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6 Νοεμβρίου- τρίγωνο- Ηλιου/Πωσειδωνα-διαίσθηση που λειτουργεί άνετα, ξεπερνάτε 

τις δυσκολίες, έντονα συναισθήματα, μυστικισμός. Ευνοεί τους Σκορπιούς και Ιχθείς. 

Ο Ουρανος εισέρχεται στην 0 μοιρα του Κριου στις 8:50 μμ. 

7 Νοεμβρίου- Νεα Σελήνη στον Σκορπιο 

8 Νοεμβρίου-ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη στις 2:37 μμ. 

9 Νοεμβρίου- τρίγωνο Αφροδίτης/Αρη- έντονος ερωτισμός και γοητεία, υλοποίηση 

ερωτικών επιθυμιών. Ευνοεί Ζυγούς και Υδροχόους. 

11 Νοεμβρίου- εξάγωνο Ηλιου/Πλούτωνα- οι επαγγελματικές υποθέσεις πανε καλά και 

υπάρχουν ευκαιρίες. Ευνοεί τους Αιγόκερους και τους Σκορπιούς. 

15 Νοεμβρίου- εξάγωνο Αρη/Ουρανού- απρόσμενες δημιουργικές ευκαιρίες που αξίζει 

τον κοπο να τις εκμεταλευτειται. Ευνοεί Υδροχόους και Κριούς. 

16 Νοεμβρίου-Ο Αρης εισέρχεται στους Ιχθείς στις 12:21 π.μ 

Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ορθή πορεία στην 25 μοιρα του Ζυγου στις 12:45 μμ. 

17 Νοεμβρίου- Ο Ερμής σε ανάδρομη πορεία μέσα από τον Τοξότη στις 3:26 π.μ. 



20 Νοεμβρίου- τετράγωνο Αρη/Δια- Υπέρμετρη αισιοδοξία και ενθουσιασμός. Μην 

κάνετε βιαστικές κινήσεις. Ανευθυνότητα. Επηρεάζονται οι Ιχθείς και οι Τοξοτες. 

22 Νοεμβρίου- Ο Ηλιος εισέρχεται στον Τοξότη στις 11:02 π.μ. 

25 Νοεμβρίου- ο Πωσειδωνας σε ορθή πορεία στις  01:00 π.μ. 

26 Νοεμβρίου- συνοδος Ηλιου/Δια- μεγαλη τύχη , επίσης ευνοεί δικαστικές υποθέσεις 

και το δημόσιο, όπως επίσης και τα σχέδια σας. Ευνοούνται οι Τοξοτες. 

τετράγωνο Ερμή/Αρη-καθυστέρηση και κακη έκβαση των πραγματων. Καθυστέρηση 

υποθέσεων, νεύρα, λάθη, ανατροπές. Επηρεάζονται οι Ιχθείς και οι Τοξοτες. 

27 Νοεμβρίου- συνοδος Ηλιου-Ερμή-τελειά διέλευση για συζητήσεις, αναλύσεις, 

λύσεις προβλημάτων , κοινωνικοποίηση και μετακινήσεις  αλλα και επικοινωνία. 

Ευνοούνται οι Τοξοτες. 

εξάγωνο Αρη/Κρόνου- επαγγελματικές ευκαιρίες .Προχωράτε μεθοδικά, με υπομονή 

και επιμονή. Ευνοούνται οι Ιχθείς και οι Αιγόκεροι. 



