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Το γενέθλιο ωροσκόπιο 

Το γενέθλιο ωροσκόπιο αποτελεί το προσχέδιο της προσωπικότητας και του χαρακτήρα 

σας, όπως προκύπτει από τις θέσεις του Ήλιου, της Σελήνης και των οκτώ πλανητών κατά 

τη γέννησή σας. Αυτό το κεφάλαιο της ερµηνείας είναι αφιερωµένο στους πλανήτες, που 

είναι οι κεραίες και τα κλαδιά του ωροσκοπίου, ενώ το σώµα και η ψυχή του είναι ο Ήλιος 

και η Σελήνη αντίστοιχα. Κανένας πλανήτης δεν είναι ικανός να σας ωθήσει να ενεργήσετε 

ενάντια στην έκφραση της συνδυασµένης επιρροής την οποία ασκούν επάνω σας ο Ήλιος 

και η Σελήνη.  

Ήλιος στον Λέοντα και κυβερνήτης πλανήτης ο Ήλιος (µαζί µε τον Άρη και τον ∆ία).  

Στη ζωή σας θα είναι πολύ σηµαντική όχι µόνο η δράση του συγκεκριµένου πλανήτη, αλλά 

και η ποιότητα την οποία αυτός κυβερνά.  

 

Ήλιος στο Λέοντα και Σελήνη στους ∆ιδύµους 

Είστε άτοµα τόσο των ιδεών όσο και της δράσης. Συναισθηµατικοί και ταυτόχρονα 

ορθολογιστές, βάζετε το µυαλό σας να συνεργάζεται µε το σώµα, µε αποτέλεσµα να 

καταφέρνετε πολύ σηµαντικά πράγµατα.  

Ανεξαρτήτως αν ασχολείστε µε την πολιτική ή, γενικότερα, συµµετέχετε στα κοινά, ο λόγος 

σας, προφορικός ή γραπτός, αποτελεί σηµαντική επιρροή για τους ανθρώπους γύρω σας. 

Ο νους σας είναι περισσότερο ευπροσήγορος, διαισθητικός και ετοιµόλογος, παρά βαθύς, 

γρήγορος και αναλυτικός. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, απολαµβάνετε πάντως τη 

διαρκή αποδοχή του κοινού.  

Επίσης, είστε ροµαντικοί, αν και όχι ιδιαίτερα σταθεροί στον έρωτα. Ο συνδυασµός αυτός 

φέρνει συνήθως δύο γάµους και πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις. Γενικά, είστε καλή παρέα 

και «φοράτε» πάντοτε ένα ευχάριστο προσωπείο, αφού διαθέτετε την ικανότητα να 

χαµογελάτε ακόµα και όταν δεν το θέλετε.  

Ορισµένες από τις µεγαλύτερες µπλόφες στην ιστορία έγιναν από άτοµα µε αυτόν το 

συνδυασµό στο ωροσκόπιό τους. ∆είχνετε στα καλύτερά σας όταν κολυµπάτε ενάντια σε 
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ορµητικά κύµατα ή αναρρώνετε από τα χτυπήµατα της µοίρας, τα οποία η ζωηρή φύση 

σας φαίνεται να προσελκύει.  

 

Ήλιος 

Ο Ήλιος καθορίζει το πώς φαίνεστε στους άλλους, καθώς και τις ψυχολογικές 

προδιαθέσεις που διακατέχουν τις πράξεις σας. Η ερµηνεία του Ήλιου σας µιλά για το πώς 

φαίνεστε και γιατί. Η επιρροή του Ήλιου µπορεί να τροποποιηθεί και από άλλους 

παράγοντες, ιδιαίτερα τη Σελήνη, τίποτα όµως δε θα σας αποµακρύνει από το βασικό 

ηλιακό µοτίβο.  

 

Ήλιος στο Λέοντα 

Κινητήρια δύναµη των Λεόντων είναι η µεγάλη ζωτικότητα, ο δυναµισµός και η γοητεία, 

καθώς επίσης ο ενστικτώδης πόθος για δηµόσια αναγνώριση.  

Απ’ όλα τα ζώδια, οι Λέοντες έχετε ίσως την πληρέστερη αυτογνωσία, καθώς κατά 

κάποιον τρόπο είστε πάντοτε µπροστά σε καθρέφτες, παρατηρώντας το είδωλό σας. Σε 

πρωτογενές επίπεδο, αυτό γίνεται από απλή µαταιοδοξία, αλλά, εάν εµβαθύνετε, όλα θα 

αλλάξουν. Οι πιο «ψαγµένοι» Λέοντες είστε σοβαροί, ειλικρινείς, πρόθυµοι να 

ικανοποιήσετε τον εαυτό σας και τους άλλους γύρω σας. Επιπλέον, προκειµένου να τα 

καταφέρετε, προτίθεστε να δουλέψετε σκληρά. Σας διακρίνει η εξωστρέφεια, µε 

αποτέλεσµα να µην ανακαλύπτετε εύκολα τα ελαττώµατά σας. Είστε όµως πολύ 

ευαίσθητοι στην επίδραση που έχουν πάνω στους άλλους, οπότε προσέχετε ιδιαίτερα τη 

συµπεριφορά και τις πράξεις σας. Με αυτήν τη διαδικασία, γίνεστε τελικά αυτό που θέλετε 

να δείξετε ότι είστε!  

 

Ακολουθούν οι όψεις που σχηµατίζει ο Ήλιος σας. Σε γενικές γραµµές, τα τρίγωνα και τα 

εξάγωνα προς τον Ήλιο φέρνουν άνεση, ικανοποίηση, ευτυχία, τύχη, ενώ τα τετράγωνα 

και οι αντιθέσεις σάς χαρίζουν ενεργητικότητα, δυναµισµό, επιτυχία, φιλοδοξία. Οι σύνοδοι 

προσφέρουν επίσης ενεργητικότητα και τύχη, και γίνονται πιο κατανοητές αν ο Ήλιος 

δέχεται και τετράγωνα ή τρίγωνα µαζί µε τη σύνοδο. Τετράγωνα και τρίγωνα προς τον 

Ήλιο αποτελούν ενδείξεις επιτυχίας, που θα έρθει αφού προηγηθεί επίµονη δουλειά, και η 
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τύχη είναι ανάλογη µε την εργασία και την προσπάθεια που έχουν καταβληθεί.  

