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Παγίδα 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ζηήλαηε παγίδεο, ζεκαίλεη όηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηε δόιηα κέζα γηα λα πεηύρεηε ηνπο 

ζθνπνύο ζαο. 

Αλ δείηε πσο πηαζηήθαηε ζε παγίδα, ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηα λα κε μεγειαζηείηε από αληηπάινπο. Σν 

λα πηάζεηε ζήξακα ζε παγίδα είλαη θαιό πξνγλσζηηθό: ζα πεηύρεηε ζε νηηδήπνηε θαηαπηαζηείηε. 

Μηα άδεηα παγίδα πξνιέγεη θαθνηπρία ζην πξνζερέο κέιινλ. 

Παιηά ή ζπαζκέλε παγίδα, ζπρλά πξνιέγεη αξξώζηηα θαη απνηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο.  

Πάγθνο 

Αλ δείηε πσο θαζόζαζηε ζε πάγθν, λα δπζπηζηείηε ζε νθεηιέηεο θαη επηζηήζηνπο θίινπο. 

Αλ δείηε πσο άιινη θάζνληαλ, είλαη ζεκάδη όηη ζα μαλαζκίμνπλ θίινη πνπ είραλ ρσξηζηεί από 

παξεμεγήζεηο.  

Παγόδα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα παγόδα, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε ζύληνκα έλα σξαίν ηαμίδη. 

Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα δεη όηη βξίζθεηαη καδί κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο ζε κηα παγόδα, είλαη πξνκήλπκα 

πσο ζα πξνεγεζνύλ πνιιά γεγνλόηα πξηλ από ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ δεζκνύ ηνπο. 

Μηα άδεηα παγόδα είλαη πξνεηδνπνίεζε ρσξηζκνύ.  

Πάγνο 

Αλ νλεηξεπηείηε πάγν, πξνκελύεηαη κεγάιε δνθηκαζία, θαη δόιηνη άλζξσπνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο 

πιεγώζνπλ. 

Αλ δείηε πάγν λα θπιάεη ζε πνηάκη κε γάξγαξν λεξό, ζεκαίλεη πσο ε επηηπρία ζαο ζα λαπαγήζεη ιόγσ 

θαθνύ ραξαθηήξα θαη δειόθζν-λσλ θίισλ. 

Αλ δείηε πσο πεξπαηνύζαηε πάλσ ζε πάγν, θηλδπλεύεηε λα ράζεηε ηηο αλέζεηο θαη ηελ ππόιεςε ζαο 

γηα πξόζθαηξεο απνιαύζεηο. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο πεξπαηά πάλσ ζε πάγν, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε πσο κόλν έλα 

ιεπηό παξαπέηαζκα θξύβεη ηελ ληξνπή ηεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη θξέκνληαη θξύζηαιινη από ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ, ζεκαίλεη θηώρεηα θαη έιιεηςε 

αλέζεσλ. Αθόκε, είλαη ζεκάδη όηη ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα πγείαο. 

Αλ δείηε θξπζηάιινπο πάγνπ πάλσ ζε θξάρηε, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά. 

Αλ δείηε θξπζηάιινπο πάλσ ζε δέληξα, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε θάζε ειπίδα. 

Οη θξύζηαιινη πάλσ ζε πξαζηλάδα πξνκελνύλ πσο ην ιακπξό ζαο κέιινλ ζα ζθηαζηεί από ύπνπηεο 



δηαθξίζεηο. 

Αλ δείηε πσο θηηάρλαηε πάγν, ζα απνηύρεηε ζηε δσή ζαο ιόγσ θηιαπηίαο θαη εγσηζκνύ. Αλ ηξώγαηε 

πάγν, ζεκαίλεη αξξώζηηα. Αλ πίλαηε παγσκέλν λεξό, ζα αξξσζηήζεηε από αζσηία. Αλ θάλαηε κπάλην 

ζε παγσκέλν λεξό, πξνγξακκαηηζκέλεο δηαζθεδάζεηο ζα δηαθνπνύλ από θάπνην απξόβιεπην 

γεγνλόο.  

Παγώλη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο παγώλη, ζεκαίλεη πσο πίζσ από ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ αλεκειηά θξύβεηαη 

ιύπε θαη απνηπρία, πνπ γηα έλα δηάζηεκα ζα ζθηάζνπλ ηελ επηπρία ζαο. 

Η γπλαίθα πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηεο όηη έρεη παγώληα, ζα πέζεη έμσ ζηελ εθηίκεζε ηεο γηα ην 

ραξαθηήξα θάπνηνπ άληξα. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο παγώληα κε αλνηρηή ηελ πινπκηζηή νπξά ηνπο θαη αθνύζεηε ζπγρξόλσο ηηο 

ζθιεξέο θσλέο ηνπο, ζεκαίλεη όηη θάπνην ειθπζηηθό πξόζσπν ζα ζαο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα.  

Παγωληά 

Αλ νλεηξεπηείηε παγσληά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζθνηεηλνύ θαη ζακπνύ πξσηλνύ, ζεκαίλεη εμνξία ζε 

μέλε ρώξα, αιιά νη πεξηπιαλήζεηο ζαο ζα ηειεηώζνπλ εηξεληθά. 

Αλ νλεηξεπηείηε παγσληά ζε έλα κηθξό ειηνθώηηζην θνκκάηη γεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε άλνκεο 

επραξηζηήζεηο, αιιά αξγόηεξα ζα επηζηξέςεηε ζηελ ήζπρε δσή θαη ζα θάλεηε ηνπο άιινπο λα 

μεράζνπλ ηηο παιηέο ζαο ακαξηίεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε έλα θίιν ζαο ζηελ παγσληά, ζεκαίλεη όηη ζα ληθήζεηε ηνλ εξσηηθό ζαο αληίδειν. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν πξννησλίδεηαη απνπζία ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο.  

Παγωηό 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξώγαηε παγσηό, ζεκαίλεη πσο ζα επηηύρεηε ζε επηρείξεζε πνπ έρεηε ήδε 

αλαιάβεη. Αλ δείηε παηδηά λα ηξώλε παγσηό, ζεκαίλεη επεκεξία θαη επηπρία. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα αλαπνδνγπξίζεη ην παγσηό ηεο κπξν- 

ζηα ζηνλ εξαζηή ή ην θίιν ηεο, ζεκαίλεη πσο ζα ηελ θαηαθξίλνπλ γηα ηελ αγέλεηα ηεο πξνο ηνπο 

άιινπο. 

Αλ δείηε μηληζκέλν παγσηό, ζεκαίλεη πσο αλαπάληερα πξνβιήκαηα ζα ραιάζνπλ ηελ επραξίζηεζε 

ζαο. Αλ ην παγσηό ήηαλ ιησκέλν, ε πξνγξακκαηηζκέλε ζαο δηαζθέδαζε ζα λαπαγήζεη.  

Παηδηά 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πνιιά όκνξθα παηδηά, είλαη πξνκήλπκα κεγάιεο επεκεξίαο θαη επδαηκνλίαο. 

Γηα κηα κεηέξα πνπ ζα νλεηξεπηεί ην παηδί ηεο ειαθξά άξξσζην, ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα ην δεη λα 

ραίξεηαη κηα ξσκαιέα πγεία, αιιά κπνξεί λα ηε βαζαλίζνπλ άιια κηθξνπξάγκαηα. 

Αλ δείηε παηδηά λα εξγάδνληαη ή λα κειεηνύλ, ζεκαίλεη εηξήλε θαη γεληθή επεκεξία. 

Αλ δείηε ην παηδί ζαο απειπηζηηθά άξξσζην ή λεθξό, έρεηε θάζε ιόγν λα θνβάζηε, γηαηί απεηιείηαη ε 



επεκεξία ηνπ. 

Αλ δείηε ην πεζακέλν ζαο παηδί, ζεκαίλεη ζηελνρώξηα θαη απνγνήηεπζε ζην θνληηλό κέιινλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε απνγνεηεπκέλα παηδηά, ζεκαίλεη θαζαξίεο κε ερζξνύο, θαη αλήζπρα πξνκελύκαηα 

από ην ύπνπιν έξγν θαηλνκεληθά θηιηθώλ αλζξώπσλ. 

Αλ δείηε πσο ρνξνπεδάηε θαη παίδεηε κε παηδηά, ζεκαίλεη όηη όιεο ζαο νη θεξδνζθνπηθέο θαη εξσηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζα πάλε θαιά.  

Παηγλίδηα 

Αλ νλεηξεπηείηε παηγλίδηα πνπ είλαη θαηλνύξγηα, πξνβιέπεηαη επράξηζηε νηθνγελεηαθή δσή, αιιά αλ 

είλαη ζπαζκέλα, ζιίςε ζα γεκίζεη ηελ ςπρή ζαο. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο παηδηά λα παίδνπλ κε παηγλίδηα, είλαη ζεκάδη επηπρηζκέλεο νηθνγελεηαθήο δσήο. 

Αλ δείηε όηη δίλαηε παηγλίδηα, είλαη ζεκάδη όηη ζα αγλνεζείηε από ηνπο γλσζηνύο ζαο.  

Παθέην 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ζαο δίλνπλ έλα παθέην, ζεκαίλεη πσο ζα δνθηκάζεηε κηαλ επράξηζηε 

έθπιεμε ιόγσ ηεο επηζηξνθήο θάπνηνπ πξνζώπνπ, ή πσο ζα ιάβεηε κέξνο ζε θνζκηθά γεγνλόηα. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνπβαιάηε έλα παθέην, ζεκαίλεη όηη ζα αζρν- 

ιεζείηε κε θάπνηα ελνριεηηθή ππόζεζε. 

Αλ δείηε όηη ζαο έπεζε από ηα ρέξηα έλα παθέην πξηλ ην παξαδώζεηε, ζεκαίλεη πσο ζα ραιάζεη 

θάπνηα ζπκθσλία ζαο.  

Παιάηη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πεξπαηνύζαηε κέζα ζε έλα παιάηη, ζεκαίλεη πσο νη πξννπηηθέο ζαο ζα 

βειηησζνύλ. 

Αλ δείηε πσο κέζα ζην παιάηη γηλόηαλ ρνξόο, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε επράξηζηεο θαη ρξήζηκεο 

γλσξηκίεο. Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα δεη όηη πήξε κέξνο ζ'έλαλ ηέηνην ρνξό, πξνβιέπεηαη πινύζηνο 

γάκνο θαη γελλαηνδσξία ησλ ζπγγελώλ ηεο.  

Παιηάηζνο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο μεγειαζηήθαηε από παιηάηζν, ζεκαίλεη πσο ζα δπζθνιεπηείηε λ' αλαγλσξίζεηε 

νξηζκέλεο πξνζνδνθόξεο γηα ζαο θαηαζηάζεηο. 

Αλ δείηε παιηάηζν, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα. 

Αλ δείηε πσο είζαζηαλ ληπκέλνο παιηάηζνο, ζεκαίλεη αδηθαηνιόγεηα ιάζε θαη παξάηνικεο επηζέζεηο 

ελάληηα ζε δπλαηνύο θαη πινύζηνπο. Επηδέμηεο γπλαίθεο ζα ζαο παξαζύξνπλ ζηελ ακαξηία.  

Παιιαθίδα 

Αλ έλαο άληξαο νλεηξεπηεί όηη ζπλνδεύεηαη από κηα παιιαθίδα, είλαη πξνκήλπκα όηη θηλδπλεύεη λα 

εμεπηειηζηεί δεκόζηα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θξύςεη από ηνλ θόζκν ηνλ αιεζηλό ηνπ ραξαθηήξα θαη 



ηελ θαηάζηαζε ηεο δνπιεηάο ηνπ. 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη παιιαθίδα, είλαη ζεκάδη όηη ζα εμεπηειίζεη ηνλ εαπηό ηεο 

κε ηηο απξέπεηέο ηεο. 

Γηα έλαλ άληξα πνπ ζα δεη ζη' όλεηξν ηνπ πσο ε εξσκέλε ηνπ είλαη άπηζηε, ζεκαίλεη όηη ζα έρεη λ' 

αληηκεησπίζεη παιηνύο ερζξνύο, ζα εκθαληζηνύλ αλακελόκελεο αλαπνδηέο.  

Παιηό 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα παιηό, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε από αληηζέζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ 

από ηνπο γύξσ ζαο. 

Αλ δείηε πσο δαλεηζηήθαηε παιηό, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε από ηα ιάζε ησλ άιισλ. 

Αλ δείηε πσο ζαπκάδαηε ή θνξνύζαηε έλα σξαίν θαηλνύξγην παιηό, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε εμαηξεηηθά 

ηπρεξνί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ζαο.  

Παλδνρείν 

Αλ νλεηξεπηείηε έλα παλδνρείν, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη απνιαύζεσλ, αλ είλαη άλεην θαη σξαία 

επηπισκέλν. 

Αλ δείηε πσο βξηζθόζαζηε ζ' έλα θαθνδηαηεξεκέλν παλδνρείν, πξνβιέπνληαη κηθξέο επηηπρίεο ή 

πέλζηκεο θαηαζηάζεηο, ή δπζάξεζηα ηαμίδηα.  

Παλεγύξη 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθόζαζηε ζε παλεγύξη, ζεκαίλεη όηη ζα θάλεηε κηα επράξηζηε θαη επηθεξδή 

δνπιεηά θαη όηη ζα έρεηε επράξηζηε ζπληξνθηά. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη όηη ζα βξεη έλαλ πξόζραξν θαη θαιό άληξα γηα ζύληξνθν 

ηεο δσήο ηεο.  

Πάλζεξαο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πάλζεξα θη αηζζαλζείηε θόβν, ζεκαίλεη πσο νη ζπκθσλίεο ζαο ζηε δνπιεηά ή 

ζηνλ έξσηα ζα αζεηεζνύλ ιόγσ θάπνησλ αξλεηηθώλ επηξξνώλ. Αλ όκσο δείηε πσο εμνπδεηεξώζαηε 

ηνλ πάλζεξα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε επηηπρίεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Σν πεξηβάιινλ ζαο ζα έρεη θαιή 

ηύρε. 

Αλ δείηε πσο έλαο πάλζεξαο ζαο απεηινύζε κε ηελ παξνπζία ηνπ, ζεκαίλεη πσο ζ' απνγνεηεπηείηε 

από ηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Μεξηθά πξόζσπα δελ ζα εθπιεξώζνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο ζε ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε ην βξπρεζκό ελόο πάλζεξα θαη θνβεζήθαηε, ζεκαίλεη πσο ζα 

αθνύζεηε άζρεκα λέα γηα ηε δνπιεηά ζαο θαη ίζσο ππνθέξεηε από ηελ θνηλσληθή επίθξηζε. Αλ όκσο 

δελ θνβεζήθαηε, ζαο πεξηκέλνπλ ιηγόηεξεο ζηελνρώξηεο.  

 

 

 



Παλόξακα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα-παλόξακα, ζεκαίλεη πσο ζα αιιάμεηε αζρνιία ή θαηνηθία, ζα πξέπεη όκσο 

λα ραιηλαγσγήζεηε ηελ επηζπκία ζαο γη' αιιαγή πεξηβάιινληνο ή θίισλ.  

Παληνκίκα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο παληνκίκα, ζεκαίλεη πσο νη θίινη ζαο ζα ζαο εμαπαηήζνπλ. Αλ δείηε πσο 

παίδαηε εζείο παληνκίκα, ζεκαίλεη πσο ζα πξνζβάιεηε θάπνηνλ. Οη ππνζέζεηο ζαο δελ ζα έρνπλ 

επηηπρία.  

