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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Λένε πως ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Έχω
περάσει μία δεκαετία της ζωής μου σε περιβάλλον με σκύλους, και
είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω για του λόγου το αληθές: πράγματι, δεν υπάρχει πιο πιστός φίλος του ανθρώπου.
Το γεγονός αυτό καθώς και άλλα παρεμφερή, με ώθησαν να κατευθύνω την γνώση της αστρολογικής μου τέχνης στην συστηματική
παρατήρηση των ζωδιακών ιδιοτήτων αυτών των αξιαγάπητων πλασμάτων, ανάλογα με την ημερομηνία που γεννήθηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μου είναι ομολογουμένως εκπληκτικά, γιατί αποδεικνύουν με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Αστρολογία επιδρά εξί-
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σου 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 ζωντανά όντα. Για παράδειγμα, ένας κατοικίδιος σκύλος που γεννήθηκε στο Ζώδιο του Καρκίνου είναι πολύ πιθανό να προτιμά να κουλουριάζεται κοντά στο
τζάκι, παρά ένας περιπετειώδης σκύλος Τοξότης της ίδιας ράτσας, ο
οποίος συνεχώς θα επιθυμεί να εξερευνήσει τον κόσμο έξω από το
σπίτι του. Αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορούν να εξηγηθούν από την μελέτη των αστρολογικών τάσεων που φανερώνουν
τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά του δικού σας σκύλου.
Λάβετε υπόψη σας ότι, οι ζωδιακές ιδιότητες που αντιστοιχούν στον
σκύλο σας, συνεπικουρούν τις βασικές συμπεριφοριακές ιδιότητες
που έχει κληρονομήσει από την ράτσα του. Με απλά λόγια, οι ζωδιακές ιδιότητες τονίζουν τόσο τα θετικά, όσο και τα αρνητικά κληρονομικά χαρακτηρολογικά στοιχεία του είδους του. Για παράδειγμα, ένας ήρεμος σκύλος «Δαλματίας» που γεννιέται κάτω από το
Ζώδιο των Διδύμων, θα γίνει μεγαλώνοντας περισσότερο φρόνιμος
από ένα νευρικό «Τσιουάουα» του ιδίου Ζωδίου -αυτό μπορείτε να το
διαπιστώσετε και ανάμεσα σε ημίαιμες ράτσες-.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σχετικά με
την ημερομηνία που έχει γεννηθεί ο σκύλος σας, καθώς δεν παίζει
μονάχα ρόλο το Ζώδιό του στον χαρακτήρα που θα εμφανίσει μεγαλώνοντας, αλλά, σύμφωνα με αστρολογικές παρατηρήσεις, έχει εξίσου μεγάλη σημασία και το να γνωρίζετε -όσο είναι βέβαια εφικτόμήπως γεννήθηκε σε ημερομηνία Ηλιακής Έκλειψης, γιατί τότε ίσως
εμφανίσει ψυχοσωματικές ιδιαιτερότητες και μπορεί να αναπτύξει
αλλόκοτη συμπεριφορά.
Στην καλύτερη περίπτωση ο σκύλος αυτός θα έχει υπερτονισμένα τα
αρνητικά του γνωρίσματα. Στην χειρότερη όμως περίπτωση μπορεί
να περάσει μία δύσκολη ζωή, να βρεθεί σε αφεντικά που θα τον κακομεταχειρίζονται, να δοκιμαστεί από κάποια ασθένεια ή να έχει ένα
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άδικο τέλος. Ευτυχώς όμως, οι Ηλιακές Εκλείψεις είναι απειροελάχιστες μέσα στις 365 ημέρες του έτους. Είναι δηλαδή στατιστικά,
εξαιρετικά σπάνιο να έχει συμπέσει η γέννηση του αγαπημένου σας
σκύλου με το δυσοίωνο αυτό γεγονός.
Μετά από αυτά θα έχετε αντιληφθεί ότι, δεν είναι μόνο το Ζώδιο της
γέννησης που δείχνει τις ψυχολογικές ανάγκες του σκύλου σας και
την πιθανή του διαγωγή. Υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες άλλοι
ουράνιοι παράγοντες, αστρολογικά σύμβολα που δείχνουν το πώς
και το γιατί φέρεται με τον άλφα ή βήτα τρόπο ο σκύλος σας, σε κάθε στιγμή της ζωής του.
Αν ο αγαπημένος σας σκύλος συμβιώνει μαζί με κάποια γάτα μέσα
στο σπίτι, μην διαβάσετε τις ιδιότητες που αφορούν το αντίστοιχο
Ζώδιο, επειδή οι γάτες έχουν αλλιώτικο χαρακτήρα από τους σκύλους και συμπεριφέρονται διαφορετικά. Συμβουλευτείτε γι’ αυτό τον
σκοπό το άλλο μου ebook με τίτλο ΤΟ ΖΩΔΙΟ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΣΑΣ.
Υπάρχουν δυστυχώς πολλά σκυλάκια που υιοθετούνται εβδομάδες ή
μήνες μετά από την γέννησή τους, γιατί τότε τα βρίσκει συνήθως εγκαταλειμμένα ή και εξαθλιωμένα, κάποιος φιλόζωος. Εάν ο δικός
σας σκύλος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, υπολογίστε σε γενικές
γραμμές την ηλικία του, προσεγγίζοντας θεωρητικά τον μήνα της
γεννήσεώς του, από την σωματική διάπλαση και συμπεριφορά του.
Ανάλογα δηλαδή με το Ζώδιο που θα επικρατεί, διαβάστε τα συμπεριφοριακά χαρακτηριστικά του, για να δείτε αν συμφωνούν με τον
σκύλο σας. Για παράδειγμα, αν θεωρείτε ότι γεννήθηκε τον μήνα
Απρίλιο, διαβάστε τα στοιχεία του Ζωδίου του Κριού αλλά και του
Ταύρου, για να αντιληφθείτε σε ποιο από τα δύο ανήκει, δηλαδή
ποιο Ζώδιο τον εκφράζει περισσότερο. Στην συνέχεια κοιτάξτε πως
διαμορφώνονται οι σχέσεις σας, στην Συναστρία με το δικό σας Ζώδιο. Έτσι μπορείτε να προσεγγίσετε με μεγάλη επιτυχία τον μήνα
της γεννήσεώς του.
Κλείνοντας, κάνω λόγο όχι μόνο για τις Ζωδιακές ιδιότητες του κάθε
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σκύλου, αλλά και για τους Ζωδιακούς συσχετισμούς με το αφεντικό
του -ως αφεντικό ο σκύλος αντιλαμβάνεται εκείνον που έχει το μεγαλύτερο κύρος, που ασκεί την μεγαλύτερη εξουσία μέσα στην οικογένεια, ανεξαρτήτως του πλήθους των μελών της-.
Για λόγους ευκολίας στο παρόν βιβλίο αναφέρομαι στο αρσενικό γένος του σκύλου, αλλά τα κείμενα ισχύουν εξίσου και για τα δύο φύλα. Κοιτάξτε λοιπόν στο Ζώδιο του μικρού σας αγαπημένου τετράποδου, για να μάθετε τι λέει η Αστρολογία.
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Ο σκύλος ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου –20 Απριλίου)

Ο κατοικίδιος σκύλος που γεννήθηκε
στο Ζώδιο του Κριού αισθάνεται γενναιόδωρος: αφήνει τα άλλα ζώα να
παίζουν με τα παιχνίδια του, αλλά δυστυχώς, αυτά τα παιχνίδια μασιούνται
και εξαφανίζονται όταν τα ζωντανά
επιστρέφουν στα σπίτια τους. Να
προσέχετε τον μικρό σας σκύλο Κριό,
όταν οι «επισκέπτες» έρχονται για να
παίξουν. Ο σκύλος Κριός χρειάζεται
να είναι παντού ο πρώτος και θέλει να
κερδίζει με κάθε τρόπο. Εάν ψάχνετε να βρείτε ένα ζώο που θα γίνει
πρωταθλητής, διαλέξτε έναν σκύλο Κριό, γιατί είναι ο πιο ανταγωνιστικός από όλα τα Ζώδια.
Θα πρέπει πάντοτε να τον αφήνετε να νομίζει ότι κέρδισε. Ο σκύλος Κριός είναι από την φύση του πολεμιστής και δεν φοβάται ποτέ,
ή σχεδόν ποτέ.
Γεγονός είναι ότι ποτέ δεν κρατάει κακίες. Η επίδειξη θυμού που
μπορεί να δείξει, του περνάει γρήγορα. Δεν σας κρύβει ποτέ τα συναισθήματά του. Αυτό που βλέπετε είναι ο πραγματικός εαυτός του.
Εάν σας αγαπήσει, τότε θα σας προστατεύει από κάθε κίνδυνο, εκτός
βέβαια αν αισθάνεται ότι θέλει να σας ανταγωνισθεί. Του αρέσει
βλέπετε μία καλή μάχη ή πάλη, κι αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και σε εκείνους που συμπαθεί! Μη σας πειράζει αυτό -απλά
σας δείχνει αυθόρμητα τον αληθινό του εαυτό-.
Πρέπει να περιμένετε μία ζωή γεμάτη περιπέτεια με αυτή την ζωηρή
«μπάλα από φωτιά». Ο σκύλος Κριός βρίσκεται σε διαρκή κίνηση
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και πάντοτε ψάχνει την επόμενη περιπέτεια. Αν έχετε περισσότερα
από ένα κατοικίδια ζώα, ο σκύλος Κριός θα κάνει τον αρχηγό -θέλει
να παραστήσει τον αρχηγό ακόμη και μέσα στο σπίτι σας-.
Όταν βαρεθεί ο κατοικίδιος σκύλος Κριός θα πρέπει να τον προσέξετε, γιατί τότε θα αρχίσει να ψάχνει για περιπέτειες. Κρατήστε τον
απασχολημένο με το να του δίνετε πολλά ανταγωνιστικά πράγματα
για να περνάει την ώρα του. Του αρέσει να τραβάει με τα δόντια
του διάφορα πράγματα. Πρέπει να τον διδάξετε από μικρό για το
ποιος είναι ο αρχηγός, αλλιώς θα προσπαθήσει να σας επιβληθεί.
Είστε έτοιμοι για φυσική άσκηση; αυτό ακριβώς θα αποκομίσετε
από τον σκύλο Κριό, αφού είναι το πιο ενεργητικό ζώο και θα σας
αναγκάσει να αθλείστε. Ο σκύλος Κριός θα κάνει αυτό που εκείνος
επιθυμεί, και μάλιστα με πολύ θόρυβο. Όμως το ζώο αυτό είναι τόσο φίλος, που θα σας κάνει να παραβλέψετε την έλλειψη καλής συμπεριφοράς.
Ο σκύλος Κριός είναι τρισευτυχισμένος όταν έχει παρέα, γιατί τότε
μπορεί να τους δείξει όλα τα τεχνάσματα που μπορεί να κάνει. Ο
σκύλος αυτός μπορεί να είναι και προστάτης του σπιτιού. Παρότι
μερικές φορές εμφανίζεται σαν να έχει μονομανίες, στη πραγματικότητα ο σκύλος Κριός έχει τεράστια όρεξη για δράση και του αρέσει
να τρέχει και να παίζει όλη μέρα.
Πολλές φορές ο σκύλος Κριός είναι υπερδραστήριος και χρειάζεται
πάρα πολύ έντονη άσκηση. Για παράδειγμα, θα πετάξει από τη χαρά του εάν του δοθεί η ευκαιρία να συνοδεύσει το αφεντικό του στο
τζόκιν. Αγαπάει την δράση, τις βόλτες και την περιπέτεια. Θα κυνηγήσει τον ταχυδρόμο μέχρι το τέλος του δρόμου. Θα πρέπει να
τον κατανοείτε και να νιώθετε τον ενθουσιασμό του.
Δεν είναι προσεκτικός με τα προσωπικά του πράγματα και συνέχεια
βαδίζει τριγύρω για να μυρίσει εκείνο το χαμένο παιχνίδι ή κόκαλο.
Βρίσκει το ένα και χάνει το άλλο. Είναι όμως καλός στο να ακούει
τους άλλους. Μαθαίνει γρήγορα και παραδέχεται τα λάθη του. Για
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να τον εκπαιδεύσετε, αρκεί απλώς να του το υπενθυμίζετε απαλά,
κι έτσι θα ανταμειφθείτε με την καλοσύνη και την αφοσίωσή του.
Ο σκύλος Κριός δεν αντέχει να τον δένετε και θα γαβγίζει συνέχεια.
Δεν αρκείται να ζει ξεχασμένος στην πίσω αυλή με ένα μπολ γεμάτο
με νερό και φαγητό, αλλά θέλει να είναι μέλος της οικογένειάς σας,
να μένει μέσα στο σπίτι κάποιες ώρες για να σας κάνει συντροφιά,
επειδή αισθάνεται φίλος σας.
Του αρέσει να τον βάζετε στον ρόλο του προστάτη. Θα πρέπει να
τον αφήνετε να κάνει το δικό του. Τότε θα γίνει εξαίρετος φύλακας
γιατί θα εστιάζει την προσοχή του στο να προφυλάσσει την περιοχή
του, τα πράγματά του και το αφεντικό του. Πρέπει να δείχνετε κατανόηση, γιατί δεν είναι εύκολο να τον έχετε μέσα στο σπίτι. Θα
πρέπει να είστε μαζί του συνέχεια για να αποφύγετε κάθε πιθανή ζημιά.
Καθώς ο Κριός είναι το πρώτο Ζώδιο του Ζωδιακού κύκλου, είναι
φυσικό ότι ο σκύλος Κριός θα θέλει να γίνει ο αρχηγός του «κοπαδιού». Αν τον πάρετε στην εξοχή, γρήγορα θα βρει κάποια μυρωδιά
και θα την ακολουθήσει σαν τρελός. Οι κυνηγετικοί σκύλοι γενικά,
φημίζονται για τέτοιες ικανότητες, όταν γεννιούνται στο Ζώδιο του
Κριού.