 

Ήλιος τετράγωνο µε Ποσειδώνα 

Πρόκειται για µια ύπουλη όψη, που εξασθενίζει τη θέλησή σας χωρίς να το καταλαβαίνετε, 

ενώ σας υποχρεώνει να δέχεστε επιρροές από πηγές οι οποίες δεν είναι πάντοτε 

αξιόλογες. Σας αρέσουν τα παιχνίδια εντυπωσιασµού και θα κάνετε ό,τι περνάει από το 

χέρι σας για να ζήσετε παράδοξες, ασυνήθιστες ή µυστικιστικές εµπειρίες.  

 

Σελήνη 

Ενώ η ζωδιακή θέση του Ήλιου καθορίζει τα κίνητρα και τις παρορµήσεις που κυριαρχούν 

στη ζωή σας όπως αυτή φαίνεται «διά γυµνού οφθαλµού», η ζωδιακή θέση της Σελήνης 

µιλά για τις επιθυµίες της καρδιάς σας οι οποίες µπορούν, ή όχι, να εκδηλωθούν ή να 

πραγµατοποιηθούν στη ζωή σας. Κάθε φορά που «ξέρετε τι εννοείτε, αλλά δεν µπορείτε 

να το πείτε», είναι η Σελήνη σας αυτή που γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και ο Ήλιος σας 

εκείνος που δεν έχει τη δυνατότητα να το εκφράσει. Σκέψεις που βρίσκονται πολύ βαθιά 

µέσα σας για να επιτρέψουν στον πόνο να εκδηλωθεί, ιδού ποιες είναι οι σκέψεις της 

φύσης τής Σελήνης σας.  

Ακόµα, κάθε φορά που δεν ξέρετε γιατί λέτε κάτι, είναι η Σελήνη σας η οποία εκδηλώνεται 

σε πείσµα του Ήλιου (αν είστε ικανοποιηµένοι µε όσα ξεστοµίσατε χωρίς να το θέλετε), ή ο 

Ήλιος σας που εκδηλώνεται χωρίς τη συναίνεση της Σελήνης (αν δε σας αρέσει αυτό που 

σας ξέφυγε). Όλα όσα γνωρίζετε χωρίς να σκέφτεστε –διαίσθηση, προαισθήµατα, 

ένστικτο– προέρχονται από τη Σελήνη. Επίσης, µορφές έκφρασης οι οποίες αισθάνεστε ότι 

αντιπροσωπεύουν τον αληθινό εαυτό σας, ανήκουν στη Σελήνη: τέχνες, γράµµατα, 

δηµιουργική εργασία κάθε είδους, κάποιες φορές ο έρωτας, άλλες φορές οι επιχειρήσεις.  

 

Σελήνη στους ∆ιδύµους 

Τίποτα δε χάνει το νόηµά του όταν το εξιστορείτε εσείς, και οι ιστορίες των δικών σας 

ικανοτήτων είναι όντως ενδιαφέρουσες. Η εικόνα του εαυτού σας που προτείνετε προς τα 

έξω είναι εκείνη ενός ανθρώπου της διανόησης, τον οποίο ο κόσµος ακούει µε 
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ευγνωµοσύνη. Όµως, το να γίνετε τόσο διανοούµενοι όσο θα θέλατε να είστε, απαιτεί 

περισσότερη αφοσίωση απ’ όση είστε πρόθυµοι να δείξετε. Η ευστροφία σάς ευχαριστεί 

πιο πολύ απ’ ό, τι το βάθος της σκέψης. Προτιµάτε να είστε αστείοι αντί τίµιοι, 

συναρπαστικοί αντί σταθεροί, προκλητικοί αντί προβλέψιµοι.  

Ασχολείστε µε πολλά πράγµατα ταυτόχρονα, αποκτάτε πολλούς φίλους –ορισµένους από 

τους οποίους εσείς θεωρείτε απλές γνωριµίες– «κανακεύετε» τον εαυτό σας και 

εµφανίζεστε πιο τολµηροί, δηµοφιλείς και πετυχηµένοι από πολλούς άλλους γύρω σας. Η 

Σελήνη στους ∆ιδύµους είναι µια ειλικρινής ψυχή, που διαθέτει ακεραιότητα και σκάβει 

σταθερά να βρει το πολυτιµότερο αλλά λιγότερο φανταχτερό µετάλλευµα.  

 

 Ακολουθούν οι όψεις που σχηµατίζει η Σελήνη σας. Βασιστείτε στα τρίγωνα και τα 

εξάγωνα για γοητεία και πνευµατική διαύγεια, στα τετράγωνα και τις αντιθέσεις για 

ικανότητα συγκέντρωσης και δυναµισµό.  

 

Σελήνη εξάγωνο µε Ήλιο 

Το εξάγωνο ανάµεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη προσθέτει µια χροιά τύχης στη ζωή σας και 

τονώνει καθετί καλό, ή ελαχιστοποιεί καθετί κακό, που διαφαίνεται από το υπόλοιπο 

ωροσκόπιο. Επίσης, προδιαθέτει για ένα δυνατό, υγιές σώµα και σας χαρίζει την ικανότητα 

να αντιµετωπίζετε µε ευκολία τα σκαµπανεβάσµατα της ζωής.  

 

Σελήνη εξάγωνο µε Ερµή 

Καλή όψη για γερό κοινό νου, ενδυναµώνει την υγεία του νου και σας δίνει την ικανότητα 

να αφοµοιώνετε τις γνώσεις άµεσα και γρήγορα. Είστε περίεργοι, πρόθυµοι, έξυπνοι 

µαθητές και καλοί συζητητές, πνευµατώδεις, µε εκφραστικότητα, λογικοί και δίκαιοι. 

∆ιαθέτετε κάποια κλίση στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις πωλήσεις. 

