
Σ 
Σάβαλν 

Αλ δείηε ζάβαλν ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο επίθεηηαη γηα ζαο ιχπε θαη αηπρία. 

Αλ δείηε πσο αλαζεθψλαηε ην ζάβαλν απφ έλα πηψκα, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα ζξελήζεηε ην 

ζάλαην θάπνηνπ πνπ αγαπάηε.  

Σαγόλη 

Πξφθεηηαη γηα έλα κπεξδεκέλν φλεηξν. Αλ δείηε πσο πνλνχζε ην ζαγφλη ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα εθηεζείηε 

ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ε εινλνζία ζα ζαο δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθή απψιεηα θαη θαθή πγεία. 

Αλ δείηε φηη βξεζήθαηε ζηα ζαγφληα άγξηνπ δψνπ, είλαη πξνκήλπκα φηη νη ερζξνί ζαο ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα ζαο πιεγψζνπλ.  

Σαίμπεξ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηνλ Σαίμπεξ, ζεκαίλεη φηη δπζηπρία θαη θα-θνθεθηά ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, θαη πσο απφ ηελ αγάπε ζαο ζα 

ιείςεη ην πάζνο. 

Αλ δείηε πσο δηαβάδαηε έξγα ηνπ Σαίμπεξ, ζεκαίλεη φηη ζα ζπλδεζείηε κε ηελ ινγνηερλία.  

Σάιη 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζάιη, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο ζα ζαο δείμεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ θαη ζα ζαο 

θνιαθεχζεη. 

Αλ δείηε πσο ράζαηε ην ζάιη ζαο, είλαη πξνάγγεικα ιχπεο θαη αλεζπρίαο. Γηα κηα θνπέια, απηφ ην 

φλεηξν πξνκελά πσο ζα θηλδπλέςεη λα γίλεη ππεξβνιηθά θνθέηα γηα λα αξέζεη ζε έλα γνεηεπηηθφ άληξα.  

Σαιηγθάξη 

Αλ δείηε ζαιηγθάξηα ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζαο ηξηγπξίδνπλ αλεζπρεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Αλ δείηε πσο παηνχζαηε πάλσ ζε ζαιηγθάξηα, ζεκαίλεη πσο ζα έξζεηε ζε επαθή κε αληηπαζεηηθά 

πξφζσπα.  

Σάιπηγγα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζάιπηγγα, είλαη ζεκάδη πσο θάηη πνιχ ελδηαθέξνλ ζα ζαο ζπκβεί. 

Τν λα νλεηξεπηείηε πσο παίδαηε εζείο ζάιπηγγα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο ζαο 

νη επηζπκίεο. 



Αλ αθνχζαηε ζη' φλεηξν ζαο ραξνχκελνπο ήρνπο ζάιπηγγαο, εηνηκαζηείηε γηα κηαλ αζπλήζηζηε επηπρία, 

γηαηί κηα αξκνλία απφ θαιά πξάγκαηα γηα ζαο ζρεκαηίζηεθε απφ αφξαηεο δπλάκεηο. 

Αλ δείηε πσο θπζνχζαηε ζάιπηγγα ή θέξαο, είλαη πξνκήλπκα επηηπρεκέλσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Σακάξη 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ζακάξη, πξνιέγνληαη επράξηζηα λέα. Αθφκα, ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο γηα ηαμίδη 

πνιχ απνδνηηθφ.  

Σακπξέια 

Αλ δείηε πσο θνπζθψλαηε ζακπξέια ή θνχζθα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ζνβαξέο αλσκαιίεο ζηε 

δνπιεηά ζαο, αλ δελ πξνζέμεηε ηελ πγεία ζαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ μνδεχεηε ηε δξαζηεξηφηεηα ζαο. 

Αλ δείηε παηδηά λα θνπζθψλνπλ ζακπξέιεο ή κπαιφληα, είλαη πξνκήλπκα πσο νη πξνζδνθίεο ζαο δε 

ζα επηηχρνπλ λα ζαο δψζνπλ πνιιή άλεζε.  

Σαπνύλη 

Αλ δείηε ζαπνχλη ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο νη θηιίεο ζαο ζ' απνδεηρζνχλ ελδηαθέξνπζεο. Οη 

αγξφηεο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ ζαπνχλη, ζα έρνπλ επηηπρία ζηηο θάζε ινγήο ππνζέζεηο ηνπο. 

Η θνπέια πνπ ζα δεη πσο θηηάρλεη ζαπνχλη, ζα ηθαλνπνηεζεί απφ ηα απνηειέζκαηα θάπνηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

Σαξδέιεο 

Τν λα δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ηξψγαηε ζαξδέιεο, είλαη ζεκάδη απνγνεηεπηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζα ζαο 

έξζνπλ αλαπάληερα. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη ζηελνρψξηεο εμαηηίαο θάπνηνπ πξνζψπνπ πνπ ηεο είλαη 

απνθξνπζηηθφ.  

Σαύξα 

Όλεηξν κε ζαχξεο πξνκελά επηζέζεηο απφ ερζξνχο ζαο. 

Αλ δείηε φηη ζθνηψλαηε ζαχξα, ζεκαίλεη φηη ζα επαλαθηήζεηε ππφιήςε θαη πεξηνπζία. 

Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη κηα ζαχξα πεξπαηνχζε επάλσ ηεο ή ηελ γξαηζνχληζε, ζεκαίλεη 

αηπρία θαη ζιίςε.  

Σεηζκόο 

Τν λα δείηε θαη λα ληψζεηε ζεηζκφ ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη εκπνξηθέο απνηπρίεο θαη κεγάιεο 

θαηαζηξνθέο πνπ ζα πξνμελεζνχλ απφ αλαζηάησζε θαη πνιέκνπο αλάκεζα ζε θξάηε.  

 

 



Σειίδα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κηα ζειίδα, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε ζπκθσλία κε θάπνηνλ πνπ δελ πξέπεη, ζ' 

απνηχρεηε ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λα ραιηλαγσγήζεηε ην ξνκαληηζκφ ζαο.  

Σέιηλν 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο θξέζθν ζέιηλν, ζα επεκεξήζεηε θαη ζ' απνρηήζεηε θχξνο ζηελ θνηλσλία πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη είραηε ειπίζεη. 

Αλ δείηε ζέιηλν καξακέλν, ζχληνκα θάπνηνο ζα πεζάλεη ζηελ νηθνγέλεηα ζαο. 

Αλ δείηε πσο ηξψγαηε ζέιηλν, απεξηφξηζηε αγάπε θαη ζηνξγή ζα ζαο πεξηβάιινπλ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο έηξσγε ζέιηλν κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ζεκαίλεη φηη ζα απνρηήζεη 

πινχηε.  

Σεξβηηόξα 

Αλ έλαο άληξαο δεη ζη' φλεηξν ηνπ κηα ζεξβηηφξα, ζεκαίλεη πσο νη επηζπκίεο ηνπ ζηξέθνληαη ζε 

ηαπεηλέο απνιαχζεηο θαη φηη ζα πεξηθξνλήζεη ηελ αγλφηεηα. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη ζεξβηηφξα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ειθπζηεί απφ 

άζσηνπο άληξεο θαη φηη ζα πξνηηκήζεη ηηο άηαθηεο απνιαχζεηο απφ ηε λνηθνθπξεκέλε δσή.  

Σεξβηηόξνο 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ζεξβηηφξν, είλαη ζεκάδη πσο θίινη ζαο θάλνπλ φηη κπνξνχλ γηα λα ζαο 

δηαζθεδάζνπλ. Αλ ν ζεξβηηφξνο ήηαλ βξψκηθνο θαη απεξηπνίεηνο, ζεκαίλεη φηη θαθφβνπινη άλζξσπνη 

ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο εθκεηαιιεπηνχλ.  

Σεξελάηα 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αθνχγαηε ζεξελάηα, ζ' αθνχζεηε επράξηζηα λέα απφ θίινπο πνπ ιείπνπλ, θαη νη 

πξνζδνθίεο ζαο ζα εθπιεξσζνχλ. 

Αλ δείηε φηη εζείο θάλαηε ζεξελάηα, ζεκαίλεη φηη ζηε δσή ζαο ζα ζπκβνχλ πνιιά θαη ζαπκάζηα 

γεγνλφηα.  

Σπθώηη 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξψγαηε ζπθψηη, ζεκαίλεη φηη θάπνην αλππφ-ιεπην άηνκν ζα πξνζπαζήζεη λα 

θιέςεη ηελ αγάπε θαη ηελ εχλνηα ελφο αγαπεκέλνπ ζαο πξνζψπνπ.  

Σεκαία 

Αλ νλεηξεπηείηε ηελ εζληθή ζαο ζεκαία, ζεκαίλεη λίθε, ζε πεξίπησζε πνιέκνπ θαη επεκεξία, ζε 

πεξίπησζε εηξήλεο. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί κηα ζεκαία, πξνβιέπεηαη πσο ζα έρεη πξνβιήκαηα απφ έλα 



ζηξαηηψηε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο θάλνπλ ζηληάιν κε κηα ζεκαία, πξέπεη λα πξνζέμεηε ηελ πγεία θαη ηελ ηηκή 

ζαο, γηαηί θαη ηα δχν θηλδπλεχνπλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε ηε ζεκαία ηεο ρψξαο ζαο λα θπκαηίδεη ζηνλ θαζαξφ νπξαλφ, ζεκαίλεη ζξίακβν ελάληηα 

ζε εμσηεξηθνχο ερζξνχο. Αλ ηε δείηε θαθνπνηεκέλε, ζεκαίλεη πνιέκνπο θαη ηαπεηλψζεηο ζε ζηεξηά θαη 

ζάιαζζα.  

Σεκαηνθόξνο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε ζεκαηνθφξνο, είλαη ζεκάδη φηη ζ' αζρνιεζείηε κε πνηθηιία επαγγεικάησλ, 

πνπ ζα ζαο είλαη επράξηζηα. 

Αλ δείηε άιινπο λα είλαη ζεκαηνθφξνη, ζεκαίλεη φηη θάπνηνο θίινο ζαο ζα γίλεη αληηθείκελν δήιηαο απφ 

κέξνπο ζαο.  

Σηδέξσκα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζηδεξψλαηε, ζεκαίλεη ζπηηηθέο αλέζεηο θαη ζσζηή δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο έθαςε ηα ρέξηα ηεο ζην ζηδέξσκα, ζεκαίλεη πσο αξξψζηηα ή δήιηα ζα 

δηαθφςεη ηελ εξεκία ηεο. Αλ δεη πσο έθαςε ηα ξνχρα, ζεκαίλεη πσο έρεη έλαλ ερζξφ πνπ ζα ηεο 

πξνθαιέζεη δπζαξέζθεηα θαη ππνςίεο. Αλ ην ζίδεξν ήηαλ θξχν, ζα ιείςεη ε αγάπε απφ ην ζπίηη ηεο.  

Σηδεξόδξνκνο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηδεξφδξνκν, ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα πξνζέμεηε ηηο επηρεηξήζεηο ζαο, γηαηί νη 

ερζξνί ζαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο θάλνπλ θαθφ. 

Γηα κηα θνπέια, απηφ ην φλεηξν είλαη ζεκάδη πσο ζα θάλεη έλα επράξηζην ηαμίδη γηα λα επηζθεθηεί 

θίινπο ηεο. 

Αλ δείηε πσο ππήξρε θάπνην εκπφδην πάλσ ζηηο γξακκέο ηνπ ηξαίλνπ, ζεκαίλεη πσο ζ' 

αληηκεησπίζεηε δνιηφηεηα ζηηο ππνζέζεηο ζαο. 