Ο σκύλος Κριός, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα εμπιστεύεστε τις ικανότητες του
σκύλου σας.

ΤΑΥΡΟ

Θα εκνευρίζεστε με την ανυπομονησία του σκύλου σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Θα εκτιμήσετε την έντονη ενεργητικότητα του σκύλου σας.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Δεν μπορείτε να ελέγξετε την έντονη

10

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ

συμπεριφορά του σκύλου σας.
ΛΕΟΝΤΑ

Θα προσπαθήσετε να επιβληθείτε
στον σκύλο σας.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα θεωρήσετε πολύ ακατάστατο αυτό τον σκύλο.

ΖΥΓΟ

Μπορεί να σας κουράσει η αεικινησία του σκύλου σας.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Θα προσπαθήσετε να εκπαιδεύσετε
τον σκύλο σας.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα γίνετε οι καλύτεροι φίλοι μεταξύ
σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Δεν μπορείτε να κατανοήσετε την
τάση ανεξαρτησίας του σκύλου σας.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Σέβεστε την αυτονομία του σκύλου
σας.

ΙΧΘΥ

Δεν θα περιορίσετε τις επιθυμίες του.
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Ο σκύλος ΤΑΥΡΟΣ
(21 Απριλίου
–20 Μαΐου)

Ο σκύλος Ταύρος είναι πιστός και είναι εύκολο να τον εκπαιδεύσετε, γιατί
είναι οξύνους και μπορεί να προσδιορίσει τις επιθυμίες των άλλων. Είναι
ο τέλειος σκύλος για να γίνει οδηγός
τυφλών ή ανάπηρων, και είναι πάρα
πολύ καλός με τα παιδιά. Είναι πιο
μεγαλόσωμος για την ράτσα του και
όλοι αγαπούν τον καλό του χαρακτήρα. Είναι δυνατός σε νεαρή ηλικία αλλά γίνεται παχύς και δυσκίνητος με τα χρόνια -είναι σπάνιο
να δείτε έναν ηλικιωμένο σκύλο Ταύρο που να μην είναι υπέρβαρος-.
Θέλει να έχει πολύ καλή εμφάνιση, κι έτσι μία επίσκεψη στον κτηνίατρο για καλλωπιστικούς λόγους δεν είναι κακή ιδέα. Εναλλακτικά,
μπορεί εσείς να ξοδέψετε χρόνο για να του κάνετε ένα καλό μπάνιο
και πιθανώς ένα καλό κούρεμα ή χτένισμα, με αποτέλεσμα ο σκύλος
σας να είναι λαμπερός και να αισθάνεται θαυμάσια γιατί του αφιερώσατε λίγο από τον χρόνο σας.
Είναι κτητικό αυτό το συμπαθέστατο ζωντανό χνουδωτό «μπαλάκι».
Μπορεί να μην θέλει να φάει τώρα όλο του το φαγητό στο πιάτο,
αλλά, εάν του το πάρετε, τότε θα τρέξει να το φάει. Μην παίρνετε
τα πράγματά του, γιατί αυτό τον τρελαίνει. Ο σκύλος Ταύρος ενδιαφέρεται περισσότερο στο να κρατήσει τα πράγματά του ακόμη κι
όταν δεν τα χρειάζεται, ακόμη κι όταν δεν τα θέλει. Αν έχετε επισκέπτες στο σπίτι, σιγουρευτείτε ότι ο σκύλος σας δεν τους βλέπει
να φεύγουν γιατί θεωρεί ότι οι καινούργιοι άνθρωποι που μπήκαν
στο σπίτι, τώρα ανήκουν σε εκείνον, κι έτσι θα έχετε να αντιμετωπίσετε την γκρίνια του, όταν οι φίλοι σας θελήσουν κάποια στιγμή να
φύγουν.

12

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ

Ο σκύλος Ταύρος δεν κινείται γρήγορα και είναι ληθαργικό, λίγο τεμπέλικο ζώο, γιατί προτιμά να κοιμάται παρά να τρέχει εδώ & εκεί,
οπότε σιγουρευτείτε ότι το καλάθι του είναι άνετο με μία πολύ μαλακιά κουβέρτα, για περισσότερη ασφάλεια. Ο πρώτος κανόνας στις
σχέσεις με έναν σκύλο Ταύρο είναι να μην τον κακομαθαίνετε, γιατί
αγαπάει πολύ το φαγητό, την καλοπέραση, την πολυτέλεια. Φροντίστε όμως το φαγητό του να είναι φρέσκο, υγιεινό, και σε μέτριες ποσότητες.
Ο σκύλος Ταύρος προτιμάει να ακολουθείτε ένα κανονικό δρομολόγιο για την βόλτα του. Αγαπάει πολύ ένα μεγάλο, πλούσιο χορταστικό γεύμα και έχει την τάση να χουζουρεύει και να κοιμάται πιο
πολύ από άλλους σκύλους ή από άλλα ζώα του ιδίου είδους, γι’ αυτό
φροντίστε ώστε να έχει αρκετή άσκηση και μην τον παραταΐζετε, επειδή έχει από μικρός, τάση για πάχος.
Στον σκύλο Ταύρο αρέσει πολύ το φυσικό άγγιγμα γι’ αυτό θα πρέπει να τον χαϊδεύετε συχνά και να βουρτσίζετε την γούνα του απαλά.
Επειδή το Ζώδιό του κυριαρχείται από την Αφροδίτη, είναι και αρκετά λάγνος, γι’ αυτό μην παραξενευτείτε εάν θελήσει να «ζευγαρώσει» με το πόδι σας.
Δεν ενδιαφέρεται για την άσκηση κι έτσι μην περιμένετε ο σκύλος
σας να τρέχει επάνω στον λόφο ούτε μέσα στα δάση. Μπορεί να
μην θέλει να τρέχει ούτε καν μέσα στην αυλή! Το να περιφέρεται
εδώ κι εκεί μέσα στο σπίτι, είναι η δική του αντίληψη της διασκέδασης.
Ο σκύλος Ταύρος έχει έναν ήρεμο χαρακτήρα, εκτός αν κανείς τον
φτάσει στα άκρα. Δεν κινείται πολύ ούτε πηγαίνει πολύ γρήγορα,
εκτός αν νιώσει κάποια μεγάλη απειλή ή εξαναγκασμό. Με άλλα
λόγια, βαδίζει αργά και σταθερά και φαίνεται να έχει ατέλειωτη υπομονή. Αν και δεν ξεσηκώνεται εύκολα, επίσης δεν μπορείτε να
τον καθησυχάσετε εύκολα, ενώ στα ενδιάμεσα μπορεί να εκραγεί με
μεγάλη ένταση.
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Ο σκύλος Ταύρος μπορεί να καταλαβαίνει τα λάθη του αλά δεν
θέλει οι άλλοι να του τα τονίζουν μπροστά σε κόσμο, γιατί αισθάνεται ντροπή. Οι λέξεις – κλειδιά που τον περιγράφουν είναι η δύναμη, το κουράγιο, η υπομονή, η αποφασιστικότητα, ο ενθουσιασμός
και η ικανότητα, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι η ικανότητα πρέπει να
συνδυάζεται με κουράγιο. Το κουράγιο μπορεί να αναπτυχθεί μέσω
της αγάπης και της αφοσίωσης των ανθρώπων που είναι γύρω του.
Το χειρότερο ελάττωμα ενός σκύλου Ταύρου είναι το ισχυρό πείσμα
του, π.χ. αν δεν θέλει να περπατήσει σε κάποια από τις καθημερινές
του βόλτες, τότε δεν θα κινηθείτε ποτέ. Ο σκύλος Ταύρος μπορεί να
είναι πειθαρχημένος και να σας προστατεύσει, σαν κάτι που ανήκει
στην δικαιοδοσία / ιδιοκτησία του. Συμπεριφέρεται σαν το ζώο ταύρο που κρατάει το έδαφός του, δηλαδή αμύνεται, όταν αισθανθεί ότι
απειλείται. Αν θέλετε να τον αφήσετε να κινηθεί με αργό βήμα, τότε
θα κάνει αυτό που του ζητάτε.
Είναι γενναίος και πιστός φίλος για πάντα, παρότι σε σπάνιες στιγμές το ισχυρό του πείσμα μοιάζει λίγο με το μουλάρι. Αν ο σκύλος
σας είναι μεγάλος, θα προτιμά να κοιμάται στο δικό σας κρεβάτι,
παρά στο δικό του καλάθι.

Ο σκύλος Ταύρος, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα θεωρήσετε βραδυκίνητο τον χαρακτήρα του σκύλου σας.

ΤΑΥΡΟ

Θα φροντίσετε για τις ανάγκες του
σκύλου σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Θα βαρεθείτε γρήγορα τον μονολιθικό σκύλο σας.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Θα εποπτεύσετε στοργικά την συμπεριφορά του σκύλου σας.
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ΛΕΟΝΤΑ

Θα θεωρήσετε πολύ πεισματάρη τον
σκύλο σας.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα απολαύσετε την ρουτίνα του
σκύλου σας.

