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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Λένε πως η γάτα είναι η πιο τρυφερή συντροφιά του ανθρώπου. Έχω 
περάσει σχεδόν την μισή μου ζωή παρέα με ημίαιμες γατούλες και 
παρατήρησα την συμπεριφορά τους μέχρι τα βαθιά τους γεράματα 
και το τέλος. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει πιο ευτυ-
χισμένη εικόνα από το να έρχεται μία γάτα στα πόδια σας και να 
χουρχουρίζει γεμάτη ικανοποίηση, διότι αναπτύσσει μαζί μας πολύ 
ισχυρούς δεσμούς. 
 
Το γεγονός αυτό καθώς και άλλα παρεμφερή, με παρακίνησαν να 
κατευθύνω την γνώση της αστρολογικής μου τέχνης στην συστημα-
τική παρατήρηση των ζωδιακών ιδιοτήτων αυτών των αξιαγάπητων 
πλασμάτων, ανάλογα με την ημερομηνία που γεννήθηκαν. Τα απο-
τελέσματα της έρευνάς μου είναι ομολογουμένως εκπληκτικά, γιατί 
αποδεικνύουν με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Αστρολογία επιδρά 
εξίσου στην ζωή των ανθρώπων όσο και στον βίο των ζώων. 
 

 

Όπως ακριβώς ο Ζωδιακός κύκλος χωρίζεται 
σε 12 διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας, 
είναι απόλυτα φυσικό ότι, αυτό δεν αφορά 
μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τα υπόλοιπα ζω-
ντανά όντα. Οι γάτες μπορεί να είναι τεμπέ-
λες, γλυκές, επιθετικές ή ντροπαλές.  Όλα αυ-
τά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορούν 
να εξηγηθούν από την μελέτη των αστρολογι-
κών τάσεων που φανερώνουν τον χαρακτήρα 
και την συμπεριφορά της δικής σας γάτας.   
 
Λάβετε υπόψη σας ότι, οι ζωδιακές ιδιότητες που αντιστοιχούν στην 
γάτα σας συνεπικουρούν τις βασικές συμπεριφοριακές ιδιότητες που 
έχει κληρονομήσει από την ράτσα της.  Με απλά λόγια, οι ζωδιακές 
ιδιότητες τονίζουν τόσο τα θετικά, όσο και τα αρνητικά κληρονομι-
κά χαρακτηρολογικά στοιχεία του είδους της.  Για παράδειγμα, μία 
ήρεμη γάτα ράτσας «Ράγκντολ» που γεννιέται κάτω από το Ζώδιο 
του Κριού, θα γίνει μεγαλώνοντας περισσότερο φρόνιμη από μία ά-
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γρια γάτα ράτσας «Αβησσυνίας» (Αιθιοπίας), του ιδίου Ζωδίου -
αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και ανάμεσα σε μη καθαρόαιμες ρά-
τσες-. 
 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σχετικά με 
την ημερομηνία που έχει γεννηθεί η γάτα σας, καθώς δεν παίζει μο-
νάχα ρόλο το Ζώδιό της στον χαρακτήρα που θα εμφανίσει μεγαλώ-
νοντας, αλλά, σύμφωνα με αστρολογικές παρατηρήσεις, έχει εξίσου 
μεγάλη σημασία και το να γνωρίζετε -όσο είναι βέβαια εφικτό- μή-
πως γεννήθηκε σε ημερομηνία Σεληνιακής Έκλειψης, γιατί τότε ίσως 
εμφανίσει ψυχοσωματικές ιδιαιτερότητες και μπορεί να αναπτύξει 
αλλόκοτη συμπεριφορά.   
 
Στην καλύτερη περίπτωση η γάτα αυτή θα έχει υπερτονισμένα τα 
αρνητικά της γνωρίσματα. Στην χειρότερη όμως περίπτωση μπορεί 
να περάσει μία δύσκολη ζωή, να βρεθεί σε ιδιοκτήτες που θα την 
κακομεταχειρίζονται, να δοκιμαστεί από κάποια ασθένεια ή να έχει 
ένα άδικο τέλος. Ευτυχώς όμως, οι Σεληνιακές Εκλείψεις είναι απει-
ροελάχιστες μέσα στις 365 ημέρες του έτους.  Είναι δηλαδή στατι-
στικά, εξαιρετικά σπάνιο να έχει συμπέσει η γέννηση της αγαπημέ-
νης σας γάτας με το δυσοίωνο αυτό γεγονός. 
  
Μετά από αυτά θα έχετε αντιληφθεί ότι, δεν είναι μόνο το Ζώδιο της 
γέννησης που δείχνει τις ψυχολογικές ανάγκες της γάτας σας και την 
πιθανή της διαγωγή. Υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες άλλοι ουρά-
νιοι παράγοντες, αστρολογικά σύμβολα που δείχνουν το πώς και το 
γιατί φέρεται με τον άλφα ή βήτα τρόπο η γάτα σας, σε κάθε στιγμή 
της ζωής της.   
 
Αν η αγαπημένη σας γάτα συμβιώνει μαζί με κάποιον σκύλο μέσα 
στο σπίτι, μην διαβάσετε τις ιδιότητες που αφορούν το αντίστοιχο 
Ζώδιο, επειδή οι σκύλοι έχουν αλλιώτικο χαρακτήρα από τις γάτες 
και συμπεριφέρονται διαφορετικά. Συμβουλευτείτε γι’ αυτό τον 
σκοπό το άλλο μου ebook με τίτλο ΤΟ ΖΩΔΙΟ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 
ΣΑΣ. 
 
Υπάρχουν δυστυχώς πολλά γατάκια που υιοθετούνται εβδομάδες ή 
μήνες μετά από την γέννησή τους, γιατί τότε τα βρίσκει συνήθως ε-
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γκαταλειμμένα ή και εξαθλιωμένα, κάποιος φιλόζωος.   Εάν η δική 
σας γάτα ανήκει σε αυτή την κατηγορία, υπολογίστε σε γενικές 
γραμμές την ηλικία της, προσεγγίζοντας θεωρητικά τον μήνα της 
γεννήσεώς της, από την σωματική διάπλαση και συμπεριφορά της.  
Ανάλογα δηλαδή με το Ζώδιο που θα επικρατεί, διαβάστε τα συμπε-
ριφοριακά χαρακτηριστικά της, για να δείτε αν συμφωνούν με την 
γάτα σας.  Για παράδειγμα, αν θεωρείτε ότι γεννήθηκε τον μήνα Α-
πρίλιο, διαβάστε τα στοιχεία του Ζωδίου του Κριού αλλά και του 
Ταύρου, για να πληροφορηθείτε σε ποιο από τα δύο ανήκει, δηλαδή 
ποιο Ζώδιο την εκφράζει περισσότερο.  Στην συνέχεια κοιτάξτε πως 
διαμορφώνονται οι σχέσεις σας, στην Συναστρία με το δικό σας Ζώ-
διο.  Έτσι μπορείτε να προσεγγίσετε με μεγάλη επιτυχία τον μήνα 
της γεννήσεώς της. 
 
Κλείνοντας, κάνω λόγο όχι μόνο για τις Ζωδιακές ιδιότητες της κάθε 
γάτας, αλλά και για τους Ζωδιακούς συσχετισμούς με τον ιδιοκτήτη 
της -ως ιδιοκτήτη η γάτα αντιλαμβάνεται εκείνον που ασχολείται πε-
ρισσότερο μαζί της και που της φέρεται περισσότερο καλά μέσα στην 
οικογένεια, ανεξαρτήτως του πλήθους των μελών της-. 
 
Για λόγους ευκολίας στο παρόν βιβλίο αναφέρομαι στο θηλυκό γέ-
νος της γάτας, αλλά τα κείμενα ισχύουν εξίσου και για τα δύο φύλα.  
Κοιτάξτε λοιπόν στο Ζώδιο του μικρού σας αγαπημένου τετράπο-
δου, για να μάθετε τι λέει η Αστρολογία. 
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Η  γάτα  ΚΡΙΟΣ  
( 2 1  Μαρτ ί ου  

–  2 0  Απρ ι λ ί ου )  
 

Η γάτα Κριός είναι ενεργητική και επιθετική 
από την φύση της.  Είναι πολύ δραστήρια και 
χρειάζεται αρκετό χώρο για να μπορέσει να 
τριγυρίζει και να παίζει.  Χρειάζεται επίσης 
αρκετό χώρο για να μπορέσει να τρέχει.  Είναι 
ανταγωνιστική και θα επιδιώξει να γίνει το 

καμάρι της γειτονιάς, τρέχοντας πιο μακριά και πιο γρήγορα, για να 
δείξει στον ιδιοκτήτη της πόσο εξαιρετική είναι.  
 
Η γάτα Κριός είναι γεμάτη ζωντάνια, ανεξάρτητη, και πολλές φορές 
μπορεί να λείψει για μέρες, γιατί μπορεί να τρώει σε κάθε σπίτι της 
γειτονιάς, εκτός από το δικό σας. Δεν ανέχεται άλλα ζώα στο ίδιο 
σπίτι - τα βλέπει σαν παρείσακτους (κρατήστε το χρυσόψαρο ή το κα-
ναρίνι σας μακριά, εάν δεν θέλετε να υπάρξουν προβλήματα).  Η γάτα 
Κριός είναι πάντα έτοιμη για κυνήγι γιατί αισθάνεται σαν τίγρης. 
Φοβίζει τις άλλες γάτες που τόλμησαν να μπουν μέσα στη περιοχή 
της και συχνά είναι καλυμμένη από γρατσουνιές που μαρτυρούν ότι 
νίκησε στην μάχη.   
 
Της αρέσει το ευχάριστο περιβάλλον αλλά ξοδεύει χρόνο για να 
προετοιμάσει την ξεκούρασή της.  Όταν έχει όρεξη για ύπνο, μπορεί 
με μεγάλη ευκολία να απομονωθεί για να κοιμηθεί.  Εμπνέει όρεξη 
για ζωή, αλλά απαιτεί μεγάλη υπομονή και αγάπη.  Της αρέσει να 
την χαϊδεύουν και να την επιβραβεύουν. Της αρέσει ιδιαίτερα το να 
ασχολείστε εσείς μαζί της, όταν θα βρίσκεται στην κατάλληλη διά-
θεση.   
 