28 Νοεμβρίου- συνοδος Ερμή/Δια-αισιοδοξία, ευεξία, ευχαρίστηση, χαρούμενες επαφές 

και συζητήσεις, εμπλουτισμός γνώσεων. Ευνοούνται οι Τοξοτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΡΙΟΣ 

Το 80% των πλανητών στο ηλιακο σας ωροσκόπιο αρχίζει να μετακινείται από το νότιο 

μέρος προς το βόρειο μέρος του χάρτη σας, που συνδέεται με την καριέρα, τα 

επαγγελματικά σας αλλα και την εξωτερική σας ζωή. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσοστό 

ενέργειας που προδιαγράφει μια έντονη περίοδος οπου θα συγκεντρωθείτε σε τέτοιου 

είδους ζητήματα και θα τα ρυθμίσετε αναλόγως. Ο Δίας θα μετακινηθεί προς τον 9ο οικο 

σας δίνοντας ώθηση να ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά σας σχέδια, ότι έχει σχέση με 

μελέτες, την ανώτερη εκπαίδευση, τα ταξίδια, το εμπόριο και συνεργασίες στο 

εξωτερικο, ακόμα και για τα παιδιά σας. Οι νομικές υποθέσεις ευνοούνται.  

Η Αφροδίτη σε ευθεία πορεία θα βελτιώσει τις προσωπικές σας σχεσεις όπως και τα 

οικονομικά σας, αλλα και την κοινωνική σας ζωή. Χρησιμοποιήστε τη διαίσθηση σας, 

προωθήστε την δουλειά σας, τις ιδέες σας. 

 



*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

 

Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 4, 5, 14, 15, 23, 24 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 4, 5, 8, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 22, 27 

Καλύτερες μέρες για καριέρα: 2, 10, 11, 12, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΑΥΡΟΣ 

 

Ηλιος και Δίας θα εισέλθουν στον 8ο οικο του ηλιακού σας ωροσκοπίου, που είναι 

σήμαδι γενικής ευημερίας. Ο Δίας θα ευνοήσει θέματα που συνδέονται με φόρους, την 

διαχείριση χρήματων, χρέη ,οπου προϋποθέτουν το γεγονός οτι θα πρέπει να 

οργανωθείτε καλά ως προς αυτά τα θέματα, εξάλλου η παρουσία του Δια επισημάνει την 

σημαντικότητα των θεμάτων αυτών. Όμως, κάντε ρυθμίσεις και κλειστε σοβαρές 

εκκρεμοτητες μεχρι τις 17/11 αρχίσει η ανάδρομη πορεία του Ερμή. 

Η διέλευση του Δια ευνοεί και θέματα κτηματικής περιουσίας, αν υπάρχουν θετικές 

όψεις με το προσωπικο σας ωροσκόπιο. Η Αφροδίτη θα συμβάλλει και αυτή με θετικο 

τρόπο σε οικονομικά ζητήματα μετα της 16 Νοεμβρίου, ενώ και η νεα σελήνη στον 

Σκορπιο στις 7/11 θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με σκοπο την πρόοδο. Θα υπάρξουν οι 

σωστές ευκαιρίες και θα παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Η σύνοδος Ηλιου/Ερμή από τις 



10/11 ενώ και η σύνοδος Ερμή/Δια συμβάλλουν στην βελτίωση οικονομικής και 

κοινωνικής σας ζωής. 

 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

 

Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29, 30 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 1, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 27, 28 

Καλύτερες ημέρες για καριέρα: 2, 10, 14, 15, 20, 28 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΔΥΜΟΙ 

Ο Δίας μετακινείται προς τον 7ο οικο σας και έτσι η προσωπική σας ζωή και σχεσεις θα 

έρθουν στο προσκήνιο, στις 8 Νοεμβρίου. Ο Δίας είναι θετικος πλανήτης, και σίγουρα 

από μια άποψη θα τονώσει τον προσωπικό σας μαγνητισμό, και χάρη ώστε να 

προσελκύσετε αυτό που θέλετε. Κάποιοι από σας, τους επομένους μήνες θα συνάψετε 

σοβαρές σχεσεις, και αυτό ειδικότερα θα αρχίσει από τις 22/11 όταν ο Ηλιος θα 

συνταξιδεύει με τον Δια.  

