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Τάβιη 

Αλ είδαηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο παίδαηε ηάβιη, ζεκαίλεη πσο ζα ζπλαληήζεηε κε θηιηθή ππνδνρή, ζε 

επίζθεςε πνπ ζα θάλεηε, αιιά, ρσξίο λα ην θαηαιάβεηε, ζα θεξδίζεηε θηιίεο πνπ ζα δηαξθέζνπλ πνιύ. 

Αλ δείηε πσο ράζαηε ζην παηρλίδη, ζα ζηαζείηε άηπρνο κε αλζξώπνπο πνπ ηνπο πξνζθέξαηε ηελ 

αγάπε ζαο, θαη νη ππνζέζεηο ζαο ζα παξακείλνπλ ζε θαηάζηαζε εθθξεκόηεηαο.  

Ταηλία αζζέλεηα 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη πάζρεηε από ηαηλία εζείο, ή όηη είδαηε ην ζθνπιήθη απηήο ηεο αζζέλεηαο, είλαη 

ζεκάδη αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ θαη θαθήο πγείαο.  

Τακίαο 

Αλ δείηε ηακία ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη όηη άιινη ζα δηεθδηθήζνπλ ηα θηήκαηα ζαο. 

Αλ δείηε πσο νθείιεηε, ρξήκαηα ζε ηακία, ζα πξνζπαζήζεηε λα εμαπαηήζεηε θάπνην πινύζην 

πξόζσπν.  

Ταμίδη 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη πξαγκαηνπνηείηε θάπνην ηαμίδη, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ιάβεηε θιεξνλνκηά από θεη 

πνπ δελ ην πεξηκέλαηε. 

Τν λα δείηε πσο θάλαηε έλα δύζθνιν θαη επηδήκην ηαμίδη, είλαη ζεκάδη άπηζηνπ έξσηα θαη 

αληθαλόηεηαο.  

Ταπείλσζε 

Αλ δείηε όηη βξεζήθαηε ζε ηαπεηλσηηθή ζέζε, ζεκαίλεη όηη ε ππόιεςε ζαο δηαηξέρεη θίλδπλν θαη νη 

ερζξνί ζαο πξνζπαζνύλ λα ζαο επηζθηάζνπλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ζαο ηαπεηλώλνπλ, ζεκαίλεη πσο ζα κάζεηε άζρεκα λέα, πνπ ζα ραιαξώζνπλ ηηο 

έληνλεο πξνζπάζεηεο ζαο λα α- 

αλαξξηρεζείηε ζηα ύςε ηεο επεκεξίαο. 

Αλ δείηε άιινπο λα ηαπεηλώλνληαη, είλαη ζεκάδη θηινληθίαο θαη ςεύηηθσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

θίινπο ζαο.  

 

 

 



Τάπεηαο 

Άλεηε δσή πξνκελύνπλ νη πεξζηθνί ηάπεηεο ζην όλεηξν" θαη αλ δελ είλαη μεζσξηαζκέλνη ή παιηνί, 

ζεκαίλνπλ ηθαλνπνίεζε θάζε επηζπκίαο. 

Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη ζηνλ ύπλν ηεο όηη ζην δσκάηην ηεο ππάξρνπλ ηάπεηεο, πξνιέγεηαη όηη ζύληνκα 

ζα παληξεπηεί πινύζην ζύδπγν κε θνηλσληθή ζέζε πνιύ αλώηεξε από ηε δηθή ηεο.  

Ταηνπάδ 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη έρεηε ηαηνπάδ ζην ζώκα ζαο, πξνβιέπνληαη δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζα 

ζαο αλαγθάζνπλ λα ιείςεηε από ην ζπίηη ζαο γη' αξθεηόλ θαηξό. 

Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο άιινπο λα έρνπλ ηαηνπάδ, ζεκαίλεη όηη ! ζα γίλεηε αληηθείκελν δήιηαο. 

Αλ δείηε όηη εζείο θάλαηε ζε άιινπο ηαηνπάδ, είλαη ζεκάδη όηη ζ' απνμελσζείηε από θίινπο γηα λα 

ηθαλνπνηήζεηε πεξίεξγεο επηζπκίεο ζαο.  

Ταύξνο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο λα ζαο θπλεγάεη ηαύξνο, είλαη ζεκάδη πσο ν θζόλνο θαη ε δήιηα ησλ 

αληαγσληζηώλ ζαο ζα δεκηνπξγήζνπλ δηαηαξαρή ζηε δνπιεηά ζαο θαη ζα ζαο αλαζηαηώζνπλ. 

Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη πσο ζπλάληεζε ηαύξν, ζα ηεο γίλεη πξόηαζε γάκνπ, αιιά, απνξξίπηνληαο απηή 

ηελ πξόηαζε, ζα θαιπηεξεύζεη ηελ ηύρε ηεο. 

Αλ δείηε ηαύξν λα ηξππά κε ηα θεξαηά ηνπ άλζξσπν, θαθνηπρία από ηελ αζύλεηε ρξήζε ηεο 

πεξηνπζίαο άιινπ ζα ζαο πιήμεη. 

Αλ νλεηξεπηείηε ιεπθό ηαύξν, ζεκαίλεη όηη ζα αλεβείηε ζε επίπεδν δσήο αλώηεξν από ην επίπεδν 

εθείλσλ πνπ επηκέλνπλ λα ζενπνηνύλ ηα πιηθά αγαζά. 

Ο ιεπθόο ηαύξνο ζεκαίλεη ζπλήζσο θέξδνο.  

Ταθή 

Αλ δείηε πσο παξαβξεζήθαηε ζε θεδεία ζπγγελή, είλαη ζεκείν π-γεηώλ ζρέζεσλ, αλ ν ήιηνο έιακπε 

πάλσ απ' ηελ πνκπή' ίζσο κάιηζηα λα ππάξμεη επηπρηζκέλνο γάκνο θάπνηνπ από απηνύο. Αλ όκσο 

έβξερε θαη επηθξαηνύζε άζρεκνο θαηξόο, αξξώζηηα θαη θαθά καληάηα γηα 

θάπνηνλ απόληα ζα έξζνπλ γξήγνξα, θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζα ύπαξμε ύθεζε. 

Αλ δείηε ηαθή κε πέλζηκεο ηειεηέο ή ζιηκκέλεο θάηζεο, είλαη ζεκάδη ερζξηθνύ πεξηβάιινληνο, ή όηη 

γξήγνξα ζα ζρεκαηηζηεί γύξσ ζαο έλα ηέηνην πεξηβάιινλ.  

Τάθνο 

Έλαο θαηλνπξγηνρηηζκέλνο ηάθνο ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε από ηηο απξνζεμίεο ησλ 

άιισλ. 

Αλ δείηε πσο επηζθεθζήθαηε έλαλ θαηλνπξγηνρηηζκέλν ηάθν, ζεκαίλεη όηη έλα ζνβαξό άηνκν ζαο 

απεηιεί. Απηό ην όλεηξν θέξλεη θαθνηπρία ζηηο επαγγεικαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηελ πγεία. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξπαηνύζαηε πάλσ ζε ηάθνπο, ζεκαίλεη πξόσξν ζάλαην ή άηπρν γάκν. 