ΖΥΓΟ

Θα αναπτύξετε αρμονική σχέση με
τον σκύλο σας.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Θα επιχειρήσετε πάση θυσία να του
διδάξετε τις επιθυμίες σας.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα φοβίσετε τον σκύλο σας με τους
γρήγορους ρυθμούς σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Θα αγαπήσετε τον προβλέψιμο χαρακτήρα του σκύλου σας.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Θα προκαλέσετε ανασφάλεια στον
σκύλο σας.

ΙΧΘΥ

Θα δώσετε τρυφερότητα στον σκύλο
σας.
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Ο σκύλος ΔΙΔΥΜΟΣ
(21 Μαΐου
–20 Ιουνίου)

Στον σκύλο Δίδυμο αρέσει να του κουβεντιάζουν, παρότι δεν καταλαβαίνει τι του λένε. Ο
σκύλος Δίδυμος είναι τόσο ομιλητικός και θορυβώδης, που, μπορεί να σας κάνει να νομίζετε
ότι σε λίγο θα αρχίσει να συζητάει μαζί σας
(επικοινωνεί κι αυτός με τους δικούς του τρόπους).
Ο σκύλος Δίδυμος που κυβερνάται
από τον Ερμή, έχει πολλά να πει μέσω της γλώσσας του σώματος και
της επαφής με τα μάτια. Ακόμη και με τον τρόπο που θα γαβγίσει ή
θα γρυλίσει. Μπορεί δηλαδή να κάνει τόσους διαφορετικούς ήχους,
όσους και ένας τραγουδιστής της όπερας!
Αν σας αρέσει ένα φιλήσυχο, ειρηνικό περιβάλλον, μην περιμένετε
να το πετύχετε αυτό με έναν σκύλο Δίδυμο. Θα σας αναφέρει τα
όσα συμβαίνουν στην γειτονιά, με το να γαβγίζει μαζί με τα άλλα,
σαν χορωδία, γιατί ο σκύλος Δίδυμος θα φανερώσει το πέρασμα του
καθενός, με ένα δυνατό γαύγισμα, ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας.
Ο σκύλος Δίδυμος είναι φασαριόζικος και μπορεί να γίνει ένας φυσικός μπελάς. Ακόμη κι όταν θα έχετε καταφέρει να τον ηρεμήσετε,
μην περιμένετε να έχετε ησυχία στο σπίτι σας. Τότε θα αρχίσει να
τρέχει γύρω -γύρω μέσα στο σπίτι, για την απλή ικανοποίηση του
τρεξίματος. Μην στενοχωριέστε, δεν πρόκειται να φύγει μακριά,
αλλά του αρέσει να πηδάει πέρα δώθε, από δωμάτιο σε δωμάτιο.
Ο σκύλος Δίδυμος θα προσπαθήσει να σας μιμηθεί σε ότι δει να κάνετε και θα πειράξει οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο σπίτι. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι, οι αρχαίοι αστρολόγοι αντιστοιχούσαν το Ζώδιο αυτό με την μαϊμού, επειδή είναι γρήγορη, με μεγάλη
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ευφυΐα και με μιμητικές ικανότητες. Γι’ αυτό θα σας συμβούλευα
να αποκτήσετε και ένα δεύτερο τετράποδο, -κατά προτίμηση από την
ίδια γέννα-, έτσι ώστε να έχει παρέα και να απασχολείται με εκείνο.
Ο σκύλος Δίδυμος έχει μία ακόρεστη περιέργεια και μία μεγάλη παρατηρητικότητα. Επειδή είναι νευρικός και δεν μπορεί να καθίσει σε
ένα σημείο, βαριέται εύκολα κι έτσι δεν μπορείτε να τον ελέγξετε.
Πρέπει να ποικίλλετε την ρουτίνα του. Για καλύτερα αποτελέσματα
προσπαθήστε να τον διδάξετε ένα καινούργιο παιχνίδι κάθε λίγες εβδομάδες.
Ο σκύλος Δίδυμος ποτέ δεν μπορεί να κάτσει σε μία μεριά γιατί βαριέται πολύ εύκολα και απαιτεί συνεχή προσοχή. Αγαπάει το καινούργιο περιβάλλον και δεν τον πειράζει καθόλου αν τον δώσετε για
φύλαξη σε έναν φίλο σας για λίγες μέρες. Αν μπορείτε να ξεπεράσετε την ανυπομονησία του, θα καταφέρετε να τον διδάξετε καινούργια κόλπα. Για παράδειγμα, να παίζει τον πεθαμένο ή να πηδάει
ψηλά, μέσα από εμπόδια, επειδή του αρέσει να κάνει επίδειξη.
Με τον φτεροπόδαρο Ερμή ως κυβερνήτη του Ζωδίου του, ο σκύλος
Δίδυμος είναι από τους πιο γρήγορους στο τρέξιμο. Προσέξτε όμως
γιατί είναι λίγο άπιστος και μπορεί να «τρέξει» για πάντα και να φύγει από εσάς. Οι εξαίρετες πνευματικές του ικανότητες, του δίνουν
την δυνατότητα να σκέφτεται σε δύο κατευθύνσεις συγχρόνως!
Σκεφτείτε λοιπόν το χάος που προκαλεί στο αφεντικό του, όταν θα
προσπαθεί να περπατήσει μαζί του.
Του αρέσει να παίζει και να κυλιέται με πολλούς φίλους και τα πάει
καλά μέσα σε μία μεγάλη οικογένεια με πολλά παιδιά. Αν όμως το
σπίτι του αφεντικού είναι μικρό, τότε μία βόλτα μέχρι το πάρκο είναι
ότι πρέπει, αρκεί να γίνεται καθημερινά. Ο σκύλος Δίδυμος γαβγίζει και παίζει συνέχεια, εκτός κι αν είναι η ώρα φαγητού. Έξυπνος
και ευχάριστος, του αρέσει να παρακολουθεί στην τηλεόραση βιντεοπαιχνίδια, αλλά δεν είναι τόσο καλός με το κοντρόλ!
Αγαπάει την ελευθερία και δεν θέλει καθόλου την ρουτίνα. Ο σκύ-
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λος σας θα θέλει να περπατήσει στο πάρκο σήμερα, αλλά αύριο
μπορεί να προτιμάει ένα τρέξιμο στο δάσος, και μεθαύριο ένα κολύμπι στην παραλία.
Ο σκύλος Δίδυμος είναι ευφυής και διασκεδαστικός και του αρέσει
πολύ να μαθαίνει καινούργια τεχνάσματα -σιγουρευτείτε ότι ξέρετε
αρκετά για να του δείξετε. Θα πρέπει μόνο να προσέξετε τα μπροστινά πόδια του και τις πατούσες του γιατί σε αυτά τα σημεία μπορεί
να εμφανίσει κάποιες αδυναμίες.

Ο σκύλος Δίδυμος, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα παρακινήσετε τον σκύλο σας σε
γρήγορους ρυθμούς ζωής.

ΤΑΥΡΟ

Θα θεωρήσετε ατίθασο τον σκύλο
σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Θα βρίσκεστε μεταξύ σας σε διαρκή
αεικινησία.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Θα θεωρήσετε «τρελάρα» τον σκύλο
σας.

ΛΕΟΝΤΑ

Θα κουραστείτε από την απειθαρχία
του σκύλου σας.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα βρείτε πολύ ακατάστατο τον
σκύλο σας.

ΖΥΓΟ

Θα διαπιστώσετε ότι έχετε έναν πανέξυπνο σκύλο.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Θα θεωρήσετε τον σκύλο σας «μικρό
διαβολάκι».
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ΤΟΞΟΤΗ

Θα διαπιστώσετε ότι ο σκύλος σας
δρα αυτόνομα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Θα θεωρήσετε υπερβολικά απαιτητικό τον σκύλο σας.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Δεν θα βάλετε κανένα περιορισμό
στον σκύλο σας.

ΙΧΘΥ

Θα δοκιμαστούν τα νεύρα σας με αυτό τον σκύλο.
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Ο σκύλος ΚΑΡΚΙΝΟΣ
(21 Ιουνίου
-22 Ιουλίου)

Ο σκύλος Καρκίνος είναι από τους
πιο ευαίσθητους σκύλους όλου του
Ζωδιακού, αλλά και από τους πιο
ανασφαλείς. Πρέπει να ξέρει ότι τον
χρειάζεστε και απαιτεί συνεχώς το
σταθερό, ελαφρύ χάδι στο σβέρκο
του, για επιβεβαίωση -μην ξεχυθείτε στις χαρές και στα χάδια που σας
ζητάει ο σκύλος Καρκίνος γιατί μπορεί να εκραγεί στα δάκρυα από συγκίνηση-!
Ο σκύλος Καρκίνος παριστάνει τον υπερπροστατευτικό γονέα για τα
παιδιά σας και σέβεται τα άλλα κατοικίδια ζώα αν υπάρχουν, αρκεί
να έχουν μεγαλώσει μαζί, από μικρά. Ο σκύλος Καρκίνος θα πηδήξει μέσα στην πισίνα ή στην μπανιέρα του σπιτιού, με κάθε ευκαιρία
που θα την δει γεμάτη με νερό. Επίσης θα θελήσει να βγει στην αυλή αν δει ότι βρέχει έξω. Όμως μην προσπαθήσετε να του αρπάξετε
το κόκαλο ή την παντόφλα από το στόμα του, θα γίνεται εχθρός του
εκείνη την στιγμή. Αφήστε τον να την κρύψει στο μέρος που συνήθως τα χώνει, μετά απασχολήστε τον με κάτι άλλο και πηγαίνετε εκεί να την πάρετε την στιγμή που δεν θα σας βλέπει.
Μερικές φορές ο σκύλος Καρκίνος τείνει να είναι ένα "καβούρι" από
ζηλοτυπία για τον κάθε ξένο που σας επισκέπτεται ή που προσπαθεί
να μπει στο σπίτι σας. Αυτό τον κάνει ένα σημαντικό σκυλί φρουράς! Όταν το αφεντικό του απομακρύνεται από την πολυθρόνα, θα
πάρει αμέσως την ζεστή του θέση και, ευχαριστημένο, θα κουλουριαστεί για να κοιμηθεί.
Αν σχεδιάζετε να πάτε ένα ταξίδι αναψυχής ή μία εκδρομή μόνοι
σας, μην τον αφήσετε πίσω, πιστεύοντας ότι έχει αρκετό νερό και
τροφή για να περάσει τις μέρες που θα λείψετε. Ο σκύλος Καρκίνος