Η παραμονή του Ερμή στον 7ο οικο σας, θα σας κάνει πιο δημοφιλής στο περιβάλλον 

σας, οπου θα ευνοεί την προσέγγιση σας προς τους αλλους. Ο Αρης θα διασχίζει τον 10ο 

οικο σας από τις 16/11 και αυτό ενημερώνει για την έντονη δραστηριότητα σας στον 

επαγγελματικο/κοινωνικο τομέα, για ευκαιρίες αλλά και το γεγονός ότι θα πρέπει να 

είστε πιο επιθετικοί ώστε να κερδίσετε αυτό  που θέλετε. Ωστόσο, η νεα σελήνη στις 

7/11 αλλα και η πανσέληνος στις 23/11 είναι δυνατές περίοδοι για τα οικονομικά σας. 



 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

 

Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 23, 24, 27 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 6, 7, 8, 16, 17, 19, 25, 26, 27 

Καλύτερες ημέρες για καριέρα: 6, 7, 8, 16, 17, 25, 26 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Αυτος ο μήνας είναι σημαντικος καθώς ο Ουρανος αναμένεται να επιστρέψει πισω στον 

10ο οίκο σας, στις 6/11 οπου θα δημιουργήσει περισσότερες αλλαγές σε θέματα 

καριέρας/επαγγελματικά. Αλλα βέβαια σαφώς , τώρα θα ξέρετε πώς να διαχειριστείτε 

αυτήν την ενέργεια μετα από τόσα χρονια. Ο Δίας ως πλανήτης της  προσωπικής σας 

υγείας, στον Τοξότη, θα μετακινηθεί στον 6ο οικο σας , στις 8/11. Αυτό υπογραμμίζει 

νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και θετικές προοπτικές για τους επόμενους 6 μήνες ενώ 

θα ενισχύσει αι τον οργανισμό σας, κάνοντας θετικές αλλαγές σε θέματα εμφάνισης, και 

υγιεινής.  

Προσοχή στην αύξηση βάρους, η να μην χαλάσετε το όποιο πρόγραμμα, αυτό θα είναι 

σημαντικο να διατηρήσετε τις ισσοροπιες. Τον Νοέμβριο, τα πράγματα θα κυλάνε σε 

φυσιολογικά επίπεδα .Ο Δίας αναμένεται επίσης να ενισχύσει θέματα οικονομικής 

φύσεως αλλά και εσεις δεν θα πρέπει να αμελήσετε την βελτίωση των ικανοτήτων σας σε 



οποιοσδήποτε επίπεδο. Η περίοδος αυτή θα είναι αρκετά παραγωγική, όχι μονο για τα 

χρήματα και την εργασία αλλα και τα παιδιά σας. 

 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

 

Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 23, 24 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 1, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 27, 28 

Καλύτερες ημέρες για καριέρα: 4, 5, 15, 16, 19, 20, 25, 26 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΛΕΩΝ 

Ο μήνας αυτος θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά σε θέματα προσωπικά και σχέσεων 

από τις 16/11 καθώς ο Αρης θα απομακρύνεται από τον 7ο οικο σας, και αυτό σημαίνει 

ότι ο Δεκέμβριος θα είναι θετικότερος. Κάντε λίγη υπομονή ακόμα. Ο 4ος οίκος σας θα 

είναι πιο ισχυρος μεχρι της 22/11, οπότε συνεχίστε να επικεντρώνεστε σε θέματα 

σπιτιού, ενώ ταυτόχρονα να ετοιμάζεστε για το επόμενο επαγγελματικο βήμα με την νεα 

χρονια. Εξάλλου, και η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης αυτό ακριβώς σας υπαγορεύει 

μεχρι της 16 του μηνα. Όταν θα επιστρέψει σε ορθή πορεία τότε θα πρέπει να είστε 

έτοιμοι για να επικοινωνήσετε με τον εξω κόσμο.  

Ο Δίας στον Τοξότη ,που είναι σημαντικος θα μετακινηθεί στον 5ο οικο σας οπου θα 

υπάρξουν ευκαιρίες για αυτοδημιουργία, προσωπική ευχαρίστηση τόσο για σας οσο και 



για τα παιδιά σας. Τύχη και στο χρήμα καθώς ο Δίας θα συνταξιδεύει με τον Ηλιο σας, 

μέσα σε αυτόν τον οικο.  

