
O 
Οβίδα 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο νβίδεο, πξνκελύνληαη ζπκνί θαη θηινλεη-θίεο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζηα 

δηθαζηήξηα. Πνιιά δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά ζα αθνινπζήζνπλ απηό ην όλεηξν.  

Οδονηίαηπορ 

Αλ δείηε όηη ν νδνληίαηξνο εξγάδεηαη ζην ζηόκα ζαο, απηό ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε ιόγνπο λ' ακθηβάιιεηε 

γηα ηελ ηηκή θαη εηιηθξίλεηα θάπνηνπ πξνζώπνπ πνπ εθηηκνύζαηε πνιύ κέρξη ηώξα. 

Τν λα δείηε νδνληίαηξν λα δνπιεύεη ζην ζηόκα λέαο γπλαίθαο, ζεκαίλεη πσο ζα ζνθαξηζηείηε γηα 

θάπνην ζθάλδαιν ζην θνληηλό ζαο πεξηβάιινλ.  

Οδονηογλςθίδερ 

Οη νδνληνγιπθίδεο, ζη' όλεηξν, πξνκελνύλ όηη κηθξναλεζπρίεο θαη αληηδειίεο ζα ζαο ελνριήζνπλ, αλ 

ηνπο δώζεηε πξνζνρή. 

Αλ δείηε όηη ρξεζηκνπνηνύζαηε νδνληνγιπθίδα, ζα πάξεηε κέξνο ζε ζθεπσξία ελαληίνλ θίινπ ζαο.  

Οικογένεια 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηελ νηθνγέλεηα ζαο λα δεη κε αξκνλία θαη επηπρία, ζαο πεξηκέλνπλ πγεία θαη 

επράξηζηεο θαηαζηάζεηο. 

Αλ όκσο νλεηξεπηείηε ηελ νηθνγέλεηα ζαο λα βαζαλίδεηαη από αξξώζηηα θαη δηακάρεο, ζαο πεξηκέλνπλ 

απνγνεηεύζεηο.  

Οικόζεμο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ην νηθόζεκό ζαο -- όζνη βέβαηα έρεηε -- ζεκαίλεη όηη ζαο πεξηκέλεη θαθνηπρία. 

Οπδέπνηε ζα απνρηήζεηε έλαλ ηίηιν.  

Οικοηποθείο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο νηθνηξνθείν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα έρεηε κπιεμίκαηα θαη αλσκαιίεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζαο, θαη είλαη πηζαλόλ 

λα αιιάμεηε ηε δηακνλή ζαο.  

 

 

 



Ομελέηα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ζαο ζεξβίξνπλ νκειέηα, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο θνιαθέςνπλ κε ζθνπό λα 

ζαο εμαπαηήζνπλ. 

Αλ δείηε πσο ηξώηε νκειέηα, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο επηβιεζεί θάπνηνο πνπ νπζηαζηηθά δελ αμίδεη ηελ 

εκπηζηνζύλε ζαο.  

Ομίσλε 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηαμηδεύαηε κέζα ζε ππθλή νκίριε, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε πξνβιήκαηα 

θαη αλεζπρίεο ζηε δνπιεηά ζαο. Αλ δείηε πσο βγήθαηε από ηελ νκίριε, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε έλα 

δύζθνιν ηαμίδη πνπ ζα ζαο θέξεη θέξδε. 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο βξέζεθε κέζα ζηελ νκίριε, πξνβιέπεηαη πσο ζα αλαθαηεπηεί 

ζε θάπνην ζθάλδαιν, αιιά αλ δεη πσο βγήθε από ηελ νκίριε, ζεκαίλεη πσο ζα θαηαθέξεη λα απνδείμεη 

ηελ αζσόηεηα ηεο. 

Αλ δείηε άιινπο λα βξίζθνληαη κέζα ζηελ νκίριε, ζεκαίλεη πσο ζα επσθειεζείηε από ηηο αηπρίεο ησλ 

άιισλ.  