 

Σελήνη τρίγωνο µε ∆ία 

Είστε ιδεαλιστές, ανθρωπιστές και µε ανοιχτή αντίληψη, εµπνέεστε από τη γνήσια 
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φιλανθρωπία και συχνά µπορείτε να προσφέρετε πολλά και ουσιαστικά. Είστε κεφάτοι, 

αισιόδοξοι, µε καλή διάθεση και διακριτικότητα. Επίσης, η αβρότητα είναι έµφυτη σ’ εσάς: 

ανήκετε στους ευγενείς από τη φύση σας. Οι σχέσεις σας µε την οικογένειά σας είναι 

άριστες, ιδιαίτερα από την πλευρά της µητέρας σας.  

 

Σελήνη τρίγωνο µε Κρόνο 

Είστε συνετοί, εγκρατείς, κάπως περήφανοι και επιφυλακτικοί, ίσως και λίγο βλοσυροί. 

Θεωρείτε ότι η ζωή είναι µια πολύ σηµαντική υπόθεση, και παίρνετε τον εαυτό σας 

υπερβολικά στα σοβαρά. Κληρονοµείτε τα πνευµατικά χαρακτηριστικά από τη µητέρα σας, 

και η ψυχοσύνθεσή σας είναι ίδια µ’ εκείνης –ή της δικής της πλευράς της οικογένειας– 

µπορεί όµως να της µοιάζετε και στην εµφάνιση. Για εσάς, το καθήκον είναι πάνω απ’ όλα. 

∆εν υπάρχει περίπτωση να παραµελήσετε τη δουλειά σας, και είστε έτοιµοι να κάνετε 

µεγάλες θυσίες αν χρειαστεί. Όλα αυτά, δε, θα γίνουν αγόγγυστα, αφού πιστεύετε ότι 

κάποιες υποχρεώσεις είναι ο «κλήρος» σας στη ζωή, οπότε τις προσεγγίζετε 

φιλοσοφηµένα και µε νηφαλιότητα.  

 

Σελήνη τετράγωνο µε Ουρανό 

Στα νιάτα σας υπήρξατε σίγουρα πολύ ευέξαπτοι – και αν έχετε επιβληθεί σε αυτή την 

τάση, το οφείλετε στον κοινό νου. Είστε επαναστάτες, ισχυρογνώµονες, µε κοφτερή 

γλώσσα, οξυδερκείς, «αρπάζεστε» εύκολα, γεµάτοι φλόγα και ορµή – στοιχεία που 

απαιτούν πειθάρχηση από µια σθεναρή διάνοια. ∆ιαθέτετε πολύ προχωρηµένη σκέψη. 

Στην πραγµατικότητα, είστε µποέµ και ακολουθείτε τους δικούς σας νόµους – πρέπει να 

κάνετε συνειδητή προσπάθεια για να ακολουθήσετε παράλληλα και τους νόµους της 

κοινωνίας στην οποία ζείτε. Τάσσεστε συνήθως µε το µέρος των καταπιεσµένων, των 

απόκληρων της ζωής, και πιστεύετε σε µια µορφή κοινωνικού ελέγχου όπου δεν υπάρχουν 

ανισότητες.  

 

Σελήνη τετράγωνο µε Πλούτωνα 

Σύµφωνα µε αυτή την όψη, οι κυριότερες εµπειρίες στη ζωή προκύπτουν µέσα από τις 

σχέσεις σας. Σ’ ένα αντρικό ωροσκόπιο, ο χαρακτήρας της µητέρας σας διαµορφώνει το 
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πώς αντιµετωπίζετε όλες τις γυναίκες. Σ’ ένα γυναικείο ωροσκόπιο, αντιλαµβάνεστε τη 

θηλυκότητα και την ικανότητά σας να φροντίζετε τους άλλους ανάλογα µε τα µηνύµατα 

που δεχτήκατε από τη µητέρα σας.  

 

 

Ερµής 

Ο Ερµής αποτελεί τις αισθητήριες κεραίες του ωροσκοπίου σας. Η ζωδιακή θέση του 

µαρτυρά τον τρόπο µε τον οποίο αντιδράτε στα ερεθίσµατα της όρασης, των ήχων, των 

οσµών, των γεύσεων και της αφής, προσφέροντας το κλειδί για να καταλάβετε ποια είναι η 

στάση σας απέναντι στον φυσικό κόσµο που σας περιβάλλει.  

 

Ερµής στο Λέοντα 

Οι αντιδράσεις σας στις εντυπώσεις του εξωτερικού κόσµου είναι λιγότερο σηµαντικές για 

εσάς από την αντίδρασή σας στον ήχο τής ίδιας σας της φωνής ή στην εικόνα που βγάζετε 

προς τα έξω. Εντυπωσιάζεστε δύσκολα και, καθώς οι κεραίες σας είναι στραµµένες προς 

τα µέσα, δε λαµβάνετε πολλά απ’ όσα συµβαίνουν. Όσον αφορά στις αισθήσεις, ο τρόπος 

που συµµετέχετε είναι κάπως άκαµπτος. Γι’ αυτόν το λόγο, δεν είστε καλοί παρατηρητές.  

 

Ερµής εξάγωνο µε Άρη 

∆ιαθέτετε ένα ταχύτατο, λαµπρό µυαλό, που κατανοεί τα δυσκολότερα επιστηµονικά 

επιτεύγµατα – και, βέβαια, ενδιαφέρεται γι’ αυτά. Υπάρχουν όµως σοβαρές πιθανότητες να 

σπαταλάτε τη διανοητική σας ενέργεια εδώ κι εκεί, εξαιτίας της έλλειψης σκοπού, 

κατεύθυνσης και ικανότητας συγκέντρωσης. Αν άλλα στοιχεία στο ωροσκόπιό σας 

φανερώνουν ικανότητα συγκέντρωσης, τότε η όψη αυτή την επαυξάνει. Αν όχι, πρέπει να 

καταπολεµήσετε την τάση σας να είστε επιφανειακοί.  
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Ερµής αντίθεση µε ∆ία 

Σας ευχαριστεί να λέτε ιστορίες – άκακες ιστορίες, αλλά ολοφάνερα υπερβολικές. Τα λέτε 

όλα µε αρκετές λεπτοµέρειες και πολλές «σάλτσες». Αν και λατρεύετε τους πνευµατικούς 

και µορφωµένους ανθρώπους, το δικό σας µυαλό δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευµένο. Κάνετε 

λάθη από εσφαλµένη εκτίµηση των γεγονότων, ή εσφαλµένη ερµηνεία, ή απλώς από 

άγνοια. Μπορεί να εξορµάτε µ’ ένα σχέδιο χωρίς να σκέφτεστε πρώτα τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί.  

