
A 
Άβςζζορ 

Αλ δείηε φηη θνηηάδεηε ζε κηαλ άβπζζν, ζεκαίλεη φηη ζα αληηκεησπίζεηε απεηιέο θαηάζρεζεο ηδηνθηεζίαο, 

θαη φηη ζα ππάξμνπλ θηινληθίεο θαη θαηεγνξίεο πξνζσπηθήο θχζεσο, πνπ ζα ζαο δπζθνιέςνπλ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δσήο. 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ νλεηξεχηεθε πσο θνίηαδε ζε άβπζζν, ζεκαίλεη φηη ζα θνξησζεί κε αλεπηζχκεηεο 

θξνληίδεο. Αλ δεη πσο πέθηεη ζηελ άβπζζν, ε απνγνήηεπζε ηεο ζα είλαη πιήξεο" αλ φκσο δεη πσο 

θαηάθεξε λα ηελ πεξάζεη, ή λα ηελ απνθχγεη, ζεκαίλεη φηη ζα απνθαηαζηαζεί.  

Αγάλμαηα 

Αλ δείηε αγάικαηα ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη απνκάθξπλζε αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ. Αθφκα ζεκαίλεη 

έιιεηςε ελεξγεηηθφηεηαο, πνπ ζα γίλεη ε αηηία λα έρεηε απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα ζηηο πξνζπάζεηεο 

ζαο.  

Αγάπη 

Σν λα δείηε φηη αγαπάηε νηηδήπνηε, ζεκαίλεη ηθαλνπνίεζε κε ην πεξηβάιινλ ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη ε αγάπε ησλ άιισλ ζαο γεκίδεη κε επηπρία, ζεκαίλεη επηηπρία θαη απειεπζέξσζε 

απφ ηηο θξνληίδεο ηεο δσήο. Γηα ηνπο ζπδχγνπο, αγάπε ζη' φλεηξν ηνπο πξνιέγεη κεγάιε επηπρία θαη 

έμππλα παηδηά πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ νκνξθηά ηεο νηθνγέλεηαο. 

Παηξηθή αγάπε ζη' φλεηξν ζεκαίλεη ζπλερή πξφνδν γηα ηελ απφθηεζε θνηλσληθήο ζέζεο θαη επεκεξίαο.  

Αγγειοπλάζηηρ 

Αλ νλεηξεπηείηε αγγεηνπιάζηε, ζεκαίλεη ζπλερή εξγαζία κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα κηα λέα 

γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί αγγεηνπιάζηε ην φλεηξν απηφ πξνιέγεη επράξηζηεο θαη επηηπρεκέλεο 

ζπλαιιαγέο.  

Αγγελία 

Αλ δείηε πσο δεκνζηεχαηε αγγειίεο, ζεκαίλεη φηη ζα ρξεηαζηεί λα θαηαθχγεηε ζε ζσκαηηθφ κφρζν γηα 

λα βειηηψζεηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε, ή λα θηηάμεηε ηελ πεξηνπζία ζαο. 

Αλ δείηε πσο δηαβάδαηε αγγειίεο, ζεκαίλεη φηη νη ερζξνί ζαο ζα ζαο θηάζνπλ θαη ζα ζαο ληθήζνπλ ζηνλ 

αληαγσληζκφ.  

 

 



Άγγελοι 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αγγέινπο, είλαη πξνκήλπκα φηη θάπνηεο επηδξάζεηο ζα επηθέξνπλ δηαηαξαρέο 

ζηνλ ςπρηθφ ζαο θφζκν. Απηέο νη δηαηαξαρέο ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα λα αιιάμεη ε κνίξα ζαο. Αλ ην 

φλεηξν είλαη αζπλήζηζηα επράξηζην, ζα αθνχζεηε λέα γηα ηελ πγεία θίισλ, θαη ζα ιάβεηε κηα 

θιεξνλνκηά απφ άγλσζηνπο ζπγγελείο. 

Αλ ην φλεηξν ήξζε σο ζεκείν πξνεηδνπνίεζεο, εθείλνο πνπ ην είδε κπνξεί λα πεξηκέλεη απεηιέο γηα 

θάπνην εξσηηθφ ή ρξεκαηηθφ ζθάλδαιν. Γηα ηνπο θαθνχο αλζξψπνπο είλαη έλα είδνο ππφδεημεο λα 

κεηαλνήζνπλ" γηα ηνπο θαινχο είλαη κηα παξεγνξηά.  

Αγγελούδια 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αγγεινχδηα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα έρεηε κία μερσξηζηή ραξά, πνπ ζ' αθήζεη 

γηα πάληα ζηε δσή ζαο ηα επεξγεηηθά ηεο ζεκάδηα. 

Αλ η' αγγεινχδηα πνπ ζα νλεηξεπηείηε θαίλνληαη ιππεκέλα ή επηηηκεηηθά, ζεκαίλεη πσο ζα δνθηκάζεηε 

κηα απξνζδφθεηε ζηελνρψξηα.  

Αγγούπι 

Σν φλεηξν απηφ ζπκβνιίδεη ηελ πιεξφηεηα" ζεκαίλεη πγεία θαη επεκεξία. Γηα ηνλ άξξσζην πνπ ζα δεη 

ζηνλ χπλν ηνπ αγγνχξηα, είλαη ζεκάδη φηη ζα αλαξξψζεη πνιχ γξήγνξα. Γηα ηνλ παληξεκέλν, πξνκελά 

επράξηζηε αιιαγή.  

Αγιόκλημα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπεηε ή καδεχεηε αγηφθιεκα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε επεκεξία θαη πσο ν γάκνο 

ζαο ζα είλαη κνλαδηθά επηπρηζκέλνο.  

Αγκάθια 

Αλ δείηε αγθάζηα ζη' φλεηξν ζαο, είλαη ζεκάδη αληθαλνπνίεζεο. Αθφκα, ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηαηί 

πεξηζηνηρίδεζηε απφ θαθνχο ζπκβνχινπο.  

Αγκάλιαζμα 

Αλ νλεηξεπηείηε αγθάιηαζκα, ζεκαίλεη πσο ζα απνγνεηεπηείηε ζηελ αγάπε θαη ηε δνπιεηά ζαο. Γηα ηε 

γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ηελ αγθαιηάδεη θάπνηνο άληξαο, ζεκαίλεη πσο ζα δερηεί θξηηηθέο γηα ην 

ραξαθηήξα ηεο. Γηα ηελ παληξεκέλε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ηελ αγθαιηάδνπλ μέλνη άληξεο, ζεκαίλεη 

πσο ζα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή μέλσλ αληξψλ θαηά ηελ απνπζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο.  

 

 

 

 



Αγκςπα 

Γηα ηνπο λαπηηθνχο πνπ είδαλ ζηνλ χπλν ηνπο άγθπξα, ην φλεηξν είλαη θαιφο νησλφο, αλ ε ζάιαζζα 

ήηαλ γαιήληα. Γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ζεκαίλεη ρσξηζκφ απφ θίινπο, αιιαγή δηακνλήο θαη ηαμίδηα 

ζην εμσηεξηθφ. 

Οη εξσηεπκέλνη ζχληνκα ζα ηζαθσζνχλ, αλ θάπνηνο ηνπο δεη ζη' φλεηξν ηνπ άγθπξα.  

Αγοπά 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη βξίζθεζηε ζηελ αγνξά, ζεκαίλεη νηθνλνκία θαη δξάζε. 

Σν λα είλαη ε αγνξά άδεηα ζεκαίλεη θαηάζιηςε θαη ζηέξεζε. Αλ ππάξρνπλ ραιαζκέλα θξνχηα θαη 

ρνξηαξηθά ή θξέαηα, ζεκαίλεη απψιεηα ζηηο επηρεηξήζεηο. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί αγνξά 

ζεκαίλεη επράξηζηεο αιιαγέο.  

Αγπιο 

Αλ δείηε άγξηνλ άλζξσπν ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη νη ερζξνί ζαο ζα ζαο αληηηαρζνχλ ζε θάπνηα 

επηρείξεζε. Αλ δείηε φηη εζείο είζζε άγξηνο, πξνιέγεη φηη δπζκελείο πξννπηηθέο ζα ζαο πξνμελήζνπλ 

απνηπρία θαη ζιίςε.  

Αγπόκηημα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο δείηε ζε αγξφθηεκα, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε ηπρεξνί ζε θάζε πξνζπάζεηα. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αγνξάδεηε αγξφθηεκα, ζεκαίλεη γηα ηνλ γεσξγφ κηα θαιή ζνδεηά γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηία θέξδνο θαη γηα ηνπο ηαμηδηψηεο θαη ηνπο λαπηηθνχο αζθαιέο ηαμίδη. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θάλεηε επίζθεςε ζε αγξφθηεκα, ζεκαίλεη επράξηζηεο ζπλαλαζηξνθέο.  

Αγπύπνια 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη παξαβξεζήθαηε ζε αγξππλία, ζεκαίλεη φηη ζα ζπζηάζεηε θάηη αμηφινγν γηα 

επηειή πξάγκαηα. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν εξαζηήο ηεο βξίζθεηαη ζε αγξππλία, είλαη κηα έλδεημε φηη 

ππάξρεη θίλδπλνο λα παξαζπξζεί απφ παξαθιήζεηο γεκάηεο πάζνο θαη λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ ηηκή ηεο 

γηα ράξε ηνπ έξσηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Αγσόνη 

Σν λα νλεηξεπηείηε έλα θίιν ζηελ αγρφλε, πξνιέγεη πσο ζχληνκα ζα πξέπεη λ' απνθαζίζεηε γηα 

επείγνληα πξάγκαηα, ή πσο ζχληνκα ζα βξεζείηε κπξνζηά ζε κεγάιε ζπκθνξά. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο εζείο βξηζθφζαζηε πάλσ ζηε αγρφλε, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε απφ ηελ θαθία 

θίισλ ζαο. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν αγαπεκέλνο ηεο βξίζθεηαη ζηελ αγρφλε ζεκαίλεη πσο ζα 

παληξεπηεί έλαλ ππέξνρν θαη ηαιαληνχρν άληξα. 

Αλ δείηε πσο ζψδεζηε απφ ηελ αγρφλε, ζεκαίλεη πσο νη επηζπκίεο ζαο ζα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο απαγρνλίδεηε έλαλ ερζξφ ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε ν ληθεηήο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο.  

Αγώναρ 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αγσλίδεζηε γηα νηηδήπνηε, είλαη πξνκήλπκα δπζθνιηψλ, αιιά αλ δείηε πσο ληθάηε 

ζηνλ αγψλα, ζεκαίλεη φηη ζα ζπλαληήζεηε πξφζθαηξα εκπφδηα. 

Αλ δείηε φηη παίξλεηε κέξνο ζε θάπνηνλ αγψλα, ζεκαίλεη πσο άιινη ζα πξνζπαζήζνπλ λ' απνθηήζνπλ 

απηά ηα νπνία εζείο επηζπκείηε. Αλ φκσο θεξδίζεηε ζηνλ αγψλα, ζεκαίλεη πσο ζα μεπεξάζεηε ηνπο 

αληηπάινπο ζαο.  

Αγυνία * 

Απηφ δελ είλαη θαιφ φλεηξν. Πξννησλίδεηαη ζηελνρψξηα θαη επραξίζηεζε αλάκηθηεο, αιιά πεξηζζφηεξε 

ζηελνρψξηα παξά επραξίζηεζε. 

Αλ δείηε φηη είραηε αγσλία γηα ηελ απψιεηα ρξεκάησλ ή ηδηνθηεζίαο, ζεκαίλεη φηη ζπληαξαθηηθνί θφβνη 

ζα ζαο βαζαλίζνπλ εμαηηίαο 

ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο ππνζέζεσλ ή ηεο αξξψζηηαο θάπνηνπ αγαπεκέλνπ ζπγγελή.  

Αδάμ και Εύα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηνλ Αδάκ θαη ηελ Εχα, ζεκαίλεη φηη θάπνην ηπραίν γεγνλφο ζα ζαο ζηεξήζεξηελ 

ειπίδα ηεο επηηπρίαο ζηηο δνπιεηέο ζαο. 

Αλ ηνπο δείηε ζηνλ Παξάδεηζν, ηνλ Αδάκ κε θχιιν ζπθήο, αιιά ηελ Εχα εληειψο γπκλή κε κφλν έλα 

ρξσκαηηζηφ φθη λα ζηνιίδεη ηε κέζε θαη ην ππνγάζηξην ηεο, ζεκαίλεη φηη πξνδνζία θαη θαθνπηζηία ζα 

ζπκκαρήζνπλ γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηελ πεξηνπζία ζαο. 

Αλ δείηε ή αθνχζεηε ηελ Εχα λα ζπλνκηιεί κε ηνλ φθη, ζεκαίλεη φηη επηηήδεηεο γπλαίθεο ζα ζαο 

κπιέμνπλ, κε απνηέιεζκα λα ράζεηε ηελ πεξηνπζία θαη ηελ θαιή ζαο θήκε.  

 

 

 

 



Αδελθόρ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηνπο αδειθνχο ζαο, γεκάηνπο ελεξγεηηθφηεηα, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα ραξείηε 

γη'απηνχο, ή γηα ηελ θαιή ηνπο ηχρε' αλ φκσο ηνπο δείηε θησρνχο θαη ιππεκέλνπο, ή λα εθιηπαξνχλ 

βνήζεηα, ζχληνκα ζα ζαο θαιέζνπλ ζε θάπνηα επηζαλάηηα θιίλε, ή θάπνηα ηξνκεξή απψιεηα πεξηκέλεη 

εζάο ή εθείλνπο.  

Αδιαθοπία 

Αλ νλεηξεπηείηε θαηαζηάζεηο αδηαθνξίαο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε επράξηζηε ζπληξνθηά γηα έλα ζχληνκν 

δηάζηεκα. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ν αγαπεκέλνο ηεο ηεο δείρλεη αδηαθνξία, ζεκαίλεη πσο δελ ηεο 

δείρλεη ηελ ηξπθεξφηεηα ηνπ θαηά ηνλ πην ζσζηφ ηξφπν. Αλ δεη πσο εθείλε ηνπ δείρλεη αδηαθνξία, 

ζεκαίλεη πσο ζα ηνπ θεξζεί κε πξνζπνίεζε.  

Αδύναηορ 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε αδχλαηνο, ζεκαίλεη αλζπγηεηλή απαζρφιεζε θαη πλεπκαηηθή αλεζπρία. 

Πξνζπαζείζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα αιιαγή γηα ηνλ εαπηφ ζαο κεηά απφ απηφ ην φλεηξν.  

Αέπαρ 

Απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη κηα αξξσζηεκέλε θαηάζηαζε πξαγκάησλ πνπ δελ πξνκελχεη ηίπνηα θαιφ γηα 

θείλνλ πνπ ην είδε. 

Aεπoπλάνο 

Σν λα πεηάηε ζε αεξνπιάλν ζεκαίλεη αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε φηη είζηε πηιφηνο, 

ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε κηα λέα αξρή. 

ε πεξίπησζε πνπ ην αεξνπιάλν θάλεη βνπηηά πξνο ηα θάησ, ζα ππάξμνπλ ζχληνκα επράξηζηεο 

εκπεηξίεο κε ην αληίζεην θχιιν.  

Αεπόζηαηο 

Αλ δείηε πσο αλεβαίλεηε ζε αεξφζηαην, ζεκαίλεη πσο θάπνην ηαμίδη ζαο δελ ζα έρεη επηηπρία. 

ζα ζπλαληήζεηε ερζξφηεηα θαη φρη ηφζν θαιή εμέιημε ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο.  

 

 

 

 

 

 

 



Αεηόρ 

Αλ δείηε αεηφ λα πεηά απφ πάλσ ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα αγσληζηείηε πνιχ ζθιεξά γηα ηηο επηδηψμεηο ζαο, 

νη νπνίεο ηειηθά ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Σν λα δείηε αεηφ θνπξληαζκέλν ςειά, ζεκαίλεη φηη ζα απνθηήζεηε θήκε, πινχην θαη ηελ πςειφηεξε 

ζέζε ζηε ρψξα ζαο. 

Αλ δείηε φηη ζθνηψλεηε αεηφ, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ππεξπεδήζεηε φια ηα εκπφδηα, ζα θαηαληθήζεηε 

ηνπο ερζξνχο ζαο θαη ζα απνθηήζεηε ακχζεηα πινχηε. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξψηε θξέαο αεηνχ, 

ζεκαίλεη φηη έρεηε ηέηνηα δχλακε ζειήζεσο πνπ δελ ζαο ζηακαηά νχηε ν ζάλαηνο. Πνιχ ζχληνκα ζα 

απνθηήζεηε πινχηε.  

Αθώυζη 

Αλ δείηε πσο αζσσζήθαηε γηα θάπνην έγθιεκα, ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη λα απνθηήζεηε ζεκαληηθή 

ηδηνθηεζία, αιιά ππάξρεη θίλδπλνο δηθαζηηθνχ αγψλα πξηλ απφ ηελ απφθηεζε ηεο. 

Αλ δείηε πσο αζσσζήθαλε άιινη, ζεκαίλεη φηη θάπνηνη θίινη ζαο ζα ζαο δψζνπλ επραξίζηεζε 

βνεζψληαο ζαο.  

Αίμα 

Ρνχρα ιεθηαζκέλα κε αίκα ζην φλεηξν, είλαη έλδεημε φηη ερζξνί επηδηψθνπλ λα καηαηψζνπλ κηα 

επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά ζαο. 

Όπνηνο νλεηξεπηεί αίκα, ζα πξέπεη λα θπιάγεηαη απφ παξάμελεο θηιίεο. 

Αλ δείηε αίκα λα ηξέρεη απφ πιεγή, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε ζσκαηηθνχο πφλνπο θαη ζηελνρψξηα. 

Επίζεο, πξνκελχνληαη θαθέο επηρεη-ξήζεηο απφ αηπρείο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπκπξάμεηο. 

Αίκα ζηα ρέξηα ζαο, ζεκαίλεη άκεζε θαθνηπρία, αλ δελ πξνζέμεηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη ηηο ππνζέζεηο ζαο.  

Αιμαηίηηρ (λίθορ), 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αηκαηίηε ιίζν, ζεκαίλεη φηη ζα είζηε άηπρνο ζηηο ζρέζεηο ζαο. Γηα κηα λέα 

γπλαίθα πνπ ζα δεη φηη δέρεηαη αηκαηίηε ζαλ δψξν, ζεκαίλεη φηη ζα ηα ραιάζεη κε θάπνην θίιν, αιιά 

απηφ ζα γίλεη αηηία λα θεξδίζεη έλαλ άιιν πεξηζζφηεξν αληάμην ηεο.  

Αιμοππαγία 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αηκνξξαγία, ζεκαίλεη ζάλαην απφ ηξνκεξφ αηχρεκα θαη θαθφβνπιεο αλαθνξέο 

ζε βάξνο ζαο. Η ηχρε ζα ζηξαθεί ελαληίνλ ζαο.  

 

 

 

 

 



Αισμάλυηορ 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο πσο είζηε αηρκάισηνο, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε λ' αληηκεησπίζεηε θάπνηα 

πξνδνζία, θαη αλ δελ κπνξέζαηε λα απνδξάζεηε, ζαο πεξηκέλεη δεκηά θαη θαθνηπρία. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αηρκαισηίζαηε θάπνηνλ, ζα έρεηε ηαπεηλέο επηδηψμεηο θαη δνζνιεςίεο κε πξφζσπα 

ρακειφηαηνπ επηπέδνπ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο είλαη αηρκάισηε, ην φλεηξν πξνιέγεη πσο ν ζχδπγνο ηεο ηε δειεχεη 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζε άιινπο" ή κπνξεί λα επηθξηζεί γηα ηελ απεξηζθεςία ηεο.  

Ακαδημία 

Αλ δείηε πσο επηζθεθζήθαηε κηα αθαδεκία, ζεκαίλεη φηη ζα ιππεζείηε γηαηί αθήζαηε επθαηξίεο λα πάλε 

ρακέλεο απφ ηεκπειηά θαη αδηαθνξία. 

Αλ δείηε πσο είλαη δηθή ζαο, ή πσο είζηε νηθφηξνθνο ζ' απηήλ, δχζθνια ζα ηθαλνπνηήζεηε ηηο 

θηινδνμίεο ζαο. ζα απνθηήζεηε γλψζεηο, αιιά ζα είζηε αλίθαλνο λα ηηο αθνκνηψζεηε ζσζηά θαη λα ηηο 

εθαξκφζεηε. 

Αλ κηα γπλαίθα θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν δεη φηη επηζηξέθεη ζε αθαδεκία, αθνχ ηελ έρεη ηειεηψζεη, 

ζεκαίλεη φηη ζα βξεζεί κπξνζηά ζε απαηηήζεηο πνπ ζα είλαη αλίθαλε (ή αλίθαλνο) λα αληηκεησπίζεη.  

Ακαθαπζία 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη ηα ξνχρα ζαο είλαη αθάζαξηα, ζεκαίλεη φηη ζα αλαγθαζηείηε λα 

εγθαηαιείςεηε ην ζπίηη ζαο εμαηηίαο θάπνηαο 

επηδεκίαο. 

Αλ δείηε φηη θάπνηνο ζαο ξίρλεη βξσκηέο, ζεκαίλεη φηη νη ερζξνί ζαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο 

πιεγψζνπλ.  

Ακόνι 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αθφλη, είλαη πξνκήλπκα ζηελνρψξηαο θαη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηηο ελέξγεηεο 

ζαο, γηα λ' απνθχγεηε κπιεμίκαηα θαη δπζθνιίεο. Ίζσο βξεζείηε ζηελ αλάγθε λα θάλεηε έλα 

αλεπηζχκεην ηαμίδη, χζηεξα απφ έλα ηέηνην φλεηξν.  

Ακόνηιο 

Σν λα δείηε άιινπο λα θξαηάλε αθφληην ζεκαίλεη φηη ηα ζπκθέξνληα ζαο θηλδπλεχνπλ. 

Αλ θάπνηνο ζαο ρηχπεζε κε αθφληην, νη ερζξνί ζαο ζα θαηαθέξνπλ λα ζαο δψζνπλ ζιίςεηο.  

 

 

 

 

 



Ακπίδα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπεηε αθξίδεο πάλσ ζε πξάζηλα θπηά, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο απεηινχλ ηα 

πην δσηηθά ζαο ζπκθέξνληα. Αλ ηηο δείηε πάλσ ζε νπνηαδήπνηε άιιε πξαζηλάδα, ζεκαίλεη θαθή πγεία 

θαη απνγνεηεχζεηο ζηελ εξγαζία. 

Αλ δείηε αθξίδεο λα ζθηάδνπλ ηνλ ήιην, ζεκαίλεη πσο θάπνην ελνριεηηθφ πξφβιεκα ζα παξεκβιεζεί 

ζηηο άκεζεο επηρεηξήζεηο ζαο, αιιά κε ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηα πξάγκαηα ζα θηηάμνπλ. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί αθξίδεο, ζεκαίλεη πσο ράξηζε ηελ αγάπε θαη ηε γελλαηνδσξία ηεο ζε 

αλάμηα πξφζσπα.  

Αλάηι 

Σν λα νλεηξεπηείηε αιάηη δελ είλαη θαιφ. πλήζσο, έπεηηα απφ έλα ηέηνην φλεηξν, φια πάλε ζηξαβά θαη 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ζα δεκηνπξγεζνχλ δπζαξέζθεηεο θαη δηαθσλίεο. 

Αλ δείηε πσο αιαηίδεηε ην θαγεηφ ζαο, ζεκαίλεη ρξέε θαη ελέρεη-ξα. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη πσο 

ηξψεη αιάηη ζεκαίλεη εγθαηάιεηςε απφ ηνλ εξαζηή ηεο γηα κηα πην ζειθηηθή θνπέια, πξάγκα πνπ ζα 

ηεο πξνμελήζεη κεγάιε ζιίςε.  

Αλεύπι 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αιεχξη, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε κηα κεηξεκέλε, αιιά επηπρηζκέλε δσή. Αλ κηα 

λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο είλαη αιεηκκέλε κε αιεχξη, ζε- 

καίλεη πσο ν ζχδπγνο ηεο ζα ηε θξνληίδεη θαη πσο ε δσή ηεο ζα είλαη γεκάηε απφ επράξηζηεο ζηηγκέο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο εκπνξεχεζηε αιεχξη, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε επηθίλδπλεο ζπλαιιαγέο.  