Μεχρι της 17/11 και ο Ερμής θα συμβάλλει κι αυτος στην βελτίωση οικονομικών και 

παραγωγικότητας, διότι μετα θα αρχίσει την ανάδρομη πορεία του, και θα περιπλέξει τα 

πράγματα, ειδικά κατά τα τέλη Νοεμβρίου. Όμως, η συνοδος Ερμή/Δια θα φέρει 

περισσότερες ευκαιρίες για χρήμα, ισως με κάποια καθυστέρηση. από τις 28 και μετα. 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

 

Καλύτερες ημέρες για την αγάπη: 2, 4, 5, 10, 14, 15, 20, 23, 24, 28 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 19, 20, 27, 28, 29, 30 

Καλύτερες ημέρες για καριέρα: 4, 5, 14, 15, 21, 22, 23, 24 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 

Σημαντικος μήνας ο Νοέμβριος με σημαντικές πλανητικές αλλαγές να επηρεάζουν τον 

εσωτερικο σας κόσμο περισσότερο. Θα δείτε τα εξωτερικά αποτελέσματα αργότερα. Οι 

περισσότεροι πλανητες σας στον 4ο οικο του ηλιακού σας ωροσκοπίου επικεντρώνονται 

τώρα, στην εσωτερική σας ζωή περισσότερο ,όπως επίσης και ο Ερμής.  

Η σημαντικότερη διέλευση είναι η μετακίνηση του Δια στον 8ο οικο σας, οπου θα δώσει 

έναν αερα ανανέωσης ,καθώς η οικογένεια σας θα επεκτείνετε , χαρίζοντας θετικές 

εμπειρίες στο σπίτι και την οικογένεια σας. Μετα τις 17 προσοχή θέλει μέσα στο σπίτι, 

με επισκευές η αν υπάρχουν διαφωνίες, καθώς θα αρχίσει την ανάδρομη πορεία του. Ενώ 

έχετε πολλά να κάνετε σε προσωπικο επίπεδο, μην ανησυχείτε για τα επαγγελματικά 

καθώς αυτά θα κυλάνε στους ιδίους ρυθμούς ενώ θα συνεχίσετε να συμβάλλετε στην 

βελτίωση οικονομικών σας με τον ιδιο τρόπο που κάνατε μεχρι τώρα. 



Σταδιακά, ισώνουν και οι προσωπικές σας σχεσεις, καθώς οι περισσότεροι πλανητες σας 

ήταν σε ανάδρομη πορεία, τώρα θα βρίσκονται σε ευθεία, με την Αφροδίτη, να 

επανέρχεται στις 16/11 ενώ και ο Πωσειδωνας στις 25 Νοεμβρίου.  

Η εικόνα στις σχεσεις θα είναι πιο ξεκάθαρη και θα μπορέσετε κάποιοι να πάρετε 

αποφάσεις. Ο Αρης μετακινείται προς τον 7ο οικο σας, στις 16/11 και θα μείνει εκεί για 

ένα μηνα, οπότε προσπαθήστε να αποφύγετε καυγάδες, παγίδες και διαφωνίες. Οι 

σχέσεις μπορούν να δουλέψουν, εάν υπάρχουν προβλήματα. Αποφύγετε να πάρετε 

σημαντικές αποφάσεις για θέματα υγείας, ενώ ο Ουρανος θα επιστρέψει πισω στον Κριό 

στις 16/11. 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 4, 5, 8, 14, 15, 19, 23, 24, 27 

Καλύτερες μέρες για καριέρα: 1, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 27, 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΖΥΓΟΣ 

Πολλές αλλαγές θα συμβούν αυτόν τον μηνα καθώς ενας σημαντικος πλανήτης αλλάζει 

ζώδιο και αυτος είναι ο Δίας. Στις 6/11 ο Ουρανος θα μετακινηθεί πισω στον Κριο, στον 

7ο οικο σας, ενώ στις 8/11 ο Δίας στον Τοξότη αφήνει τον οικο οικονομικών και 

εισέρχεται στον 3ο οικο σας, που είναι επι της επικοινωνίας. Ο Ερμής θα είναι εκτός 

οριων, από τις 4-20/11,οπου επηρεάζει την εσωτερική σας ζωή. Θα έχετε πολλά να 

εξερευνήσετε γύρω σας, οσο αφορά την πνευματικη σας ζωή.  