Παληειόληα 

Αλ δείηε παληειόληα ζηνλ ύπλν ζαο, πξνκελύεηαη θίλδπλνο λα δειεαζηείηε από ελέξγεηεο πνπ δελ είλαη 

έληηκεο. Αλ δείηε όηη πξνζπαζνύζαηε λα ηα θνξέζεηε από ηελ αλάπνδε, είλαη ζεκάδη πσο ε γνεηεία 

γίλεηαη κέξνο ηνπ εαπηνύ ζαο.  

Παληόθιεο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο παληόθιεο, ζεκαίλεη πσο ζθεπηόζαζηε λν αλακηρζείηε ζε θάπνηα ππόζεζε 

πνπ δελ ζα έρεη θαιό ηέινο. Ίζσο δεκηνπξγήζεηε ζρέζεηο κε παληξεκέλν πξόζσπν πνπ ζα 

θαηαιήμνπλ ζε πξνβιήκαηα αλ όρη ζε ζθάλδαιν. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαπκάδαλε ηηο παληόθιεο ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα δεκηνπξγήζεηε κηα εξσηηθή 

ζρέζε πνπ δελ ζα έρεη άζρεκε θαηάιεμε.  

Παλωθόξη 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη θνξάηε ην παλσθόξη ελόο άιινπ, ζεκαίλεη όηη ζα δεηήζεηε από θάπνην 

θίιν λα εγγπεζεί γηα ζαο. Αλ δείηε ην παιηό ζαο ζθηζκέλν, ζεκαίλεη ηελ απώιεηα ζηελνύ θίινπ θαη 

δνθεξή θαηάζηαζε ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα θαηλνύξγην παλσθόξη, ζα ρξεηαζηεί λα μαλαθηηάμεηε ηελ πεξηνπζία ζαο, 

δηόηη ζα ηε ράζεηε από ππεξβνιηθή εκπηζηνζύλε ζε θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο.  

Παμηκάδηα 

Αλ δείηε πσο ηξώηε ή ςήλεηε παμηκάδηα, είλαη έλδεημε θαθήο πγείαο θαη πξνκήλπκα νηθνγελεηαθώλ 

θαπγάδσλ γηα αλόεηεο δηαθνξέο.  

Παπαγάινο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο παπαγάινπο λα θιπαξνύλ, πξνβιέπεηαη ραζνκέξηθε δσή θαη θνπηζνκπνιηό κε 

ηνπο θίινπο ζαο. 

Αλ δείηε ήζπρνπο παπαγάινπο, πξνβιέπεηαη έλα δηάιεηκκα ζηνπο νηθνγελεηαθνύο θαπγάδεο. 

Η θνπέια πνπ ζα δεη όηη έρεη έλαλ παπαγάιν, ζα ζεσξεζεί εξηζηηθή από ηνλ αγαπεκέλν ηεο. 



Αλ δείηε πσο δηδάζθαηε έλαλ παπαγάιν, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα κε ηηο ηδησηηθέο ζαο 

ππνζέζεηο. 

Έλαο ςόθηνο παπαγάινο είλαη ζεκάδη απώιεηαο θνηλσληθώλ ζρέζεσλ.  

Παπαξνύλεο 

Οη παπαξνύλεο ζη' όλεηξν πξννησλίδνληαη κηα πεξίνδν γνεηεπηηθώλ απνιαύζεσλ θαη θνιαθεπηηθήο 

δνπιεηάο, ρσξίο όκσο ζηαζεξέο βάζεηο. 

Αλ δείηε πσο κπξίδαηε κηα παπαξνύλα, ζα πέζεηε ζύκα ηεο πεηζνύο θαη ηεο θνιαθείαο ελόο 

πξνζώπνπ.  

Παπάο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε παπά, ζεκαίλεη άηπρεο αιιαγέο θαη δπζάξεζηα ηαμίδηα. 

Αλ δείηε πσο έλαο παπάο ζαο παξόηξπλε ζε θάηη, ζεκαίλεη πσο έλα ύπνπιν πξόζσπν ζα ζαο 

ζπξώμεη ζε θαθή πξάμε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε παπάο, ζεκαίλεη πσο ζα θαηαπαηήζεηε ηα δηθαηώκαηα άιισλ.  

Πάπηεο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο αγξηόπαπηεο ζε θαζαξά λεξά, ζεκαίλεη επράξηζηα ηαμίδηα. Άζπξεο πάπηεο ζε 

αγξόθηεκα, ζεκαίλνπλ επθνξία θαη πινύζηα ζπγθνκηδή. 

Αλ δείηε πσο θπλεγνύζαηε πάπηεο, ζεκαίλεη αλαπξνζαξκνγή εξγαζίαο. Αλ ηηο είδαηε ζθνησκέλεο, 

είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη ερζξνί ζα ζειήζνπλ λα αλαθαηεπζνύλ ζηηο ηδησηηθέο ζαο ππνζέζεηο. 

Αλ νη πάπηεο πεηνύζαλ, πξνκελύεηαη ιακπξό κέιινλ* επίζεο, γάκνο γηα ηνπο αλύπαληξνπο θαη παηδηά 

ζε λέν ζπηηηθό.  

Πάπιωκα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πάπισκα, πξνβιέπνληαη επράξηζηεο θαη επλντθέο ζπλζήθεο. Γηα κηα θνπέια, 

απηό ην όλεηξν είλαη ζεκάδη πσο κε ηνλ πξαθηηθό θαη ζπλεηό ηεο ραξαθηήξα, ζα γίλεη αληηθείκελν 

ζαπκαζκνύ ελόο άληξα πνπ ζα ηελ δεηήζεη ζε γάκν. Αλ ην πάπισκα ήηαλ θαζαξό, αιιά είρε ηξύπεο, 

ζεκαίλεη πσο ν άληξαο ηεο ζα εθηηκάεη ηα πξνζόληα ηεο, αιιά δελ ζα είλαη απηόο πνπ νλεηξεπόηαλ 

εθείλε. 

Αλ ην πάπισκα ήηαλ βξώκηθν, ζεκαίλεη πσο, εμαηηίαο ηεο απξνζεμίαο ηεο ζην ληύζηκν θαη ηνπο 

ηξόπνπο, δελ ζα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηνλ θαηάιιειν γΓ απηή ζύδπγν.  

 

 

 

 

 



Παππνύο 

·  

Παπνπηζήο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο παπνπηζή, ζεκαίλεη πσο νη ελδείμεηο γηα ηελ άλνδν ζαο δελ είλαη ειπηδνθόξεο. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ν άληξαο ή ν εξαζηήο ηεο είλαη παπνπηζήο, πξνβιέπεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζπκηώλ ηεο.  

Παπνύηζηα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ηα παπνύηζηα ζαο είλαη παιηά ή βξώκηθα, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε ερζξνύο 

ιόγσ ηεο αλειέεηεο θξηηηθήο ααο. 

Αλ δείηε πσο βάθαηε ηα παπνύηζηα ζαο καύξα, ζα ππάξμεη βειηίσζε ζηηο δνπιεηέο ζαο θαη θάπνην 

ζεκαληηθό γεγνλόο ζα ζαο γεκίζεη ηθαλνπνίεζε. 

Σα θαηλνύξγηα παπνύηζηα είλαη πξνκήλπκα αιιαγώλ πξνζνδνθόξσλ. Αλ είλαη ζηελά, ζεκαίλεη πσο 

ζα δπζαξεζηεζείηε από ηελ ζπκπεξηθνξά θάπνησλ θίισλ ζαο. 

Αλ δείηε πσο ηα παπνύηζηα ζαο είλαη κεγάια, πξνβιέπνληαη απώιεηεο, θαπγάδεο θαη θαθή πγεία. 

Αλ δείηε πσο ηα ράζαηε, είλαη ζεκάδη εγθαηάιεηςεο θαη δηαδπγίνπ. 

Αλ δείηε πσο ζαο έθιεςαλ ηα παπνύηζηα ζαο ζηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, αιιά έρεηε δύν δεπγάξηα 

θάιηζεο, πξνβιέπεηαη πσο ζα αληηκεησπίζεηε θάπνηα απώιεηα, αιιά πσο ζα θεξδίζεηε ζε θάπνηνλ 

άιιν ηνκέα. 

Η θνπέια πνπ ζα δεη πσο θάπνηνη ζαπκάδαλε ηα παπνύηζηα ηεο ηελ ώξα πνπ ηα θνξνύζε, πξέπεη λα 

πξνζέμεη λα κελ δώζεη ζάξξνο ζε αλζξώπνπο πνπ ζα ηεο ζπζηήζνπλ.  

Παξάδεηζνο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηνλ Παξάδεηζν, είλαη ζεκάδη πσο έρεηε πηζηνύο θίινπο πνπ είλαη πξόζπκνη λα 

ζαο βνεζήζνπλ. Απηό ην όλεηξν πξνιέγεη έλα ππέξνρν ηαμίδη γηα ηνπο λαπηηθνύο θαη ηνπο ηαμηδηώηεο. 

Γηα ηηο κεηέξεο, απηό ην όλεηξν είλαη ζεκάδη θαιώλ θαη ππάθνπσλ παηδηώλ. Αλ είζηε άξξσζηνο ή 

άηπρνο, ζαο πεξηκέλεη γξήγνξε αλάξξσζε ή θαιή ηύρε. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, απηό ην όλεηξν είλαη 

ζεκάδη πινύηνπ θαη αθνζίσζεο. 

Αλ δείηε πσο ραζήθαηε κέζα ζηνλ Παξάδεηζν, ζεκαίλεη πσο ζα μεθηλήζεηε κηα επηρείξεζε πνπ αξρηθά 

ζα θαίλεηαη πξνζνδνθόξα, κα πνπ ζα απνδεηρζεί απνγνεηεπηηθή θαη ελνριεηηθή.  

Παξαίηεζε 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ππνβάιαηε ηελ παξαίηεζε ζαο από νπνηαδήπνηε ζέζε, ζεκαίλεη όηη νη λέεο ζαο 

επηρεηξήζεηο δελ ζα έρνπλ επηηπρία. 

Σν λ' αθνύζεηε ζη' όλεηξν ζαο όηη άιινη παξαηηήζεθαλ, ζεκαίλεη αλεπηζύκεηεο ζπλαλαζηξνθέο.  

 



Παξάιπζε 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη είζηε παξάιπηνο, ζεκαίλεη πσο θάλαηε ιαζεκέλεο ζπκθσλίεο. 

Αλ δείηε πσο έλαο θίινο ζαο είλαη παξάιπηνο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ακθηβνιίεο γηα ηελ πίζηε ηνπ θαη 

ίζσο ππάξμεη αξξώζηηα ζηελ νηθνγέλεηα ζαο. 

Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ όηη ν ζύληξνθνο ηνπο είλαη παξάιπηνο, ζεκαίλεη πσο 

θάπνηα απνγνήηεπζε ζα ζθηάζεη ην δεζκό ηνπο.  

Παξακάλα ηξνθόο 

Αλ δείηε όηη είζηε ηξνθόο, ζεκαίλεη όηη ζα ρεξέςεηε ή όηη ζα αλαιάβεηε ηε θξνληίδα ειηθησκέλνπ ή 

κηθξνύ παηδηνύ. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη είλαη ηξνθόο, είλαη έλα πξνκήλπκα όηη ζα ρξεηαζηεί λα βαζίδεηαη 

ζηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθώλ ηεο.  

Παξάζεκν 

Αλ νλεηξεπηείηε παξάζεκν, ζεκαίλεη ηηκέο πνπ ζα θεξδίζεηε κε ηελ αμία θαη ηνπο θόπνπο ζαο. 

Αλ δείηε πσο ράζαηε έλα παξάζεκν, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε αηπρίεο εμαηηίαο ηεο απηζηίαο ησλ 

άιισλ.  

Παξαζεκνθνξία 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη παξαζεκνθνξεζήθαηε, ή όηη παξαζεκνθνξήζεθαλ άιινη γηα θάπνηα 

εξσηθή πξάμε, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα γίλεηε άμηνο, αιιά ιίγνη ζα αλαγλσξίζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ζαο.  

Παξαηεξεηήξην 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζσξνύζαηε ηελ πιάζε θαη όκνξθεο πεδηάδεο από έλα παξαηεξεηήξην, ζεκαίλεη 

πσο ζύληνκα ζα αλεβείηε ζε πςειή θαη κόληκε εκπηζηεπηηθή ζέζε. Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν 

ζεκαίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ηεο. Αλ ν νπξαλόο ήηαλ ζπλλεθηαζκέλνο, νη ζθνπνί ζαο 

δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.  

Παξεθθιήζη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο παξεθθιήζη, ζεκαίλεη δηαθσλία ζε θνηλσληθνύο θύθινπο θαη αηαθηνπνίεηε 

δνπιεηά. 

Αλ δείηε πσο είζαζηε κέζα ζε παξεθθιήζη, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε θαη αιιαγή επηρείξεζεο ή εξγαζίαο. 

Γηα ηνπο λένπο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ όηη κπήθαλ ζε παξεθθιήζη, ζεκαίλεη ςεύηηθεο αγάπεο θαη ερζξνύο. 

Μπνξεί λα κπιερηνύλ ζε απνηπρεκέλνπο δεζκνύο.  

 

 

 



Παξζέλνο 

Σν λα δείηε παξζέλν ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη θαινηπρία ζηηο επηδηώμεηο ζαο. Γηα κηα παληξεκέλε 

γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη παξζέλνο, είλαη ζεκάδη πσο ζα ππνθέξεη από κεηακέιεηεο γηα ην 

παξειζόλ ηεο θαη ην κέιινλ δελ ζα έρεη πάξα πνιιά θαιά λα ηεο ππνζρεζεί. 

Αλ κηα λέα θνπέια νλεηξεπηεί όηη δελ είλαη παξζέλνο, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε όηη θηλδπλεύεη λα ράζεη 

ηελ ππόιεςε ηεο εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κε ηνπο άληξεο. 

Αλ έλαο άληξαο δεη ζηνλ ύπλν ηνπ όηη έρεη αζέκηηεο ζρέζεηο κε παξζέλν, ζεκαίλεη όηη ζα απνηύρεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θαη νη θηινδνμίεο ηνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.  

Πάξθν 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πεξπαηάηε ζ' έλα όκνξθν πάξθν, πξνβιέπνληαη επράξηζηεο δηαθνπέο. Αλ 

πεξπαηνύζαηε καδί κε ηνλ ζύληξνθν ζαο, πξνβιέπεηαη έλαο άλεηνο θαη επηπρηζκέλνο γάκνο. 

Παξακειεκέλν πάξθν, ζη' όλεηξν, είλαη ζεκάδη αλαπάληερσλ αηπρηώλ.  

Παηάηεο 

Οη παηάηεο ζη' όλεηξν, είλαη πξνάγγεικα επράξηζησλ γεγνλόησλ. 

Αλ δείηε πσο ζθάβαηε έλα ρώξν κε παηάηεο, πξνβιέπεηαη επηηπρία. 

Αλ δείηε πσο ηηο ηξώγαηε, ζα θαξπσζείηε έλα ζεκαληηθό θέξδνο. 

Αλ δείηε πσο ηηο καγεηξεύαηε, ε δνπιεηά ζαο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ζαο. 

Αλ δείηε πσο ηηο θπηεύαηε, ζεκαίλεη πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζπκηώλ ζαο. 

Αλ δείηε παηάηεο πνπ ζαπίδνπλ, ζεκαίλεη πσο νη δηαζθεδάζεηο ζύληνκα ηειεηώλνπλ θαη ην κέιινλ ζαο 

δηαγξάθεηαη ζθνηεηλό.  