Αλεπού 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θπλεγάηε αιεπνχ, ζεκαίλεη πσο αξξαβσληάδεζηε θάησ απφ χπνπηεο ζπλζήθεο 

θαη αλαθαηεχεζηε ζε επηθίλδπλεο εξσηηθέο ηζηνξίεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε αιεπνχ λα κπαίλεη χπνπια ζηελ απιή ζαο, πξέπεη λα πξνζέμεηε νξηζκέλεο ζαο θηιίεο" 

ε ππφιεςε ζαο βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. Αλ δείηε πσο ζθνηψλεηε αιεπνχ, ζεκαίλεη πσο ζα επηηχρεηε ζε 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ζαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αλογο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπεηε ή ηππεχεηε έλα άζπξν άινγν, νη ελδείμεηο είλαη επλντθέο γηα επεκεξία θαη 

επράξηζηεο ζπλαληήζεηο κε θαινχο θίινπο θαη έληηκεο γπλαίθεο. Αλ δείηε πσο ην άινγν είλαη βξψκηθν 

θαη αδχλαην, ε εκπηζηνζχλε ζαο ζα πξνδνζεί απφ έλα δειηάξε θίιν ή θάπνηα γπλαίθα. Αλ ην άινγν 

είλαη καχξν, ζεκαίλεη πσο ε ηχρε ζα ζαο επλνήζεη, αιιά ζα απνγνεηεπζείηε θαη ζα αηζζάλεζηε έλνρνο 

γηα θάπνηεο απνιαχζεηο. Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο ν άληξαο ηεο είλαη άπηζηνο. 

Σν λα νλεηξεπηείηε ζθνχξα άινγα, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε πξνζνδνθφξεο θαηαζηάζεηο αιιά 

ζπγρξφλσο θαη κεγάιε απνγνήηεπζε. Παξνδηθέο επραξηζηήζεηο ίζσο αθνινπζήζνπλ απηφ ην φλεηξν. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηππεχεηε έλα φκνξθν γπκλαζκέλν άινγν, ζεκαίλεη πσο ε ηχρε ζαο επλνεί θαη 

πσο ζα απνιαχζεηε ηνλ εξσηά ζαο. Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο ηειηθά ζα ελδψζεη 

ζε ζπλερείο παξαθιήζεηο. Είλαη ζίγνπξν πσο ζα δηαζθεδάζεηε κε πιηθέο απνιαχζεηο. 

Αλ δείηε πσο ηππεχεηε έλα αθεληαζκέλν άινγν, ηα ζπκθέξνληα ζαο ζα βιαθηνχλ απφ ηελ αθξνζχλε 

θάπνηνπ θίινπ ή ππαιιήινπ. Αλ δείηε έλα άινγν λα ηξέρεη καδί κε άιια, ζεκαίλεη πσο ζα αθνχζεηε γηα 

ηελ αξξψζηηα θάπνησλ θίισλ ζαο. 

Αλ δείηε σξαία αξζεληθά άινγα, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο θαη δσήο πςεινχ επηπέδνπ. εκαίλεη αθφκε φηη 

ζα ζαο επεξεάζνπλ άλνκα πα-ζε. 

Αλ δείηε θνξάδεο, ζεκαίλεη ζπκθσλία θαη απνπζία δήιεηαο κεηαμχ ζπδχγσλ θαη εξσηεπκέλσλ. 

Αλ ηππεχεηε άινγν θαη πεξάζεηε πνηάκη, ζχληνκα ζα έρεηε θαιή ηχρε θαη ζα απνιαχζεηε πινχζηεο 

δηαζθεδάζεηο. Αλ ην πνηάκη είλαη ηαξαγκέλν ή ζνιφ, νη πξνβιεπφκελεο ραξέο ζα είλαη θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν απνγνεηεπηηθέο. 

Αλ δείηε πσο θνιπκπάηε θαβάια ζε άινγν κέζα ζε θαζαξφ λεξφ, ε πξνζδνθία ζαο γηα έλαλ έληνλν 

έξσηα ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Γηα έλαλ επηρεηξεκαηία, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη κεγάιν θέξδνο. 

Αλ δείηε πιεγσκέλν άινγν, ζεκαίλεη πσο νη θίινη ζαο ζα έρνπλ πξνβιήκαηα. 

Αλ δείηε λεθξφ άινγν, ζεκαίλεη απνγνεηεχζεηο απφ δηάθνξεο πιεπξέο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηππεχεηε έλα αηίζαζν άινγν, ζεκαίλεη πσο νη επηζπκίεο ζαο ζα γίλνπλ δχζθνια 

πξαγκαηηθφηεηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο ξίρλεη θάησ, ζα έρεηε^έλαλ ζθιεξφ αληίπαιν θαη νη 

επηρεηξήζεηο ζαο ζα ππνθέξνπλ απφ αληαγσληζκφ. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο έλα άινγν ζαο θισηζά, ζεκαίλεη πσο ν ζχληξνθνο ζαο ζα ζαο δηψμεη θαη ε ηχρε 

ζαο ζα αιιάμεη ιφγσ θαθήο πγείαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πηάλεηε θαη ζειψλεηε άινγν, ζεκαίλεη πσο ζα ππάξμεη θαιπηέξεπζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζαο θαη πσο ζα ζαο πιεζηάζνπλ πνιινί άλζξσπνη. Αλ απνηχρεηε λα πηάζεηε ην άινγν, 

ηφηε ε ηχρε ζαο ζα πάεη ζηξαβά. 

Αλ δείηε άινγα κε βνχιεο, ζεκαίλεη πσο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ζα ζαο αθήζνπλ θέξδνο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεηαιψλεηε άινγν, ε επηηπρία ζαο είλαη εμαζθαιηζκέλε. Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην 

φλεηξν ζεκαίλεη έλα θαιφ θαη πηζηφ ζχδπγν. 

Αλ νλεηξεπηείηε άινγα θνχξζαο, ζεκαίλεη πσο δείηε κε έληνλν ξπζκφ. Γηα ηνπο γεσξγνχο, απηφ ην 

φλεηξν ζεκαίλεη επεκεξία. Αλ δείηε πσο ηππεχεηε άινγν θνχξζαο, ζα έρεηε κηα φκνξθε θαη ραξνχκελε 

δσή. 

Αλ δείηε πσο ζθνηψλεηε άινγν, πξφθεηηαη λα πιεγψζεηε ηνπο θίινπο ζαο κε ηνλ εγσηζκφ ζαο. 



Αλ δείηε πσο ηππεχηεηε αζέισην άινγν, ζεκαίλεη πσο ζα θεξδίζεηε πινχηε κεηά απφ ζθιεξνχο 

αγψλεο. Αλ δείηε πσο έρεηε καδί ζαο θη άιινπο άληξεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε γχξσ ζαο έληηκνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ θαη ε επηηπρία ζαο ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε. 

Αλ δείηε πσο έρεηε καδί ζαο γπλαίθεο, νη επηζπκίεο ζαο ζα είλαη αλεμέιεγθηεο θαη ε απνδνηηθφηεηα ζαο 

κεησκέλε. 

Αλ νδεγείηε άινγν ζη' φλεηξν ζαο, ηα επηρεηξεζηαθά ζαο δεηήκαηα δελ ζα παξακειεζνχλ γηα 

πξφζθαηξεο απνιαχζεηο. 

Αλ δείηε πσο πεξηπνηείζηε ηε ραίηε ή ηελ νπξά ελφο αιφγνπ, ζεκαίλεη πσο ζα γίλεηε θαιφο 

νηθνλνκνιφγνο ή αγξφηεο. Γηα ηνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ ζεκαίλεη φηη πξνζέρνπλ πνιχ ηελ 

δνπιεηά ηνπο θαη νη αληαγσληζηέο ζαο λνηάδνληαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε άγρνο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πνιιά άινγα καδί, είλαη ζεκάδη πινχηνπ θαη κεγάιεο επηπρίαο. 

Αλ δείηε άινγα λα ζέξλνπλ νρήκαηα, ζεκαίλεη πσο ν πινχηνο θαη ε αγάπε βξίζθνληαη πνιχ θνληά, 

αιιά αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα. 

Αλ αλεβαίλεηε έλα ιφθν ηππεχνληαο θαη ην άινγν πέζεη αιιά εζείο θηάζεηε ζηελ θνξπθή, ζεκαίλεη 

πσο ζα θάλεηε πεξηνπζία, αλ θαη ζα έρεηε λα παιέςεηε κε ερζξνχο θαη κε ην θζφλν. Αλ εζείο θαη ην 

άινγν θηάζεηε ζηελ θνξπθή, ζεκαίλεη πσο ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζαο άλνδνο ζα είλαη κεγάιε θαη 

ζηαζεξή. 

Γηα έλα λέν θνξίηζη πνπ ζα δεη πσο ηππεχεη έλα καχξν άινγν, ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα δεηήζεη ηηο 

ζπκβνπιέο θάπνηνπ ζνθφηεξνπ. Αθφκα, θάπνηεο επηζπκίεο ζαο ζα εθπιεξσζνχλ ζε απξφζκελν 

ρξφλν. Σν καχξν ρξψκα ζηα άινγα ζεκαίλεη αλαβνιή απνθάζεσλ. 

Αλ δείηε έλα ιεπηνθακσκέλν άινγν, ζεκαίλεη πσο θάπνηα αλαπάληερε δπζαξέζθεηα ζα παξεκβιεζεί 

ζηελ επηπρία ζαο. 

Αλ δείηε πσο πξνζπαζείηε λα πεηαιψζεηε άινγν κε πέηαιν κηθξφηεξν απφ ην πφδη ηνπ, ζα 

θαηεγνξεζείηε πσο θάλαηε επίβνπιεο ζπκθσλίεο κε αλζξψπνπο ππεξάλσ ππνςίαο. 

Αλ δείηε πσο θαηεβαίλεηε έθηππνο ιφθν, αλακθίβνια νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα ζαο απνγνεηεχζνπλ. Γηα 

ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ηππεχεη έλα άινγν έρνληαο πίζσ ηεο θάπνην θίιν, ζεκαίλεη πσο 

πνιινί επηηπρεκέλνη άληξεο ζα ηελ επηζπκήζνπλ. Αλ δεη πσο ήηαλ θνβηζκέλε, ζεκαίλεη πσο ζα 

μεζεθψζεη πνιιέο αληηδειίεο. Αλ, αθνχ μεπεδέςεη απφ ην άινγν, ζηξαθεί πξνο έλα γνπξνχλη, ζεκαίλεη 

πσο ζα αδηαθνξήζεη γηα έλαλ πινχζην γακπξφ θαη ζα πξνηηκήζεη ηελ ειεπζεξία ηεο. 

Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη πσο ηππεχεη έλα άζπξν άινγν πνπ θαιπάδεη θαη πσο ηελ αθνινπζεί θάπνηνο 

κε έλα καχξν άινγν, ζεκαίλεη πσο ζα πεξάζεη κηα πεξίνδν αλάκηθησλ ζπλαηζζεκάησλ ιχπεο θαη 

ραξάο, θαηά ηελ νπνία θάπνηνο ζα πξνζπαζήζεη λα ηελ ππνλνκεχζεη.  

Αλοιθή 

Αλ δείηε αινηθή ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα δεκηνπξγήζεηε θηιίεο πνπ ζα ζαο θαλνχλ επεξγεηηθέο. 

Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί φηη θηηάρλεη αινηθή, ζεκαίλεη φηη ζα κπνξέζεη λα επηβιεζεί ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηεο θχθιν.  

 



Αηδόνι 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αθνχηε ην ζεζπέζην θειάεδεκα ηνπ αεδνληνχ, είλαη πξνκήλπκα επράξηζηεο 

χπαξμεο, πγηεηλνχ θαη επηπρηζκέλνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν λα δεη θαλείο αεδφληα πνπ δελ θειαηδνχλ ζεκαίλεη κηθξνπαξε-μεγήζεηο κεηαμχ θίισλ.  

Ακοπνηεόν 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχζαηε κνπζηθή απφ αθνξληεφλ, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε θάπνηα δηαζθέδαζε πνπ 

ζα ζαο βγάιεη απφ ηελ πίθξα θαη ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ ζαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζεηε λα 

δηεμάγεηε ηνλ αγψλα ηεο δσήο ζαο κε πεξηζζφηεξν θέθη θαη αηζηνδνμία. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε 

πσο έπαηδε αθνξληεφλ, ζεκαίλεη φηη ζα θεξδίζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο ράξε ζε θάπνην ζιηβεξφ 

πεξηζηαηηθφ, πξάγκα φκσο πνπ δε ζα εκπνδίζεη ηελ έλσζε ηνπο λα είλαη καθξφβηα θαη επηπρηζκέλε. 

Αλ ην αθνξληεφλ αθνχγεηαη ζαλ μεθνχξληηζην, ζα πηθξαζεί απφ αξξψζηηα ή ζηελαρψξηα ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηεο.  

Ακποβάηηρ 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αθξνβάηεο, ζεκαίλεη φηη ζα εκπνδηζηείηε ζηελ εθαξκνγή ξηςνθίλδπλσλ 

ζρεδίσλ απφ ηνπο αλφεηνπο θφβνπο άιισλ. 

Αλ δείηε πσο εζείο θάλαηε αθξνβαζίεο, ζα έρεηε έλα αίζζεκα επζχλεο, θαη ε δσή ζαο ζα γίλεη ζρεδφλ 

αλππφθνξε απφ ηνλ ριεπαζκφ ησλ ερζξψλ ζαο. 

Αλ δείηε αθξνβάηηδεο, ζεκαίλεη φηη θάπνηνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην φλνκα ζαο κε θαθεληξερή θαη 

ζπθνθαληηθφ ηξφπν. Επίζεο, ηα ζπκθέξνληα ζαο ζε επηρεηξήζεηο ζα ππνλνκεπηνχλ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε ζη' φλεηξν ηεο αθξνβάηεο ζε ζθνηληά, ζεκαίλεη φηη ζα εξσηνηξνπήζεη κε 

άληξεο.  

Ακπυηηπιαζμόρ 

πλεζηζκέλνο αθξσηεξηαζκφο κειψλ ζη' φλεηξν, ζεκαίλεη ηελ απψιεηα κηθξψλ ππεξεζηψλ" ε απψιεηα 

νιφθιεξσλ πνδηψλ ή ρεξηψλ ζεκαίλεη αζπλήζηζηε χθεζε ζην εκπφξην. Γηα ηνπο λαπηηθνχο, ζεκαίλεη 

ζχειια θαη απψιεηα πξαγκάησλ. Σα ςπραζζελή άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά, 

χζηεξα απφ απηφ ην φλεηξν.  

Αλάβαζηπο 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αιάβαζηξν, ζεκαίλεη επηηπρία ζην γάκν θαη ζε θάζε λφκηκε δνπιεηά. Αλ δείηε 

πσο ζπάζαηε αιαβάζηξηλν άγαικα ή βάδν, ζεκαίλεη ιχπε θαη κεηακέιεηα. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην 

ράζηκν ελφο αιαβάζηξηλνπ δνρείνπ πνπ πεξηέρεη ζπκίακα ζεκαίλεη φηη ζα ράζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ή 

θάπνηα ηδηνθηεζία απφ αδηαθνξία γηα ηελ ππφιεςε ηεο.  

 

 



Αλμποςμ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο άικπνπκ, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε επηηπρία θαη φηη ζα γλσξίζεηε αιεζηλνχο 

θίινπο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο θνηηάδεη θσηνγξαθίεο ζε άικπνπκ, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα 

ζα δεκηνπξγήζεη θαηλνχξγην εξσηηθφ δεζκφ πνπ ζα ηεο δψζεη κεγάιε επραξίζηεζε.  

Αλιγάηοπαρ (κποκόδειλορ) 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αιηγάηνξα - εθηφο θαη ηνλ ζθνηψζεηε - είλαη θαθφο νησλφο γηα φια ηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην φλεηξν. ε θάζε πεξίπησζε, ην φλεηξν απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα 

είκαζηε πξνζεθηηθνί.  

Αλοςμίνιο 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αινπκίλην, ζεκαίλεη ηθαλνπνίεζε κε νπνηαδήπνηε πεξηνπζία, αο είλαη θαη 

κηθξή. Αλ κηα γπλαίθα δεη ηα αινπκηλέληα ζηνιίδηα ή ζθεχε ηεο καπξηζκέλα, ζεκαίλεη παξάμελε θαη 

απξνζδφθεηε ιχπε, θαη ζα ηεο ζπκβεί θάπνηα απψιεηα.  

Αλςζίδα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε δεκέλνο κε αιπζίδεο, ζεκαίλεη φηη άδηθα βάξε πξφθεηηαη λα ξηρηνχλ ζηνπο 

ψκνπο ζαο' κα αλ δείηε πσο θαηαθέξαηε λα ηηο ζπάζεηε, ζα απαιιαγείηε απφ θάπνηα δπζάξεζηε 

επηρείξεζε ή θνηλσληθή ππνρξέσζε. 

Αλ δείηε αιπζίδεο, είλαη πξνκήλπκα φηη θάπνηνη πνπ ζαο θζνλνχλ ζα ζαο ζπθνθαληήζνπλ θαη ζα 

θάλνπλ πξνδνηηθά ζρέδηα ζε βάξνο ζαο. 

Αλ δείηε αιπζίδεο ζε άιινπο, ζεκαίλεη θαθνηπρία ζ' απηνχο.  

Αλώνιζμα 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αισλίδεηε ζηηάξη, ζεκαίλεη πξφνδν ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη νηθνγελεηαθή επηπρία. 

Αλ ζηε δηάξθεηα ηνπ αισλίζκαηνο ζαο ζπκβεί θάπνην αηχρεκα, ζεκαίλεη φηη ε επηπρία ζαο ζα 

δηαηαξαρζεί απφ ζιηβεξφ επεηζφδην.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αμαξα 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο άκαμα, ζεκαίλεη πσο ζα δνθηκάζεηε ηθαλνπνίεζε, θαη φηη ζα θάκεηε 

επηζθέςεηο. 

Αλ δείηε πσο ηαμηδεχηεηε κε άκαμα, ζα πάζεηε θάπνηα αξξψζηηα, πνπ γξήγνξα φκσο ζα πεξάζεη, θαη 

ζα ραξείηε πγεία θαη πιενλεθηηθέο ζέζεηο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ςάρλεηε γηα άκαμα, ζα ρξεηαζηεί λα εξγαζηείηε ζθιεξά, αιιά ηειηθά ζα ιάβεηε κηα 

θαιή αληακνηβή. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξέρεηε αλεβαζκέλνο πάλσ ζε άκαμα, ζεκαίλεη απψιεηεο θαη πηψζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Αλ δείηε πσο νδεγνχζαηε άκαμα, ζεκαίλεη κεηαθφκηζε ή αιιαγέο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Σν λα δεηο πσο νδεγείο άκαμα ζε θαηεθφξα είλαη πξνκήλπκα δπζθνξίαο θαη δεκηάο. 

Αλ δεηο φηη πξνρσξείο κε άκαμα ζε ιφθν, ζεκαίλεη βειηίσζε ησλ ππνζέζεσλ ζνπ. Μηα 

βαξπθνξησκέλε άκαμα είλαη πξνκήλπκα φηη ην θαζήθνλ ζα ζαο θξαηήζεη ςειά ην εζηθφ παξ' φιεο ηηο 

δπζθνιίεο. 

Αλ δείηε πσο νδεγείηε άκαμα ζε ιαζπσκέλα λεξά, είλαη θαθφο νησλφο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα νδεγεζείηε 

ζε αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο. Μία ζθεπαζκέλε άκαμα ζεκαίλεη κπζηεξηψδε πεξηπινθή, πνπ ζα 

θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη νδεγεί άκαμα ζε επηθίλδπλα ζεκεία, ζεκαίλεη φηη ζα νδεγεζεί 

ζε άζρεκα κπεξδεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα ηεο πξνμελήζνπλ ηξφκν. Αλ δεη πσο δηαζρίδεη θαζαξφ 

ξπάθη κε άκαμα, ζχληνκα ζα απνιαχζεη επηηπρίεο. 

Μηα ζπαζκέλε άκαμα ζεκαίλεη απνγνήηεπζε θαη απνηπρία.  

Αμάξι 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο ηξέρεηε κε ακάμη, ζεκαίλεη φηη επράξηζηεο αλακλήζεηο θαη επεκεξία ζα ζαο 

δψζνπλ ραξά. Αλ δείηε πσο ηαμηδεχεηε κε ακάμη λχρηα, ζπληξνθηά κε άιινπο, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε 

θάπνην κπζηηθφ πνπ ζα πξνζπαζήζεηε λα ην θπιάμεηε απφ ηνπο θίινπο ζαο. 

Αλ δείηε πσο βξηζθφζαζηε ζε ακάμη κε γπλαίθα, θάπνην ζθάλδαιν ζα ζκίμεη ην φλνκα ζαο κε ην φλνκα 

άιισλ πνπ δελ έρνπλ θαιή θήκε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο νδεγείηε έλα αγνξαίν ακάμη, ζεκαίλεη ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, κε κηθξή πηζαλφηεηα 

πξνφδνπ.  

Αμβυναρ 

Αλ νλεηξεπηείηε άκβσλα, ζεκαίλεη ζιίςε θαη αλαζηάησζε. Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη είζηε πάλσ ζε 

άκβσλα, πξνκελχεηαη αξξψζηηα θαη αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα ζε νπνηνδήπνηε εκπφξην.  

Αμέθςζηορ 

Ο ακέζπζηνο ζε φλεηξν αληηπξνζσπεχεη ηθαλνπνίεζε θαη θαιέο δνπιεηέο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα 

νλεηξεπηεί ηελ απψιεηα ακέζπζηνπ, ζεκαίλεη δηαθνπή δεζκνχ θαη παξακέιεζε ζηνλ έξσηα.  

 



Αμεπική 

Οη αλψηεξνη αμησκαηνχρνη ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί κε ηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο, θαη νη άιινη 

άλζξσπνη θαιά ζα θάλνπλ λα πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα ην άηνκν ηνπο, γηαηί επίθεηηαη θάπνηα δηαηαξαρή 

χζηεξα απφ απηφ ην φλεηξν.  

Αμμορ 

Σν λα νλεηξεπηείηε άκκν, ζεκαίλεη απψιεηα θαη αλέρεηα.  

Αμπέλι 

Αλ νλεηξεπηείηε ακπέιη, ζεκαίλεη επλντθέο ηνπνζεηήζεηο θαη χπνπην έξσηα. 

Αλ δείηε φηη ην ακπέιη δελ είλαη πεξηπνηεκέλν θαη ηα ζηαθχιηα είλαη ραιαζκέλα θαη κπξίδνπλ άζρεκα, 

ζεκαίλεη απνγνεηεχζεηο πνπ ζα επηζθηάζνπλ ηηο πην αηζηφδνμεο πξννπηηθέο ζαο.  

Αμμυνία 

Η ακκσλία ζ' έλα φλεηξν ζεκαίλεη δπζαξέζθεηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά θίινπ. Φηινληθίεο θαη δηαθνπή 

ζρέζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ απηφ ην φλεηξν. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε κπνπθάιηα ακκσλίαο, ζεκαίλεη πσο ζα απνγνεηεπζεί απφ ην ραξαθηήξα 

θαη ηηο πξνζέζεηο θάπνηνπ πξνζψπνπ πνπ ην ζεσξνχζε θηιηθφ.  

Αμόνι 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ππξσκέλν ακφλη λα ην ρηππνχλ θαη λα πεηάεη ζπηλζήξεο, ζεκαίλεη επράξηζηε 

εξγαζία" γηα ηνλ αγξφηε, ζεκαίλεη άθζνλε ζνδεηά* γηα ηηο γπλαίθεο, ην φλεηξν απηφ πξνκελχεη επλντθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ςπρξφηεηα ή κηθξέο 

εχλνηεο. Σα κέζα ηεο επηηπρίαο είλαη ζηελ εμνπζία ζαο, αιιά γηα λα ηελ θαηαθηήζεηε, ζα ρξεηαζηεί λα 

κνρζήζεηε κέζα ζε δπζθνιίεο. Αλ δείηε πσο έζπαζε ην ακφλη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ράζεη, απφ δηθή 

ζαο ακέιεηα, ζπνπδαίεο επθαηξίεο πνπ δελ μαλάξρνληαη.  

Αμύγδαλα 

Σν φλεηξν πνπ έρεη ζρέζε κε ακχγδαια είλαη θαιφο νησλφο. Πξνιέγεη πινχην. Ωζηφζν, ε ιχπε δελ ζα 

ιείςεη γηα έλα ζχληνκν δηάζηεκα. Αλ ηα ακχγδαια είλαη θνχθηα, ε απνγνήηεπζε ζαο γηα θάηη πνπ 

επηζπκνχζαηε ζα είλαη πιήξεο, σζφηνπ λα έξζνπλ θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο.  

 

 

 

 

 

 



Ανάγκη - Ανέσεια 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη βξίζθεζηε ζε αλάγθε, ζεκαίλεη φηη αγλνήζαηε ηηο αλάγθεο ηεο δσήο. 