Το γεγονός ότι ο Δίας αφήνει τον 2ο οικο σας όπως και ο Ηλιος μεχρι της 22/11 σημαίνει 

ότι θα πετυχαίνετε πιο εύκολα τους οικονομικούς σας στόχους, η δεν χρειάζεται να 

δώσετε επιπλέον προσοχή σε αυτά.  

Ο Δίας στον 3ο οικο θα σας βοηθήσει να μάθετε καινούργια πράγματα, τους επόμενους 

μήνες, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις σας, βελτιώνοντας τις επικοινωνιακές σας 

ικανότητες, εξερευνώντας τον άμεσο περιβάλλον σας καλύτερα. 



Η ερωτική σας ζωή θα είναι πιο ασταθής από τις 6/11 οπου μπορεί να βιώσετε ξαφνικές 

αλλαγές, όμως θα αντιμετωπίστε καλύτερα τις όποιες ξαφνικές ενέργειες του Ουρανού. 

Ο Αρης από τις 5/11 στον 6ο οικο σας, στους Ιχθείς συμβάλλει στο να δώσει 

περισσότερες ευκαιρίες, για δημιουργία μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.  

Ο Αρης όμως από άποψη υγείας, ισως συνδέεται με άγχος και την πίεση. Η Αφροδίτη 

στο ζώδιο σας επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 16/11 οπότε θα είστε ξανά σε φόρμα. 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 4, 5, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 21, 22, 27, 29, 30 

Καλύτερες ημέρες για καριέρα: 6, 7, 8, 16, 17, 25, 26, 27 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 

Η επιστροφή του Ουρανού πισω στο ζώδιο του Κριου, αναμένεται να κάνει τις 

προσωπικές σχεσεις λιγότερο βαρετές ενώ το ανατρεπτικό στοιχείο μπαίνει ξανά στην 

ζωή σας. Από μια άποψη βέβαια θα φέρει περισσότερη εντάση και ευχαρίστηση στην 

κοινωνική σας ζωή. Η Αφροδίτη, θα ξαναμπεί σε ευθεία πορεία στις 16/11 οπου θα 

βελτιώσει τις προσωπικές σας σχεσεις, αν τελευταία βιώσατε κάποιες δυσκολίες.  

Αν και βρίσκεται στον 12ο οικο σας, ωστόσο κυβερνά την ερωτική σας ζωή, οπότε τώρα 

ισως μέσα σας καταλάβατε κάποια πράγματα η ερευνήσατε βαθύτερα τις όποιες 

αποφάσεις σας. Ο ιδεαλισμός επικρατεί ενώ κάποιοι θα κάνουν επιλογές σύμφωνα με τα 

πνευματικά τους ενδιαφέροντα.  

Η κυριότερη διέλευση είναι εκείνη του Δια στον Τοξότη, στις 8/11 οπου θα μετακινηθεί 

στον οικο των οικονομικών, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να τα ενδυναμώσετε, η εσεις θα 

νιώσετε πιο άνετα και πιο δυναμικοί. Πάντως ολο και κατι καλό θα συμβεί. Μεχρι της 



20/11 η ζωή σας θα κυλά ευχάριστα, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το άγχος να σας 

αποδεσμεύσει.  

