε και να νοιάζεστε κάποιον πάρα 

πολύ, σπάνια εκφράζετε αυτά τα συναισθήµατα ανοιχτά και ελεύθερα. Λειτουργείτε ίσως 

περισσότερο διανοητικά παρά συναισθηµατικά, τουλάχιστον εξωτερικά. Πολύ συχνά η 

αγάπη σας εκφράζεται µε µια προσπάθεια βοήθειας, µε το να κάνετε κάτι χειροπιαστό που 

θα ωφελήσει ή θα εξυπηρετήσει µε κάποιον τρόπο. Μπορεί να δυσκολεύεστε να δεχτείτε 

ζεστασιά, τρυφερότητα ή εκτίµηση γιατί συχνά αισθάνεστε άβολα µε τις επιδείξεις 

συναισθήµατος από και προς εσάς.. 

Σελήνη στην Παρθένο 

Σας ενδιαφέρουν τα κίνητρα, τα συναισθήµατα, η προσωπική ζωή και τα προβλήµατα των 

άλλων. Συµπαραστέκεστε ως ακροατής, αλλά σας αρέσει να συζητάτε επί ώρες ατελείωτες 

τις δικές εµπειρίες και τα συναισθήµατά σας. Έχετε ταλέντο να κάνετε τους άλλους να σας 

ανοίγονται και να σας λένε τα πάντα για τη ζωή τους, τα όνειρά τους, τις επιθυµίες τους και 

άλλα πράγµατα που έχουν προσωπική σηµασία γι’ αυτούς.  

Επειδή τα συναισθήµατά σας και η ορθολογιστική σκέψη σας είναι τόσο στενά 
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αλληλένδετα, συχνά, µεταπηδάτε από την ακραία λογική στο υπερβολικό συναίσθηµα. 

Σελήνη Σύνοδο µε Ερµή 

 

Έχετε πολλή ενέργεια και ζωτικότητα και η όψη αυτή ενισχύει την καλή σας υγεία και τη 

συναισθηµατική σας ευεξία. Είστε κατηγορηµατικοί και αντιµετωπίζετε τις δυσκολίες σας µε 

άµεσο τρόπο που δεν επιδέχεται ανοησίες. ∆εν µεµψιµοιρείτε γύρω από τα προβλήµατά 

σας, αλλά απλώς προχωρείτε και προσπαθείτε να τα εξαλείψετε. ∆εν δείχνετε ιδιαίτερη 

συµπάθεια στους άλλους όταν «κλαίγονται» για τα προβλήµατά τους και δεν προσπαθούν 

να κάνουν τίποτα γι’ αυτά.  

Σελήνη Τρίγωνο µε Άρη 

 

Είστε πολύ φιλόδοξοι, αλλά η πραγµατική παγίδα αυτής της όψης είναι η 

αυτοαµφισβήτηση. ∆εν εµπιστεύεστε τον εαυτό σας και τις προσωπικές σας δυνατότητες, 

τα ταλέντα ή τις δεξιότητές σας. Πιστεύετε ότι δεν έχετε αυτό που χρειάζεται για να σας 

συµπαθούν οι άλλοι. 

Υπάρχουν καθυστερήσεις και εµπόδια στον δρόµο σας για επιτυχία. Παρά το γεγονός ότι 

είστε άτοµο µε έλεγχο, σοβαρό και πρακτικό, µέσα σας είναι κλειδωµένος ένας άλλος 

εαυτός ζεστός και τρυφερός που περιµένει την ευκαιρία να βγει προς τα έξω. Αυτό όµως 

σηµαίνει ότι ίσως διακινδυνεύσετε να ξαναπληγωθείτε. Μαθαίνετε από τις εµπειρίες. 

Σελήνη Τετράγωνο µε Κρόνο 

 

Έχετε έντονη, αλλά κρυφή συναισθηµατική φύση και αποζητάτε δυνατές συναισθηµατικές 

εµπειρίες. Είστε πολύ ασταθείς και µοιάζετε µε ηφαίστειο. Τη µία στιγµή είστε ήσυχοι και 

γαλήνιοι και την επόµενη εκρήγνυστε µεγάλη δύναµη και απροσδόκητη µανία. Η ένταση 

αυτών των αντιδράσεων εκπλήσσει µερικές φορές και σας τους ίδιους. Έχετε την τάση να 

είστε συναισθηµατικά δεµένοι µε τους ανθρώπους και τα πράγµατα για τα οποία νοιάζεστε. 
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Μερικές φορές µπορεί να σας κυριεύουν τόσο πολύ τα συναισθήµατα και οι επιθυµίες σας, 

ώστε να κάνετε πράγµατα αντίθετα προς την ίδια σας την κρίση και τη λογική. Έχετε την 

τάση να χειραγωγείτε και να ελέγχετε τους άλλους µε πάρα πολύ λεπτό τρόπο. Σας αρέσει 

να χρησιµοποιείτε τη δύναµή σας µε επιδέξιο τρόπο. Οι προσωπικές σας σχέσεις 

ορίζονται από το συναίσθηµα, είναι γεµάτες πάθος και συχνά θυελλώδεις και επώδυνες.  

Σελήνη Σύνοδο µε Πλούτωνα 

 

Έχετε την τάση να είστε συναισθηµατικοί και δυσκολεύεστε να κρύψετε τα συναισθήµατά 

σας. Συµπαραστέκεστε και συµπονάτε πολύ τους άλλους. Η διάθεσή σας αλλάζει διαρκώς 

και δυσκολεύεστε να πάρετε αποφάσεις. Πρέπει να στενέψετε λίγο τα συναισθηµατικά σας 

όρια. Χρειάζεστε γύρω σας ανθρώπους οι οποίοι θα σας κάνουν να νιώθετε πιο ασφαλείς. 

Έχετε την τάση να εµπλέκεστε πάρα πολύ συναισθηµατικά στη ζωή των άλλων. 

Σελήνη Σύνοδο µε Ωροσκόπο 

 

∆είχνετε ότι παραµελείτε το σπίτι σας και τους δικούς σας ανθρώπους ή την καριέρα σας 

(ή όλα αυτά) προς χάριν της κοινωνικής και προσωπικής σας ζωής. Οι σχέσεις, οι 

συνεργασίες και η προβολή του εαυτού σας λειτουργούν εις βάρος της οικογένειας. 

Σελήνη Τετράγωνο µε Μεσουράνηµα 

 

 

Ερµής: Αντίληψη και Επικοινωνία 

Ο Ερµής είναι το φως των µατιών µας, η διαρκώς µεταβαλλόµενη συνείδηση που κινείται 

από ιδέα σε ιδέα. Γι’ αυτό ο Ερµής πάντα αντιπροσωπεύει τις σκέψεις, τις αντιλήψεις και 

γενικότερα τις νοητικές διεργασίες. Επίσης, κυβερνά κάθε είδους επικοινωνία, είτε 

τηλεφωνική, είτε γραπτή, ή προφορική. Ακόµα, σκέψεις, επαφές, µέσα και οτιδήποτε 
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συνδέει και βοηθά στις συζητήσεις των ανθρώπων.  

Είστε ακριβείς, µε ξεκάθαρο, λογικό, πρακτικό και αναλυτικό νου. Ασχολείστε µε δουλειές 

που απαιτούν σχολαστική προσοχή στη λεπτοµέρεια και αποτελεσµατική οργάνωση. 

Πατάτε καλά µε τα δύο πόδια στη γη και επειδή διαθέτετε ένα κοφτερό µυαλό έχετε την 

τάση να αναπτύσσετε εξειδικευµένες δεξιότητες και τεχνική ειδηµοσύνη σε ορισµένους 

πρακτικούς τοµείς.  

Ερµής στην Παρθένο 

 

Είναι εύκολο για εσάς να εκφράσετε τα συναισθήµατα σας µε τις λέξεις και πιθανώς 

ενδιαφέρεστε για την ψυχολογία, τους διαφορετικούς πολιτισµούς, και την ιστορία. Είστε 

πολύ οξυδερκείς όσο αναφορά συναισθηµατικά ζητήµατα, και µπορεί να υπερέχετε στο 

γράψιµο, στην οµιλία, και στην επικοινωνία µε τις οµάδες. 

Σελήνη Σύνοδο µε Ερµή 

 

Έχετε ασυνήθιστη ποσότητα φαντασίας και είστε πολύ καλοί στις νοερές απεικονίσεις. 

Έχετε όνειρα και οράµατα και µπορείτε να τα κάνετε πραγµατικότητα φέρνοντάς τα στον 

ορθολογιστικό, λογικό και πρακτικό νου σας για πρακτική εφαρµογή. Είστε ανοιχτοί σε 

µεταφυσικά θέµατα ή τοµείς όπως οι θεραπευτικές µέθοδοι.  

Ερµής Εξάγωνο µε Ποσειδώνα 

 

Είστε από τη φύση σας καχύποπτοι και περίεργοι για κάθε είδους κρυφό και µυστικό. 

Λατρεύετε να παίζετε τον ντετέκτιβ, να εξερευνάτε το οτιδήποτε. ∆εν παίρνετε επιφανειακά 

τις γνώσεις, πρέπει να πηγαίνετε όσο βαθύτερα γίνεται για να βρείτε την αλήθεια. 

Λατρεύετε τα καλά µυστήρια και σας ενδιαφέρουν θέµατα όπως ο θάνατος, η 

µετενσάρκωση, το σεξ και οι αποκρυφιστικές ή φυσικές θεραπευτικές µέθοδοι. Σας αρέσει 

να ξέρετε τι κάνει ή τι σκέφτεται ο καθένας, αλλά σπάνια αποκαλύπτετε τι έχετε στο µυαλό 
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σας. Λόγω της αγάπης σας για την έρευνα και την εξερεύνηση µπορεί κάλλιστα να σας 

έλκουν τα αντικείµενα της ψυχοθεραπείας, της ψυχανάλυσης, της ψυχιατρικής ή της 

συµβουλευτικής γενικά.  