Αλ δείηε πσο δηαζρίδαηε γξακκέο ηνπ ηξαίλνπ, πξνβιέπεηαη κηα πεξίνδνο αλεζπρηψλ θαη δνπιείαο. 

Αλ δείηε πσο πεξπαηνχζαηε πάλσ ζηηο γξακκέο, ζεκαίλεη πσο ζα απνιαχζεηε ηελ επηπρία πνπ ζα 

πξνέιζεη απφ ηε ζσζηή δηεχζπλζε ησλ ππνζέζεσλ ζαο. 

Αλ δείηε πσο νη γξακκέο ήηαλ βξεγκέλεο, ζεκαίλεη πσο ε επηπρία ζα εθηνπίζεη ηελ αηπρία γηα ιίγν 

θαηξφ. 

Αλ δείηε ζηδεξφδξνκν λα ηξέρεη κε κεγάιε ηαρχηεηα, ζεκαίλεη γξήγνξε αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ζαο θαη 

ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ. Αλ δείηε φηη ράιαζε ν ζηδεξφδξνκνο, πξνκελχεηαη απνηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαη αλαβνιή ηαμηδηνχ γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο. 

Αλ ζη' φλεηξν ζαο αθνχζαηε ζηδεξφδξνκν πνπ έξρεηαη, ζεκαίλεη λέα απφ ην εμσηεξηθφ θαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζα πάξνπλ ηξνπή πνπ ζα απνηειεί κηα γεληθφηεξε επηηπρία. 

Αλ νλεηξεπηείηε ζθχξηγκα ζηδεξφδξνκνπ, ζεκαίλεη έθπιεμε γηα ηελ εκθάληζε θίινπ πνπ έιεηπε, ή 

αλαπάληερε πξνζθνξά πνιχ επλντθή γηα ζαο.  



Σίδεξνο 

Αλ νλεηξεπηείηε ζίδεξν, δελ είλαη θαιφο νησλφο: πξνκελχνληαη δπζθνιίεο. 

Αλ ζη' φλεηξν ζαο, ληψζαηε έλα ζηδεξέλην βάξνο λα ζαο ηξαβάεη πξνο ηα θάησ, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε 

πλεπκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξεκαηηθέο απψιεηεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ρηππήζαηε κε ζίδεξν, ζεκαίλεη πσο ζα θεξζείηε εγσηζηηθά ζ' εθείλνπο πνπ ζαο 

έρνπλ αλάγθε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θαηαζθεπάδαηε ζίδεξν, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε άδηθα κέζα γηα λα 

γίλεηε πινχζηνο. 

Αλ πνπινχζαηε ζίδεξν, ζη' φλεηξν ζαο, ε επηηπρία ζαο ζα είλαη ακθίβνιε θαη νη θίινη ζαο δελ ζα έρνπλ 

αθέξαην ραξαθηήξα. 

Αλ δείηε ζθνπξηαζκέλν ζίδεξν, ζεκαίλεη θηψρεηα θαη απνγνήηεπζε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ε ηηκή ηνπ ζηδήξνπ έπεθηε, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα θαηαιάβεηε φηη ε πεξηνπζία 

είλαη αζήκαληνο παξάγνληαο ηεο δσήο ζαο. Αλ ε ηηκή αλέβαηλε, κέζα ζηηο ζθνηεηλέο πξννπηηθέο ζα 

ππάξμεη κηα θσηεηλή ειπίδα. 

Αλ δείηε ζίδεξν θνθθηληζκέλν ζηε θσηηά, ζεκαίλεη απνηπρία απφ θαθή κεζφδεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζαο.  

Σηδεξνπξγόο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηδεξνπξγφ, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα αλαιάβεηε θάπνην επίπνλν έξγν, πνπ 

φκσο ζα είλαη γηα θαιφ ζαο.  

Σίθαιε 

Η ζίθαιε, ζην φλεηξν, είλαη πνιχ θαιφο νησλφο: κπξνζηά ζαο αλνίγνληαη νξίδνληεο επεκεξίαο θαη 

ιακπξψλ ππνζρέζεσλ. Αλ νλεηξεπηείηε θαθέ θακσκέλν απφ ζίθαιε, ζεκαίλεη επραξίζηεζε θαη 

ππνζέζεηο πνπ πξνρσξνχλ θαηά ηξφπν πνιχ επλντθφ. 

Αλ δείηε δψα λα κπαίλνπλ κέζα ζε ρσξάθηα ζπαξκέλα κε ζίθαιε, πξνκελχεηαη κηα δσή γεκάηε 

επεκεξία.  

Σηξόπη 

Αλ νλεηξεπηείηε ζηξφπη, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο ζα ζαο πξνζθέξεη ηελ επράξηζηε θηινμελία ηνπ, ράξε 

ζηελ νπνία ζα γλσξίζεηε επράξηζηεο εθπιήμεηο. 

Αλ δείηε πσο ηξψγαηε ζηξφπη, ζεκαίλεη πσο ζα γλσξίζεηε ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ πίθξα ζηνλ έξσηα. 

Αλ δείηε πσο είραηε παζαιεηθηεί κε ζηξφπη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε αλεπηζχκεηεο πξνηάζεηο γάκνπ θαη 

ίζσο απψιεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο.  

 

 

 



Σηηάξη 

Σηηάξη θπηξσκέλν ζε ρσξάθη, είλαη ζεκάδη επηπρίαο θαη θαξπνθφξσλ πξνζπαζεηψλ ζε θάζε ηνκέα. 

Αλ ην ζηηάξη ήηαλ ψξηκν, ε πεξηνπζία ζαο ζα ζηαζεξνπνηεζεί θαη ε αγάπε ησλ άιισλ ζα ζαο 

ζπλνδεχεη παληνχ. 

Τν λα δείηε ζηηάξη ζην αιψλη, είλαη ζεκάδη φηη ε επηπρία θαη ε επεκεξία άλνημε ηηο πχιεο ηεο δηάπιαηα 

γηα ζαο. 

Σηηάξη κέζα ζε ηζνπβάιηα θαη βαξέιηα, ζεκαίλεη φηη ε απνθαζηζηηθφηεηα ζαο έρεη θηάζεη ζην δελίζ θαη 

φηη ε επηηπρία ζαο ζχληνκα ζα νινθιεξσζεί. Οη αηζζεκαηηθέο ζαο ππνζέζεηο είλαη ζε ζηαζεξέο βάζεηο. 

Αλ δείηε φηη ε ζνδεηά ζαο δελ ήηαλ θαιά ζθεπαζκέλε θαη έρεη βξαρεί, ζεκαίλεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζαο 

δηθαηψκαηα δελ ήηαλ θαιά εμαζθαιηζκέλα θαη φηη κε δνινπινθίεο ησλ ερζξψλ ζα πξνθιεζεί κεηψζεη 

ηεο πεξηνπζίαο πνπ έρεηε ζπγθεληξψζεη. 

Αλ δείηε πσο ηξίβαηε έλα ζηάρπ κε ηα ρέξηα ζαο θαη ην ηξψγαηε, ζα επηηχρεηε έπεηηα απφ ζθιεξή 

δνπιεηά, θαη ηα δηθαηψκαηα ζαο ζα θαηνρπξσζνχλ. 

Αλ δείηε πσο ζθαξθαιψλαηε ζε ιφθνπο ζθεπαζκέλνπο κε ζηηάξη μεζηαρπαζκέλν θαη πξνζπαζνχζαηε 

λα πηαζηείηε απφ ηηο θαιακηέο ηνπ, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα απνιαχζεηε κεγάιε επεκεξία θαη ζα 

κπνξέζεηε λα δηαθξηζείηε ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα πνπ ζα θαηαπηαζηείηε.  

Σηηαξόςεηξα 

Σηηαξφςεηξεο, ζη' φλεηξν, ζεκαίλνπλ δεκηά ζην εκπφξην θαη απηζηία ζηνλ έξσηα.  

Σηηεξά 

Τα ζηηεξά είλαη ην πην επράξηζην φλεηξν θαη πξνιέγεη πινχην θαη επηπρία. Γηα κηα γπλαίθα, είλαη έλα 

φλεηξν πνπ θέξλεη ηχρε. ζα ζπλαληήζεη πινχζηνπο ζαπκαζηέο.  

Σηθνληέξα 

Αλ δείηε πσο ςάρλαηε ζε κηα ζηθνληέξα, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε απνγνεηεπηηθέο πξνβιέςεηο. Αλ δείηε 

κηα ζπγπξηζκέλε ζηθνληέξα, είλαη έλδεημε επράξηζησλ θίισλ θαη δηαζθεδάζεσλ.  

Σθαζάξηα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξπαηνχζαλ ζθαζάξηα επάλσ ζαο, ζεκαίλεη θηψρεηα θαη κηθξναξξψζηηεο. Αλ 

δείηε πσο ζθνηψλαηε ζθαζάξηα, είλαη θαιφο νησλφο.  

Σθάθη 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο παίδαηε ζθάθη, ζεκαίλεη ζηαζηκφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο, ζθπζξσπνχο ζπληξφθνπο 

θαη επηζθαιή πγεία. 

Αλ δείηε πσο ράζαηε ζην ζθάθη, ζ' αθνινπζήζνπλ ζηελνρψξηεο απφ επηειή πξάγκαηα" αλ φκσο 

θεξδίζαηε, ζα κπνξέζεηε ίζσο λα θαηαληθήζεηε δπζάξεζηεο επηδξάζεηο.  



Σθάια 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ζαο έδεηρλαλ κηα ζθάια γηα λα ηελ αλεβείηε, ζεκαίλεη φηη ε ελεξγεηηθφηεηα 

θαη νη πνιιέο ηθαλφηεηεο ζαο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα επηηχρεηε ζε νηηδήπνηε αζρνιεζείηε. Τν αλέβαζκα 

ζε ζθάια ζεκαίλεη επεκεξία θαη επηπρία. Τν θαηέβαζκα ζεκαίλεη ην αληίζεην. 

Τν πέζηκν απφ ζθάια, γηα ηνλ εκπνξεπφκελν ζεκαίλεη απνηπρίεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θαη γηα ηνλ 

αγξφηε άζρεκε ζνδεηά. 

Τν λα δείηε ζπαζκέλε ζθάια, πξνκελά απνηπρία ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

Σθαιηά 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη αλεβαίλαηε ζθαιηά, ζεκαίλεη ηνλ εξρνκφ θαινηπρίαο θαη επηπρίαο. Τν πέζηκν απφ 

ζθάια είλαη ζεκάδη κίζνπο θαη δήιε ηαο ελαληίνλ ζαο. 

Αλ δείηε πσο θαηεβαίλαηε ζθαιηά, λα πεξηκέλεηε θαθνηπρία. 

Μεγάιεο θαη θαινθηηαγκέλεο ζθάιεο, ζη' φλεηξν, είλαη πξνκήλπκα ηηκψλ θαη πινχηνπ. 

Τν λα δείηε φηη θαζφζαζηε ζε ζθαιηά πξννησλίδεηαη δηαδνρηθή άλνδν ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

Σθαισζηά 

Εθείλνο πνπ ζα δεη ζηνλ χπλν ηνπ ζθαισζηά, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ζ' απνγνεηεπηεί ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα εμαζθαιίζεη θάηη πνπ πνζεί. 

Αλ δείηε φηη αλεβαίλαηε ζε ζθαισζηά, πξνζέμηε γηαηί ζα παξεμεγεζείηε απφ θίινπο θαη ζα 

θαηεγνξεζείηε γηα θάηη πνπ δελ θάλαηε. 

Αλ δείηε φηη θαηεβαίλαηε απφ ζθαισζηά, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ελνρνπνηεζείηε θαη ζα ηηκσξεζείηε γηα 

θάπνηα παξαλνκία ζαο.  