Ο Ουρανος θα σας γεμίσει με επιπλέον ενέργεια, όπως και ο Αρης. Ταυτόχρονα όμως 

ισως συναντήσετε και κάποιες προκλήσεις ωστόσο είναι αντιμετωπίσιμες. Στις 22/11 ο 

Ηλιος θα εισέλθει στον οικο των οικονομικών οπου στις 24 και 28 του μηνα θα 

συνταξιδέψει με τον Δια στον ουρανιο θόλο και αυτό θα φέρει περισσότερη τύχη. 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 4, 5, 14, 15, 21, 22, 23, 24 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 8, 9, 10, 19, 27 

Καλύτερες ημέρες για καριέρα: 1, 6, 7, 8, 16, 17, 27, 28 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟΞΟΤΗΣ 

Ο Νοέμβριος αναμένεται να είναι μήνας λαμπρός με το μέλλον να σκιαγραφείτε για σας 

αρκετά αισιόδοξο. Ήδη θα έχετε μάθει ότι ο πλανήτης σας, Δίας εισέρχεται στο ζώδιο 

σας στις 8/11,οπου είναι και κυβερνήτης του ηλιακού σας ωροσκοπίου και θα διασχίζει 

τον ωροσκόπο σας, καθώς θα εισέρχεται στον 1ο οικο σας οικο. Ο Δίας βρίσκεται σπίτι 

του και αυτος είναι ενας συνδυασμός αρκετά δυνατος. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει ενας 

νέος κύκλος ευημερίας και τύχης που είναι σημαντικος. Οι βαλίτσες σας είναι έτοιμες για 

να ταξιδέψετε μακριά και να κάνετε αυτό που επιθυμείτε. 

Στις 6/11 ο Ουρανός θα επιστρέψει πισω στο ζώδιο του Κριου, στον 5ο οικο σας οπου 

εκεί, θα σας πυροδοτήσει με περισσότερη ενέργεια και έμπνευση και όρεξη για 

αυτοδημιουργια, και θα πειραματιστείτε σε πολλά πράγματα.  

Περισσότερη σταθεροποίηση και ενθουσιασμό και στα παιδιά σας. Αποφύγετε να κάνετε 

ριζικές αλλαγές σε θέματα υγείας μεχρι της 16/11 ενώ η Αφροδίτη θα είναι ακόμα σε 



ανάδρομη πορεία. Και ενώ αισθάνεστε καλύτερα η Αφροδίτη σχηματίζει μια αρνητική 

οψη με τον Αρη στους Ιχθείς στις 16/11 και εκεί θα πρέπει να είστε προσεχτικοί να μην 

κάνετε υπερβολές. 

Αν και αισθάνεστε καλύτερα και πιο ανάλαφροι, ο Ερμής, θα βρίσκεται ολόκληρο τον 

μηνα στον 1ο σας οικο, μεχρι της 17/11 σε ανάδρομη πορεία και αυτο μπορεί να φέρει 

δυσκολίες, ενώ μπορεί να δείχνει ότι κάποιος που σας ενδιαφέρει επιβάλλει τους δικούς 

του κανόνες και ορια. Ερωτικά θέματα και προσωπικές σχεσεις αναμένεται να ανθίσουν 

μετα τις 27/11 καθώς ο Ερμής θα συνταξιδεύει απολυτα με τον Δια οπου θα φέρει 

επιτυχίες, νέες γνωριμίες στη ζωή σας. Το καλύτερο σίγουρα είναι ότι θα πρέπει αν 

τολμήσετε. 