20

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ

από αντίδραση θα φάει αμέσως όλη την τροφή που θα του έχετε βάλει, θα κάνει άνω κάτω το σπίτι και θα κλαίει με γοερούς λυγμούς,
ώσπου να επιστρέψετε. Από την άλλη μεριά, δεν θέλει να τον πάρετε μαζί σας, έξω από το σπίτι. Η καλύτερη λύση λοιπόν είναι να μένει ένα μέλος της οικογένειας, εναλλάξ, μαζί του.
Ο σκύλος Καρκίνος επηρεάζεται πολύ από την Σελήνη που είναι ο
φυσικός κυβερνήτης των ιδιοτήτων του Ζωδίου του, και, κατά την
διάρκεια μίας φεγγαρόλουστης βραδιάς, μην εκπλαγείτε εάν τον δείτε να στριφογυρίζει ανήσυχος και να γαβγίζει δυνατά σε ανύποπτες
στιγμές.
Ο σκύλος Καρκίνος χρειάζεται να έχει το δικό του σημείο ύπνου
στην κρεβατοκάμαρα ή στο οικογενειακό δωμάτιο και δεν αλλάζει
συνήθειες. Αν επιχειρήσετε να μετακινήσετε το χαλί του ή το μαξιλάρι του σε άλλο μέρος, τότε θα μουτρώσει. Μην προσπαθήσετε
όμως να τον πάρετε από το σπίτι για έναν περίπατο. Ο σκύλος Καρκίνος δεν είναι ταξιδιώτης και αντιπαθεί τις μετακινήσεις. Θα γίνει
ιδιαίτερα ανήσυχος και ασταθής όταν τον βγάλετε έξω από τα «νερά» του, π.χ. σε ένα ταξίδι ή σε μία μετακόμιση.
Εάν ψάχνετε έναν κατοικίδιο σκύλο για τα παιδιά σας, έχετε συναντήσει τον σωστό. Στην πραγματικότητα, ο σκύλος Καρκίνος θα
κάνει οποιοδήποτε πράγμα μπορεί για να τραβήξει την προσοχή σας,
να τον συμπαθήσετε και να τον χαϊδέψετε. Εάν δεν έχετε παιδιά, τότε θα αγκαλιάσει τα μαξιλάρια ή τα πόδια σας. Εάν θέλετε ένα
πραγματικά ανεξάρτητο ζώο, μπορεί να τον βαρεθείτε κάποιες στιγμές, γιατί ο σκύλος Καρκίνος δεν θα σας αφήσει να πάτε από το ένα
δωμάτιο στο άλλο χωρίς να σας ακολουθήσει. Αποκτάει έτσι πολύ
μεγάλη εξάρτηση μαζί σας.
Θα βρει μία τρύπα ή σπηλιά για να κρύψει μέσα τα παιχνίδια του,
γιατί ο σκύλος Καρκίνος είναι συλλέκτης. Εάν θελήσετε να τα βγάλετε από εκεί, είναι καλύτερα να το κάνετε όταν δεν θα σας βλέπει.
Θα μπορούσε ακόμη και να φωνάξει από ζήλια εάν δει ότι δίνετε σε
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κάποιον κάτι που προηγουμένως ανήκε σε αυτόν.
Ο σκύλος του Ζωδίου αυτού είναι πολύ καλός φύλακας, γιατί προστατεύει εσάς και τα παιδιά σας, ακόμη και τους φίλους σας που θα
σας επισκεφτούν. Ο σκύλος Καρκίνος δεν συμπαθεί εύκολα τους
ξένους, αλλά έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα που θα τους συναντάει αρκετά συχνά. Αν μεγαλώσει σε ένα άγριο και ερειστικό
περιβάλλον τότε θα γίνει ανυπάκουος και επιθετικός.

Ο σκύλος Καρκίνος, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα φανείτε απαιτητικός στις προσταγές προς τον σκύλο σας.

ΤΑΥΡΟ

Θα αντιμετωπίσετε με ήπιο τρόπο
τον χαρακτήρα του σκύλου σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Δεν μπορείτε να καταλάβετε τις επιθυμίες του σκύλου σας.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Θα είστε υπερπροστατευτικός με τον
σκύλο σας.

ΛΕΟΝΤΑ

Μπορεί λιγάκι να φοβίσετε τον σκύλο σας.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα περιποιηθείτε αρκετά τον σκύλο
σας.

ΖΥΓΟ

Θα ζήσετε μαζί καλές και δύσκολες
στιγμές.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Θα εξασφαλίσετε μία άνετη ζωή
στον σκύλο σας.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα προκαλέσετε ανασφάλεια στον
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σκύλο σας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Θα είστε πολύ απαιτητικός με τον
σκύλο σας.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Θα είστε κάπως ψυχρός ή αδιάφορος
με τον σκύλο σας.

ΙΧΘΥ

Θα φροντίσετε αυτό τον σκύλο, αλλά
δεν θα «δεθείτε» μαζί του.
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ΖΩΔΙΟ

ΤΟΥ

ΣΚΥΛΟΥ

ΣΑΣ
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Ο σκύλος ΛΕΟΝΤΑΣ
(23 Ιουλίου
-22 Αυγούστου)

Ο σκύλος Λέοντας που είναι φυσικός γεννημένος ηγέτης, στέκεται ευθυτενής και είναι βέβαιος, άφοβος και υπερήφανος. Εάν
εκτεθείτε σε κάποιο κίνδυνο, το ζωάκι σας
(μεγάλο ή μικρό) δεν φοβάται να πάθει οποιαδήποτε ζημιά και προτιμά ακόμη και να
πεθάνει προκειμένου να σας προστατέψει.
Εάν εκπαιδευτεί, τότε γίνεται ο άριστος
σκύλος αστυνομίας που θα συλλάβει τους εγκληματίες, θα εισβάλει
στα καμένα κτίρια, θα μυρίσει τα ναρκωτικά και θα εντοπίσει τις
βόμβες. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι, τα περισσότερα
σκυλιά που εγκωμιάζονται για την ανδρεία τους και παρασημοφορούνται, ανήκουν σε αυτό το Ζώδιο. Είναι επίσης άριστο σκυλί
φρουράς, αλλά το παράδοξο είναι ότι μπορεί να φοβηθεί από εξαγριωμένες γάτες.
Ο σκύλος Λέοντας είναι δημιουργικός, ευαίσθητος, αυταρχικός και
ενθουσιώδης! Δεν μπορείτε να τον σταματήσετε από τα πράγματα
που παίρνει και βάζει στο στόμα του, καθώς θεωρεί ότι όλα του ανήκουν (παιχνίδια μασήματος, ράβδοι, μπάλες, κόκαλα, παπούτσια
κ.α.). Αποκριθείτε στην προσοχή του και χαϊδέψτε τον γύρω από τα
αυτιά ή χτενίστε του την χαίτη. Ο σκύλος Λέοντας απαιτεί να θυμάστε τα γενέθλιά του, και, στην κατάλληλη ημέρα του Ιουλίου, να τον
ανταμείβεται με ένα σπέσιαλ γεύμα.
Ο σκύλος Λέοντας θέλει να τον μεταχειρίζεστε με αγάπη, σεβασμό
και πλήρη προσοχή. Θα χρειαστεί την αγαπημένη βασιλική τοποθέτησή του στο σπίτι, όπως είναι ο άνετος καναπές ή η φαρδιά πολυθρόνα ή το φωτεινό γραφείο ή έστω, η μαλακή καρέκλα. Σιγουρευτείτε ότι περιβάλλεται από πλήθη μαξιλαριών -επειδή μόνο οι βασιλιάδες αξίζουν το καλύτερο-.
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Η θέση του μέσα στο σπίτι πρέπει να βρίσκεται σε ηλιόλουστο μέρος
γιατί το Ζώδιο του Λέοντα κυβερνάται από τον Ήλιο, και το αντίστοιχο κατοικίδιο ζώο σας αρέσκεται να ξαπλώνει εκεί, τις φωτεινές
ηλιόλουστες μέρες. Εάν ο χειμωνιάτικος καιρός είναι παγωμένος και
βροχερός, μπορεί να διακρίνετε κάποια θλίψη στο βλέμμα του ή μία
βαριεστιμάρα. Εάν ανάψετε τα φώτα και θερμάνετε το δωμάτιο θα
αποκτήσει ξανά, καλή διάθεση. Εάν ο γείτονάς σας έχει το θερμότερο σπίτι στην πόλη, δεν αποκλείεται να βρείτε τον σκύλο σας εκεί!
Η εικόνα του χαϊδεμένου κατοικίδιου σκύλου που κυβερνά την φωλιά, δηλαδή το σπίτι, είναι σίγουρα ένας Λέοντας. Κι όμως, αυτό το
ζώο κατορθώνει να ρίξει τις ευθύνες γύρω του με τον πιο γοητευτικό
τρόπο: αν για παράδειγμα βρίσκεστε μέσα στο σπίτι, ο σκύλος σας
θα χαλάσει τον κόσμο από τα γαβγίσματα μόλις αντιληφθεί ότι περνάει κάποιος απ’ έξω. Αντίθετα, όταν δεν ήσαστε εκεί, δεν θα δώσει
μεγάλη σημασία σε έναν περαστικό.
Ο σκύλος Λέοντας είναι πιστός, κοινωνικός, ενεργητικός, εύθυμος
και εξαιρετικά στοργικός. Αγαπάει την οικογένεια και υπερηφανεύεται για την ανατροφή του ή για την καταγωγή του, γιατί συνήθως
είναι σκύλος ακριβής ράτσας.
Ο σκύλος Λέοντας είναι δημοφιλής όχι μόνο με την οικογένεια και
τους γείτονες, αλλά και με τα άλλα ζώα στην γειτονιά, δεδομένου ότι
έχει μία τάση να γίνεται το κέντρο της προσοχής. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι θα ανεχτεί να συγκατοικήσει με οποιοδήποτε άλλο ζώο,
γιατί απειλείται ο «θρόνος» του -θέλει να μονοπωλεί την αγάπη σας.
Βέβαια, σε περίπτωση κινδύνου, ο σκύλος σας θα φανεί θαρραλέος
και ισχυρός: θα διέσωζε π.χ. το παιδί σας από τα δόντια του κακού
σκύλου γείτονα, μόνο και μόνο επειδή ξέρει ότι με τον ηρωισμό του
θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δημοτικότητα.
Ο σκύλος Λέοντας μπορεί να τριγυρίζει στη γειτονιά ψάχνοντας μία
φιλοφρόνηση ή ένα αγκάλιασμα. Εάν τον αγνοήσετε θα γίνει αδιάφορος και θα περιπλανηθεί μακριά για να επιδιώξει τον θαυμασμό,
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κάπου αλλού. Ο σκύλος Λέοντας νοιώθει ψύχρα με την παραμικρή αλλαγή του καιρού. Εάν βγαίνει έξω από το σπίτι, φροντίστε
να του φορέσετε ένα μάλλινο γιλέκο για να μην κρυώνει.

Ο σκύλος Λέοντας, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα τονώσετε τα επιθετικά χαρακτηριστικά του σκύλου σας.

ΤΑΥΡΟ

Θα θεωρήσετε ανικανοποίητο τον
σκύλο σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Θα ευχαριστηθείτε από την προσωπικότητα του σκύλου σας.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Θα είστε πολύ υποχωρητικός στις επιθυμίες του σκύλου σας.

ΛΕΟΝΤΑ

Θα υπερηφανεύεστε για την ράτσα,
το μέγεθος ή την συμπεριφορά του.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα κριτικάρετε τα καμώματα του
σκύλου σας.

ΖΥΓΟ

Θα αφήσετε να παίρνει πρωτοβουλίες ο σκύλος σας.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Θα θεωρήσετε πολύ πεισματάρη τον
σκύλο σας.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα επιτρέψετε να δρα ανενόχλητος ο
σκύλος σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Θα προσπαθήσετε να εξουσιάσετε
τον σκύλο σας.
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ΥΔΡΟΧΟΟ

Θα πρέπει να έχετε υπομονή με τον
σκύλο σας.

ΙΧΘΥ

Θα θεωρήσετε υπερβολικά απαιτητικό τον σκύλο σας.