Σθάλδαιν 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη αλακηρζήθαηε ζε ζθάλδαιν, ζεκαίλεη πσο πξνηηκάηε ηηο επηπφιαηεο 

ζπληξνθηέο απφ ηνπο ζηαζεξνχο θαη θαινχο θίινπο. Επίζεο, πξνκελχνληαη δπζθνιίεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ή ηε δνπιεηά ζαο. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη ζπδεηνχζε γηα έλα ζθάλδαιν, πξνβιέπεηαη πσο ζα ηεο 

απνλεκεζνχλ ηηκέο ηηο νπνίεο ζα ράζεη ιφγσ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ ζα δείμεη ζε έλαλ αλαμηφπηζην 

άληξα. Μεηά απφ απηφ ην φλεηξν, ζπλήζσο δελ αθνινπζεί γξήγνξνο γάκνο.  

Σθαληδόρνηξνο 

Αλ δείηε ζθαληδφρνηξν ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο δελ ζα εγθξίλεηε θαλέλα λεσηεξηζκφ θαη ζ' 

αληηδξάζεηε κε ςπρξφηεηα ζε θάζε λέα θηιία 

Η γπλαίθα πνπ ζα δεη ζθαληδφρνηξν ζηνλ χπλν ηεο, ζα αηζζαλζεί θφβν γηα ηνλ αγαπεκέλν ηεο. 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλαλ ςφθην ζθαληδφρνηξν, ζεκαίλεη πσο ζ' απνβάιεηε ηα άζρεκα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεηε.  



Σθάςηκν 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη ζθάβαηε, ζεκαίλεη φηη πνηέ δελ ζα βξεζείηε ζε πιηθή αλάγθε θαη φηη φιεο νη 

ππνζέζεηο ζαο ζα πάλε πξνο ην θαιφ. 

Τν λα βξείηε θάηη γπαιηζηεξφ ελψ ζθάβαηε, ζεκαίλεη θαινηπρία. Αλ γέκηδε λεξφ ν ιάθθνο πνπ αλνίγαηε 

ζθάβνληαο, ζεκαίλεη φηη, παξά ηε κεγάιε πξνζπάζεηα ζαο, ηα πξάγκαηα δελ ζα γίλνπλ φπσο ηα 

ζέιεηε.  

Σθειεηόο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλα ζθειεηφ, πξνβιέπνληαη αξξψζηηα, δηαθσλία θαη πξνβιήκαηα πνπ ζα 

πξνθιεζνχλ απφ ηνπο ερζξνχο ζαο. 

Αλ δείηε πσο εζείο ν ίδηνο είζηε ζθειεηφο, ζεκαίλεη πσο ππνθέξεηε απφ αλψθειεο ζηελνρψξηεο θαη 

πσο ζα πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηε πην ήπην ραξαθηήξα. 

Αλ δείηε πσο ζαο θπλεγνχζε έλαο ζθειεηφο, ζαο πεξηκέλεη αηχρεκα ή ζάλαηνο, αιιά ηα πξνβιήκαηα 

απηά ίζσο κεηαηξαπνχλ ζε νηθνλνκηθά.  

Σθελή 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη βξηζθφζαζηε κέζα ζε ζθελή, είλαη ζεκάδη αιιαγήο. Αλ δείηε πνιιέο 

ζθελέο, ζεκαίλεη δπζάξεζηε ζπληξνθηά ζε ηαμίδηα. 

Αλ νη ζθελέο ήηαλ ζρηζκέλεο ή θαηεζηξακκέλεο, πξνκελχνληαη θαθνηπρία θαη δπζηπρία.  

Σθήπηξν 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη θξαηνχζαηε ζθήπηξν, ζεκαίλεη πσο νη θίινη ζαο ζα ζαο δείμνπλ κεγάιε 

εκπηζηνζχλε θαη εζείο δελ ζα ηνπο απνγνεηεχζεηε. 

Αλ δείηε πσο άιινη θξαηνχζαλ ζθήπηξν, ζεκαίλεη πσο ζα πξνηηκήζεηε λα γίλεηε ππάιιεινο ζε 

θάπνηα επηρείξεζε θαη δελ ζα ζειήζεηε λα δεκηνπξγήζεηε δηθή ζαο δνπιεηά.  

Σθίνπξνο 

Αλ δείηε ζθίνπξν ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη γξήγνξα ζα ζαο επηζθεθηνχλ θαινί θίινη. Επίζεο, νη 

επηρεηξήζεηο ζαο ζα ζεκεηψζνπλ επηηπρίεο. 

Τν ζθφησκα ζθίνπξνπ ζεκαίλεη αληηπάζεηα θαη δπζκέλεηα ιφγσ ηεο θαθήο ζπκπεξηθνξάο ζαο. Αλ δείηε 

φηη ρατδεχαηε ζθίνπξν, είλαη ζεκάδη νηθνγελεηαθήο αξκνλίαο.  

Σθιεξόηεηα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο έδεημαλ ζθιεξφηεηα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζαο πεξηκέλνπλ ζθνηνχξεο θαη 

απνγνήηεπζε ζε θάπνηεο ζπλαιιαγέο. Αλ δείηε λα επηδεηθλχεηαη ζθιεξφηεηα ζε άιινπο, ζεκαίλεη φηη 

ζα αλαζέζεηε ζε άιινπο δπζάξεζην έξγν, ην νπνίν ζα δεκηψζεη θαη ζαο ηνλ ίδην.  

 



Σθόλε 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη ζθεπαζηήθαηε κε ζθφλε, ζεκαίλεη φηη ζα ππνζηείηε ειαθξέο δεκηέο ζηηο 

επηρεηξήζεηο εμαηηίαο ηξίησλ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ζεκαίλεη φηη ζα παξακεξηζηεί απφ ηνλ αγαπεκέλν ηεο γηα κηαλ άιιε αγάπε. Αλ 

δείηε φηη απαιιαγήθαηε απφ ηε ζθφλε, ην θαθφ ζα επαλνξζσζεί.  

Σθόληακκα 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη ζθνληάςαηε θαζψο πεξπαηνχζαηε ή ηξέραηε, πξνκελχεηαη φηη ζα 

ζπλαληήζεηε εκπφδηα ζην δξφκν πξνο ηελ επηηπρία, αιιά ηειηθά ζα ηα μεπεξάζεηε εθφζνλ δελ 

πέζαηε.  

Σθόξδν 

Είλαη θαιφο νησλφο λα νλεηξεπηεί θαλείο πσο πεξπαηάεη κέζα ζε θπηεία κε ζθφξδα: ζεκαίλεη πσο 

ζχληνκα ζα μεθχγεηε απφ ηελ αλέρεηα θαη ζα πινπηίζεηε. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο ζα παληξεπηεί απφ ζπκθέξνλ θη φρη απφ αγάπε. 

Αλ δείηε πσο ηξψγαηε ζθφξδα, ζεκαίλεη πσο ζα δείηε ηε δσή απφ ηελ πξαθηηθή ηεο πιεπξά θαη ζ' 

αθήζεηε ηα ηδαληθά θαηά κέξνο.  

Σθόξνο 

Αλ δείηε ζθφξν ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο θάπνηεο αλεζπρίεο ζα ζαο νδεγήζνπλ ζε βηαζηηθέο 

ζπκθσλίεο πνπ δελ ζα είλαη απνδνηηθέο. Αθφκα, πξνβιέπνληαη νηθνγελεηαθέο δηαθσλίεο.  

Σθνξπηόο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζθνξπηφ, ζεκαίλεη πσο νξηζκέλνη ςεχηηθνη θίινη ζαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

ππνλνκεχζνπλ ηελ επεκεξία ζαο. Αλ δελ κπνξέζαηε λα ζθνηψζεηε ην ζθνξπηφ, ζεκαίλεη πσο ζα 

ππνθέξεηε απφ ηελ επίζεζε θάπνηνπ ερζξνχ ζαο.  

Σθνηάδη 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο λπρησζήθαηε ζε ηαμίδη, είλαη θαθφο νησλφο γηα νπνηαδήπνηε δνπιεηά θη αλ 

επηρεηξήζεηε, εθηφο θαη δείηε 

πσο βγήθε ν ήιηνο πξηλ ηειεηψζεη ην ηαμίδη' ηφηε ζα ππεξληθήζεηε ηα εκπφδηα. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ράζαηε θίιν ή παηδί ζην ζθνηάδη, ζεκαίλεη πσο ζα αληηκεησπίζεηε πνιιέο 

πξνθιήζεηο. Πξνζπαζήζηε λα παξακείλεηε ςχρξαηκνο θαη απηνθπξηαξρεκέλνο αλ νλεηξεπηείηε 

ζθνηάδη, δηφηη ζα έρεηε λα αληηκεησπίζεηε δνθηκαζίεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ έξσηα.  

 

 

 



Σθνπιαξίθηα 

Αλ δείηε ζθνπιαξίθηα ζηνλ χπλν ζαο, είλαη θαιφ ζεκάδη: επράξηζηα λέα θαη ελδηαθέξνπζεο δνπιεηέο ζα 

ζαο παξνπζηαζηνχλ ζχληνκα. Αλ ηα δείηε ζπαζκέλα, θνπηζνκπνιηά θαη κηθξφηεηεο ζα είλαη θάηη πνπ 

ζα ζαο ελνριήζεη.  

Σθνπιήθηα 

Σθνπιήθηα, ζηα φλεηξα, ζεκαίλνπλ θαηαπίεζε απφ αλππφιεπην πξφζσπν. Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα 

δεη ζθνπιήθηα λα πεξπαηνχλ επάλσ ηεο, ζεκαίλεη φηη ην ηδαληθφ ηεο ζα είλαη νη πιηθέο απνιαχζεηο. Αλ 

δεη πσο ηα ζθφησζε| ηα έδησμε απφ πάλσ ηεο, ζεκαίλεη ζηξνθή απφ ηηο πιηθέο απνιαχζεηο πξνο κηα 

εζηθή θαη πλεπκαηηθή δσή. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ρξεζηκνπνηνχζαηε ζθνπιήθηα γηα δφισκα, ζεκαίλεη φηη κε ηα έμππλα ζρέδηα ζαο 

ζα θαηαθέξεηε λα εμνπδεηεξψζεηε ηνπο ερζξνχο ζαο.  

Σθνύπα 

Η ζθνχπα, ζη' φλεηξν, αλ ήηαλ θαηλνχξγηα, ζεκαίλεη επκάξεηα θαη γνξγή αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ζαο. 

Αλ δείηε πσο ηε ρξεζηκνπνηνχζαηε ν ίδηνο, ζα ράζεηε ζε θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη φηη έραζε ζθνχπα, είλαη ζεκάδη φηη ζ' απνδεηρηεί δπζάξεζηε θαη κνλαρηθή 

ζχδπγνο θαη λνηθνθπξά.  

Σθνππίδηα 

Αλ νλεηξεπηείηε ζσξνχο ζθνππηδηψλ, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαθαηεπηείηε ζε θάπνην θνηλσληθφ ζθάλδαιν ή 

ζε ζθνηεηλέο επηρεηξήζεηο. 

Γηα ηηο γπλαίθεο, απηφ ην φλεηξν πξνιέγεη ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο θαη εγθαηάιεηςε απφ ηνπο 

αγαπεκέλνπο ηνπο.  

Σθνύπηζκα 

Αλ δείηε φηη ζθνππίδαηε, είλαη ζεκάδη εχλνηαο απφ ηνπο γχξσ ζαο 

θαη αγάπεο απφ ην ζχληξνθν θαη ηα παηδηά ζαο. 

Τν λα νλεηξεπηείηε φηη ην ζπίηη ζαο ρξεηάδεηαη ζθνχπηζκα θη εζείο ην παξακειείηε, είλαη ζεκάδη φηη ζαο 

πεξηκέλνπλ απνγνεηεχζεηο θαη πίθξεο. 