Θέματα καριέρας επίσης θα προχωρήσουν κατά τον ιδιο ρυθμό ενώ μετα τις 27-28 

Νοεμβρίου θα πέτυχετε πολλά περισσότερα, θα έχετε πιο πολλές ευκαιρίες στα 

επαγγελματικά, καθώς πλέον και ο Ερμής θα είναι σε ευθεία πορεία και θα συνιστά να 

είστε έτοιμοι να κάνετε τις απαραίτητες κινήσεις. 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 



Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 2,8, 10, 11, 12, 19, 21, 27 

Καλύτερες ημέρες για καριέρα: 1, 2, 3, 9, 10, 19, 20, 27, 28,  

29, 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 

Στις 8 Νοεμβρίου, ο Δίας θα εισέλθει στον Τοξότη, στον 12ο οικο του ηλιακού σας 

ωροσκοπίου και αυτο σημαίνει περισσότερη εσωτερική γνώση που θα βελτιωθεί και θα 

αυξηθεί, ενώ τα πνευματικά σας ενδιαφέροντα θα ανανεωθούν. Η διέλευση αυτή θα 

εμβαθύνει τα πράγματα και θα ζωογονήσει την εξωτερική σας ζωή.  

Θα αναπτύξετε μεγαλύτερη διαίσθηση η οποία όμως θα σας είναι απαιτητή για να 

βελτιώσετε την κριση και στάση σας απέναντι σε πολλά θέματα.  

Κατά τους πνευματικούς νόμους, όταν εσωτερικά είμαστε δυνατοί τότε μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε και τις δυσκολίες της εξωτερικής μας ζωής. Ο Ουρανος, επι των 

οικονομικών σας θα είναι ανάδρομος στο ζώδιο του Κριου, οπου θα ευνοεί τέτοιου 

είδους θέματα. Η οικογένεια θα παίξει ρολο αλλα και άτομα ανώτερα από σας. Ο Αρης 

μάλιστα αναμένεται να βελτιώσει θέματα οικονομικής φύσεως η να βοηθήσει να 



κλείσετε κάποιες εκκρεμοτητες. Ωστόσο, θα πρέπει να είστε πιο παρατηρητικοί και 

προσεχτικοί. 

 Αποφύγετε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για την προσωπική, επαγγελματική σας 

ζωή και σχεσεις μεχρι της 16/11 οπου η Αφροδίτη θα είναι σε ανάδρομη πορεία. Μετα 

θα βελτιώσει τις όποιες συνθήκες πολύ καλύτερα από ότι ήσασταν πιο πριν. Προσεχτικοί 

επίσης θα πρέπει να είστε με την πνευματική σας ισορροπία καθώς ο Ερμής σε ανάδρομη 

πορεία, στον 12ο οικο σας, μεχρι της 17/11 θα σας κάνει πιο ευαίσθητους. 

 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

Καλύτερες μέρες για αγάπη: 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27  

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 2, 8, 10, 14, 15, 19, 20 , 27, 28  

Καλύτερες Ημέρες για Καριέρα: 4, 5, 14, 15, 23, 24 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 

Θέματα καριέρας και επαγγελματικά αυτόν  τον  μηνα συνεχίζουν να είναι σε πρώτο 

πλάνο, και από τέλος του μηνα αυτού, ο τομέας αυτός θα εξασθενεί καθώς θα αδειάζει 

από επιρροές. Αυτό σημαίνει κατι καλό, ότι έχετε δουλέψει πολύ, έχετε πετύχει αρκετά 

και θέλετε να ξεκουραστείτε, ώστε να επικεντρωθείτε σε αλλα πράγματα.  

Ο Δίας, που είναι πλανήτης της επέκτασης θα αφήσει τον 10ο οικο σας αι στις 8/11 θα 

εισέλθει στον Τοξότη και θα μετακινηθεί στον 11ο οικο σας. Ο Ερμής επίσης θα 

βρίσκεται εκεί σε ανάδρομη πορεία καθώς και ο Ηλιος θα του κάνει παρέα μετα της 

22/11.  

Ο 11ος οίκος σας είναι ο φυσικός σας οίκος, των φίλων και της κοινωνικής ανέλιξης 

οπότε οι συνεργασίες και οι φιλίες θα παίξουν σημαντικο ρολο, αλλά και σε θέματα 

επιχειρηματικότητας. Το ιντερνετ και αλλα τεχνολογικά μέσα θα βοηθήσουν. Για τους 

επόμενους 12 μήνες η γνώση και η εμπειρία σας σε πολλά πράγματα θα αυξηθεί. 