ΤΟ

ΖΩΔΙΟ

ΤΟΥ

ΣΚΥΛΟΥ

ΣΑΣ
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Ο σκύλος ΠΑΡΘΕΝΟΣ
(23 Αυγούστου
-22 Σεπτεμβρίου)

Ο σκύλος Παρθένος όχι μόνο έχει άνεση με την ρουτίνα, αλλά επιθυμεί να
κάνει το ίδιο πράγμα επανειλημμένως!
Θέλει ακόμα και, πηγαίνοντας για έναν
περίπατο, να είναι στην σωστή πλευρά
του προσώπου που περπατά μαζί του, καθώς ανησυχεί εάν προσπαθήσετε να τον πάτε σε μία άλλη διαδρομή. Έχει μεγάλη σημασία
λοιπόν να του μάθετε από κουτάβι τις ώρες που θέλετε να κάνει το
καθετί (ύπνο, φαγητό κλπ).
Ο σκύλος Παρθένος αρέσκεται στην ρουτίνα κι έτσι σιγουρεύεται
ότι εσείς θα τον ταΐσετε την συγκεκριμένη ώρα, στο συγκεκριμένο
σημείο. Να είστε προσεκτικοί με τις αλλαγές στην διατροφή του,
γιατί μόλις του δοθεί μία ρουτίνα θα προτιμά τα ίδια τρόφιμα όλη
την ώρα. Πρέπει να έχετε ένα δίκαιο κομμάτι υπομονής με τον σκύλο Παρθένο, γιατί είναι επιρρεπής στην υποχονδρία.
Ο σκύλος Παρθένος είναι εύκολο να εκπαιδευθεί, αλλά πρέπει να
ενθαρρυνθεί για να ασκείται τακτικά προκειμένου να αποφύγει την
παχυσαρκία. Τα σκυλιά – φύλακες και οδηγοί προβάτων, και γενικώς τα εργαζόμενα σκυλιά, αναπτύσσονται καλύτερα κάτω από αυτό
το Ζώδιο γιατί θα λειτουργήσουν από την αυγή και θα είναι παραγωγικά. Παραδοσιακά, ο σκύλος που γεννιέται στο Ζώδιο της Παρθένου είναι μικρόσωμος αλλά πιστός στο αφεντικό του, δείχνοντας ευγνωμοσύνη, προσοχή, λατρεία και υπακοή. Αυτό κάνει τον σκύλο
Παρθένο καλό Σαμαρείτη, δηλαδή ιδανικό σκύλο οδηγό για τυφλούς
ή συνοδούς αναπήρων.
Εκτός από την εργατική του φύση, ο σκύλος Παρθένος επιθυμεί να
κάνει τα πράγματα με συστηματικό τρόπο: τίποτα δεν είναι τόσο
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σημαντικό όσο το σπίτι του και ο ζωτικός του χώρος, ο οποίος πρέπει πάντα να είναι υγιεινός και καθαρός. Δεν ανατρέπει ποτέ το πιάτο με το φαγητό του γλύφοντας τον πάτο, όσο κι αν του αρέσει η
τροφή του. Και του αρέσει να τον λούζετε και να τον καλλωπίζετε.
Έχει μία φυσική τάση ελευθερίας και αντιστέκεται στις επιταγές του
λουριού, αλλά με την πάροδο του χρόνου γίνεται ο πιο πιστός σας
φίλος.
Ο σκύλος Παρθένος έχει συνήθως μία πρόσχαρη διάθεση και μία ισχυρή αγάπη για τους ανθρώπους. Εάν το αφεντικό του ή ο φίλος
του αφεντικού έχουν μία ανάγκη ή δεν αισθάνονται καλά, τότε ο
σκύλος Παρθένος θα είναι εσκεμμένα στο πλευρό τους.
Ο κατοικίδιος σκύλος Παρθένος δεν είναι πολύ γενναίος και σπάνια
θα τον δείτε να παίρνει μέρος σε κάποιον καυγά, εκτός κι αν τον αφορά προσωπικά, π.χ. αν έχει γεννήσει και πρέπει να προστατέψει τα
μικρά του, αλλιώς δεν θα παλέψει για την θέση του -θα την παραχωρήσει αδιαφιλονίκητα στον κάθε σκύλο που θέλει να παραστήσει τον
αρχηγό στην γειτονιά-.
Ο σκύλος Παρθένος είναι ο καθαρότερος και ο πιο υγιεινός σε σύγκριση με όλους τους κατοικίδιους σκύλους. Εάν βγει για βόλτα
και κολλήσει έναν ρύπο, θα έρθει κραυγάζοντας στο σπίτι και θα
φωνάζει ώσπου να τον καθαρίσετε. Ο κατοικίδιος σκύλος Παρθένος επιθυμεί να έχει ένα βαμβακερό στρώμα ύπνου, πάντα φρεσκοκαθαρισμένο. Εκτός από τα στοιχειώδη, δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα ούτε χάδια ούτε παιχνίδια. Δίνει μεγάλη προσοχή και απαριθμεί αυτά που βλέπει, κάτι που τον κάνει μεγαλώνοντας, καλό ζώο
φρουράς.

Ο σκύλος Παρθένος έχει ευαισθησία στο πεπτικό σύστημα.
Θα πρέπει να αποφεύγει τις πολλές κονσέρβες και να τρώει
καθαρό κρέας και κοτόπουλο, διαφορετικά μπορεί να φράξει
το λεπτό του έντερο.
Ο σκύλος Παρθένος, με αφεντικό:
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ΚΡΙΟ

Θα είστε εξαιρετικά ανυπόμονος με
τον σκύλο σας.

ΤΑΥΡΟ

Θα ευχαριστηθείτε από την υπακοή
του σκύλου σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Δεν θα αφιερώσετε τον απαραίτητο
χρόνο στον σκύλο σας.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Θα κάνετε μαμμόθρεφτο τον σκύλο
σας.

ΛΕΟΝΤΑ

Θα δείχνετε απότομος και αυταρχικός στον σκύλο σας.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα ικανοποιηθείτε από την «σχολαστικότητα» του σκύλου σας.

ΖΥΓΟ

Θα είστε πάντοτε επιεικής με τον
σκύλο σας.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Θα αγαπήσετε τον σκύλο σας, αλλά
θα έχετε απαιτήσεις.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα αφήσετε συναισθηματικά ακάλυπτο τον σκύλο σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Θα εκτιμήσετε την «οργανωτικότητα» του σκύλου σας.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Δεν θα μπορέσετε να «δεθείτε» με
αυτό τον σκύλο.

ΙΧΘΥ

Θα απουσιάζετε συχνά πυκνά, από
την ζωή του σκύλου σας.
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Ο σκύλος ΖΥΓΟΣ
(23 Σεπτεμβρίου
-22 Οκτωβρίου)

Ο κατοικίδιος σκύλος που γεννήθηκε
στο Ζώδιο του Ζυγού θέλει συνεχή αγάπη και επιβεβαίωση, πέρα από τις
ασκήσεις κατάρτισης. Η πιο γλυκιά
ανταμοιβή του είναι να σας βλέπει ευτυχείς. Ο σκύλος Ζυγός είναι το πιο
όμορφο, ή έστω το πιο συμπαθητικό
τετράποδο του Ζωδιακού. Είναι όμως και το πιο τεμπέλικο, καθώς
και το πιο καλοπερασάκικο, π.χ. αν κοιμάστε μέχρι αργά το μεσημέρι, θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να κάνει το ίδιο μαζί σας. Παίρνει δηλαδή αυτό που θέλει, με το να σας πείθει, κάνοντας οτιδήποτε
για εκείνον!
Ο κατοικίδιος σκύλος Ζυγός θέλει προ πάντων, να είσαστε φίλοι.
Είναι ένας άκρως κοινωνικός σκύλος και θα μπορούσε εύκολα να
κάνει παρέα με όλα τα άλλα ζώα της γειτονιάς ή του πάρκου. Θέλει
να ζήσει μέσα σε έναν ευτυχή κόσμο και μπορείτε να τον κάνετε να
χαλαρώσει ακούγοντας απαλή μουσική.
Του αρέσει μία βόλτα στον δρόμο, αρκεί να μην του βγάλετε το
λουρί, γιατί τότε γίνεται απείθαρχος και μπορεί να κινδυνεύσει. Αυτό το άκρως κοινωνικό πλάσμα θα έχει μία θερμή υποδοχή για τον
καθένα που μπαίνει στο σπίτι σας, και θα κουνάει χαρούμενα την
ουρά του, ακόμα και στον κλέφτη, σκεπτόμενος ότι, αφού κατάφερε
να μπει ως εδώ μέσα, τότε θα πρέπει να είναι φίλος του σπιτιού! Αν
όμως ο καλεσμένος δεν ασχοληθεί για πολύ ώρα μαζί του, τότε ο
σκύλος Ζυγός απογοητεύεται και παύει να του κάνει χαρές.
Αντίστοιχα, οποιοσδήποτε αφέντης του φέρεται καλά, ο σκύλος Ζυγός θεωρεί ότι βρίσκεται σε καλά χέρια, ακόμη κι αν ο εν λόγω αφέ-
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ντης δεν είναι καλός με τα υπόλοιπα ζώα. Εάν όμως το αφεντικό του δεν ασχολείται αρκετά μαζί του, ο σκύλος Ζυγός μπορεί να
γίνει καταθλιπτικός ή απαιτητικός και να αναπτύξει μια διατροφική
διαταραχή ή άλλα προβλήματα υγείας.
Ο σκύλος Ζυγός ξοδεύει πολύ χρόνο για την εικόνα του, θέλοντας να
είναι όμορφος και χτενισμένος. Αρέσκεται να κοιτάει τον εαυτό του
σε κάποιον αντανακλαστικό καθρέπτη και αγαπά την αρμονία και
την ηρεμία μέσα στο σπίτι. Επομένως, μία εγχώρια ατμόσφαιρα αρμονίας είναι ουσιαστική για την ευημερία του. Είναι κοντολογίς το
ιδανικό κατοικίδιο ζώο για μια μεγάλη και ευτυχή οικογένεια!
Ο σκύλος Ζυγός τρελαίνεται να τρώει γλυκά -παρότι δεν κάνει για τα
μάτια του-, και έχει την τάση απόκτησης βάρους, από μικρή ηλικία,
εάν δεν ασκείται. Δεν του αρέσει να τον πλένετε, αλλά νοιώθει όμορφα όταν έχει μία καθαρή γούνα. Θα πρέπει να είστε υπομονετικοί και εύκαμπτοι με αυτόν τον όμορφο γόη.
Ο σκύλος Ζυγός όταν είναι κουτάβι είναι καλόκαρδος και έχει μία
έμφυτη ικανότητα να κάνει τους άλλους να τον συμπαθούν, αλλά,
μεγαλώνοντας γίνεται κάπως απαιτητικός και μονολιθικός, εάν δεν
συγκατοικεί με άλλα ζώα. Ο σκύλος Ζυγός χρειάζεται μία τετράποδη συντροφιά για να μην διαμαρτύρεται, όσες ώρες κι αν χρειαστεί
να λείψετε από το σπίτι. Επειδή επηρεάζεται από την Αφροδίτη,
την θεά της αγάπης, μπορεί να μεγαλώσει αρμονικά με οποιονδήποτε
άλλο σκύλο ή γάτα, αρκεί να μην ανήκουν στα Ζώδια του Κριού,
του Λέοντα, του Αιγόκερου, και φυσικά του Ζυγού, γιατί θα υπάρχει
μεταξύ τους φασαρία και εσαεί ανταγωνισμός.
Αν βγείτε μία βόλτα με τον σκύλο Ζυγό και μυρίσει κάτι νόστιμο
στο κοντινό μαγαζί που πουλάει τροφές ζώων, θα κάνει σαν τρελός
για να του τις αγοράσετε. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στα μεγάλα όμορφα μάτια του σκύλου Ζυγού όταν σας κοιτάει για να του
δώσετε έναν μεζέ. Τρελαίνεται από ικανοποίηση όταν του δίνετε
πολλές φορές την ημέρα ένα βιταμινούχο μπισκότο ή ένα ασβεστού-
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χο κοκαλάκι, σαν επιβεβαίωση της αγάπης σας. Πολλές φορές, ακόμη και ένα κομμάτι φρέσκο ψωμί ή μία τραγανή φρυγανιά από το
τραπέζι του φαγητού την ώρα που σας βλέπει να τρώτε, είναι αρκετά
για να ευχαριστηθεί, όσο κι εσείς.
Θέλει να έχει ένα μεγάλο και όμορφο καλάθι ύπνου, κατά προτίμηση
στρωμένο με μία λεπτή επένδυση σατέν, εξωτερικά. Σε πιο ακραία
περίπτωση ο σκύλος Ζυγός θα θελήσει να τρώει τις ώρες που τρώει
και ο αφέντης, να λούζεται στο μπάνιο τις ίδιες ώρες μαζί του -έστω
κι αν δεν πολυσυμπαθεί το νερό-, και να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με
εκείνον! Θα χρειαστεί λοιπόν αρκετός χρόνος και υπομονή μέχρι να
μάθει που αρχίζουν και που τελειώνουν τα όριά του. Αν τον αφήσετε τελείως ελεύθερο μέσα στο σπίτι και του κάνετε όλα τα χατίρια,
τότε ο σκύλος Ζυγός θα σας αγαπήσει τόσο, που θα επιδείξει αυτοθυσία με ασυνήθιστο θάρρος και τόλμη για να σώσει εσάς και τους
φίλους σας από μία δύσκολη στιγμή.