Έχει εύστροφο νου, έντονη βούληση, κουράγιο, αλλά η τεράστια 
παρορμητικότητά της την ξεσηκώνει εύκολα και την οδηγεί μέσα 
στην αυλή ή στον κήπο του γείτονα, όπου μπορεί να μην είναι τόσο 
καλοδεχούμενη. 
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Προσέξτε όμως να μην την κλειδώσετε. Θα ψαχουλεύει διαρκώς κά-
θε τρυπούλα που θα βρει στο περιβάλλον της και θα ξύνει τα μύχια 
της στην αγαπημένη σας πολυθρόνα.  Εάν την στειρώσετε σε μικρή 
ηλικία θα καταπραΰνετε λιγάκι αυτά τα χαρακτηριστικά της, καθώς 
επίσης το δυνατό νιαούρισμα.  Μην τιμωρήσετε ποτέ την γάτα Κριό 
-εκτός αν είναι για έναν πάρα πολύ καλό λόγο-, επειδή θα το θυμάται 
για κάποιο διάστημα.  Έχει όμως την δύναμη να παραμένει ήρεμη σε 
καιρούς δυσκολίας.  
 
Καθώς το Ζώδιο του Κριού αντιστοιχεί με το κεφάλι, με τα μάτια 
και με τα αυτιά, να προσέχετε αυτά τα μέρη του σώματός της γιατί 
εκεί η γάτα σας θα παρουσιάσει ευαισθησία σε κρυώματα και σε μο-
λύνσεις. 
 

Η  γάτα  Κρ ιό ς ,  με  ι δ ι οκτήτη :  
 
ΚΡΙΟ Δεν θα καταπιέζετε ποτέ την γάτα σας. 
  
ΤΑΥΡΟ Θα θεωρήσετε την γάτα σας πολύ νευρική. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Θα σας αρέσουν οι βιαστικές κινήσεις της 

γάτας σας. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα θεωρήσετε υπερκινητική την γάτα σας. 
  
ΛΕΟΝΤΑ Θα προσπαθήσετε να εκπαιδεύσετε την γά-

τα σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα δείτε ότι αποπρογραμματίζεστε με ε-

τούτη την γάτα. 
  
ΖΥΓΟ Θα προσφέρετε έντονη προσοχή στην εγω-

κεντρική σας γάτα. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Δεν θα κάνετε τα χατίρια ετούτης της γά-

τας. 
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ΤΟΞΟΤΗ Θα εκτιμήσετε πολύ τα καμώματα αυτής 

της γάτας. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα απαιτήσετε σεβασμό από την γάτα σας. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Θα αγαπήσετε τον ευθύ τρόπο ζωής που 

διανύει η γάτα σας. 
  
ΙΧΘΥ Θα αφήσετε να τριγυρνά ελεύθερα η γάτα 

σας. 
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Η  γάτα  ΤΑΥΡΟΣ  

( 2 1  Απρ ι λ ί ου  
–  2 0  Μαΐου )  

 
Η γάτα Ταύρος έχει μεγάλα όμορφα μά-
τια. Είναι ένα δώρο που της χαρίζει ο 
κυβερνήτης του Ζωδίου της, η Αφροδί-
τη. Όταν είναι μικρή μπορεί να κερδίσει 
βραβεία σε διαγωνισμούς ομορφιάς, αλ-

λά όχι όταν μεγαλώσει, γιατί τότε θα μοιάζει περισσότερο με ένα 
φουντωτό μαξιλαράκι. Η γάτα Ταύρος ρισκάρει να γίνει παχουλή 
γιατί αγαπάει όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και την ποσότητα του 
φαγητού, καθώς τρώει από λίγο, πολλές φορές την ημέρα, και γενικά 
μισεί την άσκηση.  
 
Πάντοτε να ταΐζετε την γάτα Ταύρο την ίδια ώρα κάθε μέρα.  Είναι 
πιο ευτυχισμένη όταν τρώει τα καλύτερα φαγητά. Προσέξτε όμως το 
βάρος της, γιατί δεν ξέρει πότε να σταματήσει να τρώει. Θα φάει τα 
πάντα που μπορεί να πιάσει ή να πάρει υπό την κυριαρχία της -
προσοχή, μην δώσετε ποτέ στην γάτα Ταύρο φρέσκο ψάρι, γιατί αν το 
κάνετε, θα αρνηθεί να τρώει οτιδήποτε άλλο, κι έτσι κινδυνεύετε να 
μείνετε άφραγκοι-!  
 
Η γάτα Ταύρος αγαπάει τα καλά πράγματα στην ζωή. Δώστε της τα 
καλύτερα σημεία του σπιτιού για να καθίσει, μπροστά στην τηλεό-
ραση. Θα καθίσει ήρεμη με τις ώρες, απλά για να βλέπει τηλεόραση 
μαζί σας. Κρύψτε όμως το κοντρόλ της τηλεόρασης γιατί θα θέλει να 
το παίξει -στην πραγματικότητα θέλει να έχει το κοντρόλ σε όλα τα 
πράγματα-.   
 
Είναι πιστή στον ιδιοκτήτη της και αγαπάει τις ανέσεις του σπιτιού. 
Κουλουριάζεται νωχελικά πάνω στα μαξιλάρια και δεν μπορείτε να 
την κουνήσετε παρά μόνον όταν εκείνη είναι έτοιμη να το κάνει. Εάν 
βρει το πιο άνετο σημείο επάνω στον καναπέ, τότε θα το κάνει ιδιο-
κτησία της και δεν θα φύγει ποτέ από εκεί. Αν αισθάνεται άνετα να 
είστε βέβαιοι ότι θα την βρείτε εκεί που την αφήσατε, όσες ώρες κι 



1 0            Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Β Ρ Ο Ν Τ Α Κ Η Σ  
αν περάσουν.  
 
Αυτό το ανεκτικό και ήρεμο ζώο είναι πολύ καλός σύντροφος για τα 
παιδιά. Είναι από τα πιο αγαπησιάρικα γατιά που μπορεί να βρει κα-
νείς, και της αρέσει πολύ η αγκαλιά και το χάδι.  Αλλά δεν θέλει να 
βγαίνει έξω από τις συνήθειές της. Επειδή αισθάνεται απειλή όταν 
κάποιες αλλαγές που δεν μπορούν να αποφευχθούν συμβαίνουν στην 
ρουτίνα σας ή στο περιβάλλον σας, θα πρέπει να της δώσετε μεγάλη 
προσοχή και επιβεβαίωση, για να την καθησυχάζετε σε τέτοιες στιγ-
μές.  
 
Η γάτα Ταύρος έχει μεγάλη αντοχή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι 
έχει κι αυτή κάποια όρια. Έχει τρυφερή καρδιά και δείχνει μεγάλη 
καλοσύνη όταν της φερόσαστε όμορφα. Πρέπει να προσέχετε να μην 
πληγώσετε τα συναισθήματά της. Έχει μία μοναδική ικανότητα να 
παράγει αρμονία στο σπίτι της -η χαρά και ο ενθουσιασμός που δεί-
χνει φαίνεται να διώχνει κάθε στενοχώρια από την οικογένεια-. Είναι 
πολύ φιλική και εύκολα ταιριάζει με ανθρώπους.  Η επιθυμία της να 
σας ευχαριστήσει, φέρνει θετικά αποτελέσματα και ανταμοιβές.  
 
Η γάτα Ταύρος νιώθει μία αισθησιακή ικανοποίηση από την πολυτέ-
λεια, και τις στιγμές που εκείνη θα το θέλει, θα βρίσκεται στα πόδια 
σας «ζυμώνοντας» το παντελόνι σας ή το φουστάνι σας με τα μπρο-
στινά της πέλματα.  Η πρώτη αγάπη της γάτας Ταύρου είναι το φα-
γητό αλλά η δεύτερη είναι η μουσική. Αν θέλετε να κάνετε ευτυχι-
σμένη την γάτα σας, βάλτε της να ακούσει απαλή συμφωνική μουσι-
κή.  Θα καθίσει φρόνιμη και θα απολαμβάνει την μελωδία με τις ώ-
ρες.  
 
Η γάτα αυτή είναι επίμονη και αν μπορούσε να μιλήσει, προφανώς 
θα έφερνε διάφορα επιχειρήματα ή θα τσακώνονταν για να υποστη-
ρίξει το δικό της.  Συνήθως θέλει πράγματα που δεν της ανήκουν και 
είναι δύσκολο να τα αποκτήσει. Επίσης έχει προκαθορισμένες συ-
μπάθειες και αντιπάθειες. Αυτές είναι προκλήσεις που ταιριάζουν με 
τον χαρακτήρα της. Η ποικιλία είναι μέσα στην ζωή της. Ζει πολύ, 
χαίρεται την ζωή και έχει μία ικανότητα πειθούς, που υποσυνείδητα 
το γνωρίζει και το χρησιμοποιεί.  
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Είναι εντελώς απίθανο για μία γάτα Ταύρο να το «σκάσει». Θα είναι 
φίλη σας για πάντα, και αν κατά λάθος απομακρυνθεί από το σπίτι, 
θα επιστρέψει σε αυτό, όση απόσταση χρειαστεί να κάνει. Πολλές 
φορές η γάτα Ταύρος μπορεί να συνοδέψει την βόλτα σας στην γει-
τονιά, δεχόμενη από μικρή ένα λεπτό και μακρύ διακοσμητικό λου-
ράκι, γύρω από τον λαιμό της.   
 
Η γάτα Ταύρος συχνά χουρχουρίζει και είναι ευτυχισμένη όταν κου-
λουριάζεται δίπλα στην ζεστή φωτιά, ή όταν κοιμάται επάνω στο 
αγαπημένο της μαλακό κρεβάτι. Είναι ήρεμη και είναι εύκολο να 
ζήσετε μαζί της, αλλά, όταν θυμώσει πραγματικά, αντιδρά άσχημα 
και γρατζουνάει. Οι αρχαίοι αστρολόγοι αντιστοιχούσαν το Ζώδιο 
του Ταύρου με τις Πλειάδες, δηλαδή με τα περιστέρια, γι αυτό μην 
εκπλαγείτε αν η γατούλα σας πιάσει κάποιο και το φέρει ως προ-
σφορά, στην πόρτα σας. 
 
