
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Το ωροσκόπιο της εβδομάδας  
 
Σας αρέσει να διαβάζετε το ωροσκόπιο των φίλων σας και το δικό σας και να κάνετε αστεία μ’ 
αυτό. Αυτό κάνετε και σήμερα. Για να θυμάστε τι λέει για τον καθένα, σημειώνετε στον πίνακα 
που υπάρχει στην άλλη σελίδα ένα , αν τα πράγματα πάνε καλά, και μία παύλα (–), αν τα 
πράγματα δεν πάνε καλά, όπως στο παράδειγμα.  
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: τα σημεία που πρέπει να σημειώσετε είναι συνολικά ΔΩΔΕΚΑ (12) χωρίς το 
παράδειγμα. 

 

Κριός  
Αυτές είναι οι τυχερές σας μέρες. Θα κερδίσετε πολλά χρήματα από τη δουλειά σας. Θα 
γνωρίσετε ένα μεγάλο έρωτα. Αν δεν σταματήσετε το κάπνισμα, θα έχετε σοβαρό 
πρόβλημα. Η υγεία σας μπορεί να κινδυνεύσει. Προσέξτε στις σχέσεις σας με τους άλλους. 
Μερικοί φίλοι θέλουν το κακό σας. 

 

Ταύρος  
Άλλη μια κακή εβδομάδα για σας. Οι σχέσεις με τους φίλους σας είναι πολύ κακές. Δεν 
πήγατε ταξίδια, δεν βγάλατε χρήματα. Οι δουλειές σας δεν πάνε πολύ καλά. Αν συνεχίσετε 
έτσι, θα έχετε πολλά προβλήματα. Διώξτε τις κακές σκέψεις και κάνετε όνειρα. Βρείτε ξανά 
τους φίλους σας. Αν δεν τους βρείτε, δε θα γελάσετε. Δεν θα περάσετε καλά. Μη χάνετε το 
κέφι σας. 

 

Δίδυμοι  
Οι φίλοι και οι συγγενείς σάς ψάχνουν. Πού είστε; Δεν μπορούν να σας βρουν. Γιατί δε 
βγαίνετε από το σπίτι σας; Τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για σας. Σε λίγο θα 
αλλάξουν. Θα κάνετε νέους φίλους. Ένας παλιός καλός φίλος έρχεται από μακριά. Ο 
έρωτας θα μπει στην καρδιά σας. Η τύχη σας αλλάζει. Κυνηγήστε την. Μην αφήσετε τη ζωή 
σας στους άλλους.  

 

Καρκίνος  
Είστε έτοιμοι. Έχετε όνειρα και σχέδια για το μέλλον. Αν δουλέψετε, θα τα καταφέρετε. Θα 
κάνετε μερικά ταξίδια για δουλειές και λίγες εκδρομές με συγγενείς. 

 

Λέων  
Έρωτας: θα έχετε πολλές δυσκολίες με το σύντροφό σας. Η δουλειά σας θα σας φέρει 
προβλήματα. Τα χρήματα τελειώνουν. Αν θέλετε βοήθεια, ζητήστε την από φίλους σας. 
Ίσως σας βοηθήσουν.  
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