Αλ αλήθεηε ζε ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ θαη δείηε φηη ζθνππίδαηε, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα εγεξζνχλ 

ππνςίεο ζε βάξνο ζαο θαη ζα δνθηκάζεηε απνγνήηεπζε εμαηηίαο άιισλ.  

Σθνπξηά 

Όλεηξν πνπ πεξηιακβάλεη ζθνπξηαζκέλα αληηθείκελα πξνκελχεη θαηάζιηςε. Αζζέλεηα, απψιεηα 

πεξηνπζίαο θαη άπηζηνη θίινη ζα ζπκπιεξψζνπλ ηε δπζάξεζηε αηκφζθαηξα.  

 



Σθνύθνο 

Ο ζθνχθνο ζαλ νλεηξηθφ ζχκβνιν ζεκαίλεη πνιχ θνπηζνκπνιηφ θαη ζπθνθαληηθνχο ππαηληγκνχο, απφ 

ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα θπιαρηεί πνιχ κηα γπλαίθα. 

Γηα έλαλ άληξα πνπ ζα δεη κηα γπλαίθα λα δέλεη ην ζθνπθί ηεο, ζεκαίλεη απξφβιεπηε θαινηπρία θνληά 

ηεο. Οη θίινη ηεο ζα είλαη πηζηνί θαη αιεζηλνί. 

Μηα λέα γπλαίθα είλαη πηζαλφλ λα έρεη επράξηζηα θαη αζψα θιεξη, αλ δεη πσο θνξάεη θαηλνχξγην 

ζθνπθί νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο εθηφο απφ καχξν. 

Μαχξν ζθνπθί, ζεκαίλεη ςεχηηθνπο θίινπο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ.  

Σθπιί ιπζζαζκέλν 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ιπζζαζκέλν ζθπιί, ζεκαίλεη πσο ερζξνί ζα θάλνπλ βξψκηθεο επηζέζεηο 

ελαληίνλ ζαο θαη ελαληίνλ ησλ θίισλ ζαο. Αλ φκσο θαηνξζψζαηε λα ζθνηψζεηε ην ζθπιί, είλαη ζεκάδη 

πσο ζα εμνπδεηεξψζεηε ηελ θαθή γηα ζαο γλψκε θαη ζα απνθηήζεηε νηθνλνκηθή άλεζε.  

Σθπιηά 

Ερζξνχο θαη βέβαηε θαθνηπρία ζεκαίλνπλ ηα άγξηα ζθπιηά. Αλ φκσο ηα ζθπιηά ζαο δείμνπλ αγάπε, 

απηφ θαλεξψλεη κεγάιε επηηπρία θαη πηζηνχο θίινπο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο ζθπιί, ζεκαίλεη φηη ζ' απνθηήζεηε πινχην. 

Αλ δείηε πσο ζαο δάγθσζε ζθπιί, πξνκελχνληαη θαπγάδεο κε ηνπο ζπληξφθνπο ή ηνπο ζπλεηαίξνπο 

ζαο. 

Τν θηιηθφ πιεζίαζκα ζθχινπ, ζην φλεηξν, πξνιέγεη λίθεο θαη θαηαθηήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ή ηνλ 

έξσηα. 

Αλ δείηε ζθπιί λα θνιπκπά, ζεκαίλεη γηα ζαο επθνιία ζηελ απφθηεζε επηπρίαο θαη πεξηνπζίαο. Αλ ην 

ζθπιί ζθφησζε γάηα κπξνζηά ζαο, ζεκαίλεη θέξδε θαη θάπνηα αλαπάληερε ραξά. Αλ ην είδαηε λα 

ζθνηψλεη θίδη, είλαη πξνκήλπκα θαινηπρίαο.  

Σκαξάγδη 

Τν ζκαξάγδη, ζη' φλεηξν, ζεκαίλεη πεξηνπζία απφ θιεξνλνκηά, ε νπνία ζα πξνθαιέζεη δηέλεμε κε 

άιινπο. 

Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνχλ φηη ην αγαπεκέλν ηνπο πξφζσπν θνξάεη ζκαξάγδη, 

πξνβιέπεηαη φηη ζα εθηνπηζηνχλ απφ πξφζσπν κε πεξηζζφηεξα πινχηε. 

Τν λα δείηε φηη αγνξάδαηε ζκαξάγδηα, ζεκαίλεη θαθέο ηνπνζεηήζεηο.  

Σνθνιάηα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζνθνιάηα, ζεκαίλεη φηη ζα πξνζθέξεηε άθζνλα κέζα ζε φζνπο εμαξηψληαη απφ 

ζαο. Αλ δείηε δαραξσηά ζνθνιάηαο, είλαη έλδεημε πσο ζα έρεηε επράξηζηνπο ζπληξφθνπο θαη αζρνιίεο. 

Αλ δείηε πσο θάγαηε μηλή ζνθνιάηα, λα πεξηκέλεηε αξξψζηηα ή άιιεο απνγνεηεχζεηο. Αλ δείηε πσο 



πίλαηε ζνθνιάηα (θαθάν), είλαη πξνκήλπκα φηη ζα επεκεξήζεηε χζηεξα απφ κηα ζχληνκε πεξίνδν κε 

δπζκελείο θαηαζηάζεηο.  

Σνζηαιηζηήο 

Αλ δείηε έλα ζνζηαιηζηή ζη' φλεηξν ζαο, είλαη ζεκάδη φηη ζα απνθηήζεηε κηα ππνηηκεηηθή ζέζε αλάκεζα 

ζηνπο θίινπο ζαο. Αθφκε, ζα παξακειήζεηε ηηο ππνζέζεηο ζαο γηα λ' αζρνιεζείηε κε θάπνηα 

θαληαζηηθά θαζήθνληα.  

Σνύπα 

Τν λα νλεηξεπηείηε ζνχπα, ζεκαίλεη επλντθέο πξνυπνζέζεηο γάκνπ θαη επεκεξίαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη ζη' φλεηξν ηεο φηη καγείξεπε ζνχπα, πξνιέγεη πινχζην ζχδπγν.  

Σνθία 

Αλ δείηε φηη απνθηήζαηε ζνθία, ζεκαίλεη φηη ζα κπνξέζεηε λα μεπεξάζεηε κε γελλαηφηεηα ηηο 

αληημνφηεηεο θαη λ' αλέιζεηε ζε επίπεδν επεκεξίαο θαη επράξηζηεο δσήο. 

Τν λα δείηε φηη ζαο ιείπεη ε ζνθία, ζεκαίλεη φηη ηα θπζηθά ζαο ηαιέληα πεγαίλνπλ ρακέλα.  

Σνθίηα 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο πσο βξηζθφζαζηε ζε ζνθίηα, ζεκαίλεη φηη ηξέθεηε ειπίδεο πνπ δε ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη φηη θνηκάηαη ζε ζνθίηα, είλαη πξνκήλπκα φηη δε ζα ηελ ηθαλνπνηήζεη ε 

ησξηλή ηεο απαζρφιεζε.  

Σπαξάγγη 

Αλ δείηε ζπαξάγγηα, ζεκαίλεη επεκεξία θαη ππάθνπνπο ππεξέηεο θαη παηδηά. Αλ δείηε πσο ηξψγαηε 

ζπαξάγγηα, ζεκαίλεη αδηάθνπεο επηηπρίεο.  

Σπάζηκν 

Τν ζπάζηκν, ζην φλεηξν, είλαη θαθφο νησλφο. Αλ δείηε φηη ζπάζαηε θάπνην κέινο ζαο, ζεκαίλεη θαθφ 

ρεηξηζκφ θαη πηζαλέο απνηπρίεο. Αλ ζπάζαηε έπηπια, ζεκαίλεη νηθνγελεηαθνχο θαπγάδεο θαη αλήζπρε 

ςπρηθή θαηάζηαζε. 

Αλ ζπάζαηε ηδάκη παξαζχξνπ, ζεκαίλεη πέλζνο. Αλ δείηε ζπαζκέλν δαρηπιίδη, ζεκαίλεη δηαηάξαμε ηεο 

ηάμεο θαη επηθίλδπλεο εμεγέξζεηο, ζαλ απηέο πνπ πξνθαινχλ ζπρλά δηάθνξνη θαλαηηθνί.  

Σπαηάιε 

Αλ δείηε φηη ζπαηαιάηε ηελ πεξηνπζία ζαο, θαλεξψλεη φηη ζα επσκηζζείηε νηθνγελεηαθέο θξνληίδεο.  

 



Σπειηά 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε κηα ζπειηά λα ράζθεη κπξνζηά ζαο κέζα ζην καγηθφ θεγγαξφθσην, ζα 

βξεζείηε αληηκέησπνο κε πνιιά κπεξδέκαηα θαη ε πξφνδνο ζαο ζα γίλεη πξνβιεκαηηθή εμαηηίαο ησλ 

ερζξψλ ζαο. Η εξγαζία θαη ε πγεία ζαο απεηινχληαη. 

Αλ δείηε πσο είζαζηε κέζα ζε ζπειηά, ζεκαίλεη αιιαγή ζρεδίσλ, ζα έξζεηε ζε ξήμε κε αλζξψπνπο 

πνπ ζαο είλαη πάξα πνιχ πξνζθηιείο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη φηη πεξπαηνχζε κέζα ζε ζπειηά κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο ή κε θίιν, 

ζεκαίλεη φηη ζα εξσηεπζεί κε έλαλ ρπδαίν άλζξσπν θαη ζα ράζεη αιεζηλνχο θίινπο.  

Σπηξνύληα 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη θνξνχζαηε ζπηξνχληα, πξέπεη λα πξνζέμεηε, γηαηί κπνξεί λα αλακηρζείηε 

ζε ππνζέζεηο πνπ ζα έρνπλ δπζάξεζηεο εμειίμεηο.  

Σπίξηα 

Αλ νλεηξεπηείηε ζπίξηα, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη αιιαγψλ πνπ δελ πεξηκέλαηε. 

Αλ δείηε πσο αλάβαηε έλα ζπίξην κέζα ζην ζθνηάδη, ζεκαίλεη απξφζκελα λέα θαη εχλνηα ηεο ηχρεο.  

Σπίηη 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη επηζθέπηεζηε ην παιηφ ζαο ζπίηη, ζεκαίλεη πσο ζα επραξηζηεζείηε απφ 

θαιέο εηδήζεηο. 

Αλ νλεηξεπηείηε ην παιηφ ζαο ζπίηη ζε άζρεκε θαηάζηαζε, ζεκαίλεη πσο ζα κάζεηε γηα ηελ αξξψζηηα ή 

ην ζάλαην θάπνηνπ ζπγγελή. Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη απηφ ην φλεηξν, πξνβιέπεηαη ιχπε ιφγσ ηνπ 

ζαλάηνπ ελφο θαινχ θίινπ. 

Αλ δείηε πσο πήγαηε ζπίηη θαη ηα βξήθαηε φια ραξνχκελα θαη ήξεκα, ζεκαίλεη αξκνλία ζηελ 

νηθνγελεηαθή ζαο δσή θαη επηηπρίεο ζηε δνπιεηά. 

Αλ δείηε πσο ρηίδαηε ζπίηη, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε ζνθέο αιιαγέο ζηα παξφληα ελδηαθέξνληα ζαο. 

Αλ δείηε πσο είραηε έλα θνκςφ ζπίηη, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα αθήζεηε ην ζπίηη ζαο γηα έλα 

θαιχηεξν, θαη ε ηχρε ζα είλαη επλντθή γηα ζαο. 

Παιηά θαη ραιαζκέλα ζπίηηα, ζεκαίλνπλ απνηπρίεο ζηε δνπιεηά ή ζε θάζε πξνζπάζεηα, θαη πγεία πνπ 

δελ πάεη θαιά.  