Ερµής Σύνοδο µε Πλούτωνα 

 

Είστε διαρκώς σε κίνηση και µε πολλή ενέργεια που σας δυσκολεύει να χαλαρώσετε και να 

καθίσετε σε µία θέση. Σας αρέσει να είστε υπ’ ατµόν και συµµετέχετε σε αρκετές δουλειές 

ταυτόχρονα. Το µυαλό σας είναι δραστήριο και βρίσκεστε διαρκώς σε αναζήτηση νέων 

ιδεών και πληροφοριών.  

Ερµής Σύνοδο µε Ωροσκόπο 

 

Το να µιλάτε συνεχώς για τα επαγγελµατικά σας και να καταθέτετε συνεχώς σκέψεις γι’ 

αυτά µπορεί να απογοητεύει την οικογένειά σας. Το µυαλό σας είναι συνεχώς στους 

άλλους και το τι εικόνα σχηµατίζουν για σας και λιγότερο για τους οικείους σας. 

Ερµής Τετράγωνο µε Μεσουράνηµα 

 

Αφροδίτη: Υλικές και συναισθηµατικές αξίες 

Η Αφροδίτη κυβερνά τις αξίες µας και δείχνει το µέτρο εκτίµησής µας. Σε οτιδήποτε 

δίνουµε αξία ή εκτιµούµε, είτε πρόσωπα είτε αντικείµενα, υπεύθυνη είναι η Αφροδίτη. Η 

αίσθηση της αγάπης και της συµπόνιας που νιώθουµε.  

Στα ζητήµατα της καρδιάς, είστε ζεστοί, αυθόρµητοι, φλογεροί, τρυφεροί, πιστοί και 

γενναιόδωροι. Απεχθάνεστε τη µικροπρέπεια και τη φιλαργυρία στον σύντροφό σας. 

Αναζητάτε τον ήρωα ή την ηρωίδα, τον πρίγκιπα ή την πριγκίπισσα, κάποιον που θα 

µπορέσετε να λατρέψετε, για τον οποίο θα είστε πολύ υπερήφανοι, ή κάποιον που θα σας 

κάνει να πετάξετε στα ουράνια. Ποθείτε αγάπη, εκτίµηση και προσοχή από τους άλλους 
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και σας αρέσει να είστε το επίκεντρο των πραγµάτων. Είστε µάλλον επιρρεπείς στις 

κολακείες και σας αρέσει να νιώθετε ξεχωριστοί. Επιθυµείτε και απολαµβάνετε το δράµα 

στην ερωτική σας ζωή και κάποιες µεγαλειώδεις ροµαντικές κινήσεις ή υπερβολικές 

εκφράσεις γενναιοδωρίας σάς εντυπωσιάζουν. ∆ραµατοποιείτε τα συναισθήµατά σας. 

Είστε έντιµοι, ειλικρινείς, γοητευτικοί, ευγενικοί και σας αρέσει η διασκέδαση.  

Αφροδίτη στο Λέοντα 

 

Υπάρχουν πολλά ενδεχόµενα µε αυτήν την όψη. Μπορεί να προσπαθήσετε να 

δηµιουργήσετε σχέση µε κάποιον που έχει τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα από σας. 

Ενδέχεται να είστε οικονοµικά και συναισθηµατικά σπάταλοι και να κάνετε υπερβολές στην 

εµφάνισή σας. Μπορεί να µην εκτιµάτε αυτά που έχετε γιατί τα έχετε αποκτήσει όλα πάρα 

πολύ εύκολα. Πιθανόν να µην έχει χρειαστεί ποτέ να εργαστείτε πολύ σκληρά, αφού 

µοιάζετε να έχετε την ικανότητα να κατακτάτε χωρίς προσπάθεια σχεδόν όλα όσα 

χρειάζεστε.  

Αφροδίτη Τετράγωνο µε ∆ία 

 

Έχετε την τάση να είστε αυτό που µερικοί αποκαλούν αθεράπευτα ροµαντικοί. Είστε πολύ 

ιδεαλιστές σε ό,τι αφορά την αγάπη και τον έρωτα και πολλές φορές εξιδανικεύετε το 

αγαπηµένο σας πρόσωπο µε αποτέλεσµα, όταν ανακαλύπτετε ότι τα πράγµατα δεν είναι 

έτσι, να απογοητεύεστε. Πρέπει να σταµατήσετε να κοιτάζετε τον κόσµο µέσα από ροζ 

γυαλιά, αλλά όπως ακριβώς είναι στην πραγµατικότητα. Μπορεί να περάσετε ολόκληρη τη 

ζωή σας αναζητώντας αυτό που νοµίζετε ιδανικό, αφήνοντας να περνούν από δίπλα σας 

άλλοι που πραγµατικά θα µπορούσαν να σας προσφέρουν αυτά που επιθυµείτε. Παρόλο 

που έχετε συχνά φαντασιώσεις για την αγάπη και τον έρωτα, µπορεί να αποφεύγετε να 

δηµιουργήσετε στενή σχέση µε κάποιον ή να δεσµευθείτε οριστικά. Μπορεί να 

χρησιµοποιείτε προφάσεις και να είστε ανειλικρινείς µε τον εαυτό σας και τους άλλους σε 

ό,τι αφορά τον έρωτα. 
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Αφροδίτη Τετράγωνο µε Ποσειδώνα 

 

Αγαπάτε την εργασία σας και µεταφέρετε την αγάπη σας στα άτοµα που σας πλαισιώνουν 

στον χώρο αυτόν. Θα γινόσασταν πολύ καλοί εργοδότες ή διευθυντές. 

Αφροδίτη Εξάγωνο µε Μεσουράνηµα 

 

Οι Εξωτερικοί Πλανήτες: Άρης, ∆ίας, Κρόνος 

Από τους πιο σηµαντικούς πλανήτες πέρα από την τροχιά της Γης (εξωτερικοί σε µας) 

είναι ο Άρης, ο ∆ίας και ο Κρόνος. Είναι οι πλανήτες του έξω κόσµου – η ζωή όπως την 

ανακαλύπτουµε έξω από τον εαυτό µας.  

 

Άρης: Ένστικτα και ∆ράση 

Ο Άρης είναι ο πλανήτης των συναισθηµάτων, των εσωτερικών παρορµήσεων και των 

κινήτρων. Όταν αναζητούµε τη σηµασία κάποιων πραγµάτων της ζωής µας ή οτιδήποτε 

άλλο, ο Άρης µάς ωθεί στο να συνεχίσουµε να ψάχνουµε.  

Από τη στιγµή που βάζετε έναν στόχο στο µυαλό σας, η αφοσίωσή σας, η 

αποφασιστικότητά σας και η προσήλωσή σας είναι σε υψηλό βαθµό. ∆εν τα παρατάτε 

ποτέ και δυσκολεύεστε να αλλάξετε γνώµη ή πορεία στη µέση. Είστε πιστοί σε σηµείο 

υπερβολής, εκτός κι αν κάποιος προδώσει την εµπιστοσύνη σας, οπότε µπορεί να γυρίσει 

ο κόσµος ανάποδα. Είστε υποµονετικοί και συνήθως αργείτε να θυµώσετε, εκτός αν 

κάποιος σας φτάσει στα όριά σας. Τότε είναι που σας ανεβαίνει το αίµα στο κεφάλι και 

γίνεστε πραγµατικά ταύρος.  

Άρης στον Ταύρο 
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Η επιθυµία για επιτυχία είναι δυνατή όµως συχνά στρέφετε τον εαυτό σας σε µια 

κατεύθυνση που πάει κόντρα στα συµφέροντα σας. Οι φιλοδοξίες σας µπορεί να σας 

φέρνουν στα µαχαίρια µε τα πρόσωπα εξουσίας ξανά και ξανά. Μια τάση προς τις 

αντιπαραθέσεις και το συγκινησιακό δράµα, την έχετε. 

Ήλιος Τετράγωνο µε Άρη 

 

Γεννηµένοι καθοδηγητές ή δάσκαλοι στο σπίτι, είσαστε στο φυσικό σας περιβάλλον 

κάνοντας δραστηριότητες. Αποτελείτε πηγή έµπνευσης και κινητήριο δύναµη στη ζωή των 

άλλων. Είσαστε αρκετά ικανοί να διαχειριστείτε µια πολύ δραστήρια και έντονη 

συναισθηµατική ζωή. Με δυνατό πνεύµα και ελκυστικοί. Με ευθύ χαρακτήρα και ίσως 

κάπως θορυβώδεις. 

Σελήνη Τρίγωνο µε Άρη 

 

Είστε δυναµικοί, εφευρετικοί, αυθεντικοί, γρήγοροι, νευρώδεις, ευέξαπτοι, απρόσεκτοι 

µερικές φορές, ανυπόµονοι, δραστήριοι, ανεξάρτητοι και µοναδικοί. Έχετε ταµπεραµέντο 

που µπορεί να εκραγεί ξαφνικά και να παρασύρει ό,τι και όποιον βρεθεί στον δρόµο του. 

Είστε επαναστάτες κατά βάθος και επιδιώκετε µεταρρυθµίσεις, µερικές φορές χωρίς να 

σκέφτεστε τις συνέπειες ή το κατά πόσον η νέα κατάσταση θα είναι καλύτερη από την 

προηγούµενη. Είστε σε διαρκή κίνηση γιατί η φύση σας δεν σας επιτρέπει να σταµατήσετε 

και να χαλαρώσετε. Βαριέστε εύκολα και αναζητάτε διαρκώς υπερδιέγερση, περιπέτεια και 

κίνδυνο.  