Ομοπθιά 

Η νκνξθηά, κε νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ ηελ νλεηξεπηείηε, είλαη θαιό ζεκάδη. Αλ δείηε κηα όκνξθε 

γπλαίθα, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε επραξίζηεζε θαη θεξδνθόξεο επηρεηξήζεηο. Έλα θαινθακσκέλν θαη 

όκνξθν παηδί πξνκελά ακνηβαία αγάπε θαη επηπρηζκέλε έλσζε. 

Τν λα νλεηξεπηείηε όκνξθα πξάγκαηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρίαο ζε όια ηα πξόζσπα πνπ ζπλδένληαη 

καδί ζαο. 

Γηα ηνλ εξσηεπκέλν πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ε αγαπεκέλε ηνπ είλαη όκνξθε ζηελ ςπρή θαη ζην ζώκα, 

ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα θάλεη έλαλ αμηνδήιεπην γάκν. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ην δηθό ζαο πξόζσπν όκνξθν, ζεκαίλεη πσο ζα επλνεζείηε από ηελ ηύρε.  

Ομππέλα 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη θξαηνύζαηε νκπξέια, είλαη ζεκάδη όηη ζα έρεηε θαζαξίεο θαη ελνριήζεηο. Αλ άιινη 

θξαηνύζαλ νκπξέια, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο δεηεζεί βνήζεηα. 

Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη δαλεηζηήθαηε νκπξέια, είλαη πξνκήλπκα παξεμήγεζεο κε θαιό θίιν. Αλ 

δαλείζαηε νκπξέια, άζπνλδνη θίινη ζα ζαο πιεγώζνπλ^ Αλ δείηε πσο ράζαηε νκπξέια, έκπηζην 

πξόζσπν ζα ζαο ζηελνρσξήζεη. 

Σπαζκέλε θαη ζρηζκέλε νκπξέια ζεκαίλεη παξεμήγεζε. 

Αλ δείηε πσο έβξερε ή είρε ιηαθάδα θαη θξαηνύζαηε νκπξέια γηα λα πξνθπιαρηείηε, είλαη ζεκάδη 

κεγάιεο επεκεξίαο θαη επραξίζηεζεο.  

 

 



Ομππελίνο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο λέα θνξίηζηα λα θξαηάλε νκπξειίλα, είλαη ζεκάδη επεκεξίαο θαη επηπρίαο. 

Σπαζκέλν νκπξειίλν, ζη' όλεηξν, πξνιέγεη αξξώζηηα θαη ζάλαην λεαξνύ πξνζώπνπ.  

Όπεπα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο παξαθνινπζνύζαηε όπεξα, ζεκαίλεη όηη ζα δηαζθεδάζεηε καδί κε 

αγαπεκέλνπο θίινπο θαη πσο νη ηξέρνπζεο ππνζέζεηο ζαο ζα εμειηρζνύλ επλντθά.  

Οπαμαηιζμόρ 

Αλ νλεηξεπηείηε νπνηνδήπνηε όξακα, λα πεξηκέλεηε αζπλήζηζηεο εμειίμεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη κηα 

δηαθνξεηηθή αηκόζθαηξα ζηελ ηδησηηθή δσή ζαο. 

Τα πξάγκαηα γηα έλα δηάζηεκα ζα ζαο έξζνπλ αλάπνδα, θαη ελώ νη αιιαγέο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ 

ηδησηηθή δσή ζαο ζα θαλνύλ άζρεκεο, ηειηθά ζα δεκηνπξγεζεί βειηίσζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο.  

Όπιο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όπην, ζεκαίλεη πσο μέλα πξόζσπα ζα ππνλνκεύζνπλ ην δξόκν ζαο πξνο ηελ 

επηηπρία, κε ύπνπιν ηξόπν.  