Παηέληα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πξνζπαζνύζαηε λα εμαζθαιίζεηε κηα 

παηέληα, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε πξνζεθηηθνί θαη θηιόπνλνη γηα ππόζεζε πνπ ζα αλαιάβεηε. Αλ δελ 

κπνξέζαηε λα εμαζθαιίζεηε ηελ παηέληα, ζεκαίλεη πσο ζ' απνγνεηεπζείηε από ππνζέζεηο πνπ ζ' 

αλαιάβεηε ιόγσ ηνπ όηη δελ είλαη ηεο αξκνδηόηεηαο ζαο. 

Αλ δείηε πσο αγνξάδαηε κηα παηέληα, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε έλα θνπξαζηηθό θαη άθαξπν ηαμίδη. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα παηέληα, ζεκαίλεη πσο ζα ζηελνρσξεζείηε από θάπνηα αξξώζηηα.  

Παηέξαο 

Αλ νλεηξεπηείηε ηνλ παηέξα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζ' κπιερηείηε ζε κηα δύζθνιε θαηάζηαζε θαη 

ζα ρξεηαζηείηε έλα ζνθό ζύκβνπιν γηα λ' απαιιαγείηε από απηήλ. 

Αλ ν παηέξαο ζαο είλαη ήδε λεθξόο, ην λα ηνλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ζεκαίλεη πσο νη επηρεηξήζεηο ζαο 

ρξεηάδνληαη πξνζνρή ζε ό,ηη αθνξά ηε δηνίθεζε ηνπο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί ηνλ πεζακέλν παηέξα ηεο, πξνβιέπεηαη πσο ν εξαζηήο ηεο ζα 

ηελ θνξντδέςεη.  



Παληδάξηα 

Αλ δείηε παληδάξηα λα θπηξώλνπλ άθζνλα, πξνβιέπεηαη θαιή ζνδεηά θαη εηξήλε ζηνλ ηόπν' αλ δείηε 

πσο ηξώγαηε παληδάξηα κε άιινπο, ζα αθνύζεηε επράξηζηεο εηδήζεηο.  

Παηίληα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θάλαηε παηηλάδ ζηνλ πάγν, ζεκαίλεη πσο θηλδπλεύεηε λα ράζεηε ηε δνπιεηά 

ζαο ή θάπνην πνιύηηκν αληηθείκελν. Αλ ν πάγνο έζπαζε, ζεκαίλεη πσο έρεηε αλάμηνπο θίινπο πνπ ζαο 

δίλνπλ θαθέο ζπκβνπιέο. 

Αλ δείηε άιινπο λα παηηλάξνπλ ζην πάγν, πξνβιέπεηαη πσο αληηπαζεηηθά πξόζσπα ζα ζπλδέζνπλ ην 

όλνκα ζαο κε θάπνην δήζελ ζθάλδαιν πξνζώπνπ πνπ ζα ζαο ζαπκάδεη. 

Αλ νλεηξεπηείηε απιώο παηίληα, πξνβιέπνληαη δηαθσλίεο κεηαμύ γλσζηώλ ζαο. 

Αλ δείηε λένπο αλζξώπνπο λα θάλνπλ παηίλη πάλσ ζε πίζηα, ζεκαίλεη πσο ε πγεία ζαο ζα είλαη θαιή 

θαη πσο ζα απνιαύζεηε ηε ραξά ηεο πξνζθνξάο ζηνπο γύξσ ζαο.  

Παηζάο 

Αλ νλεηξεπηείηε παηζά, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε θηλδύλνπο θαη αζζέλεηεο. 

Σν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ηξώγαηε παηζά, είλαη πξνκήλπκα όηη ζ' απνγνεηεπηείηε από θάπνην 

ζνβαξό δήηεκα.  

Πάρνο 

Αλ ζην όλεηξν ζαο δείηε πσο παίξλεηε βάξνο θαη παραίλεηε, ζεκαίλεη πσο ζην άκεζν κέιινλ ζα γίλεη 

κηα επράξηζηε θαη επηπρήο αιιαγή ζηε δσή ζαο. 

Αλ δείηε άιινπο λα παραίλνπλ, ζεκαίλεη επεκεξία.  

Παρπζαξθία 

Γηα θάπνηνλ πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη παρύζαξθνο, είλαη ζεκάδη όηη ζ' απμεζεί ε πεξηνπζία ηνπ θαη 

ζα έρεη επράξηζηε κόληκε ζέζε. 

Αλ δείηε άιινπο παρύζαξθνπο, ζεκαίλεη αζπλήζηζηε δξαζηεξηόηεηα θαη επεκεξία. 

Αλ έλαο άληξαο ή κηα γπλαίθα νλεηξεπηνύλ ηνλ εαπηό ηνπο άγαξκπα ρνληξό, ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ 

πνιύ ηελ εζηθή ηνπο ππόζηαζε θαη ηηο παξνξκήζεηο ηνπο. Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θσηνγξαθίεο ζαο 

ηξαβεγκέλεο ηειεζθνπηθώο ή κηθξνζθνπηθώο κε θπξηό ή θνίιν θάηνπηξν, είλαη πξνκήλπκα θαθνύ.  

Πεδηάδα 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη πεξπαηνύζαηε ζε επράξηζηεο θαη πξάζηλεο πεδηάδεο, είλαη πξνκήλπκα κεγάιεο 

βειηίσζεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη ζηνλ έξσηα. Αλ νη πεδηάδεο πνπ ζα δείηε είλαη μεξέο θαη γπκλέο, 

ην όλεηξν απηό ζεκαίλεη εληειώο ην αληίζεην. 

Αλ δείηε όηη νη πεδηάδεο είραλ έιε, είλαη ζεκάδη αξξώζηηαο θαη ζηελνρώξηαο. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα πεδηάδα, ζεκαίλεη πσο ζ' απνιαύζεηε αλέζεηο, πνιπηέιεηα θαη αδηάθνπε 



πξόνδν. 

Μηα θπκαηηζηή πεδηάδα κε γξαζίδη θαη ινπινύδηα ζεκαίλεη επηπρία. 

Μηα άγνλε πεδηάδα ζεκαίλεη απώιεηεο θαη ιύπε ιόγσ ηεο απνπζίαο θάπνηνπ θίινπ. 

Αλ δείηε πσο ραλόζαζηαλ ζε κηα πεδηάδα, είλαη ζεκάδη ιύπεο θαη αηπρίαο.  

Πεζεξά 

Αλ νλεηξεπηείηε ηελ πεζεξά ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ππάξμνπλ επράξηζηεο ζπκθηιηώζεηο, κεηά από 

ζνβαξέο δηαθσλίεο. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο καιώλεη κε ηελ πεζεξά ηεο, ζεκαίλεη πσο ζα ελνριεζεί από εξηζηηθά 

θαη αλαίζζεηα πξόζσπα.  

Πεζεξόο 

Αλ νλεηξεπηείηε ηνλ πεζεξό ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ζπγθξνύ- 

ζεηο κε θίινπο ή ζπγγελείο. 

Αλ ηνλ νλεηξεπηείηε επδηάζεην θαη πγηή, πξνκελύνληαη επράξηζηεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο.  

Πείλα 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη πεηλάηε, είλαη θαθόο νησλόο: δελ ζα βξείηε άλεζε θαη ηθαλνπνίεζε ζην ζπίηη 

ζαο θαη γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο ζεκαίλεη δπζηπρηζκέλν γάκν.  

Πείξαγκα 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη πεηξάδαηε νπνηνλδήπνηε, ζεκαίλεη όηη ζ' αγαπεζείηε γηα ηνλ επράξηζην θαη θαιό 

ραξαθηήξα ζαο. Οη επηρεηξήζεηο ζαο επίζεο ζα ζεκεηώζνπλ επηηπρία. 

Σν λα νλεηξεπηείηε όηη ζαο πεηξάδνπλ, είλαη ζεκάδη όηη ζα θεξδίζεηε ηελ αγάπε εύπνξνπ θαη 

επράξηζηνπ πξνζώπνπ. 

Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη όηη ηελ πεηξάδνπλ, πξέπεη λα πξνζέμεη ηνπο βηαζηηθνύο δεζκνύο, δηόηη δελ ζα 

ηελ νδεγήζνπλ ζε θαιά απνηειέζκαηα.  

Πεηξαζκόο 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη βξεζήθαηε ζε πεηξαζκό, ζεκαίλεη όηη ζ' αλακεηρζείηε ζε θάπνηα θαζαξία όπνπ 

δειόθζνλα πξόζσπα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο εθηνπίζνπλ θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εύλνηα θίισλ ζαο. 

Αλ δείηε όηη αληηζηέθεζηε ζε πεηξαζκνύο, πξννησλίδεηαη επηηπρία ζηηο πξνζπάζεηεο ζαο παξ' όιεο ηηο 

αληημνόηεηεο.  

Πεηξαηήο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πεηξαηέο, ζεκαίλεη πσο ζα βξεζείηε εθηεζεηκέλνο ζε δόιηα ζρέδηα θαθώλ θίισλ 

ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε πεηξαηήο, ζεκαίλεη πσο ζα μεπέζεηε ζηα κάηηα ησλ θίισλ θαη γλσζηώλ 



ζαο. 

Αλ κηα θνπέια δεη πσο ν αγαπεκέλνο ηεο είλαη πεηξαηήο, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη απνγνήηεπζε ιόγσ 

ηεο αληημνόηεηαο θαη ηεο δνιηόηε-ηάο ηνπ. Αλ δεη όηη ηελ αηρκαιώηηζαλ πεηξαηέο, ζεκαίλεη όηη ζ' αθήζεη 

ην ζπίηη ηεο δίλνληαο πίζηε ζηηο παξαπιαλεηηθέο ππνζρέζεηο θάπνηνπ πξνζώπνπ.  

Πειεθάλνο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πειεθάλν, ζαο πεξηκέλνπλ απνγνεηεύζεηο αλάκηθηεο κε επηηπρίεο. 

Αλ δείηε πσο πηάζαηε έλα πειεθάλν, ζα κπνξέζεηε λα μεπεξάζεηε ηηο απνγνεηεύζεηο ζαο. 

Αλ δείηε πσο ζθνηώζαηε πειεθάλν, ζεκαίλεη πσο ζα πάξεηε δηθαηώκαηα άιισλ κε ηε βία. 

Αλ δείηε πειεθάλνπο λα πεηνύλ, ζαο πεξηκέλνπλ αιιαγέο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηηο απόςεηο ζαο γηα ηελ 

θαινζύλε.  

Πέλζνο 

Αλ νλεηξεπηείηε πέλζνο γηα παηδί, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη ηα ζρέδηα ζαο ζύληνκα ζα απνηύρνπλ, θαη 

εθεί πνπ πεξηκέλεηε επηηπρία ζα απνγνεηεπζείηε. 

Πέλζνο ζπγγελώλ ή θίισλ, ζεκαίλεη επίζεο απνηπρία ζρεδίσλ θαη θησρή πξννπηηθή γηα ην κέιινλ.  

Πέπινο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θνξάηε πέπιν, είλαη δείγκα πσο δελ είζηε απόιπηα εηιηθξηλήο κε ην 

πξόζσπν πνπ έρεηε εξσηηθό δεζκό θαη όηη θαηαθεύγεηε ζε ζηξαηεγήκαηα γηα λα ην θξαηήζεηε. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη θνξάλε πέπιν, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε όηη θίινη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο 

δπζθεκίζνπλ. 

Παιηό θαη ζρηζκέλν πέπιν ζεκαίλεη όηη γίλεηαη θαινζρεδηαζκέλε πξνζπάζεηα γηα λα ζαο μεγειάζνπλ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη ράλεη ην πέπιν ηεο, είλαη ζεκάδη πσο ν εξαζηήο ηεο έρεη 

θαηαιάβεη ηηο πνλεξηέο ηεο θαη πξόθεηηαη λα ηεο αληαπνδώζεη ηα ίδηα. 

Νπθηθό πέπιν, ζη' όλεηξν, είλαη ζεκάδη επηηπρεκέλεο αιιαγήο, πνπ ζα γίλεη ζύληνκα, θαζώο θαη 

επραξίζηεζεο από ηε ζέζε πνπ ζα θαηέρεηε. 

Όηαλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο θνξά λπθηθό πέπιν, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη όηη νη ππνζέζεηο 

πνπ ζα αλαιάβεη ζα ηεο απνθέξνπλ πνιιά θέξδε θαη ηθαλνπνίεζε. Αλ δεη πσο ην πέπιν ηεο μέθπγε ή 

ηεο ην ράιαζε θάπνην αηύρεκα, ππάξρεη θίλδπλνο λα ζηελνρσξεζεί θαη λα πνλέζεη. 

Σν λα δείηε όηη πεηάμαηε πέπιν, ζεκαίλεη ρσξηζκό θαη απόγλσζε. 

Πέλζηκν πέπιν, ζη' όλεηξν, είλαη πξνκήλπκα πξνζβνιήο θαη δπζθνιίαο ζηηο επηρεηξήζεηο.  

Πεπόλη 

Αλ νλεηξεπηείηε πεπόληα, ζεκαίλεη θαθή πγεία θαη αηπρίεο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Αλ δείηε πσο ηα ηξώηε, ζεκαίλεη πσο θάπνηα βηαζηηθή ελέξγεηα ζα ζαο δεκηνπξγήζεη άγρνο. 

Αλ ηα δείηε λα κεγαιώλνπλ πάλσ ζηηο πεπνληέο, ζεκαίλεη πσο ηα ησξηλά ζαο πξνβιήκαηα ζα έρνπλ 

επηπρή θαηάιεμε γηα ζαο.  



Πέξδηθα 

Αλ δείηε πέξδηθεο ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο νη ζπλζήθεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζαο επηρείξεζε ζα 

είλαη επλντθέο. 

Αλ δείηε πσο ηηο παγηδεύαηε, είλαη ζεκάδη πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηζπκηώλ ζαο. 

Αλ δείηε πσο ηηο ζθνηώλαηε, ζεκαίλεη όηη ζ' απνθηήζεηε πεξηνπζία, κέξνο ηεο νπνίαο ζα κνηξαζηεί ζε 

άιινπο. 

Αλ δείηε πσο ηηο ηξώγαηε, ζα ζαο απνδνζνύλ ηηκέο πνπ ζαο αλήθνπλ. 

Αλ δείηε πέξδηθεο λα πεηνύλ, ζεκαίλεη πσο ην κέιινλ θξύβεη πνιιέο ππνζρέζεηο γηα ζαο.  

Πεξηβόιη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο πεξπαηνύζαηε κέζα ζ' έλα όκνξθν θαη πεξηπνηεκέλν πεξηβόιη καδί κε ην 

ζύληξνθν ζαο, ζεκαίλεη πσο έλαο καθξνρξόληνο δεζκόο ζα έρεη επράξηζηε θαηάιεμε. Αλ ην πεξηβόιη 

ήηαλ γεκάην κε ώξηκα θξνύηα, ζεκαίλεη πσο ζ' αληακεηθζείηε γηα ηελ πίζηε ζαο ζ' απηνύο πνπ 

ππεξεηήζαηε. 

Γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, είλαη ζεκάδη όηη ηα ζρέδηα ηνπο ζα γλσξίζνπλ πιήξε επηηπρία. 

Γηα ηηο γπλαίθεο, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη επηπρηζκέλν ζπηηηθό, πηζηό ζύδπγν θαη ππάθνπα παηδηά. 

Αλ δείηε πσο κέζα ζην πεξηβόιη ππήξραλ γνπξνύληα πνπ έηξσγαλ ηα πεζκέλα θξνύηα, είλαη ζεκάδη 

πσο ζα ράζεηε ηδηνθηεζία ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα δηεθδηθήζεηε θάηη πνπ πξαγκαηηθά δελ ζαο αλήθεη. 