Σπνξά 

Γηα ηνπο αγξφηεο πνπ ζα δνπλ ζη' φλεηξν ηνπο φηη ζπέξλνπλ νη ίδηνη, είλαη πξνκήλπκα θαιήο ζνδεηάο. 

Αλ νλεηξεπηείηε άιινπο λα ζπέξλνπλ, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη θέξδε γηα φινπο.  

Σπόξνο 

Αλ νλεηξεπηείηε ζπφξνπο, ζεκαίλεη επεκεξία παξά ηηο ησξηλέο αληημνφηεηεο.  



Σπνπξγίηη 

Αλ νλεηξεπηείηε ζπνπξγίηεο, ζεκαίλεη φηη ην πεξηβάιινλ ζαο ζα ζαο αγθαιηάζεη κε αγάπε θαη ζηνξγή, 

πξάγκα πνπ ζα ζαο θάλεη λ' αθνχζεηε κε ζπκπάζεηα ζιηβεξέο ηζηνξίεο ζπλαλζξψπσλ ζαο. Με ηελ 

θαινζχλε ζαο ζα θεξδίζεηε δεκνηηθφηεηα. 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο πιεγσκέλα ζπνπξγίηηα, είλαη ζεκάδη κειαγρνιίαο.  

Σππξί 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ην δέξκα ζαο είλαη γεκάην ζππξηά, πξνβιέπνληαη ζηελνρψξηεο γηα 

κεδακηλά πξάγκαηα. 

Αλ δείηε άιινπο λα έρνπλ ζππξηά, ζεκαίλεη φηη ζα ελνριεζείηε απφ ηελ αξξψζηηα θαη ηα παξάπνλα 

άιισλ. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη φηη ε νκνξθηά ηεο ράιαζε απφ ζππξηά, πξνβιέπεηαη πσο νη ζρέζεηο ηεο κε 

ην ζπίηη θαη ηελ θνηλσλία ζα γίλνπλ αληηθείκελν θξηηηθήο απφ ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο ηεο.  

Σηάβινο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηάβιν, είλαη ζεκάδη θαιήο ηχρεο θαη αλφδνπ. 

Αλ δείηε ζηάβιν λα θαίγεηαη, ζεκαίλεη αιιαγή κε θαηάιεμε ηελ επηηπρία.  

Σηαπξνδξόκη 

Αλ νλεηξεπηείηε ζηαπξνδξφκη, ζεκαίλεη φηη ζα θαλείηε αλίθαλνο λα αξπάμεηε θάπνηα επλντθή επθαηξία 

γηα λα εθπιεξψζεηε ηηο επηζπκία^ ζαο. Αλ δείηε πσο ζηεθφζαζηε αλαπνθάζηζηνο ζε ζηαπξνδξφκη, 

κελ μέξνληαο πνην δξφκν λα πάξεηε, είλαη πηζαλφλ λα αθήζεηε αζήκαληα πξάγκαηα λα ζαο 

ζηελνρσξήζνπλ πνιχ. Η ηχρε ζα ζαο είλαη πην επλντθή, αλ δείηε πσο πήξαηε απνθαζηζηηθά ην δξφκν 

ζαο. Ίζσο, κεηά απφ έλα ηέηνην φλεηξν, λα ρξεηαζηεί λα απνθαζίζεηε γηα θάπνην εκπνξηθφ ή εξσηηθφ 

δήηεκα.  

Σηαπξόο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ζηαπξφ, είλαη ζεκάδη πσο ζαο πεξηκέλεη θάπνηα ελφριεζε. Πάξηε ινηπφλ 

ηα κέηξα ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε έλα πξφζσπν λα θνπβαιάεη ζηαπξφ, ζα έξζνπλ λα ζαο δεηήζνπλ βνήζεηα γηα 

θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο.  

Σηαύξσζε 

Αλ ηχρεη λα νλεηξεπηείηε ηε ζηαχξσζε, ζα ηδείηε λα ζαο μεθεχγνπλ 

επθαηξίεο, λα ζβήλνπλ νη ειπίδεο ζαο θαη νη επηζπκίεο ζαο λα κέλνπλ απξαγκαηνπνίεηεο.  

 

 



Σηαπξσηά θόθθαια 

ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κελ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηαπξσηά θφθθαια -ζχκβνιν ηνπ ζαλάηνπ - γηαηί είλαη 

πξνκήλπκα φηη ζα πεξάζεηε ζηελνρψξηεο απφ ηελ θαθή επίδξαζε άιισλ, θαη ε επεκεξία ζαο δε ζα 

έρεη ηε κνξθή πνπ πεξηκέλαηε. 

Αλ δείηε ζηαπξσηά θφθθαια σο κνλφγξακκα ζε πξνζθιεηήξην θεδείαο, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε 

πεξηηηνχο θφβνπο γηα θάπνην πξφζσπν, θαη ζα ζπκβνχλ γεγνλφηα πνπ ζηνπο άιινπο ζα θαλνχλ 

άζρεκα, αιιά γηα ζαο πνπ είδαηε η' φλεηξν ζα είλαη θαιά.  

Σηαθίδεο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηαθίδεο, ζεκαίλεη πσο ε απνζάξξπλζε ζα ζθηάζεη ηηο ειπίδεο ζαο φηαλ ζα 

θηάλνπλ ζηελ πναγκνηνπνίεζή ηνπο.  

Σηαθύιηα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ηξψγαηε ζηαθχιηα, ζεκαίλεη φηη ζα θνξησζείηε κε πνιιέο θξνληίδεο. 

Αλ φκσο ηα δείηε λα θξέκνληαη ζηελ θιεκαηαξηά, ζχληνκα ζα αλαιάβεηε θαίξηεο ζέζεηο θαη ζα 

κπνξέζεηε λα βνεζήζεηε θαη άιινπο. Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν είλαη πξνκήλπκα πσο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πην αθξηβή ηεο πξνζδνθία. 

Αλ δείηε πσο πεξλνχζαηε έθηππνο κέζα απφ ακπέιη φπνπ θφβαηε θαη ηξψγαηε ζηαθχιηα, ζεκαίλεη 

πσο ζα πξνζιεθζείηε κε κεγάιν κηζζφ θαη πσο νη επηζπκίεο ζαο ζα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα. Αλ, ζ' 

απηφ ην φλεηξν, ηελ ψξα πνπ ηξψγαηε ηα ζηαθχιηα, ζαο γελλήζεθε ακθηβνιία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπο, 

ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ακθηβνιίεο γηα ηελ επηηπρία ζαο, νη νπνίεο φκσο ζα πάςνπλ ζηαδηαθά λα ζαο 

απαζρνινχλ.  

Σηάρηε 

Εθείλνο πνπ ζα δεη ζη' φλεηξν ηνπ ζηάρηε, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη θάπνηα ζπκθνξά, θαη πνιιέο πηθξέο 

αιιαγέο. Γηα ηνλ αγξφηε, πξνκελά θαηαζηξνθή ζνδεηψλ. Γηα ηνλ έκπνξν, πξννησλίδεηαη 

απνηπρεκέλεο δνζνιεςίεο. Οη γνλείο ζα δνθηκάζνπλ πίθξεο απφ θαθφηξνπα παηδηά.  

Σηέγε 

Τν λα δείηε πσο βξηζθφζαζηε πάλσ ζε ζηέγε, είλαη κηα έλδεημε κεγαιήο επηηπρίαο. 

Αλ δείηε φηη θνβεζήθαηε θαη λνκίζαηε πσο ζα πέζεηε, είλαη ζεκάδη φηη ε επηηπρία ζαο δελ ζα έρεη γεξέο 

βάζεηο. 

Αλ νλεηξεπηείηε ζηέγε πνπ πέθηεη, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο. 

Αλ δείηε φηη επηζθεπάδαηε ή θηηάρλαηε ζηέγε, ζεκαίλεη γξήγνξε άλνδν θαη κεγάιε επεκεξία. 

Τν λα δείηε πσο θνηκάζηε πάλσ ζε ζηέγε ζεκαίλεη ζθάικαηα απφ ερζξνχο θαη πζηεξφβνπινπο θίινπο. 

Η πγεία ζαο ζα είλαη ζαπκάζηα.  

 



Σηέκκα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηέκκα, είλαη πξνκήλπκα αιιαγήο ζηνλ ηξφπν δσήο ζαο. Τν φλεηξν απηφ 

ζπλεπάγεηαη ηαμίδη καθξηά απφ ην ζπίηη, θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ ζρέζεσλ. Μπνξεί επίζεο λα 

ζεκαίλεη κηα κνηξαία αξξψζηηα. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνξνχζαηε ζηέκκα, ζεκαίλεη απψιεηα πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζηέθαηε έλα πξφζσπν, είλαη έλδεημε ηεο δηθήο ζαο αμίαο. 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο ζπλνκηινχζαηε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο, ζεκαίλεη φηη 

ελδηαθέξεζηε γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ θξάηνπο, θαη κεξηθέο θνξέο δείρλεη κεγάιε επηζπκία λα γίλεηε 

πνιηηηθφο.  

Σηεθάλη 

Σηεθάλη κε θξέζθα ινπινχδηα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε επθαηξίεο γηα λα πινπηίζεηε. Μαξακέλν ζηεθάλη, 

πξνιέγεη αξξψζηηεο θαη πιεγσκέλν έξσηα. 

Νπθηθά ζηεθάληα, ζη' φλεηξν, ζεκαίλνπλ επηπρηζκέλε θαηάιεμε γηα ηηο κέρξη ηψξα αβέβαηεο ζπκθσλίεο 

ζαο.  

Σηέςε 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηειεηή ζηέςεο, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα ραξείηε γλσξηκίεο θαη θηιίεο κε 

εμέρνληεο αλζξψπνπο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ζπκκεηείρε ζε ζηέςε, είλαη ζεκάδη φηη ζα 

απνθηήζεη κηα εθπιεθηηθή εχλνηα απφ δηαθεθξηκέλα πξφζσπα. Αλ φκσο ε ζηέςε παξνπζίαδε 

δπζάξεζηε αζπλαξηεζία, ζη' φλεηξν ηεο, ηφηε κπνξεί λα πεξηκέλεη ηε δεκηνπξγία κε ηθαλνπνηεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, αληί γηα ηηο επράξηζηεο πνπ πξνέβιεπε.  

Σηεζνζθόπην 

Σηεζνζθφπην, ζην φλεηξν, είλαη έλαο θαθφο νησλφο: πξνκελχεη θαηαζηξνθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

ειπίδεο γεληθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εξσηηθνχ δεζκνχ.  

Σηηιέην 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο απηφ ην θνληθφ φξγαλν, ζεκαίλεη ερζξνχο πνπ απεηινχλ. Αλ είδαηε πσο ην 

απνζπάζαηε απφ ην ρέξη άιινπ, ζεκαίλεη φηη ζα κπνξέζεηε λα αληηδξάζεηε ζηελ επίδξαζε ησλ 

ερζξψλ ζαο θαη λα ππεξληθήζεηε ηελ θαθνηπρία.  

Σηνίρεκα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζηνηρεκαηίδαηε ζε θνχξζεο, πξνζέμηε κε κπιερηείηε ζε λέεο δεζκεχζεηο. Ερζξνί 

πξνζπαζνχλ λα ζαο εθηξέςνπλ απφ ηηο λφκηκεο επηρεηξήζεηο. 

Αλ δείηε πσο ζηνηρεκαηίδαηε ζε ηπρεξά παηρλίδηα, ζεκαίλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλήζηθα 

ηερλάζκαηα γηα λα ζαο πάξνπλ ρξήκαηα. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη ζπκκεηείραηε ζε θάπνην ζηνίρεκα, ζεκαίλεη φηη ζα θαηαθχγεηε ζε άηηκα κέζα γηα 



ηελ επηηπρία θάπνηνπ ζθνπνχ ζαο. 