Όπγανο απμόνιο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύγαηε ηνλ ήρν αξκόληνπ, πξνβιέπνληαη θηιίεο δηαξθείαο θαη γεξά ζεκειησκέλε 

πεξηνπζία. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο αξκόλην κέζα ζ' εθθιεζία, πξνβιέπεηαη απνρσξηζκόο ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ίζσο ζάλαηνο ελόο ζπγγελή. 

Αλ δείηε πσο παίδαηε σξαία κνπζηθή κε εθθιεζηαζηηθό όξγαλν, ζεκαίλεη πσο ζ' απνθηήζεηε πιηθέο 

αλέζεηο θαη θνηλσληθή δηάθξηζε. 

Αλ αθνύζαηε ζη' όλεηξν ζαο ζιηβεξό ηξαγνύδη κε ζπλνδεία αξκόληνπ, ζεκαίλεη πσο επίθεηληαη 

θνπξαζηηθέο γηα ζαο θαηαζηάζεηο θαη ίζσο απώιεηα θίισλ ή θάπνηαο ζέζεο.  

Οπγανοπαίκηερ 

Αλ δείηε ζη' όλεηξό ζαο έλαλ νξγαλνπαίθηε, ζεκαίλεη πσο έλαο θίινο ζα ζαο δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα κε ηηο βηαζηηθέο ηνπ ελέξγεηεο. Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη έπαηδε έλα όξγαλν, 

ζεκαίλεη πσο ζα είλαη ηόζν απαηηεηηθή ζηελ αγάπε ώζηε λα απεηιείηαη κε εγθαηάιεηςε.  

Οπγή 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη είζηε νξγηζκέλνο, πξνβιέπνληαη θαπγάδεο θαη θαθή ζπκπεξηθνξά πξνο 

ηνπο θίινπο ζαο. 

Αλ δείηε άιινπο νξγηζκέλνπο, είλαη ζεκάδη δπζκελώλ ζπλζεθώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη δπζηπρία ζηελ 



θνηλσληθή ζαο δσή. 

Αλ κηα θνπέια νλεηξεπηεί νξγηζκέλν ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεη θάπνηεο δηαθσλίεο καδί 

ηνπ.  

Οπείσαλκορ μππούνηδορ 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί έλα κπξνύληδηλν άγαικα, ζεκαίλεη όηη ζα απνηύρεη ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα θεξδίζεη ην πξόζσπν πνπ έρεη απνθαζίζεη λα θάκεη άληξα ηεο. 

Αλ ην άγαικα κνηάδεη δσληαλό, ή θηλείηαη, ζα κπιερηεί ζε κηα εξσηηθή ππόζεζε, αιιά δε ζα ππάξμεη 

γάκνο. Απνγνήηεπζε ζε θάπνην πξόζσπν κπνξεί λα αθνινπζήζεη απηό ην όλεηξν. 

Αλ νλεηξεπηείηε κπξνύληδηλα εξπεηά ή έληνκα, είλαη ζεκάδη όηη ζα θαηαηξερηείηε από ην θζόλν θαη όηη 

ζαο απεηιεί θαηαζηξνθή. Αλ δείηε κπξνύληδηλα κέηαιια, ζεκαίλεη όηη ε πεξηνπζία ζαο δελ είλαη 

ζίγνπξε θαη ηθαλνπνηεηηθή.  

Όπκορ 

Όηαλ ζα δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο παίξλεηε όξθν, εηνηκαζηείηε γηα δηαθσλίεο θαη ινγνκαρίεο ζηελ ώξα 

πνπ ζα μππλήζεηε.  

Οπηύκια 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο δσληαλά νξηύθηα, είλαη έλαο πνιύ θαιόο νησλόο. Αλ ηα νξηύθηα ήηαλ ςόθηα, 

ζαο πεξηκέλνπλ ζνβαξέο αηπρίεο. 

Αλ δείηε πσο ζθνηώλαηε νξηύθηα, ζεκαίλεη πσο ζα ζπκπεξηθεξζείηε άζρεκα ζηνπο θαιύηεξνπο θίινπο 

ζαο. 