Αλ δείηε πσο καδεύαηε ώξηκα θξνύηα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε αθζνλία αγαζώλ. 

Αλ δείηε πσο ηα θξνύηα ηνπ πεξηβνιηνύ ήηαλ ζάπηα, ζεκαίλεη πσο παξόιε ηε ραξά θαη ηνλ πινύην, ζα 

δείηε κέζα ζηελ αζιηόηεηα. 

Αλ δείηε πσο θαζώο πεξπαηνύζαηε ζε πεξηβόιη πηαζηήθαηε ζε βά-ηνπο,ζεκαίλεη πσο ζ' 

αληηκεησπίζεηε έλα δειόθζνλν ερζξό, ή αλ είζηε παληξεκέλνη πσο ζα έρεηε έλα ζνβαξό θαπγά κε ηνλ 

ζύληξνθν ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε έλα άγνλν πεξηβόιη, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε ηελ επθαηξία λ' αλεβείηε ςειά. 

Αλ δείηε γπκλό πεξηβόιη, ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα πξνζέμεηε ηνλ ηξόπν δηαζθέδαζεο ζαο. 

Αλ δείηε έλα θαηαζηξεκκέλν από θαηαηγίδα πεξηβόιη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε αλεπηζύκεηνπο 

επηζθέπηεο ή θαζήθνληα.  

Πεξηδέξαην 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο δέρεηαη έλα πεξηδέξαην, πξνβιέπεηαη έλαο εξσηεπκέλνο 

ζύδπγνο θη έλα όκνξθν ζπίηη. 

Αλ δεη πσο έραζε έλα πεξηδέξαην, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα γεπηεί ηελ απνγνήηεπζε.  

 

 

 

 



Πεξηνπζία 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πεξηέξρεηαη ζηε θαηνρή ζαο κεγάιε πεξηνπζία, ζεκαίλεη όηη ζα ιάβεηε απηή 

ηελ θιεξνλνκηά ζην κέιινλ, αιιά εληειώο δηαθνξεηηθά απ' ό,ηη πεξηκέλαηε. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ζεκαίλεη όηη ε θιεξνλνκηά πνπ ζα πάξεη ζα είλαη απνγνεηεπηηθή, ζα πξέπεη λα 

δήζεη κε νηθνλνκία, γηαηί ζα θιεξνλνκήζεη θησρό ζύδπγν θαη πνιιά παηδηά.  

Πεξίπαηνο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο θάλαηε πεξίπαην, ζεκαίλεη πσο ζ' αζρνιεζείηε κε ππνζέζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη ελεξγεηηθόηεηα θαη πνπ ζα αθήζνπλ θέξδνο. 

Αλ δείηε άιινπο λα θάλνπλ πεξίπαην, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε ερζξνύο ζηηο ππνζέζεηο ζαο.  

Πεξηζηέξηα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πεξηζηέξηα πνπ γνπξγνπξίδνπλ ζηηο θσιηέο ηνπο, πξνβιέπεηαη νηθνγελεηαθή 

γαιήλε θαη θαιά παηδηά. Γηα κηα θνπέια, απηό ην όλεηξν πξνκελά έλα γξήγνξν θαη άλεην γάκν. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη παίξλαηε κέξνο ζε αγώλα ζθνπνβνιήο, όπνπ ζηύρνο ήηαλ πεξηζηέξηα, 

ζεκαίλεη πσο, ν ζθιεξύο ραξαθηήξαο ζαο ζα εκθαληζηεί ζηηο ζπλαιιαγέο ζαο θαη πσο πξέπεη λα 

πξνθπιαρηείηε από δηαζθεδάζεηο ρακεινύ επηπέδνπ. 

Αλ δείηε πεξηζηέξηα λα πεηνύλ, ζεκαίλεη ειεπζεξία θαη ίζσο λέα από θάπνηνλ πνπ ιείπεη. 

Αλ δείηε πεξηζηέξηα λα δεπγαξώλνπλ θαη λα ρηίδνπλ θσιηέο, πξνβιέπεηαη εηξήλε θαη ραξνύκελε 

νηθνγελεηαθή δσή, άπνπ ηα παηδηά ζα είλαη ππάθνπα θαη ε επηπρία ζ' αγθαιηάδεη ηνπο πάληεο. 

Σν λ' αθνύζεηε ζη' όλεηξύ ζαο ην ζιηβεξό ηηηίβηζκα πεξηζηεξηώλ, ζπλήζσο είλαη πξνκήλπκα ζαλάηνπ 

έλαο παηέξα. 

Αλ δείηε ζθνησκέλν πεξηζηέξη, πξνβιέπεηαη ρσξηζκόο δεπγαξηνύ από απηζηία ή ζάλαην. Άζπξα 

πεξηζηέξηα, ζεκαίλνπλ αθζνλία θαη πηζηνύο θίινπο.  

Πεξηθξόλεζε 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη πεξηθξνλήζαηε δηθαζηήξην, ζεκαίλεη όηη έρεηε δηαπξάμεη εκπνξηθή θαη θνηλσληθή 

αδηαθξηζία, πξάγκα πνπ δελ έπξεπε λα θάκεηε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο άιινη ζαο πεξηθξόλεζαλ, ζα επηηύρεηε λα 

θεξδίζεηε ηνλ ύςηζην ζεβαζκό, θαη ζα απνρηήζεηε επεκεξία θαη επηπρία. Αλ όκσο αμίδαηε ηελ 

πεξηθξόλεζε, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε ηελ εθδίσμε ζαο από ηε δνπιεηά ή ηνπο θνηλσληθνύο θύθινπο. 

Αλ δείηε πσο πεξηθξνλήζαηε θάπνην θίιν ζαο ή έλα νπνηνδήπνηε άηνκν, ζεκαίλεη πσο δελ ζα 

κπνξέζεηε λα βξείηε ηελ επηπρία ιόγσ ηνπ δύζηξνπνπ θαη αληηπαζεηηθνύ ραξαθηήξα ζαο.  

Πεξνύθα 

Αλ δείηε όηη θνξνύζαηε πεξνύθα, ζύληνκα ζα βξεζείηε εκπξόο ζε αλαπάληερεο αιιαγέο. 

Σν ράζηκν πεξνύθαο ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο ζα ηθαλνπνηεζνύλ από θάπνην πάζεκα ζαο. Αλ δείηε 

άιινπο λα θνξάλε πεξνύθα, ζεκαίλεη ζπλσκνζία ζε βάξνο ζαο.  



Πεξπάηεκα 

Αλ δείηε ζε' όλεηξν ζαο όηη πεξπαηάηε κέζα από λεξά θαζαξά, πξνβιέπνληαη θεπγαιέεο αιιά δπλαηέο 

ραξέο. 

Αλ ην λεξό ήηαλ ιαζπεξό, πξνκελύεηαη θίλδπλνο αξξώζηηαο ή θάπνηα ζιηβεξή εκπεηξία. 

Αλ νλεηξεπηείηε παηδάθηα λα πεξπαηάλε κέζα από θαζαξά λεξά, είλαη έλα όλεηξν επνίσλν πνπ 

πξνκελά επλντθέο επηρεηξήζεηο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη πεξπαηά ζε θαζαξά αθξηζκέλα λεξά, πξνβιέπεηαη πσο 

γξήγνξα ζα απνρηήζεη ό,ηη επηζπκεί ε ςπρή ηεο. 

Πεξπάηεκα ζε αλώκαιν δξόκν θαη δύζθνια κνλνπάηηα ζεκαίλεη ζηελνρώξηεο θαη κπεξδέκαηα ζηηο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

Πεξπάηεκα ζε επράξηζηνπο δξόκνπο ζεκαίλεη επηηπρία θαη θαιή ηύρε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξπαηνύζαηε ηε λύρηα, δελ είλαη θαιόο νησλόο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο πεξπαηνύζε γξήγνξα, είλαη πξνκήλπκα θιεξνλνκηάο θαη 

απόθηεζεο επηζπκεηνύ αληηθεηκέλνπ.  

Πέζηκν 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πέθηαηε θαη όηη είζαζηε πνιύ θνβηζκέλνη, ζεκαίλεη όηη ζα θάλεηε έλα κεγάιν 

αγώλα από ηνλ νπνίν ζα βγείηε θεξδηζκέλνη ζε ηηκέο θαη πινύηε. 

Αλ όκσο δείηε όηη πιεγσζήθαηε ηελ ώξα ηεο πηώζεο, ζα ππνζηείηε ηαιαηπσξίεο θαη ζα ράζεηε θίινπο.  

Πέζηξνθα 

Αλ δείηε πέζηξνθεο ζη' όλεηξν ζαο, είλαη ζεκάδη επεκεξίαο. Σν λα 

δείηε όηη ηξώγαηε πέζηξνθεο, ζεκαίλεη επηπρηζκέλεο θαηαζηάζεηο. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ςαξεύαηε κε αγθίζηξη θαη πηάζαηε πέζηξνθα, απηό είλαη έλδεημε ζίγνπξεο επηηπρίαο 

θαη ηθαλόηεηαο. Αλ δείηε πσο ζαο βγήθε από ην αγθίζηξη θαη έπεζε πίζσ ζην λεξό, είλαη ζεκάδη πσο ε 

επηπρία δελ ζα θξαηήζεη γηα πνιύ. 

Σν λα νλεηξεπηείηε όηη πηάλαηε πέζηξνθεο κε δίρηπ, είλαη πξνκήλπκα κεγάιεο επεκεξίαο.  

Πέηαγκα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεηνύζαηε ςειά ζηελ αηκόζθαηξα, ζεκαίλεη πσο ε ζπδπγηθή ζαο δσή ζα 

αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

Αλ δείηε πσο πεηνύζαηε ρακειά, ζρεδόλ θνληά ζην έδαθνο, ζεκαίλεη αξξώζηηα θαη δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο, πνπ όκσο ζα ηηο μεπεξάζεηε ηειηθά. 

Αλ δείηε πσο πεηνύζαηε πάλσ από ιαζπόλεξα, ζεκαίλεη πσο πξέ-πεη λα πξνζέμεηε ηηο πξνζσπηθέο 

ζαο ππνζέζεηο, γηαηί ζαο ηξηγπξίδνπλ ερζξνί. 

Αλ δείηε πσο πεηνύζαηε πάλσ από εξείπηα, ζεκαίλεη πσο ε ηύρε δελ ζαο βνεζά θαη πσο ην 

πεξηβάιινλ ζαο είλαη δπζάξεζην. Αλ παξαηεξήζαηε πξάζηλα δέληξα θαη βιάζηεζε από θάησ ζαο, ηελ 

ώξα πνπ πεηνύζαηε, ζα ππνθέξεηε από πξνζσξηλή αλεζπρία, αιιά κεηά ζαο πεξηκέλεη επεκεξία. 



Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπαηε ηνλ ήιην ηελ ώξα πνπ πεηνύζαηε, ζεκαίλεη πσο νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα 

πάλε θαιά, παξόιν πνπ εζείο δελ ην πηζηεύεηε. 

Αλ δείηε πσο πεηνύζαηε ζην δηάζηεκα πεξλώληαο ην θεγγάξη θαη ηνπο άιινπο πιαλήηεο, ζεκαίλεη πσο 

έξρνληαη ιηκνί, πόιεκνη θαη. πξνβιήκαηα θάζε ινγήο. 

Αλ δείηε πσο πεηνύζαηε κε καύξα θηεξά, ζεκαίλεη πσο ζα δνθηκά-ζεηε πηθξέο απνγνεηεύζεηο. Αλ 

πέζαηε ηελ ώξα πνπ πεηνύζαηε, είλαη ζεκάδη πσο ζαο πεξηκέλεη απνηπρία. Αλ όκσο μππλήζαηε ηελ 

ώξα πνπ πέθηαηε, ζεκαίλεη πσο ζα κπνξέζεηε λα ζσζείηε από ηελ απνηπρία. 

Γηα έλα λέν άληξα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο πεηά κε άζπξα θηεξά πάλσ από πξάζηλε βιάζηεζε, 

ζεκαίλεη πξόνδνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θαη επηηπρία ζηελ αγάπε. Απηό ην όλεηξν ζπλήζσο είλαη 

ζεκάδη απμαλόκελεο επεκεξίαο θαη εθπιήξσζεο ησλ επηζπκηώλ. Αλ ε βιάζηεζε είλαη θαηαζηξεκκέλε 

ή θακέλε, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε εκπόδηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ζαο. Σειηθά ζα έρεη 

επηηπρία, αιιά όρη ηδηαίηεξα κεγάιε. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο πεηά από πόιε ζε πόιε θαη «πξνζγεηώλεηαη» πάλσ ζε 

θακπαλαξηά εθθιεζηώλ, πξνκελύεηαη πσο ζα ηεο δνζεί ε επθαηξία λα πνιεκήζεη γηα ηα δηθαηώκαηα ηεο 

ζηνλ έξσηα θαη ηελ αγάπε, ζα απεηιεζεί από κηα πεξίνδν θαθήο πγείαο θαη ίζσο θάπνηνο δηθόο ηεο 

πεζάλεη αξγόηεξα. Αλ νλεηξεπηεί πσο ππξνβνιείηαη ηελ ώξα πνπ πεηά, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ηεο ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα εκπνδίζνπλ ηελ άλνδν θαη ηελ επεκεξία ηεο.  

Πέηαιν 

Αλ νλεηξεπηείηε πέηαιν, ζεκαίλεη πξόνδν ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηπρεξνύο δεζκνύο γηα ηηο γπλαίθεο. 

Αλ ην δείηε ζπαζκέλν, πξνβιέπεηαη θαθή ηύρε θαη αξξώζηηα. 

Αλ δείηε έλα πέηαιν λα θξέκεηαη ζε θξάρηε, ζεκαίλεη πσο ηα ελδηαθέξνληα ζαο ζα θζάζνπλ 

καθξύηεξα απ' όζν πεξηκέλαηε. 

Αλ δείηε πσο βξήθαηε πέηαιν ζην δξόκν, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θέξδνο από θεη πνπ δελ ην 

πεξηκέλαηε.  

Πεηαινύδα 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο κηα πεηαινύδα αλάκεζα ζε άλζε θαη πξάζηλα ρόξηα, είλαη έλδεημε επεκεξίαο 

θαη θαιώλ επηηεπγκάησλ. 

Αλ δείηε πεηαινύδεο λα πεηνύλ εδώ θη εθεί, ζεκαίλεη πσο ζα ιάβεηε εηδήζεηο γηα θίινπο πνπ 

απνπζηάδνπλ, κε γξάκκα, ή από θάπνηνλ πνπ ηνπο είδε. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ε πεηαινύδα είλαη 

ζεκάδη επηπρηζκέλνπ έξσηα πνπ ζα επηζηεγαζηεί κε κηα ηζόβηα έλσζε.  

Πεηεηλνύ ιάιεκα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε πεηεηλό λα ιαιεί ην πξσί, είλαη θαιό ζεκάδη. Αλ είζηε κόλνο (-ε), 

ζεκαίλεη πξώηκν γάκν θαη πινύζην λνηθνθπξηό. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε πεηεηλό ηε λύρηα, είλαη απειπηζία θαη ζα αθνινπζήζνπλ γεγνλόηα πνπ 

ζα ζαο θάκνπλ λα θιάςεηε. 