Αλ δείηε πσο ράζαηε ζηνίρεκα, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε, γηαηί κπνξεί λα πιεγσζείηε απφ ην άκεζν 

πεξηβάιινλ ζαο. 

Αλ δείηε πσο θεξδίζαηε ζηνίρεκα, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε κε βεβαηφηεηα θαιή ηχρε θαη απφθηεζε 

πεξηνπζίαο. Αλ δελ κπνξέζαηε λα βάιεηε ζηνίρεκα, είλαη πξνκήλπκα απνζάξξπλζεο, θαη δηάςεπζεο 

πξνζδνθηψλ.  

Σηνιή 

Αλ νλεηξεπηείηε ζηνιή, ζεκαίλεη πσο δηαθεθξηκέλνη θίινη ζαο ζα βνεζήζνπλ ψζηε λ' απνθηήζεηε απηφ 

πνπ επηζπκείηε. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη ζη' φλεηξν ηεο φηη θνξνχζε ζηνιή, είλαη πξνκήλπκα θαιήο ηχρεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε θφζκν πνιχ λα θνξάεη πεξίεξγεο ζηνιέο, ζεκαίλεη επηδείλσζε ζρέζεσλ ζηελ 

νηθνγέλεηα. 

Επίζεο, ζα ππάξμεη αλαζηάησζε ζηελ πνιηηηθή. Αλ δείηε θίιν ή ζηξαηηψηε λα είλαη ληπκέλνο κε ζηνιή 

θαη λα θαίλεηαη κειαγρνιηθφο, πξνκελχεηαη θαθνηπρία θαη δπζθνξία.  

Σηνιίδη 

Αλ δείηε πσο θνξνχζαηε ζηνιίδηα ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο απνλεκεζεί θάπνηα δηάθξηζε. 

Αλ δείηε πσο δερφζαζηε ζηνιίδηα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ηχρε ζηηο ππνζέζεηο ζαο. 

Αλ δείηε πσο ραξίδαηε ζηνιίδηα, πξνβιέπνληαη απξνζεμίεο θαη 

ζπαηάιεο. 

Αλ δείηε πσο ράζαηε έλα ζηνιίδη, πξνβιέπεηαη είηε ε απψιεηα ελφο θαινχ θίινπ είηε ε απψιεηα κηαο 

επλντθήο γηα ζαο θαηάζηαζεο.  

Σηόινο 

Αλ νλεηξεπηείηε έλα κεγάιν ζηφιν λα θηλείηαη γξήγνξα, ζεκαίλεη πσο ζα ππάξμεη κηα ζχληνκε θαη 

ξαγδαία αιιαγή ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αλ ν ζηφινο πνπ είδαηε ήηαλε ζηάζηκνο, νη δνπιεηέο ζηνλ εκπνξηθφ θφζκν ζα απμεζνχλ θαη ζα 

ππάξμνπλ θήκεο γηα πφιεκν ζε μέλα θξάηε.  

Σηόςα καγεηξείνπ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηφθα καγεηξείνπ, ζεκαίλεη φηη πνιιή δπζαξέζθεηα ζα ηξνπνπνηεζεί ράξε 

ζηελ έγθαηξε αλάκημε ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη ρξεζηκνπνηνχζε κηα ηέηνηα 

ζηφθα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα βηαζηεί λα δείμεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζ' έλα πξφζσπν πνπ ηελ πξφζεμε, 

κε απνηέιεζκα λα ράζεη κηα ζηελφηεξε θηιία.  

 

 

 



Σηόρνο 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ζηφρν, είλαη πξνεηδνπνίεζε φηη πξέπεη λα πξνζέμεηε νξηζκέλεο ππνζέζεηο 

ζαο πνπ δελ εμειίζζνληαη θαη ηφζν ηθαλνπνηεηηθά. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί φηη ήηαλ ν ζηφρνο, ζεκαίλεη φηη ε ππφιεςε ηεο θηλδπλεχεη απφ ην 

θζφλν θηιηθψλ πξνζψπσλ.  

Σηξάο 

Τα ζηξαο, ζην φλεηξν, είλαη ζχκβνιν βξαρχβησλ απνιαχζεσλ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη ηα ζηξαο ηεο ήηαλ αιεζηλά δηακάληηα, ζεκαίλεη φηη ζα 

εθπιαγεί δηαπηζηψλνληαο φηη θάπνηα ελέξγεηα ηεο ζα ηεο απνθέξεη έλα αιεζηλφ ζεζαπξφ.  

Σηξαηηώηεο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηξαηηψηεο λα θάλνπλ παξέιαζε, πξνβιέπεηαη γηα ζαο κηα δχζθνιε πεξίνδνο, 

πνπ ηειηθά φκσο ζα ηελ μεπεξάζεηε εμνπδεηεξψλνληαο ηνπο αληηπάινπο ζαο. 

Αλ δείηε πιεγσκέλνπο ζηξαηηψηεο, ζεκαίλεη πσο ε αηπρία ησλ άιισλ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 

ζηηο δηθέο ζαο ππνζέζεηο. Οη ζπκπάζεηεο ζαο ζα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ζαο. 

Αλ δείηε πσο ν ίδηνο είζηε έλαο-θαιφο ζηξαηηψηεο, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε πξαγκαηηθφηεηα ηα ηδαληθά 

ζαο. 

Οη γπλαίθεο πνπ ζα ηδνχλ ζηξαηηψηεο ζην φλεηξν ηνπο, θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ ππφιεςε ηνπο.  

Σηξείδηα 

Αλ δείηε πσο ηξψγαηε ζηξείδηα, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε θάζε αίζζεζε εζηθήο ζηελ πξνζπάζεηα ζαο λ' 

απνιαχζεηε θαη λα θεξδίζεηε. 

Αλ δείηε πσο εκπνξεπφζαζηε ζηξείδηα, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θάζε κέζνλ γηα λα 

θεξδίζεηε ηελ θαξδηά ηεο αγαπεκέλεο ζαο θαη πεξηνπζία. 

Αλ δείηε απιψο ζηξείδηα, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε επλντθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα θάλεηε πνιιά 

παηδηά.  

Σηξνπζνθάκεινο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηξνπζνθάκειν, ζεκαίλεη πσο ζα ζπγθεληξψζεηε ρξήκαηα κε κπζηηθφ ηξφπν 

θαη πσο ζα έρεηε αλάξκνζηεο πεξηπέηεηεο κε γπλαίθεο. 

Αλ δείηε πσο πηάζαηε κηα ζηξνπζνθάκειν, ζεκαίλεη πσο ζ' απνιαχζεηε ηαμίδηα θαη γλψζεηο.  

Σηξώκα 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζηξψκα, ζεκαίλεη πψο' αλαιάβεηε λέα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο. 

Αλ δείηε πσο θνηκφζαζηε πάλσ ζε θαηλνχξγην ζηξψκα, ζεκαίλεη ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηβάιινλ ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε έλα εξγνζηάζην ζηξσκάησλ, ζεκαίλεη πσο ζα κπείηε ζε θάπνηα επηρείξεζε κε 

πξνζεθηηθνχο ζπλεηαίξνπο θαη ζχληνκα ζα θάκεηε πεξηνπζία.  



Σηππόραξην 

Αλ δείηε πσο ρξεζηκνπνηνχζαηε ζηππφραξην, ζεκαίλεη φηη ζα ζηελνρσξεζείηε κε ηελ απνθάιπςε 

κπζηηθψλ πνπ αθνξνχλ έλα θίιν. 

Αλ δείηε θζαξκέλν ζηππφραξην, ζεκαίλεη ζπλερείο δηαθσλίεο, ζηελ νηθνγέλεηα ή κεηαμχ θίισλ.  

Σπγγξαθέαο 

Αλ έλαο ζπγγξαθέαο νλεηξεπηεί φηη ην ρεηξφγξαθν ηνπ απνξξίθζεθε απφ ηνλ εθδφηε, ζεκαίλεη θάπνηα 

ακθηβνιία ζηελ αξρή, αιιά ηειηθά ην έξγν ηνπ ζα γίλεη δεθηφ σο απζεληηθφ θαη πξσηφηππν. Αλ δείηε ζη' 

φλεηξν ζαο έλα ζπγγξαθέα λα εξγάδεηαη, δνπιεχνληαο ην έξγν ηνπ κε κεγάιε πξνζνρή, ζεκαίλεη φηη 

ζα ζηελνρσξεζείηε ζρεηηθά κε θάπνην ινγνηερληθφ έξγν είηε δηθφ ζαο είηε θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπ.  

Σπγθνκηδή 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθφζαζηε ζ' επνρή ζπγθνκηδήο, είλαη έλα πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη 

επραξίζηεζεο. Αλ ε ζνδεηά απφ ηελ ζπγθνκηδή ήηαλ άθζνλε, νη ελδείμεηο είλαη θαιέο γηα ηε ρψξα, γηαηί 

νη πνιηηηθνί ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξφνδν ηνπ ηφπνπ. Μηα θησρή ζπγθνκηδή, ζην φλεηξν, είλαη ζεκάδη 

κηθξψλ θεξδψλ.  

Σπγρώξεζε 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη δεηνχζαηε ζπγρψξεζε γηα θάηη πνπ δελ θάλαηε, ζεκαίλεη πσο ζα 

ζηελνρσξεζείηε κε θάπνηα ππφζεζε ζαο, ε νπνία φκσο ζα ηειεηψζεη κε θέξδνο γηα ζαο. Αλ φκσο δείηε 

φηη δεηνχζαηε ζπγρψξεζε γηα θάηη πνπ θάλαηε, ζεκαίλεη πσο ζα απνγνεηεπηείηε απφ ππφζεζε ζαο. 

Αλ δείηε πσο ζπγρσξήζαηε θάπνηνλ, ζεκαίλεη φηη ζα επεκεξήζεηε κεηά απφ κηα ζεηξά απνηπρηψλ.  

Σύδπγνο 

Εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη αλεζπρία ζην ζπίηη ζπκβνιίδεη ε ζχδπγνο ζαο, αλ εκθαληζηεί ζη' φλεηξν ζαο. 

Αλ ηελ νλεηξεπηείηε αζπλήζηζηα γιπθνκίιεηε, ζα ιάβεηε θέξδε απφ θάπνηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή ζαο.  

Σύθα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξψγαηε ζχθα, πξνβιέπεηαη πσο ζα έρεηε αλσκαιίεο ζηελ πγεία ζαο. Αλ φκσο ηα 

είδαηε απιψο πάλσ ζηε ζπθηά, είλαη ζεκάδη θαιήο πγείαο θαη πινχηνπ. 

Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί ζχθα πάλσ ζε ζπθηά, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα θάλεη έλαλ πινχζην θαη 

αμηνδήιεπην γάκν.  

Σπθνθαληία 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πέζαηε ζχκα ζπθνθαληίαο, ζεκαίλεη φηη ηα ζπκθέξνληα ζαο ζα θαθνπάζνπλ ζηα 

ρέξηα θαθφβνπισλ δηαρεηξηζηψλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα, είλαη πξνεηδνπνίεζε φηη πξέπεη λα πξνζέρεη ηε 

δηαγσγή ηεο, γηαηί νη θηλήζεηο ηεο ζρνιηάδνληαη επηθξηηηθά απφ πξφζσπα πνπ ηζρπξίδνληαη πσο είλαη 



θίινη ηεο. 

Αλ δείηε πσο εζείο ζπθνθαληνχζαηε θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε θάπνην θίιν ζαο εμαηηίαο ηνπ 

εγσηζκνχ ζαο.  