Αλ δείηε πσο θνηηάδαηε κέζα ζε έλαλ άδεην ηάθν, πξνβιέπνληαη απνγνεηεύζεηο θαη απνκάθξπλζε από 

θαινύο θίινπο. 

Αλ δείηε γλσζηό ζαο πξόζσπν κέζα ζε ηάθν κε ζθεπαζκέλν ην ζώκα (εθηόο ηνπ θεθαιηνύ) κε ρώκα, 

ζεκαίλεη πσο θάπνην πξόβιεκα ζα απαζρνιήζεη απηό ην πξόζσπν θαη πσο εζείο θηλδπλεύεηε λα 

ράζεηε ηελ πεξηνπζία ζαο. 

Αλ δείηε ην δηθό ζαο ηάθν, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο πξνζπαζνύλ λα ζαο ππνλνκεύζνπλ θαη πσο 

αλ δελ πξνζέμεηε, ζα ηα θαηαθέξνπλ. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζθάβαηε έλαλ ηάθν, είλαη πξνκήλπκα πσο νη ερζξνί ζαο ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα, ππνλνκεύνληαο θάπνηα πξνζπάζεηα ζαο. Αλ όκσο δείηε πσο ηειεηώζαηε ηνλ ηάθν, ηόηε 

ζα μεπεξάζεηε όιεο ηηο δπζθνιίεο. Αλ έιακπε ν ήιηνο όηαλ ηνλ ζθάβαηε, ζεκαίλεη πσο ηα πξάγκαηα 

δελ ζα είλαη ηόζν άζρεκα όζν ζαο θάλεθαλ ζηελ αξρή. 

Αλ μαλαγπξίζαηε ζηνλ ηάθν γηα λα ζάςεηε έλα πηώκα πνπ αθήζαηε εθεί θαη ην πηώκα είρε 

εμαθαληζηεί, ηόηε ζα έρεηε θαζαξίεο από εθεί πνπ δελ ην πεξηκέλεηε. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο λπρηώζεθε ζε λεθξνηαθείν θαη θνηκήζεθε ζε έλαλ αλνηρηό ηάθν, 

ζεκαίλεη όηη ζ' αληηκεησπίζεη πνιιέο ιύπεο θαη απνγνεηεύζεηο ιόγσ ζαλάηνπ ή άπηζησλ θίισλ. Ίζσο 

αθόκε ράζεη ζηελ αγάπε θαη ηεο ζπκβνύλ πνιιά δπζάξεζηα γεγνλόηα. 

Αλ δείηε λεθξνηαθείν όπνπ ππάξρνπλ κόλν νη πιάθεο ησλ ηάθσλ, ζεκαίλεη κεγάιε ιύπε θαη εμάξηεζε 

πξνο ην παξόλ' ζα αθνινπζήζνπλ όκσο θαιύηεξεο κέξεο, αλ αγσληζηείηε ζθιεξά. 

Αλ δείηε ην δηθόο ζαο πηώκα κέζα ζε ηάθν, πξνκελύεηαη απειπηζηηθή θαηαπίεζε.  

Ταρπδαθηπινπξγία 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη θάλαηε ηνλ ηαρπδαθηπινπξγό ή βιέπα- 

ηε άιινπο λα εθηεινύλ ηαρπδαθηπινπξγίεο, ζεκαίλεη όηη ζα βξεζείηε ζε θαηάζηαζε ιόγσ ηεο νπνίαο ζα 

ρξεηαζηεί λα μνδέςεηε όιεο ζαο ηηο δπλάκεηο γηα λ' απαιιάμεηε ηνλ εαπηό ζαο από ηηο επζύλεο.  

Ταρπδξόκνο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηαρπδξόκν λα έξρεηαη κε ηα γξάκκαηα ζαο, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα ιάβεηε 

λέα από έλα πξόζσπν κε αληηπαζεηηθό θαη δπζάξεζην ραξαθηήξα. 

Αλ δείηε όηη ζαο πξνζπέξαζε ρσξίο λα ζαο δώζεη γξάκκαηα, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο ζπκβεί θάηη πνπ ζα 

ζαο ξίμεη ζε κειαγρνιία. 

Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη παξαδίλαηε γξάκκαηα ζηνλ ηαρπδξόκν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα 

πιεγσζείηε από ην κίζνο θαη ηε δή-ιεηα ηξίησλ.  

Τεισλείν 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηεισλείν, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε αληηδειίεο θαη άκηιια ζηηο δνπιεηέο ζαο. 

Αλ δείηε πσο κπήθαηε ζε ηεισλείν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ζαο πξνζθεξζεί, ή ζα αγσληζηείηε γηα κηα 

ζέζε πνπ από θαηξό επηζπκνύζαηε. 

Αλ όκσο δείηε όηη εγθαηαιείπεηε ηεισλείν, ζεκαίλεη απώιεηα ζέζεο, δνπιεηάο ή απνηπρία λα 

εμαζθαιίζεηε θάπνην επηζπκεηό πξάγκα.  



Τειώλεο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηειώλε, ζεκαίλεη πσο ζα ζπκπνλέζεηε θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ζε απειπηζηηθή 

ζέζε θαη πσο ζα παξακειήζεηε ηα ζπκθέξνληα ζαο γηα δηθό ηνπ όθεινο. 

Γηα κηα θνπέια, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη έλαλ αμηόινγν ζύληξνθν" επεηδή όκσο ζα είλαη θαιόο θαη 

απιόο, εθείλε ζα πνδνπαηήζεη ηα αηζζήκαηα ηνπ.  

Τεκαρηζκόο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ηεκαρίδεηε πνπιεξηθό, είλαη ζεκάδη πσο ζην θνζκηθό πεδίν δε ζα ηα πάηε 

θαιά. Οη ζπληξνθηέο ζα ζαο πξνθαινύλ ελόριεζε ιόγσ ζπλερνύο δπζηξνπίαο. 

Ο ηεκαρηζκόο θξέαηνο, ζην όλεηξν, ζεκαίλεη θαθέο επελδύζεηο, αιιά αλ γίλεη κηα αιιαγή, νη 

πξννπηηθέο ζα είλαη πην ιακπξέο.  

Τέξαο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο θπλεγάεη έλα ηέξαο, ζεκαίλεη πσο ιύπε 

θαη αηπρία ζα επεξεάζνπλ ην άκεζν κέιινλ ζαο. 

Αλ δείηε πσο ζθνηώλαηε έλα ηέξαο, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε κε επηηπρία ηνπο ερζξνύο ζαο θαη 

ζα αλεβείηε ζε εμέρνπζα ζέζε.  

Τέξςε 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη αηζζάλεζηε ηέξςε γηα νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθό, ζεκαίλεη επλντθή επίδνζε ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο. 

Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, απηό ην όλεηξν είλαη θαιό. 