Αλ νλεηξεπηήθαηε πσο είδαηε θνθνξνκαρία, ζα εγθαηαιείςεηε ηελ νηθνγέλεηα ζαο εμαηηίαο θηινλεηθηώλ 



θαη απηζηίαο. Απηό ην όλεηξν ζπλήζσο αλαγγέιιεη θάπνηα απξνζδόθεηα θαη ζιηβεξά γεγνλόηα. Ο 

πεηεηλόο εηδνπνίεζε ηνλ απόζηνιν Πέηξν όηαλ επξόθεηην λα απαξλεζεί ηνλ Υξηζηό. Μπνξεί επίζεο λα 

ζαο εηδνπνηήζεη ζε όλεηξν όηαλ νη παγίδεο ησλ εγθόζκησλ πξαγκάησλ ζαο έρνπλ εθηξέςεη από ηνλ 

«ίζην δξόκν» ηεο ζετθήο ζνθίαο.  

Πεηζέηεο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πεηζέηεο, ζεκαίλεη δσεξέο δηαζθεδάζεηο ζηηο νπνίεο ζα παίμεηε θύξην ξόιν. 

Αλ κηα γπλαίθα δεη ζηνλ ύπλν ηεο ιεξσκέλεο πεηζέηεο, ζεκαίλεη πσο ζα ζηγεί από πξνζβιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά άιισλ.  

Πεύθν 

Σν πεύθν, ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη επηπρία θαη πινύην έπεηηα από ζιίςε θαη ζηελνρώξηα. Γηα κηα λέα 

γπλαίθα, ζεκαίλεη ιακπξό κέιινλ έπεηηα από απνγνεηεύζεηο. Γηα ηνπο άξξσζηνπο, ζεκαίλεη γξήγνξε 

αλάξξσζε. Απηό ην όλεηξν πξνιέγεη επηηπρία ζε όινπο ηνπο ηνκείο.  

Πεγάδη 

Αλ δείηε όηη ηξαβνύζαηε λεξό από πεγάδη, ζεκαίλεη ηθαλνπνίεζε θάπνηαο έληνλεο επηζπκίαο. Αλ ην 

λεξό δελ ήηαλ θαζαξό, ζα ππάξμνπλ δπζαξέζθεηεο. 

Έλα άδεην πεγάδη, ζη' όλεηξν, είλαη ζεκάδη όηη μέλνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο απνζπάζνπλ ηελ 

εκπηζηνζύλε θαη ζα ζαο θιέςνπλ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ζαο. Αλ δείηε πσο πέζαηε ζε πεγάδη, ζεκαίλεη 

κεγάιε απνγνήηεπζε. 

Πεγάδη κε αληιία ζεκαίλεη όηη ζα ζαο δνζνύλ επθαηξίεο γηα αύμεζε, ηεο πεξηνπζίαο ζαο. 

Αξηεζηαλό πεγάδη, ζη' όλεηξν, ζεκαίλεη ζαπκάζηεο πξννπηηθέο γηα λα θεξδίζεηε έδαθνο ζην βαζίιεην 

ηεο γλώζεο θαη ηεο ηέξςεο.  

Πεγή 

Σν λα νλεηξεπηείηε κηα θαζαξή πεγή πνπ ιάκπεη ζην θσο ηνπ ήιηνπ, ζεκαίλεη απόθηεζε κεγάιεο 

πεξηνπζίαο, εμσηηθέο δηαζθεδάζεηο θαη πνιιά επράξηζηα ηαμίδηα. 

Μηα βξώκηθε πεγή, είλαη ζύκβνιν απηζηίαο ησλ θίισλ ζαο θαη αηπρίαο ζηνλ έξσηα. 

Μηα ζηεξεκέλε θαη ραιαζκέλε πεγή, ζεκαίλεη παύζε ησλ απνιαύζεσλ θαη ζάλαην. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο πεγή λα ιάκπεη ζην θεγγαξόθσην, πξνβιέπεηαη θαθή 

επηινγή ζηε δηαζθέδαζε, πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απνμέλσζε από ην πεξηβάιινλ ηεο.  

Πήδεκα 

Αλ νλεηξεπηείηε πεδήκαηα, ζεκαίλεη επηδεμηόηεηα, ελεξγεηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα λα εθκεηαιιεπηείηε 

ζρεδόλ θάζε επαγγεικαηηθή επθαηξία. 

Σα πεδήκαηα είλαη θαιό ζεκάδη όλεηξν γηα όινπο.  

 



Πηξνύλη 

Αλ νλεηξεπηείηε πηξνύλη, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο ππνλνκεύνπλ ηε ζέζε ζαο. 

Γηα κηα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη δπζάξεζηεο νηθνγελεηαθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ηνπο 

εξσηεπκέλνπο, ζεκαίλεη ρσξηζκό.  

Πηάλν 

Αλ δείηε ζε' όλεηξν ζαο πηάλν, πξνβιέπεηαη κηα επράξηζηε δηαζθέδαζε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύγαηε ηε γιπθηά θαη αξκνληθή κνπζηθή ελόο πηάλνπ, πξνβιέπεηαη πγεία θαη 

επεκεξία. Αλ ε κνπζηθή ήηαλ παξάθσλε, ζα ρξεηαζηεί λ' αζρνιεζείηε κε νξηζκέλεο ελνριεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Αλ ε κνπζηθή ήηαλ ιππεηεξή, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε ζιηβεξά λέα. 

Αλ δείηε όηη βξήθαηε ην πηάλν ζαο ζπαζκέλν θαη μεθνύξδηζην, ζεκαίλεη πσο ζ' απνγνεηεπηείηε από ηηο 

δηθέο ζαο ππνζέζεηο θαη από απνηπρίεο θίισλ ή παηδηώλ ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε έλα πηάλν παιηάο επνρήο, ζεκαίλεη πσο, ζηελ πξνζπάζεηα ζαο γηα άλνδν, μεράζαηε 

ηε βνήζεηα θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ζαο πξόζθεξε ην παξειζόλ. 

Γηα κηα θνπέια πνπ ζα δεη πσο παίδεη έλα σξαίν αιιά δύζθνιν θνκκάηη ζην πηάλν, είλαη ζεκάδη πσο 

έλαο αδηάθνξνο θίινο ηεο ζα γίλεη ό πην πηζηόο θαη αθνζησκέλνο εξαζηήο ηεο.  

Πηάηα 

Αλ δείηε όηη θξαηνύζαηε πηάηα, ζεκαίλεη θαινηπρία. Αλ όκσο απηά ζπάζνπλ, είλαη πξνάγγεικα πσο ε 

θαιή ηύρε ζα είλαη ζύληνκε. 

Ράθηα κε θαινγπαιηζκέλα πηάηα πξνκελνύλ επηηπρία ζην γάκν. 

Γεληθά, αλ νλεηξεπηείηε πηάηα, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο πνπ ζα ηελ επραξηζηεζείηε θαη ζα επγλσκνλείηε 

ηελ θαιή ζαο ηύρε. Σα ιεξσκέλα πηάηα είλαη ζεκάδη πσο δε ζα ππάξμεη ηθαλνπνίεζε θαη βεβαηόηεηα 

γηα ην κέιινλ. 

Πίζεθνο 

Απηό ην όλεηξν ζα θέξεη ηαπείλσζε θαη αξξώζηηα ζε θάπνην αγαπεκέλν θίιν. 

Αλ δείηε έλα κηθξό πίζεθν ζθαξθαισκέλν ζε δέληξν, είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο ζα πξέπεη λα 

θπιαρηείηε: θάπνην δόιην άηνκν είλαη θνληά ζαο θαη ζα δεκηνπξγήζεη δπζαξέζθεηεο ζηνλ θύθιν ζαο. Η 

απνγνήηεπζε ζπκβαδίδεη κ' απηό ην όλεηξν.  

Πηλέδεο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πηλέδεο, ζεκαίλεη δηαθσλίεο θαη θαζαξίεο ζην πεξηβάιινλ ζαο. Γηα κ ία γπλαίθα 

πνπ ζα δεη πσο ρξεζηκνπνηνύζε πηλέδεο, είλαη ζεκάδη δπζάξεζησλ πεξηζηαηηθώλ.  

 

 

 



Πίπα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θαπλίδαηε πίπα, ζεκαίλεη πσο ζα ραξεί- 

ηε κε ηελ επίζθεςε ελόο παιηνύ θίινπ, θαη πσο νη δηαθσλίεο ζαο κε θάπνην πξόζσπν ζα ηειεηώζνπλ 

νκαιά.  

Πηπέξη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πηπέξη ζαο θαίεη ηε γιώζζα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα κε ηνπο 

γλσζηνύο ζαο ιόγσ ηεο αγάπεο ζαο γηα ην θνπηζνκπνιηό. 

Αλ δείηε θόθθηλν πηπέξη ζηνλ ύπλν ζαο, πξνβιέπεηαη γηα ζαο έλαο νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνο ζύληξνθνο 

ζην γάκν. 

Αλ δείηε θόθθηλεο πηπεξηέο, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεηαζηεί αγώλαο γηα λα θαηαθηήζεηε ηα δηθαηώκαηα ζαο. 

Αλ δείηε όηη ηξίβαηε καύξν πηπέξη, ζεκαίλεη πσο ζα πέζεηε ζύκα ηεο παλνπξγίαο θάπνησλ δόιησλ 

αλζξώπσλ. Αλ ην είδαηε πάλσ ζην ηξαπέδη, πξνβιέπνληαη θαπγάδεο. 

Η θνπέια πνπ ζα δεη όηη έβαδε πηπέξη ζην θαγεηό ηεο, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη πσο ζα εμαπαηεζεί 

από θίινπο ηεο.  

Πηζηόιη 

Πηζηόιη, ζην όλεηξν, είλαη ζεκάδη αηπρίαο. 

Αλ δείηε πσο είζηε θάηνρνο πηζηνιηνύ, είλαη ζεκάδη όηη έρεηε θαθό ραξαθηήξα. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε ηνλ θξόην ελόο πηζηνιηνύ, ζεκαίλεη πσο ζα κάζεηε γηα θάπνην ζρέδην 

πνπ απεηιεί ηα ζπκθέξνληα ζαο. 

Αλ δείηε όηη ππξνβνιήζαηε κε ην πηζηόιη ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα εκπλεύζεηε ζε θάπνηνλ αζών κίζνο, 

θαη πσο ζα πξνζπαζήζεηε λα εθδηθεζείηε γηα θάπνην θαθό πνπ λνκίδεηε πσο ζαο έθαλαλ.  

Πίζηωζε 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο δεηνύζαηε πίζησζε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ιόγνπο λα ζηελνρσξηέζηε, αλ 

θαη κεξηθέο θνξέο ζα έρεηε ηελ ηάζε λα βιέπεηε ηα πξάγκαηα αηζηόδνμα. 

Αλ δείηε πσο δίλαηε πίζησζε ζε άιινλ, είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο πξέπεη λα πξνζέμεηε, δηόηη είλαη 

πηζαλό λα εκπηζηεπζείηε εθείλνπο πνπ ηειηθά επηδηώθνπλ λα ζαο βιάςνπλ.  

Πιαζηά ρξήκαηα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πιαζηά ρξήκαηα, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε θαζαξίεο κε θάπνην πεηζκαηάξηθν θαη 

αλάμην πξόζσπν. 

Απηό ην όλεηξν είλαη πάληα θαθόο νησλόο, είηε αλ δείηε πσο παίξλεηε είηε αλ δείηε πσο δίλεηε ηέηνηα 

ρξήκαηα.  

 

 



Πιεύζε 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πιέαηε πάλσ ζε λεξό, ζεκαίλεη όηη ζα ππεξληθήζεηε όια ηα εκπόδηα, πξάγκα 

πνπ, γηα ηελ ώξα, θαίλεηαη πσο είλαη πάλσ από ηηο δπλάκεηο ζαο. 

Αλ ην λεξό ήηαλ ζνιό, ηόηε νη επηηπρίεο ζαο δελ ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πιεθηό 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο πιέθαηε, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα κπιερηείηε ζε κηα αλόεηε ππόζεζε, 

πξντόλ ππεξβνιηθήο πεξηέξγεηαο ληα ηηο ππνζέζεηο άιισλ. Κξαηείζηε ηε γιώζζα ζαο ζε γπλαίθεο πνπ 

ζαο παξνπζηάδνληαη πνιύ έκπηζηεο. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ία νλεηξεπηεί πσο πιέθεη, ζεκαίλεη πσο ζ' απνθηήζεη ήζπρν ζπίηη θαη θαιά παηδηά. 

Γηα ηνλ άληξα πνπ ζα δεη πσο πιέθεη, ζεκαίλεη νηθνλνκία θαη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα νηθνλνκηθά ηνπ. 

Αλ κηα λέα θνπέια νλεηξεπηεί πσο πιέθεη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεη πηζηό θαη αμηόινγν ζύδπγν.  

Πιεγέο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπαηε πιεγέο, πξνβιέπεηαη αξξώζηηα πνπ ζα ζαο δεκηνπξγήζεη απώιεηεο θαη 

πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θαιύπηαηε κηα πιεγή, ζεκαίλεη πσο ζα ζπζηάζεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο 

επηζπκίεο γηα ηελ επραξίζηεζε ησλ άιισλ. 

Αλ δείηε όηη έλα κσξό είρε κηα βαζηά πιεγή, πξνβιέπεηαη πσο νξηζκέλα αλεζπρεηηθά γεγνλόηα ζα ζαο 

απνζπάζνπλ από ηα ζρέδηα θαη ηνπο ζηόρνπο ζαο θαη πσο ηα παηδηά θηλδπλεύνπλ από θάπνηα 

θνιιεηηθή αξξώζηηα. 

Αλ δείηε πσο εζείο είραηε πιεγέο, ζαο πεξηκέλεη θαθή πγεία θαη αλσκαιίεο ζηηο επηρεηξήζεηο, ζα 

πξέπεη λα είζηε πνιύ πξνζεθηηθνί κεηά από απηό ην όλεηξν. 

Αλ δείηε όηη είζζε πιεγσκέλνο, είλαη ζεκάδη απνγνήηεπζεο θαη θαθήο δηεμαγσγήο επηρεηξήζεσλ. 

Σν λα δείηε άιινπο πιεγσκέλνπο, ζεκαίλεη αδηθία ζε βάξνο ζαο από κέξνπο θίισλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη πεξηπνηόζαζηε έλα ηξαύκα, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα ζπγραξείηε ηνλ 

εαπηό ζαο γηα ηα επηηεύγκαηα ηνπ.  

Πιεγνύξη 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πιεγνύξη. ζεκαίλεη ηελ εθπιήξσζε θινγεξώλ επρώλ. Αλ δείηε πσο ην 

ηξώγαηε, είλαη ζεκάδη όηη απεξίζθεπηα ζα ξίμεηε εκπόδηα ζην δξόκν ηεο ίδηαο ζαο ηεο πξνόδνπ.  

Πιήζνο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο έλα κεγάιν πιήζνο θαινληπκέλσλ αλζξώπσλ ζε θάπνηα δηαζθέδαζε, 

ζεκαίλεη επράξηζηε παξέα κε θίινπο' κα αλ δείηε πσο θάηη ράιαζε ην θέθη ησλ θαιεζκέλσλ, ζεκαίλεη 

ζηελνρώξηα θαη απώιεηα θηιίαο, θαη δπζηπρία εθεί πνπ πεξηκέλαηε νθέιε θαη εγθάξδηεο ζρέζεηο. 

εκαίλεη επίζεο δπζαξέζθεηα γηα ηελ θπβέξλεζε θαη νηθνγελεηαθέο δηαθσλίεο. 

Αλ δείηε πιήζνο ζ' εθθιεζία, ζεκαίλεη όηη πηζαλόλ λα ζξελήζεηε θάπνην ζάλαην, ή λα αλαπηπρζεί 



θάπνηα ειαθξά δπζαξέζθεηα. 