Αλ δείηε φηη δείηε ρσξίο δπζαξέζθεηα ζηελ θαηάζηαζε ηεο αλέρεηαο, ζεκαίλεη φηη ζα αλερζείηε 

θαθνηπρίεο πνπ πξνυπνζέηνπλ εξσηζκφ θαη φηη ζα δείηε ηα ζχλλεθα λα εμαθαλίδνληαη. 

Σν λα αλαθνπθίδεηε αλάγθε ζη' φλεηξν ζαο δείρλεη φηη ζα εθηηκεζείηε γηα ηελ θαινζχλε θαη ηελ 

αληδηνηέιεηά ζαο.  

Ανανάρ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη θξαηάηε αλαλά, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη κε ηα αγθάζηα ηνπ αλαλά ηξππήζαηε ηα δάρηπια ζαο, ελψ ηνλ εηνηκάδαηε γηα ην 

ηξαπέδη, ζεκαίλεη φηη ζα δνθηκάζεηε απνηπρίεο ζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο ζαο, ηειηθά φκσο θη απηέο ζα 

έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα θαη ζα ζαο δψζνπλ ραξά.  

Ανάπηπορ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αλάπεξν θαη αθξσηεξηαζκέλν, ζεκαίλεη πείλα θαη ζηελνρψξηα κεηαμχ ησλ 

θησρψλ, θαη ζα πξέπεη λα ζπκβάιεηε ζηελ αλαθνχθηζε ηνπο. Επίζεο, είλαη ζεκάδη πξνζσξηλήο 

θάκςεο ζην εκπφξην.  

Αναποδιά · Ανηιξοόηηηα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ζαο έηπραλ αλαπνδηέο, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε απνηπρίεο θαη ζπλερείο 

άζρεκεο πξννπηηθέο. 

Αλ δείηε άιινπο ζε αλαπνδηέο, ζεκαίλεη ζθπζξσπά πεξηβάιινληα θαη ε αξξψζηηα θάπνηνπ πξνζψπνπ 

ζα πξνθαιέζεη ζνβαξνχο θφβνπο γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ζρεδίσλ*. 

* Οη παιηνί νλεηξνθξίηεο εξκελεχνπλ ην φλεηξν απηφ σο ζεκάδη εξρφκελεο επεκεξίαο. Η εξκελεία απηή 

δελ είλαη ζσζηή. ηνλ άλζξσπν ιεηηνπξγνχλ δχν δπλάκεηο, κία απφ ηα κέζα θαη κία άιιε απφ ηα έμσ. 

Πεγάδνπλ απφ δχν μερσξηζηέο ζθαίξεο" ε δσηθή δηάλνηα επεξεαζκέλε απφ ηνλ πξνζσπηθφ θφζκν 

ησλ ζαξθηθψλ νξέμεσλ θαη ε πλεπκαηηθή δηάλνηα επεξεαζκέλε απφ ην βαζίιεην ηεο νηθνπκεληθήο 

Αδειθφηεηαο, παξνπζηάδνπλ αληαγσληζηηθά θίλεηξα ζηελ νλεηξηθή ζπλείδεζε. Αλ απηέο νη δχν 

δπλάκεηο είλαη ζε αξκνλία, ην πλεχκα ή δηαλνεηηθή εηθφλα ηεο νλεηξηθήο δηάλνηαο ζα βξεη κηα θαηά 

γξάκκα εθπιήξσζε ζηε δσή ηνπ νλεηξεπφκελνπ. Σα επράξηζηα αηζζήκαηα ηνπ ζψκαηνο πξνζθαινχλ 

ηελ πλεπκαηηθή αγσγή.  

 

 

 

 

 

 



Αναπνοή 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη θάπνην πξφζσπν κε θαζαξή θαη γιπθηά αλάζα ήξζε θνληά ζαο, ζεκαίλεη 

πσο ζα δείμεηε αμηέπαηλε ζπκπεξηθνξά θαη ζα επαθνινπζήζνπλ επηηπρίεο εκπνξηθέο θαη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ζεκαληηθά νθέιε. 

Αλ ε αλάζα είλαη δχζνζκε, ζεκαίλεη αξξψζηηα θαη παγίδεο. 

Αλ δείηε πσο ζαο θφπεθε ε αλάζα, είλαη πξνκήλπκα απνηπρίαο εθεί φπνπ ε επηηπρία θαηλφηαλε 

εμαζθαιηζκέλε  

Αναππίσηζη 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αλεβαίλεηε ζε ιφθν ή βνπλφ θαη θηάλεηε ζηελ θνξπθή, ζα ππεξληθήζεηε ηα πην 

θνβεξά εκπφδηα αλάκεζα ζε ζαο θαη 

ζ' έλα επηπρηζκέλν κέιινλ" αλ φκσο δείηε πσο δελ θαηαθέξαηε λα θηάζεηε ζηελ θνξπθή, ηα πην 

αγαπεκέλα ζαο ζρέδηα ζα γλσξίζνπ\ ηελ απνηπρία. 

Αλ δείηε πσο αλεβαίλεηε κηα ζθάια σο ην ηειεπηαίν ζθαιί, ζα επί ηχρεηε ζηηο επηρεηξήζεηο" κα αλ 

ζπάζεη ε ζθάια, ζα βπζηζηείηε ζε απξνζδφθεηεο ζηελνρψξηεο, θαη κπνξεί λα ζαο ζπκβνχλ 

αηπρήκαηα. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζθαξθαιψλεηε ζηελ πιεπξά ελφο ζπηηηνχ θαηά κπζηεξηψδε ηξφπν, θαη μαθληθά 

αλνίγεηαη κπξνζηά ζαο έλα παξάζπξν γηα λα κπείηε κέζα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα θάκεηε ή έρεηε θά 

κεη εμαηξεηηθά ηνικήκαηα παξά ηελ αληίζεζε ησλ θίισλ ζαο, αιιά η επηηπρία ηειηθά ζα ζηεθαλψζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ζαο, αλ θαη ζα ππάξμνπλ ζηηγκέο πνπ ζα ζαο θπξηεχζεη ζρεδφλ ε απειπηζία.  

Ανάζηαζη 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη αλαζηεζήθαηε απφ ηνπο πεζακέλνπο απηφ ζεκαίλεη φηη έπεηηα απφ ηηο 

δπζθνιίεο ηειηθά νη πξνζπάζεηέο ζαο ζα έρνπλ επράξηζην ηέινο. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη άιινη αλαζηήζεθαλ, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα £ ρεηε θαζαξίεο θαη ζηελνρψξηεο πνπ 

ζα ειαθξχλνπλ θαη ζα μεπεξαζηνχλ ράξε ζε θαινχο θίινπο ζαο.  

Ανδπαρ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλαλ σξαίν άληξα, ζεκαίλεη φηη ζ' απνθηήζεηε πινχηε θαη ζα επραξηζηεζείηε 

ζηε δσή ζαο. Αλ φκσο ν άλδξα είλαη θαθνθακσκέλνο θαη θαθφο, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε απνγνεηεηζεηο 

θαη πξνβιήκαηα. 

Γηα κηα γπλαίθα, αλ νλεηξεπηεί σξαίν άλδξα, ζεκαίλεη φηη ζα δηαθξηζεί. Αλ ν άλδξαο είλαη άζρεκνο, ζα 

έρεη κπεξδέκαηα κε πξφζσπα πνπ ηα ζεσξνχζε θίινπο.  

 

 

 

 



Ανέκδοηο 

Αλ δείηε πσο δηεγφζαζηε θάπνην αλέθδνην, ζεκαίλεη φηη ζα πξνηκήζεηε κηα εχζπκε ζπληξνθηά απφ 

κηαλ άιιε πνπ έρεη πλεπκαηηθά ε< δηαθέξνληα, θαη πσο νη ππνζέζεηο ζαο ζα είλαη ην ίδην αζηαζείο κ 

ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ νλεηξεχηεθε πσο άθνπζε λα ηεο δηεγνχληαη αλέθδνηα, ζεκαίλεη φηη ζα βξεζεί 

κε εχζπκε παξέα ραξνθφπσλ  

Ανεμόμςλορ 

Αλ δείηε αλεκφκπιν λα δνπιεχεη, ζεκαίλεη πιεζψξα απφ επράξηζηα πεξηζηαηηθά θαη ηθαλνπνίεζε. Αλ 

δείηε αλεκφκπιν ζπαζκέλν, ε λαη πξνκήλπκα πσο ζα ζαο ζπκβνχλ ηα αληίζεηα.  

Ανεμορ 

Αλ νλεηξεπηείηε απαιφ αέξα λα ζαο θπζάεη, ζεκαίλεη φηη ζ' απνθηήζεηε κεγάιε πεξηνπζία, 

δεκηνπξγεκέλε κε ζηεξήζεηο θαη θφπνπο, αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχγαηε αέξα λα ζθπξίδεη, είλαη 

πξνκήλπκα νη απνμελσζείηε απφ θάπνηνλ πνπ ε δσή ηνπ είλαη άδεηα. Αλ δείηε πσο πεξπαηάηε ελάληηα 

ζηνλ άλεκν, ζεκαίλεη φηη ζ' αληηζηαζείηε ζαξξαιέα ζηνλ πεηξαζκφ θαη κ' επηκνλή πξσηνθαλή ζα 

επηηχρεηε ην ζθνπφ ζαο. Αλ ν αέξαο ζαο ζπξψρλεη ρσξίο λα ην ζέιεηε, πξνκελχνληαη εκπνξηθέο 

απνηπρίεο θαη απνγνήηεπζε ζηνλ έξσηα. πνπ ζαο ζπξψρλεη πξνο ηα εθεί πνπ ζέιεηε λα πάηε, πνπ ζα 

ζαο βνεζήζνπλ.  

Ανεμοζηπόβιλορ 

Αλ δείηε φηη πηαζηήθαηε κέζα ζε αλεκνζηξφβηιν, ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ ζ' αληηκεησπίζεηε δπζάξεζηα 

γεγνλφηα. 

Μηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη βξέζεθε ζε αλεκνζηξφβηιν θαη δελ κπνξεί λα θξαηήζεη ηα 

θνπζηάληα ηεο, θαη πσο ηεο έρνπλ ηπιίμεη γχξσ απφ ηε κέζε, ζεκαίλεη φηη ζα κπεξδεπηεί ζε δεζκνχο 

πνπ ζα ηελ νδεγήζνπλ ζε εμεπηειηζκφ ηνπ νλφκαηφο ηεο θαη θνηλσληθή απνκφλσζε.  

Ανεξάπηηηορ 

νλεηξεπηείηε πσο έρεηε κεγάιε αλεμαξηεζία, ζεκαίλεη πσο έρε-αλ ερζξφ πνπ ζα ζαο αδηθήζεη. 

νλεηξεπηείηε πσο θεξδίδεηε ρξεκαηηθή αλεμαξηεζία, ίζσο δελ ; ηφζν ηπρεξφο πξνο ην παξφλ, αιιά ηα 

θαιά απνηειέζκαηα δελ 3γήζνπλ λα έξζνπλ.  

 

 

 

 

 

 



Ανεπγορ 

νλεηξεπηείηε πσο είζηε άλεξγνο (-ε), ζεκαίλεη πσο δελ ζα κπνξέζεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο 

επηζπκίεο θαη ηα ζρέδηα ζαο. δείηε πσο νη θίινη ζαο είλαη άλεξγνη, ζεκαίλεη πσο ζα ηνπο απα-ήζνπλ 

πξνβιήκαηα. Μηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο δεη κηα ηεκπέιηθε δσή, ζεκαίλεη πψο ζα απνθηήζεη 

θαθέο ζπλήζεηεο θαη είλαη πηζαλφ λα παληξεπηεί αλέκειν άληξα.  

Ανετιά 

κηα γπλαίθα δεη ζη' φλεηξν ηεο ηελ αλεςηά ηεο, είλαη πξνκήλπκα 

φηη ζα ηεο ζπκβνχλ αλαπάληερεο δπζθνιίεο θαη άζθνπεο ζηελνρψξηεο ζην πξνζερέο κέιινλ.  

Ανηζςσία- Αγσορ 

Έλα φλεηξν απηνχ ηνπ είδνπο κεξηθέο θνξέο είλαη θαιφο νησλφο θαη ζεκαίλεη, χζηεξα απφ απεηιεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, επηηπρία θαη πλεπκαηηθή αλαδσνγφλεζε. 

Αλ φκσο ν νλεηξεπφκελνο δεη πσο αλεζπρνχζε γηα θάπνηα ζεκαληηθή ππφζεζε, ζεκαίλεη 

θαηαζηξνθηθφ ζπλδπαζκφ επηρεηξεζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Άνθη 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο δέληξα θαη ζάκλνπο αλζηζκέλνπο, ζεκαίλεη πσο φπνπ λάλαη έξρεηαη γηα ζαο 

επνρή κεγάιεο επεκεξίαο.  

Ανθοδέζμη 

Αλ νλεηξεπηείηε κηαλ αλζνδέζκε κε φκνξθα θαη πινχζηα ρξψκαηα, ζεκαίλεη θιεξνλνκηά απφ θάπνηνλ 

άγλσζην θαη πινχζην ζπγγελή" επίζεο ζεκαίλεη επράξηζηεο, εχζπκεο ζπλαζξνίζεηο λεαξψλ.  

Ανθπακυπςσείο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθφζαζηε ζ' έλα αλζξαθσξπρείν θαη είδαηε αλζξαθσξχρνπο, είλαη ζεκάδη πσο 

θάπνηα θαθή ζέιεζε ζα ελεξγήζεη γηα ηελ πηψζε ζαο* κα αλ δείηε πσο έρεηε κεηνρή ζε 

αλζξαθσξπρείν, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε κηα ζίγνπξε επέλδπζε ζε θάπνηα εκπνξηθή δνπιεηά. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο εμνξχζζεη θάξβνπλν, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα γίλεη γπλαίθα 

κεζίηε αθηλήησλ ή νδνληνγηαηξνχ.  

Ανθπυποκηονία 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηαπξάηηεηε αλζξσπνθηνλία, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε απφ αγσλία θαη 

ηαπείλσζε ιφγσ ηεο αδηαθνξίαο ησλ άιισλ, θαη ην ςπρξφ πεξηβάιινλ ζαο ζα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ζηνπο γχξσ ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο έλαο θίινο ζαο απηνθηνλεί, ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα πάξεηε κία πνιχ δχζθνιε 

απφθαζε.  



Ανοδορ 

Αλ δείηε πσο θηάζαηε ζην αλψηαην ζεκείν αλφδνπ, ή ζηελ θνξπθή .αο ζθάιαο, ρσξίο λα ζθνληάςεηε 

ή λα ηξεθιίζεηε, είλαη θαιφ ζεκά-.' αιιηψο ζα έρεηε εκπφδηα λα ππεξληθήζεηε, πξηλ επηηχρεηε θάηη θαη». 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αλεβαίλεηε ζε πςειέο ζέζεηο, ζεκαίλεη κειέηε ή πξφνδν, πνπ ζα ζαο θέξνπλ ηελ 

επηζπκεηή επεκεξία. Αλ δείηε φηη αλπςψλεζηε ζηνλ αέξα, είλαη πξνκήλπκα πσο ζ' απνθηήζεηε 

αλαπάληερα πινχηε θαη επραξηζηήζεηο, αιιά ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηηο ζρέζεηο ζαο, γηα λα κε 

ζαο ζπκβνχλ αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο.  

Ανοιξη 

Σν λα νλεηξεπηείηε ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο, ζεκαίλεη επηηπρεκέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη επράξηζηεο 

ζπληξνθηέο. Αλ ε άλνημε έξρεηαη κε αθχζηθν ηξφπν, ζεκαίλεη γηα ζαο απψιεηεο ή δπζθνξία. 

Ανηέπειζμα 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη αλεβαίλεηε ζ' έλα πέηξηλν αληέξεηζκα, ζεκαίλεη ξαγδαία άλνδν ζηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο, θαη φηη ζα ηνθηήζεηε κεγάιε εθηίκεζε απφ ηνπο θίινπο ζαο θαη ην θνηλφ. Γηα 

ηνπο εξσηεπκέλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ φηη αλεβαίλνπλ καδί ζ' έλα αληέξεηζκα, ζεκαίλεη πξψηκν γάκν 

θαη αθνζίσζε. Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη θαηεβαίλεηε ή πέθηεηε απφ έλα πέηξηλν ηέξεηζκα, νη ηχρεο 

ζαο ζα αληηζηξαθνχλ. 

Ανηιγπαθή 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο πσο αληηγξάθεηε, ζεκαίλεη δπζκελή απνηειέζκαηα απφ θαιά δνθηκαζκέλα 

ζρέδηα. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο αληηγξάθεη κηα επηζηνιή, ζεκαίλεη φηη ζα πξνθαηαιεθζεί 

ιαζεκέλα απφ ηελ αγάπε ηεο γηα νξηζκέλε ηάμε αλζξψπσλ.  

Ανηιλόπη 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αληηιφπεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πςειέο θηινδνμίεο, πνπ φκσο ζα 

κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ αλάπηπμε κεγάιεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη αληηιφπε λα παξαπαηάεη θαη λα πέζεη απφ ςειά, ζεκαίλεη πσο ν 

έξσηαο ζηνλ νπνίν πξνζβιέπεη ζα α-δεηρζεί ε θαηαζηξνθή ηεο. 

Ανηίπαλορ * 

Αλ δείηε φηη ζπλαληεζήθαηε κε έλαλ αληίπαιν, ζεκαίλεη φηη ζα απνθξνχζεηε ακέζσο νπνηεζδήπνηε 

επηζέζεηο θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ζαο. Μπνξεί επίζεο λα απεηιεζείηε απφ αξξψζηηα κεηά απφ απηφ ην 

φλεηξν. 

Αλ είδαηε πσο θαηαληθήζαηε αληίπαιν, ζα απνθχγεηε ζνβαξή θαηαζηξνθή.  

 

 



Ανηλία 

Αλ νλεηξεπηείηε αληιία, ζεκαίλεη δχλακε θαη επηθεξδέο εκπφξην, θαζψο επίζεο πινχηε, πγεία θαη 

εθπιήξσζε νλείξσλ. Σν λα δείηε ζπαζκέλε αληιία ζεκαίλεη φηη ηα κέζα γηα πην επράξηζηε δσή ζα 

εμαληιεζνχλ γηα άιιεο αλάγθεο. 

Αλ δείηε πσο δνπιεχεηε κηαλ αληιία, ζεκαίλεη φηη ε δσή ζαο ζα είλαη γεκάηε απφ επράξηζηεο θαη 

επηθεξδείο ηνπνζεηήζεηο.  

Αξίνα 

Αλ δείηε αμίλα ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ηειεηψζεηε εξγαζίεο πνπ έρεηε αξρίζεη θαη 

πνπ ζαο είλαη ελνριεηηθέο.  

Απαγυγή 

Σν λα νλεηξεπηείηε απαγσγή δελ είλαη θαιφ φλεηξν. Γηα ηνπο παληξεκέλνπο ζεκαίλεη φηη θξαηνχλ ζέζεηο 

ησλ νπνίσλ ηα θαζήθνληα είλαη αλίθαλνη λα θέξνπλ ζε πέξαο, θαη φηη ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα γηα λα κε 

ξεδηιεπηνχλ. Γηα ηνπο αλχπαληξνπο πξνιέγεη απνγνεηεχζεηο θαη απηζηία απφ κέξνπο ησλ αλδξψλ.  

Απαίηηζη 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη θάπνηνο δεηά ηε θηιαλζξσπία ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα βξεζείηε ζε δχζθνιε ζέζε, αιιά 

κε ηελ επηκνλή ζαο ζα ηα θαηαθέξεηε λ' αλαθηήζεηε ηελ ππφζηαζε ζαο. Αλ ε απαίηεζε είλαη 

αδηθαηνιφγεηε, εηνηκαζηείηε λα γίλεηε αξρεγφο ζηνλ θχθιν ζαο ή ζηελ επηζηήκε ζαο. Γηα ηνπο εξαζηέο, 

επίκνλεο απαηηήζεηο ζεκαίλνπλ επηείθεηα θαη απφ ηα δχν κέξε.  

Απάηη 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο εμαπαηήζαηε έλα πξφζσπν, ζεκαίλεη πσο ζα εμαπαηήζεηε ηνλ ππάιιειν ζαο κε 

ζθνπφ λα θεξδίζεηε, πσο ζα ελδψζεηε ζε άπξεπεο δηαζθεδάζεηο θαη πσο ζα ράζεηε ηελ ππφιεςε 

ζαο. 

Αλ δείηε πσο είζηε εζείο ν απαηεκέλνο, ζεκαίλεη πσο ε απφπεηξα ησλ ερζξψλ ζαο λα ζαο 

δπζθεκίζνπλ θαη λα ζαο κεηψζνπλ ζα απνηχρεη. 

Αλ δείηε πσο θαηεγνξείηε θάπνηνλ γηα απάηε, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο πξνζθεξζεί ζέζε κε κεγάιεο 

απνιαβέο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο εμαπάηεζαλ ζηε δνπιεηά, ζα ζπλαληήζεηε αλζξψπνπο παλνχξγνπο πνπ 

επηδηψθνπλ λα ζαο θφςνπλ ηελ ηχρε. Γηα έλα λεαξφ άηνκν πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο έπεζε ζχκα απάηεο 

ζε ηρεξά παηρλίδηα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ράζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ ηνλ αγαπεκέλν ηεο εμαηηίαο 

θαπγάδσλ θαη παξεμεγήζεσλ.  

 

 

 



Απέσθεια 

Αλ δείηε φηη απερζάλεζηε έλα πξφζσπν, ζεκαίλεη φηη ζα ληψζεηε αξέζθεηα γηα θάπνηνλ, θαη φηη ε 

ππνςία ζαο γηα ηελ ηηκηφηεηα ηνπ η απνδεηρηεί βάζηκε. 

Αλ δείηε φηη ζαο απερζάλνληαη άιινη, απηφ πξνκελχεη φηη νη θαιέο 3ζζέζεηο ζαο γηα άιινπο ζα 

ππνρσξήζνπλ ζηελ ηδηνηέιεηα. Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο ηελ απερζάλεηαη ν εξαζηήο )ο, 

ζεκαίλεη πσο ζα αγαπήζεη έλαλ άλζξσπν πνπ κε θαλέλα ηξφπν ;λ ηεο ηαηξηάδεη.  

Απιζηορ 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη νη θίινη ζαο είλαη άπηζηνη, ζεκαίλεη φηη έρνπλ κεγάιε εθηίκεζε ζην πξφζσπν ζαο. 

Αλ έλαο εξσηεπκέλνο (-ε) νλεηξεπηεί φηη ν ζχληξνθνο ηνπο είλαη αζηφο, ζεκαίλεη έλαλ επηπρηζκέλν 

γάκν.  

Αποβάθπα 

Αλ δείηε φηη βξίζθεζηε ζε απνβάζξα, ζεκαίλεη φηη ζρεδηάδεηε λα θάλεηε δπζάξεζηα ηαμίδηα, θαη 

ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο λα έρεηε αηπρήκαηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξηπιαληέζηε κφλνο ζηα ζθνηεηλά, 

ζε-ηίλεη ερζξνχο, αιιά αλ ν ήιηνο ιάκπεη, είλαη έλδεημε φηη ζα κπνξείηε λα απνθχγεηε επηθίλδπλνπο 

ερζξνχο. 

Σν λα δείηε φηη ζηέθεζηε ζε απνβάζξα ζεκαίλεη πσο νη αγψλεο ζαο α αλαγλψξηζε θαη επεκεξία ζα ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηηκέο θαη πςειέο ζέζεηο.  

Απόγεςμα 

Αλ κηα γπλαίθα δεη ζηνλ χπλν ηεο έλα απφγεπκα, ζεκαίλεη φηη ζα πηάζεη θηιίεο πνπ ζα δηαξθέζνπλ θαη 

ζα είλαη θαιέο. Αλ ην απφγεπκα είλαη ζπλλεθηαζκέλν ή βξνρεξφ, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε θαη 

δπζαξέζθεηα.  

Απόγνυζη 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη βξίζθεζηε ζε απφγλσζε, ζεκαίλεη φηη ζα ζπλαληήζεηε πνιιέο αληημνφηεηεο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ζαο. 

Σν λα δείηε άιινπο λα βξίζθνληαη ζε απφγλσζε ζεκαίλεη δχζθνιε θαη ζιηβεξή θαηάζηαζε θάπνηνπ 

θίινπ ή ζπγγελή.  

 

 

 

 

 

 

 



Αποδοσή* 

Γηα έλα επηρεηξεκαηία πνπ νλεηξεχηεθε πσο έγηλε δεθηή πξφηαζε ηνπ, ζεκαίλεη φηη ζα επηηχρεη ζε 

θάπνην εκπφξην ηνπ πνπ κέρξη ηψξα θαηλφηαλ θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία. 

Γηα έλαλ εξσηεπκέλν πνπ είδε πσο έγηλε δεθηφο απφ ηελ αγαπεκέλε ηνπ, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα 

παληξεπηεί ην αληηθείκελν ηνπ ζαπκαζκνχ ηνπ. 