Άρης Τετράγωνο µε Ουρανό 

 

Έχετε την τάση να είστε ανεξάρτητοι, θαρραλέοι, µε ισχυρή θέληση και διεκδικητικοί. ∆εν 
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σας νοιάζει πραγµατικά τι σκέφτονται οι άλλοι για σας – είστε αυτοί που είστε. Σας αρέσει 

να έχετε δραστήριους φίλους, γεµάτους ενέργεια. Είστε ακέραιοι και πιστοί στις απόψεις 

και τις πεποιθήσεις σας. Η όψη αυτή ευνοεί το σώµα, αυξάνοντας τη ζωτικότητα και 

δίνοντας καλύτερες δυνάµεις αποκατάστασης από του µέσου όρου. 

Άρης Τρίγωνο µε Ωροσκόπο 

 

∆ίας: Ευκαιρίες και ∆ιακρίσεις 

Ο ∆ίας είναι ο πλανήτης της επιτυχίας και της επιβίωσής µας, ο τρόπος µε τον οποίον 

αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατά µας. Γι’ αυτόν τον λόγο ο ∆ίας έχει σχέση µε τον τρόπο 

που µπορούµε να επιτύχουµε επαγγελµατικά. Η ινδική λέξη για τον ∆ία είναι γκουρού. Ο 

∆ίας είναι ο γκουρού και ο οδηγός, ο τρόπος που περνάµε τη ζωή µας, το µονοπάτι µας 

και το επάγγελµά µας.  

Είστε φιλοσοφηµένοι και φιλικοί. ∆ιευρύνετε τους ορίζοντές σας και εξελίσσεστε 

χρησιµοποιώντας την ικανότητά σας να είστε εξωστρεφείς και να γίνεστε συµπαθείς στους 

άλλους. Έχετε την ικανότητα να παροτρύνετε τους άλλους προς µεγαλύτερη προσπάθεια. 

Σας αρέσουν τα όµορφα πράγµατα και ενδέχεται να ενδιαφέρεστε για την τέχνη ή τα 

νοµικά.  

∆ίας στον Ζυγό 

 

Έχετε µια αίσθηση δικαιοσύνης και µια έµφυτη ικανότητα να κατανοείτε το νόµο, είτε είναι 

φυσικός είτε είναι ορισµένος από τον άνθρωπο. Το να δείχνετε στους άλλους τον δρόµο 

δια µέσω ή παρά τα προβλήµατα που υπάρχουν στη ζωή τους είναι εύκολο χάρη στην 

ικανότητα σας να βρίσκετε µε ποιο τρόπο θα αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες της ζωής. Τυχεροί. 

Ήλιος Εξάγωνο µε ∆ία 
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Έχετε τη συνήθεια να αγνοείτε ό,τι είναι καλό για εσάς και να παίρνετε δρόµους που ξέρετε 

πως δεν θα βγάλουν πουθενά, απλώς για την πλάκα της υπόθεσης. Οι αποφάσεις 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας πρέπει να ληφθούν λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

προτιµήσεις σας και το σύστηµα αξιών σας. 

Αφροδίτη Τετράγωνο µε ∆ία 

 

Έχετε την τάση να είστε ιδεαλιστές, αισιόδοξοι, µεγάλη πίστη και φαντασία. Τα όνειρά σας 

είναι πολλά και όχι µικρά. Όταν έχετε µια ιδέα, είναι µεγαλεπήβολη. Το µεγαλύτερό σας 

ελάττωµα είναι ίσως ότι είστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και υπόσχεστε περισσότερα από αυτά 

που µπορείτε να προσφέρετε. Είστε από τη φύση σας κατάλληλοι για προβολή και 

πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.  

∆ίας Σύνοδο µε Ποσειδώνα 

 

 

Κρόνος: Υπευθυνότητες 

Μέσα από τη διαχείριση και την επίλυση των όποιων προβληµάτων µας µπαίνουµε σε µια 

διαδικασία να ανακαλύψουµε στοιχεία του εαυτού µας. Αυτό σηµαίνει ότι αν δεν 

αντιµετωπίσουµε τον Κρόνο (ή τον χρόνο) δεν θα µπορέσουµε να καλύψουµε τα όποια 

κενά. Ο Κρόνος κυβερνά τους νόµους και τα όρια του υλικού κόσµου που ζούµε. Μας 

αναγκάζει να µάθουµε, µας δείχνει τη ρηχότητα τη ζωής µας και τα τείχη που είναι 

απαραίτητα στο οικοδόµηµά µας.  

Στην καλύτερη περίπτωση, η θέση αυτή δίνει µια αγαθοεργό και φιλάνθρωπη κατεύθυνση 

στον νου µε την επιθυµία να ωφελήσει και να ανυψώσει την ανθρωπότητα µέσα από την 

πειθαρχία, τη συστηµατικότητα και τη βοήθεια, κάτω από δίκαιους νόµους και αληθινές 

θρησκευτικές αναζητήσεις. Είστε φιλοσοφηµένοι και επίµονοι. Η πνευµατική ωριµότητα 



 

 

Madonna Ανάλυση γενέθλιου ωροσκοπίου 

14 

έρχεται αργότερα στη ζωή και υπόσχεται επιτυχία. 

Κρόνος στον Τοξότη 

 

Έχετε αληθινή αγάπη για την επιστήµη και τους φυσικούς νόµους. Είστε ακούραστοι και 

σκληρά εργαζόµενοι, µε αγέρωχη αποφασιστικότητα και ικανοί να φέρνετε σε πέρας 

µεγάλα έργα, µε ευκολία. Είσαστε αφοσιωµένοι στους φίλους, πλήρεις και πιθανόν πολύ 

εγκρατείς. 

Ήλιος Τρίγωνο µε Κρόνο 

 

Η αίσθηση οργάνωσης και προσωπικής πειθαρχίας ίσως ζεί εις βάρος των 

συναισθηµάτων σας. Οι άλλοι µπορεί να αισθάνονται αποκοµµένοι από τη µη- 

ασυλλόγιστη προσέγγιση και ίσως δεν είναι τόσο υποστηρικτικοί όσο θα θέλατε. Αυτό 

µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα στη ζωή σας να είσαστε κατά µια έννοια µοναχικοί. 

Σελήνη Τετράγωνο µε Κρόνο 

 

Οι δύσκολες δουλειές µπορεί να ολοκληρώνονται χάρη στην επιµονή, την αντοχή, την 

υποµονή και τη σκληρή προσπάθειά σας. Συνδυάζετε τις καλύτερες ιδιότητες του 

ιδεαλισµού και της πρακτικότητας. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζετε στη ζωή σας δίνουν 

την ευκαιρία να δείξετε την ικανότητά σας να επιµένετε, όταν τα πράγµατα µπερδεύονται. 

Από αυτές τις καταστάσεις µπορεί να προέλθει πολλή µάθηση και ψυχική ανάπτυξη. Οι 

φιλοδοξίες σας σάς οδηγούν σε µοναδικούς, ασυνήθιστους και ίσως ακόµα και 

εκκεντρικούς δρόµους.  

Κρόνος Τρίγωνο µε Ουρανό 
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Οι Εξωκρόνιοι Πλανήτες: Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας 

Στις προηγούµενες ενότητες ενότητα αναφερθήκαµε σε πλανήτες που είναι ορατοί από τη 

Γη µε γυµνό µάτι. Γενικά, αυτοί οι πλανήτες –που ονοµάζονται και παραδοσιακοί– 

αναφέρονται στη ζωή µας όπως την ξέρουµε και τη ζούµε. Πέρα όµως απ’ αυτούς, 

υπάρχουν κι άλλοι τρεις που δεν µπορούµε να τους δούµε και που η περιστροφή τους 

γύρω από τον Ήλιο είναι σε χρόνο πολύ µεγαλύτερη από τον µέσο όρο της ζωής µας. Οι 

αστρολόγοι τους ονοµάζουν εξωκρόνιους. Αυτοί οι τρεις εξωτερικοί πλανήτες, ο Ουρανός, 

ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας, µας δίνουν πληροφορίες για το πώς θα εξελίξουµε τον 

εαυτό µας (Ουρανός), το πώς θα αντιληφθούµε και θα αποδεχθούµε το εσώτερο και µη 

προφανές (Ποσειδώνας) και το πώς θα στηριχθούµε και θα αυτοπροσδιοριστούµε 

(Πλούτωνας). 

 

Ουρανός: Καινοτοµίες, Ανατροπές και Αναθεωρήσεις 

Οι ευθύνες µπορούν να µας λυγίσουν και γι’ αυτό όλοι µας έχουµε τον δικό µας τρόπο να 

διαχειριζόµαστε ή να καταστρέφουµε τα εµπόδια που µας περιορίζουν. Ο πλανήτης που 

έχει να κάνει µε το πώς θα ξεπεράσουµε τις δυσκολίες και τα προβλήµατα της ζωής µας 

είναι ο Ουρανός. Μας δίνει την αντίληψη να ανακαλύψουµε ή να µάθουµε και να 

κατανοήσουµε τον εαυτό µας.  

Έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα προσωπικής ελευθερίας. Βρίσκετε πανέξυπνους 

τρόπους για να εκφράζεστε, να φέρεστε θεατρικά και να κάνετε πράξη τις σκέψεις σας. 

Ανακαλύπτετε νέες µεθόδους ερωτικής έκφρασης, ανατροφής των παιδιών και φροντίδας 

των ζώων.  

Ουρανός στον Λέοντα 

 

Οι κινήσεις σας µερικές φορές δεν είναι σύµφωνες µε τα κοινωνικά πρότυπα. Έχετε την 



 

 

Madonna Ανάλυση γενέθλιου ωροσκοπίου 

16 

τάση να είστε ανεξάρτητοι και καινοτόµοι σε ό,τι αφορά τα συναισθήµατά σας. Ίσως 

κάποιες φορές βγαίνετε έξω από τα συνηθισµένα µε εκρηκτική ενέργεια, ξεσπάσµατα ή 

φέρνοντας νέες ιδέες. 