 

 
Η γάτα Ταύρος, με ιδιοκτήτη: 

 
ΚΡΙΟ Θα θεωρήσετε νωχελική την συμπεριφορά 

της γάτας σας. 
  
ΤΑΥΡΟ Θα καλομάθετε την γάτα σας με πλούσια 

γεύματα. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Δεν θα δώσετε την απαραίτητη προσοχή σε 

αυτή την γάτα. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα είστε υπερπροστατευτικός με την γάτα 

σας. 
  
ΛΕΟΝΤΑ Θα προσπαθήσετε να επιβάλετε στην γάτα 

σας τις συνήθειές σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα δημιουργήσετε τον τύπο του σπιτιού 

που αγαπάει αυτή η γάτα. 
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ΖΥΓΟ Θα έχετε ισορροπημένη ανταπόκριση από 

την γάτα σας. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα τιμωρήσετε αυτή τη γάτα, ώσπου να 

την φέρετε με τα «νερά» σας. 
  
ΤΟΞΟΤΗ Θα ενδιαφερθείτε για τα θετικά, αλλά όχι 

για τα αρνητικά της στοιχεία. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα σεβαστείτε την ήρεμη προσωπικότητα 

της γάτας σας. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Θα δημιουργήσετε εκνευρισμό στην γάτα 

σας. 
ΙΧΘΥ Θα χουζουρεύετε συχνά μαζί με την γάτα 

σας. 
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Η  γάτα  ΔΙΔΥΜΟΣ  
( 2 1  Μαΐου  

– 2 0  Ι ου ν ί ου )  
 
Η γάτα Δίδυμος είναι πολύ ανε-
ξάρτητη και δεν την ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα τα χάδια. Θα έρθει σε 
εσάς όταν αυτή θέλει να την χαϊ-
δέψετε, την ώρα που προτιμάει –
που μπορεί να είναι βέβαια οποια-
δήποτε ώρα.  Οι διαθέσεις της αλ-
λάζουν πολύ γρήγορα.  Η γάτα Δί-
δυμος μπορεί να είναι άκρως ομι-

λητική όταν θέλει να εκφραστεί.  
 
Τα πάντα συμβαίνουν γρήγορα για την γάτα Δίδυμο: τρώει γρήγορα, 
περπατάει γρήγορα και συνεχώς μετακινείται από το ένα μέρος στο 
άλλο. Η εικόνα της συμπαθέστατης γατούλας που κοιμάται, δεν ται-
ριάζει καθόλου σε μία γάτα Δίδυμο. Είναι υπερβολική και θα αρχίσει 
να κάνει καινούργια κόλπα και κινήσεις που θα σας εκπλήξουν. Να 
είστε έτοιμοι για τα πάντα με αυτή την γάτα.   
 
Η αγάπη της για την ζωή και την διασκέδαση βεβαιώνει ότι η γάτα 
Δίδυμος θα φαίνεται νέα, ακόμη κι όταν αρχίσει να γερνάει. Ποτέ 
δεν θα σταματήσει να σας εκπλήσσει και θα σας ψυχαγωγεί με τις 
ώρες.  
 
Η γάτα Δίδυμος είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη: αλλάζει τόσο εύκολα 
διαθέσεις, που δεν ξέρετε ποια είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Έρ-
χονται στιγμές, που δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε αν μία συγκεκρι-
μένη μέρα η γάτα σας θα είναι αγαπησιάρα ή αδιάφορη, επειδή έχει 
δύο αντικρουόμενες προσωπικότητες.  Το κουβάρι που αγνόησε ε-
χθές, είναι σήμερα το αγαπημένο της. Χρειάζεται εν ολίγοις μία οι-
κογένεια με κατανόηση που θα έχει την αρετή της υπομονής μαζί 
της.  
 
Γενικά είναι δραστήρια, αγαπάει την ελευθερία και προτιμάει ιδιαί-
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τερα την επιβράβευση. Θέλει να φαίνεται η καλύτερη σε όλα. Έχει 
μεγάλη γοητεία κι έτσι μπορεί να τραβήξει την προσοχή με το να 
νιαουρίσει την κατάλληλη στιγμή.   
 
Ευέλικτη και προσαρμοστική, χαίρεται τις περιπέτειες της ζωής και 
θέλει να την συμπεριλάβουν σε όλες τις δραστηριότητες της οικογέ-
νειας, καθώς και σε όλα τα ταξίδια. Έχει μία φυσική τάση να μυρίζει 
τα προβλήματα και να βρίσκει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να εί-
χαν μείνει κρυμμένα, όπως ξεχασμένες άπλυτες κάλτσες, κ.α. 
 
Η γάτα Δίδυμος είναι νευρική και υπερδραστήρια.  Δεν υπακούει 
στις ανθρώπινες εντολές, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ επικοινωνια-
κή, φαίνεται σαν να καταλαβαίνει αυτά που της λένε. Μπορεί και να 
σας απαντήσει με ένα ή περισσότερα νιαουρίσματα! 
 
Η γάτα Δίδυμος είναι λεπτή με μακρύ σώμα και εξαιρετική όραση. 
Είναι ιδιαίτερα έξυπνη και γρήγορα μαθαίνει να μπαινοβγαίνει από 
όλα τα μικρά παραθυράκια ή τα ανοίγματα του σπιτιού. Αλλά οι δια-
θέσεις της αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Για παράδειγμα, όταν είναι 
κλεισμένη μέσα στο σπίτι μπορεί να νιαουρίζει επίμονα για να της 
ανοίξετε να βγει έξω. Μόλις όμως βγει, μπορεί σε δευτερόλεπτα να 
φωνάξει για να την αφήσετε να ξαναμπεί μέσα! Χρειάζεται δηλαδή 
να της φτιάξετε ένα ειδικό χαμηλό πορτάκι, για να μείνετε ήσυχοι. 
 
Η εικόνα της γάτας Δίδυμου δεν είναι ο πιστός σύντροφος που σας 
αγαπά και κάθεται συνέχεια στα πόδια σας γιατί είναι ανήσυχη, νευ-
ρική, και προτιμάει να βρίσκεται έξω. Ερωτοτροπεί και ζητάει την 
παρέα πολλών άλλων γατιών. Τον χειμώνα δώστε λιγάκι προσοχή 
στο στήθος της, γιατί είναι το πιο ευαίσθητο σημείο της. 
 

Η γάτα Δίδυμος, με ιδιοκτήτη: 
 
ΚΡΙΟ Θα φέρεστε απότομα και αυταρχικά στην 

γάτα σας. 
  
ΤΑΥΡΟ Θα εκνευριστείτε από τα τερτίπια της γάτας 

σας. 
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ΔΙΔΥΜΟ Δεν θα «δεθείτε» μεταξύ σας συναισθημα-
τικά. 

  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα βρείτε ετούτη την γάτα «πειραχτήρι». 
  
ΛΕΟΝΤΑ Θα θεωρήσετε πολύ άτακτη την γάτα σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα βρείτε αυτή την γάτα ότι λερώνει πα-

ντού. 
  
ΖΥΓΟ Θα βρείτε πολύ ανεξάρτητη την γάτα σας. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα βρείτε ετούτη την γάτα αρκετά αδιάκρι-

τη. 
  
ΤΟΞΟΤΗ Θα μοιραστείτε την ανάγκη της γάτας σας 

για διάφορες προκλήσεις. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα περιορίσετε σε πολλά πράγματα αυτή 

την γάτα. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Θα κάνετε να αισθανθεί πολύ ανεξάρτητη 

αυτή η γάτα. 
  
ΙΧΘΥ Θα έχετε τυπικά φιλικές σχέσεις με την γά-

τα σας. 
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Η  γάτα  ΚΑΡΚΙΝΟΣ  
( 2 1  Ι ου ν ί ου  

– 2 2  Ι ου λ ί ου )  
 
Με το φεγγάρι ως κυβερνήτη των χαρα-
κτηριστικών του Καρκίνου, δεν είναι πε-
ρίεργο το ότι η γάτα που γεννήθηκε κάτω 
από αυτό το Ζώδιο φαίνεται λίγο μαλθα-
κή κατά την διάρκεια της ημέρας, αλλά 
είναι δραστήρια κατά την διάρκεια της 

νύχτας και ευαίσθητη στους ήχους της φωνής άλλων γατιών, ειδικά 
τα βράδια εκείνα που φεγγοβολά η Πανσέληνος.  
 
Η γάτα Καρκίνος αγαπάει κάθε είδους φαγητό, τσιπς, γαριδάκια κλπ. 
Εάν ενδίδετε στις ορέξεις της και της δίνετε πολύ τροφή ή αλμυρούς 
μεζέδες, γρήγορα θα μεταβληθεί σε μία συμπαθητική σαμπρέλα γε-
μάτη λίπος.  Εάν της δώσετε το αγαπημένο της φαγητό, τότε μπορεί 
να φάει τεράστιες ποσότητες και να σας ζητάει ξανά και ξανά, ακό-
μα περισσότερο, μέχρι σκασμού και εμετού.   
 
Η γάτα Καρκίνος θα μπορούσε να τρυπώσει αθόρυβα στην κουζίνα, 
να φάει όλο το ψητό κοτόπουλο, μετά να γλύψει το περιεχόμενο στο 
ασημόχαρτο, στο τάπερ ή στο ταψί μέχρι να το κάνει λαμπίκο, και 
στην συνέχεια να «ζυμώσει» χουρχουρίζοντας και να κοιμηθεί τρι-
σευτυχισμένη, επάνω ή μέσα σε αυτό! Εάν ακούσετε τα βράδια κά-
ποιο χρατς χρουτς στην κουζίνα σας, πιθανότατα θα είναι η γάτα σας 
που όλο και κάτι θα σκαλίζει -πριν κοιμηθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
κλείσει την πόρτα της κουζίνας ή το καπάκι του φούρνου.  
 
Η γάτα Καρκίνος είναι το είδος του ζώου που δεν αισθάνεται την 
ανάγκη να βγει έξω για να εξερευνήσει, γιατί είναι ικανοποιημένη 
από την ζωή που κάνει μέσα στο σπίτι.  Γι’ αυτό τον λόγο, να είστε 
βέβαιοι ότι δεν θα «πήζει» κλειδωμένη μέσα την νύχτα, αν υπάρχουν 
πάντα τρόφιμα στο κύπελλό της.  
 