Τν λα αηζζαλζείηε ηέξςε βιέπνληαο ζη' όλεηξν ζαο ζαπκάζην ηνπίν, είλαη πξνκήλπκα επηηπρίαο θαη 

θαιώλ ζπλαλαζηξνθώλ.  

Τειεγξάθεκα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηειεγξάθεκα, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα αλαιάβεηε έλα πνιύ παξαθηλδπλεπκέλν 

έξγν, πνπ, αλ ζα εθπιεξσζεί κε επηηπρία, ζα ζαο γεκίζεη κε πινύην θαη ηηκέο. 

Αλ δείηε πσο ιάβαηε ηειεγξαθήκαηα, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα θηάζεη ζηα ρέξηα ζαο έλα ζπνπδαίν 

κήλπκα, πνπ ζα πξνθαιέζεη δπζάξεζηα ζρόιηα. 

Αλ δείηε πσο ζαο θέξαλε θάπνην ηειεγξάθεκα, είλαη ζεκάδη όηη ζύληνκα ζα ζπλδεζείηε κε πξόζσπν 

θαθνύ ραξαθηήξα θαη όηη θηιηθό άηνκν ζα δηαζηξεβιώζεη δεηήκαηα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ πάξα πνιύ. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζηείιαηε ηειεγξάθεκα, είλαη ζεκάδη όηη ζ' απνμελσζείηε από πξόζσπν πνπ 

βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζαο θαη αθόκα όηη νη επηρεηξήζεηο ζαο δελ ζα είλαη απνδνηηθέο. 

Αλ δείηε όηη βξηζθόζαζηε ζε ηειεγξαθείν, πξνκελύεηαη θαθνηπρία.  

 

 



Τειέθσλν 

Αλ νλεηξεπηείηε ηειέθσλν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα έξζεηε αληηκέησπνο κε αγλώζηνπο πνπ ζα ζαο 

πιήμνπλ ζνβαξά θαη ζ' αλακηρζνύλ ζηηο ππνζέζεηο ζαο. 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο όηη κηιά ζην ηειέθσλν ζεκαίλεη όηη ζα γίλεη αληηθείκελν 

δήιηαο, αιιά ζα ηα θαηαθέξεη λα μεθύγεη από ηηο θαθέο επηδξάζεηο. Αλ δελ κπνξνύζε λ' αθνύζεη θαιά 

ζην ηειέθσλν, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε όηη θηλδπλεύεη λα θαηεγνξεζεί θαη λα ράζεη ηνλ εξαζηή ηεο.  

Τειεζθόπην 

Αλ νλεηξεπηείηε ηειεζθόπην, είλαη ζεκάδη δύζθνιεο επνρήο γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο θαη ηνπο 

νηθνγελεηάξρεο. Οη επηρεηξήζεηο ζα είλαη αζηαζείο θαη ζα έρνπλ πξνβιήκαηα. 

Αλ δείηε πσο θνηηνύζαηε ηνπο πιαλήηεο κε έλα ηειεζθόπην, ζεκαί- 

λεη επράξηζην ηαμίδη, αιιά πνπ ζα ζαο θνζηίζεη πάξα πνιύ. 

Έλα ζπαζκέλν ή άρξεζην ηειεζθόπην πξνιέγεη όηη πξέπεη λα ζαο πεξηκέλνπλ πξνβιήκαηα έμσ από 

ηα ζπλεζηζκέλα.  

Τδάκη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θνηηάδαηε κέζα από ηδάκη, ζεκαίλεη πσο πηθξέο απνγνεηεύζεηο ζα 

ζθηάζνπλ ηηο σξαηόηεξεο ειπίδεο ζαο. Τν λα δείηε πσο θαζξεθηηδόζαζηε ζ' έλα ηδάκη, ζεκαίλεη πσο ζ' 

ππάξμνπλ απηζηίεο θαη αδηαθνξία ζηηο ζπδπγηθέο ζαο ζρέζεηο. 

Αλ δείηε έλα άιιν πξόζσπν λα θαζξεθηίδεηαη καδί κε ην δηθό ζαο, ζεκαίλεη πσο δείηε δηπιή δσή θαη 

πσο ζα εμαπαηήζεηε ηνπο θίινπο ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζπάζαηε ην ηδάκη ελόο θαζξέθηε, ζεκαίλεη πσο ζύληνκα ζα έρεηε έλα ζνβαξό 

αηύρεκα, ίζσο ζαλαηεθόξν. 

Αλ δείηε πσο ζπάζαηε γπάιηλα πηάηα ή ηδάκηα παξαζύξσλ, ζεκαίλεη πσο νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα 

έρνπλ άζρεκν ηέινο. 

Αλ δείηε πσο θξαηνύζαηε ζπαζκέλν γπαιί, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο ζαπκάζνπλ γηα ηελ εμππλάδα θαη ην 

ηαιέλην ζαο. 

Αλ δείηε πσο θάλαηε δώξα από θνκκέλν ηδάκη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε αηπρίεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. 

Γηα κηα παληξεκέλε γπλαίθα πνπ νλεηξεύηεθε πσο είδε ηνλ άληξα ηεο ζε θαζξέθηε, ζεκαίλεη πσο ζα 

δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηε ζπδπγηθή ηεο δσή ιόγσ δηθήο ηεο επηπνιαηόηεηαο. 

Αλ δείηε πσο βιέπαηε θαζαξά κέζα από έλα ηδάκη, ζύληνκα ζα πξνζιεθζείηε, αιιά ζα πξέπεη λα 

δνπιέςεηε θηιόηηκα. Αλ ην ηδάκη ήηαλ ζακπό, είλαη ζεκάδη πσο ε ηύρε δελ ζαο βνεζά. 

Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί μέλνπο άληξεο λα θαζξεθηίδνληαη, ζεκαίλεη πσο ζ' απνθαιπθζνύλ 

πξνζσπηθά ηεο κπζηηθά πξνζβιεηηθά γηα ην άηνκν ηεο. 

Γηα ηνλ άληξα πνπ ζα νλεηξεπηεί μέλεο γπλαίθεο λα θαζξεθηίδνληαη, ζεκαίλεη πσο ζα θαηαζηξέςεη ηελ 

πγεία θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ από απεξίζθεπηεο ελέξγεηεο.  

 

 



Τεγαλίηα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ηξώγαηε ηεγαλίηεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε επηηπρία ζε όιεο ηηο ηξέρνπζεο 

ππνζέζεηο. 

Αλ δείηε πσο θηηάρλαηε ηεγαλίηεο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε νηθνλνκία θαη επεκεξία ζην ζπίηη ζαο.  

Τίγξεο 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη κηα ηίγξε εξρόηαλ θαη' επάλσ ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα θαηαπηεζζείηε από ερζξνύο. Αλ 

ζαο επηηέζεθε, είλαη πξνκή- 

λπκα απνηπρίαο θαη θαηάζιηςεο. Αλ θαηαθέξαηε λα ηελ απνθξνύζεηε ή λα ηελ ζθνηώζεηε, είλαη ζεκάδη 

επηηπρίαο ζε όηη θαηαπηαζηείηε. 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηίγξε λα απνκαθξύλεηαη από θνληά ζαο, είλαη κηα έλδεημε όηη ζα μεπεξάζεηε 

θάζε δπζθνιία θαη ζα ζεκεηώζεηε άλνδν πέξα από θάζε πξνζδνθία. 