* Αλ απηφ ην φλεηξν πξνθιήζεθε απφ ππεξβνιηθή αγσλία θαη αδπλακία, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη ην 

αληίζεην. Οη ζηνηρεηψδεηο επηδξάζεηο ζπρλά παίδνπλ παηρλίδηα, ζε αζζελείο θαη εχπηζηεο δηάλνηεο, κε 

ςεχηηθεο θαη απαηειέο ππνβνιέο. Η θαλνληθή ινηπφλ εξκελεία ηνπ νλείξνπ πξνυπνζέηεη φηη ν 

άλζξσπνο πνπ είδε ην φλεηξν δνχζε ζε κηα δσή αγλή, εληζρπκέλε απφ κηα ηζρπξή ζέιεζε, ειέγρνληαο 

έηζη ηε κνίξα ηνπ κε ηελ εθδίσμε απφ απηήλ αζέιεησλ δηεηζδχζεσλ.  

Αποθήκη 

Αλ νλεηξεπηείηε απνζήθε, ζεκαίλεη επηηπρία. Σν λα δείηε άδεηα απνζήθε είλαη έλδεημε φηη ζα ζαο 

εμαπαηήζνπλ θαη ζα απνγνεηεπζείηε απφ θάπνην ζρέδην ζαο γηα ην νπνίν έρεηε πξνζπαζήζεη θαη 

θνπξαζηεί.  

Αποκεθαλιζμόρ 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο απνθεθάιηζαλ, ζπληξηπηηθή ήηηα ή απνηπρία ζε θάπνην εγρείξεκα ζα 

επαθνινπζήζεη ζχληνκα. 

Αλ δείηε άιινπο απνθεθαιηζκέλνπο, αιιά ζπλάκα λα ηξέρνπλ αίκαηα, είλαη πξνκήλπκα ζαλάηνπ ή 

εμνξίαο.  

Αποκλήπυζη 

Αλ δείηε φηη απνθιεξσζήθαηε, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα λα πξνζέμεηε θαιά ηελ επηρείξεζε ζαο θαη ηελ 

θνηλσληθή ζαο ππφζηαζε.  

Αποπάνυ 

Αλ δείηε πσο θάηη θξέκεηαη απνπάλσ ζαο θαη είλαη έηνηκν λα πέζεη, ζεκαίλεη θίλδπλν" αλ πέζεη επάλσ 

ζαο, ζεκαίλεη θαηαζηξνθή ή μαθληθή απνγνήηεπζε. Αλ πέζεη θνληά ζαο, αιιά δε ζαο πεηχρεη, είλαη 

ζε-ηάδη πσο ζα απνθχγεηε «παξά ηξίρα» ηελ απψιεηα ρξεκάησλ, ή άι-^εο θαθνηπρίεο πνπ κπνξεί λα 

αθνινπζνχζαλ. 

Αλ δείηε πσο θάηη θξέκεηαη απνπάλσ ζαο, αιιά είλαη θαιά ζηεξεσ-ηέλν, ψζηε λα κε ζπλεπάγεηαη 

θίλδπλν, ε θαηάζηαζε ζαο ζα βειηησζεί κεηά ηελ απεηιή ηεο απψιεηαο.  

 

 

 

 



Αποπεπάηυζη 

Αλ δείηε ζην χπλν ζαο φηη απνηειεηψζαηε έλα έξγν ή κέξνο έξγνπ, ηεκαίλεη φηη ζα απνθηήζεηε πξψηκα 

ζηε δσή κηα θαηαιιειφηεηα, θαη >ηη ζα κπνξέζεηε λα πεξάζεηε ηηο κέξεο ζαο φπσο θαη φπνπ ζαο αξέ-

ηεη. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη απνηειείσζε έλα ξνχρν, ηεκαίλεη φηη ζχληνκα ζ' απνθαζίζεη 

λα παληξεπηεί έλα νξηζκέλν πξφζσπν. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηειεηψζαηε ηαμίδη, ζα έρεηε ηα κέζα λα πξαγ-ηαηνπνηήζεηε έλα φπνηε ζαο αξέζεη.  

Αποπλάνηζη 

Αλ κηα λέα θνπέια νλεηξεπηεί φηη απνπιαληέηαη, ζεκαίλεη φηη εχθν-ηα κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ 

αλήζηθα πξφζσπα. Γηα έλαλ άλδξα, ην Ό νλεηξεπηεί φηη απνπιαληέηαη απφ θάπνην θνξίηζη είλαη 

πξνεηδνπνί-|ζε λα πξνζέρεη, γηαηί κπνξεί λα θαηεγνξεζεί άδηθα.  

Αποζκεςέρ 

Σν λα δείηε απνζθεπέο, ζεκαίλεη δπζάξεζηα θαζήθνληα. 

Αλ δείηε φηη κεηαθέξαηε κφλνο ζαο ηηο απνζθεπέο ζαο, ζεκαίλεη νη ζαο απαζρνινχλ ηφζν πνιχ ηα δηθά 

ζαο πξνβιήκαηα ψζηε δελ κπνξείηε λα δείηε ηηο ζηελνρψξηεο ησλ άιισλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη ράζαηε ηηο απνζθεπέο ζαο, ζεκαίλεη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα.  

Απόζηαζη 

Σν λα δείηε φηη βξίζθεζηε ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην ζπίηη ζαο, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα 

πξαγκαηνπνηήζεηε ηαμίδη, φπνπ ζα ζπλαληήζεηε πξφζσπα πνπ ζα ζπληειέζνπλ ψζηε λ' αιιάμεη ε 

δσή ζαο απφ ην θαιφ ζην θαθφ. 

Αλ νλεηξεπηείηε θίινπο πνπ βξίζθνληαη καθξηά, ζεκαίλεη κηθξή απνγνήηεπζε. 

Σν λα νλεηξεπηείηε φηη άλδξεο νξγψλνπλ ηε γε, ζε απφκαθξν ρσξάθη, ζεκαίλεη επεκεξία θαη ηηκή.  

Απόζηημα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο απφζηεκα απφ φπνπ ηξέρεη πχν θαη αίκα, ζα έρεηε δπζάξεζηα πξάγκαηα λ' 

αληηκεησπίζεηε ζην άκεζν κέιινλ. Ίζσο ε αλεηιηθξίλεηα θίισλ λα ζαο δεκηνπξγήζεη άζρεκε 

θαηάζηαζε. 

Αλ δείηε πσο έρεηε απνζηήκαηα ζην κέησπν, είλαη ζεκάδη αξξψζηηαο θάπνηνπ δηθνχ ζαο. 

Αλ δείηε πσο ην απφζηεκα πνπ έρεηε,πάεη λα γίλεη ρξφλην, θάπνηα θαθνηπρία ζα ζαο θάλεη ηε δσή 

καχξε. 

Σαπηφρξνλα, νη πην βαζηέο ζαο ζπκπάζεηεο ζα πξνμελήζνπλ κεγάιε ιχπε ζε άιινπο.  

 

 



Αποςζία 

Αλ δείηε φηη ιππεζήθαηε γηα ηελ απνπζία θάπνηνπ πξνζψπνπ, ζεκαίλεη φηη ε κεηακέιεηα γηα θάπνηα 

βηαζηηθή ελέξγεηα ζα είλαη ην κέζνλ γηα ηελ εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο θηιίαο. 

Αλ ραξείηε ζη' φλεηξν ζαο γηα ηελ απνπζία θίισλ, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα απαιιαγείηε απφ θάπνηνλ 

ερζξφ.  

Αποσαιπεηιζμόρ 

Αλ δείηε φηη απνραηξεηάηε αλζξψπνπο κε ραξά, ζεκαίλεη φηη ζα θάκεηε επράξηζηεο επηζθέςεηο θαη ζα 

ραξείηε ζε θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο" αλ φκσο ν απνραηξεηηζκφο γίλεηαη κέζα ζε θαηήθεηα θαη ιχπε, 

ζα ππνζηείηε θάπνηα απψιεηα θαη ζα πνλέζεηε πνιχ. 

Αλ δείηε πσο απνραηξεηάηε ην ζπίηη θαη ηελ παηξίδα ζαο, ζα ηαμηδέςεηε καθξηά απφ ηελ πεξηνπζία ζαο 

θαη απφ αγαπεκέλα πξφζσπα. 

Αλ δείηε πσο δίλεηε απνραηξεηεζηήξηα θηιηά ζε αγαπεκέλνπο, ή ζε παηδηά, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα 

θάκεηε θάπνην ηαμίδη, αιιά δε ζα ππάξμνπλ ζ' απηφ δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά.  

Αππίληρ 

Αλ ζη' φλεηξν ζαο δείηε ην κήλα Απξίιε, ζεκαίλεη φηη ζαο πεξηκέλεη 

κεγάιε επραξίζηεζε θαη θέξδνο. Αλ ν θαηξφο ήηαλ άζιηνο, είλαη ζεκάδη πσο ζαο πεξηκέλεη θάπνηα 

θαθνηπρία.  

Απάσνη 

Αλ νλεηξεπηείηε αξάρλε, είλαη έλδεημε εξγαηηθφηεηαο θαη πξνζνρήο πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία πεξηνπζίαο. 

Σν λα δείηε αξάρλε λα πθαίλεη ηνλ ηζηφ ηεο, είλαη πξνκήλπκα επηπρίαο θαη αζθάιεηαο ζην ζπίηη ζαο. Αλ 

δείηε πσο ζθνηψζαηε αξάρλε, ζεκαίλεη νηθνγελεηαθνχο θαπγάδεο. Σν λα δείηε φηη ζαο δαγθψλεη 

αξάρλε ζεκαίλεη φηη ζα γίλεηε ζχκα ησλ ερζξψλ ζαο θαη νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα πάζνπλ δεκηέο. Αλ 

δείηε ζη' φλεηξν ζαο αξάρλεο θξεκαζκέλεο ζηνπο ηζηνχο ηνπο, ζεκαίλεη επλντθέο πεξηζηάζεηο γηα θαιή 

πγεία θαη πεξηνπζία. 

Μηα κεγάιε αξάρλε, πνπ ηε θνβεζήθαηε, ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ πινχηνπ, αιιά κε θίλδπλν λα ηνλ 

ράζεηε αλ δελ πξνζέμεηε. Αλ ε αξάρλε είλαη ην είδνο ηαξαληνχιαο, ζεκαίλεη φηη νη ερζξνί ζαο ζα ζαο 

θαηαηξνπψζνπλ. Σν λα ζθνηψζεηε κηα ηαξαληνχια ζεκαίλεη επηηπρία χζηεξα απφ αηπρίεο. Ιζηφο 

αξάρλεο ζη' φλεηξν είλαη πξνκήλπκα επηηπρίαο θαη θαιψλ ζρέζεσλ.  

 

 

 

 

 



Απγαλειόρ 

Σν λα νλεηξεπηείηε φηη ζηέθεζηε θαη βιέπεηε θάπνηνλ άγλσζην λα πθαίλεη ζεκαίλεη ελφριεζε απφ ηνπο 

γχξσ ζαο. Αλ δείηε φκνξθεο γπλαίθεο λα πθαίλνπλ, ζεκαίλεη επηηπρία ζηνλ έξσηα. Γηα κηα γπλαίθα, ην 

λα νλεηξεπηεί φηη πθαίλεη ζε έλαλ αξγαιεηφ ηνπ παιηνχ θαηξνχ ζεκαίλεη θαιφ ζχδπγν θαη φκνξθα 

παηδηά. 

Α·/ δείηε αξγαιεηφ πνπ είλαη αθίλεηνο, ρσξίο θαλέλαλ λα ηνλ δνπιεχεη, ζεκαίλεη πεηζκαηάξε άλζξσπν 

πνπ ζα ζαο πξνμελήζεη αξθεηή ζηελνρψξηα.  

Αππαβώναρ 

Γηα λένπο αλζξψπνπο, ην λα νλεηξεπηνχλ φηη αξξαβσληάδνληαη ζεκαίλεη φηη δελ ζα ζαπκαζηνχλ. 

Αλ δείηε φηη δηαιχεηαη αξξαβψλαο, ζεκαίλεη βηαζηηθή θαη άζθνπε ελεξγεία γηα θάπνην δήηεκα θαη ην 

απνηέιεζκα ζα είλαη απνγνεηεπηηθφ.  

Απκούδα 

Αξθνχδα ζη' φλεηξν καο ζεκαίλεη ζπληξηπηηθφ αληαγσληζκφ ζε θάζε είδνπο επηδίσμε. 

Αλ δείηε πσο ζθνηψζαηε αξθνχδα, είλαη ζεκάδη πσο ζα απαιιαγείηε απφ πξνεγνχκελα κπιεμίκαηα.  

Άπμα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξέραηε αλεβαζκέλνο (-ε), πάλσ ζ' έλα δίηξνρν ηππήιαην άξκα, ζαλ εθείλα ησλ 

αξραίσλ, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ζαο παξνπζηαζηνχλ επλντθέο επθαηξίεο, πνπ ζα έρνπλ θαιφ 

απνηέιεζκα γηα ζαο, αλ ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά. 

Αλ δείηε πσο πέζαηε εζείο ή άιινη απφ άξκα, ζεκαίλεη εθηφπηζε απφ πςειή ζέζε.  

Απμεγμα 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αξκέγεηε θαηνηθίδην δψν θαη ην γάια ηξέρεη αξθεηφ, ελψ ην δψν είλαη αλήζπρν θαη 

ερζξηθφ, ζεκαίλεη φηη πνιιέο επθαηξίεο ζα εκπνδηζηνχλ, αιιά παξφιεο ηηο δπζθνιίεο η' απνηειέζκαηα 

ζα είλαη επλντθά γηα ζαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Απνί 

Σν λα δείηε αξληά λα βφζθνπλ ζε πξάζηλν ιηβάδη είλαη πξνκήλπκα ραξάο θαη πηζηήο θηιίαο. Μπνξείηε, 

χζηεξα απφ απηφ ην φλεηξν, λα πεξηκέλεηε αθζνλία θαη θέξδε, αλ είζηε αγξφηεο, θαη αχμεζε αγαζψλ 

κε νηηδήπνηε θη αλ αζρνιείζηε. 

Υακέλν αξλί, ζη' φλεηξν ζαο, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα λα πξνζέμεηε ηελ ζπκπεξηθνξά ζαο. Σν λα δείηε 

πξνβηέο αξληνχ ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε άλεζε θαη επραξίζηεζε απφ ηνπο άιινπο. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη ζθάμαηε αξλί, ζεκαίλεη φηη ζ' απνθηήζεηε επεκεξία έπεηηα απφ ζπζίεο θαη 

ζπκβηβαζκνχο. 

Αλ δείηε πσο ηξψηε πατδάθηα αξλίζηα, ζεκαίλεη αγσλία θαη παηδηθέο αξξψζηηεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε αξλάθηα πνπ ζειάδνπλ, ζεκαίλεη επράξηζην θαη θα-ιηεξγεκέλν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ κε αμηαγάπεηα παηδηά. 

Αλ δείηε πσο ζεθψλαηε αξλί ζηελ αγθαιηά ζαο, ζεκαίλεη επράξηζην θαη εχπνξν πεξηβάιινλ.  

Αποηπο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο άξνηξν, ζεκαίλεη αζπλήζηζηε επηηπρία ζηηο ππνζέζεηο ζαο. 

Σν λα δείηε αλζξψπνπο «α νξγψλνπλ ζεκαίλεη δξαζηεξηφηεηα θαη ξνπή ζηε κάζεζε. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί ηνλ αγαπεκέλν ηεο φηη νξγψλεη, πξνιέγεη πηζηφ θαη πινχζην 

ζχδπγν. Αλ δείηε φηη νξγψλεηε κφλνο ζαο, ζεκαίλεη γξήγνξε αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ζαο θαη ραξέο.  

Αππα 

Σν λα αθνχζεηε ζη' φλεηξν ζαο ηνπο ιππεηεξνχο θαη γιπθνχο ήρνπο -ηεο άξπαο ζεκαίλεη πσο θάπνηα 

ππφζεζε, πνπ θαηλφηαλ πσο ζα είρε θαιή έθβαζε, ζα ηειεηψζεη άζρεκα. 

Αλ δείηε κηα ζπαζκέλε άξπα, ζεκαίλεη πσο πιεζηάδεη αξξψζηηα ή ρσξηζκφο εξσηεπκέλσλ. 

Αλ δείηε πσο παίδεηε άξπα, ζεκαίλεη πσο, ιφγσ ραξαθηήξα, εκπηζηεχεζηε ηνπο αλζξψπνπο θαη ζα 

πξέπεη λα είζηε πην πξνζεθηηθφο (-ε) ζηηο ζρέζεηο ζαο. 

Αλ απιψο δείηε άξπα, ζεκαίλεη πσο νη κεγαιχηεξεο επηζπκίεο ηεο δσήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

Αππώζηια 

Σν λα νλεηξεπηείηε φηη είζηε άξξσζηνο ζεκαίλεη κηθξναξξψζηηεο ή δπζάξεζηεο ζπλαιιαγέο κε 

ζπγγελείο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη έρεη κηαλ αλίαηε αζζέλεηα, ζεκαίλεη φηη ζα δήζεη δσή κνλαρηθή. 

Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο είλαη άξξσζηε, είλαη πξνκήλπκα πσο θάπνην απξφβιεπην γεγνλφο ζα 

ηε ξίμεη ζηε δίλε ηεο απνγνήηεπζεο, θάλνληαο ηελ λα ράζεη θάπνηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαζθέδαζε.  

 

 

 

 



Απηοποιείο 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αξηνπνηείν, απαηηείηαη πξνζνρή ζ' φ,ηη αθνξά ηηο αιιαγέο ζηελ θαξηέξα ζαο. 

Παγίδεο κπνξεί λα απνθαιπθζνχλ ζε θάζε θαηεχζπλζε. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη ζε αξηνπνηείν, ζεκαίλεη φηη ζα γίλνπλ επηζέζεηο 

ελαληίνλ ηεο ππφιεςεο ηεο. ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζερηηθή ζηηο θνηλσληθέο ηεο ππνζέζεηο.  

Απσιεπίζκοπορ 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αξρηεπίζθνπν, είλαη ζεκάδη πσο ζα ζπλαληήζεηε πνιιά εκπφδηα ζηελ 

πξνζπάζεηα ζαο λα δακάζεηε ηελ ηχρε ζαο θαη λα αλεβείηε ζηε δεκφζηα εθηίκεζε. Αλ ηνλ δείηε κε ην 

θαζεκεξηλφ έλδπκα θνηλνχ πνιίηε, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε βνήζεηα θαη ελζάξξπλζε απφ αλζξψπνπο πνπ 

θαηέρνπλ εμέρνπζεο ζέζεηο, θαη ζα επηηχρεηε ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη 

αξρηεπίζθνπν λα ηελ ζπκβνπιεχεη κε θαινζχλε, ζεκαίλεη φηη ζα είλαη ηπρεξή ζηηο θηιίεο ηεο.  

Απσιηέκηοναρ 

Αξρηηέθηνλεο πνπ εθπνλνχλ ζρέδηα, ζηα φλεηξα ζαο, ζεκαίλνπλ αιιαγέο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο, πνπ 

πηζαλφλ λα θαηαιήμνπλ ζε ραζνχξα γηα ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη αξρηηέθηνλα, ζεκαίλεη πσο ζα απνγνεηεπζεί ζηηο θηινδνμίεο θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο γηα έλαλ επλντθφ γάκν.  

Άπυμα 

Αζανζέπ 

Σν λα δείηε φηη αλεβαίλεηε κε αζαλζέξ ζεκαίλεη φηη γξήγνξα ζ' απνθηήζεηε θαιή ζέζε θαη πινχηε, 

αιιά αλ δείηε πσο θαηεβαίλεηε, απηφ ζεκαίλεη θαθνηπρίεο. 

Αλ δείηε φηη έθπγε ην αζαλζέξ θαη εζείο κείλαηε έμσ, ζεκαίλεη φηη παξά ιίγν λα εκπιαθείηε ζε 

απνγνεηεπηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

Αζαλζέξ αθηλεηνπνηεκέλν πξνιέγεη θίλδπλν.  

Αζάθεια 

Αλ ζην φλεηξν ζαο δείηε αζαθή αληηθείκελα, ζεκαίλεη απηζηία ζηηο θηιηθέο ζαο ζρέζεηο θαη θαζφινπ 

ζίγνπξεο ζπκθσλίεο.  

Αζήμι 

Αλ νλεηξεπηείηε αζήκη, ζεκαίλεη φηη δίλεηε κεγάιε ζεκαζία ζην ρξήκα θαη εμαξηάηε ηελ επηπρία ζαο θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ζαο απφ απηφ. 

Σν λα δείηε πσο βξήθαηε αζεκέληα λνκίζκαηα ζεκαίλεη φηη ζπρλά βγάδεηε άζρεκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηνπο άιινπο. Αλ νλεηξεπηείηε αζεκηθά, ζεκαίλεη ζηελνρψξηεο θαη αληθαλνπνίεηεο επηζπκίεο.  

 



Αζία 

Αλ δείηε πσο επηζθέπηεζηε ηελ Αζία, είλαη βέβαην πσο θάπνηα αιιαγή ζα ζπκβεί, αιιά δε ζα 

επαθνινπζήζνπλ πιηθά νθέιε.  

Αζκηηιζμόρ 

Αλ νλεηξεπζείηε αζθεηηζκφ, ζεκαίλεη φηη ζα θαιιηεξγήζεηε παξάμελεο αξρέο θαη απφςεηο, θάλνληαο ηνλ 

εαπηφ ζαο γνεηεπηηθφ ζηνπο μέλνπο, αιιά απσζεηηθφ ζηνπο θίινπο.  

Αζηακόρ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αζηαθφ, ζεκαίλεη κεγάιε εχλνηα θαη πινχην. Αλ δείηε φηη ηξψηε αζηαθνχο, 

ζεκαίλεη φηη νη αξρέο ζαο θηλδπλεχνπλ λα ραιάζνπλ απφ επηπφιαηεο ζπληξνθηέο. Αλ ν αζηαθφο είλαη 

ζεξβηξηζκέλνο κε ζαιάηα, ζεκαίλεη φηη ε επηηπρία θαη ε άλνδνο ζαο δε ζα επεξεάζεη ηνλ θαιφ ζαο 

ραξαθηήξα θαη ζα κπνξέζεηε λα ραξείηε ηηο ηδέεο ζαο ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε.  

Αζηέπια 

Αλ νλεηξεπηείηε θαζαξφ νπξαλφ κε ιακπεξά αζηέξηα, ζεκαίλεη επεκεξία θαη ζαπκάζηα πγεία. Αλ η' 

αζηέξηα είλαη ζακπά ή θνθθηλσπά, είλαη πξνκήλπκα θαθνηπρίαο θαη ζηελνρψξηαο. Αλ νλεηξεπηείηε πε-

θηάζηεξν, είλαη ζεκάδη κειαγρνιίαο θαη ζιίςεο. 

Σν λα δείηε αζηέξηα λα παξνπζηάδνληαη θαη λα ράλνληαη ζεκαίλεη πεξίεξγεο αιιαγέο ζην θνληηλφ 

κέιινλ. Αλ δείηε αζηέξη λα πέζεη επάλσ ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα πεζάλεη θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηα.  

Αζηπική ζθαίπα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηελ αζηξηθή ζθαίξα, ζεκαίλεη φηη νη πξνζπάζεηεο θαη ηα ζρέδηα ζαο ζα 

θνξπθσζνχλ ζε παγθφζκηα επηηπρία θαη δηάθξηζε. Έλα θάζκα ή εηθφλα ηνπ αζηξηθνχ ζαο εγψ θέξεη 

ζπαξαμηθάξδηεο δνθηκαζίεο.  

Αζηςνομία 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη αζηπλνκηθνί πξνζπαζνχλ λα ζαο ζπιιάβνπλ γηα θάπνην έγθιεκα, ελψ 

είζζε αζψνο, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα θαηαληθήζεηε ηνπο ερζξνχο ζαο. Σν λα νλεηξεπηείηε αζηπλνκηθή 

πεξηπνιία ζεκαίλεη πεξίεξγε ηξνπή ππνζέζεσλ.  

 

 

 

 

 

 

 



Αζηςνομικόρ 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αζηπλνκηθφ, ζεκαίλεη θαηαπίεζε απφ θάπνηνπο πνπ έρνπλ αλψηεξν πφζην 

απφ ζαο.  

 

 

 

Αζςλο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο άζπιν, ζεκαίλεη αξξψζηηα θαη δχζθνιεο δηαπξαγκαηεχζεηο, πνπ δε ζα 

κπνξέζεηε λα ηηο θεξδίζεηε παξά καλφ κε κεγάιν δηαλνεηηθά αγψλα.  