Η ευαίσθητη και συμπαθητική γάτα Καρκίνος σκέφτεται ότι είναι 
σαν ένα από τα παιδιά σας. Αγαπάει το σπίτι και την οικογένειά της 
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περισσότερο από τίποτα άλλο. Είναι η καλύτερη προστάτης ενάντια 
σε κάθε είδους έντομα, παράσιτα και τρωκτικά. Θα προστατεύει το 
σπίτι σας από τους εισβολείς, ακόμα κι από τις μύγες!  
 
Η γάτα Καρκίνος θα φέρει φύλλα, κλαδιά, λουλούδια και ό,τι άλλο 
πιάσει κοντά στο σπίτι σας ή μέσα σε αυτό, για να την επιβραβεύσε-
τε. Αν πρόκειται όμως για κάποιο θανατωμένο πουλάκι ή τρωκτικό 
και προσπαθήσετε να το πάρετε από τα δόντια της, είναι ικανή ακό-
μη και να το καταπιεί προκειμένου να μην χάσει το «λάφυρό» της. 
 
Η γάτα Καρκίνος χρειάζεται το δικό της σημείο σε μία ζεστή και 
ήσυχη μεριά του σπιτιού που θα μάθει να κοιμάται εκεί από μικρή, 
και δεν θα το αλλάξει ποτέ, φτάνει να έχει την μυρωδιά από τα χνώ-
τα της. Η γάτα Καρκίνος είναι ιδανική για όσους περνούν πολλές 
ώρες στο σπίτι τους ή για όσους έχουν πολύ χρόνο για να ασχολού-
νται μαζί της ή για τους μοναχικούς ανθρώπους.   
 
Διαισθητική και ευαίσθητη, η γάτα Καρκίνος θα αισθανθεί τις συνή-
θειες της οικογένειας και θα συμβαδίσει με αυτές, π.χ. θα αναπαύε-
ται τις ίδιες ώρες με τον ιδιοκτήτη της και δεν θα φωνάζει σε ώρες 
κοινής ησυχίας.  Η γάτα Καρκίνος θα μπερδεύεται μέσα στα πόδια 
σας και θα πηδάει επάνω σας σαν κατσίκι, όταν ζητάει να την αγκα-
λιάσετε.  
 
Η γάτα Καρκίνος μπορεί να γίνει κτητική με τα δικά της πράγματα 
αλλά και με τα δικά της οικογενειακά μέλη.  Για πάντα πιστή, η κα-
τοικίδια γάτα Καρκίνος είναι βέβαιο ότι θα διατηρήσει την φλόγα 
των συναισθημάτων σας. Η γάτα αυτού του Ζωδίου ξαπλώνει στο 
πάτωμα και σχηματίζει ένα μάλλον έντρομο τόξο, γιατί δεν σας α-
φήνει εύκολα να φύγετε το πρωί για την δουλειά σας, ή τα παιδιά για 
να πάνε στο σχολείο. Κάθε φυγή ενός αγαπημένου μέλους της οικο-
γένειας, όσο συχνή κι αν είναι, της προκαλεί έναν συναισθηματικό 
σπαραγμό που εκδηλώνει με ένα μακρόσυρτο, λυπητερό νιαούρισμα. 
 
Αν την τιμωρήσετε για κάτι που έκανε, και κυρίως, αν εξοργιστείτε 
και την χτυπήσετε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς, τότε δεν θα το 
ξεχάσει ποτέ, γιατί έχει μνήμη καμήλας. Θα προτιμήσει να δεθεί με 
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ένα άλλο μέλος της οικογένειας που θα της έχει φερθεί το ίδιο ή πε-
ρισσότερο καλά, και δεν θα κάνει πλέον πολλές χαρές μαζί σας, όσο 
κι αν εσείς της φέρεστε καλά, στο μέλλον. 
 
Στην γάτα Καρκίνο αρέσει πολύ να πίνει γάλα, ακόμα και μετά την 
ενηλικίωση, αλλά είναι επιρρεπής σε στομαχικές διαταραχές και έχει 
χωνευτικές δυσκολίες. Οι ξαφνικές αλλαγές στην διατροφή της μπο-
ρεί να ερεθίσουν το ευαίσθητο στομάχι της. 
 
Πρέπει να την βουρτσίζετε τακτικά γιατί η γούνα της έχει την τάση 
να μαδάει και να σχηματίζει κόμπους όταν την γλύφει, με αποτέλε-
σμα να καταπίνει πολλές τρίχες, να βήχει συχνά ή να κάνει εμετούς 
εδώ κι εκεί -αν έχετε στρώσει το πάτωμα με βελούδινες μοκέτες ή 
περσικά χαλιά, τότε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα-. 
 

Η γάτα Καρκίνος, με ιδιοκτήτη: 
 
ΚΡΙΟ Θα της φέρεστε απότομα και θα πληγώσετε 

τα συναισθήματά της. 
  
ΤΑΥΡΟ Θα δώσετε την ασφάλεια που απαιτεί αυτή 

η γάτα. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Δεν υπάρχουν ανάμεσά σας ισχυροί κώδι-

κες επικοινωνίας. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα έχετε μεταξύ σας αμοιβαία κατανόηση. 
  
ΛΕΟΝΤΑ Δεν θα αναπτυχθεί καλή σχέση ανάμεσά 

σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα φροντίσετε για τις ανάγκες της γάτας 

σας. 
  
ΖΥΓΟ Θα φέρεστε πολύ ευγενικά στην γάτα σας. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα δεθείτε συναισθηματικά με την γάτα 

σας. 
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ΤΟΞΟΤΗ Θα φανείτε αδιάφοροι προς αυτή την γάτα. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα ταιριάξετε με την επιθυμία ετούτης της 

γάτας για σταθερότητα. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Θα εγκαταλείψετε αργά ή γρήγορα αυτή 

την γάτα. 
  
ΙΧΘΥ Θα φανείτε κάπως αποστασιοποιημένοι α-

πέναντί της. 
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Η  γάτα  ΛΕΟΝΤΑΣ  
( 2 3  Ι ου λ ί ου  

– 2 2  Αυγούστου )  
 

 

Η γάτα που γεννιέται κάτω από το φυσικό αιλουρο-
ειδές σημάδι του Λέοντα είναι από τα πιο τυχερά 
πλάσματα. Συνήθως γεννιέται σε εύπορα σπίτια. Έ-
χει μακριά τρίχα και είναι εξαιρετικά όμορφη, τόσο, 
όσο χρειάζεται για να κερδίσει το πρώτο βραβείο 
στα καλλιστεία. Είναι πιθανό να φέρει τύχη μέσα 
στην οικογένεια που θα βρεθεί και να προσελκύσει 
τον πλούτο, έτσι ώστε να κερδίσει ποιοτικά περιλαί-
μια και ακριβά καλάθια ύπνου.  

 
Η γάτα Λέοντας είναι εξωστρεφής και κοινωνική. Αγαπάει τον συ-
ναγωνισμό και τον θαυμασμό. Μέσα στο σπίτι θα ψάξει γύρω της 
για μία φιλοφρόνηση ή για ένα αγκάλιασμα. Δώστε της ένα κουβάρι 
για να παίζει ή έναν ειδικό στύλο για να ξύνει τα νύχια της ώστε να 
απασχολείται, διαφορετικά μπορεί να σας χαλάσει τους πίνακες και 
τα έπιπλά σας, από ανία.  
 
Μπορεί να λείψει για λίγο από την οικογενειακή της εστία, όταν θα 
έχει ορμές, αλλά, πολλές φορές αρνείται να αναμιχθεί με κατώτερα 
είδη γατιών από χειρότερες γειτονιές.  Είναι όμως πολύ ερωτική και 
αν δεν την στειρώσετε θα γεννήσει πολλά κουτάβια και πολλές φο-
ρές.  Η γάτα Λέοντας θέλει να είναι καθαρό το καλάθι των αναγκών 
της, αλλιώς όχι μόνο δεν το πλησιάζει, αλλά βρίσκει άλλα, «εναλλα-
κτικά» μέρη για να λερώσει. 
 
Η εξωστρεφής και κοινωνική γάτα Λέοντας επιθυμεί να θαυμαστεί, 
γιατί το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας -και του σπιτιού σας-. 
Καλύτερα βάλτε μερικούς μεγάλους καθρέφτες έτσι ώστε να φαίνε-
ται σαν η βασίλισσα των ζώων. 
 
Η κατοικίδια γάτα Λέοντας απαιτεί μόνο το καλύτερο στο φαγητό 
της. Το αγαπημένο της γεύμα είναι μόνο για την έναρξη: θα αναμεί-
νει έπειτα να γλειφτεί, να καλλωπιστεί και να εστιάσει την οικογε-
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νειακή προσοχή. Η ανταμοιβή σας για αυτό θα είναι η παντοτινή α-
γάπη της. Θα είναι πολύ ευγενική με τα παιδιά σας και πάντα έτοιμη 
να χαροποιήσει εσάς και τους φίλους σας.   
 
Τέλος, να είστε βέβαιοι ότι η γατούλα σας κάνει αρκετή άσκηση, 
γιατί από κουτάβι πρέπει να προσέξει τις λιπαρές τροφές και την χο-
ληστερίνη, επειδή έχει ευαισθησία στην καρδιά της. 
 

Η γάτα Λέοντας, με ιδιοκτήτη: 
 
ΚΡΙΟ Θα απολαμβάνετε τα καμώματα αυτής της 

γάτας. 
  
ΤΑΥΡΟ Θα θεωρήσετε ότι η γάτα σας είναι ανυπά-

κουη. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Θα καμαρώνετε για τον χαρακτήρα της γά-

τας σας. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα βρείτε ότι δεν έχετε «συνάφεια» με αυ-

τή την γάτα. 
  
ΛΕΟΝΤΑ Θα φροντίσετε να δίνετε το εκλεκτότερο 

φαγητό στην γάτα σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα θεωρήσετε πολύ εγωίστρια ετούτη την 

γάτα. 
  