Άρης Τετράγωνο µε Ουρανό 

 

Είστε ικανοί να βελτιώσετε την υπάρχουσα κατάσταση. Με διορατικότητα βρίσκετε 

τρόπους ικανούς να εξυπηρετήσουν νέες ανάγκες. Κατά κάποιον τρόπο δηµιουργείτε 

πολύτιµα πράγµατα από το τίποτα. Εφευρέσεις, ηλεκτρονικά, υπολογιστές. 

Κρόνος Τρίγωνο µε Ουρανό 

 

Ποσειδώνας: Ιδεαλισµός, Φυγή και Φαντασία 

Ακόµα και οι πιο πρακτικοί και εκλογικευµένοι από µας έχουν στιγµές που αντιλαµβάνονται 

ότι τα πράγµατα συνδέονται µε έναν ακαθόριστο τρόπο. Σταµατούµε τότε να σκεφτόµαστε 

ένα ένα κοµµάτι και προσπαθούµε να αντιληφθούµε το σύνολο. Τότε για µας «ξηµερώνει». 

∆εν φοβάστε τη σκοτεινή πλευρά της ζωής και ενδιαφέρεστε για τις θρησκείες και καθετί το 

µυστικιστικό ή απόκρυφο. Ενθαρρύνετε τη σεξουαλικότητα και τους σαρκικούς πόθους, 

τους οποίους θεωρείτε επίσης πνευµατικούς. Τα χρήµατα, η δύναµη και τα υλικά 

πράγµατα είναι τα προσδοκόµενα για σας. 

Ποσειδώνας στον Σκορπιό 

 

Μεγάλο ψυχολογικό ταλέντο. Ικανοί να αντιλαµβάνεστε και να κατανοείτε ακόµα και τα πιο 

αφηρηµένα διανοητικά πεδία και να κατεβάζετε τις ιδέες τους κάτω στη γη. Πολύ µπροστά 

στην κατανόηση της κοινωνίας. Μεγάλη αίσθηση συµπόνιας και κατανόησης των άλλων. 
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Ερµής Εξάγωνο µε Ποσειδώνα 

 

∆εν θα επιτρέπατε στον εαυτό σας να ασχοληθεί ή να κυνηγήσει τα όνειρα και τα ιδανικά 

του. Υπάρχει κάτι µέσα σας που θέλει να παραγκωνίσει και να αποκόψει κάθε πτυχή σας 

που σχετίζεται µε το όνειρο και το µυστήριο. Τα όνειρα όµως τείνουν να παρεισφρέουν και 

να σας κατατρύχουν. Χωρίς αµφιβολία ονειροπόλοι και εραστές. 

Αφροδίτη Τετράγωνο µε Ποσειδώνα 

 

Με την πορεία σας επιδιώκετε να κάνετε τα όνειρα και τα ιδανικά σας πραγµατικότητα. 

Ενδιαφέρεστε για το ενιαίο σύνολο, τον µυστικισµό, τη φιλοσοφία και όλα τα µυθικά και τα 

ονειροπόλα. Η φαντασία είναι το κλειδί που σας ωθεί σε κάθε είδους εσωτερική αναζήτηση 

και καλλιτεχνική δραστηριότητα. 

∆ίας Σύνοδο µε Ποσειδώνα 

 

Ένα χαρακτηριστικό της γενιάς σας είναι η προσφορά υπηρεσιών στους άλλους, καθώς 

και η συµµετοχή σε έργα µε σκοπό το καλό της ανθρωπότητας. Χρησιµοποιείτε τις τυχόν 

ψυχικές ή πνευµατικές ικανότητές σας για να βοηθάτε τους γύρω σας. 

Ποσειδώνας Εξάγωνο µε Πλούτωνα 

 

 

Πλούτωνας: Εσωτερική αλλαγή και Αναγέννηση 

Ο Πλούτωνας είναι ο πλανήτης της ριζικής αλλαγής που ξεκινά από τα βάθη του είναι µας 

για να κινηθεί προς την επιφάνεια. Συχνά αγγίζει τις πιο ευαίσθητες περιοχές µέσα µας και 
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εφόσον γίνει αυτό, τότε δεν έχουµε άλλη επιλογή πέρα από το να αλλάξουµε και να 

ωριµάσουµε. Οι πιο έντονες εµπειρίες ή οι στιγµές που νιώθουµε πιο ευάλωτοι είναι ο 

κατάλληλος χρόνος για τον προσδιορισµό ενός ατόµου ή αντικειµένου. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας. 

 

Τείνετε να είστε ριζοσπάστες, όταν πρόκειται για αυτο-ανάλυση, το οποίο σηµαίνει 

φροντίδα υγείας, διατροφή, φυσική ευεξία κ.ο.κ. Το να εξυπηρετείτε και να φροντίζετε τον 

εαυτό σας και τους άλλους είναι οι κύριες πηγές εσωτερικής ανάπτυξης και αλλαγών. Είστε 

ευαίσθητοι στην κριτική. 

Πλούτωνας στην Παρθένο 

 

Οι άλλοι ίσως βρίσκουν πολύ έντονους και πολύ ατοµιστές. Είσαστε ευθείς και 

καταφέρνετε να φτάνετε στην καρδιά του πράγµατος χωρίς να σκεφτείτε. Τα παιχνίδια 

εξουσίας δεν σας είναι άγνωστα ενώ πιθανόν να εργάζεστε στην πολιτική ή µε πρόσωπα 

εξουσίας, που είναι µεγαλύτερα σας. 

Ήλιος Σύνοδο µε Πλούτωνα 

 

Μπορείτε πραγµατικά να ψυχολογήσετε µια οµάδα, πάντα φτάνοντας στην καρδιά του τι 

ακριβώς συµβαίνει. ∆εν αποκλείεται, να έχετε µεγάλη πολιτική δύναµη προερχόµενη από 

τους άλλους ανθρώπους και από χρηµατοδοτήσεις. Έχετε την τάση να έλκετε (και να 

διασκεδάζετε) ταλαιπωρίες, εντάσεις και συναισθηµατικά δράµατα. 

Σελήνη Σύνοδο µε Πλούτωνα 

 

Το οξύ και διεισδυτικό µυαλό σας δεν έχει κανένα πρόβληµα να φτάνει στην ουσία κάθε 

ερωτήµατος. Αλίµονο σε όποιον προσπαθήσει να διαφωνήσει µαζί σας ή να σας κρύψει 
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πράγµατα. Ένας νους προορισµένος για έρευνα, εργασία ντετέκτιβ και µυστικές 

αποστολές. Πάντα περίεργοι. 

Ερµής Σύνοδο µε Πλούτωνα 

 

Ένα καυτό όραµα που διαπερνάει οποιαδήποτε συµβατική θρησκεία. Ένα όραµα της 

ατελείωτης διαδικασία της ζωής που πάντα γεννιέται εκ νέου. Μεγάλη αποδοχή και πίστη 

στη φυσική εξέλιξη και τη νέα γενιά. Αγάπη για τα παιδιά και τα ζώα. 

Ποσειδώνας Εξάγωνο µε Πλούτωνα 

 

Ο κόσµος έχει πιθανότατα παρατηρήσει την ένταση µε την οποία πραγµατοποιείτε τις 

δραστηριότητές σας και επιδιώκετε τα πράγµατα που σας ενδιαφέρουν. Οι άλλοι θεωρούν 

πως διαθέτετε µαγνητισµό, δύναµη ή ότι µερικές φορές είστε απειλητικοί. ∆εδοµένου ότι ο 

Πλούτων είναι ένας πλανήτης ισχύος και µεγάλης δύναµης, µπορεί να βρεθείτε σε 

καταστάσεις που απαιτούν ή σας υποχρεώνουν να χρησιµοποιήσετε δύναµη και βούληση.  

Πλούτωνας Σύνοδο µε Ωροσκόπο 

 

Συνήθως παίρνετε τα πράγµατα πολύ προσωπικά και λειτουργείτε γεµάτοι ένταση και 

πάθος. Οι επαγγελµατικές και οι ερωτικές σχέσεις σας πρέπει να βασίζονται στην αµοιβαία 

εµπιστοσύνη και την ειλικρίνεια. Είναι πολύ δύσκολο για σας να εκφράσετε το πώς 

αισθάνεστε. 

Πλούτωνας Τετράγωνο µε Μεσουράνηµα 
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Ταλέντα και Προκλήσεις 

Οι βασικές κατευθύνσεις 

Είστε διαρκώς σε κίνηση και µε πολλή ενέργεια που σας δυσκολεύει να χαλαρώσετε και να 

καθίσετε σε µία θέση. Σας αρέσει να είστε υπ’ ατµόν και συµµετέχετε σε αρκετές δουλειές 

ταυτόχρονα. Το µυαλό σας είναι δραστήριο και βρίσκεστε διαρκώς σε αναζήτηση νέων 

ιδεών και πληροφοριών. Έχετε ανάγκη το ερέθισµα της επικοινωνίας µε άλλους και δεν 

σας αρέσει να µένετε µόνοι για πολύ χρόνο.  

Ερµής Σύνοδο µε Ωροσκόπο 

 

Έχετε την τάση να είστε συναισθηµατικοί και δυσκολεύεστε να κρύψετε τα συναισθήµατά 

σας. Συµπαραστέκεστε και συµπονάτε πολύ τους άλλους. Η διάθεσή σας αλλάζει διαρκώς 

και δυσκολεύεστε να πάρετε αποφάσεις. Πρέπει να στενέψετε λίγο τα συναισθηµατικά σας 

όρια. Χρειάζεστε γύρω σας ανθρώπους που θα σας κάνουν να νιώθετε πιο ασφαλείς. 

Έχετε την τάση να εµπλέκεστε πάρα πολύ συναισθηµατικά στη ζωή των άλλων 

ανθρώπων. 

Σελήνη Σύνοδο µε Ωροσκόπο 

 

Είστε από τη φύση σας καχύποπτοι και περίεργοι για κάθε είδους κρυφό και µυστικό. 

Λατρεύετε να παίζετε τον ντετέκτιβ, να εξερευνάτε το οτιδήποτε. ∆εν παίρνετε επιφανειακά 

τις γνώσεις, πρέπει να πηγαίνετε όσο βαθύτερα γίνεται για να βρείτε την αλήθεια. 