Η υγεια σας και η προσωπική σας ενέργεια θα σταθεροποιηθεί αλλά θα πρέπει ακόμα να 

είστε προσεχτικοί με το άγχος μεχρι της 22/11. Στις 6/11. Ο Ουρανός θα εγκαταλείψει τις 

αρνητικές του όψεις ενώ και ο Αρης στο ζώδιο σας θα κάνει το ιδιο από τις 16/11.Και ο 

Δίας επίσης στις 22 Νοεμβρίου οπότε σταδιακά θα αρχίσετε να χαλαρώνετε και να 

νιώθετε καλύτερα. Τα οικονομικά επίσης βελτιώνονται σταδιακα ,έχετε ακόμα 

προκλήσεις να αντιμετωπίσετε, αλλα θέλει περισσότερη προσπάθεια και σκληρή 

δουλειά. 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28  

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 6, 7, 8, 16, 17, 19, 25 , 26, 27  

Καλύτερες Ημέρες για Καριέρα: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21, 22, 29, 30 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΙΧΘΕΙΣ 

Αν και πρέπει να προσέχετε τον εαυτο σας, ο μήνας είναι αρκετά θετικος για σας τους 

Ιχθείς. Ο Δίας στις 8 Νοεμβρίου θα εισέλθει στο ζώδιο του Τοξότη, και θα μετακινηθεί 

στον 9ο οικο του ηλιακού σας ωροσκοπίου. Ο Ηλιος θα ακολουθήσει αυτήν την πορεία 

στις 22/11 αλλα ο Ερμής θα περάσει ολόκληρο τον μηνα στον 10ο οικο σας. 

Αναγνώριση, επιτυχία και πρόοδος σε θέματα επαγγελματικά θα είναι μια ευχάριστη 

έκπληξη προς τα εσας. Ο Δίας από μόνος του είναι αρκετά δυνατος ,με τον Τοξότη να 

βρίσκεται σπίτι του. Θέματα που συνδέονται με τα επαγγελματικά σας σχέδια, την 

βελτίωση και την πρόοδο αυτών , τα επαγγελματικά ταξίδια, το εμπόριο, το εξωτερικο, η 

παιδεία, οι επιστήμες και θέματα θρησκείας ευνοούνται. Πάντως οι μήνες που θα 

ακολουθήσουν να είναι αρκετά ενδιαφέρον. Σημασία έχει ο μήνας αυτος θα σας αφήσει 

να κινειθειτε άνετα.  



Ο Αρης θα βρίσκεται στο δικο σας ζώδιο από τις 16/11 και θα υπάρξουν οικονομικες 

ευκαιρίες και ευκολίες. Ο Ηλιος με τον Δια θα συνταξιδέψουν μαζί από τις 27/11 και 

αυτό θα φέρει κάτι πολύ θετικο κατά τις 27-28/11 στα επαγγελματικά. Ο Ερμής επι των 

προσωπικών σχέσεων, θα βρίσκεται στον 10ο οικο, ωστόσο θα δώσει τα δικα του θετικά 

μηνύματα και μέσα από τον χώρο εργασίας.  

Ευχάριστες στιγμές θα υπάρξουν για σας κατά τα τέλη Νοεμβρίου, αλλα η αντίδραση 

του αλλου ατόμου μπορεί να καθυστερήσει λόγω της ανάδρομης πορείας του, μεχρι της 

17/11. Πάντως, και η κοινωνική σας ζωή θα μειωθεί. Δεν χρειάζεται να πάρετε 

σημαντικές αποφάσεις τώρα τόσο σε προσωπικά θέματα οσο και επαγγελματικά. 

*Για προσωπικές προβλέψεις καλέστε στο 6944205021* 

Καλύτερες μέρες για την αγάπη: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 

Καλύτερες μέρες για τα χρήματα: 4, 5, 8, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27 

Καλύτερες μέρες για καριέρα: 8, 9, 10, 19, 27 
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