ΖΥΓΟ Θα αφήσετε να δρα ελεύθερα η γάτα σας. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα προσπαθήσετε να επιβληθείτε στην γά-

τα σας. 
  
ΤΟΞΟΤΗ Θα ευχαριστηθείτε από την συμπεριφορά 

της γάτας σας. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα προσπαθήσετε να βάλετε την γάτα σας 
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σε πειθαρχία. 

  
ΥΔΡΟΧΟΟ Θα βρείτε πολύ ατίθαση αυτή την γάτα. 
  
ΙΧΘΥ Θα θεωρήσετε την γάτα σας πολυέξοδη. 
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Η  γάτα  ΠΑΡΘΕΝΟΣ  

( 2 3  Αυγούστου  
–  2 2  Σεπτ εμβρ ί ου )  

 
Η γάτα Παρθένος είναι έτοιμη για υπακοή σε 
οτιδήποτε της πείτε ή της μάθετε. Αν επιθυμεί-
τε να έχετε μία γάτα που θα είναι προσεκτική 
και δεν θα λερώνει εδώ κι εκεί, τότε έχετε κάνει 
την καλύτερη εκλογή. Η γάτα Παρθένος θα 

φροντίσει να καλύψει ακόμη και τις δυσάρεστες μυρωδιές από τις 
πρωκτικές επισχετικές τακτοποιήσεις της.  Είναι εξαιρετικά τακτική 
και καθαρή γιατί γλείφεται όλη την ώρα, αλλά κανονίστε την άμμο 
υγιεινής να είναι τόσο καθαρή όσο και το λουτρό σας, διαφορετικά, 
θα αναζητήσει σύντομα νέες θέσεις!   
 
Το κιβώτιο απορριμμάτων της μοιάζει με ιαπωνικό κήπο περισυλλο-
γής. Δεν ανατρέπει ποτέ τα τρόφιμά της και μάλλον της αρέσει κατά 
περιόδους να την κάνετε μπάνιο με αφρόλουτρο και μετά σεσουάρ.   
 
Η γάτα Παρθένος είναι υπερκαθαρή και μπορεί να ξοδέψει άπειρο 
χρόνο για να διατηρηθεί έτσι. Έχει όμως μία τάση για αλλεργίες και 
το τρυφερό της δέρμα μπορεί να αντιδράσει άσχημα στην σκόνη και 
στους ψύλλους. 
 
Πρέπει να προσέξετε την υγεία της γιατί αν έχει κάτι, δεν θα σας ε-
νημερώσει παρά μόνο εάν γίνει πολύ άρρωστη. Η γάτα Παρθένος 
μπορεί να γίνει πολύ ιδιότροπη στην διατροφή της, αλλά αξίζει μία 
πρόσθετη δαπάνη. Για να μείνει υγιής θα πρέπει να τρώει αγνές, κα-
θαρές μαγειρεμένες τροφές, παρά έτοιμα φαγητά και κονσέρβες, για-
τί υποφέρει περιστασιακά από χωνευτικά προβλήματα.  
 
Μπορεί να ακούσετε ή να δείτε μία γάτα Παρθένο σε κάποιο ιερό 
μοναστήρι. Είναι ιδιότροπη μέχρις άκρου και δεν θα ανεχτεί ότι είναι 
κατώτερο φαγητό γι’ αυτήν. Εάν θέλετε να την κάνετε ευτυχισμένη 
σιγουρέψτε την ότι τρώει το αγνότερο εμπορικό σήμα φαγητού, στην 
ίδια θέση και στον ίδιο χρόνο, κάθε μέρα.  
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Η γάτα Παρθένος μπορεί να ωθεί τα έγγραφά σας από το γραφείο 
σας και να κάθεται παραπλεύρως της οθόνης του υπολογιστή σας 
έως ότου ολοκληρώσετε πλήρως το προσχεδιασμένο καθήκον της 
εργασίας σας.  
 
Ευφυής φιλόσοφος η γάτα Παρθένος, δεν απασχολείται αν ο ιδιο-
κτήτης της είναι έξω όλη την ημέρα, αρκεί να μην την πάρει μαζί 
του στο ταξίδι, γιατί μισεί την αναστάτωση: «να προσέξω μην δια-
τρέξω κανέναν κίνδυνο», είναι το ρητό αυτής της γάτας. 
 

Η γάτα Παρθένος, με ιδιοκτήτη: 
 
ΚΡΙΟ Θα βρείτε λίγο άτονη και απαθή αυτή την 

γάτα. 
  
ΤΑΥΡΟ θα ελαχιστοποιήσετε την ανασφάλεια της 

γάτας σας. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Μπορεί να βαρεθείτε γρήγορα αυτή την γά-

τα. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα φερθείτε με κατανόηση στην γάτα σας. 
  
ΛΕΟΝΤΑ Θα έχετε υπερβολικές αξιώσεις από την γά-

τα σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα εκτιμήσετε την καθαριότητα της γάτας 

σας. 
  
ΖΥΓΟ Θα είστε συγκαταβατικοί με την γάτα σας. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα εκτιμήσετε την προσωπικότητα της γά-

τας σας. 
  
ΤΟΞΟΤΗ Δεν θα μπορέσετε να ικανοποιήσετε τις συ-

ναισθηματικές της ανάγκες. 
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ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα θεωρήσετε φίλη σας ετούτη την γάτα. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Δεν αποκλείετε να πλήξετε με μία τέτοια 

γάτα. 
  
ΙΧΘΥ Θα σας κουράσει η σχολαστικότητα αυτής 

της γάτας. 
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Η  γάτα  ΖΥΓΟΣ  
( 2 3  Σεπτ εμβρ ί ου  
-  2 2  Οκτωβρ ί ου )  

 
Η γάτα Ζυγός είναι πολύ γλυκιά 
και παιχνιδιάρα και σπάνια 

μπορεί κανείς να της κρατήσει κακία. Δεν λέει ποτέ όχι σε αυτό που 
θέλετε, έστω κι αν κάνει το λιγότερο δυνατό για να σας ευχαριστή-
σει, χωρίς να κουραστεί.   
 
Η γάτα Ζυγός είναι ανίκανη να αποφασίσει μόνη της για το τι θέλει, 
αν π.χ. την βάλετε να φάει ανάμεσα σε δύο εξίσου νόστιμα πιάτα.  
Δεν ξέρει ακόμα αν θέλει να μπει ή να βγει από το παραθυράκι του 
σπιτιού, ή στέκεται στην μέση μίας σκάλας, σκεπτόμενη αν θα την 
ανέβει ολόκληρη ή αν θα αλλάξει γνώμη και θα κατέβει από εκεί, 
ανάλογα με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Τον χειμώνα μπορεί να 
πηγαινοέρχεται από την πολυθρόνα η οποία βρίσκεται κοντά στο 
τζάκι ή στο θερμαντικό σώμα, μέχρι τον άνετο καναπέ ο οποίος βρί-
σκεται λιγάκι παραπέρα, ψάχνοντας για να βρει το καλύτερο σημείο 
να καθίσει.  
 
Όλα αυτά επειδή για την γάτα Ζυγό τίποτα δεν είναι αρκετά ιδανικό, 
ή δεν προλαβαίνει να ζήσει μέχρι τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες της. 
Το πεπρωμένο υπαγορεύει ότι η κομψή γάτα Ζυγός θα συνδυάσει τα 
πάντα μέσα στα περίχωρά της, αναζητώντας την τέλεια ισορροπία. 
Και είναι πράγματι πολύ καλή στο να τα φέρνει όλα σε ισορροπία. 
Μπορεί ακόμη και να ακροβατεί περπατώντας ανάμεσα σε δεκάδες 
πορσελάνινα μπιμπελό επάνω στην εταζέρα σας, χωρίς να σπάσει 
ούτε ένα!  Για την γάτα Ζυγό, η ισορροπία είναι ισοδύναμη της αγά-
πης.  
 
Όταν μπορεί να έχει στο περιβάλλον της ισορροπία -έτσι τουλάχιστον 
όπως την αντιλαμβάνεται εκείνη-, τότε νοιώθει γεμάτη από όμορφα 
συναισθήματα. Γι’ αυτό να μη σας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δεν 
έρχεται συχνά κοντά σας να τριφτεί, να χαϊδευτεί, να αποζητήσει την 
αγάπη σας. Επίσης μην ανησυχήσετε αν εμφανίζεται μερικές φορές 
απαθής. Τότε σημαίνει ότι είναι πλήρως ικανοποιημένη! Αλλά έχει 
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τις ώρες της για το καθετί.  
 
Η γάτα Ζυγός είναι ο αισθησιακός αιλουροειδής που θα σας δείξει 
ευγενικά την αγάπη της σε εντελώς ανύποπτες στιγμές. Αλλά δεν τα 
πάει πολύ καλά με τα παιδιά που θέλουν να την αγκαλιάζουν, να 
τρέχουν και να παίζουν μαζί της.  
 
Η γάτα Ζυγός προτιμά να ζει σε ένα φιλήσυχο, ολιγομελές σπίτι. 
Έξω από το σπίτι της αποφεύγει να συναντιέται με άλλες γάτες, κι 
αν είναι υποχρεωμένη να βγαίνει σε κοινόχρηστο χώρο, φροντίζει να 
είναι σε διαφορετικές ώρες, ώστε να αποφεύγει τις αφορμές για καυ-
γά. 
 
Αν παραμελήσετε τις ανάγκες της τότε μπορεί να γίνει δύστροπη και 
μίζερη. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται επίσης πολύ εγωίστρια η γάτα 
Ζυγός («ζει για το Εγώ», θα έλεγα, κατά παράφραση της ερμηνείας 
των Ζωδιακών της ιδιοτήτων). 
 
Η γάτα Ζυγός θέλει να έχει ένα μεγάλο καλάθι ύπνου και μία ευρύ-
χωρη τουαλέτα.  Συχνά όμως προτιμάει να κάθεται στην λεκάνη του 
WC για την ανάγκη της, παρά στο καλάθι με την ειδική άμμο υγιει-
νής που θα της έχετε βάλει. 
 

Η γάτα Ζυγός, με ιδιοκτήτη: 
 
ΚΡΙΟ Θα είστε καλοί με αυτή την φαινομενικά 

ήρεμη γάτα. 
  