Λατρεύετε τα καλά µυστήρια και σας ενδιαφέρουν θέµατα όπως ο θάνατος, η 

µετενσάρκωση, το σεξ και οι αποκρυφιστικές ή φυσικές θεραπευτικές µέθοδοι.  

Ερµής Σύνοδο µε Πλούτωνα 
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Σας ενδιαφέρουν τα κίνητρα, τα συναισθήµατα, η προσωπική ζωή και τα προβλήµατα των 

άλλων. Συµπαραστέκεστε ως ακροατής, αλλά σας αρέσει να συζητάτε επί ώρες ατελείωτες 

τις δικές εµπειρίες και τα συναισθήµατά σας. Έχετε ταλέντο να κάνετε τους άλλους να σας 

ανοίγονται και να σας λένε τα πάντα για τη ζωή τους, τα όνειρά τους, τις επιθυµίες τους και 

άλλα πράγµατα που έχουν προσωπική σηµασία γι’ αυτούς. Επιζητούν τη συµβουλή σας 

και την άποψή σας για τα ζητήµατα που τους απασχολούν.  

Σελήνη Σύνοδο µε Ερµή 

 

Έχετε την τάση να είστε ιδεαλιστές, αισιόδοξοι, µεγάλη πίστη και φαντασία. Τα όνειρά σας 

είναι πολλά και όχι µικρά. Όταν έχετε µια ιδέα, είναι µεγαλεπήβολη. Το µεγαλύτερό σας 

ελάττωµα είναι ίσως ότι είστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και υπόσχεστε περισσότερα από αυτά 

που µπορείτε να προσφέρετε. Είστε από τη φύση σας κατάλληλοι για προβολή και 

πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.  

∆ίας Σύνοδο µε Ποσειδώνα 

 

Ο κόσµος έχει πιθανότατα παρατηρήσει την ένταση µε την οποία πραγµατοποιείτε τις 

δραστηριότητές σας και επιδιώκετε τα πράγµατα που σας ενδιαφέρουν. Οι άλλοι θεωρούν 

πως διαθέτετε µαγνητισµό, δύναµη ή ότι µερικές φορές είστε απειλητικοί. ∆εδοµένου ότι ο 

Πλούτων είναι ένας πλανήτης ισχύος και µεγάλης δύναµης, µπορεί να βρεθείτε σε 

καταστάσεις που απαιτούν ή σας υποχρεώνουν να χρησιµοποιήσετε δύναµη και βούληση.  

Πλούτωνας Σύνοδο µε Ωροσκόπο 

 

Είστε άτοµο µε εντάσεις και µεγάλη δύναµη βούλησης. Ό,τι κι αν βάλετε στον νου σας 

πρέπει να το επιτύχετε. ∆εν παραδέχεστε την ήττα, καµία δυσκολία δεν είναι πολύ µεγάλη 
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για την ξεπεράσετε και δεν υπάρχει πρόκληση που να µη δεχτείτε. Μπορεί να κρύβετε τις 

προσωπικές σας επιθυµίες, προθέσεις και την ένταση των συναισθηµάτων σας. 

Αισθάνεστε πως κινητήρια δύναµή σας είναι κάποια βαθιά, εσώτερη αίσθηση πεπρωµένου 

και υπάρχει µια σχεδόν παρορµητική επιθυµία για προσωπική αναγνώριση. Σας 

ενδιαφέρει αποκλειστικά η δύναµη και θα προσπαθήσετε να την αποκτήσετε πάση θυσία. 

Θέλετε να είστε οι καλύτεροι σε ό,τι κάνετε και η ιδέα αυτή σας παρακινεί σε όλες σας τις 

προσπάθειες.  

Ήλιος Σύνοδο µε Πλούτωνα 

 

Έχετε έντονη, αλλά κρυφή συναισθηµατική φύση και αποζητάτε δυνατές συναισθηµατικές 

εµπειρίες. Είστε πολύ ασταθείς και µοιάζετε µε ηφαίστειο. Τη µία στιγµή είστε ήσυχοι και 

γαλήνιοι και την επόµενη εκρήγνυστε µεγάλη δύναµη και απροσδόκητη µανία. Η ένταση 

αυτών των αντιδράσεων εκπλήσσει µερικές φορές και σας τους ίδιους. Έχετε την τάση να 

είστε συναισθηµατικά δεµένοι µε τους ανθρώπους και τα πράγµατα για τα οποία νοιάζεστε. 

Μερικές φορές µπορεί να σας κυριεύουν τόσο πολύ τα συναισθήµατα και οι επιθυµίες σας, 

ώστε να κάνετε πράγµατα αντίθετα προς την ίδια σας την κρίση και τη λογική. Έχετε την 

τάση να χειραγωγείτε και να ελέγχετε τους άλλους µε πάρα πολύ λεπτό τρόπο. Σας αρέσει 

να χρησιµοποιείτε τη δύναµή σας µε επιδέξιο τρόπο.  

Σελήνη Σύνοδο µε Πλούτωνα 

 

Προκλήσεις 

Η ζωή είναι γεµάτη προκλήσεις και πολλές φορές καθόλου εύκολη. Οι µεγαλύτερες 

προκλήσεις σε ένα γενέθλιο ωροσκόπιο βρίσκονται εκεί που συγκεντρώνεται η 

περισσότερη ενέργεια και προσωπική ανάµειξη – είτε είµαστε έτοιµοι είτε όχι.  

Έχετε την τάση να είστε αυτό που µερικοί αποκαλούν αθεράπευτα ροµαντικοί. Είστε πολύ 

ιδεαλιστές σε ό,τι αφορά την αγάπη και τον έρωτα και πολλές φορές εξιδανικεύετε το 

αγαπηµένο σας πρόσωπο µε αποτέλεσµα, όταν ανακαλύπτετε ότι τα πράγµατα δεν είναι 



 

 

Madonna Ανάλυση γενέθλιου ωροσκοπίου 

23 

έτσι, να απογοητεύεστε. Πρέπει να σταµατήσετε να κοιτάζετε τον κόσµο µέσα από ροζ 

γυαλιά, αλλά όπως ακριβώς είναι στην πραγµατικότητα. Μπορεί να περάσετε ολόκληρη τη 

ζωή σας αναζητώντας αυτό που νοµίζετε ιδανικό, αφήνοντας να περνούν από δίπλα σας 

άλλοι που πραγµατικά θα µπορούσαν να σας προσφέρουν αυτά που επιθυµείτε.  

Αφροδίτη Τετράγωνο µε Ποσειδώνα 

 

Το να µιλάτε συνεχώς για τα επαγγελµατικά σας και να καταθέτετε συνεχώς σκέψεις γι’ 

αυτά µπορεί να απογοητεύει την οικογένειά σας. Το µυαλό σας είναι συνεχώς στους 

άλλους και το τι εικόνα σχηµατίζουν για σας και λιγότερο για τους οικείους σας. 

Ερµής Τετράγωνο µε Μεσουράνηµα 

 

Συνήθως παίρνετε τα πράγµατα πολύ προσωπικά και λειτουργείτε γεµάτοι ένταση και 

πάθος. Οι επαγγελµατικές και οι ερωτικές σχέσεις σας πρέπει να βασίζονται στην αµοιβαία 

εµπιστοσύνη και την ειλικρίνεια. Είναι πολύ δύσκολο για σας να εκφράσετε το πώς 

αισθάνεστε. 

Πλούτωνας Τετράγωνο µε Μεσουράνηµα 

 

Υπάρχουν πολλά ενδεχόµενα µε αυτήν την όψη. Μπορεί να προσπαθήσετε να 

δηµιουργήσετε σχέση µε κάποιον που έχει τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα από σας. 

Ενδέχεται να είστε οικονοµικά και συναισθηµατικά σπάταλοι και να κάνετε υπερβολές στην 

εµφάνισή σας. Μπορεί να µην εκτιµάτε αυτά που έχετε γιατί τα έχετε αποκτήσει όλα πάρα 

πολύ εύκολα. Πιθανόν να µην έχει χρειαστεί ποτέ να εργαστείτε πολύ σκληρά, αφού 

µοιάζετε να έχετε την ικανότητα να κατακτάτε χωρίς προσπάθεια σχεδόν όλα όσα 

χρειάζεστε. Μπορεί τα συναισθήµατά σας να έχουν περισσότερο σχέση µε χρήµατα, 

περιουσία ή κοινωνική υπόσταση. 

Αφροδίτη Τετράγωνο µε ∆ία 
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Είστε πολύ φιλόδοξοι, αλλά η πραγµατική παγίδα αυτής της όψης είναι η 

αυτοαµφισβήτηση. ∆εν εµπιστεύεστε τον εαυτό σας και τις προσωπικές σας δυνατότητες, 

τα ταλέντα ή τις δεξιότητές σας. Πιστεύετε ότι δεν έχετε αυτό που χρειάζεται για να σας 

συµπαθούν οι άλλοι. Έχετε χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση. Αυτός είναι ένας 

λόγος για τον οποίο είστε πάντα απασχοληµένοι, προσπαθώντας να αποδείξετε την αξία 

σας στον καθέναν. Έχετε αρκετές ανασφάλειες και φόβο αποτυχίας. Νιώθετε µοναξιά και 

δυσκολεύεστε να ανοιχτείτε και να αισθανθείτε κοντά στους άλλους. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι δυνατό να σας αγαπήσουν οι άλλοι, αν δεν αγαπήσετε 

πρώτα εσείς τον εαυτό σας. Χρειάζεστε διαρκή επιβεβαίωση από τους άλλους ότι σας 

νοιάζονται, κάτι που µπορεί τελικά να γίνει κουραστικό για τα αγαπηµένα σας πρόσωπα. 