 

Ερµής αντίθεση µε Κρόνο 

Είστε επιρρεπείς στη µελαγχολία, αφού ο διεισδυτικός νους σας εισπράττει τα βάσανα του 

κόσµου, όπως και τα δικά σας, πολύ έντονα. Είστε ευαίσθητοι µ’ έναν παράξενο, 

εσωτερικό τρόπο: δεν αντεπιτίθεστε όταν σας χτυπούν, αλλά κρατάτε τη θλίψη σας για τον 

εαυτό σας και µετά τον λυπάστε. ∆ιαθέτετε βάθος σκέψης. Η φαιδρότητα, η βλακεία και η 

εξαπάτηση σας απορρυθµίζουν – αν και έχετε τη δυνατότητα να εισχωρείτε τόσο πολύ 

στην ουσία των πραγµάτων, ώστε οι άλλοι ίσως νοµίζουν ότι εσείς θέλετε να τους 

ξεγελάσετε.  

 

 

Ερµής τετράγωνο µε Ποσειδώνα 

"Πολύ ονειροπόλοι, έχετε συχνά ανεδαφικές, ουτοπικές σκέψεις, τις οποίες πλέκετε σ’ έναν 

ιστό πραγµατικότητας, αλλά δεν είστε σε θέση να τις υλοποιήσετε. Αγαπάτε το ωραίο, τη 

µουσική, τις τέχνες γενικότερα, και πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσετε να ασχοληθείτε 

σοβαρά µε µία εξ αυτών, ώστε να εκφράσετε δηµιουργικά την έµπνευσή σας.  

 

 

Αφροδίτη 

Η Αφροδίτη αποτελεί τις συναισθηµατικές κεραίες του ωροσκοπίου σας. Οι εντυπώσεις 

από τον έξω κόσµο που σας βοηθούν να νιώθετε και να αντιδράτε συναισθηµατικά, 
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φτάνουν σ’ εσάς διαµέσου της Αφροδίτης. Η ζωδιακή θέση της τη στιγµή της γέννησής σας 

παρέχει το κλειδί για να κατανοήσετε τη στάση σας απέναντι σε συναισθηµατικές εµπειρίες. 

Όπως ο Ερµής είναι ο αγγελιαφόρος που συνδέει αισθητηριακές εντυπώσεις (ήχους, 

µυρωδιές κ.λπ.) µε τη βασική φύση του Ήλιου και της Σελήνης σας, η Αφροδίτη είναι ο 

αγγελιαφόρος που συνδέει τις συναισθηµατικές εντυπώσεις.  

 

Αφροδίτη στον Καρκίνο 

Η ανταπόκρισή σας στα συναισθήµατα εξαρτάται από ένα απλό και ξεκάθαρο δεδοµένο: 

την ανάγκη σας για ασφάλεια και σπίτι. Εφόσον πρόκειται για µια βασική απαίτηση ζωής, 

όταν αγαπάτε, είστε πιστοί και βαθιά αφοσιωµένοι, µε την έννοια της αυτοσυντήρησης – η 

οποία, παρ’ όλα αυτά, δε σας κάνει εγωιστές. Όλη σας η φύση κρύβεται σ’ ένα 

προστατευτικό όστρακο, που ανοίγει σαν λουλούδι κάτω από τον ζεστό ήλιο και 

οµορφαίνει τον κόσµο, από τη στιγµή που θα νιώσετε συναισθηµατική ασφάλεια.  

 

Αφροδίτη τετράγωνο µε Άρη 

Η όψη αυτή ισχυροποιεί τα συναισθήµατα και το πάθος σας, και θα σας φέρει µια 

ταραχώδη ερωτική εµπειρία κάποια στιγµή στη ζωή σας. Επίσης, προσδίδει µια νότα 

δυσαρµονίας και παραδοξότητας στην ερωτική σας ζωή, επειδή σας κάνει υπερβολικά 

ανεξάρτητους και αυθόρµητους στην έκφραση.  

 

Αφροδίτη εξάγωνο µε Ουρανό 

∆ιαθέτετε µαγνητισµό και γοητεία, προσελκύετε έντονα το αντίθετο φύλο και είστε ελαφρώς 

αντισυµβατικοί στον σεξουαλικό τοµέα. Συναισθηµατικά, σας διακρίνει µια ευρεία οπτική, η 

οποία τείνει µάλλον προς τον ανθρωπισµό παρά προς την προσωπική ικανοποίηση. Οι 

κάπως εκκεντρικοί φίλοι σας σάς βοηθούν στο έργο σας. Αγαπάτε να υπερασπίζεστε τους 

αδικηµένους και κατατρεγµένους του κόσµου µας.  
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Αφροδίτη τρίγωνο µε Ποσειδώνα 

Είστε ροµαντικοί, γοητευτικοί, θελκτικοί – και ευεπηρέαστοι. Είστε ιδεαλιστές, ψάχνοντας 

πάντα την τελειότητα στους συντρόφους σας και τον κόσµο, και είστε µακαρίως σίγουροι 

ότι αν και δεν την έχετε βρει ακόµα, αυτή είναι εκεί έξω. Εµπιστεύεστε τους άλλους 

παραπάνω από ότι τους αξίζει.  

 

Αφροδίτη εξάγωνο µε Πλούτωνα 

Η όψη αυτή δίνει βάθος στις συναισθηµατικές αντιδράσεις σας όσον αφορά στην αγάπη, 

στους ανθρώπους και στη ζωή γενικότερα. ∆ιαθέτετε τη σπάνια ποιότητα να βλέπετε το 

καλό σε όλους, µε αποτέλεσµα να βοηθάτε πράγµατι στην εκδήλωσή του.  