Σπκβνιαηνγξάθνο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζπκβνιαηνγξάθν, είλαη έλδεημε αληθαλνπνίεησλ επηζπκηψλ θαη πηζαλψλ 

κελχζεσλ. Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο είρε ζρέζεηο κε ζπκβνιαηνγξάθν, ζεκαίλεη πσο ζα 

θηλδπλεχζεη λα ράζεη ηελ ππφιεςε ηεο ιφγσ αλφεησλ απνιαχζεσλ.  

Σπκβνπιή 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο δερφζαζηε ζπκβνπιή, ζεκαίλεη φηη ζα κπνξέζεηε λα αλεβάζεηε ην 

επίπεδν ηεο αθεξαηφηεηαο ζαο θαη λα αγσληζηείηε κε έληηκα κέζα γηα λα απνθηήζεηε αλεμαξηεζία θαη 

εζηθφ θχξνο. 

Αλ δείηε πσο δεηνχζαηε λνκηθή ζπκβνπιή, ζεκαίλεη φηη ζα ππάξμνπλ θάπνηνη ρεηξηζκνί ζηηο ππνζέζεηο 

ζαο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ακθηβνιία γηα ηελ αμία θαη ηε λνκηκφηεηα ηνπο.  

Σύκβνπινο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλα ζχκβνπιν, είλαη πηζαλφ λα απνθηήζεηε ν ίδηνο κηα ηθαλφηεηα, θαη ζα 

πξνηηκάηε ζπλήζσο ηε δηθή ζαο θξίζε απφ ηελ θξίζε ησλ άιισλ. Μα λα πξνζέρεηε θαηά ηελ εθηέιεζε 

απηνχ πνπ λνκίδεηε νξζφ.  

Σπκπαξάζηαζε 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πξνζθέξαηε ζπκπαξάζηαζε ζε θάπνηνλ, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα επνδσζνχλ νη 

πξνζπάζεηεο ζαο γηα λα αλέιζεηε ζε αλψηεξε ζέζε. 

Αλ δείηε πσο ζαο ζπκπαξαζηάζεθε θάπνηνο, ζα βνιεπηείηε πνιχ θαιά θαη ζα έρεηε θνληά ζαο θίινπο 

πνπ ζα ζαο αγαπνχλ.  

Σπκπεξηθνξά 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε αλζξψπνπο κε θαθή ζπκπεξηθνξά, ζεκαίλεη πσο δελ ζα ηα θαηαθέξεηε λα 

ηειεηψζεηε θάπνηα δνπιεηά ζαο ιφγσ ηεο δπζαξέζθεηαο αλζξψπνπ πνπ ζπλδέεηαη κε απηή ηε δνπιεηά. 

Αλ δείηε πσο ζπλαληήζαηε αλζξψπνπο κε θαινχο ηξφπνπο, ζα εθπιαγείηε απφ ηελ θαιή ηξνπή πνπ 

ζα πάξνπλ νξηζκέλεο ππνζέζεηο.  

Σπκπινθή 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζπκπινθή, ζα αληηκεησπίζεηε αηχρεκα ζνβαξήο κνξθήο θαη απνγνεηεχζεηο 

ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί κηα ζπκπινθή, ζεκαίλεη φηη ζα θαλεί αλίθαλε λα απνθαζίζεη 

πνηνλ ζα πξνηηκήζεη αλάκεζα ζηνπο εξαζηέο ηεο, θαη ζα γίλεη αηηία ηζαθσκψλ.  



Σπκπόζην 

Είλαη θαιφ λα νλεηξεπηείηε ζπκπφζην. Μπνξείηε λα πεξηκέλεηε γελλαίεο ρεηξνλνκίεο απφ θίινπο. Αλ 

δείηε πσο παίξλαηε κέξνο ζε ζπκπφζην κε πνιινχο θαινληπκέλνπο θηινμελνχκελνπο, πσο ηξψγαηε 

κε αθξηβά ζεξβίηζηα θαη πίλαηε θξαζί κπζηθήο ηηκήο θαη ειηθίαο, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα θεξδίζεηε 

πειψξηα πνζά ζε θάζε ινγήο επηρεηξήζεηο θαη ζα επηπρήζεηε ζηνπο θίινπο ζαο. 

Αλ δείηε αηαίξηαζηνπο ζπλδαηηπκφλεο, παξάμελεο θαη γεινίεο θάηζεο ή άδεηα ηξαπέδηα, είλαη ζεκάδη 

ζνβαξψλ δηαθσληψλ ή απνγνεηεχζεσλ. 

Αλ δείηε πσο βαζίιεπε αθαηαζηαζία, θαη θαθή νξγάλσζε ζε έλα ζπκπφζην, πξνκελχνληαη θαπγάδεο 

θαη δπζηπρία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξξψζηηαο θάπνηνπ πξνζψπνπ. 

Τν λα νλεηξεπηείηε πσο θηάζαηε αξγά ζε έλα ζπκπφζην, είλαη ζεκάδη φηη ζαο πεξηκέλνπλ άζρεκεο 

θαηαζηάζεηο.  

Σπλαπιία 

Αλ νλεηξεπηείηε ζπλαπιία πςεινχ επηπέδνπ, ζεκαίλεη φηη ζα πεξάζεηε επράξηζηεο κέξεο. Γηα έλα 

ζπγγξαθέα, είλαη ζεκάδη ινγνηερληθήο εξγαζίαο. Γηα έλαλ επηρεηξεκαηία, είλαη πξνκήλπκα 

επηηπρεκέλνπ εκπνξίνπ, θαη γηα ηνπο λένπο ζεκαίλεη αλφζεπηε επδαηκνλία θαη πηζηνχο έξσηεο. 

Σπλεζηζκέλεο ζπλαπιίεο ζεκαίλνπλ φηη ζα ζπλαληήζεηε δπζάξεζηεο ζπληξνθηέο θαη αγλψκνλεο 

θίινπο. Οη επηρεηξήζεηο ζα ζεκεηψζνπλ χθεζε, ή θαη καξαζκφ.  

Σπλείδεζε 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη είραηε ηχςεηο ζπλεηδήζεσο επεηδή εμαπαηήζαηε θάπνηνλ, ζεκαίλεη φηη ζα 

κπείηε ζηνλ πεηξαζκφ λα δηαπξάμεηε αδηθία θαη γη απηφ ζα πξέπεη λα είζηε ζπλερψο πξνζερηηθφο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είραηε ήζπρε ηε ζπλείδεζε ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα δηαηεξήζεηε πνιχ θαιφ φλνκα 

ζηελ θνηλσλία.  

Σπλέιεπζε 

Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο ζπλέιεπζε, ζεκαίλεη αζπλήζηζηε δξαζηεξηφηεηα ζηηο εκπνξηθέο ππνζέζεηο θαη 

νξηζηηθή δέζκεπζε ζηνλ έξσηα. Μηα ηαξαγκέλε ή δπζάξεζηε ζπλέιεπζε ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

πεξηκέλεηε απνγνήηεπζε.  

Σπλεηαηξηζκόο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη είραηε ζπλεηαηξηζκφ κε έλαλ άληξα, πξνβιέπνληαη αβέβαηεο ρξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο. Αλ ν ζπλεηαίξνο ζαο ήηαλ γπλαίθα, ζεκαίλεη πσο ζ' αλακηρζείηε ζε θάπνηα ππφζεζε 

πνπ ζα ηελ θξαηήζεηε κπζηηθή απφ ην πεξηβάιινλ ζαο. 

Αλ δείηε πσο δηαιχζαηε θάπνην αλεπηζχκεην ζπλεηαηξηζκφ, ζεκαίλεη πσο φια ζα είλαη επλντθά γηα 

ζαο. Αλ φκσο ν ζπλεηαηξηζκφο ήηαλ επηζπκεηφο, ζεκαίλεη πσο ζα κάζεηε αλεζπρεηηθά λέα θαη ζα 

ππάξμνπλ δπζάξεζηεο εμειίμεηο ζηηο ππνζέζεηο ζαο.  



Σπλήγνξνο 

Αλ δείηε πσο ζπλεγνξνχζαηε ζε θάπνηα ππφζεζε, ζεκαίλεη φηη ζα κείλεηε πηζηφο ζηα ελδηαθέξνληα 

ζαο θαη ζα θεξζείηε ηίκηα απέλαληη ζην θνηλφ πνπ επεξεάδεηαη απφ απηά ηα ελδηαθέξνληα" επίζεο, ζα 

ηεξήζεηε ην ιφγν ζαο ζ' φ,ηη αθνξά ηηο ππνζρέζεηο πνπ έρεηε δψζεη ζε θίινπο ζαο.  

Σύλζεζε 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζπλζέηε λα εξγάδεηαη ή εξγαιεία ηεο δνπιεηάο ηνπ, είλαη ζεκάδη φηη ζα ζαο 

παξνπζηαζηνχλ δχζθνια πξνβιήκαηα, θαη ζα δνθηκάζεηε κεγάιεο ζηελνρψξηεο γηα λα η' 

αληηκεησπίζεηε.  

Σύλλεθα 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε νπξαλφ ζηνηεηληαζκέλν απφ βαξηά ζχλλεθα, είλαη πξνκήλπκα αηπρίαο θαη 

θαθνχ ρεηξηζκνχ. Αλ δείηε πσο έβξερε, ζεκαίλεη θαζαξίεο θαη αξξψζηηα. 

Αλ δείηε ιακπξά δηάθαλα ζχλλεθα κε ηνλ ήιην λα ιάκπεη κέζα απ' απηά, ζα ζεκεηψζεηε επηηπρία, 

χζηεξα φκσο απφ πνιιά εκπφδηα. 

Αλ δείηε ζχλλεθα καδί κε ιακπεξά αζηέξηα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θεπγαιέεο ραξέο θαη κηθξέο 

πξνφδνπο.  

Σπλνδεία 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κηα ζπλνδεία, πξνβιέπεηαη πσο ζα έρεηε ακθηβνιίεο γηα ην αλ ζα κπνξέζεηε 

λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηα ζρέδηα ζαο. Αλ δείηε ζπλνδεία θεδείαο, ζεκαίλεη πσο ε ιχπε ζαο πιεζηάδεη 

γξήγνξα θαη ζα επηζθηάζεη ηηο απνιαχζεηο θαη ηηο ραξέο ζαο. 

Αλ δείηε πσο παξαθνινπζνχζαηε ή παίξλαηε κέξνο ζε ζπλνδεία πνπ θξαηά αλακκέλνπο δαπινχο 

(ιακπαδεθνξία), ζεκαίλεη πσο ζ' απνξξνθεζείηε απφ δηαζθεδάζεηο θαη ζα παξακειήζεηε ην ζθνπφ 

ζαο.  

Σπλνδόο θέξεηξνπ 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλα ζπλνδφ θέξεηξνπ, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο ερζξφο ζαο ζα ζαο δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα, ακθηζβεηψλ- 

ηαο ζπλερψο ηελ αθεξαηφηεηα ζαο. Αθφκε, ζεκαίλεη πσο ζα ακθηζβε- · ηήζεηε νξηζκέλεο αμίεο θαη ζα 

γίλεηε αληηπαζεηηθφο (-ή) ζηνπο θίινπο ζαο.  

Σπληαγκαηάξρεο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ή πσο δηνηθνχζαζηαλ απφ ζπληαγκαηάξρε, ζεκαίλεη φηη δε ζα επηηχρεηε λα 

αλαδεηρηείηε ηφζν ζηνπο θνηλσληθνχο φζν θαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο. 

Αλ δείηε πσο είζαζηε ζπληαγκαηάξρεο, ζεκαίλεη φηη ζα κεραλεπηείηε ηξφπνπο γηα λα θξαηήζεηε κηα 

ζέζε πάλσ απφ εθείλεο ησλ θίισλ ζαο ή ησλ γλσζηψλ ζαο.  