Αλ δείηε πιήζνο ζην δξόκν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα πξνσζήζεηε ηα ζπκθέξνληα ζαο πέξα από όισλ 

ησλ άιισλ. 

Σν λα νλεηξεπηεί θαλείο πιήζνο είλαη ζπλήζσο θαιό, αλ πάξα πνιινί απ' απηό ην πιήζνο δε θνξνύλ 

καύξε ή ζθνύξα θνξεζηά.  

Πιεκκύξα 

Αλ νλεηξεπηείηε πιεκκύξα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ηελ επηζπκεηή πξόνδν ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο.  

Πιήξωκα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλα πιήξσκα ζθάθνπο έηνηκν λ' αθήζεη ην ιηκάλη, θάπνην απξόβιεπην 

πεξηζηαηηθό ζα ζαο αλαγθάζεη λα καηαηώζεηε ηαμίδη από ην νπνίν ζα θεξδίδαηε πνιιά. 

Αλ δείηε πιήξσκα λ' αγσλίδεηαη γηα λα ζώζεη πινίν ζε θαηαηγίδα, ζεκαίλεη θαηαζηξνθή ζε ζηεξηά θαη 

ζάιαζζα. Γηα ηνπο λένπο, έλα ηέηνην όλεηξν είλαη θαθόο νησλόο.  

Πινίν 

Σν πινίν, ζη' όλεηξν, είλαη πξνκήλπκα ιακπξώλ πξννπηηθώλ, αλ ήηαλ πάλσ "ζε θαζαξό λεξό. Αλ ην 

λεξό ήηαλ ζνιό θαη ηαξαγκέλν, έγλνηεο θαη άηπρεο αιιαγέο απεηινύλ εθείλνλ πνπ ζα ην νλεηξεπηεί. 

Αλ δείηε πσο ηαμηδεύαηε πάλσ ζε πινίν κε εύζπκε ζπληξνθηά ρσξίο θαλέλα αηύρεκα, κπνξείηε λα 

πεξηκέλεηε πνιιά θαιά. Καθνηπρίεο πεξηκέλνπλ όπνηνλ νλεηξεπηεί πσο πέθηεη από πινίν πνπ πιέεη ζε 

ηξηθπκηζκέλα λεξά.  

Πινίν γξακκήο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηελ άθημε πινίνπ ηεο γξακκήο, ζεκαίλεη ό- 

ηη ζαο πιεζηάδεη θάπνηα επράξηζηε αιιαγή. 

Αλ δείηε πσο ην πινίν απνκαθξπλόηαλ, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε κηθξέο απώιεηεο θαη 

απνγνεηεύζεηο.  

Πινύηνο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη θαηείραηε πινύην, ζεκαίλεη δξαζηεξηνπνίεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηηπρία. 

Σν λα δείηε άιινπο πινύζηνπο, ζεκαίλεη πσο νη θίινη ζαο ζα πξνζπκνπνηεζνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη πσο ζπλαλαζηξέθεηαη κε πινύζηνπο ζεκαίλεη όηη ζα έρεη πςειά ηδαληθά 

θαη όηη ζα θαηαθέξεη λα βξεη θάπνηνλ πνπ ζα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ζηελ πξαγκάησζε ηνπο.  

 

 



Πιπληήξην 

Αλ δείηε όηη πιέλαηε ξνύρα, ζεκαίλεη αγώλεο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε λίθεο. Αλ ηα ξνύρα πιύζεθαλ 

θαιά, ηόηε ηα επηηεύγκαηα ζαο ζα ζαο θέξνπλ ηέιεηα επηπρία. Αλ όκσο δελ πιύζεθαλ θαιά, ζα ζπκβεί 

ην αληίζεην. 

Σν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όκνξθα θνξίηζηα λα πιέλνπλ, ζεκαίλεη όηη ζα αλαδεηήζεηε απνιαύζεηο πνπ 

δελ είλαη ηεο δηθήο ζαο ζεηξάο.  

Πιύζηκν 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη πιελόζαζηε, είλαη ζεκάδη πσο θακαξώλεηε γηα ηηο πνιπάξηζκεο 

παξάλνκεο εξσηηθέο ζρέζεηο ζαο.  

Πιάζηξα 

Πιύζηξα, ζη' όλεηξν, ζεκαίλεη απηζηίεο θαη πεξίεξγεο πεξηπέηεηεο. Γηα ηνπο εκπνξεπόκελνπο θαη ηνπο 

αγξόηεο, πξνκελά επέθηαζε ζηηο εκπνξηθέο εξγαζίεο θαη θαιή ζπγθνκηδή αληίζηνηρα. 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη όηη είλαη πιύζηξα, ζεκαίλεη όηη ζα αδηαθνξήζεη εληειώο γηα ηελ 

αμηνπξέπεηα ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη αζέκηηε εύλνηα από θάπνηνλ άλδξα.  

Πληγκόο 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη πληγόζαζηε, ζεκαίλεη απώιεηα πιηθή θαη εζηθή, αιιά αλ θάπνηνο ζαο έζσζε, 

κπνξείηε λα πεξηκέλεηε άλνδν θνηλσληθή, ηηκέο θαη πινύην.  

Πνδήιαην 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη αλεβαίλαηε κε πνδήιαην ζε αλήθνξν, ζεκαίλεη ιακπξέο πξννπηηθέο. Αλ 

θαηεθνξίδαηε, ζεκαίλεη --γηα ηε γπλαίθα-- πξνεηδνπνίεζε λα πξνζέμεη, δηόηη θηλδπλεύεη ην θαιό ηεο 

όλνκα θαη ε πγεία ηεο' ε θαθνηπρία πιαληέηαη γύξσ ηεο.  

Πνδηά 

Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί πνδηά, ζεκαίλεη πσο ε πνξεία ηεο ζα είλαη γεκάηε από 

ζθακπαλεβάζκαηα. Γηα κηα καζήηξηα πνπ ζα δεη πσο ε πνδηά ηεο ήηαλ πνιύ θαξδηά ή ζρηζκέλε, 

ζεκαίλεη πσο δε ζα πάεη θαιά ζην ζρνιείν θαη ζα ρξεηαζηεί ηδησηηθά καζήκαηα από γνλείο θαη 

δαζθάινπο.  

Πνιεκηθό πινίν 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πνιεκηθό πινίν, ζεκαίλεη καθξηλά ηαμίδηα θαη ρσξηζκό από ηε ρώξα θαη ηνπο 

θίινπο ζαο, θαη ίζσο πνιηηηθέο δηακάρεο ζηε ρώξα ζαο. 

Αλ ην πινίν ήηαλ ρηππεκέλν, ζεκαίλεη πσο μέλα ζηνηρεία ζα βιάςνπλ ηηο εζληθέο ππνζέζεηο. Αλ ην 



πινίν ηαμίδεπε ζε ηαξαγκέλε ζάιαζζα, ζεκαίλεη πσο μέλεο δπλάκεηο ζα βάινπλ ζε θίλδπλν 

πξνζσπηθέο ζαο ππνζέζεηο.  

Πόιεκνο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πόιεκν, ζεκαίλεη δπζκελείο θαηαζηάζεηο ζε επηρεηξήζεηο θαη νηθνγελεηαθή 

δηαηαξαρή. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν αγαπεκέλνο ηεο πεγαίλεη ζηνλ πόιεκν, πξνκελύεηαη 

πσο ζύληνκα ζ' αθνύζεη θαηεγνξίεο γη' απηόλ. 

Αλ δείηε πσο ε παηξίδα ζαο έρεη ληθεζεί ζηνλ πόιεκν, είλαη έλδεημε αλεζπρίαο θαη εκπνξηθήο 

δπζπξαγίαο, πνπ νθείιεηαη ζε πνιηηηθά αίηηα. ηελ ηδησηηθή ζαο δσή ζα ππάξμνπλ νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα. 

Αλ νλεηξεπηείηε λίθε ζηνλ πόιεκν, ζα ππάξμεη δσεξή θίλεζε ζηνλ εκπνξηθό ηνκέα θαη ζηελ νηθνγέλεηα 

ζα επέιζεη αξκνλία.  

Πόιε 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε ζε κηα μέλε πόιε, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε ηελ αηπρία λα αιιάμεηε θαηνηθία ή 

ηξόπν δσήο.  

Πνιπέιαηνο 

Ο πνιπέιαηνο, ζην όλεηξν, είλαη πξνκήλπκα όηη κηα αλέιπηζηε επηηπρία ζα ζαο επηηξέςεη λ' 

απνιαύζεηε ηέξςεηο θαη πνιπηέιεηα όπσο ζαο γνπζηάξεη. 

Αλ δείηε πνιπέιαην ζπαζκέλν ή ζε θαθή θαηάζηαζε, ζεκαίλεη όηη κηα άηπρε θεξδνζθνπία ζα κεηώζεη 

ηε θαηλνκεληθά νπζηαζηηθή πεξηνπζία ζαο. Αλ δείηε ην θσο λα ζβήλεη ζ' έλαλ πνιπέιαην, είλαη 

πξνκήλπκα όηη αξξώζηηα θαη ζηελνρώξηα ζα ζθηάζνπλ έλα κέιινλ γεκάην ππνζρέζεηο.  

Πνιπηέιεηα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξηβάιιεζηε από πνιπηέιεηα, ζεκαίλεη πνιύ πινύην, αιιά ε ζπαηάιε θαη ν 

εγσηζκόο ζα κεηώζνπλ ηα εηζνδήκαηα ζαο. 

Γηα κηα θησρή γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο δεη ζηελ πνιπηέιεηα, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζ' αιιάδνπλ 

νη ζπλζήθεο ηεο δσήο ηεο.  

Πνλεξία 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θάλαηε πνλεξηέο, ζεκαίλεη όηη ζα πξνζπνηεζείηε ηνλ εύζπκν θη επηπρηζκέλν 

γηα λα δηαηεξήζεηε ηε θηιία επθαηάζηαησλ θαη ραξνύκελσλ αλζξώπσλ. Αλ δείηε πσο θάλαηε παξέα κε 

πνλεξνύο αλζξώπνπο, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη θάπνηα απάηε εθαξκόδεηαη ζε βάξνο ζαο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα ζαο γηα ηελ πξναγσγή ηνπο.  

 

 



Πόλνο 

*  

 

Αλ δείηε όηη πνλνύζαηε ζεκαίλεη όηη ακθηηαιαληεπόζαζηε πάξα πνιύ ζηηο δνπιεηέο ζαο, θαη όηη θάπνην 

άιιν πξόζσπν επσθειείηαη από ηηο ηδέεο ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ηεο πνλνύζε ε θαξδηά, ζεκαίλεη όηη ζα ζηελνρσξεζεί πνιύ 

εμαηηίαο ηεο αλαβιεηηθήο ηαθηηθήο πνπ αθνινπζεί ν εξαζηήο ηεο ζ' ό,ηη αθνξά ηελ έλσζε ηνπο. Αλ δεη 

πσο ηεο πνλνύζε ε ξάρε, ζα αξξσζηήζεη από απξνζεμία ηεο. Αλ είρε πνλνθέθαιν, ζα δνθηκάζεη 

κεγάιε αλεζπρία γηα ηνλ θίλδπλν πνπ αλέιαβε γηα λ' απαιιαγεί από ηελ αληηδειία.  

Πνληίθηα 

Αλ νλεηξεπηείηε πνληίθηα, ζεκαίλεη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θαη αζηαζείο θίινπο. Οη επηρεηξήζεηο ζαο 

ζα πάξνπλ απνγνεηεπηηθή ηξνπή. 

Αλ δείηε πσο ζθνηώλαηε πνληίθηα, ζεκαίλεη πσο ζα ληθήζεηε ηνπο ερζξνύο ζαο. 

Αλ δείηε πσο ζαο μεθεύγαλε, είλαη ζεκάδη ακθίβνισλ αγώλσλ. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πνληίθηα, πξνβιέπνληαη άγλσζηνη ερζξνί πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα ηελ ππνηηκήζνπλ. Αλ δεη πσο ππήξρε πνληηθόο κέζα ζηα ξνύρα ηεο, ζεκαίλεη πσο ζα παίμεη θύξην 

ξόιν ζε θάπνην ζθάλδαιν.  

Πνληηθνπαγίδα 

Αλ νλεηξεπηείηε πνληηθνπαγίδα, ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα πξνζέμεηε ην ραξαθηήξα ζαο, δηόηη αθήλεηε 

άιινπο λα θάλνπλ ζρέδηα γηα ναο. 

Αλ δείηε πσο ε θάθα ήηαλ γεκάηε πνληίθηα, ζεκαίλεη πσο ίζσο πέζεηε ζηα ρέξηα ησλ ερζξώλ ζαο. 

Αλ δείηε πσο ζηήλαηε παγίδα, ζεκαίλεη πσο ζα παγηδεύζεηε ηνπο ερζξνύο ζαο.  

Πνξεία 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξπαηνύζαηε ζην ξπζκό κνπζηθήο, ζεκαίλεη πσο θηινδνμείηε λα γίλεηε 

ζηξαηηώηεο ή δεκόζηνο ππάιιεινο, αιιά ζα πξέπεη λα ζθεθηείηε θαιά όιεο ηηο όςεηο ηνπ δεηήκαηνο 

πξηλ ην απνθαζίζεηε. 

Γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ζα δνπλ άληξεο λα θάλνπλ πνξεία, είλαη ζεκάδη όηη έρνπλ θιίζε πξνο ηνπο άληξεο 

πνπ δνπιεύνπλ ζην δεκόζην. Πξέπεη όκσο λα πεξηθξνπξήζνπλ ηελ ππόιεςε ηνπο.  

Πνξζκείν 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξηκέλαηε ην θαξάβη ζ' έλα πνξζκείν θαη ε ζάιαζζα ήηαλ ηαξαγκέλε, ζεκαίλεη 

πσο ζα απνγνεηεπηείηε ζηηο πςειόηεξεο πξνζδνθίεο ζαο από απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο. 

Αλ δείηε πσο δηαζρίδαηε ήξεκε ζάιαζζα κε πνξζκείν (θέξξπ-κπόνπη) ζεκαίλεη πσο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα ζρέδηα ζαο θαη ε ηύρε ζα είλαη κε ην κέξνο ζαο.  



Πνξλείν 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο είζαζηε ζε πνξλείν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ληξαπείηε κηα κέξα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε θάπνησλ ηαπεηλώλ επηζπκηώλ ζαο.  

Πόξπε αγθξάθα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πόξπεο, ζεκαίλεη όηη ζα βνκβαξδηζηείηε κε πξνζθιήζεηο γηα λα πάηε ζε 

ηόπνπο ςπραγσγίαο θαη όηη νη ππνζέζεηο ζαο ζα θηλδπλέςνπλ από ρανηηθή ζύγρπζε.  

Πνξζειάλε 

Αλ δείηε πνξζειάλε ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαιέο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή πξόνδν. 

Αλ δείηε πσο ε πνξζειάλε ή- 

ηαλ ζπαζκέλε ή βξώκηθε, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε ιάζε πνπ ζα ζαο ζηνηρίζνπλ αθξηβά. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο δσγξάθηδε ή ηαθηνπνηνύζε ηηο πνξζειάλεο ηεο, πξνβιέπεηαη πσο ζα 

έρεη έλα επράξηζην ζπηηηθό θαη πσο ζα είλαη κηα κεηξεκέλε θαη νηθνλόκα λνηθνθπξά.  

Πόξηα 

Αλ δείηε όηη κπαίλαηε ζε νπνηαδήπνηε πόξηα, ζεκαίλεη πσο άδηθα ζα πξνζπαζήζεηε λα μεθύγεηε από 

ηνπο ερζξνύο ζαο. 