Παρά το γεγονός ότι είστε άτοµο µε έλεγχο, σοβαρό και πρακτικό, µέσα σας είναι 

κλειδωµένος ένας άλλος εαυτός ζεστός και τρυφερός που περιµένει την ευκαιρία να βγει 

προς τα έξω. Αυτό όµως σηµαίνει ότι ίσως διακινδυνεύσετε να ξαναπληγωθείτε. Μαθαίνετε 

από τις εµπειρίες. 

Σελήνη Τετράγωνο µε Κρόνο 

 

Σας ενδιαφέρει περισσότερο η αυτοσυντήρησή σας παρά οι ανάγκες ή τα συµφέροντα των 

άλλων. Έχετε µαχητικό πνεύµα και ανταγωνίζεστε τους γύρω σας. Πρέπει να µάθετε να 

συνεργάζεστε και να συµβιβάζεστε. Σας αρέσει να ξεκινάτε µικροκαβγάδες και να 

τσακώνεστε µε τους άλλους σχεδόν για κάθε θέµα, όσο τετριµµένο κι αν είναι. Οι επιθυµίες 

καταναλώνουν το καλύτερο κοµµάτι του εαυτού σας, γιατί δεν έχετε αυτοέλεγχο. Μερικές 

φορές είστε εγωιστές, συχνά νιώθετε ότι πρέπει να αγωνιστείτε για να αποκτήσετε αυτό 

που θέλετε και έχετε την τάση να τηρείτε µια στάση «εγώ πρώτα», που εξοργίζει ή 

εκνευρίζει τους άλλους. Αισθάνεστε ότι πάντα έχετε δίκιο. ∆υσκολεύεστε να ζητήσετε 

συγγνώµη. Έχετε πολλή ενέργεια και ζωτικότητα, αλλά πρέπει να προσέχετε να µην τη 

σκορπίζετε σε µη παραγωγικό τρόπο ζωής. Είστε βιαστικοί, ανυπόµονοι και µερικές φορές 

απρόσεκτοι. Έχετε την ανάγκη να σκέφτεστε πριν ενεργήσετε.  

Ήλιος Τετράγωνο µε Άρη 
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∆είχνετε ότι παραµελείτε το σπίτι σας και τους δικούς σας ανθρώπους ή την καριέρα σας 

(ή όλα αυτά) προς χάριν της κοινωνικής και προσωπικής σας ζωής. Οι σχέσεις, οι 

συνεργασίες και η προβολή του εαυτού σας λειτουργούν εις βάρος της οικογένειας. 

Σελήνη Τετράγωνο µε Μεσουράνηµα 

 

Ταλέντα και Ικανότητες 

Παρά τα όποια προβλήµατα µπορεί να έχουµε, υπάρχουν τοµείς της ζωής όπου έχουµε 

σαφή διορατικότητα και πραγµατικό ταλέντο -φυσική δυνατότητα. Όσον αφορά αυτά τα 

ζητήµατα, η κρίση µας είναι οξεία και κατορθώνουµε πάντα να παίρνουµε τον έλεγχο.  

 

Ένα χαρακτηριστικό της γενιάς σας είναι η προσφορά υπηρεσιών στους άλλους, καθώς 

και η συµµετοχή σε έργα µε σκοπό το καλό της ανθρωπότητας. Χρησιµοποιείτε τις τυχόν 

ψυχικές ή πνευµατικές ικανότητές σας για να βοηθάτε τους γύρω σας. 

Ποσειδώνας Εξάγωνο µε Πλούτωνα 

 

Αγαπάτε την εργασία σας και µεταφέρετε τον εργασιακό σας ζήλο στα άτοµα που σας 

πλαισιώνουν στον χώρο αυτόν. Θα γινόσασταν πολύ καλοί εργοδότες ή διευθυντές. 

Αφροδίτη Εξάγωνο µε Μεσουράνηµα 

 

Η αισιοδοξία και η χαρούµενη διάθεσή σας σάς βοηθούν να κερδίσετε πολλούς φίλους και 

να επιτύχετε στη ζωή σας. Έχετε πολλή αυτοπεποίθηση που προσελκύει οφέλη µε 

εκπληκτικούς τρόπους. Θέλετε να εξελιχθείτε και να επεκταθείτε. Η όψη αυτή σας βοηθάει 
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να προστατεύεστε από τους κινδύνους και τις ζηµίες, έστω και την τελευταία στιγµή. Είστε 

ενθουσιώδεις και έχετε καλή διάθεση, καλή τύχη και µια επιθυµία για κοινωνική 

αλληλεπίδραση µε άλλους ανθρώπους.  

Ήλιος Εξάγωνο µε ∆ία 

 

Έχετε ασυνήθιστη ποσότητα φαντασίας και είστε πολύ καλοί στις νοερές απεικονίσεις. 

Έχετε όνειρα και οράµατα και µπορείτε να τα κάνετε πραγµατικότητα φέρνοντάς τα στον 

ορθολογιστικό, λογικό και πρακτικό νου σας για πρακτική εφαρµογή. Είστε ανοιχτοί σε 

µεταφυσικά θέµατα ή τοµείς όπως οι θεραπευτικές µέθοδοι. Έχετε την ικανότητα να 

αντλείτε από το υποσυνείδητό σας και να φέρνετε στη συνειδητή σας κατάσταση ιδέες που 

βρίσκονται εκεί.  

Ερµής Εξάγωνο µε Ποσειδώνα 

Έχετε πολλή ενέργεια και ζωτικότητα και η όψη αυτή ενισχύει την καλή σας υγεία και τη 

συναισθηµατική σας ευεξία. Είστε κατηγορηµατικοί και αντιµετωπίζετε τις δυσκολίες σας µε 

άµεσο τρόπο που δεν επιδέχεται ανοησίες. ∆εν µεµψιµοιρείτε γύρω από τα προβλήµατά 

σας, αλλά απλώς προχωρείτε και προσπαθείτε να τα εξαλείψετε. ∆εν δείχνετε ιδιαίτερη 

συµπάθεια στους άλλους όταν κλαίγονται για τα προβλήµατά τους και δεν προσπαθούν να 

κάνουν τίποτα γι’ αυτά.  

Σελήνη Τρίγωνο µε Άρη 

 

Είστε ρεαλιστές, ώριµοι, πρακτικοί, οργανωµένοι, πειθαρχηµένοι και σοβαροί. ∆εν σας 

ενοχλεί η σκληρή δουλειά και καταλαβαίνετε ότι µερικές φορές χρειάζεται χρόνος για να 

φτιαχτεί κάτι που θα έχει διαχρονική αξία. Κοιτάζετε τα πράγµατα σε βάθος και δίνετε 

προσοχή στις λεπτοµέρειες. Οι φιλοδοξίες σας είναι απόλυτα βάσιµες και δεν δίνετε 

υποσχέσεις που δεν µπορείτε να τηρήσετε. Έχετε την ικανότητα να συγκεντρώνεστε και να 

συνεχίζετε να εργάζεστε πάνω σε κάτι µέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως – και να έχει γίνει 

σωστά. Έχετε την απαραίτητη υποµονή και επιµονή για να επιτυγχάνετε ό,τι κι αν 

αναλαµβάνετε. Έχετε έντονη αίσθηση ευθύνης και είστε πολύ ευσυνείδητοι στην 
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εκπλήρωση των καθηκόντων σας.  

Ήλιος Τρίγωνο µε Κρόνο 

 

Οι δύσκολες δουλειές µπορεί να ολοκληρώνονται χάρη στην επιµονή, την αντοχή, την 

υποµονή και τη σκληρή προσπάθειά σας. Συνδυάζετε τις καλύτερες ιδιότητες του 

ιδεαλισµού και της πρακτικότητας. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζετε στη ζωή σας δίνουν 

την ευκαιρία να δείξετε την ικανότητά σας να επιµένετε, όταν τα πράγµατα µπερδεύονται.  

Κρόνος Τρίγωνο µε Ουρανό 

 

Έχετε την τάση να είστε ανεξάρτητοι, θαρραλέοι, µε ισχυρή θέληση και διεκδικητικοί. ∆εν 

σας νοιάζει πραγµατικά τι σκέφτονται οι άλλοι για σας – είστε αυτοί που είστε. Σας αρέσει 

να έχετε δραστήριους φίλους, γεµάτους ενέργεια. Είστε ακέραιοι και πιστοί στις απόψεις 

και τις πεποιθήσεις σας. Η όψη αυτή ευνοεί το σώµα, αυξάνοντας τη ζωτικότητα και 

δίνοντας καλύτερες δυνάµεις αποκατάστασης από του µέσου όρου. 

Άρης Τρίγωνο µε Ωροσκόπος 

 

 

Η δυναµική των Οίκων  

Οι δώδεκα οίκοι του ωροσκοπίου, ιδίως όταν είναι κατειληµµένοι από έναν πλανήτη, 

παρέχουν ένα στοιχείο για τοµείς ειδικής δραστηριότητας και χρήσης. Παρακάτω βρείτε µια 

ανάλυση των δραστηριότητων των οίκων µε βάση την έµφαση που δίνεται στους πλανήτες. 

 



 

 

Madonna Ανάλυση γενέθλιου ωροσκοπίου 

28 

Πρώτος Οίκος: Εµφάνιση, Στάση ζωής 

Ο Πρώτος Οίκος σχετίζεται µε το πώς παρουσιαζόµαστε στους άλλους, την εµφάνιση και 

την προσωπικότητά µας. Είναι το χαρακτηριστικό µας γνώρισµα, αυτό που είναι προφανές 

στους άλλους, ή κάποια συγκεκριµένη δραστηριότητά µας. Αυτό που µας κάνει να 

διαφέρουµε από τους άλλους. Αντιπροσωπεύει το Εγώ µας και οτιδήποτε προσδιορίζει τη 

στάση µας ή επηρεάζει αυτούς που µας περιστοιχίζουν. 