Αλ δείηε ηίγξε ζε θινπβί, ζεκαίλεη όηη ζα παξαπιαλήζεηε ηνπο αληηπάινπο ζαο. Τν λα νλεηξεπηείηε 

ραιηά από δέξκα ηίγξεο, είλαη ζεκάδη όηη βξίζθεζηε ζην δξόκν γηα λα επραξηζηεζείηε θαη λ' 

απνιαύζεηε κεγάιε πνιπηέιεηα.  

Τηκσξία 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ζαο επηβάιαλε κηα ηηκσξία, ζεκαίλεη πσο νη ππεξβνιηθέο ππνρξεώζεηο ζαο 

ζα ζαο θάλνπλ λα επαλαζηαηήζεηε. 

Αλ δείηε πσο εμαγνξάζαηε ηελ πνηλή ζαο, πξνβιέπεηαη αξξώζηηα θαη ρξεκαηηθή απώιεηα. Αλ 

απνθύγαηε ηελ πιεξσκή, ζεκαίλεη πσο ζα ληθήζεηε ζε θάπνην δηαγσληζκό. 

Αθόκε: αλ νλεηξεπηείηε πσο ηηκσξεζήθαηε, ζεκαίλεη όηη δελ ππήξμαηε πξνζεθηηθόο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ππνζέζεσλ ζαο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο-ΐηκσξήζαηε θάπνηνλ άιινλ, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε έλαλ θαθόηξνπν ζύληξνθν είηε 

ζηελ επηρείξεζε είηε ζην γάκν. 

Γηα ηνπο γνλείο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ πσο ηηκώξεζαλ ηα παηδηά ηνπο, είλαη ζεκάδη όηη ζα είλαη ειαζηηθνί 

ζηνλ ηξόπν πνπ ζα ηα δηνξζώλνπλ, αιιά: ζα θαηαθέξνπλ λα η' αλαζξέςνπλ ηίκηα.  

Τηξκπνπζόλ 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα μεβνπισηήξη, είλαη έλδεημε αληθαλνπνίεηνπ πλεύκαηνο, θαη ζα πξέπεη λα 

ζεσξήζεηε απηό ην όλεηξν ζαλ πξνεηδνπνίεζε γηα λα ζπκκαδέςεηε ηηο επηζπκίεο ζαο, γηαηί είλαη 

πηζαλόλ λα ζαο νδεγήζνπλ ζε επηθίλδπλνπο δξόκνπο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζπάζαηε έλα μεβνπισηήξη ελώ ην ρξεζηκνπνηνύζαηε, είλαη έλδεημε επηθίλδπλνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη ζα πξέπεη λα ζέζεηε ζ' ελέξγεηα ηε·δύλακε ηεο ζέιεζεο ζαο γηα λα εγθαηαιείςεηε 

ηηο αλζπγηεηλέο ηάζεηο.  

 

 



Τνίρνο 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη έλαο ηνίρνο εκπνδίδεη ηελ πξόνδν ζαο, ζίγνπξα ζα ππνθύςεηε ζε θαθόβνπιεο 

επηξξνέο θαη ζα ππνζηείηε ην ράζηκν κηαο ζπνπδαίαο λίθεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. 

Τν λα δείηε πσο πεδάηε έλαλ ηνίρν, ζεκαίλεη όηη ζα ππεξληθήζεηε ηα εκπόδηα θαη ζα θεξδίζεηε απηό 

πνπ επηζπκείηε. 

Αλ δείηε πσο γθξεκίδαηε ηνίρν, ζα ληθήζεηε ηνπο ερζξνύο ζαο. Αλ ρηίδαηε έλαλ ηνίρν, είλαη ζεκάδη 

πξνζερηηθώλ ζρεδίσλ θαη ζηαζεξό- 

πνίεζεο πεξηνπζίαο, θαζώο θαη εμνπδεηέξσζεο ησλ ερζξώλ. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη όηη πεξπαηνύζε πάλσ ζ' έλαλ ηνίρν, ζεκαίλεη πσο ην κέιινλ ηεο ζα 

είλαη εμαζθαιηζκέλν. Αλ είδε πσο θξπβόηαλ πίζσ από ηνίρν, ζεκαίλεη πσο ζα ληξαπεί γηα ηπρόλ 

ζρέζεηο θαη ζπλαλαζηξνθέο ηεο.  

Τνθεηόο 

Αλ κηα γπλαίθα δεη πσο γέλλεζε, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ πεξηζηαηηθώλ θαη όηη πξαγκαηηθά ζα 

γελλήζεη θπζηνινγηθά έλα όκνξθν παηδί. 

Γηα κηα αλύπαληξε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ήηαλ ιερώλα, ζεκαίλεη άζρεκεο κεηαβνιέο πξνο ην 

ρεηξόηεξν, ηόζν ζηε θήκε όζν θαη ζηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε.  

Τνθνγιύθνο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη είζηε ηνθνγιύθνο, είλαη ζεκάδη πσο νη ζπλεξγάηεο ζαο ζα ζαο 

κεηαρεηξηζηνύλ κε ςπρξόηεηα θαη νη επηρεηξήζεηο ζαο δελ ζα πάλε θαιά. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη είλαη ηνθνγιύθνη, είλαη πξνκήλπκα πσο θάπνηνο παιηόο θίινο ζα ζαο 

πξνδώζεη θαη απηό ζα γίλεη αθνξκή λα ηνλ απνκαθξύλεηε.  

Τόμν θαη βέινο 

Τόμν θαη βέινο ζ' έλα όλεηξν ζεκαίλεη κεγάιν θέξδνο ράξε ζηελ αληθαλόηεηα άιισλ λα θαηαζηξώζνπλ 

θαη λα εθηειέζνπλ ζρέδηα. 

Αλ δείηε πσο θάλαηε κηαλ απνηπρεκέλε ηόμεπζε, ζεκαίλεη δηάςεπζε ειπίδσλ ζηε δηεμαγσγή 

επηηπρεκέλσλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ.  

Τνπάδη πνιύηηκν πεηξάδη 

Αλ νλεηξεπηείηε ηνπάδη, είλαη πξνκήλπκα κεγάιεο θαινηπρίαο θαη επράξηζηεο ζπληξνθηάο. Γηα κηα 

γπλαίθα, ην λα δεη όηη ράλεη ηνπάδη ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα πξνζέμεη, γηαηί ππάξρεη πηζαλόηεηα λα 

πιεγσζεί από δειόθζνλνπο θίινπο πνπ επνθζαικηνύλ ηε ζέζε ηεο. 