Ο σκύλος Ζυγός, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα έχετε έντονη σχέση με συναισθηματικές συγκρούσεις.

ΤΑΥΡΟ

Θα πρέπει να καλλιεργήσετε τον σεβασμό στον σκύλο σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Είστε γρήγορος και ευμετάβλητος,
θα του προκαλέσετε ανασφάλεια.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Θα «αφομοιώσετε» τον σκύλο σας
μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια.

ΛΕΟΝΤΑ

Θα φροντίζετε για το καλό φαγητό
του σκύλου σας.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα θεωρήσετε τον σκύλο σας ασυνεπή στα ωράριά του.

ΤΟ

ΖΩΔΙΟ

ΤΟΥ

ΣΚΥΛΟΥ

ΣΑΣ

ΖΥΓΟ

Θα φροντίζετε για τον καλλωπισμό
του σκύλου σας.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Θα δημιουργήσετε ισχυρή εξάρτηση
στον σκύλο σας.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα νοιώσετε άνετα και αρμονικά με
τον σκύλο σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Θα βρείτε ότι ο σκύλος σας χρειάζεται πειθαρχία.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Θα έχετε καλή σχέση με τον σκύλο
σας.

ΙΧΘΥ

Θα εντοπίζετε τις αδυναμίες του
σκύλου σας.
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Ο σκύλος ΣΚΟΡΠΙΟΣ
(23 Οκτωβρίου
-21 Νοεμβρίου)

Ο κατοικίδιος σκύλος που γεννήθηκε στο Ζώδιο του Σκορπιού είναι πιστός και αναμένει την
απόλυτη πίστη σε αντάλλαγμα. Έχει γερή κράση, μεγάλη δύναμη και ενεργητικότητα. Αφομοιώνει εύκολα ένα τυπικό οικογενειακό πρόγραμμα και ξέρει εκ των προτέρων πότε θα έρθει η ώρα του φαγητού, περιμένοντας υπομονετικά το γεύμα του.
Ο σκύλος Σκορπιός είναι ο τύπος του απομονωμένου σκύλου δασοφύλακα: δεν σηκώνει
πολλά αστεία και θα προσπαθήσει να επιβληθεί στην γειτονιά, όταν
θα βγαίνει για βόλτα. Μέσα στο σπίτι αναλαμβάνει τον ρόλο του
ήσυχου φύλακα και δεν γαβγίζει ποτέ σε κάθε έναν άγνωστο περαστικό, παρά μόνο εάν εκείνος κοντοσταθεί έξω από το κατώφλι σας
ή αν τολμήσει να δρασκελίσει τον φράχτη σας.
Υπάρχουν φορές που ούτε και τότε δεν θα του γαβγίσει, προτιμώντας να κρυφτεί σε μία πυκνή συστάδα θάμνων ή πίσω από μία φαρδιά κολώνα, έως ότου ο ακάλεστος ξένος βρεθεί σε απόσταση που
να μπορεί ο σκύλος σας να του επιτεθεί για να τον δαγκώσει και να
τον ακινητοποιήσει στο έδαφος. Βλέπετε, ο σκύλος Σκορπιός είναι ο
μυστικός πράκτορας του Ζωδιακού: εκπαιδεύεται από την αστυνομία
σε πολλές χώρες του κόσμου για να ανακαλύπτει τους εγκληματίες,
από τις μυρωδιές που άφησαν στα ρούχα του θύματος.
Εάν είστε επισκέπτης, μην χαϊδέψετε έναν σκύλο Σκορπιό χωρίς να
σας έχει μυρίσει και μην τον πλησιάσετε αν κοιμάται ή αν είναι περιορισμένος / δεμένος. Επίσης μην χτυπήσετε τις παλάμες σας δυνατά και μην τρέξετε κοντά του αν σας δείξει τα δόντια του.
Γενικά, μην προσπαθήσετε ως αφεντικό να πείσετε τον σκύλο Σκορ-
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πιό να κάνει κάτι που από πείσμα δεν θέλει καθόλου, γιατί, αν
του φερθείτε άσχημα στην προσπάθεια να του επιβάλλετε την θέλησή σας, δεν θα σας συγχωρέσει ποτέ γι’ αυτό, αλλά θα γίνει νευρικός
και με κάθε ευκαιρία θα εκτονώνει τον θυμό του σε υποδεέστερα
ζώα.
Ο σκύλος Σκορπιός είναι προστατευτικός και έχει πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά και γενικά με όλα τα μικρόσωμα μέλη της οικογένειας, με τα οποία δέχεται να παίζει, να κυλίεται στο έδαφος, να του
πειράζουν τα αυτιά και την ουρά. Προσέξτε όμως γιατί το Ζώδιο
του Σκορπιού έχει πολύ ισχυρή λίμπιντο, και αν ο σκύλος σας δεν
είναι στειρωμένος μπορεί τα χάδια και οι αγκαλιές να αφυπνίσουν
από το υποσυνείδητό του άλλες ορέξεις.
Πολλές φορές ο σκύλος Σκορπιός δένεται τόσο πολύ με ένα μέλος
της οικογένειας, που, εάν ο μη γένοιτο αποβιώσει, τότε η οδύνη του
είναι τόσο μεγάλη, που κάνει απεργία πείνας και δεν τρώει ούτε πίνει
τίποτα, μέχρι να τελειώσει και ο ίδιος από ασιτία!

Ο σκύλος Σκορπιός, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα υπάρξει ανταγωνιστική διάθεση
μεταξύ σας.

ΤΑΥΡΟ

Θα σημειωθεί ψυχική ένταση ανάμεσά σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Θα συμβιβάζεστε εύκολα στις επιταγές του σκύλου σας.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Είναι πολύ δύσκολο να τιθασεύσετε
τον σκύλο σας.

ΛΕΟΝΤΑ

Θα χρειαστεί να φανείτε υπομονετικοί με αυτό τον σκύλο.
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ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα εκτιμήσετε τις διεισδυτικές ικανότητες του σκύλου σας.

ΖΥΓΟ

Θα είστε υποχωρητικός στις επιθυμίες του σκύλου σας.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Θα υπάρχει αλληλοκατανόηση και
αλληλοσεβασμός.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα δώσετε απόλυτη ελευθερία στον
σκύλο σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Θα έχετε τυπικά καλές σχέσεις μεταξύ σας.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Η σχέση σας θα είναι έντονη, άλλοτε
θετική και άλλοτε αρνητική.

ΙΧΘΥ

Εκτός από μία τυπική φροντίδα, δεν
θα «δεθείτε» με αυτό τον σκύλο.

ΤΟ

ΖΩΔΙΟ

ΤΟΥ

ΣΚΥΛΟΥ

ΣΑΣ
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Ο σκύλος ΤΟΞΟΤΗΣ
(22 Νοεμβρίου
-21 Δεκεμβρίου)

Γενναίος και πρόθυμος για κάθε περιπέτεια, ο σκύλος Τοξότης θα σας
διασκεδάζει πάντα με τα καμώματά
του. Είναι γεννημένος κυνηγός και
ταξιδιώτης -οι περισσότεροι κυνηγετικοί σκύλοι ανήκουν σε αυτό το Ζώδιο, αλλά και οι σκύλοι του Αγίου
Βερνάρδου που είναι συνοδοί τυφλών ή έχουν δεμένο ένα παγούρι με
κονιάκ στις ατέλειωτες πεζοπορίες τους στην παγωμένη αρκτική-.
Ο σκύλος Τοξότης θεωρείται τυχερός στην ζωή του επειδή το Ζώδιό
του συγκυβερνάται τόσο από τον Δία, όσο και από τον Κένταυρο
Χείρωνα, γι’ αυτό το σάλιο του έχει έμφυτη ιαματική δύναμη, και αν
χτυπήσει, συνήθως θεραπεύει την πληγή.
Για τον σκύλο Τοξότη ο κόσμος είναι εξαιρετικά απλός: λίγο δροσερό νερό στο μπολ, ένα μέτριο πιάτο για γεύμα και ένα ζεστό κρεβάτι
τον χειμώνα είναι υπεραρκετά. Εάν βγάζετε τον σκύλο Τοξότη συχνά για βόλτα -μέσα σε ελεγχόμενο χώρο-, και κυρίως, αν λύνατε κάπου -κάπου το λουρί του, θα σας ήταν ευγνώμων για πάντα.
Παρενθετικά σημειώνω ότι, η τακτική βόλτα του σκύλου Τοξότη
στο γειτονικό πάρκο, συνήθως προκαλεί στο αφεντικό του νοσταλγική ενθύμηση των απολαυστικών εξοχικών περιπάτων, η οποία χάρη σε αυτόν, παραμένει ζωντανή μέσα στον ασφυκτικό τσιμεντένιο
κλοιό μίας μεγαλούπολης.
Δεν φαντάζεστε το πόσο χαίρεται ο σκύλος Τοξότης να τρέξει, να
μυρίσει, να γλύψει ή να «μαρκάρει» με το μοναδικό του ταλέντο,
όλα τα καινούργια μέρη. Αισθάνεται την ικανοποίηση της ανακάλυψης ενός νέου κόσμου, -κάτι σαν τον Μάρκο Πόλο-, έστω κι αν
περνάει για πρώτη φορά έξω από το κοντινότερο περίπτερο της γει-
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τονιάς σας. Για τον σκύλο Τοξότη είναι πράγματι ένας νέος κόσμος
γεμάτος καινούργια αντικείμενα, πρωτόγνωρες μυρωδιές και αισθήσεις μοναδικές.
Έχει καλές προθέσεις στις εξόδους του και μπορεί να κάνει αμέσως
παρέα ή και φιλία με κάθε άλλον άνθρωπο ή τετράποδο που θα τύχει
να συναντήσει. Προσέξτε όμως να μην χάσετε τον έλεγχο γιατί πάνω στον ενθουσιασμό του μπορεί να σας ξεφύγει από το λουρί και
να «δραπετεύσει» σε άγριες περιοχές.
Θέλει να του δίνετε προσοχή, αλλά μόνο την ώρα που θα την ζητήσει. Αν δεν έχετε μεγάλη κατοικία ή διαμέρισμα με αυλή, προσπαθήστε να τον βάλετε να ζήσει στο πιο ευρύχωρο σημείο (μπαλκόνι ή
στεγασμένη ταράτσα), γιατί ο σκύλος Τοξότης μισεί τον περιορισμό.
Αν τον αφήσετε δεμένο σε μία γωνία του σπιτιού ή μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να αρρωστήσει. Δώστε του ελευθερία για να είναι
πάντοτε χαρωπός και παιχνιδιάρης.
Εάν αποφασίσετε να πάτε διακοπές ή να επισκεφτείτε τους συγγενείς
σας σε μία άλλη πόλη ή να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι, αυτό το αξιαγάπητο πλάσμα θα είναι ο ιδανικός και χωρίς προβλήματα διακινούμενος σύντροφος!
Εάν έχετε μικρά παιδιά, θα τον λατρέψουν σε σημείο που να ασχολούνται διαρκώς μαζί του, παραμελώντας ακόμη και τα μαθήματά
τους.
Ο σκύλος Τοξότης διδάσκεται πολύ εύκολα και μπορεί να μάθει να
κάνει πολλά ενδιαφέροντα τεχνάσματα. Εάν θα πρέπει να μείνει μόνος του στο σπίτι για πολλές ώρες, σιγουρευτείτε ότι θα έχει ένα εύκαμπτο τόπι μασήματος για να απασχολείται.