Αζσήμια 

Σν λα νλεηξεπηείηε φηη είζηε άζρεκνο ζεκαίλεη δπζθνιία ζηηο εξσηηθέο ζρέζεηο θαη δηάςεπζε ειπίδσλ. 

Αλ κηα λέα θνπέια δεη ζηνλ χπλν ηεο φηη είλαη άζρεκε, είλαη πξνκήλπκα φηη ε ακπληηθή ζηάζε ηεο 

απέλαληη ζηνλ αγαπεκέλν ηεο ζα πξνθαιέζεη άζρεκε αηκφζθαηξα θαη ζα δεκηνπξγήζεη πξνζηξηβέο 

θαη δπζαξέζθεηα.  

Αημόλοςηπο 

Σν λα νλεηξεπηείηε αηκφινπηξν ζεκαίλεη δχζηξνπνπο ζπληξφθνπο, εθηφο αλ δείηε φηη βγαίλεηε κέζα 

απφ ηνπο αηκνχο, νπφηε ζεκαίλεη φηη νη δπζθνξίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ζα είλαη παξνδηθά.  

Αηλαρ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο θνηηάδαηε ζ' έλαλ άηιαληα, ζεκαίλεη φηη ζα κειεηήζεηε πξνζερηηθά ην 

ζπκθέξνλ ζαο πξηλ θάκεηε αιιαγέο ή ηαμίδηα.  

Αηύσημα 

Αλ δείηε ζην φλεηξν ζαο αηχρεκα, ηνχην απνηειεί κηα πξνεηδνπνίεζε πσο πξέπεη λα απνθχγεηε θάζε 

ηξφπν ηαμηδηνχ γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δηφηη απεηιείηαη ε δσή ζαο. 

Αλ ην αηχρεκα πνπ είδαηε είλαη νηθνλνκηθήο θχζεσο, ζεκαίλεη φηη ζα αγσληζηείηε κε φιεο ζαο ηηο 

δπλάκεηο γηα λα θεξδίζεηε θάπνην αληηθείκελν θαη έπεηηα ζα ηδείηε θάπνην θίιν λα ράλεη ηδηνθηεζία ηεο 

ίδηαο αμίαο βνεζψληαο ηελ ππφζεζε ζαο.  

 

 

 

 

 



Αςγά 

Σν λα δείηε φηη βξίζθεηε θσιηέο κε απγά ζεκαίλεη πινχην θαη επηπρία γηα ηνπο παληξεκέλνπο θαη πνιιά 

παηδηά. 

Αλ δείηε πσο ηξψηε απγά, ζεκαίλεη ηαξαρέο ζην ζπίηη. Σα ζπαζκέλα απγά, αλ είλαη θξέζθα, ζεκαίλνπλ 

φηη ζα ιάβεηε πινχζηα δψξα. Ο θφζκνο ζα ζαο αγαπήζεη. 

Έλα θαιάζη κε απγά, ζην φλεηξν ζαο, πξνιέγεη επηθεξδείο ηνπνζεηήζεηο.  

Αςγή 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηελ απγή, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα επηηχρνπλ ηα εγρεηξήκαηα ζαο, εθηφο αλ ε 

ζθελή είλαη δπζδηάθξηηε θαη εμσηηθή ηφηε ην φλεηξφ ζαο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απνγνήηεπζε ζηε 

δνπιεηά ή ζηνλ έξσηα, κχιν πνπ ε επηηπρία θαηλφηαλ εμαζθαιηζκέλε.  

 

Αύγοςζηορ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ην κήλα Αχγνπζην, ζεκαίλεη αηπρείο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαη αζπλελλνεζία ζηηο 

εξσηηθέο ππνζέζεηο. 

Γηα κηα γπλαίθα λέα πνπ ζα δεη ζηνλ χπλν ηεο φηη πξφθεηηαη λα παληξεπηεί ηνλ Αχγνπζην, είλαη θαθφο 

νησλφο: πξνιέγεη φηη ζα δνθηκάζεη ιχπε ζηελ αξρή ηνπ έγγακνπ βίνπ ηεο.  

Αςλόρ 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχηε απιφ, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα θιεζείηε λα ππεξαζπίζεηε ηελ ηηκή ζαο, ή 

ηελ ηηκή θάπνηνπ αγαπεηνχ ζαο πξνζψπνπ. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη παίδεηε απιφ, ζεκαίλεη πσο φζν θη αλ ζαο θαηεγνξήζνπλ κεξηθνί, ε εθηίκεζε πνπ 

ππάξρεη γηα ην πξφζσπν ζαο δελ ζα δηαηαξαρηεί. 

Αλ κηα γπλαίθα δεη απηφ ην φλεηξν, ζεκαίλεη πσο ν ζχδπγνο ηεο ζα είλαη ζηξαηησηηθφο.  

Αύπα 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο πσο ζπδεηνχζαηε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αχξα, ζεκαίλεη 

φηη ζα πεξάζεηε απφ θαηαζηάζεηο δηαλνεηηθήο αλεζπρίαο θαη ζα πξνζπαζήζεηε λα αλαθαιχςεηε ηε 

δχλακε πνπ ζαο επεξεάδεη απφ ηα κέζα.  

Αςηιά 

Αλ δείηε απηηά ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη θάπνην θαθφβνπιν πξφζσπν ζαο πξνζέρεη, πξνζπαζεί λ' 

αθνχζεη ζπδεηήζεηο ζαο γηα λα κπνξέζεη λα ζαο βιάςεη.  

 

 

 



Αςηοκίνηηα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο απηνθίλεηα, ζεκαίλεη γξήγνξεο δηαδνρηθέο αιιαγέο. Αλ δείηε πσο είζηε πάλσ 

ζε απηνθίλεην, είλαη ζεκάδη πσο ην ηαμίδη πνπ ζρεδηάδεηε ζα γίλεη θάησ απφ νησλνχο δηαθνξεηηθνχο 

απ' απηνχο πνπ ππνινγίδαηε. 

Αλ δείηε πσο δελ πξνιάβαηε απηνθίλεην, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα παξεκπνδηζηείηε ζε κηαλ απφπεηξα 

λα πξνσζήζεηε ηηο πξννπηηθέο ζαο. 

Αλ δείηε πσο θαηεβαίλεηε απφ απηνθίλεην, ζεκαίλεη φηη ζα επηηχρνπλ θάπνηα ελδηαθέξνληα ζρέδηα ζαο, 

πνπ ζα ζαο γεκίζνπλ κε ηθαλνπνίεζε θαη ελζνπζηαζκφ. 

 

Αλ δείηε απηνθίλεηα-βαγφληα χπλνπ, είλαη έλδεημε φηη ν αγψλαο ζαο γηα ηε ζπγθέληξσζε πινχηνπ 

εκςπρψλεηαη απφ ηελ επηζπκία ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εγσηζκνχ θαη ιάγλσλ αξρψλ, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα δακαζηνχλ θαη λα ειεγρζνχλ. 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηξακ ή ηξφιευ, είλαη ζεκάδη φηη θάπνην πξφζσπν ελδηαθέξεηαη δσεξά λα ζαο 

δεκηνπξγήζεη άζρεκεο θαηαζηάζεηο θαη αλεζπρία. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο νδεγείηε απηνθίλεην, είλαη πξνκήλπκα φηη ν αληαγσληζκφο θαη ε δήιηα ζα 

δειεηεξηάζνπλ ηελ επηπρία ζαο. 

Αλ δείηε πσο ζηέθεζηε πάλσ ζε πιαηθφξκα απηνθηλήηνπ, ελψ ηξέρεη, ζεκαίλεη φηη ζα απνπεηξαζείηε 

λα δηεμαγάγεηε κηαλ επηρείξεζε πνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε, αιιά αλ ε πνξεία ζαο είλαη ρσξίο 

αηχρεκα, ζα επηηχρεηε. 

Αλ ε πιαηθφξκα είλαη πνιχ ςειή, ν θίλδπλνο πνπ ζα δηαηξέμεηε ζα είλαη πεξηζζφηεξν θαλεξφο' αλ 

είλαη ρακειή, ζα θηάζεηε νκαιά ζην ζθνπφ ζαο. 

Αλ δείηε πσο ηξέρεηε κε απηνθίλεην, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε αλήζπρνο θάησ απφ επράξηζηεο ζπλζήθεο, 

θαη ζα θάκεηε κηα αιιαγή ζηηο ππνζέζεηο ζαο. Τπάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο άπξεπεο ζπκπεξηθνξάο, αλ 

δείηε ηέηνην φλεηξν. 

Αλ είδαηε πσο ζαο ηξάθαξε θάπνηνο, ε επραξίζηεζε πνπ πεξηκέλαηε δε ζα θηάζεη ζην αλακελφκελν 

χςνο. 

Αλ δείηε πσο γιηηψζαηε απφ ην απηνθίλεην άιινπ, ζεκαίλεη φηη ζα θάκεηε θαιά λα απνθχγεηε θάπνηνλ 

αληίπαιν φζν πην έληηκα κπνξείηε.  

Αςηοκπάηειπα 

Σν λα δείηε απηνθξάηεηξα ζεκαίλεη φηη ζα ζαο γίλνπλ πνιιέο ηηκέο, αιιά ε δεκνηηθφηεηα ζαο ζα 

ππνθέξεη, γηαηί ν πνιχο εγσηζκφο ζαο ζα ζαο παξαζχξεη εθεί πνπ δελ πξέπεη. 

Αλ δείηε απηνθξάηνξα θαη απηνθξάηεηξα καδί, δελ είλαη νχηε θαιφ νχηε θαθφ.  

Αςηοκπάηοπαρ 

Αλ δείηε φηη ηαμηδεχεηε ζε καθξηλά κέξε γηα λα επηζθεθζείηε απηνθξάηνξα, ζεκαίλεη άζθνπα ηαμίδηα απ' 

φπνπ δελ ζ' απνθηήζεηε νχηε πινχηε νχηε γλψζε.  

 



Αςηοκηονία 

Σν λα νλεηξεπηείηε φηη απηνθηνλείηε είλαη πξνκήλπκα φηη ζαο πεξηκέλνπλ θαθνηπρίεο. Αλ δείηε άιινπο λ' 

απηνθηνλνχλ, ζεκαίλεη φηη νη απνηπρίεο ηνπο ζα έρνπλ επίδξαζε θαη ζε ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζ' αθνχζεη ζη' φλεηξν ηεο φηη ν αγαπεκέλνο ηεο απηνθηφλεζε, είλαη πξνκήλπκα 

φηη ζ' απνγνεηεπζεί απφ ηελ απηζηία ηνπ.  

Αθιέπυζη 

 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπεηε κηα αθηέξσζε, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα ιάβεηε δπζάξεζηα λέα. Αλ ηελ 

δηαβάδεηε πάλσ ζε ηάθν, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε απφ βαξηά αξξψζηηα. Αλ νλεηξεπηείηε κηα 

αθηέξσζε, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε έλαλ θαιφ θίιν.  

Αθίζερ 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη βιέπεηε αθίζεο, είλαη πξνκήλπκα δηαθσλίαο θαη αζπλελλνεζίαο αθφκα, ζεκαίλεη 

δπζάξεζηα λέα. Σν λα δείηε φηη εζείο είζηε ζηηο αθίζεο, ζεκαίλεη φηη ζ' αλαιάβεηε δπζάξεζηα θαη 

επηδήκηα θαζήθνληα.  

Αθθονία 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη βξίζθεζηε κέζα ζηελ αθζνλία, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ζπλδεζείηε 

επραξίζησο κε πινχζηνπο αλζξψπνπο θαη φηη ζα θάλεηε επηηπρεκέλα εγρεηξήκαηα. Γηα κηα λέα γπλαίθα, 

ην φξακα, ζηνλ χπλν ηεο, κηαο εμσηηθήο θαη παξακπζέληαο αθζνλίαο είλαη πξνάγγεινο απαηειήο θαη 

θεπγαιέαο απφιαπζεο, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη πην πξνζερηηθά ην θαζήθνλ ηεο απέλαληη ζηνπο θίινπο 

θαη ηνπο ζπγγελείο. Όλεηξα ηέηνηνπ είδνπο απνηεινχλ πξνεηδνπνίεζε πσο πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη κηα 

αγάπε γηα ηελ νηθνγελεηαθή δσή. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηαζέηεηε θάπνηα αθζνλία, ζεκαίλεη πσο ζην κέιινλ ε ηχρε ζα ζαο ηα θέξλεη φια 

επλντθά, αιιά ε νηθνγελεηαθή ζαο επηπρία κπνξεί λα θαηαξξεχζεη εμαηηίαο ηεο απηζηίαο ζαο.  

Αθοζίυζη 

Γηα ηνλ αγξφηε πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο δείρλεη αθνζίσζε ζην ζεφ ή ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ζεκαίλεη φηη νη 

εζνδείεο ηνπ ζα είλαη άθζνλεο θαη νη γείηνλεο ηνπ ζα είλαη θαινί θαη ζπλεξγάζηκνη. Γηα ηνπο 

εκπνξεπφκελνπο, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε πσο ηίπνηα δελ ζα απνθηεζεί κε δφιν. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί έλαλ αθνζησκέλν ζχδπγν ζεκαίλεη αγλφηεηα θαη ζχδπγν πνπ ζα 

ηελ ιαηξεχεη.  

 

 

 

 



Αθπική 

Αλ δείηε φηη είζαζηε ζηελ Αθξηθή αλάκεζα ζε θαλίβαινπο, ζεκαίλεη φηη ζα θαηαπηεζηείηε απφ ερζξνχο 

θαη θηιφληθα άηνκα. 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ νλεηξεχηεθε αθξηθαληθέο ζθελέο, ην φλεηξν ζεκαίλεη φηη ζα θάλεη ηαμίδηα πνπ ζα 

απνδεηρζνχλ κνλαρηθά θαη ρσξίο επραξίζηεζε ή θέξδνο.  

Αθπόγαλα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζεξβηξηζκέλν αθξφγαια, ζεκαίλεη φηη ζα πινπηίζεηε αλ επηδνζείηε ζε 

επηρεηξήζεηο, νπνηεζδήπνηε άιιεο εθηφο απφ αγξνηηθέο. 

Γηα έλα αγξφηε, ην φλεηξν απηφ πξνκελά θαιέο ζνδεηέο θαη επράξηζηεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Αλ δείηε 

πσο πίλαηε αθξφγαια ζεηο ν ίδηνο, ζεκαίλεη θαινηπρία ζην άκεζν κέιινλ. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, 

απηφ ην φλεηξν είλαη θαιφο νησλφο: ζχληνκα ζα ελσζνχλ.  

Ασάηηρ 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αράηε ιίζν, ζεκαίλεη ειαθξά πξφνδν ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη ζηηο δνπιεηέο 

ζαο γεληθφηεξα.  

Ασθοθόπορ 

Σν λα δείηε αρζνθφξν ζη' φλεηξν ζαο ζεκαίλεη θαθνηπρία. Αλ νλεηξεπηείηε φηη είζηε ν ίδηνο αρζνθφξνο, 

ζεκαίλεη ηαπείλσζε. Αλ δείηε φηη ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηνλ αρζνθφξν, ζεκαίλεη φηη ζα κπνξέζεηε λα 

ραξείηε ηελ επηηπρία πνπ ζα θαηαθηήζεηε.  

Ασλάδια 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη ηξψηε αριάδηα, ζεκαίλεη απνηπρία θαη εμαζζελεκέλε πγεία. Σν λα δείηε ζηνλ χπλν 

ζαο φηη ζαπκάδεηε αριαδηέο κε ηα φκνξθα θξνχηα ηνπο, ζεκαίλεη φηη ε επεκεξία είλαη πνιχ θνληά ζαο. 

Αλ δείηε πσο καδεχεηε αριάδηα, είλαη πξνκήλπκα φηη επράξηζηεο εθπιήμεηο ζ' αθνινπζήζνπλ ηηο 

απνγνεηεχζεηο. 

Αλ δείηε φηη θηηάρλεηε γιπθφ απφ αριάδηα, ζεκαίλεη φηη παίξλεηε ηα πξάγκαηα πνιχ θηινζνθηθά.  

Ασςπο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο άρπξν, ζεκαίλεη κηα άθαξπε επηρείξεζε θαη θαθή πγεία πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

κεγάιε ζηελνρψξηα. 

Γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ ζσξνχο απφ άρπξα, ζεκαίλεη πνιιέο ψξεο μνδεκέλεο ζε κάηαηεο 

αζρνιίεο θαη θιπαξίεο, πνπ ζα γίλνπλ αηηία λα δπζθεκηζηνχλ θαη λα ράζνπλ ζπδχγνπο πνπ ζα ηηο 

δνχζαλ θαη ζα ηηο πξφζεραλ. 

Άρπξα ζη' φλεηξν πξνιέγνπλ απνηπρίεο θαη θελή, ρσξίο ελδηαθέξνληα δσή. Αλ νλεηξεπηείηε δεκάηηα 

απφ άρπξα λα θαίγνληαη, είλαη ζεκάδη επεκεξίαο. Σν λα ηαΐδεηε κε άρπξν ηα δψα πξνκελά φηη νη 

θξνληίδεο ζαο γηα θείλνπο πνπ εμαξηψληαη απφ ζαο ζα είλαη αλειιηπήο.  



Ατένηι 

Αλ δείηε φηη κεζχζαηε κε αςέληη, ζεκαίλεη φηη ζα ην ξίμεηε έμσ κε ηξειινπαξέεο θαη ζα ζπαηαιήζεηε 

ηελ θιεξνλνκηά ζαο ζε αζσηείεο. 

Αλ κηα γπλαίθα δεη φηη πίλεη αςέληη κε ηνλ εξαζηή ηεο, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε πσο πξέπεη λα 

αληηζηαζεί ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα ηελ πείζεη γηα παξάλνκε εξσηηθή ζπκβίσζε. Αλ νλεηξεπηεί πσο 

είλαη κεζπζκέλε, ζα ππνρσξήζεη ρσξίο ηζρπξή πεηζψ. (Απηφ ην φλεηξν κπνξεί λα εξκελεπζεί γεληθά 

ζαλ κηα πηζαλφηεηα λα ζπαηαιήζεηε ηε δξαζηεξηφηεηα ζαο ζε ηέξςεηο).  

Aβςζζορ 

Αλ δείηε φηη θνηηάδεηε ζε κηαλ άβπζζν, ζεκαίλεη φηη ζα αληηκεησπίζεηε απεηιέο θαηάζρεζεο ηδηνθηεζίαο, 

θαη φηη ζα ππάξμνπλ θηινληθίεο θαη θαηεγνξίεο πξνζσπηθήο θχζεσο, πνπ ζα ζαο δπζθνιέςνπλ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δσήο. 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ νλεηξεχηεθε πσο θνίηαδε ζε άβπζζν, ζεκαίλεη φηη ζα θνξησζεί κε αλεπηζχκεηεο 

θξνληίδεο. Αλ δεη πσο πέθηεη ζηελ άβπζζν, ε απνγνήηεπζε ηεο ζα είλαη πιήξεο" αλ φκσο δεη πσο 

θαηάθεξε λα ηελ πεξάζεη, ή λα ηελ απνθχγεη, ζεκαίλεη φηη ζα απνθαηαζηαζεί. 

Αλςζίδα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε δεκέλνο κε αιπζίδεο, ζεκαίλεη φηη άδηθα βάξε πξφθεηηαη λα ξηρηνχλ ζηνπο 

ψκνπο ζαο' κα αλ δείηε πσο θαηαθέξαηε λα ηηο ζπάζεηε, ζα απαιιαγείηε απφ θάπνηα δπζάξεζηε 

επηρείξεζε ή θνηλσληθή ππνρξέσζε. 

Αλ δείηε αιπζίδεο, είλαη πξνκήλπκα φηη θάπνηνη πνπ ζαο θζνλνχλ ζα ζαο ζπθνθαληήζνπλ θαη ζα 

θάλνπλ πξνδνηηθά ζρέδηα ζε βάξνο ζαο. 

Αλ δείηε αιπζίδεο ζε άιινπο, ζεκαίλεη θαθνηπρία ζ' απηνχο.  

Αλώνιζμα 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αισλίδεηε ζηηάξη, ζεκαίλεη πξφνδν ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη νηθνγελεηαθή επηπρία. 

Αλ ζηε δηάξθεηα ηνπ αισλίζκαηνο ζαο ζπκβεί θάπνην αηχρεκα, ζεκαίλεη φηη ε επηπρία ζαο ζα 

δηαηαξαρζεί απφ ζιηβεξφ επεηζφδην.  

' Αμαξα 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο άκαμα, ζεκαίλεη πσο ζα δνθηκάζεηε ηθαλνπνίεζε, θαη φηη ζα θάκεηε 

επηζθέςεηο. 

Αλ δείηε πσο ηαμηδεχηεηε κε άκαμα, ζα πάζεηε θάπνηα αξξψζηηα, πνπ γξήγνξα φκσο ζα πεξάζεη, θαη 

ζα ραξείηε πγεία θαη πιενλεθηηθέο ζέζεηο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ςάρλεηε γηα άκαμα, ζα ρξεηαζηεί λα εξγαζηείηε ζθιεξά, αιιά ηειηθά ζα ιάβεηε κηα 

θαιή αληακνηβή. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξέρεηε αλεβαζκέλνο πάλσ ζε άκαμα, ζεκαίλεη απψιεηεο θαη πηψζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Αλ δείηε πσο νδεγνχζαηε άκαμα, ζεκαίλεη κεηαθφκηζε ή αιιαγέο ζηηο επηρεηξήζεηο. 



Σν λα δεηο πσο νδεγείο άκαμα ζε θαηεθφξα είλαη πξνκήλπκα δπζθνξίαο θαη δεκηάο. 

Αλ δεηο φηη πξνρσξείο κε άκαμα ζε ιφθν, ζεκαίλεη βειηίσζε ησλ ππνζέζεσλ ζνπ. Μηα 

βαξπθνξησκέλε άκαμα είλαη πξνκήλπκα φηη ην θαζήθνλ ζα ζαο θξαηήζεη ςειά ην εζηθφ παξ' φιεο ηηο 

δπζθνιίεο. 

Αλ δείηε πσο νδεγείηε άκαμα ζε ιαζπσκέλα λεξά, είλαη θαθφο νησλφο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα νδεγεζείηε 

ζε αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο. Μία ζθεπαζκέλε άκαμα ζεκαίλεη κπζηεξηψδε πεξηπινθή, πνπ ζα 

θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη νδεγεί άκαμα ζε επηθίλδπλα ζεκεία, ζεκαίλεη φηη ζα νδεγεζεί 

ζε άζρεκα κπεξδεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα ηεο πξνμελήζνπλ ηξφκν. Αλ δεη πσο δηαζρίδεη θαζαξφ 

ξπάθη κε άκαμα, ζχληνκα ζα απνιαχζεη επηηπρίεο. 

Μηα ζπαζκέλε άκαμα ζεκαίλεη απνγνήηεπζε θαη απνηπρία.  

Αμάξι 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο ηξέρεηε κε ακάμη, ζεκαίλεη φηη επράξηζηεο αλακλήζεηο θαη επεκεξία ζα ζαο 

δψζνπλ ραξά. Αλ δείηε πσο ηαμηδεχεηε κε ακάμη λχρηα, ζπληξνθηά κε άιινπο, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε 

θάπνην κπζηηθφ πνπ ζα πξνζπαζήζεηε λα ην θπιάμεηε απφ ηνπο θίινπο ζαο. 

Αλ δείηε πσο βξηζθφζαζηε ζε ακάμη κε γπλαίθα, θάπνην ζθάλδαιν ζα ζκίμεη ην φλνκα ζαο κε ην φλνκα 

άιισλ πνπ δελ έρνπλ θαιή θήκε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο νδεγείηε έλα αγνξαίν ακάμη, ζεκαίλεη ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, κε κηθξή πηζαλφηεηα 

πξνφδνπ.  

' Αμβυναρ 

Αλ νλεηξεπηείηε άκβσλα, ζεκαίλεη ζιίςε θαη αλαζηάησζε. Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη είζηε πάλσ ζε 

άκβσλα, πξνκελχεηαη αξξψζηηα θαη αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα ζε νπνηνδήπνηε εκπφξην.  

Αμέθςζηορ 

Ο ακέζπζηνο ζε φλεηξν αληηπξνζσπεχεη ηθαλνπνίεζε θαη θαιέο δνπιεηέο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα 

νλεηξεπηεί ηελ απψιεηα ακέζπζηνπ, ζεκαίλεη δηαθνπή δεζκνχ θαη παξακέιεζε ζηνλ έξσηα.  

Αμεπική 

Οη αλψηεξνη αμησκαηνχρνη ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί κε ηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο, θαη νη άιινη 

άλζξσπνη θαιά ζα θάλνπλ λα πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα ην άηνκν ηνπο, γηαηί επίθεηηαη θάπνηα δηαηαξαρή 

χζηεξα απφ απηφ ην φλεηξν.  