Οι λέξεις-κλειδιά εδώ είναι κυκλοθυµία και ρευστότητα. Αυτά τα συναισθήµατα µπορούν να 

προκαλέσουν µεγάλη αναποφασιστικότητα, αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Η ανασφάλεια 

που νιώθετε για το παρουσιαστικό σας µπορεί επίσης να προκαλέσει αλλαγές στη διάθεσή 

σας. Είστε ευαίσθητοι και ίσως ανησυχείτε υπερβολικά για το τι σκέφτονται ή λένε οι άλλοι 

για εσάς. Μην προσπαθείτε να ικανοποιήσετε τους πάντες (δεν γίνεται), αντ’ αυτού 

προσπαθήστε να κάνετε το καλύτερο που µπορείτε. Αναπτύξτε την αυτοπεποίθησή σας 

και µην επηρεάζεστε τόσο πολύ.  

Σελήνη στον 1ο Οίκο 

 

 

∆εύτερος Οίκος: Υλικές και συναισθηµατικές αξίες 

Ο ∆εύτερος Οίκος περιλαµβάνει το πώς ανταποκρινόµαστε ή ορίζουµε τις παρορµήσεις ή 

τις προσωπικές αξίες µας που εµφανίζονται στον Πρώτο Οίκο. Σχετίζεται επίσης µε τον 

τρόπο µε τον οποίο έχουµε στην κατοχή µας ή αποκτούµε υλικά αγαθά, χρήµατα κ.ο.κ. 

Αναφέρεται ακόµα στο πώς εξασφαλιζόµαστε ή στο πώς κατανοούµε τη ζωή και αυτά που 

µας περιβάλλουν. 

Έχετε την ικανότητα να πετύχετε οικονοµικά. Το χρήµα έρχεται σε σας, ή µάλλον δεν σας 

έλειψε ποτέ. Έχετε εµπιστοσύνη στα ταλέντα και στις ικανότητές σας και είστε αισιόδοξοι. 

Οι ιδέες και οι επενδύσεις που κάνετε δείχνουν ουτοπικές, αλλά συνήθως πετυχαίνουν 

γιατί αντιλαµβάνεστε διαισθητικά τις καταστάσεις. Απολαµβάνετε τα υλικά αγαθά και 

µπορεί κανείς να πει ότι είστε τυχεροί. Εµπνέετε εµπιστοσύνη και ίσως επωφεληθείτε από 
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οικονοµική βοήθεια που θα έρθει από άλλους για να πραγµατοποιήσετε τις όποιες 

επιθυµίες σας. Προσέξτε την υπερβολική σπατάλη και τη διατροφή σας. 

∆ίας στον 2ο Οίκο 

 

 

Τρίτος Οίκος: Τρόπος σκέψης, Επικοινωνία 

Ο Τρίτος Οίκος αφορά τις έρευνες, τις εξερευνήσεις, τις ανακαλύψεις, τις αναζητήσεις ή τις 

µελέτες. Επίσης τα µέσα επικοινωνίας και τις επαφές µας, το µυαλό µας, τα άκρα µας, την 

οµιλία µας. Σε αυτόν τον οίκο µαθαίνουµε τα όριά µας και οτιδήποτε µας απασχολεί τη 

συγκεκριµένη στιγµή. Έχει να κάνει µε τον τρόπο που σκεφτόµαστε και επεξεργαζόµαστε 

τις πληροφορίες που λαµβάνουµε, τις απορίες ή την περιέργειά µας. Παραδοσιακά 

σχετίζεται µε τα αδέλφια και τα κοντινά ταξίδια. 

Είστε ιδεαλιστές και καλλιτεχνικοί τύποι. Το µυαλό σας µοιάζει να απορροφά γνώση παρά 

να την αποκτά µεθοδικά. Έχετε έντονη φαντασία και ικανότητα οραµατισµού. Η έµπνευση 

σας έρχεται ξαφνικά. Ίσως έχετε και µαντικές ικανότητες. Νιώθετε καµιά φορά ότι µπορείτε 

να διαβάσετε τη σκέψη των άλλων. Σας φαίνεται δύσκολο να συγκεντρωθείτε στο 

διάβασµα ενός βιβλίου, αλλά τα πάτε καλά µε τους συµβολισµούς.  

Ποσειδώνας στον 3ο Οίκο 

 

Τέταρτος Οίκος: Οικογένεια, Ρίζες, Προσωπικός χώρος 

Ο Τέταρτος Οίκος µάς δείχνει τις ρίζες µας, τα όριά µας και το πώς αισθανόµαστε 

ασφαλείς. Είναι το τέλος κάθε αναζήτησης που είχαµε στον Τρίτο Οίκο. Εδώ τερµατίζουµε 

τις έρευνές µας, χαλαρώνουµε και αναλαµβάνουµε τον έλεγχο της όποιας κατάστασης. 

Είναι το σπίτι µας και η βάση από την οποία µπορούµε να εργαστούµε, να νιώσουµε και 

να βιώσουµε εµπειρίες. Είναι η οικογένειά µας, η έδρα µας. 
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Μάλλον είστε συντηρητικοί και νιώθετε ασφάλεια, όταν ασχολείστε µε την παράδοση, τις 

ιδέες, τα πιστεύω, τα παλιά αντικείµενα ή τις αντίκες. Θέλετε να χτίζετε γερά θεµέλια και 

εσωτερικά και εξωτερικά, αλλά κάποιες φορές, ειδικά όταν δυσκολεύουν τα πράγµατα, 

θέλετε να αποσύρεστε. Ο προσωπικός σας χώρος θέλετε να είναι λιτός και να επικρατεί 

τάξη.  

Κρόνος στον 4ο Οίκο 

 

 

Πέµπτος Οίκος: Έρωτες, ∆ηµιουργικότητα 

Ο Πέµπτος Οίκος σχετίζεται µε τη συνειδητοποίηση, τα συναισθήµατα που 

εξωτερικεύονται και την εκδήλωση της προσωπικής µας έκφρασης. Εδώ αυξάνεται η 

αυτοπεποίθησή µας και το αίσθηµα της ιδιοκτησίας µας εφόσον έχουµε αποκτήσει και 

αναγνωρίσει τις εµπειρίες µας. Επίσης, περιλαµβάνει όλες τις µορφές της έκφρασης και 

της δηµιουργίας, γι’ αυτό σε αυτόν τον οίκο φαίνονται και τα παιδιά.  

5ος Οίκος 

 

Η φύση του Αιγόκερω σχετίζεται καθαρά µε επαγγελµατικά ή θέµατα καριέρας και είναι το 

αντίθετο του συναισθηµατικού Καρκίνου. Ο Αιγόκερως έχει καθαρό µυαλό, πρακτικό 

πνεύµα, αντικειµενική κρίση και ψύχραιµη αντίδραση. Λογικός, επιφυλακτικός και 

υποµονετικός, ο Αιγόκερως αγαπά τη σκληρή δουλειά για να έχει θετικά αποτελέσµατα. 

Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να κατακτήσει την αποδοχή ή µια θέση εξουσίας. 

Αιγόκερως 
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Έκτος Οίκος: Παροχή υπηρεσιών, Υγεία 

Ο Έκτος Οίκος έχει να κάνει µε τη διάσωση και τη συντήρηση αυτού που είναι καλό και 

υγιές κατά την εµπειρία µας. Εδώ ξεχωρίζουµε την ήρα από το στάρι. Αρχίζουµε να 

ενδιαφερόµαστε περισσότερο για τον εαυτό µας, φροντίζουµε την υγεία και τη διατροφή 

µας. Σκεφτόµαστε περισσότερο τι είναι καλό ή γνήσιο και τι όχι για µας. Ο Έκτος Οίκος 

είναι µια προσπάθεια να σωθεί η ουσία µιας εµπειρίας. Επίσης, είναι ο τοµέας των 

επαγγελµατικών µας θεµάτων, των φυτών και των ζώων. 

6ος Οίκος 

 

Ο Υδροχόος είναι το ζώδιο µε ανθρωπιστικούς στόχους και αλτρουισµό. Πάντα 

αµερόληπτος και αντισυµβατικός, ο Υδροχόος ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, γι’ αυτόν 

τον λόγο σχετίζεται µε τα µεγάλα οράµατα, τις οµάδες και την παγκοσµιοποίηση. Τείνει να 

αποβάλλει κάθε τι προσωπικό, είναι ανεξάρτητος, προκλητικός µε επαναστατικό πνεύµα. 

Υδροχόος 

 

 

Έβδοµος Οίκος: Σχέσεις, Οι άλλοι 

Ο Έβδοµος Οίκος περιλαµβάνει τις σχέσεις, τις συνεργασίες και συνεταιρισµούς, την 

κοινωνική ζωή και οτιδήποτε αφορά εµάς και τους άλλους. Περιλαµβάνει την πνευµατική 

µας αφύπνιση και τη συνειδητοποίηση ότι είµαστε κάτι περισσότερο από το Εγώ µας. 

Προσπαθούµε να καλύψουµε προσωπικές µας ανάγκες µέσω των άλλων. Μπορούµε να 

δηµιουργήσουµε δεσµούς µαζί τους, γι’ αυτό κι αυτός ο οίκος συµβολίζει τον γάµο και την 

ενότητα. 

7ος Οίκος 
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Οι Ιχθύς κινούνται πάντα στην αφάνεια προσπαθώντας να ανακαλύψουν τι κρύβεται κάτω 

ή πέρα από την επιφάνεια. Είναι ήρεµοι, πράοι, µε κατανόηση και αρκετά υποµονετικοί. 

Τείνουν να αντιλαµβάνονται όλες τις δονήσεις του περιβάλλοντός τους γι’ αυτό είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι και ευεπηρέαστοι. Συχνά το µυαλό τους ταξιδεύει πλάθοντας όνειρα ή 

είναι απορροφηµένοι στις σκέψεις τους. Συγχωρούν και ξεχνούν εύκολα γιατί δεν θέλουν 

να αναλώνονται σε κακίες ή άλλα άσχηµα συναισθήµατα. 