Ο σκύλος Τοξότης, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Η μεταξύ σας σχέση θα είναι πολύ
άνετη.

ΤΟ

ΖΩΔΙΟ

ΤΟΥ

ΣΚΥΛΟΥ

ΣΑΣ

ΤΑΥΡΟ

Θα περιορίσετε τις ανάγκες του σκύλου σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Θα αφήσετε τον σκύλο σας να κάνει
το κέφι του.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Θα προσπαθήσετε να χειραγωγήσετε
τον σκύλο σας.

ΛΕΟΝΤΑ

Θα έχετε καλές σχέσεις, αλλά θα απαιτήσετε την υπακοή του.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα περιορίσετε την τάση ανεξαρτησίας του σκύλου σας.

ΖΥΓΟ

Θα ισορροπήσετε τις ανάγκες και τις
επιθυμίες του σκύλου σας.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Δεν θα είστε ελαστικός με τον σκύλο
σας.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα χαίρεστε με τα καμώματα του
σκύλου σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Δεν συμμερίζεστε τον ενθουσιασμό
του σκύλου σας.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Θα δείτε στα μάτια του σκύλου σας
έναν αξιαγάπητο φίλο.

ΙΧΘΥ

Θα υπάρχει καλή, αλλά χαλαρή σχέση ανάμεσά σας.
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Ο σκύλος ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
(22 Δεκεμβρίου
–19 Ιανουαρίου)

Σοβαρότερος από
τα
περισσότερα
άλλα τετράποδα,
είναι πιθανό ότι ο
κατοικίδιος σκύλος
που γεννήθηκε στο Ζώδιο του Αιγόκερου θα ζήσει μέχρι τα βαθιά του γεράματα γιατί είναι προσεκτικός,
συγκρατημένος και συνεπής. Θα ακολουθήσει ένα αυστηρά συγκεκριμένο πρόγραμμα, εάν τον διδάξετε από κουτάβι, γιατί ο σκύλος
Αιγόκερως μαθαίνει εύκολα τι πρέπει αλλά και τι δεν πρέπει να κάνει.
Μπορεί να δείχνει λίγο νευρικός και αυτάρκης, αλλά ο κατοικίδιος
σκύλος Αιγόκερως θα είναι πάντα ο πιστός σας σύντροφος μέσα στο
σπίτι ή έξω από αυτό. Σημειώστε ότι, είναι ο μόνος σκύλος που δεν
αποζητά τα χάδια και δεν τον πειράζει η μοναξιά. Δεν είναι ιδανικός
για παιχνίδια με τα μικρά παιδιά, γιατί προτιμά να υπηρετεί το καθήκον του αντί να παίζει, όποιο κι αν είναι αυτό που πιστεύει ως καθήκον: συνήθως υιοθετεί το πρότυπο του φύλακα / φρουρού του σπιτιού, και αναλαμβάνει να «παίξει» τον ρόλο του προστάτη – συντρόφου και συνοδού των μελών της οικογένειας.
Παίρνει εν ολίγοις την ζωή αρκετά στα σοβαρά και νοιώθει υπεύθυνος για την θέση του απέναντι στα αγαπημένα του πρόσωπα. Είναι
κάπως πεσιμιστής ο σκύλος Αιγόκερως και αυτό που τον κρατά ικανοποιημένο σε όλη του την ζωή είναι το να εργάζεται σκληρά, παρέχοντας τις υπηρεσίες που θεωρεί ότι απαιτούν οι άλλοι, από την θέση
και το μέγεθος που θα έχει.
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Ο σκύλος Αιγόκερως είναι ο άριστος γερμανικός ποιμένας τσοπανόσκυλο- που, ως αρχηγός θα περιφρουρήσει το κοπάδι και θα
το βάλει στην πρέπουσα σειρά. Εάν ζει μέσα στο σπίτι, ο σκύλος
Αιγόκερως θα σας ειδοποιεί με ένα χαρακτηριστικό γαύγισμα εάν ο
ταχυδρόμος έφερε κάποιο γράμμα ή εάν “άρπαξε” το φαγητό στην
κατσαρόλα που μαγειρεύετε.
Είναι αρκετά εγκρατής και πολύ αξιοπρεπής -δεν θα λερώσει μέσα
στο σπίτι σας, όσο κι αν αισθάνεται αυτή την ανάγκη, αλλά θα περιμένει στωικά μέχρι να τον βγάλετε έξω για βόλτα, προκειμένου να ανακουφιστεί-. Μην παραμελήσετε τις βιολογικές ανάγκες του σκύλου
Αιγόκερου, γιατί είθισται να ακολουθεί ένα αυστηρό ωρολογιακό
πρόγραμμα. Εάν είστε τακτικοί στις ώρες του φαγητού και της βόλτας του, τίποτε περισσότερο δεν θα ζητήσει από εσάς. Επίσης λίγη
τροφή και καθαρό νερό, είναι αρκετά για να είναι τρισευτυχισμένος
μαζί σας.
Παρότι από το Ζώδιό του έχει την τάση για προβλήματα στα δόντια,
για χτυπήματα στα οστά και για εμφάνιση ρευματισμών από την μέση ηλικία, ο σκύλος Αιγόκερως μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού, ή έξω από αυτό, αρκεί να
προστατεύεται από τη βροχή και προπαντός από το κρύο και την υγρασία.
Εάν τον βγάζετε έξω για βόλτα, φροντίστε ώστε να περπατάει πολύ,
γιατί είναι απρόθυμος για κάθε άσκηση αλλά το γρήγορο βάδισμα
τον ωφελεί. Εάν ζει στην αυλή του σπιτιού σας ή στον κήπο σας,
μην σας φανεί παράξενο αν ο σκύλος Αιγόκερως κρύψει στο χώμα
το μισό ψωμί ή ένα κόκαλο που θα του δώσετε, γιατί είναι άκρως
προνοητικός και το ένστικτό του τον ωθεί να θάψει ένα μέρος της
τροφής του, για να το έχει στις δύσκολες μέρες του χειμώνα.

Ο σκύλος Αιγόκερως, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα αντιμετωπίσετε καλοπροαίρετα
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τον χαρακτήρα του σκύλου σας.
ΤΑΥΡΟ

Θα έχετε μία ισοκαταμερισμένη σχέση.

ΔΙΔΥΜΟ

Θα βρείτε αντικοινωνικό τον σκύλο
σας.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Δεν θα δώσετε πρωτοβουλίες στον
σκύλο σας.

ΛΕΟΝΤΑ

Θα νοιώσετε ότι μερικές φορές προσπαθεί να σας επιβληθεί.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα βρείτε καθωσπρεπιστή αυτό τον
σκύλο.

ΖΥΓΟ

Θα αισθανθείτε αργό ή άκαμπτο αυτό τον σκύλο.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Έχετε αυτό τον σκύλο για να επιτελέσει κάποιο βασικό ρόλο.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα βρείτε αρκετά αξιόπιστο αυτό τον
σκύλο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Θα νουθετήσετε στο ακέραιο την
προσωπικότητά του.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Θα νοιώσετε κάπως βαρύ αυτό τον
σκύλο.

ΙΧΘΥ

Θα φροντίσετε όσο χρειάζεται αυτό
τον σκύλο.

ΤΟ

ΖΩΔΙΟ

ΤΟΥ

ΣΚΥΛΟΥ
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Ο σκύλος ΥΔΡΟΧΟΟΣ
(20 Ιανουαρίου
-18 Φεβρουαρίου)

Ο κατοικίδιος σκύλος Υδροχόος είναι πολύ επικοινωνιακός και εκφράζει συνεχώς αυτό που
θέλει. Έχει όμως μερικές φαινομενικές δυσκολίες στην μάθηση. Παρότι είναι πανέξυπνος, εάν προσπαθήσετε π.χ. να του δώσετε
νέες εντολές, δεν θέλει να τις μάθει αμέσως.
Χρειάζεται τον δικό του χρόνο για να δεχθεί,
να αφομοιώσει τα όσα του λέτε.
Ο κατοικίδιος σκύλος Υδροχόος έχει μία έμφυτη τηλεπαθητική ικανότητα και γνωρίζει εκ των προτέρων αν ένας ξένος που έρχεται για
επίσκεψη στο σπίτι, έχει καλές ή κακές προθέσεις για το αφεντικό
του. Έτσι, αν δείτε ότι κάποιον δεν τον συμπαθεί ο σκύλος σας, τότε
να ξέρετε ότι δεν ήρθε για καλό σκοπό ή ότι γενικά, δεν είναι καλός
άνθρωπος.
Μην παραξενευτείτε εάν ο κατοικίδιος σκύλος Υδροχόος φέρει στο
σπίτι σας κάθε άλλο ζώο της γειτονιάς, γιατί έχει μία έμφυτη τάση
να κάνει παρέα με όλα τα τετράποδα, αρκεί βέβαια να μην έχει μεγαλώσει ή μάθει μοναχικά.
Ο σκύλος Υδροχόος δείχνει τον καλύτερό του εαυτό όταν έχει μεγάλη παρέα και αισθάνεται γεμάτος πληρότητα, σαν να κάνει πάρτι.
Ακόμα και αν συγκατοικεί με κάποιο άλλο ζώο, συνεχίζει με την ίδια
ένταση να επιθυμεί την συντροφιά ενός τρίτου σκύλου γιατί βρίσκει
καινούργια ενδιαφέροντα μαζί του και δεν διστάζει να μοιραστεί τις
μπάλες, τα κόκαλα, τα παιχνίδια, ακόμη και το φαγητό του.
Σε αντιδιαστολή με τα ανωτέρω, εάν ο σκύλος Υδροχόος δεν έχει
συχνή παρέα και ζει κάπως απομονωμένα, τότε μπορεί να εμφανίσει
πολύ παράξενη συμπεριφορά. Μισεί την ρουτίνα και δεν μπορείτε
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να ξέρετε τι θα τον κάνει να θυμώσει. Στην ρουτίνα συγκαταλέγονται τα πάντα, ακόμη και η διατροφή του: δεν του αρέσει να τρώει
το ίδιο φαγητό δύο φορές, όσο νόστιμο κι αν είναι. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να τον καταλάβουν αυτό και τον θεωρούν εκκεντρικό. Στην πραγματικότητα όμως έχει ανάγκη την ποικιλία, τις
αλλαγές. Εκμεταλλευτείτε το αυτό για να του δίνετε εκτός από κρέας, οτιδήποτε φαγητό, όπως ρύζι, μακαρόνια, χόρτα κ.α.
Προσέξτε όμως γιατί αν ο σκύλος Υδροχόος μεγαλώνει αντικοινωνικά, μπορεί να γίνει εμπαθής και δύστροπος. Εάν συχνά τον παρατάτε για πολύ ώρα δεμένο σε μία γωνιά, μπορεί να γίνει επιθετικός και
επικίνδυνος. Δεν υπάρχει χειρότερη ζωή για έναν τόσο ωραίο σκύλο, από το να του στερήσετε την ελευθερία του. Με την πρώτη ευκαιρία που θα ξεφύγει από το λουρί του, θα το σκάσει αναζητώντας
κάπου αλλού μία καλύτερη τύχη, γιατί ο σκύλος Υδροχόος έχει πάνω από όλα, ανάγκη από ελευθερία. Μην αγκαλιάζετε ασφυχτικά
έναν σκύλο Υδροχόο, γιατί, ενώ του αρέσει η παρέα σας και η αγάπη
σας, δεν συμπαθεί την στενότητα, τον περιορισμό.
Ο κατοικίδιος σκύλος σας, προτιμά να τον βγάζεται μεν για βόλτα σε ελεγχόμενο χώρο-, αλλά, όσο γίνεται με το λουρί του χαλαρό ή
λυμένο. Προσέξτε μόνο να μην στραμπουλίξει κανένα πόδι, γιατί
έχει αδύναμους αστραγάλους.
Εάν ο σκύλος Υδροχόος μένει ευχαριστημένος από εσάς, τότε θα
σας κάνει παρέα μέσα στο σπίτι καθήμενος το βράδυ κοντά στην τηλεόραση, δίπλα στα πόδια σας, με μία βαθιά ικανοποίηση στο βλέμμα του.