Αλ όκσο είλαη ε πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηεο παηδηθήο ζαο ειηθίαο, ζεκαίλεη όηη νη κέξεο ζαο ζα είλαη γεκάηεο 

από επεκεξία θαη επθξνζύλε. 

Αλ δείηε άιινπο λα κπαίλνπλ ζε πόξηα, ζεκαίλεη κάηαηεο πξνζπάζεηεο γηα λα ηαρηνπνηήζεηε ηηο 

ππνζέζεηο ζαο. Επίζεο, γηα ηνπο αγξόηεο, ζεκαίλεη αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή. Γηα έλα ζπγγξαθέα, 

ζεκαίλεη όηη ην θνηλό δελ ζα δηαβάζεη ηα έξγα ηνπ ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα έγγξαθεο δειώζεηο ηνπ. 

Σν λα δείηε όηη πξνζπαζείηε λα θιείζεηε κηα πόξηα, ε νπνία ηειηθά πέθηεη θαη ρηππάεη θάπνηνλ, 

ζεκαίλεη όηη θάηη θαθό ζα ζπκβεί ζε θίιν ζαο ιόγσ απεξίζθεπηεο ζπκβνπιήο πνπ ηνπ δώζαηε.  

Πνξηνθάιηα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο γεξέο πνξηνθαιηέο κε ώξηκα θξνύηα, είλαη ζεκάδη πγείαο θαη επεκεξίαο. 

Αλ δείηε πσο ηξώγαηε πνξηνθάιηα, είλαη θαθόο νησλόο: ε αξξώζηηα θίινπ ή ζπγγελή ζα είλαη πεγή 

αλεζπρίαο γηα ζαο' δπζαξέζθεηεο ζα δεκηνπξγήζνπλ άζρεκν θιίκα ζηε δνπιεηά ζαο. Αλ ηα 

πνξηνθάιηα πνπ ηξώγαηε ήηαλ γεξά θαη κπξσδάηα, ζα έρεηε θάπνηα αηπρία. Γηα ηε λέα γπλαίθα, απηό 

ην όλεηξν ζεκαίλεη πσο ίζσο ράζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Αλ νλεηξεπηεί πσο βιέπεη έλα σξαίν 

πνξηνθάιη πάλσ ζε έλα ςειό ζεκείν, ζεκαίλεη πσο ζα δηαιέμεη ην ζύδπγν ηεο αλάκεζα από πνιινύο 

εξαζηέο. 

Αλ δείηε πσο γιηζηξήζαηε πάλσ ζε κηα πνξηνθαιόθινπδα, πξνκελύεηαη ν ζάλαηνο θάπνηνπ ζπγγελή. 

Αλ δείηε πσο ςσλίδαηε πνξηνθάιηα κεηά από παξάθιεζε ηεο γπλαίθαο ζαο θαη πσο εθείλε ηα έηξσγε, 

ζεκαίλεη πσο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο ζα έρεηε δπζάξεζηεο πεξηπινθέο.  



Πνξηνθόιη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πνξηνθόιη κε ρξήκαηα θαη ινγαξηαζκνύο, είλαη ζεκάδη θαιήο ηύρεο θαη πσο 

ζρεδόλ θάζε επηζπκία ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Αλ ην πνξηνθόιη ήηαλ άδεην, ζεκαίλεη πσο θάπνηα 

κεγάιε ειπίδα ζαο δελ ζα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα. 

Αλ δείηε πσο ράζαηε ην πνξηνθόιη ζαο, πξνβιέπεηαη όηη ζα δηαθσλήζεηε κε ηνλ θαιύηεξν ζαο θίιν θη 

έηζη ζα ράζεηε θάπνηεο ζεκαληηθέο αλέζεηο θαη έλα κεγάιν θέξδνο. 

Έλα παιηό θαη βξώκηθν πνξηνθόιη, είλαη δείγκα αλεπηζύκεησλ εμειίμεσλ ζηε δνπιεηά ζαο.  

Πνηακόο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πνηακό κε θαζάξην λεξό, ζεκαίλεη πσο γξήγνξα ζα επηηύρεηε ηνπο ζθνπνύο 

ζαο θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη επεκεξία θαη επραξίζηεζε. Αλ ηα λεξά ήηαλ ζνιά ή ηαξαγκέλα, είλαη 

ζεκάδη δηαθσλίαο θαη δήιεηαο ζην πεξηβάιινλ ζαο. 

Σν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη είραηε απνθιεηζηεί, ζεκαίλεη παξνδηθή πξνζβνιή θαη δπζθνξία ζην 

θνηλσληθό ζαο πεξηβάιινλ. 

Αλ, ελώ είζηε ζε πιενύκελν, είδαηε πηώκαηα ζην βπζό ηνπ πνηακνύ, είλαη ζεκάδη όηη ζηελνρώξηα θαη 

κειαγρνιία γξήγνξα ζα ζθηάζνπλ ηελ ππάξρνπζα επραξίζηεζε. 

Σν λα νλεηξεπηείηε μεξνπόηακνπο, ζεκαίλεη αδηαζεζίεο θαη αξξώζηηεο  

Πνηήξηα θξαζηνύ 

Αλ νλεηξεπηείηε θξαζνπόηεξα, ζεκαίλεη όηη ε απνγνήηεπζε ζα ζαο επεξεάζεη ηόζν ώζηε δελ ζα 

κπνξείηε λα δείηε ηίπνηα επράξηζην, ώζπνπ θάηη δπλαηό λα ζαο θάλεη λα γλσξίζεηε ηελ αιεζηλή 

ζηελνρώξηα.  

Πνηνπωιείν 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη εξγάδεζηε ζε πνηνπσιείν, ζεκαίλεη όηη ζα θαηαθύγεηε ζε ακθηζβεηήζηκνπο 

ηξόπνπο πξναγσγήο. 

Αλ δείηε απιώο έλα πνηνπσιείν, ζεκαίλεη δξαζηεξηόηεηα ζηα θνηλά, γξήγνξε απόθηεζε πεξηνπζίαο 

θαη ηθαλνπνίεζε παξάλνκσλ επηζπκηώλ.  

Πνύδξα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πνύδξα, ζεκαίλεη πσο θάλεηε ζπκθσλίεο κε αζπλείδεηνπο αλζξώπνπο, ζα 

πξέπεη λα ηνπο παξαθνινπζείηε άγξππλα γηαηί δηαθνξεηηθά θηλδπλεύεηε.  

Πνπθάκηζν 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη βάδαηε ην πνπθάκηζν ζαο, είλαη πξνάγ-γεικα άηη ζα ρσξίζεηε απύ ηελ 

αγαπεκέλε ζαο ιόγσ ηεο απηζηίαο ζαο. 

Αλ δείηε όηη ράζαηε ην πνπθάκηζν ζαο, πξνβιέπνληαη δπζκελείο ζπλζήθεο ζηε δνπιεηά ή ηελ αγάπε. 

Έλα ζθηζκέλν πνπθάκηζν ζεκαίλεη αηπρία θαη δπζάξεζην πεξηβάιινλ. 



Έλα βξώκηθν πνπθάκηζν, ζη' όλεηξν, είλαη ζεκάδη πσο ζαο πιεζηάδεη κηα θνιιεηηθή αξξώζηηα. 

Αλ κηα γπλαίθα δεη ζη' όλεηξν ηεο πνπθάκηζν, ζ' αθνύζεη θνπηζνκπνιηό ζε βάξνο ηεο.  

Πνπιάξη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πνπιάξη, ζεκαίλεη πσο ζα αλαιάβεηε επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζηεθζνύλ από 

επηηπρία.  

Πνπιεξηθά 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πνπιεξηθά, ζεκαίλεη πσο ζα ζπαηαιήζεηε ρξήκαηα γηα δαπαλεξέο ζπλήζεηεο. 

Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα δεη πσο θπλεγνύζε πνπιεξηθά, πξνβιέπεηαη πσο ζ' αθηεξώζεη πνιύηηκν 

ρξόλν ζε άζθνπεο απνιαύζεηο.  

Πνπιηά 

Είλαη επλντθό όλεηξν αλ δείηε πνπιηά κε όκνξθα θηεξά. Αλ ην όλεηξν ην δεη γπλαίθα, έλαο πινύζηνο θαη 

θαιόο ζύληξνθνο είλαη θάπνπ θνληά. 

Σα καδεκέλα θαη βνπβά πνπιηά, ζην όλεηξν, είλαη ζεκάδη άζπιαρλεο θαη απάλζξσπεο κεηαρείξηζεο 

ηνπ απόθιεξνπ από ηνπο αλζξώπνπο ηνπ πινύηνπ. 

Αλ δείηε πιεγσκέλν πνπιί, είλαη πξνάγγεικα βαζηάο ιύπεο πνπ ζα ηελ πξνθαιέζεη θάπνηνο «άζσηνο 

πηόο». 

Αλ δείηε πνπιηά λα πεηνύλ, είλαη ζεκάδη επεκεξίαο. Σν δπζάξεζην πεξηβάιινλ ζα εμαθαληζηεί εκπξόο 

ζην θύκα ηεο εξρόκελεο επηπρίαο. 

Αλ δείηε πσο πηάλαηε πνπιηά, δελ είλαη θαζόινπ θαθό. Αλ ηα αθνύζαηε λα κηινύλ, είλαη έλα είδνο 

νκνινγίαο ηεο αληθαλόηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ πνπ απαηηνύλ κεγάιε εμπδέξθεηα. 

Αλ δείηε πσο ηα ζθνηώλαηε κε όπιν, είλαη ζεκάδη ζπκθνξάο ιόγσ θαθήο εζνδείαο.  

Πνπηίγγα 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πνπηίγγα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε κηθξό θέξδνο από κεγάιεο επελδύζεηο. 

Αλ δείηε πσο ηξώηε πνπηίγγα, είλαη έλδεημε πσο νη ππνζέζεηο ζαο ζα είλαη απνγνεηεπηηθέο. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο εηνηκάδεη πνπηίγγα, πξνβιέπεηαη πσο ν εξαζηήο ηεο ζα είλαη 

θηιήδνλνο θαη ζα ελδηαθέξεηαη πνιύ γηα ηελ θνζκηθή δσή. Αλ ηνλ παληξεπηεί, ε αγάπε ηεο γη' απηόλ θαη 

ε πεξηνπζία ηεο ζα εμαθαληζηνύλ.  

Πξήμηκν 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε πξεζκέλνο, πξναγγέιιεηαη ζπζζώξεπζε πινύηνπ, αιιά ν εγσηζκόο ζαο ζα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ επραξίζηεζε. 

Σν λα δεη θαλείο άιινπο πξεζκέλνπο, ζεκαίλεη άλνδν κε κεγάιεο δπζθνιίεο.  

 

 



Πξηόλη 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πξηόλη, ζεκαίλεη δξαζηεξηόηεηα θαη επράξηζηε νηθνγελεηαθή δσή. 

Μεγάια ειεθηξηθά πξηόληα, ζη' όλεηξν, πξνκελύνπλ όηη ζα δηεπζύλεηε κεγάιε επηρείξεζε πνπ ζα 

απνθέξεη πνιιά θέξδε. 

Γηα κηα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη πσο ζα ηεο γίλνπλ ηηκέο θαη ε γλώκε ηεο ζα γίλεη 

ππνινγίζηκε. 

Αλ νλεηξεπηείηε ζπαζκέλν θαη ζθνπξηαζκέλν πξηόλη, ζεκαίλεη απνηπρία θαη ξνπή ζε αηπρήκαηα. 

Σν λα δείηε πσο ράζαηε πξηόλη, είλαη ζεκάδη επεξρόκελεο αηπρίαο θαη ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζε 

νηηδήπνηε θαηαπηαζηείηε. 

Αλ δείηε όηη βξήθαηε ζθνπξηαζκέλν πξηόλη, ζεκαίλεη πσο ίζσο μαλαθεξδίζεηε ηνλ ρακέλν πινύην ζαο. 

Ο ζόξπβνο πξηνληνύ, ζη' όλεηξν, ζεκαίλεη επεκεξία. Σν λα νλεηξεπηείηε όηη κεηαθέξεηε ζηνλ ώκν ζαο 

έλα κεγάιν πξηόλη, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα επσκηζζείηε κεγάιεο επζύλεο, αιιά θαη κε ηηο αλάινγεο 

απνιαβέο.  

Πξηνλίδη 

Πξηνλίδη, ζη' όλεηξν, ζεκαίλεη ηάζε γηα ζνβαξά ιάζε, πνπ ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ άζρεκεο 

θαηαζηάζεηο θαη αλαζηάησζε ζηελ νηθνγέλεηα.  

Πξναγωγή 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πξναγσγή ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα, ζεκαίλεη γξήγνξε πξόνδν ζηηο ππνζέζεηο 

ηεο θαξδηάο. 

Αλ δείηε άιινπο λα πξνάγνληαη, ζεκαίλεη όηη θίινη ζα θαηαιάβνπλ επλντθέο ζέζεηο θνληά ζαο.  

Πξόεδξνο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηνλ πξόεδξν ελόο νπνηνπδήπνηε δεκόζηνπ ζώκαηνο, είλαη ζεκάδη όηη ζα 

επηδηώμεηε ηελ άλνδν θαη ζα αληακεηθζείηε κε κηα αλώηεξε εκπηζηεπηηθή ζέζε. Αλ δείηε έλαλ πξόεδξν 

κε ζνβαξό ύθνο, ζαο αλακέλνπλ θαηαζηάζεηο δηόινπ ηθαλνπνηεηηθέο. 

Αλ δείηε πσο είζαζηε πξόεδξνο, ζα δηαθξηζείηε γηα ηε δηθαηνζύλε ' θαη ηελ θαινζύλε πξνο ηνπο 

άιινπο.  

Πξόθιεζε 

Αλ δείηε όηη ζαο πξνθάιεζαλ λα ρηππεζείηε ζε κνλνκαρία, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε θάπνην κπιέμηκν 

θνηλσληθήο θύζεσο θαη ζα εμαλαγθαζηείηε λα δεηήζεηε ζπγγλώκε γηα λα κε ράζεηε θηιίεο. 

Αλ δείηε πσο απνδερηήθαηε κηαλ νπνηαλδήπνηε είδνπο πξόθιεζε, ζεκαίλεη όηη ζα ππνζηείηε πνιιά 

δεηλά ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα πξνθπιάμεηε άιινπο από ηελ αηίκσζε.  

 

 



Πξνζβνιή 

Απηό είλαη θαθό όλεηξν. Όπνηνο ην δεη, ζίγνπξα ηνλ πεξηκέλνπλ θιάκαηα θαη δάθξπα. Γηα κηα λέα 

γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ηελ πξόζβαιαλ, ζεκαίλεη όηη θάπνην ερζξηθό πξόζσπν ζα επσθειεζεί από 

ηελ άγλνηα ηεο γηα λα ηε θέξεη ζε άζρεκε ζέζε κε θάπνηνλ μέλν, ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα 

ηεο κε έλα θίιν.  

Πξνζεπρή 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ιέηε πξνζεπρέο ή αλ νλεηξεπηείηε άιινπο λα πξνζεύρνληαη, ζεκαίλεη πσο 

ζα δηαηξέμεηε θίλδπλν απνηπρίαο, ηελ νπνία ζ' απνθύγεηε κόλν κε κεγάιε πξνζπάζεηα.  

Πξόζζεζε 

Αλ δείηε πσο θάλαηε θάπνηα πξόζζεζε, ζεκαίλεη όηη ζα ρξεηαζηεί λα παιέςεηε γηα λα ππεξληθήζεηε 

δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, πνπ ζύληνκα ζα έρνπλ ηξνκεξό αληίρηππν ζηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζαο. 