' Αμμορ 

Σν λα νλεηξεπηείηε άκκν, ζεκαίλεη απψιεηα θαη αλέρεηα.  

 

 



Αμπέλι 

Αλ νλεηξεπηείηε ακπέιη, ζεκαίλεη επλντθέο ηνπνζεηήζεηο θαη χπνπην έξσηα. 

Αλ δείηε φηη ην ακπέιη δελ είλαη πεξηπνηεκέλν θαη ηα ζηαθχιηα είλαη ραιαζκέλα θαη κπξίδνπλ άζρεκα, 

ζεκαίλεη απνγνεηεχζεηο πνπ ζα επηζθηάζνπλ ηηο πην αηζηφδνμεο πξννπηηθέο ζαο.  

Αμμυνία 

Η ακκσλία ζ' έλα φλεηξν ζεκαίλεη δπζαξέζθεηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά θίινπ. Φηινληθίεο θαη δηαθνπή 

ζρέζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ απηφ ην φλεηξν. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε κπνπθάιηα ακκσλίαο, ζεκαίλεη πσο ζα απνγνεηεπζεί απφ ην ραξαθηήξα 

θαη ηηο πξνζέζεηο θάπνηνπ πξνζψπνπ πνπ ην ζεσξνχζε θηιηθφ.  

Αμόνι 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ππξσκέλν ακφλη λα ην ρηππνχλ θαη λα πεηάεη ζπηλζήξεο, ζεκαίλεη επράξηζηε 

εξγαζία" γηα ηνλ αγξφηε, ζεκαίλεη άθζνλε ζνδεηά* γηα ηηο γπλαίθεο, ην φλεηξν απηφ πξνκελχεη επλντθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ςπρξφηεηα ή κηθξέο 

εχλνηεο. Σα κέζα ηεο επηηπρίαο είλαη ζηελ εμνπζία ζαο, αιιά γηα λα ηελ θαηαθηήζεηε, ζα ρξεηαζηεί λα 

κνρζήζεηε κέζα ζε δπζθνιίεο. Αλ δείηε πσο έζπαζε ην ακφλη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ράζεη, απφ δηθή 

ζαο ακέιεηα, ζπνπδαίεο επθαηξίεο πνπ δελ μαλάξρνληαη.  

Αμύγδαλα 

Σν φλεηξν πνπ έρεη ζρέζε κε ακχγδαια είλαη θαιφο νησλφο. Πξνιέγεη πινχην. Ωζηφζν, ε ιχπε δελ ζα 

ιείςεη γηα έλα ζχληνκν δηάζηεκα. Αλ ηα ακχγδαια είλαη θνχθηα, ε απνγνήηεπζε ζαο γηα θάηη πνπ 

επηζπκνχζαηε ζα είλαη πιήξεο, σζφηνπ λα έξζνπλ θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο.  

Ανάγκη - Ανέσεια 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη βξίζθεζηε ζε αλάγθε, ζεκαίλεη φηη αγλνήζαηε ηηο αλάγθεο ηεο δσήο. 

Αλ δείηε φηη δείηε ρσξίο δπζαξέζθεηα ζηελ θαηάζηαζε ηεο αλέρεηαο, ζεκαίλεη φηη ζα αλερζείηε 

θαθνηπρίεο πνπ πξνυπνζέηνπλ εξσηζκφ θαη φηη ζα δείηε ηα ζχλλεθα λα εμαθαλίδνληαη. 

Σν λα αλαθνπθίδεηε αλάγθε ζη' φλεηξν ζαο δείρλεη φηη ζα εθηηκεζείηε γηα ηελ θαινζχλε θαη ηελ 

αληδηνηέιεηά ζαο.  

Ανανάρ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη θξαηάηε αλαλά, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη κε ηα αγθάζηα ηνπ αλαλά ηξππήζαηε ηα δάρηπια ζαο, ελψ ηνλ εηνηκάδαηε γηα ην 

ηξαπέδη, ζεκαίλεη φηη ζα δνθηκάζεηε απνηπρίεο ζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο ζαο, ηειηθά φκσο θη απηέο ζα 

έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα θαη ζα ζαο δψζνπλ ραξά.  

 



Ανάπηπορ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αλάπεξν θαη αθξσηεξηαζκέλν, ζεκαίλεη πείλα θαη ζηελνρψξηα κεηαμχ ησλ 

θησρψλ, θαη ζα πξέπεη λα ζπκβάιεηε ζηελ αλαθνχθηζε ηνπο. Επίζεο, είλαη ζεκάδη πξνζσξηλήο 

θάκςεο ζην εκπφξην.  

Αναποδιά · Ανηιξοόηηηα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ζαο έηπραλ αλαπνδηέο, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε απνηπρίεο θαη ζπλερείο 

άζρεκεο πξννπηηθέο. 

Αλ δείηε άιινπο ζε αλαπνδηέο, ζεκαίλεη ζθπζξσπά πεξηβάιινληα θαη ε αξξψζηηα θάπνηνπ πξνζψπνπ 

ζα πξνθαιέζεη ζνβαξνχο θφβνπο γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ζρεδίσλ*. 

* Οη παιηνί νλεηξνθξίηεο εξκελεχνπλ ην φλεηξν απηφ σο ζεκάδη εξρφκελεο επεκεξίαο. Η εξκελεία απηή 

δελ είλαη ζσζηή. ηνλ άλζξσπν ιεηηνπξγνχλ δχν δπλάκεηο, κία απφ ηα κέζα θαη κία άιιε απφ ηα έμσ. 

Πεγάδνπλ απφ δχν μερσξηζηέο ζθαίξεο" ε δσηθή δηάλνηα επεξεαζκέλε απφ ηνλ πξνζσπηθφ θφζκν 

ησλ ζαξθηθψλ νξέμεσλ θαη ε πλεπκαηηθή δηάλνηα επεξεαζκέλε απφ ην βαζίιεην ηεο νηθνπκεληθήο 

Αδειθφηεηαο, παξνπζηάδνπλ αληαγσληζηηθά θίλεηξα ζηελ νλεηξηθή ζπλείδεζε. Αλ απηέο νη δχν 

δπλάκεηο είλαη ζε αξκνλία, ην πλεχκα ή δηαλνεηηθή εηθφλα ηεο νλεηξηθήο δηάλνηαο ζα βξεη κηα θαηά 

γξάκκα εθπιήξσζε ζηε δσή ηνπ νλεηξεπφκελνπ. Σα επράξηζηα αηζζήκαηα ηνπ ζψκαηνο πξνζθαινχλ 

ηελ πλεπκαηηθή αγσγή.  

 

 

Αναπνοή 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη θάπνην πξφζσπν κε θαζαξή θαη γιπθηά αλάζα ήξζε θνληά ζαο, ζεκαίλεη 

πσο ζα δείμεηε αμηέπαηλε ζπκπεξηθνξά θαη ζα επαθνινπζήζνπλ επηηπρίεο εκπνξηθέο θαη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ζεκαληηθά νθέιε. 

Αλ ε αλάζα είλαη δχζνζκε, ζεκαίλεη αξξψζηηα θαη παγίδεο. 

Αλ δείηε πσο ζαο θφπεθε ε αλάζα, είλαη πξνκήλπκα απνηπρίαο εθεί φπνπ ε επηηπρία θαηλφηαλε 

εμαζθαιηζκέλε  

Αναππίσηζη   

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αλεβαίλεηε ζε ιφθν ή βνπλφ θαη θηάλεηε ζηελ θνξπθή, ζα ππεξληθήζεηε ηα πην 

θνβεξά εκπφδηα αλάκεζα ζε ζαο θαη 

 ζ' έλα επηπρηζκέλν κέιινλ" αλ φκσο δείηε πσο δελ θαηαθέξαηε λα θηάζεηε ζηελ θνξπθή, ηα πην 

αγαπεκέλα ζαο ζρέδηα ζα γλσξίζνπ\ ηελ απνηπρία. 

 Αλ δείηε πσο αλεβαίλεηε κηα ζθάια σο ην ηειεπηαίν ζθαιί, ζα επί ηχρεηε ζηηο επηρεηξήζεηο" κα αλ 

ζπάζεη ε ζθάια, ζα βπζηζηείηε ζε απξνζδφθεηεο ζηελνρψξηεο, θαη κπνξεί λα ζαο ζπκβνχλ 

αηπρήκαηα. 

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζθαξθαιψλεηε ζηελ πιεπξά ελφο ζπηηηνχ θαηά κπζηεξηψδε ηξφπν, θαη μαθληθά 



αλνίγεηαη κπξνζηά ζαο έλα παξάζπξν γηα λα κπείηε κέζα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα θάκεηε ή έρεηε θά 

κεη εμαηξεηηθά ηνικήκαηα παξά ηελ αληίζεζε ησλ θίισλ ζαο, αιιά η επηηπρία ηειηθά ζα ζηεθαλψζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ζαο, αλ θαη ζα ππάξμνπλ ζηηγκέο πνπ ζα ζαο θπξηεχζεη ζρεδφλ ε απειπηζία. 

  

  

   

Ανάζηαζη  

 Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη αλαζηεζήθαηε απφ ηνπο πεζακέλνπο απηφ ζεκαίλεη φηη έπεηηα απφ ηηο 

δπζθνιίεο ηειηθά νη πξνζπάζεηέο ζαο ζα έρνπλ επράξηζην ηέινο. 

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη άιινη αλαζηήζεθαλ, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα £ ρεηε θαζαξίεο θαη ζηελνρψξηεο 

πνπ ζα ειαθξχλνπλ θαη ζα μεπεξαζηνχλ ράξε ζε θαινχο θίινπο ζαο. 

  

  

   

' Ανδπαρ  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλαλ σξαίν άληξα, ζεκαίλεη φηη ζ' απνθηήζεηε πινχηε θαη ζα επραξηζηεζείηε 

ζηε δσή ζαο. Αλ φκσο ν άλδξα είλαη θαθνθακσκέλνο θαη θαθφο, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε απνγνεηεηζεηο 

θαη πξνβιήκαηα. 

 Γηα κηα γπλαίθα, αλ νλεηξεπηεί σξαίν άλδξα, ζεκαίλεη φηη ζα δηαθξηζεί. Αλ ν άλδξαο είλαη άζρεκνο, ζα 

έρεη κπεξδέκαηα κε πξφζσπα πνπ ηα ζεσξνχζε θίινπο. 

  

  

   

 

Ανέκδοηο  

 Αλ δείηε πσο δηεγφζαζηε θάπνην αλέθδνην, ζεκαίλεη φηη ζα πξνηκήζεηε κηα εχζπκε ζπληξνθηά απφ 

κηαλ άιιε πνπ έρεη πλεπκαηηθά ε< δηαθέξνληα, θαη πσο νη ππνζέζεηο ζαο ζα είλαη ην ίδην αζηαζείο κ 

ζαο. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ νλεηξεχηεθε πσο άθνπζε λα ηεο δηεγνχληαη αλέθδνηα, ζεκαίλεη φηη ζα βξεζεί 

κε εχζπκε παξέα ραξνθφπσλ 

  

  

   

 

 



Ανεμόμςλορ  

 Αλ δείηε αλεκφκπιν λα δνπιεχεη, ζεκαίλεη πιεζψξα απφ επράξηζηα πεξηζηαηηθά θαη ηθαλνπνίεζε. Αλ 

δείηε αλεκφκπιν ζπαζκέλν, ε λαη πξνκήλπκα πσο ζα ζαο ζπκβνχλ ηα αληίζεηα. 

  

  

   

' Ανεμορ  

 Αλ νλεηξεπηείηε απαιφ αέξα λα ζαο θπζάεη, ζεκαίλεη φηη ζ' απνθηήζεηε κεγάιε πεξηνπζία, 

δεκηνπξγεκέλε κε ζηεξήζεηο θαη θφπνπο, αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχγαηε αέξα λα ζθπξίδεη, είλαη 

πξνκήλπκα νη απνμελσζείηε απφ θάπνηνλ πνπ ε δσή ηνπ είλαη άδεηα. Αλ δείηε πσο πεξπαηάηε ελάληηα 

ζηνλ άλεκν, ζεκαίλεη φηη ζ' αληηζηαζείηε ζαξξαιέα ζηνλ πεηξαζκφ θαη κ' επηκνλή πξσηνθαλή ζα 

επηηχρεηε ην ζθνπφ ζαο. Αλ ν αέξαο ζαο ζπξψρλεη ρσξίο λα ην ζέιεηε, πξνκελχνληαη εκπνξηθέο 

απνηπρίεο θαη απνγνήηεπζε ζηνλ έξσηα. πνπ ζαο ζπξψρλεη πξνο ηα εθεί πνπ ζέιεηε λα πάηε, πνπ ζα 

ζαο βνεζήζνπλ. 

  

  

   

Ανεμοζηπόβιλορ  

 Αλ δείηε φηη πηαζηήθαηε κέζα ζε αλεκνζηξφβηιν, ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ ζ' αληηκεησπίζεηε δπζάξεζηα 

γεγνλφηα. 

 Μηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη βξέζεθε ζε αλεκνζηξφβηιν θαη δελ κπνξεί λα θξαηήζεη ηα 

θνπζηάληα ηεο, θαη πσο ηεο έρνπλ ηπιίμεη γχξσ απφ ηε κέζε, ζεκαίλεη φηη ζα κπεξδεπηεί ζε δεζκνχο 

πνπ ζα ηελ νδεγήζνπλ ζε εμεπηειηζκφ ηνπ νλφκαηφο ηεο θαη θνηλσληθή απνκφλσζε. 

  

  

   

 

Ανεξάπηηηορ  

 νλεηξεπηείηε πσο έρεηε κεγάιε αλεμαξηεζία, ζεκαίλεη πσο έρε-αλ ερζξφ πνπ ζα ζαο αδηθήζεη. 

 νλεηξεπηείηε πσο θεξδίδεηε ρξεκαηηθή αλεμαξηεζία, ίζσο δελ ; ηφζν ηπρεξφο πξνο ην παξφλ, αιιά ηα 

θαιά απνηειέζκαηα δελ 3γήζνπλ λα έξζνπλ. 

  

  

   

 



' Ανεπγορ  

νλεηξεπηείηε πσο είζηε άλεξγνο (-ε), ζεκαίλεη πσο δελ ζα κπνξέζεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο 

επηζπκίεο θαη ηα ζρέδηα ζαο. δείηε πσο νη θίινη ζαο είλαη άλεξγνη, ζεκαίλεη πσο ζα ηνπο απα-ήζνπλ 

πξνβιήκαηα. Μηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο δεη κηα ηεκπέιηθε δσή, ζεκαίλεη πψο ζα απνθηήζεη 

θαθέο ζπλήζεηεο θαη είλαη πηζαλφ λα παληξεπηεί αλέκειν άληξα. 

  

  

   

Ανετιά  

κηα γπλαίθα δεη ζη' φλεηξν ηεο ηελ αλεςηά ηεο, είλαη πξνκήλπκα 

 φηη ζα ηεο ζπκβνχλ αλαπάληερεο δπζθνιίεο θαη άζθνπεο ζηελνρψξηεο ζην πξνζερέο κέιινλ. 

  

  

   

Ανηζςσία- Αγσορ  

 Έλα φλεηξν απηνχ ηνπ είδνπο κεξηθέο θνξέο είλαη θαιφο νησλφο θαη ζεκαίλεη, χζηεξα απφ απεηιεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, επηηπρία θαη πλεπκαηηθή αλαδσνγφλεζε. 

 Αλ φκσο ν νλεηξεπφκελνο δεη πσο αλεζπρνχζε γηα θάπνηα ζεκαληηθή ππφζεζε, ζεκαίλεη 

θαηαζηξνθηθφ ζπλδπαζκφ επηρεηξεζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  

  

 Aνθη  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο δέληξα θαη ζάκλνπο αλζηζκέλνπο, ζεκαίλεη πσο φπνπ λάλαη έξρεηαη γηα ζαο 

επνρή κεγάιεο επεκεξίαο. 

  

  

   

 

Ανθοδέζμη  

 Αλ νλεηξεπηείηε κηαλ αλζνδέζκε κε φκνξθα θαη πινχζηα ρξψκαηα, ζεκαίλεη θιεξνλνκηά απφ θάπνηνλ 

άγλσζην θαη πινχζην ζπγγελή" επίζεο ζεκαίλεη επράξηζηεο, εχζπκεο ζπλαζξνίζεηο λεαξψλ. 

  

  

 Αλ δείηε κηα καξακέλε αλζνδέζκε, ζεκαίλεη αξξψζηηα θαη ζάλαην. 



  

  

   

Ανθπακυπςσείο   

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθφζαζηε ζ' έλα αλζξαθσξπρείν θαη είδαηε αλζξαθσξχρνπο, είλαη ζεκάδη πσο 

θάπνηα θαθή ζέιεζε ζα ελεξγήζεη γηα ηελ πηψζε ζαο* κα αλ δείηε πσο έρεηε κεηνρή ζε 

αλζξαθσξπρείν, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε κηα ζίγνπξε επέλδπζε ζε θάπνηα εκπνξηθή δνπιεηά. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο εμνξχζζεη θάξβνπλν, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα γίλεη γπλαίθα 

κεζίηε αθηλήησλ ή νδνληνγηαηξνχ. 

  

  

   

Ανθπυποκηονία  

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηαπξάηηεηε αλζξσπνθηνλία, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε απφ αγσλία θαη 

ηαπείλσζε ιφγσ ηεο αδηαθνξίαο ησλ άιισλ, θαη ην ςπρξφ πεξηβάιινλ ζαο ζα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ζηνπο γχξσ ζαο. 

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο έλαο θίινο ζαο απηνθηνλεί, ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα πάξεηε κία πνιχ 

δχζθνιε απφθαζε. 

  

  

   

' Ανοδορ  

 Αλ δείηε πσο θηάζαηε ζην αλψηαην ζεκείν αλφδνπ, ή ζηελ θνξπθή .αο ζθάιαο, ρσξίο λα ζθνληάςεηε 

ή λα ηξεθιίζεηε, είλαη θαιφ ζεκά-.' αιιηψο ζα έρεηε εκπφδηα λα ππεξληθήζεηε, πξηλ επηηχρεηε θάηη θαη». 

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη αλεβαίλεηε ζε πςειέο ζέζεηο, ζεκαίλεη κειέηε ή πξφνδν, πνπ ζα ζαο θέξνπλ ηελ 

επηζπκεηή επεκεξία. Αλ δείηε φηη αλπςψλεζηε ζηνλ αέξα, είλαη πξνκήλπκα πσο ζ' απνθηήζεηε 

αλαπάληερα πινχηε θαη επραξηζηήζεηο, αιιά ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηηο ζρέζεηο ζαο, γηα λα κε 

ζαο ζπκβνχλ αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο. 

 

' Ανοιξη  

 Σν λα νλεηξεπηείηε ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο, ζεκαίλεη επηηπρεκέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη επράξηζηεο 

ζπληξνθηέο. Αλ ε άλνημε έξρεηαη κε αθχζηθν ηξφπν, ζεκαίλεη γηα ζαο απψιεηεο ή δπζθνξία. 

  

   



Ανηέπειζμα  

 Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη αλεβαίλεηε ζ' έλα πέηξηλν αληέξεηζκα, ζεκαίλεη ξαγδαία άλνδν ζηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο, θαη φηη ζα ηνθηήζεηε κεγάιε εθηίκεζε απφ ηνπο θίινπο ζαο θαη ην θνηλφ. Γηα 

ηνπο εξσηεπκέλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ φηη αλεβαίλνπλ καδί ζ' έλα αληέξεηζκα, ζεκαίλεη πξψηκν γάκν 

θαη αθνζίσζε. Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη θαηεβαίλεηε ή πέθηεηε απφ έλα πέηξηλν ηέξεηζκα, νη ηχρεο 

ζαο ζα αληηζηξαθνχλ. 

  

   

Ανηιγπαθή  

 Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο πσο αληηγξάθεηε, ζεκαίλεη δπζκελή απνηειέζκαηα απφ θαιά δνθηκαζκέλα 

ζρέδηα. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο αληηγξάθεη κηα επηζηνιή, ζεκαίλεη φηη ζα πξνθαηαιεθζεί 

ιαζεκέλα απφ ηελ αγάπε ηεο γηα νξηζκέλε ηάμε αλζξψπσλ.  

  

   

Ανηιλόπη  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αληηιφπεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πςειέο θηινδνμίεο, πνπ φκσο ζα 

κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ αλάπηπμε κεγάιεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη αληηιφπε λα παξαπαηάεη θαη λα πέζεη απφ ςειά, ζεκαίλεη πσο ν 

έξσηαο ζηνλ νπνίν πξνζβιέπεη ζα α-δεηρζεί ε θαηαζηξνθή ηεο. 

  

   

Ανηίπαλορ *  

 Αλ δείηε φηη ζπλαληεζήθαηε κε έλαλ αληίπαιν, ζεκαίλεη φηη ζα απνθξνχζεηε ακέζσο νπνηεζδήπνηε 

επηζέζεηο θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ζαο. Μπνξεί επίζεο λα απεηιεζείηε απφ αξξψζηηα κεηά απφ απηφ ην 

φλεηξν. 

 Αλ είδαηε πσο θαηαληθήζαηε αληίπαιν, ζα απνθχγεηε ζνβαξή θαηαζηξνθή. 

  

  

   

 

 

 

 



Ανηλία  

 Αλ νλεηξεπηείηε αληιία, ζεκαίλεη δχλακε θαη επηθεξδέο εκπφξην, θαζψο επίζεο πινχηε, πγεία θαη 

εθπιήξσζε νλείξσλ. Σν λα δείηε ζπαζκέλε αληιία ζεκαίλεη φηη ηα κέζα γηα πην επράξηζηε δσή ζα 

εμαληιεζνχλ γηα άιιεο αλάγθεο. 

 Αλ δείηε πσο δνπιεχεηε κηαλ αληιία, ζεκαίλεη φηη ε δσή ζαο ζα είλαη γεκάηε απφ επράξηζηεο θαη 

επηθεξδείο ηνπνζεηήζεηο. 

  

  

   

Αξίνα  

 Αλ δείηε αμίλα ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ηειεηψζεηε εξγαζίεο πνπ έρεηε αξρίζεη θαη 

πνπ ζαο είλαη ελνριεηηθέο. 

  

  

   

Απαγυγή  

 Σν λα νλεηξεπηείηε απαγσγή δελ είλαη θαιφ φλεηξν. Γηα ηνπο παληξεκέλνπο ζεκαίλεη φηη θξαηνχλ 

ζέζεηο ησλ νπνίσλ ηα θαζήθνληα είλαη αλίθαλνη λα θέξνπλ ζε πέξαο, θαη φηη ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα 

γηα λα κε ξεδηιεπηνχλ. Γηα ηνπο αλχπαληξνπο πξνιέγεη απνγνεηεχζεηο θαη απηζηία απφ κέξνπο ησλ 

αλδξψλ. 

  

  

   

Απαίηηζη  

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη θάπνηνο δεηά ηε θηιαλζξσπία ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα βξεζείηε ζε δχζθνιε ζέζε, 

αιιά κε ηελ επηκνλή ζαο ζα ηα θαηαθέξεηε λ' αλαθηήζεηε ηελ ππφζηαζε ζαο. Αλ ε απαίηεζε είλαη 

αδηθαηνιφγεηε, εηνηκαζηείηε λα γίλεηε αξρεγφο ζηνλ θχθιν ζαο ή ζηελ επηζηήκε ζαο. Γηα ηνπο εξαζηέο, 

επίκνλεο απαηηήζεηο ζεκαίλνπλ επηείθεηα θαη απφ ηα δχν κέξε. 

  

  

   

 

 

 



Απάηη  

  

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο εμαπαηήζαηε έλα πξφζσπν, ζεκαίλεη πσο ζα εμαπαηήζεηε ηνλ ππάιιειν ζαο κε 

ζθνπφ λα θεξδίζεηε, πσο ζα ελδψζεηε ζε άπξεπεο δηαζθεδάζεηο θαη πσο ζα ράζεηε ηελ ππφιεςε 

ζαο. 

 Αλ δείηε πσο είζηε εζείο ν απαηεκέλνο, ζεκαίλεη πσο ε απφπεηξα ησλ ερζξψλ ζαο λα ζαο 

δπζθεκίζνπλ θαη λα ζαο κεηψζνπλ ζα απνηχρεη. 

 Αλ δείηε πσο θαηεγνξείηε θάπνηνλ γηα απάηε, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο πξνζθεξζεί ζέζε κε κεγάιεο 

απνιαβέο. 

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο εμαπάηεζαλ ζηε δνπιεηά, ζα ζπλαληήζεηε αλζξψπνπο παλνχξγνπο πνπ 

επηδηψθνπλ λα ζαο θφςνπλ ηελ ηχρε. Γηα έλα λεαξφ άηνκν πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο έπεζε ζχκα απάηεο 

ζε ηρεξά παηρλίδηα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ράζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ ηνλ αγαπεκέλν ηεο εμαηηίαο 

θαπγάδσλ θαη παξεμεγήζεσλ. 