Αλ δείηε πσο ηξώγαηε νξηύθηα, πξνβιέπνληαη ππεξβνιέο ζηελ πξνζσπηθή ζαο δσή.  

Οπςκηό 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο νξπθηά, ζεκαίλεη πσο ε ησξηλή άζρεκε θαηάζηαζε ζαο ζα γίλεη γξήγνξα 

θαιύηεξε. Αλ δείηε πσο πεξπαηνύζα- 

ηε πάλσ ζε νξπθηά, ζεκαίλεη πσο ζα βξεζείηε ζε δύζθνιε ζέζε από ηελ νπνία ζα μεθύγεηε θαη ζα 

βειηηώζεηε ην πεξηβάιινλ ζαο.  

Οπθανόρ 

·ή)  

 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη δίλαηε ζπιιππεηήξηα ζε νξθαλά, ζεκαίλεη πσο νη αλεζπρίεο ησλ άιισλ ζα 

ζαο αγγίμνπλ θαη ζ' αλαγθαζηείηε ίζσο λα ζπζηάζεηε ηε δηαζθέδαζε ζαο. 

Αλ ηα νξθαλά είραλ θάπνηα ζπγγέλεηα καδί ζαο, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαιάβεηε θαηλνύξγηα θαζήθνληα πνπ 

ζα ζαο απνκαθξύλνπλ από ηνπο θίινπο ζαο.  

 



Οπσήζηπα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζπκκεηείραηε ζε νξρήζηξα, ζεκαίλεη επράξηζηεο δηαζθεδάζεηο θαη πηζηή θαη 

κνξθσκέλε ζύληξνθν. 

Αλ δείηε πσο αθνύγαηε κνπζηθή νξρήζηξαο, ζεκαίλεη πσο νη γλώζεηο πνπ έρεηε γηα ηνπο αλζξώπνπο 

ζαο θάλνπλ έλα αγαπεηό πξόζσπν θαη πσο όιεο νη ράξεο ζα ζαο δνζνύλ απιόρεξα.  

Όζηπακα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όζηξαθα, ζεκαίλεη πσο ζα πξνβιεκαηηζηείηε ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα ζώζεηε 

ηελ πεξηνπζία θάπνηνπ άιινπ.  

Οζηπακιά 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ππάξρεη επηδεκία νζηξαθηάο, ζεκαίλεη πσο θηλδπλεύεηε από αξξώζηηα ή 

από ηελ επηξξνή θάπνηνπ ερζξνύ. 

Αλ δείηε πσο έλαο ζπγγελήο ζαο πέζαλε από νζηξαθηά, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο μεγειάζνπλ θαη ζα ζαο 

βιάςνπλ.  

Οςίζκς 

Αλ ην νλεηξεπηείηε ζε θηάιε, ζεκαίλεη όηη ζα πξνζέρεηε πνιύ ηα ζπκθέξνληα ζαο θαη ζα επηηύρεηε λα 

απμήζεηε ηα θέξδε ζαο. 

Τν λα δείηε πσο πίλαηε κόλνο ζαο νπίζθπ, δείρλεη όηη ζπζηάδεηε ηνπο θίινπο ζαο ιόγσ ηεο θηιαπηίαο 

ζαο. 

Αλ δείηε πσο θαηαζηξέθαηε νπίζθπ, ζα ράζεηε ηνπο θίινπο ζαο από ηελ ηζηγθνπληά ζαο. 

Τν νπίζθη, ζη' όλεηξν, δελ πξνκελά θαιέο πξννπηηθέο. Κάπνηνπ είδνπο απνγνεηεύζεηο πάλε λα 

εκθαληζηνύλ ζηνλ νξίδνληα. 

Αλ ην δείηε θαη ην πηείηε, ζεκαίλεη όηη ζα απνρηήζεηε θάηη πνιύ επηζπκεηό έπεηηα από κόρζν θαη 

πνιιέο απνγνεηεύζεηο. Αλ ην δείηε κόλν, πνηέ δελ ζ' απνρηήζεηε απηό γηα ην νπνίν ηόζν πνιύ 

κνρζήζαηε.  