ΤΑΥΡΟ Θα πρέπει να αναπτύξετε την εμπιστοσύνη 

στην γάτα σας. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Θα επιτρέψετε πλήρη ελευθερία στην γάτα 

σας. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα είστε δεκτικοί και προστατευτικοί απέ-

ναντί της. 
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ΛΕΟΝΤΑ Θα τονίσετε την εξωστρέφεια αυτής της 

γάτας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα θεωρήσετε ανοργάνωτη ετούτη την γά-

τα. 
  
ΖΥΓΟ Θα σας αρέσει η αρμονία της παρουσίας 

αυτής της γάτας. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα κουραστείτε από την αναποφασιστικό-

τητα της γάτας σας. 
  
ΤΟΞΟΤΗ Θα θεωρήσετε την γάτα σας καλόβολη αλ-

λά καλοπερασάκια. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα κάνετε την γάτα σας να αισθανθεί άνε-

ση και ασφάλεια. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Θα εκτιμήσετε το ταμπεραμέντο αυτής της 

γάτας. 
  
ΙΧΘΥ Θα θεωρήσετε την γάτα σας πεισματάρα. 
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Η  γάτα  ΣΚΟΡΠΙΟΣ  

( 2 3  Οκτωβρ ί ου  
- 2 1  Νοεμβρ ί ου )  

 
Η γάτα Σκορπιός είναι αρκετά ανεξάρτητη, αλλά 
εκδηλώνει την αυτάρκειά της αυτή με μία πολύ 
επίμονη συμπεριφορά. Κανείς δεν ξέρει τι σκέ-
φτεται την κάθε στιγμή, γιατί το βλέμμα της 
κρύβει ένα μυστήριο. Η εικόνα της τυπικής γά-

τας Σκορπιού είναι ο αεριωθούμενος μαύρος πάνθηρας με τα βαθιά 
σμαραγδένια μάτια που εκπέμπουν απόκρυφο μαγνητισμό, σημάδι 
ότι στην προηγούμενη ζωή θα πρέπει να υπήρξε «μάγισσα».  
 
Όταν είναι κουτάβι η γάτα Σκορπιός, μπορεί να κυνηγήσει την ουρά 
της ή ακόμα και το περίγραμμα της σκιάς της, η οποία την ακολου-
θεί στις φωτεινές διακυμάνσεις από δωμάτιο σε δωμάτιο. Μεγαλώ-
νοντας η γάτα Σκορπιός απειλεί και φοβίζει κάθε άλλη γάτα που θα 
τολμήσει να μπει στην περιοχή της, και μπορεί να την ξεμαλλιάσει, 
εκτός και αν βρίσκεται σε περίοδο οίστρου.   
 
Η γάτα Σκορπιός αγαπά να παίζει το παιχνίδι της γάτας και του πο-
ντικού. Είναι η καλύτερη πηγή διασκέδασης για αυτήν το να μπορεί 
να θανατώσει με τα κοφτερά της δόντια οποιονδήποτε ανωφελή ει-
σβολέα, και συχνά θα σας φέρνει κατ' οίκον τα μισοφαγωμένα νεκρά 
πλάσματα -αν έχετε κάποιο χρυσόψαρο ή καναρίνι, προσέξτε γιατί η 
συμβίωσή τους δεν προβλέπεται ευοίωνη-.  Ακόμη, μη παραξενευτεί-
τε αν δείτε την γάτα σας να κρατάει στο στόμα της σαλαμάνδρες, 
σαύρες ή φιδάκια, γιατί οι αρχαίοι αστρολόγοι συσχέτισαν το Ζώδιο 
του Σκορπιού με το σύμβολο του φιδιού -αν όμως κλείσετε μέσα την 
γάτα Σκορπιό και της περιορίσετε την εξολοθρευτική της ικανότητα, 
μπορεί να μαραζώσει-. 
 
Η γάτα Σκορπιός θα πρέπει να μάθει από μικρή να δέχεται το πεντι-
κιούρ, δηλαδή να της κόβετε τις μυτερές άκρες των νυχιών της από 
τα μπροστινά πέλματα, με μία πενσούλα / κόφτη, παράλληλα προς 
την φορά του κάθε νυχιού. Αν δεν το πράξετε, μπορεί να υπάρξουν 
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στιγμές που θα θελήσει να «παίξει» κυνηγώντας τα πόδια σας, μπή-
γοντας τους κοφτερούς γαμψώνες της. 
 
Η γάτα Σκορπιός είναι πολύ προσεκτική και καθαρή με την άμμο υ-
γιεινής και αποφεύγει να αφήσει δυσάρεστες μυρωδιές ή ακάλυπτες 
εκκρίσεις.   
 
Η γάτα Σκορπιός έχει πολύ ισχυρή λίμπιντο και θα θελήσει από πολύ 
μικρή ηλικία να έχει σεξουαλικές επαφές με άλλες γάτες.   
 
Η γάτα Σκορπιός προαισθάνεται την στιγμή που θα αντιμετωπίσει 
κάποιο κίνδυνο, κι έχει έτσι την μοναδική ικανότητα να βγαίνει σώα 
και αβλαβής από τις κακοτοπιές. Όμως σε βαθιά γεράματα προαι-
σθάνεται και το πότε θα φθάσει το τέλος της, και αν βρει την ευκαι-
ρία -κάποιο μισάνοιχτο παράθυρο ή πόρτα προς τον δρόμο- θα φύγει 
εγκαίρως από το σπίτι της, οδεύοντας για τον άλλο κόσμο. 
 

Η γάτα Σκορπιός, με ιδιοκτήτη: 
 
ΚΡΙΟ Η γάτα αυτή δεν θα ακολουθήσει τις επιθυ-

μίες σας. 
  
ΤΑΥΡΟ Θα σεβαστείτε και θα εκτιμήσετε αυτή την 

γάτα. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Θα αφήσετε ελεύθερη την γάτα σας να κά-

νει το δικό της. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα νοιώσετε πολύ πεισματάρα ετούτη την 

γάτα. 
  
ΛΕΟΝΤΑ Θα πρέπει να δείξετε σταθεροί για να κερ-

δίσετε τον σεβασμό της. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα κατανοήσετε τις ιδιαίτερες ανάγκες της 

γάτας σας. 
  
ΖΥΓΟ Θα είστε συγκαταβατικοί με αυτή την γάτα. 
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ΣΚΟΡΠΙΟ Θα αφήσετε ελευθερία στην γάτα, αλλά 

μέσα σε ελεγχόμενους χώρους.  
  
ΤΟΞΟΤΗ Θα κερδίσετε την αγάπη και την εμπιστο-

σύνη της γάτας σας. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα υπάρξουν πολλές διακυμάνσεις στις 

σχέσεις σας. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Το αμοιβαίο πείσμα είναι το αγκάθι στις 

σχέσεις σας. 
  
ΙΧΘΥ Θα μοιραστείτε την διορατικότητα ετούτης 

της γάτας. 
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Η  γάτα  ΤΟΞΟΤΗΣ  
( 2 2  Νοεμβρ ί ου  

- 2 1  Δεκεμβρ ί ου )  
 

Η γάτα Τοξότης έχει πιο μακριά μου-
στάκια και πόδια από τις άλλες του εί-
δους της και μπορεί να σκαρφαλώνει 

αστραπιαία στα δένδρα, να τρέχει γρήγορα πέρα δώθε και να πηδάει 
πολύ ψηλά. Θεωρείται και τυχερή, επειδή όπου ψάξει και σκαλίσει 
όλο και κάποιο αντικείμενο αξίας μπορεί να βρει.   
 
Η γάτα Τοξότης δεν είναι ποτέ στην ώρα της, ούτε για το φαγητό. 
Μπορεί να φύγει από το σπίτι σας και να λείψει για αρκετό διάστη-
μα, τρώγοντας σε άλλα σπίτια, ή ακόμα και από κάποιο κιβώτιο α-
πορριμμάτων, τριγυρνώντας εδώ κι εκεί, αλλά μην ανησυχείτε γιατί 
η γατούλα σας κάποτε θα επιστρέψει από τις νυχτερινές της περιπέ-
τειες, ή κάποια κρύα μέρα του χειμώνα θα εμφανιστεί παρέα με τα 
νεογέννητα κουταβάκια της. Αργότερα πάλι θα ξαναφύγει!  
 
Οι αρχαίοι αστρολόγοι αντιστοιχούσαν το Ζώδιο του Τοξότη με τα 
χελιδόνια, γι αυτό μην εκπλαγείτε αν η συμπαθέστατη γατούλα σας 
φέρει κάποιο ως προσφορά στην πόρτα σας.   
 
Η γάτα Τοξότης είναι ανεξάρτητη και δεν θα κάνει κάτι επειδή εσείς 
το θέλετε ή γιατί εσείς το θεωρείτε σωστό, π.χ. αν προσπαθήσετε να 
την πλύνετε με το ζόρι στο λουτρό, η ανταμοιβή σας θα είναι μάλλον 
να εισπράξετε αρκετές γρατσουνιές.  
 
Όταν όμως βρίσκεται στην ανάλογη διάθεση, η γάτα Τοξότης μπορεί 
να γίνει άκρως διασκεδαστικό πλάσμα, π.χ. κυνηγώντας με τις ώρες 
ένα κουβάρι του οποίου θα τραβάτε κρυφά το νήμα.  
 

Η γάτα Τοξότης, με ιδιοκτήτη: 
 
ΚΡΙΟ Θα ενθουσιαστείτε από την συντροφιά αυ-

τής της γάτας. 
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ΤΑΥΡΟ Θα χαλιναγωγήσετε τις επιθυμίες της γάτας 
σας. 

  
ΔΙΔΥΜΟ Δεν θα πολυασχοληθείτε με ετούτη την γά-

τα. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα επιχειρήσετε να την «εκβιάσετε» συ-

ναισθηματικά. 
  
ΛΕΟΝΤΑ Θα καλύψετε όλες τις ανάγκες της γάτας 

σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα ενοχληθείτε από την ανυπακοή της γά-

τας σας. 
  
ΖΥΓΟ Θα έχετε καλή σχέση, εάν της μάθετε τα 

όριά της. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα προσπαθήσετε να ελέγξετε την συμπε-

ριφορά της γάτας σας. 
  