Σύληαμε 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη πήξαηε ζχληαμε, ζεκαίλεη πσο νη θίινη ζαο ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηηο 

ππνζέζεηο ζαο. 

Αλ δείηε πσο δελ κπνξέζαηε λα πάξεηε ζχληαμε, ζα ζηελνρσξεζείηε απφ θάπνηα ππφζεζε ζαο θαη 

απφ ηε δηαθνπή θηιηθψλ δεζκψλ.  

Σύληξνθνο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ζχδπγν, ζεκαίλεη κηθξέο αγσλίεο θαη πηζαλή αξξψζηηα. 

Αλ είδαηε ζη' φλεηξν ζαο θνζκηθνχο ζπληξφθνπο, είλαη ζεκάδη φηη ζα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ζαο 

επηπφιαηεο δηαζθεδάζεηο, εκπνδίδνληαο ζαο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ζαο.  

Σπλσκνζία 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε ην αληηθείκελν κηαο ζπλσκνζίαο, είλαη ζεκάδη φηη ζα θάκεηε κηα ιαζεκέλε 

θίλεζε ζηε δηεχζπλζε ησλ ππνζέζεσλ ζαο.  

Σύξκα 

Αλ δείηε ζχξκα ζηνλ χπλν ζαο, ζχληνκα ζα θάκεηε θνληηλά ηαμίδηα. Παιηφ ή ζθνπξηαζκέλν ζχξκα, 

είλαη ζεκάδη λεπξηθφηεηαο. 

Τν λα δείηε πεξίθξαμε κε ζχξκα, ζεκαίλεη φηη ζα μεγειαζηείηε ζε κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή πνπ έρεηε 

ζην πξφγξακκα ζαο.  

Σύξηγγα 

Τν λα δείηε ζηνλ χπλν ζαο ζχξηγγα, είλαη ζεκάδη πσο ε ζνβαξή θαη 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε ζπγγελνχο ζαο ηειηθά δελ ήηαλ ηφζν άζρεκε φζν εκθαληδφηαλ. 

Σπαζκέλε ζχξηγγα ζεκαίλεη θαθή πγεία θαη ζηελνρψξηα γηα θάπνην επαγγεικαηηθφ ιάζνο.  

Σύξζηκν 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ζεξλφζαζηε ζην έδαθνο, θαη ρηππήζαηε ην ρέξη ζαο, κπνξείηε λα 

πεξηκέλεηε λα ζαο αλαζέζνπλ ηαπεηλσηηθά θαζήθνληα. 

Αλ δείηε πσο ζεξλφζαζηε πάλσ ζε ηξαρχ έδαθνο θαη πέηξεο, είλαη ζεκάδη φηη δελ επσθειεζήθαηε 

θαηάιιεια απφ θάπνηεο επθαηξίεο. Μηα λέα γπλαίθα, κεηά απφ έλα ηέηνην φλεηξν, αλ δελ πξνζέμεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο, ζα ράζεη ην ζεβαζκφ ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο. 

Αλ δείηε πσο ζεξλφζαζηε ζηε ιάζπε καδί κε άιινπο, ζεκαίλεη χθεζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη απψιεηα 

εκπνξηθήο πίζηεο. Οη θίινη ζαο ζα ζαο επηθξίλνπλ απφ δηθφ ζαο θηαίμηκν.  

 

 

 



Σθήθα 

Η ζθήθα ζην φλεηξν ζεκαίλεη απψιεηα καθξνρξφληαο θηιίαο θαη ρξεκάησλ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ηελ ηζίκπεζε κηα ζθήθα ή πσο βξέζεθε ζε ζθεθνθσιηά, ζεκαίλεη 

πσο πνιιέο γπλαίθεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηε κεηψζνπλ ζηα κάηηα ησλ ζαπκαζηψλ ηεο. 

Γηα έλαλ άληξα, ην ηζίκπεκα ζθήθαο ζην φλεηξν ζεκαίλεη φηη ζα γίλεη ζχκα ηνπ θζφλνπ ή ηνπ κίζνπο 

ηξίησλ. 

Αλ δείηε πσο ζθνηψζαηε ζθήθα, ζα κπνξέζεηε λα εμνπδεηεξψζεηε ηνπο αληηπάινπο ζαο θαη λα 

θαηνρπξψζεηε ηα δηθαηψκαηα ζαο.  

Σθνπγγάξη 

Πξνζπάζεηα λα ζαο παξαπιαλήζνπλ ζεκαίλεη ην ζθνπγγάξη ζη' φλεηξν ζαο. 

Αιιά θαη ζθνπγγάξη ηνπ καπξνπίλαθα, αλ νλεηξεπηείηε πσο ρξεζηκνπνηείηε, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε 

φηη ζα πέζεηε ζχκα θάπνηαο δνινπινθίαο.  

Σθήλα 

Όλεηξν ζην νπνίν ζα ηδείηε ζθήλα, πξνκελά πσο ζα έρεηε θαζαξίεο ζε εκπνξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

γίλνπλ ε αθνξκή λα δηαθφςεηε ζπγγεληθέο ζρέζεηο. 

Χσξηζκφο εξαζηψλ ή θίισλ είλαη πηζαλφο χζηεξα απφ έλα ηέηνην φλεηξν, ζα κπεη δειαδή θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα ζθήλα αλάκεζα ηνπο.  

Σθπγκόο 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη παίξλαηε ην ζθπγκφ ζαο, ζεκαίλεη πσο είλαη θαηξφο λα πξνζέμεηε 

πεξηζζφηεξν ηηο ππνζέζεηο ζαο θαη ηελ πγεία ζαο. 

Αλ δείηε πσο παίξλαηε ην ζθπγκφ άιισλ, ζεκαίλεη πσο ην παξαηξαβάηε ζηνλ ηνκέα ησλ 

απνιαχζεσλ.  

Σθπξί 

Αλ νλεηξεπηείηε ζθπξί, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεηαζηεί λα ππεξληθήζεηε θάπνηα ζνβαξά εκπφδηα ζηελ 

πξνζπάζεηα ζαο λα βάιεηε γεξά ζεκέιηα ζηελ πεξηνπζία θαη ηελ ηχρε ζαο.  

Σθπξίρηξα 

Αλ αθνχζαηε ζθχξηγκα ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα εθπιαγείηε καζαίλνληαο φηη κηα αζψα 

δηαζθέδαζε ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα καηαησζνχλ ηα ζρέδηα ζαο. 

Αλ δείηε πσο ζθπξίδαηε εζείο, πξνκελχεηαη επράξηζην γεγνλφο φπνπ ζα ιάκςεηε κε ηελ παξνπζία 

ζαο. Απηφ ην φλεηξν, γηα λέα γπλαίθα, ζεκαίλεη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαη απνηπρία ζηνπο ζθνπνχο 

ηεο.  

 



Σρεδία 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζρεδία, ζεκαίλεη πσο ζα αλαθαηεπηείηε ζε ππνζέζεηο πνπ ζα είλαη 

πξνζνδνθφξεο. 

Αλ δείηε πσο πιέαηε πάλσ ζε ζρεδία, πξνβιέπνληαη αβέβαηα ηαμίδηα. Αλ φκσο θηάζαηε ζηνλ 

πξννξηζκφ ζαο, ζίγνπξα ζα έρεηε θαιή ηχρε. 

Αλ δείηε πσο ε ζρεδία έζπαζε, ζεκαίλεη πσο εζείο ή θάπνηνο θίινο ζαο ζα ππνθέξεηε απφ αηχρεκα ή 

πσο θάπνηα αξξψζηηα ζα έρεη απξφζκελα απνηειέζκαηα.  

Σρνηλί 

Σρνηλί, ζε φλεηξν, ζεκαίλεη κπεξδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη αβεβαηφηεηα ζηνλ έξσηα. 

Αλ δείηε φηη είζηε δεκέλνο κε ζρνηλί, είλαη ζεκάδη φηη ζα ππνθχςεηε ζηνλ έξσηα παξά ηελ πεπνίζεζε 

ζαο γηα ην αληίζεην. Αλ θφςαηε ζρνηλί, ζεκαίλεη ηθαλφηεηα λα μεπεξάζεηε ηνπο αληαγσληζηέο ζαο. 

Αλ είδαηε πσο δέζαηε άινγν κε ζρνηλί, είλαη ζεκάδη φηη ζα κπνξέζεηε, κε ηε δχλακε ζαο, λα επηβάιεηε 

ζηνπο άιινπο ηηο δηθέο ζαο επηζπκίεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε φηη πεξπαηνχζαηε πάλσ ζε ζρνηλί, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα κπιερηείηε ζε επηθίλδπλεο 

ππνζέζεηο θαη κε έθπιεμε ζαο ζα δείηε φηη επηηχραηε. Τν λα δείηε άιινπο λα πεξπαηάλε ζε ζρνηλί, 

ζεκαίλεη φηη ζα σθειεζείηε απφ πξνζπάζεηεο άιισλ. Αλ δείηε πσο πεδνχζαηε ζρνηλάθη, ζεκαίλεη φηη 

ζα μαθληάζεηε ηνπο γλσζηνχο ζαο κε ηηο απίζαλεο παξεθηξνπέο ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ξίρλαηε ζρνηλί ζε θάπνηνπο πνπ ήηαλ θάησ απφ ζαο, ζεκαίλεη φηη κεξηθέο πξάμεηο 

ζαο, πνπ δελ θαίλνληαη ζσζηέο ζηνπο θίινπο ζαο, είλαη επράξηζηεο γηα ζαο. Γηα κηα λέα θνπέια πνπ 

ζα δεη πσο έθαλε ην ίδην, ζεκαίλεη φηη νη απνιαχζεηο ηεο δελ ζα ηεο βγνπλ ζε θαιφ.  

Σρνιείν 

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη βξηζθφζαζηε ζην ζρνιείν, ζεκαίλεη πσο ζα δηαθξηζείηε ζηα γξάκκαηα. Αλ 

δείηε πσο είζηε λένο θαη βξηζθφζαζηε ζην ζρνιείν, ζεκαίλεη πσο νη ιχπεο θαη νη δπζθνιίεο ζα ζαο 

θάλνπλ λα αλαπνιήζεηε ην μέγλνηαζην παξειζφλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηδάζθαηε ζε ζρνιείν, ζεκαίλεη πσο έρεηε θιίζε γηα ηα γξάκκαηα, αιιά νη 

ζπλζήθεο ηεο δσήο ζα ζαο εκπνδίζνπλ λ' αζρνιεζείηε κε απηά ζην άκεζν κέιινλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο επηζθεθζήθαηε ην ζρνιείν φπνπ πεγαίλαηε παηδηά, πξνβιέπεηαη πσο ηε δσή ζαο 

ζα ζθηάζνπλ νξηζκέλεο απνγνεηεχζεηο.  

Σσιήλεο 

Οη ζσιήλεο ζη' φλεηξν αληηπξνζσπεχνπλ γαιήλε θαη άλεζε κεηά απφ αγψλεο. 

Σσιήλεο ππνλφκνπ, θσηαεξίνπ θιπ. αληηπξνζσπεχνπλ αζπλήζηζηε επεκεξία γηα ηελ θνηλσλία ζηελ 

νπνία δείηε. 

Παιηνί θαη ζπαζκέλνη ζσιήλεο αληηπξνζσπεχνπλ θαθή πγεία θαη ζηαζηκφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο.  

 

 



Σσθξνληζηήξην 

Πξνκήλπκα δεκηάο απφ θάπνην πεξηζηαηηθφ είλαη ην λα δείηε πσο βξηζθφζαζηε ζε ζσθξνληζηήξην.  

 