  

  

   

Απέσθεια  

 Αλ δείηε φηη απερζάλεζηε έλα πξφζσπν, ζεκαίλεη φηη ζα ληψζεηε αξέζθεηα γηα θάπνηνλ, θαη φηη ε 

ππνςία ζαο γηα ηελ ηηκηφηεηα ηνπ η απνδεηρηεί βάζηκε. 

 Αλ δείηε φηη ζαο απερζάλνληαη άιινη, απηφ πξνκελχεη φηη νη θαιέο 3ζζέζεηο ζαο γηα άιινπο ζα 

ππνρσξήζνπλ ζηελ ηδηνηέιεηα. Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο ηελ απερζάλεηαη ν εξαζηήο )ο, 

ζεκαίλεη πσο ζα αγαπήζεη έλαλ άλζξσπν πνπ κε θαλέλα ηξφπν ;λ ηεο ηαηξηάδεη. 

  

  

   

' Απιζηορ   

Αλ νλεηξεπηείηε φηη νη θίινη ζαο είλαη άπηζηνη, ζεκαίλεη φηη έρνπλ κεγάιε εθηίκεζε ζην πξφζσπν ζαο. 

 Αλ έλαο εξσηεπκέλνο (-ε) νλεηξεπηεί φηη ν ζχληξνθνο ηνπο είλαη αζηφο, ζεκαίλεη έλαλ επηπρηζκέλν 

γάκν. 

  

  

   

 

 

 

 



Αποβάθπα  

 Αλ δείηε φηη βξίζθεζηε ζε απνβάζξα, ζεκαίλεη φηη ζρεδηάδεηε λα θάλεηε δπζάξεζηα ηαμίδηα, θαη 

ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο λα έρεηε αηπρήκαηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξηπιαληέζηε κφλνο ζηα ζθνηεηλά, 

ζε-ηίλεη ερζξνχο, αιιά αλ ν ήιηνο ιάκπεη, είλαη έλδεημε φηη ζα κπνξείηε λα απνθχγεηε επηθίλδπλνπο 

ερζξνχο. 

 Σν λα δείηε φηη ζηέθεζηε ζε απνβάζξα ζεκαίλεη πσο νη αγψλεο ζαο α αλαγλψξηζε θαη επεκεξία ζα ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηηκέο θαη πςειέο ζέζεηο. 

  

  

   

Απόγεςμα  

 Αλ κηα γπλαίθα δεη ζηνλ χπλν ηεο έλα απφγεπκα, ζεκαίλεη φηη ζα πηάζεη θηιίεο πνπ ζα δηαξθέζνπλ θαη 

ζα είλαη θαιέο. Αλ ην απφγεπκα είλαη ζπλλεθηαζκέλν ή βξνρεξφ, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε θαη 

δπζαξέζθεηα. 

  

  

   

Απόγνυζη  

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη βξίζθεζηε ζε απφγλσζε, ζεκαίλεη φηη ζα ζπλαληήζεηε πνιιέο αληημνφηεηεο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ζαο. 

 Σν λα δείηε άιινπο λα βξίζθνληαη ζε απφγλσζε ζεκαίλεη δχζθνιε θαη ζιηβεξή θαηάζηαζε θάπνηνπ 

θίινπ ή ζπγγελή. 

  

  

   

Αποδοσή*  

 Γηα έλα επηρεηξεκαηία πνπ νλεηξεχηεθε πσο έγηλε δεθηή πξφηαζε ηνπ, ζεκαίλεη φηη ζα επηηχρεη ζε 

θάπνην εκπφξην ηνπ πνπ κέρξη ηψξα θαηλφηαλ θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία. 

 Γηα έλαλ εξσηεπκέλν πνπ είδε πσο έγηλε δεθηφο απφ ηελ αγαπεκέλε ηνπ, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα 

παληξεπηεί ην αληηθείκελν ηνπ ζαπκαζκνχ ηνπ. 

 * Αλ απηφ ην φλεηξν πξνθιήζεθε απφ ππεξβνιηθή αγσλία θαη αδπλακία, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη ην 

αληίζεην. Οη ζηνηρεηψδεηο επηδξάζεηο ζπρλά παίδνπλ παηρλίδηα, ζε αζζελείο θαη εχπηζηεο δηάλνηεο, κε 

ςεχηηθεο θαη απαηειέο ππνβνιέο. Η θαλνληθή ινηπφλ εξκελεία ηνπ νλείξνπ πξνυπνζέηεη φηη ν 

άλζξσπνο πνπ είδε ην φλεηξν δνχζε ζε κηα δσή αγλή, εληζρπκέλε απφ κηα ηζρπξή ζέιεζε, ειέγρνληαο 

έηζη ηε κνίξα ηνπ κε ηελ εθδίσμε απφ απηήλ αζέιεησλ δηεηζδχζεσλ. 



  

  

   

Αποθήκη   

Αλ νλεηξεπηείηε απνζήθε, ζεκαίλεη επηηπρία. Σν λα δείηε άδεηα απνζήθε είλαη έλδεημε φηη ζα ζαο 

εμαπαηήζνπλ θαη ζα απνγνεηεπζείηε απφ θάπνην ζρέδην ζαο γηα ην νπνίν έρεηε πξνζπαζήζεη θαη 

θνπξαζηεί. 

  

  

   

Αποκεθαλιζμόρ  

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο απνθεθάιηζαλ, ζπληξηπηηθή ήηηα ή απνηπρία ζε θάπνην εγρείξεκα ζα 

επαθνινπζήζεη ζχληνκα. 

 Αλ δείηε άιινπο απνθεθαιηζκέλνπο, αιιά ζπλάκα λα ηξέρνπλ αίκαηα, είλαη πξνκήλπκα ζαλάηνπ ή 

εμνξίαο. 

  

  

   

Αποκλήπυζη  

 Αλ δείηε φηη απνθιεξσζήθαηε, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα λα πξνζέμεηε θαιά ηελ επηρείξεζε ζαο θαη ηελ 

θνηλσληθή ζαο ππφζηαζε. 

  

  

 Γηα έλα λέν άλδξα, ην λα νλεηξεπηεί φηη ράλεη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ ;μ αηηίαο αλππαθνήο ηνπ, είλαη 

πξνκήλπκα φηη ζα θεξδίζεη ηελ εχλνηα :σλ γνλέσλ ηνπ γηα ηε ζχλαςε ηαηξηαζηνχ γάκνπ. Γηα κηα 

γπλαίθα, ηεκαίλεη πσο πξέπεη λα πξνζέρεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 



Αποπάνυ  

 Αλ δείηε πσο θάηη θξέκεηαη απνπάλσ ζαο θαη είλαη έηνηκν λα πέζεη, ζεκαίλεη θίλδπλν" αλ πέζεη επάλσ 

ζαο, ζεκαίλεη θαηαζηξνθή ή μαθληθή απνγνήηεπζε. Αλ πέζεη θνληά ζαο, αιιά δε ζαο πεηχρεη, είλαη 

ζε-ηάδη πσο ζα απνθχγεηε «παξά ηξίρα» ηελ απψιεηα ρξεκάησλ, ή άι-^εο θαθνηπρίεο πνπ κπνξεί λα 

αθνινπζνχζαλ. 

 Αλ δείηε πσο θάηη θξέκεηαη απνπάλσ ζαο, αιιά είλαη θαιά ζηεξεσ-ηέλν, ψζηε λα κε ζπλεπάγεηαη 

θίλδπλν, ε θαηάζηαζε ζαο ζα βειηησζεί κεηά ηελ απεηιή ηεο απψιεηαο. 

  

  

   

Αποπεπάηυζη  

 Αλ δείηε ζην χπλν ζαο φηη απνηειεηψζαηε έλα έξγν ή κέξνο έξγνπ, ηεκαίλεη φηη ζα απνθηήζεηε πξψηκα 

ζηε δσή κηα θαηαιιειφηεηα, θαη >ηη ζα κπνξέζεηε λα πεξάζεηε ηηο κέξεο ζαο φπσο θαη φπνπ ζαο αξέ-

ηεη. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη απνηειείσζε έλα ξνχρν, ηεκαίλεη φηη ζχληνκα ζ' απνθαζίζεη 

λα παληξεπηεί έλα νξηζκέλν πξφζσπν. 

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηειεηψζαηε ηαμίδη, ζα έρεηε ηα κέζα λα πξαγ-ηαηνπνηήζεηε έλα φπνηε ζαο αξέζεη. 

  

  

   

Αποπλάνηζη  

 Αλ κηα λέα θνπέια νλεηξεπηεί φηη απνπιαληέηαη, ζεκαίλεη φηη εχθν-ηα κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ 

αλήζηθα πξφζσπα. Γηα έλαλ άλδξα, ην Ό νλεηξεπηεί φηη απνπιαληέηαη απφ θάπνην θνξίηζη είλαη 

πξνεηδνπνί-|ζε λα πξνζέρεη, γηαηί κπνξεί λα θαηεγνξεζεί άδηθα. 

  

  

   

Αποζκεςέρ   

Σν λα δείηε απνζθεπέο, ζεκαίλεη δπζάξεζηα θαζήθνληα. 

 Αλ δείηε φηη κεηαθέξαηε κφλνο ζαο ηηο απνζθεπέο ζαο, ζεκαίλεη νη ζαο απαζρνινχλ ηφζν πνιχ ηα 

δηθά ζαο πξνβιήκαηα ψζηε δελ κπνξείηε λα δείηε ηηο ζηελνρψξηεο ησλ άιισλ. 

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη ράζαηε ηηο απνζθεπέο ζαο, ζεκαίλεη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. 

  



  

   

Απόζηαζη  

 Σν λα δείηε φηη βξίζθεζηε ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην ζπίηη ζαο, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα 

πξαγκαηνπνηήζεηε ηαμίδη, φπνπ ζα ζπλαληήζεηε πξφζσπα πνπ ζα ζπληειέζνπλ ψζηε λ' αιιάμεη ε 

δσή ζαο απφ ην θαιφ ζην θαθφ. 

 Αλ νλεηξεπηείηε θίινπο πνπ βξίζθνληαη καθξηά, ζεκαίλεη κηθξή απνγνήηεπζε. 

 Σν λα νλεηξεπηείηε φηη άλδξεο νξγψλνπλ ηε γε, ζε απφκαθξν ρσξάθη, ζεκαίλεη επεκεξία θαη ηηκή. 

  

  

   

Απόζηημα  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο απφζηεκα απφ φπνπ ηξέρεη πχν θαη αίκα, ζα έρεηε δπζάξεζηα πξάγκαηα λ' 

αληηκεησπίζεηε ζην άκεζν κέιινλ. Ίζσο ε αλεηιηθξίλεηα θίισλ λα ζαο δεκηνπξγήζεη άζρεκε 

θαηάζηαζε. 

 Αλ δείηε πσο έρεηε απνζηήκαηα ζην κέησπν, είλαη ζεκάδη αξξψζηηαο θάπνηνπ δηθνχ ζαο. 

 Αλ δείηε πσο ην απφζηεκα πνπ έρεηε,πάεη λα γίλεη ρξφλην, θάπνηα θαθνηπρία ζα ζαο θάλεη ηε δσή 

καχξε. 

 Σαπηφρξνλα, νη πην βαζηέο ζαο ζπκπάζεηεο ζα πξνμελήζνπλ κεγάιε ιχπε ζε άιινπο. 

  

  

   

Αποςζία  

 Αλ δείηε φηη ιππεζήθαηε γηα ηελ απνπζία θάπνηνπ πξνζψπνπ, ζεκαίλεη φηη ε κεηακέιεηα γηα θάπνηα 

βηαζηηθή ελέξγεηα ζα είλαη ην κέζνλ γηα ηελ εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο θηιίαο. 

 Αλ ραξείηε ζη' φλεηξν ζαο γηα ηελ απνπζία θίισλ, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα απαιιαγείηε απφ θάπνηνλ 

ερζξφ. 

  

  

   

 

 

 

 

 



Αποσαιπεηιζμόρ  

 Αλ δείηε φηη απνραηξεηάηε αλζξψπνπο κε ραξά, ζεκαίλεη φηη ζα θάκεηε επράξηζηεο επηζθέςεηο θαη ζα 

ραξείηε ζε θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο" αλ φκσο ν απνραηξεηηζκφο γίλεηαη κέζα ζε θαηήθεηα θαη ιχπε, 

ζα ππνζηείηε θάπνηα απψιεηα θαη ζα πνλέζεηε πνιχ. 

 Αλ δείηε πσο απνραηξεηάηε ην ζπίηη θαη ηελ παηξίδα ζαο, ζα ηαμηδέςεηε καθξηά απφ ηελ πεξηνπζία 

ζαο θαη απφ αγαπεκέλα πξφζσπα. 

 Αλ δείηε πσο δίλεηε απνραηξεηεζηήξηα θηιηά ζε αγαπεκέλνπο, ή ζε παηδηά, ζεκαίλεη φηη ζχληνκα ζα 

θάκεηε θάπνην ηαμίδη, αιιά δε ζα ππάξμνπλ ζ' απηφ δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά. 

  

  

   

Αππίληρ  

 Αλ ζη' φλεηξν ζαο δείηε ην κήλα Απξίιε, ζεκαίλεη φηη ζαο πεξηκέλεη 

 κεγάιε επραξίζηεζε θαη θέξδνο. Αλ ν θαηξφο ήηαλ άζιηνο, είλαη ζεκάδη πσο ζαο πεξηκέλεη θάπνηα 

θαθνηπρία. 

  

  

   

Απάσνη   

Αλ νλεηξεπηείηε αξάρλε, είλαη έλδεημε εξγαηηθφηεηαο θαη πξνζνρήο πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία πεξηνπζίαο. 

 Σν λα δείηε αξάρλε λα πθαίλεη ηνλ ηζηφ ηεο, είλαη πξνκήλπκα επηπρίαο θαη αζθάιεηαο ζην ζπίηη ζαο. 

Αλ δείηε πσο ζθνηψζαηε αξάρλε, ζεκαίλεη νηθνγελεηαθνχο θαπγάδεο. Σν λα δείηε φηη ζαο δαγθψλεη 

αξάρλε ζεκαίλεη φηη ζα γίλεηε ζχκα ησλ ερζξψλ ζαο θαη νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα πάζνπλ δεκηέο. Αλ 

δείηε ζη' φλεηξν ζαο αξάρλεο θξεκαζκέλεο ζηνπο ηζηνχο ηνπο, ζεκαίλεη επλντθέο πεξηζηάζεηο γηα θαιή 

πγεία θαη πεξηνπζία. 

 Μηα κεγάιε αξάρλε, πνπ ηε θνβεζήθαηε, ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ πινχηνπ, αιιά κε θίλδπλν λα ηνλ 

ράζεηε αλ δελ πξνζέμεηε. Αλ ε αξάρλε είλαη ην είδνο ηαξαληνχιαο, ζεκαίλεη φηη νη ερζξνί ζαο ζα ζαο 

θαηαηξνπψζνπλ. Σν λα ζθνηψζεηε κηα ηαξαληνχια ζεκαίλεη επηηπρία χζηεξα απφ αηπρίεο. Ιζηφο 

αξάρλεο ζη' φλεηξν είλαη πξνκήλπκα επηηπρίαο θαη θαιψλ ζρέζεσλ. 

  

  

   

 

 

 



Απγαλειόρ  

 Σν λα νλεηξεπηείηε φηη ζηέθεζηε θαη βιέπεηε θάπνηνλ άγλσζην λα πθαίλεη ζεκαίλεη ελφριεζε απφ ηνπο 

γχξσ ζαο. Αλ δείηε φκνξθεο γπλαίθεο λα πθαίλνπλ, ζεκαίλεη επηηπρία ζηνλ έξσηα. Γηα κηα γπλαίθα, ην 

λα νλεηξεπηεί φηη πθαίλεη ζε έλαλ αξγαιεηφ ηνπ παιηνχ θαηξνχ ζεκαίλεη θαιφ ζχδπγν θαη φκνξθα 

παηδηά. 

 Α·/ δείηε αξγαιεηφ πνπ είλαη αθίλεηνο, ρσξίο θαλέλαλ λα ηνλ δνπιεχεη, ζεκαίλεη πεηζκαηάξε άλζξσπν 

πνπ ζα ζαο πξνμελήζεη αξθεηή ζηελνρψξηα. 

  

  

   

Αππαβώναρ  

 Γηα λένπο αλζξψπνπο, ην λα νλεηξεπηνχλ φηη αξξαβσληάδνληαη ζεκαίλεη φηη δελ ζα ζαπκαζηνχλ. 

 Αλ δείηε φηη δηαιχεηαη αξξαβψλαο, ζεκαίλεη βηαζηηθή θαη άζθνπε ελεξγεία γηα θάπνην δήηεκα θαη ην 

απνηέιεζκα ζα είλαη απνγνεηεπηηθφ. 

  

  

   

Απκούδα  

 Αξθνχδα ζη' φλεηξν καο ζεκαίλεη ζπληξηπηηθφ αληαγσληζκφ ζε θάζε είδνπο επηδίσμε. 

 Αλ δείηε πσο ζθνηψζαηε αξθνχδα, είλαη ζεκάδη πσο ζα απαιιαγείηε απφ πξνεγνχκελα κπιεμίκαηα. 

  

  

 Μηα λέα γπλαίθα πνπ νλεηξεχηεθε αξθνχδα ζα έρεη κηαλ απεηιεηηθή αληίδειν ή θάπνηα αηπρία. 

  

  

   

Aπμα  

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξέραηε αλεβαζκέλνο (-ε), πάλσ ζ' έλα δίηξνρν ηππήιαην άξκα, ζαλ εθείλα ησλ 

αξραίσλ, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ζαο παξνπζηαζηνχλ επλντθέο επθαηξίεο, πνπ ζα έρνπλ θαιφ 

απνηέιεζκα γηα ζαο, αλ ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά. 

 Αλ δείηε πσο πέζαηε εζείο ή άιινη απφ άξκα, ζεκαίλεη εθηφπηζε απφ πςειή ζέζε. 

  

  

   

 



' Απμεγμα  

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη αξκέγεηε θαηνηθίδην δψν θαη ην γάια ηξέρεη αξθεηφ, ελψ ην δψν είλαη αλήζπρν θαη 

ερζξηθφ, ζεκαίλεη φηη πνιιέο επθαηξίεο ζα εκπνδηζηνχλ, αιιά παξφιεο ηηο δπζθνιίεο η' απνηειέζκαηα 

ζα είλαη επλντθά γηα ζαο. 

  

  

   

Απνί  

 Σν λα δείηε αξληά λα βφζθνπλ ζε πξάζηλν ιηβάδη είλαη πξνκήλπκα ραξάο θαη πηζηήο θηιίαο. Μπνξείηε, 

χζηεξα απφ απηφ ην φλεηξν, λα πεξηκέλεηε αθζνλία θαη θέξδε, αλ είζηε αγξφηεο, θαη αχμεζε αγαζψλ 

κε νηηδήπνηε θη αλ αζρνιείζηε. 

 Υακέλν αξλί, ζη' φλεηξν ζαο, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα λα πξνζέμεηε ηελ ζπκπεξηθνξά ζαο. Σν λα 

δείηε πξνβηέο αξληνχ ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε άλεζε θαη επραξίζηεζε απφ ηνπο άιινπο. 

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη ζθάμαηε αξλί, ζεκαίλεη φηη ζ' απνθηήζεηε επεκεξία έπεηηα απφ ζπζίεο θαη 

ζπκβηβαζκνχο. 

 Αλ δείηε πσο ηξψηε πατδάθηα αξλίζηα, ζεκαίλεη αγσλία θαη παηδηθέο αξξψζηηεο. 

 Αλ νλεηξεπηείηε αξλάθηα πνπ ζειάδνπλ, ζεκαίλεη επράξηζην θαη θα-ιηεξγεκέλν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ κε αμηαγάπεηα παηδηά. 

 Αλ δείηε πσο ζεθψλαηε αξλί ζηελ αγθαιηά ζαο, ζεκαίλεη επράξηζην θαη εχπνξν πεξηβάιινλ. 

  

  

   

' Αποηπο  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο άξνηξν, ζεκαίλεη αζπλήζηζηε επηηπρία ζηηο ππνζέζεηο ζαο. 

 Σν λα δείηε αλζξψπνπο «α νξγψλνπλ ζεκαίλεη δξαζηεξηφηεηα θαη ξνπή ζηε κάζεζε. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί ηνλ αγαπεκέλν ηεο φηη νξγψλεη, πξνιέγεη πηζηφ θαη πινχζην 

ζχδπγν. Αλ δείηε φηη νξγψλεηε κφλνο ζαο, ζεκαίλεη γξήγνξε αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ζαο θαη ραξέο. 

  

  

   

 

 

 

 

 



' Αππα  

 Σν λα αθνχζεηε ζη' φλεηξν ζαο ηνπο ιππεηεξνχο θαη γιπθνχο ήρνπο -ηεο άξπαο ζεκαίλεη πσο θάπνηα 

ππφζεζε, πνπ θαηλφηαλ πσο ζα είρε θαιή έθβαζε, ζα ηειεηψζεη άζρεκα. 

 Αλ δείηε κηα ζπαζκέλε άξπα, ζεκαίλεη πσο πιεζηάδεη αξξψζηηα ή ρσξηζκφο εξσηεπκέλσλ. 

 Αλ δείηε πσο παίδεηε άξπα, ζεκαίλεη πσο, ιφγσ ραξαθηήξα, εκπηζηεχεζηε ηνπο αλζξψπνπο θαη ζα 

πξέπεη λα είζηε πην πξνζεθηηθφο (-ε) ζηηο ζρέζεηο ζαο. 

 Αλ απιψο δείηε άξπα, ζεκαίλεη πσο νη κεγαιχηεξεο επηζπκίεο ηεο δσήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

  

  

   

Αππώζηια  

 Σν λα νλεηξεπηείηε φηη είζηε άξξσζηνο ζεκαίλεη κηθξναξξψζηηεο ή δπζάξεζηεο ζπλαιιαγέο κε 

ζπγγελείο. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη έρεη κηαλ αλίαηε αζζέλεηα, ζεκαίλεη φηη ζα δήζεη δσή 

κνλαρηθή. 

 Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο είλαη άξξσζηε, είλαη πξνκήλπκα πσο θάπνην απξφβιεπην γεγνλφο ζα 

ηε ξίμεη ζηε δίλε ηεο απνγνήηεπζεο, θάλνληαο ηελ λα ράζεη θάπνηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαζθέδαζε. 

  

  

   

Απηοποιείο  

 Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αξηνπνηείν, απαηηείηαη πξνζνρή ζ' φ,ηη αθνξά ηηο αιιαγέο ζηελ θαξηέξα ζαο. 

Παγίδεο κπνξεί λα απνθαιπθζνχλ ζε θάζε θαηεχζπλζε. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη ζε αξηνπνηείν, ζεκαίλεη φηη ζα γίλνπλ επηζέζεηο 

ελαληίνλ ηεο ππφιεςεο ηεο. ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζερηηθή ζηηο θνηλσληθέο ηεο ππνζέζεηο. 

  

  

   

Απσιεπίζκοπορ   

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αξρηεπίζθνπν, είλαη ζεκάδη πσο ζα ζπλαληήζεηε πνιιά εκπφδηα ζηελ 

πξνζπάζεηα ζαο λα δακάζεηε ηελ ηχρε ζαο θαη λα αλεβείηε ζηε δεκφζηα εθηίκεζε. Αλ ηνλ δείηε κε ην 

θαζεκεξηλφ έλδπκα θνηλνχ πνιίηε, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε βνήζεηα θαη ελζάξξπλζε απφ αλζξψπνπο πνπ 

θαηέρνπλ εμέρνπζεο ζέζεηο, θαη ζα επηηχρεηε ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη 

αξρηεπίζθνπν λα ηελ ζπκβνπιεχεη κε θαινζχλε, ζεκαίλεη φηη ζα είλαη ηπρεξή ζηηο θηιίεο ηεο. 

  



  

   

Απσιηέκηοναρ  

 Αξρηηέθηνλεο πνπ εθπνλνχλ ζρέδηα, ζηα φλεηξα ζαο, ζεκαίλνπλ αιιαγέο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο, πνπ 

πηζαλφλ λα θαηαιήμνπλ ζε ραζνχξα γηα ζαο. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη αξρηηέθηνλα, ζεκαίλεη πσο ζα απνγνεηεπζεί ζηηο θηινδνμίεο θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο γηα έλαλ επλντθφ γάκν. 

  

  

   

¶πυμα 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί έλα γιπθφ άξσκα, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ηελ πεξηκέλεη θάπνηα 

επραξίζηεζε ή δψξν. 