Τν λα δερηείηε ηνπάδη από θάπνηνλ πνπ δελ είλαη ζπγγελήο, είλαη πξνάγγεικα εξσηηθνύ δεζκνύ πνπ 

ζα ζαο απαζρνιήζεη πνιύ.  

 



Τνύβιν 

Τνύβιν, ζην όλεηξν, ζεκαίλεη αηαθηνπνίεηε επηρείξεζε θαη δηαθσλίεο ζηηο εξσηηθέο ππνζέζέηο.Άλ δείηε 

πσο θηηάρλαηε ηνύβια, ρσξίο 

ακθηβνιία ζα απνηύρεηε ζηηο πξνζπάζεηεο ζαο λα ζπγθεληξώζεηε κεγάιν πινύην.  

Τνύλει 

Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ πέξαζκα κέζα από ηνύλει, δελ 

είλαη θαιόο νησλόο. Αλ δείηε πσο είζηε κέζα ζην ηνύλει θαη έλα ηξαίλν έξρεηαη θαη' επάλσ ζαο, είλαη 

πξνκήλπκα αζζέλεηαο θαη αιιαγήο επαγγέικαηνο. 

Τν λα δείηε όηη πεξλάηε κέζα από ηνύλει κε απηνθίλεην, ζεκαίλεη απνηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, θαζώο 

θαη δαπαλεξά ηαμίδηα κε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα.  

Τνπξίζηεο 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηνπξίζηεο, ζεκαίλεη αηέιεησηνπο δηαθαλνληζκνύο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη αγσλία 

ζηνλ έξσηα. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη είζηε εζείο ηνπξίζηαο, είλαη ζεκάδη όηη ζα απαζρνιεζείηε κε ππνζέζεηο πνπ ζα ζαο 

απνηξαβήμνπλ από ην ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ ζαο.  

Τνπξζί 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηνπξζί, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε αλώθειεο ελέξγεηεο, αλ δελ επηζηξαηεύζεηε 

όιεο ηηο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ζαο δπλάκεηο. 

Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα δεη πσο έηξσγε ηνπξζί, πξνβιέπεηαη ζηαδηνδξνκία ρσξίο αμηώζεηο. 

Οη εξσηεπκέλνη πνπ ζα ηδνύλ ζη' όλεηξν ηνπο ηνπξζί, πξέπεη λα πεξηκέλνπλ θιπδσληζκνύο ζην δεζκό 

ηνπο, πνπ όκσο ζα έρνπλ επλντθή θαηάιεμε. 

Η θνπέια πνπ ζα δεη πσο ήζειε λα θάεη ή έηξσγε ηνπξζί, ζ' αληηκεησπίζεη πνιινύο ερζξνύο πνπ ζα 

ηεο δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα, εθηόο αλ θαλεί πξνζεθηηθή ζηηο πξνζσπηθέο ηεο ππνζέζεηο. 

Χαιαζκέλν ηνπξζί ζεκαίλεη απνγνεηεπηηθέο αζρνιίεο θαη εξσηηθνύο θαβγάδεο.  

Τνπθέθη 

Απηό είλαη έλα όλεηξν πνπ πξνιέγεη δνθηκαζίεο. Αλ αθνύζαηε ππξνβνιηζκό, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε 

ηε δνπιεηά ζαο. Γηα ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, είλαη έλα πξνκήλπκα όηη ζα ηα δηαρεηξηζηνύλ 

ιαλζαζκέλα. 

Αλ δείηε πσο ππξνβνιήζαηε θάπνηνλ κε ηνπθέθη, ζα ράζεηε ηελ εθηίκεζε πνπ έρνπλ γηα ζαο νη άιινη. 

Αλ ζαο ππξνβόιεζαλ, ζα ελνριεζείηε από πνλεξά πξόζσπα θαη ί- 

ζσο από θάπνηα αξξώζηηα. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί ππξνβνιηζκό, πξνβιέπνληαη θαβγάδεο θαη δπζθήκηζε ιόγσ ηεο 

ξνπήο ηεο ζηηο απνιαύζεηο. Γηα κηα παληξεκέλε, πξνβιέπεηαη δπζηπρία εμαηηίαο άιισλ γπλαηθώλ.  



Τξαγνύδη 

 

Αλ αθνύζαηε ηξαγνύδηα ζη' όλεηξν ζαο, ζύληνκα ζ' απνιαύζεηε δηαζθέδαζε θαη επράξηζηε ζπληξνθηά. 

Αθόκε, ζα ιάβεηε θαιά λέα από θάπνηνλ πνπ ιείπεη. 

Αλ δείηε πσο ηξαγνπδνύζαηε ηελ ώξα πνπ βξηζθόζαζηε ζε έλα επηπρηζκέλν πεξηβάιινλ, ζεκαίλεη 

πσο ε δήιεηα ζα ζθηάζεη ηελ επηπρία ζαο. Αλ ην ηξαγνύδη ήηαλ ζιηκκέλν, ζύληνκα ζα δπζαξεζηεζείηε 

από ηελ ηξνπή πνπ ζα πάξνπλ νη ππνζέζεηο ζαο. 

Τα πξόζηπρα ηξαγνύδηα πξνκελνύλ κεγάιεο απώιεηεο.  

Τξάπεδα 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο θιεηζηνύο γθηζέδεο ηξάπεδαο, είλαη πξνκήλπκα απσιεηώλ ζε επηρεηξήζεηο. Τν 

δόζηκν ρξπζώλ λνκηζκάησλ ζεκαίλεη μεγλνηαζηά" αλ δείηε πσο παίξλαηε ρξπζά λνκίζκαηα, ζεκαίλεη 

κεγάια θέξδε θαη επεκεξία. 

Αλ δείηε αζεκέληα θαη ράξηηλα λνκίζκαηα, είλαη έλδεημε όηη ζα θεξδίζεηε αθόκε πεξηζζόηεξε εθηίκεζε 

θαη πεξηνπζία, ζα απνιακβάλεηε ηνλ ύςηζην ζεβαζκό όισλ ησλ ηάμεσλ.  

Τξαπέδη 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη εηνηκάδαηε ηξαπέδη γηα γεύκα, είλαη θαιόο νησλόο: ζα έρεηε κηα επηπρηζκέλε 

νηθνγελεηαθή δσή. 

'Αδεην ηξαπέδη, ζη' όλεηξν, πξνιέγεη θηώρεηα θαη απνγνήηεπζε. Τν λα δείηε όηη θαζαξίδαηε ηξαπέδη, 

ζεκαίλεη όηη γξήγνξα ε επραξίζηεζε ζ' αληηθαηαζηαζεί κε αδηαθνξία. 

Αλ δείηε όηη ηξώγαηε ζε ηξαπέδη ρσξίο ηξαπεδνκάληειν, είλαη ζεκάδη όηη ζα θαηαιεθζείηε από 

αδηαθνξία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ. Τξαπέδη κε βξώκηθν 

ηξαπεδνκάληειν, ζεκαίλεη αλππάθνπα παηδηά θαη ερζξηθό πεξηβάιινλ. 

Τν ζπαζκέλν ηξαπέδη είλαη πξνκήλπκα θαηαζηξνθήο. 