Ιχθύες 

 

Όγδοος Οίκος: Επενδύσεις, Κεφάλαια, Εσωτερικές προκλήσεις 

Ο Όγδοος Οίκος παραδοσιακά σχετίζεται µε τον θάνατο, αλλά και µε την προσπάθειά µας 

να απαλλαγούµε από τα άχρηστα ή περίσσια κοµµάτια του εαυτού µας. Γι’ αυτόν τον λόγο 

ο συγκεκριµένος οίκος συµβολίζει την έναρξη της µεταµόρφωσής µας σε πιο 

ολοκληρωµένη µορφή, αγγίζοντας πλέον την ουσία των πραγµάτων. Η επίγνωση των 

καταστάσεων που αποκτούµε αλλά και η αξιολόγησή τους κάνει τον Όγδοο Οίκο 

κατάλληλο για  επενδυτικές ή επιχειρησιακές δραστηριότητες. 

8ος Οίκος 

 

Ο Κριός είναι το ζώδιο της πρωτοπορίας και του ηγετικού πνεύµατος. Είναι πάντα 

παρορµητικός, αυθόρµητος και ενθουσιώδης. Πρώτα ενεργεί και µετά σκέφτεται. Ορµά 

εκεί που οι άλλοι φοβούνται να προχωρήσουν. Η ενεργητικότητα του Κριού επικεντρώνει 

την προσοχή των άλλων. Πάντα προκαλεί αντιδράσεις από τον περίγυρο. Έχει την έµφυτη 

τάση να ξεκινά ή να είναι η αιτία που προκαλεί να δηµιουργούνται πράγµατα, µία 

αντίδραση ή µια απόκριση 

Κριός 
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Ένατος Οίκος: Ηθικές αξίες, Γνώση, Φιλοσοφία 

Ο Ένατος Οίκος περιλαµβάνει τα µακρινά ταξίδια και τη θρησκεία. Εδώ, υπάρχει ό,τι 

απέµεινε από τον εξαγνισµό του Όγδοου Οίκου, η ουσία και ένας νέος κύκλος εµπειριών. 

Ο συγκεκριµένος οίκος αναφέρεται σε όλα εκείνα που έχουν διάρκεια και επιβιώνουν, 

όπως η αλήθεια. Οι ιδέες, η φιλοσοφία και ο πολιτισµός ανήκουν στον Όγδοο Οίκο. 

 

Έχετε πολύ ενθουσιώδες µυαλό, αλλά ανήσυχο. Η σκέψη σας είναι ανεξάρτητη. Πιστεύετε 

ακράδαντα στις ιδέες σας και θέλετε να τις µοιράζεστε µε κάθε ενδιαφερόµενο. Νιώθετε 

έντονα την επιθυµία να ταξιδεύετε. Μπορεί να ασχολείστε µε τον αθλητισµό. Έχετε 

φιλελεύθερη, ανοιχτή και προοδευτική φιλοσοφία για τη ζωή και δεν σας αρέσει όταν οι 

άλλοι προσπαθούν να σας επιβάλλουν τα πιστεύω τους. Μπορεί να µην τα πηγαίνετε 

πολύ καλά µε τα πεθερικά σας. Είστε έτοιµοι να παλέψετε για τις πεποιθήσεις σας. 

Προσέξτε την τάση σας να πιστεύετε ότι έχετε πάντα δίκιο. 

Άρης στον 9ο Οίκο 

  

 

∆έκατος Οίκος: Κοινωνική ένταξη, Επάγγελµα 

Ο ∆έκατος Οίκος είναι η πρακτική εφαρµογή των οραµάτων. Εδώ περιλαµβάνονται η φήµη, 

η σταδιοδροµία, η καριέρα µας, αφού σε αυτούς τους τοµείς επιδεικνύουµε διορατικότητα 

και διαύγεια που µας βοηθούν στη διαβίωσή µας. Ο ∆έκατος Οίκος είναι ενδεικτικός της 

επαγγελµατικής µας πορείας και καταξίωσης. Επίσης, περιλαµβάνει άτοµα που κατέχουν 

υψηλή θέση στην κοινωνία ή εξουσία. 
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10ος Οίκος 

 

Οι ∆ίδυµοι σχετίζονται µε τις επαφές και όλες τις µορφές της επικοινωνίας, γραπτή, 

προφορική, τηλεφωνική, ασύρµατη και τις νοητικές λειτουργίες γενικότερα. Γυρνούν σαν 

µύγες, είναι επικοινωνιακοί και οιD κουτσοµπόληδες του ζωδιακού. Συνεχώς αναζητούν 

συζητήσεις, πληροφορίες, επιστηµονικές έρευνες και οτιδήποτε µπορούν να µάθουν. Η 

φύση των ∆ιδύµων είναι αδιάκριτη, ανεξάρτητη και αδέσµευτη. 

∆ίδυµοι 

 

 

Ενδέκατος Οίκος: Συλλογική δράση, Φιλικές σχέσεις 

Ο Ενδέκατος Οίκος έχει να κάνει µε τα όνειρα και τα οράµατά µας. Εδώ δίνουµε την 

υπόσχεσή µας να µην ξεχάσουµε ποτέ τι έχουµε δει και για ποιον λόγο εργαστήκαµε, ώστε 

να κάνουµε αυτά τα όνειρα πραγµατικότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Ενδέκατος Οίκος πάντα 

είχε σχέση µε αλτρουιστικούς και ανθρωπιστικούς στόχους και την προσπάθεια της 

δραστηριοποίησής µας προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, περιλαµβάνει τους φίλους, 

τις κοινότητες και τις οµάδες γιατί µέσω αυτών µοιραζόµαστε τα οράµατά µας ανεξάρτητα 

από τις διαφορές της κάθε µιας προσωπικότητας. 

Είστε κοινωνικοί, διακριτικοί και φιλικοί. Έχετε πολλούς εξυπηρετικούς φίλους. Προσέξτε 

όµως µήπως στην προσπάθειά σας να ευχαριστήσετε τους φίλους σας βλάπτετε τον εαυτό 

σας. Έχετε την ικανότητα να κάνετε τους άλλους να νιώθουν άνετα. Σας αρέσουν οι 

πολιτιστικές και οµαδικές ενασχολήσεις. Θέλετε πολύ να χαλαρώνετε µε ταιριαστούς 

συντρόφους, αλλά µπορεί να εξαπατηθείτε, εξαιτίας της επιθυµίας σας να κάνετε ό,τι είναι 

δυνατόν για να νιώσουν άνετα και ευχάριστα. 

Αφροδίτη στον 11ο Οίκο 
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∆ωδέκατος Οίκος: Μυστικά, Υποσυνείδητο, Προσφορά 

Ο ∆ωδέκατος Οίκος αφορά όλη εκείνη τη διαδικασία που βιώνουµε µε σκοπό να κάνουµε 

τα οράµατα του Ενδέκατου Οίκου πραγµατικότητα και να τα δηµοσιοποιήσουµε σε όλον 

τον κόσµο. Περιλαµβάνει το τι πρέπει να ανεχθούµε και τις θυσίες που πρέπει να κάνουµε, 

ώστε να µπορέσουµε να αποκτήσουµε αυτό που είναι πραγµατικά σηµαντικό. Επίσης, 

σχετίζεται µε φυλακές, ιδρύµατα αλλά και το υποσυνείδητό µας και όλα αυτά τα 

συναισθήµατα που πρέπει να παλέψουµε και να ξεπεράσουµε για να τα καταφέρουµε. 

 

Έχετε την επιθυµία ή την ανάγκη να υπηρετείτε τους άλλους σε αυτήν τη ζωή. Καµιά φορά 

αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την επιθυµία σας να αποµονωθείτε από τον κόσµο 

ζητώντας από τους άλλους να σας καταλάβουν. Μπορεί να µην έχετε εµπιστοσύνη στις 

ικανότητές σας. Συναισθάνεστε τους άρρωστους ή αυτούς µε διανοητικές διαταραχές. 

Ίσως έχετε διορατικές ικανότητες και σας ενδιαφέρει ο αποκρυφισµός και τα ψυχικά 

φαινόµενα. 

Ήλιος στον 12ο Οίκο 

 

Έχετε αντίληψη και κοφτερό µυαλό και σας ενδιαφέρει η µεταφυσική. Αφοµοιώνετε 

γνώσεις διαισθητικά και καταλαβαίνετε περισσότερα από όσα δείχνετε. Είστε 

µυστικοπαθείς και ικανοί να καταλάβετε το βαθύτερο νόηµα πίσω από τον τόνο της φωνής 

και κάποιες χειρονοµίες.  

Ερµής στον 12ο Οίκο 

Είστε ιδιαίτερα διαισθητικοί και έχετε ανθρωπιστικά ιδανικά. Ίσως νιώθετε µοναξιά. Μπορεί 

να υπάρχουν προβλήµατα νευρικής φύσεως. Σας ενδιαφέρει η µεταφυσική και µπορεί να 

έχετε µοναδικές εµπειρίες µε ψυχικά φαινόµενα τις οποίες δεν αποκαλύπτετε γιατί φοβάστε 
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µη σας κοροϊδεύουν οι άλλοι. Έχετε τροµερή ανάγκη να νιώθετε ελεύθεροι, αναζητάτε 

διαρκώς το νόηµα της ζωής και ανησυχείτε για τις ατέλειες που βλέπετε γύρω σας.  

Ουρανός στον 12ο Οίκο 

 

Νιώθετε την ανάγκη να αναζητάτε την αλήθεια και τη γνώση, ώστε να µπορέσετε να 

καταλάβετε τη ζωή. Αναζητάτε τη µεταµόρφωση ή την αναγέννηση. Κάθε τόσο 

προκύπτουν αναστατώσεις στη ζωή σας για να σας γυρίσουν πάλι στο µηδέν. Έχετε 

έντονο ένστικτο και ταλέντο στην ψυχολογία. 

Πλούτωνας στον 12ο Οίκο 

 

 

 