Αλ δείηε πσο βξήθαηε ιάζνο ζε πξόζζεζε, ζεκαίλεη πσο ζα είζηε ηθαλόο λα εμνπδεηεξώζεηε ερζξνύο, 

δηόηη ζα έρεηε αληηιεθζεί ηηο πξνζέζεηο ηνπο πξνηνύ λα εθηειέζνπλ ην ζρέδην ηνπο. 

Αλ πξνζζέηαηε αξηζκνύο κε κεραλή, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε έλαλ ηζρπξό ζύκκαρν πνπ ζα ζαο ζώζεη 

από κεγάιε θαηαπίεζε. 

Αλ δείηε πσο δελ θαηαθέξλαηε λα δηαβάζεηε ηνπο αξηζκνύο, ζα ππνζηείηε νηθνλνκηθέο δεκηέο από 

θαθνύο ππνινγηζκνύο.  

Πξόζθιεζε 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θαιείηε θόζκν λα ζαο επηζθεθηεί, ζεκαίλεη όηη επίθεηηαη θάπνην δπζάξεζην 

γεγνλόο πνπ ζα ηαξάμεη ην θαηά ηα άιια, επράξηζην πεξηβάιινλ ζαο. 

Αλ δείηε όηη ζαο πξνζθάιεζαλ λα επηζθεθζείηε θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζα ιάβεηε άζρεκα λέα. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο είλαη θαιεζκέλε ζε θάπνηα ζπγθέληξσζε, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεη 

επράξηζηεο γλσξηκίεο, αιιά ε θαθή ηύρε ζα ηηο επηζθηάζεη.  

Πξνζθπλεηήο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πξνζθπλεηέο, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε έλα καθξηλό ηαμίδη γηαηί πηζηεύεηε όηη 

απηό είλαη ην θαιύηεξν πνπ κπνξείηε λα θάλεηε. 

Αλ δείηε πσο είζηε πξνζθπλεηήο, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε θηώρεηα θαη γλσζηνύο πνπ δελ 

ζπκπαζείηε. 

Η γπλαίθα πνπ ζα δεη όηη ηελ πιεζίαζε έλαο πξνζθπλεηήο, ζα πέζεη ζύκα απάηεο. Αλ ν πξνζθπλεηήο 

έθπγε από θνληά ηεο, ζεπαίλεη πσο ζα πξνζπαζήζεη λ' απνθηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο.  

 

 



Πξνζθνξά 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θάλαηε θάπνηα πξνζθνξά, ζεκαίλεη πσο ζα θεξζείηε δνπιηθά θαη ππνθξηηηθά, 

εθηόο αλ αιιάμεηε ηδέα γηα ηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο.  

Πξόζωπν 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο επράξηζηα θαη γειαζηά πξόζσπα, ζεκαίλεη εύλνηα. Σα ζθπζξσπά θαη 

ζιηκκέλα πξόζσπα πξνκελνύλ θαζαξίεο. 

Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο πνπ ζα ηδνύλ όηη ην αγαπεκέλν ηνπο πξόζσπν είλαη γεξαζκέλν, πξνβιέπεηαη 

ρσξηζκόο. 

Σα πεξίεξγα πξόζσπα, ζη' όλεηξν, πξννησλίδνληαη θαθνηπρίεο θαη ερζξνύο ζην πεξηβάιινλ ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε ην δηθό ζαο πξόζσπν, πξνιέγνληαη αηπρίεο. Γηα ηνπο παληξεκέλνπο, απηό ην όλεηξν 

πξναγγέιιεη δηαδύγην. 

Αλ δείηε πσο θνηηάδαηε ην πξόζσπν ζαο ζηνλ θαζξέθηε, ζεκαίλεη δπζθνξία κε ηνλ εαπηό ζαο, γηαηί 

δελ αηζζάλεζηε άμηνο λα θέξεηε ζε πέξαο ηα ζρεδία ζαο θαη λα βειηηώζεηε ηε ζέζε ζαο.  

Πξωηαζιεηήο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο έλα πξσηαζιεηή, ζεκαίλεη όηη ζα θεξδίζεηε ηε ζεξκόηαηε θηιία θάπνηνπ 

πξνζώπνπ ράξε ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ εζηθή ζαο δηαγσγή.  

Πηήζε 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεηάηε, ζεκαίλεη δπζάξεζηα λέα από άηνκν πνπ ιείπεη. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο πεηά, ζεκαίλεη πσο δελ θξάηεζε ην ραξαθηήξα ηεο 

αδηάβιεην θαη ν εξαζηήο ηεο ζα ηελ δηώμεη. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θάηη πεηά καθξηά από εζάο, ζεκαίλεη πσο ζα βγείηε ληθεηήο από θάζε είδνπο 

δηακάρε.  

Πηπεινδνρείν 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πηπεινδνρείν, ζεκαίλεη όηη ζα δεκηνπξγήζεηε έλαλ αλάμην δεζκό, κε 

απνηέιεζκα λα παξακειήζεηε ηελ εξγαζία ζαο. 

Αλ δείηε όηη θηύζαηε ζε πηπεινδνρείν, είλαη πξνκήλπκα όηη ε δηαγσγή ζαο ζα πξνθαιέζεη ηελ 

πξνζνρή.  

Πηώκα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα πηώκα, είλαη ζεκάδη δπζηπρίαο, γηαηί ζα πξέπεη λα αλακέλεηε άζρεκα λέα 

γηα θάπνηνλ πνπ ιείπεη θαη δνθεξέο πξννπηηθέο γηα ηηο εκπνξηθέο ζαο επηρεηξήζεηο. Γηα ηνπο λένπο, 

απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη πνιιέο απνγνεηεύζεηο θαη άραξεο κέξεο. 

Αλ δείηε έλα πηώκα ηνπνζεηεκέλν ζε θέξεηξν, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ζύληνκα δπζάξεζηεο ηζηνξίεο. 

Αλ δείηε έλα πηώκα καπξνληπκέλν, ζεκαίλεη βίαην ζάλαην θίινπ ή θάπνην απειπηζηηθό κπέξδεκα ζηε 



δνπιεηά ζαο. 

Αλ δείηε πεδίν κάρεο ζηξσκέλν κε πηώκαηα, ζεκαίλεη πόιεκν θαη γεληθή δπζαξέζθεηα αλάκεζα ζε 

ρώξεο θαη πνιηηηθέο θαηξίεο. 

Αλ δείηε πηώκα δώνπ, ζεκαίλεη κηαλ αξξσζηεκέλε θαηάζηαζε ηόζν ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο όζν θαη 

κε ηελ πγεία. 

Αλ δείηε ην πηώκα νπνηνπδήπνηε ηεο άκεζεο νηθνγελείαο ζαο, είλαη έλδεημε ζαλάηνπ γη' απηό ην 

πξόζσπν, ή γηα θάπνην κέινο από ην ζόη ζαο, ή κηαο ζνβαξήο ξήμεο νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ' 

ζεκαίλεη αθόκε αζπλήζηζηε ύθεζε ζηηο επηρεηξήζεηο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο είλαη ζίγνπξν ζεκάδη 

πσο δε ζα κπνξέζνπλ λα θξαηήζνπλ ππνζρέζεηο ηεξήο θύζεσο. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη βάιαηε λνκίζκαηα ζηα κάηηα λεθξνύ, ζεκαίλεη όηη ζα δείηε ζηνλ μύπλην ζαο 

αδίζηαθηνπο ερζξνύο λα ζαο θιέβνπλ, ελώ ζα βξίζθεζηε ζε αδπλακία λα αληηδξάζεηε. Αλ βάιαηε 

λόκηζκα κόλν ζην έλα κάηη, ζα κπνξέζεηε λα αλαθηήζεηε ρακέλε ηδηνθηεζία ύζηεξα από έλαλ 

απειπηζκέλν ζρεδόλ αγώλα. Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη ζηελνρώξηα θαη απώιεηα, 

γηαηί αηπρώο ζα δώζεη εκπηζηνζύλε'ζε πζηεξόβνπια άηνκα. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν ηδηνθηήηεο ζην θαηάζηεκα όπνπ εξγάδεηαη είλαη πηώκα, 

θαη ζα ηδεί, ελώ ζα αγξππλεί θνλ- 

ηα ηνπ, όηη είλαη θξεζθνμπξηζκέλνο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα πέζεη θάησ από ην πξόηππν ηεο 

ηειεηόηεηαο όπνπ ηελ είρε ηνπνζεηήζεη ν αγαπεκέλνο ηεο. Αλ δεη ην θεθάιη ηνπ λεθξνύ λα πέθηεη από 

ην ζώκα ηνπ, πξνεηδνπνηείηαη όηη θξπθνί ερζξνί, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηε βιάςνπλ, ζα ζειήζνπλ 

λα ππνλνκεύζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξγνδόηε ηεο γη' απηήλ. Αλ δεη ην πηώκα ζην θαηάζηεκα, είλαη 

πξνκήλπκα απώιεηαο θαη δπζαξέζθεηαο γεληθά. 

Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αζπλείδεηα δελ θάλνπλ ην ζσζηό. ΓΓ απηνύο ζα ππάξμεη κηα δνθεξή 

πξννπηηθή γηα εηξήλε θαη επεκεξνύζα εξγαζία.  

Πηωρνθνκείν 

Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη ζηνλ ύπλν ηεο πησρνθνκείν, ζεκαίλεη πσο ζα απνηύρεη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

λα ζπλάςεη έλα θνζκηθό γάκν.  

Πύιε 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηηάδαηε ή πεξλνύζαηε κηα πύιε,ζεκαίλεη πσο ζα ιάβεηε αλεζπρεηηθά λέα γηα 

θάπνηνλ πνπ ιείπεη. Οη δνπιεηέο ζαο επίζεο δελ ζα πάλε θαιά. 

Αλ δείηε κηα θιεηζηή πύιε, ζεκαίλεη πσο δελ ζα κπνξέζεηε λα μεπεξάζεηε δπζθνιίεο πνπ ζα 

παξνπζηαζηνύλ. 

Αλ δείηε πσο θιεηδώλαηε κηα πύιε, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε επηηπρείο επηρεηξήζεηο θαη ζ' απνθηήζεηε 

θαινύο θίινπο. 

Μηα ραιαζκέλε ή ζπαζκέλε πύιε, ζεκαίλεη απνηπρίεο θαη άζρεκν πεξηβάιινλ. 

Αλ βξίζθαηε δπζθνιία ζην λα πεξάζεηε από κηα πύιε ή λα ηελ αλνίμεηε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε 

πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε ζαο.  



Ππμίδα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ππμίδα, ζεκαίλεη όηη ζα είζηε αλαγθαζκέλνο λ' αγσληζηείηε κέζα ζε ζηελά 

πεξηζώξηα, θάλνληαο έηζη ηελ άλνδν ζαο πεξηζζόηεξν επίπνλε, αιιά ζπλάκα θαη πην ηηκεκέλε. 

Αλ δείηε λαπηηθή ππμίδα, είλαη ζεκάδη όηη ζα βξεζείηε ζε επλντθέο πεξηζηάζεηο θαη έληηκνη άλζξσπνη ζα 

ζαο πξνζθέξνπλ ηελ εύλνηα ηνπο. 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ππμίδα λα δείρλεη ινμά, πξνιέγεη θίλδπλν απώιεηαο θαη απνγνήηεπζεο.  

Ππξακίδα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ππξακίδεο, ζεκαίλεη πσο ζα γίλνπλ ζηε δσή ζαο πνιιέο αιιαγέο. 

Αλ δείηε πσο αλεβαίλαηε ζε ππξακίδα, ζεκαίλεη πσο ζα ηαμηδέςεηε πξηλ πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο 

επηζπκίεο ζαο. Γηα κηα θνπέια, απηό ην όλεηξν είλαη πξνκήλπκα πσο ζα βξεη ζύληξνθν πνπ δελ είλαη 

θαηάιιεινο γηα θείλε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο κειεηνύζαηε ηηο αξραίεο αηγππηηαθέο ππξακίδεο, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαπηύμεηε 

αγάπε γηα ηα κπζηήξηα ηεο θύζεο θαη πσο ζα απνθηήζεηε θήκε θαη γλώζεηο.  

Πύξαπινο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πύξαπιν λα εθηνμεύεηαη, πξνβιέπεηαη απόηνκε επαγγεικαηηθή άλνδνο θαη 

επηηπρεκέλνο γάκνο. Αλ δείηε πύξαπιν λα πέθηεη, είλαη ζεκάδη αλεπηζύκεησλ ζρέζεσλ.  

Ππξθαγηά 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ππξθαγηά, ρσξίο αλζξώπηλα ζύκαηα, ζεκαίλεη αιιαγέο ζην κέιινλ, πνπ ζα 

είλαη επεξγεηηθέο γηα ηα ζπκθέξνληα ζαο θαη ηελ επηπρία ζαο.  

Ππξνβνιηζκόο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ζαο ππξνβόιεζαλ θαη όηη είζηε εηνηκνζάλαηνο, ζα ζπλαληήζεηε απξόζκελε 

θαθνπνίεζε από θάπνηνπο θίινπο. Αλ όκσο δηαθύγαηε ηνλ ζάλαην... μππλώληαο, ζεκαίλεη πσο ζα 

ζπκθηιησζείηε θαη πάιη καδί ηνπο. 

Αλ δείηε πσο ζαο ππξνβόιεζε παπάο, ζεκαίλεη πσο ζα ελνριεζείηε επεηδή θάπνηνο θίινο ζαο ζα 

ππνζηεξίδεη ηδέεο αληίζεηεο από ηηο δηθέο ζαο.  

Ππξνκαρηθά 

 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ππξνκαρηθά, ζεκαίλεη ηελ αλάιεςε κηαο απνδνηηθήο εξγαζίαο. 

Αλ δείηε πσο είραλ εμαληιεζεί ηα ππξνκαρηθά ζαο, ζεκαίλεη άθαξπεο πξνζπάζεηεο θαη αγώλεο.  

 

 

 



Ππξνζβέζηεο 

Αλ νλεηξεπηείηε έλαλ ππξνζβέζηε, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε ηελ αληίδξαζε ησλ θίισλ ζαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί έλαλ θαθνπαζεκέλν ππξνζβέζηε, πξνβιέπεηαη πσο ζύληνκα 

ζα αθνύζεη γηα ην αηύρεκα θάπνηνπ αγαπεηνύ ηεο θίινπ.  

Ππξνζβεζηηθή αληιία 

Αλ νλεηξεπηείηε ππξνζβεζηηθή αληιία, ζεκαίλεη πσο ζα ζηελνρσξεζείηε από νξηζκέλεο απξόβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο, αιιά όιε ε ηζηνξία ζα ηειεηώζεη θαιά. Αλ ε αληιία ήηαλ ραιαζκέλε, ζεκαίλεη πσο 

πξέπεη λα πξνζέρεηε, γηαηί απεηιείζηε από αηπρήκαηα θαη απώιεηα ρξεκάησλ. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο βξίζθεηαη πάλσ ζε αληιία, ζεκαίλεη πσο ζα αλαθαηεπηεί ζε 

κηα ππόζεζε όρη θαη ηόζν θαζαξή.  

Ππξνηέρλεκα 

Αλ νλεηξεπηείηε ππξνηερλήκαηα, ζεκαίλεη πσο ε πγεία ζαο ζα είλαη θαιή θαη πσο ζαο πεξηκέλνπλ 

δηαζθεδάζεηο θαη επηζθέςεηο ζε μέλνπο ηόπνπο. 

 