Αλ νλεηξεπηείηε ηξαπέδη πνπ θνπληέηαη θαηά ηξόπν κπζηεξηώδε, πξνβιέπεηαη όηη ζύληνκα ν ηξόπνο 

δσήο ζαο δελ ζα ζαο ηθαλνπνηεί θαη ζ' αλαδεηήζεηε αιιαγή.  

Τξαπέδη πλεπκαηηζκνύ 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη δνπιεύαηε πάλσ ζε ηέηνην ηξαπέδη, 

πξνβιέπεηαη αηπρία γηα ηα ζρέδηα θαη ηηο ζπκθσλίεο ζαο. 

Αλ δείηε πσο δελ θαηαθέξλαηε λα γξάςεηε πάλσ ζε ηξαπεδάθη πλεπκαηηζκνύ, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε 

πξνβιήκαηα δηόηη ζα παξακειήζεηε ηε δνπιεηά ζαο γηα ηε δηαζθέδαζε. Αλ όκσο δείηε πσο 

κπνξνύζαηε λα γξάςεηε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαιά απνηειέζκαηα από κηα θαινζηεκέλε δνπιεηά.  

 

 

 



Τξειιόο 

·ή)  

 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε ηξειιόο, ζεκαίλεη θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα ζε θάπνηα επηρείξεζε, ή 

θαθή πγεία, πνπ ίζσο θέξεη αλεπηζύκεηεο αιιαγέο ζηα ζρέδηα ζαο. 

Αλ δείηε πσο άιινη ήηαλ ηξειινί, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε από νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Αθόκε, 

ύζηεξα από απηό ην όλεηξν ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε πνιύ ηελ πγεία ζαο.  

Τξέμηκν 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ηξέραηε κε άιινπο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα πάξεηε κέξνο ζε επράξηζηεο 

εθδειώζεηο θαη όηη νη ππνζέζεηο ζαο ζα πξνρσξήζνπλ πξνο ηελ επηηπρία. Αλ δείηε πσο ζθνληάςαηε 

θαη πέζαηε, ρξεηάδεηε πξνζνρή γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα ράζεηε πεξηνπζία θαη ππόιεςε. 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ηξέραηε κόλνο ζαο, πξνβιέπεηαη όηη ζα μεπεξάζεηε ηνπο θίινπο ζαο ζηνλ αγώλα 

γηα ηελ απόθηεζε πινύηνπ θαη θνηλσληθήο δηάθξηζεο. 

Τν ηξέμηκν γηα λα γιηηώζεηε από θάπνηνλ θίλδπλν ζεκαίλεη δπζθνιίεο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη 

επηηπρία ζηηο εκπνξηθέο ππνζέζεηο. 

Αλ δείηε άιινπο λα ηξέρνπλ, είλαη ζεκάδη όηη ζα ζηελνρσξεζείηε γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη 

θίινη ζαο. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο δώα λα ηξέρνπλ, είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηηο 

θαηλνύξγηεο πξνζπάζεηεο ζαο ζην εκπξό-ξην.  

Τξηαληάθπιια 

Αλ δείηε ηξηαληάθπιια ζηνλ ύπλν ζαο, ζεκαίλεη όηη επράξηζηεο θαηαζηάζεηο είλαη πνιύ θνληά ζαο θαη 

ζ' απνιαύζεηε πηζηόλ έξσηα από ην πξόζσπν πνπ επηζπκείηε. 

Όηαλ κηα λέα θνπέια δεη όηη κάδεπε ηξηαληάθπιια, πξνκελύεηαη πσο γξήγνξα ζα έρεη πξόηαζε γάκνπ 

ηεο αξεζθείαο ηεο. Τα καξακέλα ηξηαληάθπιια είλαη ζεκάδη απνπζίαο αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ. 

Αλ δείηε πσο κπξίδαηε ην άξσκα ηνπο, πξνκελύνληαη αλείπσηεο ραξέο. 

Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα δεη όηη κάδεπε ηξηαληάθπιια θαη ηα έθαλε κπνπθέηα, είλαη πξνάγγεικα όηη 

ζα πάξεη κεγάιε ραξά από πξόζσπν πνπ εθηηκά πάξα πνιύ.  

Τξίδπκα 

Τα ηξίδπκα, ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνκήλπκα επηηπρίαο εθεί όπνπ πεξηκέλαηε απνηπρία. 

Γηα έλαλ άληξα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ε γπλαίθα ηνπ γέλλεζε ηξίδπκα, ζεκαίλεη αίζην ηέινο θάπνηαο 

ππόζεζεο έπεηηα από καθξέο δηελέμεηο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε ηξίδπκα λα θιαίλε, είλαη πξνκήλπκα πσο γξήγνξα ζα ζπκθηιησζείηε κε 

πξόζσπα πνπ είραηε δηαθνξέο, θαη απηό ζα ζαο θέξεη κεγάιε επραξίζηεζε. 

Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη είρε ηξίδπκα, ζεκαίλεη απώιεηα ζηνλ έξσηα, αιιά θέξδνο θαη 

επηηπρία ζηα πεξηνπζηαθά ηεο δεηήκαηα.  



Τξηθύιιη 

Αλ δείηε πσο πεξπαηνύζαηε ζε ρσξάθηα κέζα από επσδηαζηό ηξηθύιιη, είλαη επλντθό όλεηξν. Όια ηα 

πξάγκαηα πνπ επηζπκνύζαηε ζα γίλνπλ πξνζηηά. Αθόκε, πξνησλίδνληαη θαιέο ζνδεηέο γηα ηνλ αγξόηε 

θαη πινύηνο γηα ηνλ λέν ή ηε λέα. Αλ δείηε θαηεζηξακκέλνπο αγξνύο κε ηξηθύιιη, ζεκαίλεη βάζαλα θαη 

ζηελαγκνύο. 

Αλ απιώο νλεηξεπηείηε ηξηθύιιη, είλαη πξνκήλπκα όηη ζύληνκα ζα απνιαύζεηε ηελ επεκεξία. Γηα κηα 

λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είδε θίδη κέζα από πινύζην ηξηθύιιη, είλαη πξνάγγεικα όηη ζα 

απνγνεηεπζεί λσξίο ζηνλ έξσηα, θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ζα είλαη ζθπζξσπό θαη απνζαξξπληηθό, κόιν 

πνπ ζηνπο θίινπο ηεο ζα θαίλεηαη ηδηαίηεξα ηπρεξή.  

Τξόκνο 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη ηξνκάμαηε γηα θάηη, είλαη ζεκάδη απνγνήηεπζεο θαη απώιεηαο. 

Τν λα δείηε όηη άιινη ηξόκαμαλ, ζεκαίλεη πσο ε αηπρία θίισλ ζαο ζα ζαο επεξεάζεη πάξα πνιύ. 

Αλ δείηε πσο είζαζηε ηξνκαγκέλνο, ζεκαίλεη πσο ζα πιεγσζείηε ζε δπζηύρεκα. 