Ο σκύλος Υδροχόος, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα σας αρέσει ο ατίθασος χαρακτήρας του.

ΤΑΥΡΟ

Θα σας εκνευρίσει τόσο αυτός ο

ΤΟ

ΖΩΔΙΟ

ΤΟΥ

ΣΚΥΛΟΥ

ΣΑΣ

σκύλος, που θα τον δώσετε αλλού.
ΔΙΔΥΜΟ

Θα διαπιστώσετε πολλά κοινά στην
ιδιοσυγκρασία σας.

ΚΑΡΚΙΝΟ

Θα προσπαθήσετε να περιορίσετε
την ελευθερία του σκύλου σας.

ΛΕΟΝΤΑ

Θα αναπτύξετε μία καλή, αλλά ανταγωνιστική σχέση.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα επιχειρήσετε να βάλετε σε τάξη
τον σκύλο σας.

ΖΥΓΟ

Θα συμβιβαστείτε με τον ιδιόρρυθμο
χαρακτήρα του σκύλου σας.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Δεν θα ανεχθείτε την προκλητική
συμπεριφορά του σκύλου σας.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα έχετε αμοιβαία αλληλοκατανόηση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Θα χρειαστείτε μεγάλη ψυχραιμία
για να τον αντέξετε.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Θα έχετε διακυμαινόμενη σχέση μεταξύ σας.

ΙΧΘΥ

Ο σκύλος αυτός μπορεί να ταράξει
τον συναισθηματικό σας κόσμο.
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Ο σκύλος ΙΧΘΥΣ
(19 Φεβρουαρίου
-20 Μαρτίου)

Ο κατοικίδιος σκύλος Ιχθύς έχει τρομερή ικανότητα να νοιώθει τα συναισθήματά σας,
περισσότερο από όσο θα μπορούσατε να φανταστείτε. Δείχνει δηλαδή σαν να ξέρει τις
διαθέσεις σας και αντιδρά ανάλογα: αν π.χ.
είστε ζωηρός και εύθυμος τότε θα είναι κι εκείνος ευδιάθετος, αλλά,
αν είστε θλιμμένος ή άρρωστος, τότε θα σας κάνει παρέα με ένα τόσο λυπητερό βλέμμα, που θα νομίζετε ότι συμπάσχει μαζί σας. Με
άλλα λόγια, ο κατοικίδιος σκύλος Ιχθύς είναι ιδανικός για να κάνει
παρέα σε έναν μοναχικό άνθρωπο ή σε έναν συνταξιούχο που συνήθως θα ζει μέσα σε ένα ήσυχο περιβάλλον.
Ο σκύλος Ιχθύς δεν είναι καλός φύλακας γιατί είναι κάπως υπναράς,
λιγάκι τεμπέλης και μάλλον φυγόπονος. Είναι όμως ο καλύτερος φίλος όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και όλων των ζώων που βρίσκονται μέσα ή έξω από το σπίτι.
Ο σκύλος Ιχθύς τις περισσότερες φορές γεννιέται μέσα σε μία πολυπληθή τετράποδη οικογένεια, αλλά από κουτάβι εγκαταλείπεται από
τους φυσικούς γονείς του ή από τα αφεντικά του, αφήνεται δηλαδή
στην τύχη του, μέχρι να τον υιοθετήσει από τον δρόμο κάποιος φιλόζωος. Αυτή η αστρολογική ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά
στους νεογέννητους σκύλους Ιχθείς, αλλά έχει πάντοτε αίσιο τέλος.
Βλέπετε, ο σκύλος Ιχθύς είναι τόσο γλυκός και ντροπαλός, που, τον
συμπαθεί όποιος τον αντικρίσει, κι έτσι γρήγορα βρίσκει έναν καλό
αφέντη.
Η ευαισθησία του σκύλου Ιχθύς δεν περιορίζεται μέσα στους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού, ούτε μόνο στα αγαπημένα του πρόσωπα ή
ζώα. Εάν βγάλετε για βόλτα τον σκύλο Ιχθύς δεν είναι καλός στον
προσανατολισμό του -υπάρχουν φορές που δεν ξέρει που πηγαίνει ούτε που ήταν, και το βλέμμα του στον δρόμο είναι χαμένο στο διάστη-
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μα-. Εάν στην βόλτα του δει ένα τετράποδο πεινασμένο, άρρωστο ή χτυπημένο, τότε ο σκύλος Ιχθύς θα προσπαθήσει να το πλησιάσει, να το μυρίσει και να το βοηθήσει, με τον δικό του βέβαια
τρόπο, π.χ. γαβγίζοντας, ώστε να προσελκύσει κάποιον φιλόζωο περαστικό που θα του δώσει νερό, φαγητό ή φάρμακο.
Ο σκύλος Ιχθύς είναι άριστος κολυμβητής και τρελαίνεται από χαρά
όταν θα πάει για μπάνιο στην θάλασσα, ή έστω για μία βόλτα στην
παραλία, μαζί με το αφεντικό του. Τις ηλιόλουστες καλοκαιρινές
ημέρες μπορεί να απολαύσει με τις ώρες τους ήχους των κυμάτων,
ξαπλωμένος κάτω από ένα σκιερό δένδρο, σε κάποια ήσυχη παραλία.
Εάν υιοθετήσετε από κουτάβι έναν σκύλο Ιχθύς θα είναι εντυπωσιακά ευπροσάρμοστος, αλλά, εάν μεγαλώνοντας πάρετε και ένα δεύτερο ζώο μέσα στο σπίτι, τότε ο πρεσβύτερος θα νομίσει ότι το καινούργιο τετράποδο είναι παραβάτης των κανονισμών, και με κάθε
ευκαιρία θα προσπαθεί να του επιβληθεί, όσο βέβαια θα είναι μικρό.
Μεγαλώνοντας το καινούργιο ζώο, οι ρόλοι τους θα αντιστραφούν:
θα αναπτυχθεί μεν σεβασμός του ενός προς το άλλο, πλην όμως, ο
σκύλος Ιχθύς θα γίνει υποδεέστερος, παραχωρώντας σταδιακά τα ινία της εξουσίας στον νέο.
Ακόμη και αν δεν υπάρξει ποτέ άλλο ζώο μέσα στο σπίτι ή έξω από
αυτό, ο σκύλος Ιχθύς στην βόλτα του δεν θα συμπλέκεται σε φασαρίες με άλλα τετράποδα της γειτονιάς, γιατί δεν του αρέσουν οι διενέξεις, καθώς αποφεύγει τις φιλονικίες.
Είναι καλόβολος με το φαγητό του, δεν έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις,
και αν πεινάσει, θα φάει ό,τι βρει στο πιάτο του και θα το καταπιεί
γρήγορα. Η μόνη του “απαίτηση” είναι να του έχετε ένα μεγάλο
μπολ με δροσερό νερό γιατί θέλει να πίνει τόσο πολύ νερό, που μερικές φορές χορταίνει και φουσκώνει μονάχα με αυτό!
Ο σκύλος Ιχθύς στις βόλτες του έξω από το σπίτι μπορεί να κυλιστεί
σε σκουπίδια ή να επιχειρήσει να γλύψει ακαθαρσίες. Έχει ευαι-
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σθησία στα πόδια του, ειδικά στις πατούσες. Έπειτα από κάθε βόλτα
στο πάρκο ή στους γύρω δρόμους κοιτάτε προληπτικά τις πατούσες
του, μήπως σφηνώθηκε κατά λάθος κάποια καρφίτσα ή πευκοβελόνα, για να μην πάθει μόλυνση.

Ο σκύλος Ιχθύς, με αφεντικό:
ΚΡΙΟ

Θα φανείτε πολύ κυριαρχικός στον
κόσμο του σκύλου σας.

ΤΑΥΡΟ

Θα εκπληρώσετε τις στοιχειώδεις
ανάγκες του σκύλου σας.

ΔΙΔΥΜΟ

Θα δημιουργήσετε μία αλλοπρόσαλλη σχέση

ΚΑΡΚΙΝΟ

Θα είστε αρκετά δοτικός προς τον
σκύλο σας.

ΛΕΟΝΤΑ

Θα φανείτε πολύ απαιτητικός στα
μάτια του σκύλου σας.

ΠΑΡΘΕΝΟ

Θα θελήσετε να συμμαζέψετε τον
σκύλο σας από τα πολλά πέρα δώθε.

ΖΥΓΟ

Θα είστε πολύ φιλικός προς τον σκύλο σας.

ΣΚΟΡΠΙΟ

Θα καλύψετε τις υποσυνείδητες επιθυμίες του σκύλου σας.

ΤΟΞΟΤΗ

Θα αντιμετωπίσετε φιλικά, αλλά ανεξάρτητα τον σκύλο σας.

ΤΟ

ΖΩΔΙΟ

ΤΟΥ

ΣΚΥΛΟΥ
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ΑΙΓΟΚΕΡΩ

Δύσκολα θα συγχωρέσετε την ανεμελιά του σκύλου σας.

ΥΔΡΟΧΟΟ

Θα αναπτύξετε μία αμφιταλαντευόμενη σχέση.

ΙΧΘΥ

Θα έχετε αμοιβαίες συγκινησιακές
εξάρσεις.

ΤΕΛΟΣ
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