  

  

   

Αζανζέπ  

 Σν λα δείηε φηη αλεβαίλεηε κε αζαλζέξ ζεκαίλεη φηη γξήγνξα ζ' απνθηήζεηε θαιή ζέζε θαη πινχηε, 

αιιά αλ δείηε πσο θαηεβαίλεηε, απηφ ζεκαίλεη θαθνηπρίεο. 

 Αλ δείηε φηη έθπγε ην αζαλζέξ θαη εζείο κείλαηε έμσ, ζεκαίλεη φηη παξά ιίγν λα εκπιαθείηε ζε 

απνγνεηεπηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

 Αζαλζέξ αθηλεηνπνηεκέλν πξνιέγεη θίλδπλν. 

  

  

   

Αζάθεια  

 Αλ ζην φλεηξν ζαο δείηε αζαθή αληηθείκελα, ζεκαίλεη απηζηία ζηηο θηιηθέο ζαο ζρέζεηο θαη θαζφινπ 

ζίγνπξεο ζπκθσλίεο. 

  

  

   

 

 

 



Αζήμι  

 Αλ νλεηξεπηείηε αζήκη, ζεκαίλεη φηη δίλεηε κεγάιε ζεκαζία ζην ρξήκα θαη εμαξηάηε ηελ επηπρία ζαο θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ζαο απφ απηφ. 

 Σν λα δείηε πσο βξήθαηε αζεκέληα λνκίζκαηα ζεκαίλεη φηη ζπρλά βγάδεηε άζρεκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηνπο άιινπο. Αλ νλεηξεπηείηε αζεκηθά, ζεκαίλεη ζηελνρψξηεο θαη αληθαλνπνίεηεο επηζπκίεο. 

  

  

   

Αζία  

 Αλ δείηε πσο επηζθέπηεζηε ηελ Αζία, είλαη βέβαην πσο θάπνηα αιιαγή ζα ζπκβεί, αιιά δε ζα 

επαθνινπζήζνπλ πιηθά νθέιε. 

  

  

   

Αζκηηιζμόρ  

 Αλ νλεηξεπζείηε αζθεηηζκφ, ζεκαίλεη φηη ζα θαιιηεξγήζεηε παξάμελεο αξρέο θαη απφςεηο, θάλνληαο 

ηνλ εαπηφ ζαο γνεηεπηηθφ ζηνπο μέλνπο, αιιά απσζεηηθφ ζηνπο θίινπο. 

  

  

   

Αζηακόρ  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αζηαθφ, ζεκαίλεη κεγάιε εχλνηα θαη πινχην. Αλ δείηε φηη ηξψηε αζηαθνχο, 

ζεκαίλεη φηη νη αξρέο ζαο θηλδπλεχνπλ λα ραιάζνπλ απφ επηπφιαηεο ζπληξνθηέο. Αλ ν αζηαθφο είλαη 

ζεξβηξηζκέλνο κε ζαιάηα, ζεκαίλεη φηη ε επηηπρία θαη ε άλνδνο ζαο δε ζα επεξεάζεη ηνλ θαιφ ζαο 

ραξαθηήξα θαη ζα κπνξέζεηε λα ραξείηε ηηο ηδέεο ζαο ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε. 

  

  

   

Αζηέπια   

Αλ νλεηξεπηείηε θαζαξφ νπξαλφ κε ιακπεξά αζηέξηα, ζεκαίλεη επεκεξία θαη ζαπκάζηα πγεία. Αλ η' 

αζηέξηα είλαη ζακπά ή θνθθηλσπά, είλαη πξνκήλπκα θαθνηπρίαο θαη ζηελνρψξηαο. Αλ νλεηξεπηείηε πε-

θηάζηεξν, είλαη ζεκάδη κειαγρνιίαο θαη ζιίςεο. 

 Σν λα δείηε αζηέξηα λα παξνπζηάδνληαη θαη λα ράλνληαη ζεκαίλεη πεξίεξγεο αιιαγέο ζην θνληηλφ 

κέιινλ. Αλ δείηε αζηέξη λα πέζεη επάλσ ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα πεζάλεη θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηα. 



  

  

   

Αζηπική ζθαίπα  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηελ αζηξηθή ζθαίξα, ζεκαίλεη φηη νη πξνζπάζεηεο θαη ηα ζρέδηα ζαο ζα 

θνξπθσζνχλ ζε παγθφζκηα επηηπρία θαη δηάθξηζε. Έλα θάζκα ή εηθφλα ηνπ αζηξηθνχ ζαο εγψ θέξεη 

ζπαξαμηθάξδηεο δνθηκαζίεο. 

  

  

   

Αζηςνομία  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη αζηπλνκηθνί πξνζπαζνχλ λα ζαο ζπιιάβνπλ γηα θάπνην έγθιεκα, ελψ 

είζζε αζψνο, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα θαηαληθήζεηε ηνπο ερζξνχο ζαο. Σν λα νλεηξεπηείηε αζηπλνκηθή 

πεξηπνιία ζεκαίλεη πεξίεξγε ηξνπή ππνζέζεσλ. 

  

  

   

Αζηςνομικόρ  

 Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αζηπλνκηθφ, ζεκαίλεη θαηαπίεζε απφ θάπνηνπο πνπ έρνπλ αλψηεξν πφζην 

απφ ζαο. 

  

  

   

' Αζςλο  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο άζπιν, ζεκαίλεη αξξψζηηα θαη δχζθνιεο δηαπξαγκαηεχζεηο, πνπ δε ζα 

κπνξέζεηε λα ηηο θεξδίζεηε παξά καλφ κε κεγάιν δηαλνεηηθά αγψλα. 

  

  

   

 

 

 

 



Αζσήμια  

 Σν λα νλεηξεπηείηε φηη είζηε άζρεκνο ζεκαίλεη δπζθνιία ζηηο εξσηηθέο ζρέζεηο θαη δηάςεπζε ειπίδσλ. 

 Αλ κηα λέα θνπέια δεη ζηνλ χπλν ηεο φηη είλαη άζρεκε, είλαη πξνκήλπκα φηη ε ακπληηθή ζηάζε ηεο 

απέλαληη ζηνλ αγαπεκέλν ηεο ζα πξνθαιέζεη άζρεκε αηκφζθαηξα θαη ζα δεκηνπξγήζεη πξνζηξηβέο 

θαη δπζαξέζθεηα. 

  

  

   

Αημόλοςηπο  

 Σν λα νλεηξεπηείηε αηκφινπηξν ζεκαίλεη δχζηξνπνπο ζπληξφθνπο, εθηφο αλ δείηε φηη βγαίλεηε κέζα 

απφ ηνπο αηκνχο, νπφηε ζεκαίλεη φηη νη δπζθνξίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ζα είλαη παξνδηθά. 

  

  

   

' Αηλαρ  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο θνηηάδαηε ζ' έλαλ άηιαληα, ζεκαίλεη φηη ζα κειεηήζεηε πξνζερηηθά ην 

ζπκθέξνλ ζαο πξηλ θάκεηε αιιαγέο ή ηαμίδηα. 

  

  

   

Αηύσημα  

 Αλ δείηε ζην φλεηξν ζαο αηχρεκα, ηνχην απνηειεί κηα πξνεηδνπνίεζε πσο πξέπεη λα απνθχγεηε θάζε 

ηξφπν ηαμηδηνχ γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δηφηη απεηιείηαη ε δσή ζαο. 

 Αλ ην αηχρεκα πνπ είδαηε είλαη νηθνλνκηθήο θχζεσο, ζεκαίλεη φηη ζα αγσληζηείηε κε φιεο ζαο ηηο 

δπλάκεηο γηα λα θεξδίζεηε θάπνην αληηθείκελν θαη έπεηηα ζα ηδείηε θάπνην θίιν λα ράλεη ηδηνθηεζία ηεο 

ίδηαο αμίαο βνεζψληαο ηελ ππφζεζε ζαο. 

  

  

   

 

 

 

 

 



Αςγά 

  

 Σν λα δείηε φηη βξίζθεηε θσιηέο κε απγά ζεκαίλεη πινχην θαη επηπρία γηα ηνπο παληξεκέλνπο θαη 

πνιιά παηδηά. 

 Αλ δείηε πσο ηξψηε απγά, ζεκαίλεη ηαξαρέο ζην ζπίηη. Σα ζπαζκέλα απγά, αλ είλαη θξέζθα, 

ζεκαίλνπλ φηη ζα ιάβεηε πινχζηα δψξα. Ο θφζκνο ζα ζαο αγαπήζεη. 

 Έλα θαιάζη κε απγά, ζην φλεηξν ζαο, πξνιέγεη επηθεξδείο ηνπνζεηήζεηο. 

  

  

   

Αςγή 

  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηελ απγή, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα επηηχρνπλ ηα εγρεηξήκαηα ζαο, εθηφο αλ ε 

ζθελή είλαη δπζδηάθξηηε θαη εμσηηθή ηφηε ην φλεηξφ ζαο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απνγνήηεπζε ζηε 

δνπιεηά ή ζηνλ έξσηα, κχιν πνπ ε επηηπρία θαηλφηαλ εμαζθαιηζκέλε. 

  

  

   

Αύγοςζηορ  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ην κήλα Αχγνπζην, ζεκαίλεη αηπρείο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαη αζπλελλνεζία ζηηο 

εξσηηθέο ππνζέζεηο. 

 Γηα κηα γπλαίθα λέα πνπ ζα δεη ζηνλ χπλν ηεο φηη πξφθεηηαη λα παληξεπηεί ηνλ Αχγνπζην, είλαη θαθφο 

νησλφο: πξνιέγεη φηη ζα δνθηκάζεη ιχπε ζηελ αξρή ηνπ έγγακνπ βίνπ ηεο. 

  

  

   

Αςλόρ 

  

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχηε απιφ, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα θιεζείηε λα ππεξαζπίζεηε ηελ ηηκή ζαο, 

ή ηελ ηηκή θάπνηνπ αγαπεηνχ ζαο πξνζψπνπ. 

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη παίδεηε απιφ, ζεκαίλεη πσο φζν θη αλ ζαο θαηεγνξήζνπλ κεξηθνί, ε εθηίκεζε πνπ 

ππάξρεη γηα ην πξφζσπν ζαο δελ ζα δηαηαξαρηεί. 

 Αλ κηα γπλαίθα δεη απηφ ην φλεηξν, ζεκαίλεη πσο ν ζχδπγνο ηεο ζα είλαη ζηξαηησηηθφο. 

  



  

   

Αύπα 

  

 Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο πσο ζπδεηνχζαηε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αχξα, ζεκαίλεη 

φηη ζα πεξάζεηε απφ θαηαζηάζεηο δηαλνεηηθήο αλεζπρίαο θαη ζα πξνζπαζήζεηε λα αλαθαιχςεηε ηε 

δχλακε πνπ ζαο επεξεάδεη απφ ηα κέζα. 

  

  

   

Αςηιά  

 Αλ δείηε απηηά ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη θάπνην θαθφβνπιν πξφζσπν ζαο πξνζέρεη, πξνζπαζεί λ' 

αθνχζεη ζπδεηήζεηο ζαο γηα λα κπνξέζεη λα ζαο βιάςεη. 

 

Αςηοκίνηηα  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο απηνθίλεηα, ζεκαίλεη γξήγνξεο δηαδνρηθέο αιιαγέο. Αλ δείηε πσο είζηε πάλσ 

ζε απηνθίλεην, είλαη ζεκάδη πσο ην ηαμίδη πνπ ζρεδηάδεηε ζα γίλεη θάησ απφ νησλνχο δηαθνξεηηθνχο 

απ' απηνχο πνπ ππνινγίδαηε. 

 Αλ δείηε πσο δελ πξνιάβαηε απηνθίλεην, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα παξεκπνδηζηείηε ζε κηαλ απφπεηξα 

λα πξνσζήζεηε ηηο πξννπηηθέο ζαο. 

 Αλ δείηε πσο θαηεβαίλεηε απφ απηνθίλεην, ζεκαίλεη φηη ζα επηηχρνπλ θάπνηα ελδηαθέξνληα ζρέδηα 

ζαο, πνπ ζα ζαο γεκίζνπλ κε ηθαλνπνίεζε θαη ελζνπζηαζκφ. 

  

 Αλ δείηε απηνθίλεηα-βαγφληα χπλνπ, είλαη έλδεημε φηη ν αγψλαο ζαο γηα ηε ζπγθέληξσζε πινχηνπ 

εκςπρψλεηαη απφ ηελ επηζπκία ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εγσηζκνχ θαη ιάγλσλ αξρψλ, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα δακαζηνχλ θαη λα ειεγρζνχλ. 

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηξακ ή ηξφιευ, είλαη ζεκάδη φηη θάπνην πξφζσπν ελδηαθέξεηαη δσεξά λα ζαο 

δεκηνπξγήζεη άζρεκεο θαηαζηάζεηο θαη αλεζπρία. 

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο νδεγείηε απηνθίλεην, είλαη πξνκήλπκα φηη ν αληαγσληζκφο θαη ε δήιηα ζα 

δειεηεξηάζνπλ ηελ επηπρία ζαο. 

 Αλ δείηε πσο ζηέθεζηε πάλσ ζε πιαηθφξκα απηνθηλήηνπ, ελψ ηξέρεη, ζεκαίλεη φηη ζα απνπεηξαζείηε 

λα δηεμαγάγεηε κηαλ επηρείξεζε πνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε, αιιά αλ ε πνξεία ζαο είλαη ρσξίο 

αηχρεκα, ζα επηηχρεηε. 

 Αλ ε πιαηθφξκα είλαη πνιχ ςειή, ν θίλδπλνο πνπ ζα δηαηξέμεηε ζα είλαη πεξηζζφηεξν θαλεξφο' αλ 

είλαη ρακειή, ζα θηάζεηε νκαιά ζην ζθνπφ ζαο. 



 Αλ δείηε πσο ηξέρεηε κε απηνθίλεην, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε αλήζπρνο θάησ απφ επράξηζηεο ζπλζήθεο, 

θαη ζα θάκεηε κηα αιιαγή ζηηο ππνζέζεηο ζαο. Τπάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο άπξεπεο ζπκπεξηθνξάο, αλ 

δείηε ηέηνην φλεηξν. 

 Αλ είδαηε πσο ζαο ηξάθαξε θάπνηνο, ε επραξίζηεζε πνπ πεξηκέλαηε δε ζα θηάζεη ζην αλακελφκελν 

χςνο. 

 Αλ δείηε πσο γιηηψζαηε απφ ην απηνθίλεην άιινπ, ζεκαίλεη φηη ζα θάκεηε θαιά λα απνθχγεηε θάπνηνλ 

αληίπαιν φζν πην έληηκα κπνξείηε. 

  

  

   

Αςηοκπάηειπα 

  

 Σν λα δείηε απηνθξάηεηξα ζεκαίλεη φηη ζα ζαο γίλνπλ πνιιέο ηηκέο, αιιά ε δεκνηηθφηεηα ζαο ζα 

ππνθέξεη, γηαηί ν πνιχο εγσηζκφο ζαο ζα ζαο παξαζχξεη εθεί πνπ δελ πξέπεη. 

 Αλ δείηε απηνθξάηνξα θαη απηνθξάηεηξα καδί, δελ είλαη νχηε θαιφ νχηε θαθφ. 

  

  

   

Αςηοκπάηοπαρ 

  

 Αλ δείηε φηη ηαμηδεχεηε ζε καθξηλά κέξε γηα λα επηζθεθζείηε απηνθξάηνξα, ζεκαίλεη άζθνπα ηαμίδηα 

απ' φπνπ δελ ζ' απνθηήζεηε νχηε πινχηε νχηε γλψζε. 

  

  

   

Αςηοκηονία 

  

 Σν λα νλεηξεπηείηε φηη απηνθηνλείηε είλαη πξνκήλπκα φηη ζαο πεξηκέλνπλ θαθνηπρίεο. Αλ δείηε άιινπο 

λ' απηνθηνλνχλ, ζεκαίλεη φηη νη απνηπρίεο ηνπο ζα έρνπλ επίδξαζε θαη ζε ζαο. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζ' αθνχζεη ζη' φλεηξν ηεο φηη ν αγαπεκέλνο ηεο απηνθηφλεζε, είλαη 

πξνκήλπκα φηη ζ' απνγνεηεπζεί απφ ηελ απηζηία ηνπ. 

  

  

   

 



Αθιέπυζη 

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπεηε κηα αθηέξσζε, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα ιάβεηε δπζάξεζηα λέα. Αλ ηελ 

δηαβάδεηε πάλσ ζε ηάθν, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε απφ βαξηά αξξψζηηα. Αλ νλεηξεπηείηε κηα 

αθηέξσζε, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε έλαλ θαιφ θίιν. 

  

  

   

Αθίζερ 

  

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη βιέπεηε αθίζεο, είλαη πξνκήλπκα δηαθσλίαο θαη αζπλελλνεζίαο αθφκα, ζεκαίλεη 

δπζάξεζηα λέα. Σν λα δείηε φηη εζείο είζηε ζηηο αθίζεο, ζεκαίλεη φηη ζ' αλαιάβεηε δπζάξεζηα θαη 

επηδήκηα θαζήθνληα. 

  

  

   

Αθθονία  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη βξίζθεζηε κέζα ζηελ αθζνλία, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ζπλδεζείηε 

επραξίζησο κε πινχζηνπο αλζξψπνπο θαη φηη ζα θάλεηε επηηπρεκέλα εγρεηξήκαηα. Γηα κηα λέα γπλαίθα, 

ην φξακα, ζηνλ χπλν ηεο, κηαο εμσηηθήο θαη παξακπζέληαο αθζνλίαο είλαη πξνάγγεινο απαηειήο θαη 

θεπγαιέαο απφιαπζεο, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη πην πξνζερηηθά ην θαζήθνλ ηεο απέλαληη ζηνπο θίινπο 

θαη ηνπο ζπγγελείο. Όλεηξα ηέηνηνπ είδνπο απνηεινχλ πξνεηδνπνίεζε πσο πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη κηα 

αγάπε γηα ηελ νηθνγελεηαθή δσή. 

 Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηαζέηεηε θάπνηα αθζνλία, ζεκαίλεη πσο ζην κέιινλ ε ηχρε ζα ζαο ηα θέξλεη φια 

επλντθά, αιιά ε νηθνγελεηαθή ζαο επηπρία κπνξεί λα θαηαξξεχζεη εμαηηίαο ηεο απηζηίαο ζαο. 

  

  

   

Αθοζίυζη 

  

 Γηα ηνλ αγξφηε πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο δείρλεη αθνζίσζε ζην ζεφ ή ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ζεκαίλεη φηη 

νη εζνδείεο ηνπ ζα είλαη άθζνλεο θαη νη γείηνλεο ηνπ ζα είλαη θαινί θαη ζπλεξγάζηκνη. Γηα ηνπο 

εκπνξεπφκελνπο, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε πσο ηίπνηα δελ ζα απνθηεζεί κε δφιν. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί έλαλ αθνζησκέλν ζχδπγν ζεκαίλεη αγλφηεηα θαη ζχδπγν πνπ ζα 

ηελ ιαηξεχεη. 

  



  

   

Αθπική 

  

 Αλ δείηε φηη είζαζηε ζηελ Αθξηθή αλάκεζα ζε θαλίβαινπο, ζεκαίλεη φηη ζα θαηαπηεζηείηε απφ ερζξνχο 

θαη θηιφληθα άηνκα. 

 Γηα κηα γπλαίθα πνπ νλεηξεχηεθε αθξηθαληθέο ζθελέο, ην φλεηξν ζεκαίλεη φηη ζα θάλεη ηαμίδηα πνπ ζα 

απνδεηρζνχλ κνλαρηθά θαη ρσξίο επραξίζηεζε ή θέξδνο. 

  

  

   

Αθπόγαλα 

  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζεξβηξηζκέλν αθξφγαια, ζεκαίλεη φηη ζα πινπηίζεηε αλ επηδνζείηε ζε 

επηρεηξήζεηο, νπνηεζδήπνηε άιιεο εθηφο απφ αγξνηηθέο. 

 Γηα έλα αγξφηε, ην φλεηξν απηφ πξνκελά θαιέο ζνδεηέο θαη επράξηζηεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Αλ δείηε 

πσο πίλαηε αθξφγαια ζεηο ν ίδηνο, ζεκαίλεη θαινηπρία ζην άκεζν κέιινλ. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, 

απηφ ην φλεηξν είλαη θαιφο νησλφο: ζχληνκα ζα ελσζνχλ. 

  

  

   

Ασάηηρ 

  

 Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο αράηε ιίζν, ζεκαίλεη ειαθξά πξφνδν ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη ζηηο δνπιεηέο 

ζαο γεληθφηεξα. 

  

  

   

Ασθοθόπορ 

  

 Σν λα δείηε αρζνθφξν ζη' φλεηξν ζαο ζεκαίλεη θαθνηπρία. Αλ νλεηξεπηείηε φηη είζηε ν ίδηνο αρζνθφξνο, 

ζεκαίλεη ηαπείλσζε. Αλ δείηε φηη ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηνλ αρζνθφξν, ζεκαίλεη φηη ζα κπνξέζεηε λα 

ραξείηε ηελ επηηπρία πνπ ζα θαηαθηήζεηε. 

  



  

   

Ασλάδια 

  

 Αλ νλεηξεπηείηε φηη ηξψηε αριάδηα, ζεκαίλεη απνηπρία θαη εμαζζελεκέλε πγεία. Σν λα δείηε ζηνλ χπλν 

ζαο φηη ζαπκάδεηε αριαδηέο κε ηα φκνξθα θξνχηα ηνπο, ζεκαίλεη φηη ε επεκεξία είλαη πνιχ θνληά ζαο. 

Αλ δείηε πσο καδεχεηε αριάδηα, είλαη πξνκήλπκα φηη επράξηζηεο εθπιήμεηο ζ' αθνινπζήζνπλ ηηο 

απνγνεηεχζεηο. 

 Αλ δείηε φηη θηηάρλεηε γιπθφ απφ αριάδηα, ζεκαίλεη φηη παίξλεηε ηα πξάγκαηα πνιχ θηινζνθηθά. 

  

  

   

' Ασςπο 

  

 Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο άρπξν, ζεκαίλεη κηα άθαξπε επηρείξεζε θαη θαθή πγεία πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ κεγάιε ζηελνρψξηα. 

 Γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ ζσξνχο απφ άρπξα, ζεκαίλεη πνιιέο ψξεο μνδεκέλεο ζε κάηαηεο 

αζρνιίεο θαη θιπαξίεο, πνπ ζα γίλνπλ αηηία λα δπζθεκηζηνχλ θαη λα ράζνπλ ζπδχγνπο πνπ ζα ηηο 

δνχζαλ θαη ζα ηηο πξφζεραλ. 

 ¶ρπξα ζη' φλεηξν πξνιέγνπλ απνηπρίεο θαη θελή, ρσξίο ελδηαθέξνληα δσή. Αλ νλεηξεπηείηε δεκάηηα 

απφ άρπξα λα θαίγνληαη, είλαη ζεκάδη επεκεξίαο. Σν λα ηαΐδεηε κε άρπξν ηα δψα πξνκελά φηη νη 

θξνληίδεο ζαο γηα θείλνπο πνπ εμαξηψληαη απφ ζαο ζα είλαη αλειιηπήο. 

  

  

   

Ατένηι 

  

 Αλ δείηε φηη κεζχζαηε κε αςέληη, ζεκαίλεη φηη ζα ην ξίμεηε έμσ κε ηξειινπαξέεο θαη ζα ζπαηαιήζεηε 

ηελ θιεξνλνκηά ζαο ζε αζσηείεο. 

 Αλ κηα γπλαίθα δεη φηη πίλεη αςέληη κε ηνλ εξαζηή ηεο, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε πσο πξέπεη λα 

αληηζηαζεί ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα ηελ πείζεη γηα παξάλνκε εξσηηθή ζπκβίσζε. Αλ νλεηξεπηεί πσο 

είλαη κεζπζκέλε, ζα ππνρσξήζεη ρσξίο ηζρπξή πεηζψ. (Απηφ ην φλεηξν κπνξεί λα εξκελεπζεί γεληθά 

ζαλ κηα πηζαλφηεηα λα ζπαηαιήζεηε ηε δξαζηεξηφηεηα ζαο ζε ηέξςεηο). 

  

  

   



Ατίδα 

  

 Μηα αςίδα ζην φλεηξν ζεκαίλεη φηη ζα δηαθξηζείηε θαη ζα θεξδίζεηε πινχην κε επίκνλε πξνζπάζεηα. Αλ 

δείηε πσο πεξλνχζαηε θάησ απφ αςίδα, ζεκαίλεη φηη ζα ζαο δεηήζνπλ πνιινί πνπ πξψηα ζαο 

αγλννχζαλ. 

 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πεζκέλε αςίδα, ζεκαίλεη θαηαζηξνθή ησλ ειπίδσλ ηεο, θαη φηη ε λέα 

ηεο θαηάζηαζε δελ ζα είλαη επράξηζηε.  

 