Αλ δείηε άιινπο ηξνκαγκέλνπο, ζα βξεζείηε θνληά ζε αζιηόηεηα θαη ζε δπζάξεζηεο ζθελέο. Όλεηξα 

απηνύ ηνπ είδνπο πξνθαινύληαη από θαηαζηάζεηο εθλεπξηζκνύ θαη ππξεηνύ, πνπ νθείινληαη είηε ζε 

εινλνζία είηε ζε δηέγεξζε. 

Όηαλ ηέηνηα είλαη ε αηηία, εθείλνο πνπ είδε ην όλεηξν πξνεηδνπνηείηαη λα ιάβεη άκεζα κέηξα γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο αηηίαο. Τέηνηα όλεηξα ή νλεηξνθαληαζίεο ζπκβαίλνπλ όηαλ ν ύπλνο είλαη ηαξαγκέλνο.  

Τξόπαην 

Αλ δείηε ηξόπαην ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνκήλπκα πσο ζύληνκα ζα ζπκβεί θάπνην επράξηζην γεγνλόο 

ή όηη ζα θεξδίζεηε πινύην ρσξίο θόπν, απιώο ράξε ζε κηα γλσξηκία. Γηα κηα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί 

όηη δίλεη ηξόπαην ζε άιινπο, είλαη πξνκήλπκα ακθίβνιεο επραξίζηεζεο.  

Τξνρόο 

Τν λα νλεηξεπηείηε ηξνρνύο πνπ γπξίδνπλ γξήγνξα, είλαη ζεκάδη θαιήο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζαο θαη δξαζηεξηόηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Επίζεο, ζεκαίλεη επηηπρία θαη νηθνγελεηαθή επδαηκνλία. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηξνρό αθίλεην ή ζπαζκέλν, είλαη θαθό ζεκάδη: πξνκελύεηαη απνπζία ή 

ζάλαηνο θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγελείαο ζαο.  

Τζάη 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη βξάδαηε ηζάη, είλαη ζεκάδη ελνρήο γηα αδηάθξηηεο ελέξγεηεο θαη βαζηάο κεηακέιεηαο. 

Τν λα δείηε όηη πίλαηε ηζάη κε άιινπο, ζεκαίλεη όηη ζα πξνζπαζήζεηε λ' αιιάμεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο 

θαη ζα ζειήζεηε λα θαλείηε ρξήζηκνο ζηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ. 

Αλ δείηε πσο ρύζεθε ην ηζάη ζαο, είλαη πξνκήλπκα νηθνγελεηαθήο αλεζπρίαο. Τν λα δείηε όηη ε 

ηζαγηέξα ζαο ήηαλ άδεηα, πξνιέγεη δπζάξεζηα θνπηζνκπνιηά. Αλ είραηε δίςα γηα ηζάη, ζεκαίλεη όηη ζα 

ζαο εθπιήμνπλ αλαπάληερεο επηζθέςεηο.  



Τζαπί 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ηζαπί, ζεκαίλεη πσο δελ ζα έρεηε θαηξό γηα ηεκπειηά, επεηδή άιινη ζα 

εμαξηεζνύλ από ηελ δνπιεηά ζαο γηα λα ηνπο ζπληεξήζεηε. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο ρξεζηκνπνηνύζαηε ηζαπί, ζεκαίλεη πσο ζα απαιιαγείηε από ηε θηώρεηα, 

ρξεζηκνπνηώληαο ζσζηά ηελ ελεξγεηηθόηεηα ζαο. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ηζαπίδεη, ζεκαίλεη πσο ζα γίλεη αλεμάξηεηε κε ηε δνπιεηά ηεο. 

Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, απηό ην όλεηξν είλαη ζεκάδη αθνζίσζεο. 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο θάπνηνο ερζξόο ζαο ρηύπεζε κε έλα ηζαπί, ζεκαίλεη πσο ηα ζπκθέξνληα ζαο ζα 

απεηιεζνύλ από ερζξνύο, αιιά κε πξνζνρή ζα θξαηεζείηε καθξηά από ηνλ πξαγκαηηθό θίλδπλν.  

Τζεθνύξη 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηζεθνύξη, είλαη πξνκήλπκα πσο ό,ηη ζα απνιαύζεηε ζα είλαη θαξπόο ησλ 

αγώλσλ θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζαο. Αλ δείηε άιινπο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηζεθνύξη, ζεκαίλεη όηη νη θίινη 

ζαο ζα είλαη δξαζηήξηνη θαη ραξηησκέλνη, θαη όηαλ είλαη θνληά ζαο ζα ζαο θάλνπλ ηε δσή πνιύ 

επράξηζηε. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο ηζεθνύξη, ζεκαίλεη πσο ν αγαπεκέλνο ηεο ζα είλαη άμηνο 

άλζξσπνο, αιιά όρη πνιύ πινύζηνο. Έλα ζθνπξηαζκέλν ή ζπαζκέλν ηζεθνύξη, ζεκαίλεη αξξώζηηα θαη 

απώιεηα ρξεκάησλ θαη ηδηνθηεζίαο.  

Τζέπε 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηελ ηζέπε ζαο, πξνβιέπεηαη πσο ζα γίλεη θάπνηα επίδεημε πνπ ζα ζηξέθεηαη 

ελαληίνλ ζαο.  

Τζηκπίδα 

Αλ δείηε ηζηκπίδα ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο θαη δπζθνξία" αθόκα, ρξεηάδεηαη 

πξνζνρή γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα δπζαξεζηεζείηε από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο. 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ληώζαηε ην άγγηγκα ηεο ηζηκπίδαο πάλσ ζην δέξκα ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο 

αλαηεζνύλ νξηζκέλα εμνξγηζηηθά θαζήθνληα. Κάζε όλεηξν κε ηζηκπίδα πξνιέγεη άηπρα γεγνλόηα.  

Τζηκπνύξηα 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη έρεηε πάλσ ζαο ηζηκπνύξηα, είλαη πξνάγγεικα θαθνηπρίαο θαη θαθήο πγείαο. 

Αλ είδαηε πσο ζθνηώζαηε ηζηκπνύξη, πξνκελύεηαη ελόριεζε από θαθόβνπινπο ερζξνύο. Αλ είδαηε 

κεγάια ηζηκπνύξηα πάλσ ζε δώα, είλαη πξνεηδνπνίεζε γηα λα πξνθπιαρηείηε από ερζξνύο πνπ 

πξνζπαζνύλ κε αρξεία κέζα λα ζαο θαηαζηξέςνπλ.  

 

 

 



Τζίρια πνπιί 

Αλ είδαηε ή αθνύζαηε ηζίρια ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο θαιέζνπλ ζε κηα επράξηζηε θηιηθή 

ζπγθέληξσζε, θαη πσο νη ππνζέζεηο ζαο ζα εμειηρζνύλ νκαιά θαη θεξδνθόξα. 

Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί κηα πιεγσκέλε ή ςόθηα ηζίρια, ζεκαίλεη πσο ζ απνγνεηεπηεί από θάπνην 

θίιν ή εξαζηή.  

Τζνπθλίδα 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πεξπαηάηε αλάκεζα ζε ηζνπθλίδεο ρσξίο λα παζαίλεηε ηίπνηα, ζεκαίλεη 

πσο ζ' απνιαύζεηε επεκεξία. Αλ δείηε πσο νη ηζνπθλίδεο ζαο ηζηκπνύλ, ζεκαίλεη πσο ζα 

δπζαξεζηεζείηε από ηνλ εαπηό ζαο θαη ζα δπζαξεζηήζεηε θαη άιινπο. 

Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο πεξλά αλάκεζα από ηζνπθλίδεο, ζεκαίλεη πσο ζα ηεο γίλνπλ 

πξνηάζεηο γάκνπ από δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο θαη ε απόθαζε ηεο ζα ηελ γεκίζεη άγρνο. 

Αλ απιώο νλεηξεπηείηε ηζνπθλίδεο, πξνβιέπνληαη άζρεκεο θαηαζηάζεηο θαη αλππαθνή από παηδηά ή 

ππεξέηεο.  

Τύκπαλν 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε ηύκπαλν από καθξηά, ζεκαίλεη όηη θάπνηνο μεληηεκέλνο θίινο βξίζθεηαη 

ζε δύζθνιε ζέζε θαη ζα δεηήζεη ηε βνήζεηα ζαο. 

Τν λα δείηε ηύκπαλν, είλαη ζεκάδη επηπρίαο, εηδηθά γηα ην λαύηε, ηνλ αγξόηε θαη ηνλ έκπνξν.  

Τππνγξαθείν 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξεζήθαηε ζε ηππνγξαθείν, ζαο απεηινύλ ζπθνθαληία θαη ύβξε. 

Αλ δείηε πσο δηεπζύλαηε ηππνγξαθείν, είλαη ζεκάδη αηπρίαο. 

Η θνπέια πνπ ζα δεη πσο ν αγαπεκέλνο ηεο έρεη δνζνιεςίεο κε ηππνγξαθείν, ζ' απνθηήζεη έλαλ 

εξαζηή πνπ δελ ζα ηεο αθηεξώλεη όζν ρξόλν θαη ρξήκαηα ζα ήζειε εθείλε, θαη πσο δε ζα είλαη αξθεηά 

ινγηθή γηα λα θαηαιάβεη πνπ νθείιεηαη απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Τππνγξάθνο 

Αλ δείηε ηππνγξάθν ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνκήλπκα θηώρεηαο, αλ δελ είζηε νηθνλόκνο θαη 

δξαζηήξηνο. 

Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ν εξαζηήο ή ν θίινο ηεο είλαη ηππνγξάθνο, πξνβιέπεηαη πσο δελ ζα 

επραξηζηήζεη ηνπο γνλείο ηεο κε ηελ εθινγή ελόο ζηελνύ θίινπ.  

Τπξί 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ηξώγαηε ηπξί, ζεκαίλεη πσο ζαο πεξηκέλεη κεγάιε απνγνήηεπζε θαη ιύπε. 

Καλελόο είδνπο θαιό δελ κπνξείηε λα ειπίδεηε κεηά από απηό ην όλεηξν. Γεληθά, ην ηπξί είλαη θαθόο 

νησλόο.  



Τπξθνπάδ 

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ηπξθνπάδ, είλαη ζεκάδη όηη ζύληνκα νξηζκέλεο επηζπκίεο ζαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ, πξνο κεγάιε επραξίζηεζε ησλ δηθώλ ζαο. Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί όηη ηεο 

έθιεςαλ ηπξ-θνπάδ, είλαη πξνκήλπκα πσο ν αγαπεκέλνο ηεο δελ ζα ηεο είλαη αθνζησκέλνο.  

Τπθιόκπγα 

Αλ δείηε πσο παίδαηε ηελ ηπθιόκπγα, ζεκαίλεη όηη πξόθεηηαη λα κπιερηείηε ζε κηαλ επηρείξεζε πνπ 

είλαη πηζαλό λα ζαο ηαπεηλώζεη θαη, αθόκε, λα ράζεηε ρξήκαηα.  

Τπθινπάλη 

Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο έρεη δέζεη ηα κάηηα ηεο κε ηπθινπάλη, ζεκαίλεη όηη 

ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία ζα πξνθύςνπλ πνπ ζα ηε ζηελνρσξήζνπλ θαη ζα ηελ ηαξάμνπλ. Άιια 

πξόζσπα ζα αη-ζηαλζνύλ απνγνήηεπζε εμαηηίαο ηεο.  

Τπθινπόληηθαο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηπθινπόληηθεο, ζεκαίλεη ύπνπινπο ερζξνύο πνπ θαξαδνθνύλ λα ζαο 

βιάςνπλ. 

Αλ δείηε πσο πηάζαηε ηπθινπόληηθα, ζεκαίλεη πσο ζα μεπεξάζεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ζα θεξδίζεηε 

επηθαλή ζέζε. 

Αλ δείηε ηπθινπόληηθεο πάλσ ζε θάπνηνλ, πξνβιέπνληαη αξξώζηηα θαη ηζαθσκόο.  

Τπθιόο 

Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε ηπθιόο, ζεκαίλεη μαθληθή αιιαγή από ηελ επκάξεηα ζε κηα ζρεδόλ 

εμεπηειηζηηθή θηώρεηα. 

Αλ δείηε άιινπο ηπθινύο, ζεκαίλεη όηη θάπνην αμηόινγν πξόζσπν ζα δεηήζεη ηε βνήζεηα ζαο.  

Τπθνεηδήο 

Αλ νλεηξεπηείηε όηη πάζαηε ηπθνεηδή ππξεηό, είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο πξέπεη λα πξνζέμεηε ηνπο 

ερζξνύο ζαο θαη λα θξνληίζεηε ηελ πγεία ζαο. 

Αλ δείηε όηη ππάξρεη επηδεκία ηύθνπ, ζεκαίλεη ύθεζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη δπζάξεζηε αιιαγή ζηα 

δεηήκαηα ηεο πγείαο.  

 

 

 

 

 

 



Τπρνδηώθηεο 

Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη πέζαηε ζύκα θάπνηνπ ηπρνδηώθηε, ζεκαίλεη όηη ζα γίλεηε εύθνιε ιεία 

θνιάθσλ θαη ρπδαίσλ ππνινγηζηώλ, ζα είζηε άηπρνο ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ζαο από έιιεηςε 

ζπλέπεηαο. 

Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ηνλ εαπηό ηεο ζε ηπρνδησθηηθό ξόιν, ζεκαίλεη όηη ζα είλαη ηόζν 

ηπθισκέλε από ηελ ίδηα ηεο ηε δηαγσγή ώζηε λα κε δεη πσο νη θνιαθείεο πνπ ηεο θάλνπλ,ζθνπό 

έρνπλ λα κεηαβάιινπλ ηελ εύλνηα ηεο ζε δπζκέλεηα γηα θάπνην πξόζσπν.  

 