ΤΟΞΟΤΗ Θα αναπτύξετε την καλύτερη σχέση με την 

γάτα σας. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Δεν θα σας αρέσει μία τόσο εξωστρεφής 

γάτα. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Θα αγαπήσετε το φλογερό ταμπεραμέντο 

της γάτας σας. 
  
ΙΧΘΥ Θα έχετε χαλαρούς δεσμούς και μπορεί να 

την απομακρύνετε. 
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Η γάτα ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
(22 Δεκεμβρίου 
-19 Ιανουαρίου) 

 
Η γάτα Αιγόκερως θεωρείται κάπως άτυχη 
επειδή απογαλακτίζεται από πάρα πολύ μι-

κρή ηλικία και εγκαταλείπεται από την φυσική της μητέρα, γι’ αυτό 
αποκομίζει μία θαμπή εικόνα για την αγάπη. Δεν φαίνεται λοιπόν 
τυχαίο το ότι η γάτα Αιγόκερος θεωρείται το πιο σκληροτράχηλο και 
εγωιστικό ζώο, γιατί είναι επίμονη και άκαμπτη σε σημείο που μπο-
ρεί να εξαντλήσει την αντοχή του ιδιοκτήτη της εάν δεν δέχεται να 
κάνει κάτι, π.χ. αν λερώσει σε άλλο σημείο του σπιτιού, έξω από την 
άμμο υγιεινής της και τύχει να την τιμωρήσετε γι’ αυτό, εκείνη από 
πείσμα μπορεί να ξαναλερώσει στο ίδιο σημείο, φτάνει να «περάσει» 
το δικό της.  
 
Μην εξοργίζεστε. Η αρνητική ψυχολογία είναι η καλύτερη λύση σε 
αυτές τις περιπτώσεις. Αντί να στενοχωριέστε, φροντίστε να μετακι-
νήσετε το καλάθι της τουαλέτας της στο καινούργιο μέρος που λέ-
ρωσε, και θα δείτε ότι δεν θα ξαναλερώνει εκεί. Δεν έχετε λοιπόν, 
παρά να το επαναφέρετε μετά στην αρχική του θέση. Έτσι θα λυθεί 
το πρόβλημα άπαξ και διαπαντός!   
 
Η γάτα Αιγόκερως μαθαίνει από τα λάθη της αλλά θέλει παντού να 
χώνει την μύτη της, να ανακατεύεται σε οτιδήποτε κάνετε, στο υ-
πνοδωμάτιο, στο λουτρό ή στην κουζίνα. Στους ξένους όμως εμφα-
νίζεται άψογη, αξιοπρεπής, ενώ αν χρειαστεί να την πάτε στον κτη-
νίατρο, τότε θα βάλει την ουρά στα σκέλια και θα παρουσιαστεί σαν 
ένα ήρεμο, καλοκάγαθο, ντροπαλό γατάκι.  
 
Έχει βέβαια πολλές καλές στιγμές, που θα την δείτε να κάθεται με 
τις ώρες ακίνητη επάνω στον μπουφέ δίπλα στο μεγάλο ρολόι ή στο 
κλειστό καπάκι του πιάνου ή επάνω στο παλιό ξύλινο ραδιόφωνο, 
αλλά, τις κρύες μέρες του χειμώνα θα βρίσκεται πάντα κοντά στο 
τζάκι ή στο καλοριφέρ του σπιτιού σας.  
 
Κατά τη διάρκεια της συνουσίας είναι πολύ ερωτική η γάτα Αιγόκε-
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ρως («Εγώ κι ο Έρως» θα έλεγα αστειευόμενος, κατά παράφραση 
της ερμηνείας των Ζωδιακών της ιδιοτήτων).   
 

Η γάτα Αιγόκερως, με ιδιοκτήτη: 
 
ΚΡΙΟ Θα νοιώσετε κάπως «βαριά» την συμπερι-

φορά της γάτας σας. 
  
ΤΑΥΡΟ Δεν θα ανησυχήσετε με τον χαρακτήρα της 

γάτας σας. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Δεν θα σας ικανοποιήσει μία τόσο μοναχι-

κή γάτα. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα συμπαθήσετε την εγκατεστημένη ύπαρ-

ξη στο σπίτι σας. 
  
ΛΕΟΝΤΑ Η γάτα αυτή δεν θα υπακούει στην βούλη-

σή σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Θα τονίσετε τα έμφυτα στοιχεία «κομφορ-

μισμού» της. 
  
ΖΥΓΟ Θα αντισταθμίσετε την τάση της να μένει 

κολλημένη στα ίδια. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα έχετε αυτή την γάτα περισσότερο επει-

δή την χρειάζεστε. 
  
ΤΟΞΟΤΗ Θα φροντίζετε την γάτα σας, αλλά δεν θα 

γίνετε φίλοι. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα σας έλξη ο χαρακτήρας αυτής της γά-

τας. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Δεν θα μπορέσετε να γίνετε μεταξύ σας 

πραγματικοί φίλοι. 
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ΙΧΘΥ Θα εκπληρώσετε τις υλικές ανάγκες αυτής 

της γάτας. 
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Η  γάτα  ΥΔΡΟΧΟΟΣ  

( 2 0  Ιανουαρ ί ου  
- 1 8  Φεβρουαρ ί ου )  

  
Ατομικιστική και κατά περιόδους αποστασιο-
ποιημένη, μην αναμείνετε από την γάτα Υδρο-
χόο να τυλίγεται στα πόδια σας ή να χουρχουρί-
ζει κολλημένη επάνω σας, γιατί κάτι τέτοιο εί-
ναι μάλλον απίθανο να συμβεί. Ενώ είναι καλός 
κατοικίδιος σύντροφος, σας αγαπά με τους δι-
κούς της όρους και δεν θέλει πολλά χάδια.  

 
Η γάτα Υδροχόος είναι εξαιρετικά ευφυής και συντονίζεται μέσα σε 
ένα συγκροτημένο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς αφουγκράζεται 
εύκολα τις επιθυμίες των συγκατοίκων της.  Για εκείνη, είσαστε όλοι 
μία μεγάλη παρέα από αγαπημένα πρόσωπα, χωρίς να κάνει διακρί-
σεις. Εάν βεβαίως κάποιο οικογενειακό μέλος της φερθεί περισσότε-
ρο καλά, είναι αυτονόητο ότι η γάτα σας θα αποκτήσει μεγαλύτερη 
άνεση μαζί του.  
 
Προσέξτε όμως, γιατί αν περιορίσετε την γάτα Υδροχόο μέσα σε 
τέσσερις τοίχους θα γίνει φωνακλού και γρατσουνιάρα.  Δεν υπάρχει 
χειρότερη κατάσταση από το να στερήσετε την ελευθερία σε μία τέ-
τοια γατούλα. Μπορεί να αντιδράσει άσχημα ρίχνοντας κάτω τα 
μπιμπελό, αναποδογυρίζοντας το πιάτο του φαγητού της ή γδέρνο-
ντας τα καλύμματα του σαλονιού σας.  
 
Υπάρχουν εν τούτοις κάποιοι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν αυ-
τή την αντίδραση της γάτας Υδροχόου, επειδή σκέφτονται ότι εφό-
σον έχει φρέσκια τροφή, δροσερό νερό, καθαρή τουαλέτα κι ένα ζε-
στό σπιτικό, τι άλλο μπορεί να θέλει; Νομίζουν δηλαδή ότι η γατού-
λα τους είναι ψυχολογικά ασταθής και αντιμετωπίζει προσαρμοστικό 
πρόβλημα, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι είναι πολύ πιο ευφυής από 
όσο πιστεύουν και γι’ αυτό δεν αρκείται μόνο στα τετριμμένα που 
της δίνουν.   
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Το θέμα λοιπόν είναι αν εσείς είσαστε έτοιμοι να δεχθείτε έναν φυ-
σικό γεννημένο επαναστάτη μέσα στην οικογένειά σας, μία ζωντανή 
φιλική παρουσία χωρίς περιορισμούς.  Εάν αγαπήσετε ένα τέτοιο τε-
τράποδο, τότε είναι σίγουρο ότι θα σας διασκεδάζει με τα απρόβλε-
πτα καμώματά του.  
 
Ενδιαφέρεται για τίποτα και για όλα: μπορεί να προτιμήσει να φάει 
σοκολάτα αντί για σολομό, ο καλύτερος φίλος της να γίνει το κανα-
ρίνι ή να κοιμηθεί στο καλάθι του σκύλου! Μπορεί ακόμη και να 
απολαύσει ένα λουτρό, σε αντιδιαστολή με τις περισσότερες γάτες.  
 
Συχνά θα την δείτε να πειράζει το ποντίκι του ηλεκτρονικού σας υ-
πολογιστή ή να κάθεται επάνω στην τηλεόραση την ώρα που παίζει 
το αγαπημένο σας σήριαλ (μην την αφήνετε να κάθεται εκεί, γιατί η 
γούνα της απορροφά τον στατικό ηλεκτρισμό καθώς και άλλες βλαβε-
ρές ακτινοβολίες που εκπέμπει η TV όσο την έχετε ανοιχτή).  
 
Η γάτα Υδροχόος είναι πολύ κοινωνική, περισσότερο από τον μέσο 
όρο. Εάν της αφήνετε ένα παραθυράκι μισάνοιχτο και δεν την εμπο-
δίζετε να μπαινοβγαίνει στο σπίτι όποια ώρα θέλει, τότε θα είναι 
τρισευτυχισμένη.   
 
Η γάτα Υδροχόος χρειάζεται αφθονία άσκησης και μία ειδική δια-
τροφή με χαμηλής περιεκτικότητας λιπαρά, ειδάλλως μπορεί να α-
ναπτύξει αρθρίτιδα ή καρδιαγγειακές παθήσεις από νεαρή ηλικία.  

 
Η γάτα Υδροχόος, με ιδιοκτήτη: 

 
ΚΡΙΟ Θα ανεχθείτε τα τερτίπια αυτής της γάτας. 
  
ΤΑΥΡΟ Θα σας ενοχλεί τόσο αυτή η γάτα, που ίσως 

την εγκαταλείψετε. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Θα αφήσετε την γάτα σας να δρα ανενό-

χλητη. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα πειραχθεί η γάτα σας από τον συγκε-

ντρωτισμό σας και ίσως φύγει. 
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ΛΕΟΝΤΑ Θα δεχθείτε μεγάλες αντιδράσεις από την 

γάτα σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Μάταια θα προσπαθήσετε να οριοθετήσετε 

τις επιθυμίες της. 
  