 

 

Άρης 

Ο Άρης είναι η πηγή ενέργειας στο ωροσκόπιο. Η ζωδιακή θέση του υποδεικνύει σε ποια 

κανάλια θα ρέει ελεύθερα η ενέργεια και προς τα πού θα κατευθύνεται πιο εύκολα. Με τη 

βοήθεια του Άρη εκδηλώνονται έµπρακτα οι δραστηριότητες του Ήλιου και οι επιθυµίες της 

Σελήνης, και είναι διαµέσου αυτού του πλανήτη που αντιδρούν το σώµα και ο νους σας 

στις αισθητηριακές εντυπώσεις του Ερµή και τις συναισθηµατικές εντυπώσεις της 

Αφροδίτης.  

 

Άρης στην Παρθένο 

Όταν είναι καλή, είναι πολύ καλή, ενώ, όταν είναι κακή, είναι απαίσια: ιδού τι µπορεί να πει 

κανείς για την ενέργειά σας, είτε έχετε σύστηµα είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση, οι 

προσπάθειές σας αποσκοπούν στο να µπει τάξη στη ζωή σας. Ενδέχεται να είστε τα πιο 

µεθοδικά, λογικά και ακριβή άτοµα στον κόσµο, ή να ζείτε σε άθλιες συνθήκες, µε το χώρο 

σας σε πλήρη αταξία, γεµάτο πράγµατα που δε χρειάζονται ή δεν είναι στη θέση τους. Για 

να εξελιχθείτε, πρέπει να µάθετε να δέχεστε ως δεδοµένες τις λεπτοµέρειες της ζωής, έτσι 

ώστε να κατευθύνετε τις νοητικές σας ικανότητες στο δρόµο της προόδου.  



 

      

 

Barack Obama Προσωπική πρόβλεψη 

10 

 

Άρης τρίγωνο µε ∆ία 

Πρόκειται για µία από τις ισχυρότερες ενδείξεις πλούτου, είτε αυτού που κληρονοµείται είτε 

εκείνου που αποκτάτε µε τις δικές σας δυνάµεις, ή και τα δύο. Η όψη αυτή προοιωνίζεται 

συχνά έναν πλούσιο γάµο. Επίσης, µεγάλα τολµήµατα προσφέρουν υψηλό εισόδηµα και 

οικονοµική ασφάλεια. Όµως, δεν είστε φτιαγµένοι για να κάνετε αυστηρή οικονοµία και να 

συσσωρεύετε υλικά αγαθά – συνηθίζετε να αναπτύσσετε δράση µε µεγαλειώδη τρόπο.  

 

Άρης τρίγωνο µε Κρόνο 

Είστε πρόθυµοι να ξεκινήσετε από το χαµηλότερο πόστο τη σταδιοδροµία σας 

επιδιώκοντας να φτάσετε στην κορυφή. ∆εν υπάρχει κανενός είδους αδυναµία στο 

οικοδόµηµα που χτίζετε – πράγµα που σας κάνει έναν αληθινό αρχιτέκτονα, τουλάχιστον 

της δικής σας µοίρας. Έχετε µεγαλόπνοα σχέδια και δουλεύετε σκληρά για να τα 

υλοποιήσετε. Είστε προικισµένοι µε µια µοναδική ισορροπία µεταξύ θάρρους και 

συγκράτησης, επιθετικότητας και ευγένειας. Ξέρετε πότε να µπείτε στη µάχη και πότε να 

υποχωρήσετε, πότε να προωθήσετε τις ιδέες σας και πότε να τις αφήσετε για ένα διάστηµα 

να ωριµάσουν. Το µεγάλο σας πλεονέκτηµα είναι η αίσθηση της συµµετρίας και της 

αναλογίας.  

 

∆ίας 

Ο ∆ίας είναι ο ανιχνευτής που έχετεB εκεί έξω για να ανακαλύπτει ευκαιρίες. Με τη 

βοήθειά του εξετάζονται οι δυνατότητες που έχετε στη ζωή σας, σύµφωνα πάντοτε µε τη 

βασική φύση του Ήλιου και της Σελήνης σας. Η ζωδιακή θέση του ∆ία υποδεικνύει τους 

τοµείς στους οποίους µπορείτε να αναζητήσετε ευκαιρίες, πώς θα πρέπει να τις 

χρησιµοποιήσετε και κατά πόσον είστε ικανοί να αντιδράσετε σωστά και να τις 

αξιοποιήσετε.  

 

∆ίας στον Υδροχόο 

Η θέση αυτή σας ωθεί να διακρίνετε ευκαιρίες στο πλαίσιο κοινωνικών, καλλιτεχνικών και 
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εν γένει πολιτιστικών θεµάτων. Αν οι στόχοι σας αποδειχτούν υψηλότεροι από τις 

ικανότητές σας –κάτι που συµβαίνει συχνά– γίνεστε περιπλανώµενοι, µε αρχές και αξίες, 

αλλά χωρίς να αποδίδετε έργο. Εάν οι ικανότητές σας είναι ανάλογες των στόχων σας, 

µπορείτε να φτάσετε πολύ ψηλά, επειδή βλέπετε ευκαιρίες σε όλα τα µεγάλα δηµόσια 

πράγµατα, και η ελεύθερη έκφραση της ενέργειάς σας προς αυτή την κατεύθυνση θα σας 

οδηγήσει αβίαστα στην επιτυχία. Τίποτα δεν είναι αρκετά µεγάλο για να το οραµατιστείτε: 

ακόµα και αν δεν έχετε τη δυνατότητα να το διαχειριστείτε, τολµάτε να το σκεφτείτε.  

 

∆ίας σύνοδο µε Κρόνο 

Η σύνοδος του ∆ία µε τον Κρόνο γίνεται κάθε 19 χρόνια, διαρκεί αρκετά και γι’ αυτό 

επηρεάζει µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Γενικά, υποδηλώνει µια περίοδο νόµου και τάξης. 

Εσείς που έχετε αυτή την όψη στο ωροσκόπιό σας είστε στυλοβάτες της κοινωνίας, ήρεµα 

φιλόδοξοι να πετύχετε –αλλά πρόθυµοι να το κάνετε µε τον «ορθόδοξο» τρόπο– 

συµβατικοί, υπερήφανοι, µε µια ήσυχη αξιοπρέπεια που εντυπωσιάζει τους φίλους σας.  

 

∆ίας τετράγωνο µε Ποσειδώνα 

Είστε οραµατιστές και ιδεαλιστές σε θέµατα θρησκείας και φιλοσοφίας, µ’ ένα είδος 

νεφελώδους και ανορθολογικής προσέγγισης των αφηρηµένων θεµάτων. Μια ζωηρή 

πινελιά µυστικισµού χρωµατίζει τη σκέψη σας, η πάχνη µιας µη πραγµατικότητας στέκεται 

ανάµεσα στα µάτια σας και στον εξωτερικό κόσµο. Συνεχής στόχος σας στη ζωή, όπου και 

αν κινείστε, πρέπει να είναι οι ακλόνητες αποδείξεις.  

 

 

Κρόνος 

Ο Κρόνος υποδεικνύει την κατεύθυνση που θα πάρει στη ζωή σας η αρχή της 

αυτοσυντήρησης, η οποία, στην ύψιστη εκδήλωσή της, παύει να είναι αµιγώς αµυντική και 

ενισχύεται µε στοιχεία φιλοδοξίας και έµπνευσης. Η θέση του Κρόνου στο γενέθλιο 

ωροσκόπιο δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο αµύνεστε, ή «ορµάτε», στη ζωή.  
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Κρόνος στον Αιγόκερω 

Η θέση αυτή ζητά τη δικαίωση σε υλικά και οικονοµικά θέµατα, ή που έχουν να κάνουν µε 

την έγκριση και αποδοχή των άλλων. ∆ε θα µένετε ικανοποιηµένοι αν δεν επιβραβεύεται η 

αξία σας. Μπορεί να εργάζεστε πολύ σκληρά και µε χαµηλή αµοιβή, αλλά ο στόχος σας 

είναι πάντοτε τα περισσότερα – και αυτό δεν το ξεχνάτε ποτέ. Είστε ξεροκέφαλοι. Η 

βαθύτερη ανάγκη σας είναι να υπερασπίζετε τον εαυτό σας κατακτώντας τον κόσµο, τον 

οποίο στη συνέχεια υποχρεώνετε να σας αναγνωρίσει – πράγµα που ίσως σας οδηγήσει 

σε ύψη επιτυχίας ή σε πικρή αποτυχία.  

 

Ουρανός 

Σε γενικές γραµµές, ο Ουρανός συνδέεται µε τη νευρική-νοητική λειτουργία, τη 

δηµιουργικότητα, την πρωτοτυπία ή την ατοµικότητα, και η ζωδιακή θέση του στο 

ωροσκόπιο υποδηλώνει τους τρόπους µε τους οποίους θα επιδιώξετε να εκφραστείτε 

δηµιουργικά και µε εφευρετικότητα. Ο Ουρανός δείχνει υψηλό βαθµό επίγνωσης και άµεση 

αντίδραση στα ερεθίσµατα των αισθήσεων και στις εµπειρίες.  

 

Ουρανός στο Λέοντα 

Πρόκειται για µια θέση η οποία υποδηλώνει εξαιρετική αυτοπεποίθηση. Είστε ιδιαίτερα 

ευαίσθητοι σε θέµατα γενναιότητας και ακεραιότητας, εξαιτίας της παρουσίας του Ουρανού 

στο ζώδιο του ευσυνείδητου και δραµατικού Λέοντα.  

Ποσειδώνας 

Ο Ποσειδώνας συνδέεται µε τις βαθύτερες πηγές του υποσυνείδητου, µε τη νοηµοσύνη και 

την πνευµατικότητα που έχετε κληρονοµήσει, και δείχνει αυτά που θεωρείτε απολύτως 

δεδοµένα στη ζωή.  

 

Ποσειδώνας στο Σκορπιό 

Με αυτή την επιρροή, οι πολίτες και τα έθνη του κόσµου αντιλαµβάνονται πλέον τις 
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τροµακτικές, θανατηφόρες επιπτώσεις ενός πυρηνικού πολέµου. Υποβρύχια µε πυρηνικά 

στα βάθη των θαλασσών παίζουν και αυτά το ρόλο τους στη µάχη για εξουσία. Όσοι έχετε 

γεννηθεί µε τον Ποσειδώνα στον Σκορπιό θέλετε διακαώς να «βουτήξετε» στα µυστικά του 

σύµπαντος. Σας ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα να κατανοήσετε το µυστήριο της ζωής και του 

θανάτου. Μαγεύεστε από τις απόκρυφες µελέτες, τη χηµεία, τις εφευρέσεις. Η φύση σας 

είναι έντονα συναισθηµατική.  

 

Ποσειδώνας εξάγωνο µε Πλούτωνα 

Οι ιδέες ενσταλάχθηκαν µέσα σας από τους γονείς σας, η κοινωνία και η εκκλησία 

φέρνουν σηµαντικές αλλαγές στη ζωή σας, τουλάχιστον µέχρι να αποκτήσετε δικές σας 

θρησκευτικές και φιλοσοφικές απόψεις. ∆ιαθέτετε ένα είδος δηµιουργικής 

προσαρµοστικότητας, που σας καθιστά ικανούς να παραιτηθείτε από εγωιστικές ανησυχίες 

και να κατευθύνετε τις προσπάθειές σας προς την ευηµερία όλων.  

 

 

Πλούτωνας 

Ο Πλούτωνας συνδέεται µε την ικανότητα να µην «κολλάµε» σε καταστάσεις, να 

ξεφορτωνόµαστε άσχετες προκαταλήψεις και απαρχαιωµένες συνήθειες. Επίσης, µε την 

ικανότητα να διακρίνουµε την κρυφή πλευρά της ζωής, οπότε προικίζει µε δύναµη το 

άτοµο – δύναµη η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για καλό είτε για κακό σκοπό. Ο 

Πλούτωνας στο ίδιο ζώδιο µε τον Άρη: Τονίζει το πνεύµα ανεξαρτησίας και το «εγώ» σας, 

ενώ παράλληλα σας προσφέρει τη δύναµη να εξουσιάζετε τους άλλους. Εδώ, το σθένος 

µπορεί πάντως να συνυπάρχει µε την ωµότητα.  

 

Πλούτωνας στην Παρθένο 

Η ικανότητά σας να φέρνετε την τάξη στο χάος είναι το µεγαλύτερο ταλέντο σας, και σας 

επιτρέπει να ανακαλύψετε το απόλυτο νόηµα σε συνθήκες και ιδέες τις οποίες οι άλλοι 

ίσως βρίσκουν απελπιστικές. Η προσέγγισή σας είναι αρχικά διανοητική, η περιέργεια σας 

σπρώχνει να αποκτήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις, αλλά το βασικό 
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ενδιαφέρον σας είναι η εφαρµογή αυτής της γνώσης. Οι ιδέες έχουν αξία µόνο όταν 

µπορούν να χρησιµεύσουν για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής µας. Το δυνατό σας 

σηµείο είναι η ανάπτυξη µιας ιδέας και, στη συνέχεια, η πρακτική εφαρµογή της, µε την 

προοπτική µάλιστα να αφοµοιωθεί κάποια στιγµή σε επίπεδο καθηµερινότητας.  

 

 
 
 

Οι τρέχουσες διελεύσεις 

Οι τρέχουσες διελεύσεις υπολογίζονται ακριβώς για την ηµεροµηνία που δίνεται. Στην 

ανάλυση περιλαµβάνονται µόνο οι όψεις που θεωρούνται σηµαντικές, και οι ηµεροµηνίες 

αφορούν αποκλειστικά στην περίπτωση που η όψη είναι ακριβής. Η επίδρασή της γίνεται 

αισθητή για εβδοµάδες, µήνες, καµιά φορά ακόµα και χρόνια. Συχνά, ένας πλανήτης 

σχηµατίζει την ίδια όψη αρκετές φορές µέσα σ’ ένα έτος πριν αφήσει τη συγκεκριµένη 

περιοχή του ωροσκοπίου για να προχωρήσει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πλανήτης 

εµφανίζεται οπισθόδροµος για ένα χρονικό διάστηµα, διασχίζοντας ξανά και ξανά το 

σηµείο της ακριβούς όψης. Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο, η επιρροή της όψης επεκτείνεται σε 

αρκετά µεγάλη χρονική περίοδο.  

 

20 Σεπτεµβρίου 2011 – Άρης αντίθεση µε ∆ία 

Τα αποτελέσµατα αυτής της διέλευσης συνήθως δεν είναι πολύ έντονα. Υποδηλώνει είτε 

µια απώλεια –η οποία οφείλεται σε κάποιο ρίσκο ή στον τζόγο, ή, ακόµα, σε υπερβολικό 

ενθουσιασµό– είτε εσφαλµένες επαγγελµατικές αποφάσεις. Γενικά, βλέπετε τη ζωή µε µια 

µάλλον ανεδαφικά αισιόδοξη διάθεση, µην επιτρέποντας στη λογική να επικρατήσει, και η 

τακτική αυτή οδηγεί σε µικρές παρασπονδίες στον προϋπολογισµό σας. Όµως, η αντίθεση 

Άρη και ∆ία µπορεί να φέρει επίσης µεγάλες αναποδιές και φουρτούνες σε υλικό επίπεδο, 

που προκύπτουν από το συνδυασµό λανθασµένης κρίσης και κακοτυχίας. 

 

22 Σεπτεµβρίου 2011 – Άρης σύνοδο µε Ερµή 

Το κοφτερό µυαλό σας θα σας βοηθήσει, αν το χρησιµοποιήσετε σωστά, αλλά θα σας 
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δηµιουργήσει εµπόδια, αν παριστάνετε τους έξυπνους. Οργή, αιφνιδιαστικές αποφάσεις, 

βιαστικές κουβέντες και απότοµες απαντήσεις προκαλούν µπελάδες. Από την άλλη, η 

οξεία αντίληψη που σας διακρίνει σας δίνει το προβάδισµα έναντι των άλλων. Μπορείτε να 

εκφραστείτε µε άνεση και αποτελεσµατικότητα, εάν αφήσετε απέξω συναισθήµατα και 

προσωπικά θέµατα.  

 

10 Οκτωβρίου 2011 – Άρης σύνοδο µε Ήλιο 

Την περίοδο αυτή υπάρχει κίνδυνος για ιδιοτροπίες, νεύρα, µια τάση να παίρνετε τον 

εαυτό σας πολύ στα σοβαρά και, εξαιτίας αυτού, να µπείτε σε µπελάδες. Επίσης, καθώς ο 

Άρης θα διέρχεται από τον Ήλιο σας, θα εξαντλήσετε τον εαυτό σας, εκτός αν έχετε 

υπεράνθρωπη αντοχή, και η κόπωση θα σας οδηγήσει πιθανότατα σε διαµάχες, ρήξεις και 

χωρισµούς.  

 

 

16 Οκτωβρίου 2011 – Ουρανός τετράγωνο µε Αφροδίτη 

Η διέλευση αυτή ευθύνεται για µια µποέµ στάση ζωής, κυρίως σε σχέση µε τον ελεύθερο 

έρωτα – και την αναζήτηση της σωτηρίας µέσα από τον έρωτα, ή, έστω, από οτιδήποτε 

περνιέται για έρωτας. Καβγάδες, χωρισµοί, ανόητοι συναισθηµατισµοί, πληγωµένες 

καρδιές και σκοτούρες είναι στο πρόγραµµα, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει µε τη σειρά 

του σε εξέγερση ενάντια στις κοινωνικές συµβάσεις ή σε απώλεια κοινωνικού κύρους και 

χρηµάτων. Επιδεικνύετε µια «πέρα βρέχει» συµπεριφορά, η οποία φαίνεται πολύ 

συναρπαστική –αν αντέχετε την περιπέτεια και έχετε τη δυνατότητα να ζείτε για τις 

µοναδικές στιγµές της έκστασης– µέχρι να ξυπνήσετε την επόµενη µέρα µέσα στη µαυρίλα 

και την παγωνιά.  

 

2 Νοεµβρίου 2011 - Άρης σύνοδο µε Ουρανό 

Με αυτήν τη διέλευση, πρέπει να περιµένετε εκνευρισµό, βιασύνη και ανησυχία. Τα νεύρα 

σας θέλουν προσοχή, γιατί µπορεί να οδηγήσουν σε προβλήµατα που οφείλονται σε 

υπερένταση και κόπωση. Υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήµατος –κυριολεκτικά και µεταφορικά– 
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από υπερβολική ταχύτητα και αδιαφορία για τις λεπτοµέρειες. Αποφύγετε, όσο είναι 

δυνατόν, τις διενέξεις. Είναι πιθανό να προκύψουν παρεξηγήσεις στις σχέσεις σας µε τους 

άλλους, επειδή δίνετε µεγάλη έµφαση στο «εγώ» σας, υποτιµώντας τις απόψεις τους.  

 

18 Νοεµβρίου 2011- Άρης τετράγωνο µε Σελήνη 

Η κόπωση οδηγεί στη σύγκρουση, γι’ αυτό χαλαρώστε. Ίσως παρουσιαστεί κάποια 

ασθένεια, και χάσετε τον έλεγχο της κατάστασης. Μην παίρνετε τον εαυτό σας πολύ στα 

σοβαρά.  

 

25 Νοεµβρίου 2011 – Άρης σύνοδο µε Πλούτωνα 

Η διέλευση αυτή αντιπροσωπεύει µια ισχυρή συµµαχία µεταξύ παρόµοιων πλανητικών 

ενεργειών. Μια αίσθηση µυστηρίου περιβάλλει γεγονότα κατά τα άλλα πεζά. Η 

επιθετικότητα κορυφώνεται. Φροντίστε να εξασφαλίσετε τα µερίδια και τις µετοχές σας, και 

προστατέψτε την περιουσία και τον εαυτό σας, γιατί, όταν ο Άρης έρχεται σε σύνοδο µε 

τον Πλούτωνα, γίνεστε κάπως ευάλωτοι σε ζητήµατα ανακατανοµής αγαθών. Επίσης, 

µπορεί να χάσετε θέσεις και αξιώµατα χωρίς ιδιαίτερο λόγο.  

 

27 Νοεµβρίου 2011 – Κρόνος τετράγωνο µε Κρόνο 

Η διέλευση αυτή συµβαίνει 7 χρόνια µετά την αντίθεση του Κρόνου µε τη γενέθλια θέση 

του, και θα πρέπει να σας βρει να κινείστε προς µια αναθεώρηση ενδιαφερόντων και 

στόχων. Ξεκινά, εδώ, µια σηµαντική αλλαγή: έρχεται µια νέα επταετία, κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι λύσεις στα προβλήµατά σας θα ξεπηδούν κυρίως από µέσα σας, και όχι από τον 

έξω κόσµο.  

 

9 ∆εκεµβρίου 2011 – ∆ίας τετράγωνο µε ∆ία 

Η διέλευση αυτή «πέφτει» στα χρονικά διαστήµατα ανάµεσα στη σύνοδο του ∆ία µε τον 

εαυτό του και στην αντίθεσή του µε τον εαυτό του. Υποδηλώνει κάποιες αλλαγές του 

κέντρου βάρους στη δουλειά και στα σχέδιά σας για τη ζωή. Θα υπάρξουν αρκετές 
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ευκαιρίες, αλλά εσείς είστε συνήθως πολύ απασχοληµένοι µε ό,τι κάνετε, οπότε 

καταλήγετε να γίνεστε απρόσεκτοι µε τα οικονοµικά σας.  

 

14 Ιανουαρίου 2012 – Άρης σύνοδο µε Άρη 

Είναι η κατάλληλη εποχή να ξεκινήσετε καινούρια πράγµατα, να πραγµατοποιήσετε σχέδια 

και να προωθήσετε νέες ιδέες. Η ενέργειά σας είναι ιδιαίτερα ενισχυµένη, και µπορείτε να 

τη χρησιµοποιήσετε για να επωφεληθείτε. Αν έχετε φυσικές παρορµήσεις που σας βάζουν 

σε µπελάδες, ελέγξτε τις χωρίς καθυστέρηση, γιατί, τώρα, είναι η στιγµή που είστε «εσείς»: 

δουλειά σας είναι να δείξετε τον καλύτερο, όχι τον χειρότερο εαυτό σας. Με αυτήν τη 

διέλευση ξεκινά ένας διετής κύκλος, κι εσείς πρέπει να καθορίσετε τη γραµµή που θα 

ακολουθήσετε τους επόµενους είκοσι τέσσερις µήνες.  

 

2 Φεβρουαρίου 2012 – Άρης σύνοδο µε Άρη 

Είναι η κατάλληλη εποχή να ξεκινήσετε καινούρια πράγµατα, να πραγµατοποιήσετε σχέδια 

και να προωθήσετε νέες ιδέες. Η ενέργειά σας είναι ιδιαίτερα ενισχυµένη, και µπορείτε να 

τη χρησιµοποιήσετε για να επωφεληθείτε. Αν έχετε φυσικές παρορµήσεις που σας βάζουν 

σε µπελάδες, ελέγξτε τις χωρίς καθυστέρηση, γιατί, τώρα, είναι η στιγµή που είστε «εσείς»: 

δουλειά σας είναι να δείξετε τον καλύτερο, όχι τον χειρότερο εαυτό σας. Με αυτήν τη 

διέλευση ξεκινά ένας διετής κύκλος, κι εσείς πρέπει να καθορίσετε τη γραµµή που θα 

ακολουθήσετε τους επόµενους είκοσι τέσσερις µήνες.  

 