Ούπα 

Τν λα δείηε νύξα ζη' όλεηξν ζαο, είλαη δείγκα θαθήο πγείαο πνπ ζα ζαο θάλεη αλεπηζύκεην ζηνλ θύθιν 

ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη νπξνύζαηε, είλαη πξνκήλπκα θαθνηπρίαο θαη δνθηκαζίαο γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο.  

Οςπάνια ζεμεία 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηα νπξάληα ζεκεία, ή αζηεξηζκνύο ηνπ Ζσδηαθνύ Κύθινπ, είλαη πξνκήλπκα 

αηπρώλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ζα ζαο αλαγθάζνπλ λα θάκεηε άθαηξα ηαμίδηα. Ο έξσηαο ή νη επηρεηξήζεηο 

κπνξεί λα πάλε ζηξαβά' ζην ζπίηη πξνβιέπνληαη θαπγάδεο, αλ δελ είζηε ζπλεπήο κε ηηο ππνζρέζεηο 

ζαο.  



Οςπάνιο ηόξο 

Τν νπξάλην ηόμν ζην όλεηξν είλαη ζεκάδη όηη πιεζηάδνπλ αζπλήζηζηα γεγνλόηα. Οη ππνζέζεηο ζαο 

ππόζρνληαη επλντθά απνηειέζκαηα θαη νη ζνδεηέο ζα είλαη πινύζηεο. 

Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ην νπξάλην ηόμν είλαη ζεκάδη επηπρηζκέλνπ δεζκνύ. 

Αλ δείηε πσο ην νπξάλην ηόμν θξέκεηαη πάλσ από θαηαπξάζηλα δέληξα, είλαη ζεκάδη απεξηόξηζηεο 

επηηπρίαο ζε θάζε ππόζεζε.  

Οσιά 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πεζακέλν θίιν, κα πνπ θαίλεηαη λα θείηεηαη θάησ θαη λ' αλαπλέεη, θαη ηε ζηηγκή 

πνπ αλαζεθώλεηαη θαη αλαθάζεηαη λα ηνλ ρηππάεη κηα νρηά θαη έπεηηα λα εμαθαλίδνληαη θαη νη δπν κέζα 

ζηνπο θνληηλνύο ζάκλνπο, ζεκαίλεη όηη ζα δνθηκάζεηε κεγάιε ζηελνρώξηα γηα ηελ θαθνηπρία θίισλ' 

ζεκαίλεη αθόκε όηη θάπνηα απώιεηα απεηιεί εζάο ηνλ ίδην. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ είδε ζηνλ ύπλν ηεο νρηά, ζεκαίλεη όηη θάπνην δόιην πξόζσπν πξόθεηηαη λα ηεο 

πξνθαιέζεη ζηελνρώξηεο. Αλ δεη όηη ε νρηά θεύγεη από απηήλ^ζα κπνξέζεη λα ππεξαζπηζηεί ηελ 

ππόιεςή ηεο από ηηο επηζέζεηο πνπ ηεο γίλνληαη.  

Οσλαγυγία 

Έλα ηέηνην όλεηξν ζεκαίλεη όηη νη δηαπξαγκαηεύζεηο ζαο ζα έρνπλ απνγνεηεπηηθό ηέινο. 

Αλ δείηε θηιηθό πξόζσπν λα ζθνηώλεηαη ζε νριαγσγία, ζεκαίλεη θαθνηπρία ζε όινπο ηνπο ηνκείο.  

Ότε 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είραηε σξαία θαη έμππλε όςε, κπνξείηε ζίγνπξα λα πεξηκέλεηε θάπνηα 

επραξίζηεζε ζην θνληηλό κέιινλ* αλ όκσο είραηε άζρεκν θαη θαηζνύθηθν πξόζσπν, είλαη πξνκήλπκα 

δπζκελώλ ζπλαιιαγώλ.  

 