ΖΥΓΟ Θα καταλαβαίνετε τα συναισθήματα της 

γάτας σας. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα προσπαθήσετε να επιβληθείτε στην γά-

τα σας. 
  
ΤΟΞΟΤΗ Θα μοιράζεστε την απαθή προσέγγιση αυ-

τής της γάτας. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Δεν θα υπακούει στους κανόνες σας ετούτη 

η γάτα. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Θα έχετε κοινές συμπάθειες και αντιπά-

θειες. 
  
ΙΧΘΥ Η παρέα ετούτης της γάτας θα σας απο-

διοργανώσει. 
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Η  γάτα  ΙΧΘΥΣ  
( 1 9  Φεβρουαρ ί ου  

-  2 0  Μαρτ ί ου )  
 
Η γάτα που γεννήθηκε στο Ζώδιο των Ιχθύων 
είναι ευαίσθητη, χαμηλών τόνων, συνεσταλμέ-
νη. Ένας αυταρχικός ιδιοκτήτης μπορεί εύκολα 
να την φοβερίσει. Επίσης οι δυνατοί θόρυβοι 
από την τηλεόραση ή μία δυνατή μουσική από 
το ραδιόφωνο είναι πιθανό να την ταράξουν.  
 
Πρέπει να είστε καρτερικοί με την γάτα Ιχθύς 
και να μην την τιμωρήσετε για ότι θα έπρεπε να 
μην κάνει, αλλά ούτε για ότι θα έπρεπε να κάνει!  
Η γάτα Ιχθύς έχει αμφιταλαντευόμενη διάθεση, 

με τους δικούς της ρυθμούς και κανόνες, και από ένστικτο μαθαίνει 
τι είναι το σωστό και τι όχι. Απλά, χρειάζεται να έχετε υπομονή, να 
της δώσετε αρκετό χρόνο.  
 
Τις περισσότερες φορές μπορεί να την ψάχνετε μέσα στο σπίτι και 
να μην την βρίσκετε, γιατί έχει την τάση να κρύβεται κάτω από το 
κρεβάτι, τον καναπέ ή την πολυθρόνα, και γενικά της αρέσει να περ-
νάει κάποιες ώρες της ημέρας απομονωμένη σε ήσυχα και μισοσκό-
τεινα μέρη. Ο ύπνος είναι ο καλύτερος φίλος της, και, όσο περισσό-
τερο κοιμάται, τόσο περισσότερο την ωφελεί.  
 
Η γάτα Ιχθύς δεν είναι καλός φύλακας γιατί αδιαφορεί να κυνηγήσει 
κάθε λογής παράσιτα που εισέρχονται στο σπίτι. Εάν γεννήσει η γά-
τα Ιχθύς, ενδέχεται να μην πολυενδιαφερθεί για τα κουτάβια της.  
Εντούτοις, μπορεί να φυλάξει ξένα νεογέννητα γατάκια, ή ακόμα και 
να φέρει τροφή σε μία λεχώνα! 
 
Η γάτα Ιχθύς μπορεί να ζήσει αρμονικά μέσα σε ένα ευρύχωρο σπίτι, 
γιατί θα μπορεί να πηγαινοέρχεται, π.χ. μία διώροφη μονοκατοικία 
με μεγάλα μπαλκόνια και εσωτερική αυλή με λουλούδια, θα ήταν το 
ιδανικότερο. Όμως συνηθίζει ακόμη και σε ένα μικρό σπίτι ή διαμέ-
ρισμα και είναι φρόνιμη, καθώς περνά ατέλειωτες ώρες κοιτάζοντας 
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τον δρόμο μέσα από το τζάμι ή καθήμενη το βράδυ στα ζεστά πόδια 
του ιδιοκτήτη της, όταν θα παίζει η τηλεόραση. Πολλές γάτες Ιχθείς 
παρακολουθούν το πρόγραμμα της τηλεόρασης, όχι βέβαια γιατί κα-
ταλαβαίνουν αυτά που δείχνει το γυαλί, αλλά γιατί απασχολούνται 
με την συνεχή εναλλαγή των εικόνων που βλέπουν, θεωρώντας ότι 
είναι κάτι σαν κινούμενα σχέδια.   
 
Όταν η γάτα Ιχθύς μένει ευχαριστημένη, τότε γλύφει τις πατούσες 
της.   
 
Η γάτα Ιχθύς δεν εκτιμά την νοικοκυροσύνη και θα ταίριαζε καλύτε-
ρα σε ακατάστατα σπίτια. Η γάτα Ιχθύς δεν ακολουθεί ένα συγκε-
κριμένο ημερήσιο πρόγραμμα, ούτε για τις σωματικές της ανάγκες, 
ούτε για την ώρα του φαγητού.  Όσο χορτάτη κι αν είναι η γάτα Ι-
χθύς, ακόμα κι αν της δώσατε το εκλεκτότερο φαγητό (κονσέρβα με 
σαρδέλες ή τόνο), μπορεί μετά από λίγο να σκαλίσει τον τενεκέ με τα 
σκουπίδια, είτε του σπιτιού σας, είτε του δρόμου.  
 
Επίσης μπορεί να την δείτε -παρότι έχει δροσερό νερό στο μπολ της-, 
να πίνει από την λεκάνη της τουαλέτας! Γι’ αυτό το στόμα της έχει 
συχνά δυσάρεστη αναπνοή. Είναι όμως ένα είδος παιχνιδιού γι’ αυ-
τήν, διασκεδάζει με το να κυλιστεί στα αποφάγια και δεν την πειρά-
ζει η δυσοσμία των απορριμμάτων -πολλές φορές θα χρειαστεί να την 
πλύνετε με χλιαρό αφρόλουτρο, όταν θα επιστρέφει στο σπίτι μετά από 
τον πλησιέστερο κάδο της γειτονιάς-.  
 
Στην γάτα Ιχθύς αρέσει το νερό και ευχαριστιέται να την κάνουν 
χλιαρό μπάνιο, αρκεί να μην την τρίψουν με δύναμη, ούτε με σκλη-
ρό σφουγγάρι. Προσοχή, δεν ανέχεται το σεσουάρ και τα μηχανήμα-
τα που κάνουν θόρυβο, τρομάζει και μπορεί να σας γρατσουνίσει.  
 
Τέλος, φροντίζετε να ελέγχετε τακτικά τα αυτιά της για παράσιτα 
και να την πηγαίνετε στον κτηνίατρο για τα απαραίτητα εμβόλια. 
 

Η γάτα Ιχθύς, με ιδιοκτήτη: 
 

ΚΡΙΟ Θα θεωρήσετε αρκετά νωχελική την γάτα 
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σας. 

  
ΤΑΥΡΟ Θα βρείτε συμπαθητική αυτή την γάτα. 
  
ΔΙΔΥΜΟ Δεν θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη της γά-

τας σας. 
  
ΚΑΡΚΙΝΟ Θα θεωρήσετε κάπως ψυχρή αυτή την γά-

τα. 
  
ΛΕΟΝΤΑ Θα φανείτε πολύ καταπιεστικοί στα μάτια 

της γάτας σας. 
  
ΠΑΡΘΕΝΟ Δεν θα έχετε συναισθηματική σύνδεση μαζί 

της. 
  
ΖΥΓΟ Δεν θα κουραστείτε από την συντροφιά ε-

τούτης της γάτας. 
  
ΣΚΟΡΠΙΟ Θα θεωρήσετε καλοσυνάτη φίλη σας αυτή 

την γάτα. 
  
ΤΟΞΟΤΗ Θα χαρίσετε το δώρο της ελευθερίας στην 

γάτα σας. 
  
ΑΙΓΟΚΕΡΩ Θα θεωρήσετε αχάριστη αυτή την γάτα. 
  
ΥΔΡΟΧΟΟ Θα συμβιώσετε άνετα με ετούτη την γάτα. 
  
ΙΧΘΥ Θα καταλαβαίνετε την συμπεριφορά της. 
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	Η γάτα ΚΡΙΟΣ
	(21 Μαρτίου
	– 20 Απριλίου)
	Η γάτα Κριός, με ιδιοκτήτη:
	Η γάτα ΤΑΥΡΟΣ
	(21 Απριλίου
	– 20 Μαΐου)
	Η γάτα ΔΙΔΥΜΟΣ
	(21 Μαΐου
	–20 Ιουνίου)
	Η γάτα Δίδυμος, με ιδιοκτήτη:
	Η γάτα ΚΑΡΚΙΝΟΣ
	(21 Ιουνίου
	–22 Ιουλίου)

	Η γάτα Καρκίνος, με ιδιοκτήτη:
	Η γάτα ΛΕΟΝΤΑΣ
	(23 Ιουλίου
	–22 Αυγούστου)

	Η γάτα Λέοντας, με ιδιοκτήτη:
	Η γάτα ΠΑΡΘΕΝΟΣ
	(23 Αυγούστου
	– 22 Σεπτεμβρίου)

	Η γάτα Παρθένος, με ιδιοκτήτη:
	Η γάτα ΖΥΓΟΣ
	(23 Σεπτεμβρίου
	- 22 Οκτωβρίου)
	Η γάτα ΣΚΟΡΠΙΟΣ
	(23 Οκτωβρίου
	-21 Νοεμβρίου)

	Η γάτα Σκορπιός, με ιδιοκτήτη:
	Η γάτα ΤΟΞΟΤΗΣ
	(22 Νοεμβρίου
	-21 Δεκεμβρίου)

	Η γάτα Τοξότης, με ιδιοκτήτη:
	Η γάτα Αιγόκερως, με ιδιοκτήτη:
	Η γάτα ΥΔΡΟΧΟΟΣ
	(20 Ιανουαρίου
	-18 Φεβρουαρίου)

	Η γάτα Υδροχόος, με ιδιοκτήτη:
	Η γάτα ΙΧΘΥΣ
	(19 Φεβρουαρίου
	- 20 Μαρτίου)

	Η γάτα Ιχθύς, με ιδιοκτήτη:

