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Μητέρα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τη μητέρα σας όπως είναι στην 

πραγματικότητα, σημαίνει επιτυχία σε οποιοδήποτε εγχείρημα σας. 

Αν δείτε πως μιλούσατε μαζί της, σημαίνει πως σύντομα θα έχετε 

καλά νέα για υποθέσεις για τις οποίες αμφιβάλλατε. Για τη γυναίκα 

που θα ονειρευτεί τη μητέρα της, σημαίνει ευχάριστα καθήκοντα 

και επιτυχημένο γάμο. Αν δείτε τη μητέρα κάποιου αδύνατη ή 

νεκρή, σημαίνει λύπη λόγω θανάτου ή ατίμωσης. Αν δείτε πως 

ακούγατε τη μητέρα σας να σας φωνάζει, σημαίνει πως δεν είστε 

συνεπείς στις υποχρεώσεις σας και πως ακολουθείτε λάθος δρόμο 

στις επιχειρήσεις σας. Αν δείτε πως ακούσατε την κραυγή της, 

σημαίνει πως απειλείται από αρρώστια ή πως κάποια λύπη απειλεί 

εσάς.  

 

Μητρόπολη  

Αν ονειρευτείτε ένα μεγάλο καθεδρικό ναό με τους θόλους του να 

υψώνονται στο διάστημα, σημαίνει ότι θα κυριαρχηθείτε από μια 

ζηλιάρικη διάθεση κι ένα δυστυχισμένο πόθο για το ανέφικτο, τόσο 

στο πνευματικό όσο και στο υλικό επίπεδο, αν όμως δείτε ότι 

μπήκατε μέσα στο ναό, θα ανεβείτε στη ζωή, έχοντας για 

συντρόφους σας τη μάθηση και τη φρόνηση.  

 

Μηχανές  

Αν ονειρευτείτε μηχανές, σημαίνει πως θ' αναλάβετε κάποια 

επιχείρηση που θα σας δημιουργήσει άγχος, αλλά θα καταλήξει 

ευνοϊκά για σας. Αν δείτε παλιές μηχανές, σημαίνει πως οι εχθροί 

σας θα σας εμποδίσουν στη δημιουργία της περιουσίας σας. Αν 

δείτε πως παγιδευτήκατε ανάμεσα σε μηχανές, σημαίνει πως θα 

έχετε απώλειες    στις επιχειρήσεις σας και πως θ' ακολουθήσει 

δυστυχία. Απώλειες λόγω κακών συμφωνιών συνήθως ακολουθούν 

αυτό το όνειρο.  

 

Μηχανικός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μηχανικό, σημαίνει αλλαγή σπιτιού και 

περισσότερη ενεργητικότητα στις επιχειρήσεις. Αύξηση του μισθού 

συνήθως έρχεται, αν ονειρευτείτε μηχανικό ν' ασχολείται με την 

επισκευή μηχανής.  
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Μικροσκόπιο  

Σο μικροσκόπιο, στ’ όνειρό σας, δεν είναι καλός οιωνός: θα 

γευθείτε την αποτυχία ή ασήμαντα κέρδη στις επιχειρήσεις σας.  

 

Μισθός  

Αν δείτε ότι σας έδιναν μισθό στ’ όνειρό σας, σημαίνει αναπάντεχο 

καλό για κείνους που αναλαμβάνουν νέες υποθέσεις. Σο να 

ονειρευτείτε ότι εσείς δίνατε μισθό σε άλλους, σημαίνει δυσφορία. 

Αν δείτε ότι σας περικόβανε το μισθό, είναι προειδοποίηση ότι 

γίνεται συνωμοσία εναντίον σας. Αύξηση μισθού, στ' όνειρο, 

προμηνά ασυνήθιστα κέρδη σε οτιδήποτε καταπιαστείτε.  

 

Μνήμα  

Αν ονειρευτείτε μνήματα, είναι προμήνυμα απογοήτευσης στις 

επιχειρήσεις. Σα καταστρεμμένα μνήματα, στ' όνειρο, είναι 

προμήνυμα θανάτου ή αρρώστιας. Αν δείτε στ’ όνειρό σας το δικό 

σας μνήμα, θα πρέπει να περιμένετε ασθένεια ή απογοήτευση. Αν 

δείτε πως διαβάζατε επιτύμβιο, είναι προμήνυμα δυσάρεστης και 

ανιαρής απασχόλησης.  

 

Μνημόσυνο    
Αν ονειρευτείτε μνημόσυνο, σημαίνει πως η υπομονή και η 

καλοσύνη σας θα δοκιμαστούν λόγω των προβλημάτων και των 

ασθενειών που απειλούν συγγενείς σας.  

 

Μοίρες  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τις Μοίρες, προβλέπονται αδικαιολόγητες 

ουσιαστικά διαφωνίες και δυστυχία. Για μια νέα γυναίκα που θα 

ονειρευτεί πως ξεγελά τη μοίρα, προβλέπεται πως θα επιβληθεί σε 

αφοσιωμένους φίλους ή εραστές.  

 

Μοιχεία  

Αν ονειρευτείτε πως διαπράττετε μοιχεία, σημαίνει ότι θα 

κατηγορηθείτε για κάποια παράνομη πράξη. Αν το όνειρο αυτό το 



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

187 
 

δει γυναίκα, δε θα καταφέρει να κρατήσει τη στοργή του άντρα 

της, αφήνοντας το θυμό της και το πείσμα της να την παρασύρουν 

στην παραμικρή αφορμή. Αν η μοιχεία ήταν με φίλο του άντρα της, 

θα αγνοηθεί άδικα από τον άντρα της. Σα δικαιώματά της θα 

καταπατηθούν σκληρά απ' αυτόν. Αν δει ότι δελεάστηκε από 

κάποιον νέο σ' αυτή την πράξη, θα κινδυνεύσει να εγκαταλειφθεί 

και να διαζευχθεί για δολοπλοκία. Για μια νέα γυναίκα αυτό, το 

όνειρο σημαίνει κατάπτωση και ταπεινές επιθυμίες, όπου η 

ευχαρίστηση θα συνοδεύεται από παράξενες περιπέτειες.  

Είναι καλό πάντα να δείτε πως αντισταθήκατε σε οποιονδήποτε 

πειρασμό. Αν δείτε πως υποχωρήσατε, είναι κακό. Αν ένας 

άνθρωπος διαλέξει ταπεινά ιδεώδη, οι ολέθριες επιρροές θα 

αφθονούν γύρω του έτοιμες να τον βοηθήσουν στα φαύλα σχέδια 

του. Σέτοια όνειρα μπορούν μόνο να είναι το αποτέλεσμα χυδαίων 

στοιχειωδών επιδράσεων. Αν κάποιος διαλέξει υψηλά ιδεώδη, θα 

φωτίζεται από το θεϊκό φως που υπάρχει μέσα του, και θα είναι 

άτρωτος από τα λάγνα όνειρα. Ο άνθρωπος που αρνείται την 

ύπαρξη και τη δύναμη των κακών πνευμάτων δεν έχει μυστηριακές 

ή αποκρυφικές γνώσεις. Όποιος ονειρευτεί ανήθικες ηδονές, 

προειδοποιείται να προσέχει τα σκάνδαλα.  

 

Μολύβι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μολύβι, προβλέπεται ευχάριστη 

απασχόληση.   Η κοπέλα που θα δει πως γράφει με μολύβι, χωρίς να 

σβήνει λέξεις, θα κάνει έναν ευτυχισμένο γάμο. Αν όμως δει πως 

σβήνει λέξεις, σημαίνει πως θ' απογοητευτεί από τον εραστή της.  

 

Μοναστήρι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μοναστήρι, προμηνύεται δυσαρέσκεια για 

το τωρινό περιβάλλον και θα λάβετε δυσάρεστες ειδήσεις. Για μια 

νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί μοναστήρι, είναι προμήνυμα πως η 

ζωή της θα είναι ανιδιοτελής και θα εξαγνιστεί με τη μεγάλη λύπη. 

Αν δείτε γκρεμισμένο μοναστήρι, σημαίνει πως οι ελπίδες και τα 

σχέδιά σας δε θα εκπληρωθούν. Αν δείτε ότι κάποιος ιερωμένος 

σας εμποδίζει να μπείτε σε μοναστήρι, σημαίνει ότι θα γλιτώσετε 

από μια καταστροφική κατάσταση που απεργάζονται οι εχθροί σας, 

οι οποίοι θα αποτύχουν στην προσπάθειά τους να σας φράξουν το 

δρόμο προς την πρόοδο. Αν μια νέα γυναίκα δει πως μπαίνει σε 

μοναστήρι, σημαίνει πως θα αρρωστήσει σοβαρά. Αν δει πως 
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συνομιλεί με ιερέα σε μοναστήρι, θα επικριθεί από πραγματικούς 

φίλους για αδιακρισία.  

Βλέπε παρόμοιες λέξεις που έχουν σχέση με εκκλησία, ιερωμένους 

κλπ.  

 

Μονή καλογραιών  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι ζητήσατε καταφύγιο σε μια μονή 

καλογραιών, σημαίνει ότι το μέλλον σας θα είναι σημαντικά 

απαλλαγμένο από φροντίδες και εχθρούς, εκτός αν, μπαίνοντας στο 

χτίριο, συναντήσατε ιερέα. Αν έγινε αυτό, θα ζητήσετε συχνά, αλλά 

μάταια, ανακούφιση από τις εγκόσμιες φροντίδες και τις 

στενοχώριες. Για ένα νέο κορίτσι που θα ονειρευτεί πως είδε μια 

μονή καλογραιών, σημαίνει πως η αρετή της και η τιμή της θα 

αμφισβητηθούν.  

 

Μονοπάτι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι περπατάτε σ' ένα στενό και 

κακοτράχαλο μονοπάτι, σημαίνει πως θ' αντιμετωπίσετε κακοτυχία 

και πως θα σας δημιουργηθεί άγχος. Αν δείτε πως προσπαθείτε να 

βρείτε ένα μονοπάτι, σημαίνει πως δεν θα μπορέσετε να 

τελειώσετε μια δουλειά παρά τις προσπάθειες σας. Αν δείτε ότι 

περπατάτε σε ένα μονοπάτι με γρασίδι και λουλούδια,   σημαίνει 

πως θ' απελευθερωθείτε από μια καταπιεστική αγάπη.  

 

Μονόφθαλμος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μονόφθαλμα πρόσωπα, είναι προειδοποίηση 

πως μερικοί προσπαθούν να μειώσουν την περιουσία και την 

ευτυχία σας.  

 

Μοντέλο  

Αν ονειρευτείτε ένα μοντέλο, σημαίνει πως η κοινωνική σας ζωή θα 

στοιχίσει πολλά χρήματα και πως καυγάδες και λύπες θ' 

ακολουθήσουν. Αν μια νέα γυναίκα ονειρευτεί πως είναι μοντέλο ή 

πως προσπαθεί να γίνει, σημαίνει πως θα καταπιεστεί από έναν 

προβληματικό έρωτα.  
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Μόρφωση  

Αν δείτε ότι έχετε μεγάλη επιθυμία ν' αποκτήσετε μόρφωση, 

σημαίνει ότι όποιες κι αν είναι οι συνθήκες της ζωής σας, δεν θα 

σας λείψει η δίψα για γνώση, πράγμα που θα σας τοποθετήσει πολύ 

υψηλότερα από τους συναδέλφους σας. Η καλή τύχη θα είναι με το 

μέρος σας. Σο να δείτε ότι βρίσκεστε σε μέρη μάθησης, είναι 

προμήνυμα ότι θα κάνετε φίλους που έχουν υψηλές θέσεις.  

 

Μοσχάρι  

Για ένα νέο που θα ονειρευτεί μοσχάρια να βόσκουν σε 

καταπράσινο λιβάδι, το όνειρο προλέγει ευτυχισμένες, γιορταστικές 

συναθροίσεις και χαροκόπι. Εκείνοι που επιδιώκουν να πλουτίσουν 

θα ιδούν την περιουσία τους να αυξάνει γρήγορα.  

 

Μούδιασμα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως έχετε μουδιάσει, είναι ένδειξη 

αρρώστιας και ανησυχητικών καταστάσεων.  

 

Μουλάρι    
Αν ονειρευτείτε πως καβαλικεύατε μουλάρι, σημαίνει πως θ' 

ανακατευτείτε με υποθέσεις που θα σας δημιουργήσουν άγχος. Αν 

όμως φτάσατε με το μουλάρι στον προορισμό σας χωρίς διακοπή, 

σημαίνει πως θ' ανταμειφθείτε για τους κόπους σας. Για τη νέα 

γυναίκα που θα ονειρευτεί ένα άσπρο μουλάρι, προβλέπεται γάμος 

με έναν πλούσιο ξένο ή με κάποιον που θα είναι πλούσιος, αλλά δεν 

θα έχει τα ίδια γούστα με εκείνη. Αν ονειρευτεί μουλάρια να 

τρέχουν ελεύθερα, σημαίνει πως θα έχει πολλούς και θερμούς 

θαυμαστές, αλλά καμιά πρόταση γάμου. Αν δείτε πως σας 

κλώτσησε μουλάρι, σας περιμένουν απογοητεύσεις στην αγάπη και 

στο γάμο. Αν δείτε ψόφιο μουλάρι, θα χαλάσουν συμφωνίες που 

έχετε κάνει.  

 

Μουσείο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μουσείο, σημαίνει πως θ' αγωνιστείτε για 

να κατακτήσετε αυτά που θεωρείτε δικαιωματικά δικά σας. θ' 

αποκτήσετε χρήσιμες γνώσεις. Αν ονειρευτείτε πως το μουσείο 
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είναι σε άσχημη κατάσταση, σημαίνει πως θα έχετε πολλές αιτίες 

για ανησυχία.  

 

Μουσική  

Αν ονειρευτείτε πως ακούτε αρμονική μουσική, σημαίνει 

ευχαρίστηση και ευημερία. Παράφωνη μουσική, στ' όνειρο, σημαίνει 

προβλήματα λόγω ατίθασων παιδιών και δυσαρμονία στο 

οικογενειακό περιβάλλον.  

 

Μουστάκι  

Αν ονειρευτείτε πως έχετε μουστάκι, σημαίνει πως ο εγωισμός σας 

θα σας εμποδίσει να απολαύσετε τις καθημερινές χαρές της ζωής 

και πως θα λυπήσετε πολλές γυναίκες. Αν μια γυναίκα ονειρευτεί 

πως θαυμάζει ένα μουστάκι, σημαίνει πως η αρετή της κινδυνεύει 

και θα πρέπει να είναι προσεκτική στις συναναστροφές της. Αν 

ένας άντρας ονειρευτεί πως ξύρισε το μουστάκι του, σημαίνει πως 

θα προσπαθήσει ν' αφήσει την ανέμελη ζωή και να δημιουργήσει 

καλές προϋποθέσεις για τον εαυτό του.    

 

Μπαλέτο  

Σο μπαλέτο, στ' όνειρο, προμηνά απιστία στο γάμο, ακόμη σημαίνει 

αποτυχίες στις επιχειρήσεις, φιλονικίες και ζηλοτυπίες ανάμεσα 

στους ερωτευμένους.  

 

Μπαλτάς  

Αν ονειρευτείτε ένα μπαλτά, σημαίνει πως οι αχαλίνωτες σπατάλες 

σας θα σας εκθέσουν στην κακία ανθρώπων που σας ζηλεύουν. Αν 

ο μπαλτάς ήταν βρώμικος ή σπασμένος, σημαίνει πως θα λυπηθείτε 

εξαιτίας δύστροπων ανθρώπων.  

 

Μπάλωμα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι έχετε μπαλώματα στα ρούχα σας, 

σημαίνει πως θα δείξετε υπερηφάνεια όταν χάσετε ορισμένα 

δικαιώματα σας. Αν δείτε άλλους να έχουν μπαλώματα, θα πρέπει 

να προσέξετε πολύ τα οικονομικά σας. Αν μια κοπέλα δει ότι έχει 
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μπάλωμα στο καινούργιο της φόρεμα, σημαίνει ότι θ' αντιμετωπίσει 

ορισμένα προβλήματα πριν από την εκπλήρωση των επιθυμιών της. 

Αν δει ότι προσπαθεί να κρύψει το μπάλωμα, σημαίνει ότι θα 

προσπαθήσει να κρύψει κάποια άσχημη πλευρά του χαρακτήρα της 

από τον αγαπημένο της. Αν δει ότι μπαλώνει ρούχα, θ' αναλάβει 

κάποιες υποχρεώσεις που δεν της αρέσουν. Για τη γυναίκα που θα 

δει ότι μπαλώνει τα ρούχα της οικογενείας της, είναι σημάδι 

ισχυρών οικογενειακών δεσμών, αλλά και μερικής έλλειψης των 

αγαθών από το σπίτι της. Επίσης, θα είναι συστηματική βοηθός για 

τον άντρα της. Αν δείτε πως μπαλώνετε βρώμικα ρούχα, θα κάνετε 

ένα λάθος σε ακατάλληλη ώρα. Αν τα ρούχα ήταν καθαρά, θα 

μπορέσετε να μεγαλώσετε την περιουσία σας.  

 

Μπανάνα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μπανάνες, είναι σημάδι ότι θα 

ζευγαρώσετε με ένα συζυγικό σύντροφο που δεν σας ενθουσιάζει 

και που δεν τον αγαπάτε. Αν δείτε πως τρώγατε μπανάνες, είναι 

προμήνυμα κοπιαστικού εγχειρήματος σε επιχειρήσεις και 

ανάληψης καθηκόντων με δική σας   πρωτοβουλία. Αν δείτε 

μπανάνες να σαπίζουν, σύντομα θα πέσετε σε κάποια δυσάρεστη 

επιχείρηση. Αν δείτε πως κάνατε εμπόριο μπανανών, θα μπλεχτείτε 

σε μη παραγωγικές δουλειές.  

 

Μπάντζο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μπάντζο, σημαίνει ότι θα χαρείτε πολλές 

ευχάριστες διασκεδάσεις. Αν δείτε νέγρο να παίζει μπάντζο, θα 

πρέπει να περιμένετε κάποιες μικροστενοχώριες, αλλά όχι σοβαρά 

πράγματα για ένα διάστημα. Για μια νέα γυναίκα που θα δει 

νέγρους με το μπάντζο τους, είναι προμήνυμα ότι δε θα 

πραγματοποιηθούν κάποιες αναμενόμενες διασκεδάσεις. Ακόμη, 

θα υπάρξει ασυνεννοησία ανάμεσα σ' αυτήν και στον αγαπημένο 

της.  

 

Μπαούλο  

Αν ονειρευτείτε μπαούλο, είναι σημάδι κακοτυχίας και πιθανότητας 

ταξιδιού. Σο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι γεμίζατε μπαούλο, σημαίνει 

πως σύντομα θα κάνετε ευχάριστο ταξίδι. Αν το περιεχόμενο του 

μπαούλου ήταν σκορπισμένο, είναι προμήνυμα γρήγορου ταξιδιού 



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

192 
 

με ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, καθώς και ασυμφωνίας μεταξύ 

ανθρώπων του περιβάλλοντός σας. Άδειο μπαούλο, είναι σημάδι 

απογοήτευσης στον έρωτα και στο γάμο.  

Αν μια γυναίκα ονειρευτεί ότι προσπαθούσε να ξεκλειδώσει το 

μπαούλο της και δεν μπορούσε, σημαίνει ότι οι προσπάθειές της να 

κερδίσει κάποιο πλούσιο πρόσωπο, θ' αποτύχουν και πως το ταξίδι 

των ονείρων της θα αποβεί απογοητευτικό.  

 

Μπαστούνι  

Αν δείτε μπαστούνι στον ύπνο σας, σημαίνει ότι θα υπογράψετε 

συμβόλαια χωρίς τη σχετική προετοιμασία, και αυτό θα έχει τις 

ανάλογες επιπτώσεις. Αν ονειρευτείτε ότι χρησιμοποιούσατε 

μπαστούνι για το περπάτημα, θα εξαρτηθείτε από άλλους για 

βοήθεια. Σο να δείτε και να θαυμάσετε ένα ωραίο μπαστούνι στ’ 

όνειρό σας σημαίνει ότι αυτοί που εμπιστευθήκατε θα φανούν 

αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας. Αν δείτε στον ύπνο σας ένα 

καλαμένιο μπαστούνι, σημαίνει πως  εξαρτιόσαστε πολύ από την 

κρίση των άλλων και πως θα πρέπει να αναπτύξετε την πρωτοβουλία. 

 

Μπαχαρικά  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μπαχαρικά, είναι σημάδι ηθικής ζημιάς που 

θα προκληθεί από την αναζήτηση ταπεινής απόλαυσης. Η νέα 

γυναίκα που θα δει στ' όνειρο της ότι γεύεται μπαχαρικά, πρέπει να 

προσέξει και να μην εμπιστεύεται εύκολα όποιον όποιον: κάποιοι θα 

προσπαθήσουν να την ξεγελάσουν με την υποκρισία τους.  

 

Μπέιζμπολ  

Αν δείτε μπέιζμπολ στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως εύκολα θα 

ικανοποιηθείτε και ο πρόσχαρος χαρακτήρας σας θα σας κάνει 

δημοφιλή στις παρέες. Για μια νέα γυναίκα που θα δει πως παίζει 

μπέιζμπολ, σημαίνει ότι την περιμένουν πολλές απολαύσεις, αλλά όχι 

πραγματικό όφελος ή άνεση.  

 

Μπέικον  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως τρώγατε μπέικον είναι καλό, με την 

προϋπόθεση ότι και κάποιος άλλος έτρωγε μαζί σας και τα χέρια 
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σας ήταν καθαρά. Σαγισμένο μπέικον σημαίνει πως θα σας 

στενοχωρήσουν μη ικανοποιητικές καταστάσεις και ασυνεννοησία. 

Αν ονειρευτείτε πως παστώνατε μπέικον, είναι κακό, εφόσον δείτε 

μαζί καπνό και αλάτι. Αν το μπέικον ήταν απαλλαγμένο από καπνό 

και αλάτι, είναι καλό.  

 

Μπελαντόνα  

τρατηγικές κινήσεις θα φέρουν επιτυχία στους εμπορικούς 

κύκλους. Οι γυναίκες θα βρουν αντίζηλες στις συντροφιές, μάταιες 

και άκαρπες προσπάθειες θα γίνουν για να κερδηθεί η αγάπη των 

ανδρών. Αν δείτε πως παίρνατε μπελαντόνα, σημαίνει αθλιότητα και 

αδυναμία να αντιμετωπίσετε παλιά χρέη.    

 

Μπιζέλια  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι τρώγατε μπιζέλια, προβλέπεται καλή 

υγεία και απόκτηση περιουσίας. Για τους αγρότες, προβλέπεται 

μεγάλη ενεργητικότητα. Αν τα δείτε να μεγαλώνουν, προβλέπεται 

επιτυχία στις επιχειρήσεις. Αν δείτε πως τα φυτεύατε, σημαίνει πως 

οι ελπίδες σας έχουν τάσεις και θα πραγματοποιηθούν. Αν δείτε πως 

μαζεύατε μπιζέλια, σημαίνει ότι τα σχέδιά σας θα προχωρήσουν με 

γρήγορο ρυθμό και θ' απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας. Αν 

δείτε μπιζέλια σε κονσέρβα, σημαίνει πως οι ελπίδες σας θα 

γνωρίσουν την αβεβαιότητα για ένα σύντομο διάστημα, αλλά 

τελικά θα γίνουν πραγματικότητα. Αν δείτε ξερά μπιζέλια, σημαίνει 

πως δεν προσέχετε την υγεία σας. Αν δείτε ότι τρωτέ ξερά μπιζέλια, 

σημαίνει πως μετά από μια περίοδο μεγάλων επιτυχιών θα υπάρξει 

μια ελάχιστη μείωση των απολαύσεων ή του πλούτου σας.  

 

Μπιλιάρδο  

Σο μπιλιάρδο προλέγει τον ερχομό άσχημων καταστάσεων για 

κείνον που θα το ονειρευτεί. Δικαστικοί αγώνες και φιλονικίες για 

ιδιοκτησία και ύπουλες ενέργειες σε βάρος του τον περιμένουν. Αν 

δείτε τραπέζι μπιλιάρδου με ακίνητες μπίλιες, κακόβουλοι 

συνάδελφοι σας υπονομεύουν.  

 

Μπογιά και ζωγραφική  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας φρεσκοβαμμένο σπίτι, σημαίνει πως θα 

πετύχετε σε κάποιο σχέδιό σας. Αν δείτε πως έχετε μπογιά στα 

ρούχα σας, σημαίνει πως θα στενοχωρηθείτε από την απερίσκεπτη 

κριτική των άλλων. Αν δείτε ότι κρατάτε πινέλο, σημαίνει ότι θα 

μείνετε ευχαριστημένοι από την τωρινή σας απασχόληση. Αν δείτε 

ότι θαυμάζατε ωραίες ζωγραφιές, σημαίνει ότι οι φίλοι σας θα 

πάρουν λάθος θέση απέναντί σας και θ' ανακαλύψετε ότι οι 

απολαύσεις σας είναι απατηλές. Για την κοπέλα που θα δει ότι 

ζωγραφίζει, είναι προμήνυμα πως ο αγαπημένος της θα στρέψει 

αλλού το ενδιαφέρον του.  

 

Μπότες   
Αν δείτε στ’ όνειρό σας τις μπότες σας να τις φορεί άλλος (ή άλλη), 

σημαίνει πως τη θέση σας στην καρδιά της αγαπημένης (ή του 

αγαπημένου) σας θα πάρει ένα άλλο πρόσωπο. Αν δείτε πως 

φορούσατε καινούργιες μπότες, θα έχετε επιτυχείς δοσοληψίες. Οι 

εργαζόμενοι θα ζητήσουν ανώτερους μισθούς. Παλιές και 

σχισμένες μπότες σημαίνουν αρρώστια και παγίδες μπροστά σας.  

 

Μπουκάλια  

Είναι καλό να δει κανείς μπουκάλια, αν όμως είναι γεμάτα με 

διάφανο υγρό. Θα υπερνικήσετε όλα τα εμπόδια στις ερωτικές 

υποθέσεις σας και θα επακολουθήσουν ευτυχισμένοι αρραβώνες. 

Αν τα μπουκάλια που είδατε ήταν αδειανά, θα πρέπει να περιμένετε 

άσχημα μπλεξίματα, από τα οποία, για να ξεμπλέξετε, θα χρειαστεί 

να χρησιμοποιήσετε έξυπνα στρατηγήματα.  

 

Μπουλντόγκ  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι μπαίνετε σε ξένο χώρο, και σας 

ρίχνεται ένα μπουλντόγκ, θα κινδυνέψετε να παραβείτε τους 

νόμους της χώρας σας, χρησιμοποιώντας την ψευδορκία για να 

ικανοποιήσετε τις επιθυμίες σας. Αν δείτε πως ένα μπουλντόγκ ήρθε 

κοντά σας με φιλικό τρόπο, θα ανεβείτε στη ζωή, παρά τις έντονες 

επικρίσεις και τα εμπόδια που θα παρεμβάλουν οι εχθροί σας.  

 

Μπράντι  
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Αν δείτε στον ύπνο σας μπράντι, είναι προειδοποίηση ότι, ενώ 

μπορείτε να φτάσετε στα ύψη της διάκρισης και του πλούτου, θα 

σας λείψει εκείνη η έμφυτη λεπτότητα που θα κερδίσει την αληθινή 

φιλία ανθρώπων στους οποίους πάρα πολύ επιθυμείτε να αρέσετε.  

 

Μπρασελέ  

Αν δείτε πως φορούσατε στο χέρι σας μπρασελέ, δώρο εραστή ή 

φίλου, σημαίνει βεβαιότητα πρώιμου γάμου και ευτυχισμένης 

ένωσης. Αν μια νέα γυναίκα δει πως έχασε το μπρασελέ της, 

προμηνύεται ότι θ' αντιμετωπίσει διάφορες απώλειες και 

ενοχλήσεις. Αν δείτε πως βρήκατε μπρασελέ, σημαντική ιδιοκτησία 

θα περιέλθει στην κατοχή σας.  

 

Μπρούντζος  

Αν δείτε μπρούντζινα αντικείμενα, σημαίνει ότι θα έχετε ραγδαία 

άνοδο στο επάγγελμά σας, ωστόσο, παρά τη φαινομενικά στερεή 

άνοδο, μέσα σας θα υπάρχει ο κρυφός φόβος μιας ενδεχόμενης 

πτώσης.  

 

Μπύρα  

Πικρές απογοητεύσεις σας περιμένουν αν δείτε πως την πίνατε σε 

μπαρ. Αν είδατε άλλους να την πίνουν, δίχτυ δολοπλοκιών θα 

εκτοπίσει τις ωραιότερες ελπίδες σας. Για τους συνηθισμένους σ' 

αυτό το ποτό, διαγράφονται ευχάριστες προοπτικές, αν δουν ότι 

πίνουν μέσα σε ευχάριστο και καθαρό περιβάλλον. υχνά, τα 

ονειρικά περιστατικά γίνονται πραγματικότητα.  

 

Μπυραρία  

Όποιος δει στον ύπνο του μπυραρία, θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεχτικός με τις υποθέσεις του. Εχθροί τον παραμονεύουν.  

 

Μυαλό  

Αν δείτε το μυαλό σας σε όνειρο, σημαίνει ότι θα βρεθείτε σε 

αντιπαθητικό περιβάλλον που θα σας εξερεθίσει και θα σας κάνει 

να νιώσετε άσχημα στη συντροφιά. Αν δείτε μυαλά ζώων, είναι 
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προμήνυμα ότι θα έχετε διανοητική διαταραχή. Αν δείτε πως τα 

τρώτε, θα αποχτήσετε γνώση και αναπάντεχα οφέλη.  

 

Μύγα  

Αν ονειρευτείτε μύγες, σημαίνει αρρώστιες και αδιαθεσίες. Επίσης, 

ότι σας περιβάλλουν εχθροί. Για μια νέα γυναίκα, οι μύγες είναι 

σημάδι δυστυχίας. Αν όμως δει πως εξόντωσε τις μύγες, σημαίνει 

πως θα κρατήσει τον αγαπημένο της με την εξυπνάδα και την 

μοναδικότητά της.  

 

Μύδια  

Αν ονειρευτείτε μύδια, σημαίνει ότι θα έχετε διαπραγματεύσεις με 

ένα πεισματάρικο αλλά τίμιο άτομο. Αν δείτε πως τρώγατε μύδια, 

είναι προμήνυμα ότι θα απολαύσετε τα αγαθά κάποιου άλλου. Για 

μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι έτρωγε ψημένα μύδια με τον 

αγαπημένο της, είναι προάγγελμα ότι θα χαρεί τόσο τα χρήματα 

του όσο και την εμπιστοσύνη του.  

 

Μύες του σώματος  

Αν ονειρευτείτε πως έχετε αναπτυγμένους μύες, σημαίνει πως θα 

αγωνιστείτε εναντίον των εχθρών σας, τους οποίους θα 

κατατροπώσετε και θα κερδίσετε χρήματα. Αν δείτε πως οι μύες 

σας ήταν ατροφικοί, σημαίνει πως δεν θα καταφέρετε να πετύχετε. 

Για μια γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει σκληρή δουλειά και 

δυσκολίες.  

 

Μύθος  

Σο να ονειρευτείτε ότι διαβάζετε ή διηγείστε μύθους, σημαίνει 

ευχάριστες πνευματικές ασχολίες. Για τους νέους σημαίνει 

ρομαντικούς δεσμούς.  

 

Μύλος του καφέ  

Αν δείτε στον ύπνο σας μύλο του καφέ, σημαίνει ότι πλησιάζετε σε 

κρίσιμο κίνδυνο, και όλη σας η ενεργητικότητα και επαγρύπνηση θα 

πρέπει να οξυνθούν στο έπακρο για ν' αποτρέψουν τις ολέθριες 

συνέπειές του. Αν ακούσατε το μύλο να αλέθει, σημαίνει ότι θα 
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δυσκολευτείτε πολύ να εξουδετερώσετε κάποιο κακό άτομο που 

ενεδρεύει για να βλάψει τα συμφέροντα σας.  

 

Μυλωνάς    
Αν δείτε ένα μυλωνά στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως το περιβάλλον 

σας θα γίνει περισσότερο ελπιδοφόρο. Για τη γυναίκα που θα δει 

πως ένας μυλωνάς δεν μπορεί να ξεκινήσει το μύλο του, 

προβλέπεται πως θ' απογοητευτεί λόγω της περιουσίας του 

αγαπημένου της, την οποία νόμιζε μεγαλύτερη από ό,τι είναι.  

 

Μυρμήγκια 

Όποιος δει στ' όνειρό του μυρμήγκια, θα πρέπει να περιμένει πολλές 

μικροστενοχώριες, την επόμενη μέρα θα τον ενοχλούν τα πάντα 

και τίποτα δε θα τον ικανοποιεί.  

 

Νάνος  

Αυτό είναι ένα πολύ ευνοϊκό όνειρο. Αν ο νάνος είναι 

καλοκαμωμένος και ευχάριστος, δεν θα υποτιμηθείτε ποτέ και 

υγεία και επιτυχία θα σας συνοδεύουν σε οτιδήποτε επιχειρήσετε. 

Σο να δείτε τους φίλους σας να γίνονται νάνοι, φανερώνει καλή 

υγεία και ότι θα απολαύσετε μαζί τους πολλές ευχάριστες στιγμές. 

Άσχημοι και κακοί νάνοι, στ' όνειρο, σημαίνουν δυσάρεστα 

γεγονότα.  

 

Ναυάγιο  

Αν δείτε ναυάγιο στον ύπνο σας, σημαίνει ότι θα δοκιμάσετε 

απομόνωση και ξαφνική αποτυχία στις επιχειρήσεις.  

 

Ναυαγοσωστική βάρκα  

Αν ονειρευτείτε ότι είσαστε σε βάρκα ναυαγοσωστική, σημαίνει 

ότι ξεφύγατε από μεγάλο κίνδυνο. Αν η βάρκα βουλιάζει, οι φίλοι 

σας θα συμμετάσχουν στη στενοχώρια σας. Αν δείτε πως ήσασταν 

χωμένος σε βάρκα, σημαίνει ότι θα μπλεχτείτε σε φασαρίες και οι 

φίλοι σας επίσης θα μπλεχτούν μαζί σας. Αν διασωθήκατε, σημαίνει 

ότι θα ξεφύγετε από μεγάλη καταστροφή.  
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Ναύτης    
Αν δείτε ναύτη στον ύπνο σας, σημαίνει μακρινό και ευχάριστο 

ταξίδι. Για μια νέα κοπέλα, το να δει στ' όνειρο της ναύτη, σημαίνει 

χωρισμό απ' τον αγαπημένο της για ασήμαντους λόγους. Αν 

ονειρευτεί πως η ίδια ήταν ναύτης, είναι σημάδι ότι θα παραδοθεί 

σε ανάρμοστες για κοπέλες ασχολίες και θα κινδυνέψει να χάσει 

μια πιστή αγάπη.  

 

Ναυτικό  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ναυτικό, σημαίνει πως θα κάνετε 

νικηφόρους αγώνες ενάντια σε αόρατα εμπόδια, 

ακόμηπροβλέπονται ταξίδια αναψυχής. Αν στο όνειρό σας, είσαστε 

φοβισμένοι, σημαίνει πως θα χρειαστεί να ξεπεράσετε ορισμένα 

εμπόδια πριν δημιουργήσετε περιουσία. Ένα αποδεκατισμένο 

ναυτικό είναι σημάδι άτυχων σχέσεων στη δουλειά ή την αγάπη.  

 

Νέα - Ειδήσεις 

Αν δείτε πως ακούσατε καλές ειδήσεις στο όνειρο σας, σημαίνει 

πως θα ευνοηθείτε στις επιχειρήσεις και θα έχετε αρμονικές 

συνεργασίες. Αν όμως τα νέα ήταν άσχημα, προμηνύονται 

αντίθετες καταστάσεις.  

 

Νέγρος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα νέγρο να στέκεται μέσα στην αυλή 

σας, σημαίνει πως το άμεσο μέλλον σας, μόλο που προδιαγράφεται 

ευχάριστο, θ' αποδειχθεί μάλλον δυσάρεστο για ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα, διότι θα συναντήσετε διαφωνίες. Αν 

ονειρευτείτε ένα σωματώδη νέγρο, σημαίνει πως θα συναντήσετε 

αντιπάλους στη δουλειά και στον έρωτα. Αν δείτε ένα μιγάδα, 

προβλέπονται συνεχείς ανησυχίες και διαφωνίες με κάποιον 

υπάλληλό σας. Αν δείτε πως έχετε προβλήματα με ένα νέγρο, 

σημαίνει πως δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε το δυσάρεστο 

περιβάλλον σας. Προβλέπονται επίσης απογοητεύσεις και ατυχία. 

Για τη νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί νέγρο, προβλέπεται πως θα 

αναγκαστεί να δουλέψει για να ζήσει, ή πως θα απογοητευτεί από 

τον αγαπημένο της. Αν ονειρευτείτε ένα νεγράκι, προβλέπονται 



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

199 
 

μικροστενοχώριες και ανησυχίες. Για τη νέα γυναίκα που θα 

ονειρευτεί πως είναι αιχμάλωτη νέγρου,   προβλέπεται πως θα 

δημιουργήσει δυσαρέσκεια και θα αναλάβει δυσάρεστα 

καθήκοντα. Επίσης, θα μαλώσει με τους καλύτερους φίλους της.  

Αρρώστια ακολουθεί μερικές φορές τα όνειρα με ηλικιωμένους 

νέγρους. Αν δείτε νέγρο γυμνό, σημαίνει πως δεν είστε ικανός να 

κάνετε ατιμίες. Οι εχθροί σας θα προσπαθήσουν να σας κάνουν 

κακό και ίσως μάθετε δυσάρεστα νέα για κάποιον που λείπει. Αν 

δείτε στ’ όνειρό σας ότι συναντηθήκατε με ένα νέγρο άξιο 

εμπιστοσύνης, σε μέρος όπου εκείνος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται, 

σημαίνει πως κάποιο πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας θα σας 

προδώσει. Ίσως εκνευριστείτε πολύ λόγω της συμπεριφοράς κάποιου 

υπηρέτη ή υπαλλήλου σας. Καθυστερήσεις και ανησυχίες ίσως 

ακολουθήσουν. Αν δείτε πως είστε ιεροκήρυκας σε νέγρους, 

σημαίνει πως θα πρέπει να δώσετε προσοχή στα συμφέροντά σας, 

γιατί ψεύτικοι φίλοι κάνουν ύπουλες συμφωνίες μαζί σας. Αν δείτε 

κάποιο νέγρο να κάνει κήρυγμα, σημαίνει πως θα στενοχωρηθείτε 

λόγω οικονομικών δυσχερειών και πως οι υπηρέτες σας θα 

δημιουργήσουν προβλήματα.  

 

Νεκρογέννητο  

Αν δείτε στον ύπνο σας νεκρογέννητο βρέφος, είναι προάγγελος 

στενοχώριας.  

 

Νεκροθάλαμος  

Αν μια νέα γυναίκα δει στ' όνειρο της νεκροθάλαμο, σημαίνει 

αρρώστια και καυγάδες με τον αγαπημένο της. Αν δει κάποιο 

ζωντανό πρόσωπο να είναι πεθαμένο και να βγαίνει από 

νεκροθάλαμο, σημαίνει πως θα συνδεθεί έμμεσα μ' αυτό το 

πρόσωπο σε κάποια φασαρία, αλλά τελικά τα πράγματα θα 

εξελιχθούν ικανοποιητικά. Αν δει τον αδελφό της, που έχει πεθάνει 

από καιρό, να βγαίνει από νεκροθάλαμο, είναι μια προειδοποίηση 

ότι θα έχει μπλεξίματα, που θα μπορέσει να τα αποφύγει βάζοντας 

σ' ενέργεια όλη της τη θέληση και τη δραστηριότητα. Αν 

ονειρευτείτε πως ψάχνετε σε ένα νεκροθάλαμο για κάποιο νεκρό,   
σημαίνει πως θα σοκαριστείτε από το θάνατο κάποιου φίλου ή 

συγγενή. Αν ονειρευτείτε πως είδατε πολλά πτώματα σε 

νεκροθάλαμο, σημαίνει πως θα σας βασανίσουν στενοχώριες και 

προβλήματα.  
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Νεκρολογία - Επικήδειος 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως γράφατε επικήδειο, σημαίνει πως 

δυσάρεστα και ανιαρά καθήκοντα θα σας ανατεθούν. Αν δείτε πως 

διαβάζατε επικήδειο, ανησυχητικά νέα θα ακούσετε σύντομα.  

 

Νεκρός - Πεθαμένος 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας νεκρό, είναι συνήθως κακό προμήνυμα. Αν 

ονειρευτείτε πως είδατε ή συνομιλούσατε με τον πεθαμένο πατέρα 

σας, σημαίνει ότι πρόκειται να έχετε μιαν ατυχή συναλλαγή. 

Προσέξτε τις συμφωνίες που θα υπογράψετε, σας περιβάλλουν 

εχθροί. Άντρες και γυναίκες προειδοποιούνται να προσέξουν την 

υπόληψή τους, ύστερα από αυτό το όνειρο. Αν ονειρευτείτε την 

πεθαμένη μητέρα σας, προειδοποιείστε να ελέγξετε την τάση για 

καλλιέργεια νοσηρής και κακόβουλης διάθεσης προς τους 

συνανθρώπους σας. Αν δείτε πεθαμένο αδελφό, ή άλλους συγγενείς 

ή φίλους, σημαίνει ότι σύντομα μπορεί να σας ζητηθεί βοήθεια για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αν ονειρευτείτε πως είδατε τον νεκρό, 

ζωντανό και ευτυχισμένο, σημαίνει ότι θα αφεθείτε σε λαθεμένες 

επιρροές στη ζωή σας, πράγμα που θα σας προκαλέσει υλική ζημιά, 

αν δεν επανορθώσετε έγκαιρα επιστρατεύοντας όλη τη δύναμη της 

θέλησής σας. Αν ονειρευτείτε πως συνομιλούσατε με πεθαμένο 

συγγενή, και αυτός ο συγγενής προσπαθούσε να σας αποσπάσει 

μιαν υπόσχεση, είναι προειδοποίηση επερχόμενης στενοχώριας.  

Ολέθριες συνέπειες θα μπορούσαν συχνά να αποφευχθούν, αν οι 

διάνοιες μπορούσαν να συλλάβουν τις εσώτερες διεργασίες και 

οράματα του υπέρτερου πνευματικού εγώ. Η φωνή συγγενών είναι 

απλώς από το υπέρτερο εγώ που λαμβάνει μορφή για να πλησιάσει 

πιο διακριτικά τη διάνοια που ζει κοντά στο υλικό επίπεδο. Τπάρχει 

τόσο μικρή ομοιότητα ανάμεσα στις κοινές ή υλικές φύσεις, ώστε 

τα άτομα θα πρέπει να βασίζονται στη δική τους υποκειμενικότητα 

για αληθινή ικανοποίηση κι ευχαρίστηση. Ο Παράκελσος, πάνω σ' 

αυτό το θέμα, λέγει: «υμβαίνει κάποτε η ψυχή ανθρώπων, που 

έχουν πεθάνει ίσως και πενήντα χρόνια πριν,   να εμφανιστεί σε 

μας στη διάρκεια ενός ονείρου, και αν μας μιλήσει, θα πρέπει να 

δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σ' αυτό που θα πει, διότι ένα τέτοιο 

όραμα δεν είναι αυταπάτη ή παραίσθηση, και είναι δυνατόν ένας 

άνθρωπος να μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογικό του τόσο κατά τη 

διάρκεια του ύπνου του σώματος του όσο και όταν αυτό είναι 
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ξύπνιο και αν σε μια τέτοια περίπτωση εμφανιστεί σ' αυτόν μια 

ψυχή και τη ρωτήσει, θα ακούσει απαντήσεις που είναι αληθινές. 

Μέσω αυτών των ανήσυχων ψυχών μπορούμε να μάθουμε πάρα 

πολλά πράγματα. Πολλά άτομα έλαβαν έτσι σημαντικές 

πληροφορίες. Μερικοί άνθρωποι που ήταν άρρωστοι 

πληροφορήθηκαν κατά τη διάρκεια του ύπνου τους τι φάρμακα 

έπρεπε να χρησιμοποιήσουν και αφού τα χρησιμοποίησαν, 

γιατρεύτηκαν, και τέτοια πράγματα έχουν συμβεί όχι μόνο σε 

Φριστιανούς αλλά και σε Εβραίους, Πέρσες και ειδωλολάτρες - σε 

καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο συγγραφέας δεν υποστηρίζει ότι 

μια τέτοια γνώση αποκτάται μόνο από εξωτερικά ή εκτός σάρκας 

πνεύματα, αλλά μάλλον μέσω των προσωπικών Πνευματικών 

Αναλαμπών που υπάρχουν στον άνθρωπο.  

 

Νεκροταφείο  

Αν ονειρευτείτε πως είσαστε σ' ένα όμορφο και φροντισμένο 

νεκροταφείο, θα έχετε ανεπάντεχα νέα για την ανεύρεση κάποιου 

που τον είχατε πενθήσει ως νεκρό, και θα αποκτήσετε τους τίτλους 

κτημάτων που είχαν καταληφθεί από σφετεριστές. Αν δείτε ένα 

ξεχασμένο, γεμάτο βάτους νεκροταφείο, θα ζήσετε να δείτε όλους 

τους αγαπημένους σας να σας εγκαταλείπουν και να σας αφήνουν 

στη φροντίδα ενός ξένου. Για τους νέους που θα ιδούν στον ύπνο 

τους ότι περιπλανούνταν στα σιωπηλά δρομάκια των νεκρών, είναι 

σημάδι ότι θα βρουν τρυφερή ανταπόκριση και αγάπη από φίλους, 

αλλά θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν λύπες που οι φίλοι θα είναι 

ανήμποροι να αποτρέψουν.  

Νύφες που θα ονειρευτούν ότι περνούν νεκροταφείο πηγαίνοντας 

στη γαμήλια τελετή, θα στερηθούν τους συζύγους τους από 

μοιραία δυστυχήματα που θα συμβούν σε ταξίδια. Αν ονειρευτείτε 

πως περπατούσατε σε νεκροταφείο χειμώνα, σημαίνει ότι θα έχετε 

ένα μακρύ και σκληρό αγώνα με τη φτώχεια, και θα διαμείνετε 

μακριά από το σπίτι των παιδικών σας χρόνων, και θα αποχωριστείτε 

φίλους" αλλά αν δείτε τα σημάδια της άνοιξης, θα πάτε σε πιο 

ευχάριστα μέρη και θα χαρείτε τη συντροφιά φίλων. Για τους 

ερωτευμένους που θα ονειρευτούν πως βρέθηκαν σε νεκροταφείο, 

σημαίνει ότι ουδέποτε θα παντρευτούν μεταξύ τους, αλλά θα ιδούν 

άλλους να παίρνουν τη θέση τους. Για μια μητέρα που θα δει στον 

ύπνο της ότι πήγε φρέσκα λουλούδια σε νεκροταφείο, είναι σημάδι 

ότι η οικογένειά της θα διατηρήσει την καλή της υγεία. Για μια 

νεαρή χήρα που θα δει πως επισκέπτεται νεκροταφείο, σημαίνει ότι 
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σύντομα θα αντικαταστήσει τα πένθιμα φορέματα με τα γαμήλια. 

Αν αισθάνεται πίκρα και κατάθλιψη, θα έχει καινούργιες φροντίδες 

και λύπες. Για τους ηλικιωμένους που θα ονειρευτούν νεκροταφείο, 

είναι ένδειξη ότι σύντομα θα κάμουν ένα ταξίδι όπου θα βρουν 

τέλεια ανάπαυση. Αν ονειρευτείτε μικρά παιδιά να μαζεύουν 

λουλούδια ανάμεσα στους τάφους, σημαίνει αλλαγές προς την 

ευημερία, και ότι δε θα κλάψετε πάνω από τον τάφο κανενός φίλου 

σας. Ακόμη, είναι σημάδι καλής και μακρόχρονης υγείας.  

 

Νεκροφόρα  

Αν ονειρευτείτε νεκροφόρα, σημαίνει ανώμαλες οικογενειακές 

καταστάσεις και αποτυχία στην διαχείριση των επιχειρήσεων σας. 

Προμηνύεται επίσης θάνατος ή αρρώστια και λύπη κάποιου κοντινού 

σας προσώπου. Αν δείτε πως μια νεκροφόρα περνούσε από κοντά 

σας, σημαίνει πως θα χρειαστεί να νικήσετε κάποιον δυνατό εχθρό.  

 

Νέοι  

Αν δείτε νέους ανθρώπους στον ύπνο σας, σημαίνει ότι θα 

συμφιλιωθείτε με μέλη της οικογένειας σας και θα έχετε ευνοϊκές 

συνθήκες για τις τοποθετήσεις σας. Σο να ονειρευτείτε ότι είσθε 

νέος ξανά, σημαίνει ότι θα κάνετε μεγάλες προσπάθειες για να 

επαναφέρετε χαμένες ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς θα αποτύχετε. Για 

μια μάνα, το να δει τα παιδιά της μικρά ξανά, σημαίνει ότι παλιές 

πληγές θα επουλωθούν και εκείνη θα αισθανθεί νέα και δυνατή. Αν 

ονειρευτείτε μικρά παιδιά στο σχολείο, σημαίνει ευημερία και 

χρησιμότητα.  

 

Νέο έτος - Πρωτοχρονιά    
Αν δείτε στ’ όνειρό σας τον καινούργιο χρόνο, σημαίνει ευημερία 

και προβλέπονται γαμήλιες τελετές. Αν δείτε πως αντικρίζετε τον 

καινούργιο χρόνο με σκεπτικισμό, προβλέπεται αρραβώνας με 

δυσοίωνες συνθήκες.  

 

Νεράιδα  

Σο να ονειρευτεί κανείς μια νεράιδα, είναι καλός οιωνός σε όλες 

τις περιπτώσεις, μια που πάντα πρόκειται για μια σκηνή όπου 

εμφανίζεται ένα χαρούμενο παιδί ή γυναίκα.  
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Νερό  

Καθάρια νερά στ' όνειρο, σημαίνουν χαρά, ευημερία και 

ικανοποίηση. Αν τα νερά είναι θολά και βορβορώδη, υπάρχει 

κίνδυνος δυστυχίας. Νερά που πλημμυρίζουν το σπίτι σας, δείχνουν 

ότι με δυσκολία θα αντισταθείτε στο πονηρό, εκτός και δείτε τα 

νερά να κατεβαίνουν, οπότε θα υποκύψετε σε επικίνδυνο πειρασμό. 

Αν δείτε ότι προσπαθείτε να διώξετε τα νερά, αλλά τα πόδια σας 

βρέχονται όλο και περισσότερο, σημαίνει πως με πολλή προσπάθεια 

και προσοχή θα καταφέρετε να κατανικήσετε τη δυστυχία και την 

αρρώστια. Σο ίδιο ισχύει και για τα λασπόνερα που μπαίνουν μέσα 

σε σκάφος. Αν κάποιος δει πως έπεσε σε βρώμικα νερά, είναι 

σημάδι ότι θα κάνει πικρά λάθη και θα υποφέρει από αυτά. Αν δείτε 

πως πίνατε λασπόνερα, είναι προμήνυμα αρρώστιας, αλλά το να 

πίνετε καθαρό και δροσερό νερό σημαίνει πραγματοποίηση των 

ελπίδων.  

 

Νερουλάς  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας νερουλά, σημαίνει πως οι προοπτικές για 

ευημερία είναι ευνοϊκές και ότι θα υπάρξουν ευκαιρίες για έρωτα 

και απολαύσεις. Αν ονειρευτείτε τον εαυτό σας νερουλά, θα 

ανεβείτε σε υψηλότερες κοινωνικές θέσεις.   

 

Νέφτι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας νέφτι, είναι προμήνυμα πως το μέλλον σας 

επιφυλάσσει απογοητεύσεις και αποτυχίες. Για μια γυναίκα, το να 

ονειρευτεί ότι χρησιμοποιεί νέφτι για να γιατρέψει πληγές άλλων, 

είναι σημάδι πως θα αποκτήσει φιλίες και δεσμούς χάρη στον καλό 

χαρακτήρα της και τις πράξεις της.  

 

Νήμα  

Σο νήμα, σε όνειρο, σημαίνει επιτυχία στις επιχειρήσεις και την 

ύπαρξη ενός εργατικού προσώπου στην οικογένειά σας. Για τη νέα 

γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι στη δουλειά της μεταχειρίζεται 

κλωστές, είναι σημάδι ότι θα εκτιμηθεί από αξιόλογο πρόσωπο στη 

ζωή της.  
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Νησί  

Αν ονειρευτείτε πως είσαστε σε νησί που περιβάλλεται από καθαρό 

νερό, σημαίνει ευχάριστα ταξίδια και επιτυχείς επιχειρήσεις. Για μια 

γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει ευτυχισμένο γάμο. Ένα ξερονήσι, 

στ' όνειρο, σημαίνει την απώλεια ευτυχίας και σπατάλη χρημάτων. 

Αν δείτε ένα νησί, σημαίνει άνεση και ευημερία μετά από σκληρό 

αγώνα και ανησυχίες. Αν δείτε ανθρώπους πάνω σε νησί, σημαίνει 

πως θα αγωνιστείτε να τοποθετήσετε τον εαυτό σας ψηλότερα από 

άλλους. 

Νίκη  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κερδίζετε κάποια νίκη, είναι σημάδι ότι 

θ' αντισταθείτε με μεγάλη επιτυχία στις επιθέσεις των εχθρών σας. 

Για τους άντρες, ένα τέτοιο όνειρο είναι σημάδι πως οι γυναίκες 

δεν θα μπορούν να τους αντισταθούν.   
 

Νομίσματα  

Αν ονειρευτείτε χρυσά νομίσματα, σημαίνει ευημερία και πολλή 

ευχαρίστηση από επίσκεψη αξιοθέατων και υπερπόντιων ταξιδιών. 

Σα ασημένια νομίσματα στο όνειρο είναι κακός οιωνός. Διχόνοιες 

θα παρουσιαστούν και στις πιο αρμονικές οικογένειες. Για μια 

κοπέλα που θα δει στ' όνειρό της τον αγαπημένο της να της δίνει 

ένα ασημένιο νόμισμα, σημαίνει ότι θα την αφήσει «στα κρύα του 

λουτρού». Σα χάλκινα νομίσματα σημαίνουν απελπισία και σωματικό 

μόχθο. Σα νικελένια, σημαίνουν πως θα καταπιαστείτε με εργασία 

της πιο ταπεινής μορφής. Αν τα ασημένια νομίσματα είναι το 

ιδανικό για σας χρήμα, και δείτε τέτοια νομίσματα καθαρά και 

αστραφτερά, ή δείτε ξεκάθαρα πως είναι στην κατοχή σας, το 

όνειρο είναι ευοίωνο.  

 

Νοσοκομείο  

Αν ονειρευτείτε πως νοσηλευόσαστε σε νοσοκομείο, κάποια 

επιδημία θα προσβάλει την περιοχή σας και εσείς με δυσκολία θα 

αποφύγετε τη μόλυνση. Αν δείτε πως επισκεπτόσαστε ασθενείς σε 

νοσοκομείο, σημαίνει πως θα ακούσετε άσχημα νέα από κάποιον 

που λείπει.  
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Νοσοκόμος  

Αν ονειρευτείτε πως μια νοσοκόμα βρίσκεται στο σπίτι σας, 

προμηνύεται αρρώστια ή άτυχες επισκέψεις σε φίλους. Αν δείτε πως 

η νοσοκόμα φεύγει από το σπίτι σας, σημαίνει καλή υγεία στην 

οικογένεια σας. Για μια νέα γυναίκα που θα δει πως είναι 

νοσοκόμα, σημαίνει πως θα έχει την εκτίμηση των άλλων λόγω της 

αυτοθυσίας της. Αν δει πως φεύγει από κάποιον ασθενή, σημαίνει 

πως θα πέσει θύμα απάτης.  

 

Νοσταλγία  

Αν ονειρευτείτε πως υποφέρατε από νοσταλγία, σημαίνει πως θα 

χάσετε ευκαιρίες να ταξιδέψετε και να κάνετε ευχάριστες 

επισκέψεις.    
Νουθεσία  

Αν δείτε πως νουθετείτε το γιο ή την κόρη σας, ή κάποιο νεαρό 

άτομο, σημαίνει ότι οι καλές αρχές που έχετε θα σας 

εξασφαλίσουν εύνοιες, και με τα χαρίσματα σας θα αποκτήσετε 

περιουσία.  

 

Νούμερα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας αριθμούς, σημαίνει πως ορισμένες 

διαταραχές στη δουλειά θα σας δημιουργήσουν ανησυχίες και 

απογοήτευση.  

 

Νούφαρα  

Αν δείτε να φυτρώνουν νούφαρα, σημαίνει πως θα υπάρξει ένα 

ανακάτωμα ευτυχίας, θλίψης και στέρησης.  

 

Ντάλια  

Αν δείτε ντάλιες στ’ όνειρό σας - φρέσκιες και λαμπερόχρωμες - 

είναι σημάδι καλοτυχίας.  

 

Ντάμα  

Αν ονειρευτείτε πως παίζατε ντάμα, θα μπλεχτείτε σε δυσκολίες 

σοβαρής μορφής, και ξένοι άνθρωποι θα μπουν στη ζωή σας και θα 
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προσπαθήσουν να σας βλάψουν. Αν δείτε πως κερδίσατε το παιχνίδι, 

θα επιτύχετε σε μιαν αμφίβολη επιχείρηση.  

 

Ντεπόζιτο    
Ντεπόζιτο, στο όνειρο, είναι προάγγελμα ευημερίας, που θα σας 

ικανοποιήσει πέρα από κάθε προσδοκία. Αν δείτε ότι το ντεπόζιτο 

στάζει, προμηνύεται απώλεια στις εμπορικές υποθέσεις σας.  

 

Ντέφι  

Αν δείτε στον ύπνο σας ντέφι, είναι σημάδι σύντομης 

ευχαρίστησης που θα προέλθει από κάποιο ασυνήθιστο περιστατικό.  

 

Ντομάτες  

Αν ονειρευτείτε ότι τρώγατε ντομάτες, είναι δείγμα καλής υγείας. 

Αν τις είδατε να φυτρώνουν, σημαίνει οικογενειακή ευτυχία. Για τη 

νέα γυναίκα που θα δει στ' όνειρο της ώριμες ντομάτες, 

προλέγονται απολαύσεις και ευτυχισμένος γάμος.  

 

Ντουέτο  

Αν ονειρευτείτε πως ακούγατε ένα ντουέτο, σημαίνει δυσάρεστα 

νέα από μακριά, που όμως δεν θα κρατήσουν πολύ γιατί ευχάριστες 

ειδήσεις θα αντικαταστήσουν τις δυσάρεστες.  

 

Ντουλάπι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα ντουλάπι, σημαίνει ευχαρίστηση και 

άνεση, ή φτώχεια και στενοχώρια, ανάλογα με το αν το ντουλάπι 

είναι καθαρό και γεμάτο με αστραφτερά σκεύη, ή άδειο και 

βρώμικο.  

 

Ντύσιμο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως δυσκολευόσασταν να ντυθείτε, 

σημαίνει πως κάποιο πονηρό πρόσωπο θα σας στενοχωρήσει και θα 

προσπαθήσει να σας βγάλει από το σωστό δρόμο.  Αν δείτε πως 

βιαζόσασταν να ντυθείτε, για να προλάβετε το τραίνο, και δεν τα 

καταφέρατε, σημαίνει πως θα ενοχληθείτε εξαιτίας τρίτων. Πρέπει 
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να προσπαθήσετε ώστε να εξαρτιόσαστε μόνο από τις δικές σας 

δυνάμεις, για να νιώσετε την ικανοποίηση της επιτυχίας.  

 

Νύμφες  

Αν δείτε στο όνειρο σας νύμφες να κολυμπούν σε καθαρό νερό, 

σημαίνει πως οι ερωτικές σας επιθυμίες θα πραγματοποιηθούν με 

τον καλύτερο τρόπο. Εύθυμες συγκεντρώσεις θα σας 

διασκεδάσουν. Αν δείτε νύμφες να βρίσκονται έξω από το φυσικό 

τους περιβάλλον, σημαίνει απογοητεύσεις. Για τη νέα γυναίκα που 

θα δει νύμφες να κολυμπούν, σημαίνει πως θα έχει μεγάλη χάρη ή 

ευχαρίστηση, αλλά δεν θα βρίσκεται απόλυτα μέσα σε ηθικά 

πλαίσια. Αν ονειρευτεί πως είναι νύμφη, είναι σημάδι πως 

χρησιμοποιεί τα θέλγητρα της με εγωιστικές προθέσεις σε βάρος 

των αντρών.  

 

Νιπτήρας  

Νέες φροντίδες θα σας απασχολήσουν και θα δώσουν ευχαρίστηση 

σε τρίτους και σε σας ενδιαφέρον, αν δείτε στ’ όνειρό σας νιπτήρα. 

Αν δείτε πως είχατε το πρόσωπο και τα χέρια μέσα σε νιπτήρα με 

καθαρό νερό, γρήγορα οι ευχές σας να συνδεθείτε με πρόσωπο που 

σας ενδιαφέρει θα πραγματοποιηθούν. Βρώμικος και ραγισμένος 

νιπτήρας σημαίνει ότι θα μπλεχτείτε σε παράνομες υποθέσεις που 

θα στενοχωρήσουν τους άλλους και σε σας θα δώσουν επιπόλαιες 

τέρψεις.  

 

Νύφη  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τη νύφη σας (σύζυγο του γιου σας), είναι 

σημάδι ότι κάποιο ασυνήθιστο περιστατικό θα συμβάλει στην 

ευτυχία σας ή θα σας προκαλέσει ανησυχία, ανάλογα με το αν 

ήταν ευχάριστη ή παράλογη.  

Για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως είναι νύφη, είναι σημάδι 

πως γρήγορα θα λάβει κληρονομιά που θα την χαροποιήσει 

εξαιρετικά, με την προϋπόθεση ότι θα νιώθει ευχαρίστηση 

κάνοντας τη νυφική της τουαλέτα. Αν ήταν δυσαρεστημένη, θα 

δοκιμάσει   απογοητεύσεις στις προσδοκίες της. Αν δείτε στον ύπνο 

σας ότι φιλάτε νύφη, σημαίνει ευτυχισμένη συμφιλίωση ανάμεσα 

σε φίλους.  
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Για μια νύφη που θα δεί ότι φιλά άλλους, το όνειρο προλέγει πολλούς 

φίλους και απολαύσεις. Αν δείτε πως σας φιλούν, σημαίνει ότι θα 

απολαύσετε υγεία και ότι ο καλός σας θα κληρονομήσει 

αναπάντεχη περιουσία. Αν ονειρευτείτε πως φιλήσατε νύφη που 

φαινόταν πολύ σκεφτική και άρρωστη, είναι σημάδι ότι δε θα είστε 

ευχαριστημένος με την επιτυχία σας και την ενέργεια φίλων σας. 

Αν μια νύφη ονειρευτεί πως ήταν αδιάφορη προς το σύζυγό της, 

είναι προμήνυμα ότι πολλά άτυχα περιστατικά θα σκιάσουν τις 

χαρές τους.  

 

Νυφικά ρούχα  

Αν δείτε ότι φορούσατε φορεσιά γάμου, θα λάβετε μέρος σε 

ευχάριστες υποθέσεις και θα συναντηθείτε με φίλους. Αν τα ρούχα 

ήταν λερωμένα ή ακατάστατα, σημαίνει ότι θα χαλάσουν οι 

σχέσεις σας με πρόσωπο που θαυμάζετε πολύ.  

 

Νύχτα  

Αν δείτε στ' όνειρό σας ότι γύρω απλώνεται νύχτα, θα πρέπει να 

περιμένετε ασυνήθιστη καταπίεση και ταλαιπωρίες στις 

επιχειρήσεις. Αν η νύχτα διαλύεται σιγά-σιγά, σημαίνει ότι 

καταστάσεις που φαίνονταν άσχημες, θα ξεκαθαρίσουν, και οι 

υποθέσεις σας θα γνωρίσουν ευημερία.  

 

Νυχτερίδα  

Σρομερή είναι η μοίρα του άτυχου που θα ονειρευτεί αυτό το 

άσχημο ζώο. Λύπες και συμφορές τον περιμένουν, θάνατος 

συγγενών και φίλων, απώλεια μελών του σώματος ή της όρασης 

μπορεί να ακολουθήσουν, αν δείτε στον ύπνο σας αυτά τα 

διαβολικά τέρατα. Μια λευκή νυχτερίδα είναι σχεδόν σίγουρο 

σημάδι θανάτου. υχνά αυτό το όνειρο ακολουθεί ο θάνατος 

παιδιού.  

 

Νυχτικό- Πιτζάμα 

Αν ονειρευτείτε πως φοράτε το νυχτικό σας, θα προσβληθείτε από   
ελαφριά ασθένεια. Αν δείτε άλλους να φορούν νυχτικό, σημαίνει 

πως θα λάβετε δυσάρεστα νέα από φίλους που λείπουν, και οι 

επιχειρήσεις σας θα έχουν κάποια προβλήματα. Αν ένας 
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ερωτευμένος δει την αγαπημένη του με νυχτικό, σημαίνει πως 

εκείνη θα τον διώξει.  

 

Νυχτοπούλι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι ακούσατε τη διαπεραστική φωνή ενός 

νυχτοπουλιού, προβλέπεται πως θα ξαφνιαστείτε και θα 

στεναχωρηθείτε λόγω της σοβαρής αρρώστιας ή του θανάτου 

κάποιου αγαπημένου.  

 

Ξενοδοχείο  

Αν ονειρευτείτε πως ζείτε σε ξενοδοχείο, είναι σημάδι ότι έρχεται 

άνεση και κέρδος. Αν δείτε πως επισκεπτόσαστε γυναίκες σε 

ξενοδοχείο, σημαίνει πως η ζωή σας είναι ακόλαστη. Αν δείτε ένα 

όμορφο ξενοδοχείο, προμηνύεται πλούτος και ταξίδια. Αν δείτε πως 

είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείων, σημαίνει πως θα κερδίσετε μεγάλη 

περιουσία. Αν δείτε πως δουλεύετε σε ξενοδοχείο, θα βρείτε μια πιο 

αποδοτική δουλειά από αυτή που έχετε. Αν δείτε πως θέλετε να 

αποκτήσετε ξενοδοχείο, αλλά δεν μπορείτε, σημαίνει πως θα 

απογοητευτείτε στην προσπάθεια σας να αποκτήσετε πλούτο και 

ευτυχία.  

 

Ξένος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας έναν ξένο που σας αρέσει, σημαίνει καλή 

υγεία και ευχάριστο περιβάλλον, αν δεν σας αρέσει, να περιμένετε 

απογοητεύσεις. Αν δείτε πως εσείς είστε ξένος, σημαίνει σταθερές 

φιλίες.  

 

Ξεπούλημα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι ξεπουλάτε οτιδήποτε, σημαίνει ότι θα 

δοκιμάσετε στενοχώριες στη δουλειά σας.  

 

Ξεχορτάριασμα    
Σο να δείτε στον ύπνο σας ότι ξεχορταριάζατε, είναι σημάδι πως 

θα συναντήσετε δυσκολία στην προώθηση κάποιας εργασίας που 

θα σας φέρει οπωσδήποτε διακρίσεις. Αν ονειρευτείτε ότι άλλοι 

ξεχορτάριαζαν, είναι προμήνυμα ότι θα σας δημιουργηθούν φόβοι 
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και ανησυχίες, γιατί υπάρχουν πιθανότητες εχθροί σας να 

επιχειρήσουν να σας χαλάσουν τα σχέδιά σας.  

 

Ξηρασία  

Πρόκειται για ένα πολύ άσχημο όνειρο που προοιωνίζεται 

προστριβές μεταξύ κρατών και αιματοχυσία. Ναυάγια και 

καταστροφές καθώς και άλλες συμφορές θα συμβούν, που δεν θα 

αφήσουν τις προσωπικές σας υποθέσεις ανεπηρέαστες.  

 

Ξηροί καρποί  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως μαζεύατε ξηρούς καρπούς, 

προβλέπονται επιτυχείς επιχειρήσεις και μεγάλη τύχη στην αγάπη. 

Αν δείτε πως τους τρώγατε, σημαίνει πως η ευημερία θα σας 

βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τις επιθυμίες σας. Για τη γυναίκα 

που θα ονειρευτεί ξηρούς καρπούς, σημαίνει πως η τύχη της θα τη 

βοηθήσει σ' όλα.  

 

Ξίδι  

Αν ονειρευτείτε ότι πίνατε ξίδι, σημαίνει πως θα στενοχωρηθείτε 

και θ' ανησυχήσετε για κάτι που έχετε αναλάβει. Σο να δείτε ότι 

χρησιμοποιούσατε ξίδι σε σαλάτα ή άλλα χορταρικά, είναι σημάδι 

ότι οι στενοχώριες σας προχωρούν σε βάθος. Σο όνειρο στο οποίο 

θα δείτε ξίδι είναι πάντοτε δυσοίωνο και σημαίνει ανακατέματα 

και ανησυχίες.  

 

Ξινό  

Αν δείτε πως πίνατε κάτι ξινό, το όνειρό σας είναι αντίθετο και 

προοιωνίζεται αγωνία. Για μια νέα γυναίκα που είδε πως έπινε ξινά 

λικέρ, σημαίνει ότι μπορεί να παγιδευτεί σε επικίνδυνες 

καταστάσεις, ακόμη και η υγεία της μπορεί να διατρέξει κίνδυνο. 

Αν ονειρευτείτε δηλητηριώδη οξέα, μπορεί να αποκαλυφθεί κάποια 

προδοσία εναντίον σας.  

 

Ξιφολόγχη  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας ξιφολόγχη, σημαίνει ότι εχθροί θα σας 

κρατήσουν υπό την εξουσία τους, εκτός αν δείτε πως καταφέρατε 

ν' αρπάξετε την ξιφολόγχη.  

 

Ξίφος  

Αν δείτε ότι φορούσατε ξίφος, είναι ένδειξη τιμητικής θέσης. Αν 

ονειρευτείτε ότι σας πήραν το ξίφος, σημαίνει ήττα. πασμένο 

ξίφος προλέγει απόγνωση.  

 

Ξύλα  

Αν δείτε ξύλα στον ύπνο σας, σημαίνει φυσιολογική αλλαγή στις 

υποθέσεις σας. Αν τα ξύλα ήταν χλωρά, η αλλαγή θα φέρει τύχη. 

Ξύλα που καίγονταν προλέγουν ότι τα σχέδιά σας θα έχουν 

ικανοποιητική εξέλιξη. Ευημερία θα είναι το αποτέλεσμα των 

προσπαθειών σας. Αν δείτε ότι ανακατεύατε φωτιές, σημαίνει ότι 

θα κερδίσετε στον αγώνα έπειτα από αποφασιστική μάχη. Ξύλα 

στοιβαγμένα προλέγουν απογοητευτικές επιχειρήσεις και 

παρεξηγήσεις ανάμεσα στους ερωτευμένους.  

 

Ξυλεία  

Αν ονειρευτείτε ξυλεία, σημαίνει πολλά και δύσκολα εγχειρήματα, 

αλλά μικρή ανταπόδοση ή ευχαρίστηση. Αν δείτε σωρούς ξύλων να 

καίγονται, σημαίνει κέρδος από αναπάντεχη πηγή. Αν δείτε πως 

πριονίζατε ξύλα, σημαίνει κακές συναλλαγές και δυστυχία.  

 

Ξυλοκόπημα  

Άσχημο όνειρο το να δει κανείς πως τον δέρνει κάποιο οργισμένο 

πρόσωπο: προμηνύονται οικογενειακές διενέξεις και καυγάδες. Αν 

δείτε πως δέρνατε ένα παιδί, σημαίνει πως θα κερδίσετε ένα μικρό  

πλεονέκτημα έναντι κάποιου άλλου, ίσως και να σημαίνεται μια 

τάση για σκληρή μεταχείριση των παιδιών.  

 

Ξυλοπάπουτσα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ξύλινα παπούτσια, σημαίνει περιπλάνηση 

και φτώχεια. Οι ερωτευμένοι θα υποφέρουν από απιστίες του 

αγαπημένου προσώπου.  
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Ξυλοπόδαρα  

Αν ονειρευτείτε ότι περπατούσατε με ξυλοπόδαρα, σημαίνει ότι η 

περιουσία σας δε στηρίζεται σε σταθερές βάσεις. Σο να δείτε ότι 

πέσατε από ξυλοπόδαρα ή ότι τα αισθανθήκατε σπασμένα, είναι 

προμήνυμα ότι θα υποστείτε ζημιές διότι εμπιστευθήκατε τις 

υποθέσεις σας στη φροντίδα άλλων.  

 

Ξυλουργός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ξυλουργούς να εργάζονται, είναι 

προμήνυμα ότι θα αναλάβετε μια τίμια προσπάθεια για να 

καλυτερέψετε τη μοίρα σας, εγκαταλείποντας την ως τώρα 

ανέμελη ζωή σας.  

 

Ξύπνημα  

Αν ονειρευτείτε πως κοιμόσασταν και ξυπνήσατε, σημαίνει ότι θα 

σας συμβούν παράξενα περιστατικά που θα σας φέρουν 

μελαγχολία. Αν δείτε στον ύπνο σας πως διασχίζατε ένα πράσινο, 

θαλερό τοπίο και είχατε την αίσθηση ότι δεν επρόκειτο για όνειρο, 

αλλά για μια εμπειρία από τον ξύπνιο σας, σημαίνει ότι κάτι καλό 

και λαμπερό σας περιμένει, αλλά θα υπάρξουν απογοητεύσεις που 

θα παρεμβληθούν ανάμεσα στο παρόν και σ' εκείνο το χρόνο.  

 

Ξυπνητήρι  

Αν ονειρευτείτε πως ακούσατε ξυπνητήρι, σημαίνει ότι κάτι θα γίνει 

που θα σας προκαλέσει ανησυχία.  

 

Ξυπόλυτος    
Αν δείτε πως περιπλανιόσασταν τη νύχτα ξυπόλυτος με σχισμένα 

ρούχα, σημαίνει ότι δε θα ευοδωθούν οι προσδοκίες σας, και κακές 

επιδράσεις θα παρεμβάλλονται σε κάθε σας προσπάθεια.  

 

Ξυράφι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ξυράφι, προοιωνίζονται διαφωνίες και 

φιλονικίες. Αν δείτε πως κοβόσαστε με ξυράφι, σημαίνει πως δεν θα 
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έχετε τύχη σε κάποια συμφωνία που πρόκειται να κάνετε. Αν δείτε 

πως πολεμάτε με ένα ξυράφι, σημαίνει πως θ' απογοητευτείτε από 

τη δουλειά σας και πως κάποιος θα σας βασανίσει περισσότερο από 

όσο μπορείτε ν’ αντέξετε. Ένα σπασμένο ή σκουριασμένο ξυράφι 

είναι σημάδι αναπόφευκτης ενόχλησης.  

 

Ξύρισμα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι σας ξυρίζουν, σημαίνει πως θα κάνετε 

σχέδια για την καλή οργάνωση της δουλειάς σας, αλλά τελικά δεν 

θα μπορέσετε να τα πραγματοποιήσετε από έλλειψη δυναμισμού. 

Αν δείτε πως είστε ξυρισμένος, σημαίνει πως θα εξαπατηθείτε από 

υποκριτές. Αν δείτε πως ξυριζόσαστε μόνος σας, σημαίνει πως θα 

γίνετε το αφεντικό στην επιχείρηση και στο σπίτι σας, αλλά δεν θα 

υπολογίσετε πως η παρουσία κάποιου φιλόνικου προσώπου θα σας 

δημιουργήσει προβλήματα. Αν δείτε το πρόσωπο σας να είναι 

μαλακό, σημαίνει πως θ' απολαύσετε ηρεμία και πως η συμπεριφορά 

σας δεν θα ενοχλήσει τους φίλους σας. Αν το δείτε γερασμένο και 

σκληρό, σημαίνει πως θα υπάρξουν προβλήματα στο γάμο. Αν δείτε 

ότι το ξυράφι σας ήταν παλιό και έκοβε το πρόσωπο σας, σημαίνει 

πως θα δώσετε αφορμή στους φίλους σας να επικρίνουν τη 

συμπεριφορά σας.  

Αν δείτε πως είχατε γκρίζα γένια, σημαίνει πως θα φερθείτε τελείως 

άδικα στους ανθρώπους που εξαρτιόνται από εσάς. Για τη γυναίκα 

που θα δει στ' όνειρο της άντρες να ξυρίζονται, προβλέπεται πως ο 

χαρακτήρας της θα κηλιδωθεί από τη ροπή της για τις απολαύσεις. 

Αν δει πως ξυριζόταν η ίδια, σημαίνει πως από την συμπεριφορά της 

θα λείψει η θηλυκότητα και οι άντρες δεν θα θέλουν να κάνουν 

παρέα μαζί της.    
 

Ξυστρί  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ξυστρί αλόγου, είναι σημάδι ότι θα 

χρειαστεί να υποστείτε μεγάλους κόπους για να επιτύχετε πλούτο 

και άνεση.  

 

Ξύστρισμα αλόγου  

Αν δείτε πως ξυστρίζατε άλογο, σημαίνει ότι θα πρέπει να 

αγωνιστείτε σκληρά, τόσο με το μυαλό όσο και με τα χέρια, ώσπου 
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να φτάσετε στα ύψη των φιλοδοξιών σας, αν όμως δείτε πως το 

ξυστρίσατε μ' επιτυχία, θα φτάσετε σ' αυτό το ύψος οτιδήποτε κι αν 

συμβεί.  

 

Οβίδα  

Αν δείτε στον ύπνο σας οβίδες, προμηνύονται θυμοί και φιλονικίες 

που θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Πολλά δυσάρεστα περιστατικά 

θα ακολουθήσουν αυτό το όνειρο.  

 

Οδοντίατρος  

Αν δείτε ότι ο οδοντίατρος εργάζεται στο στόμα σας, αυτό 

σημαίνει ότι θα έχετε λόγους ν' αμφιβάλλετε για την τιμή και 

ειλικρίνεια κάποιου προσώπου που εκτιμούσατε πολύ μέχρι τώρα. Σο 

να δείτε οδοντίατρο να δουλεύει στο στόμα νέας γυναίκας, 

σημαίνει πως θα σοκαριστείτε για κάποιο σκάνδαλο στο κοντινό 

σας περιβάλλον.  

 

Οδοντογλυφίδες  

Οι οδοντογλυφίδες, στ' όνειρο, προμηνούν ότι μικροανησυχίες και 

αντιζηλίες θα σας ενοχλήσουν, αν τους δώσετε προσοχή. Αν δείτε 

ότι χρησιμοποιούσατε οδοντογλυφίδα, θα πάρετε μέρος σε 

σκευωρία εναντίον φίλου σας.  

 

Οικογένεια  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας την οικογένεια σας να ζει με αρμονία και 

ευτυχία, σας περιμένουν υγεία και ευχάριστες καταστάσεις.  Αν 

όμως ονειρευτείτε την οικογένειά σας να βασανίζεται από 

αρρώστια και διαμάχες, σας περιμένουν απογοητεύσεις.  

 

Οικόσημο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας το οικόσημό σας -- όσοι βέβαια έχετε -- 

σημαίνει ότι σας περιμένει κακοτυχία. Ουδέποτε θα αποχτήσετε 

έναν τίτλο.  

 

Οικοτροφείο  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας οικοτροφείο, είναι προμήνυμα ότι θα έχετε 

μπλεξίματα και ανωμαλίες στις επιχειρήσεις σας, και είναι πιθανόν 

να αλλάξετε τη διαμονή σας.  

 

Ομελέτα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι σας σερβίρουν ομελέτα, σημαίνει πως 

θα σας κολακέψουν με σκοπό να σας εξαπατήσουν. Αν δείτε πως 

τρώτε ομελέτα, σημαίνει πως θα σας επιβληθεί κάποιος που 

ουσιαστικά δεν αξίζει την εμπιστοσύνη σας.  

 

Ομίχλη  

Αν ονειρευτείτε πως ταξιδεύατε μέσα σε πυκνή ομίχλη, σημαίνει 

πως θ' αντιμετωπίσετε προβλήματα και ανησυχίες στη δουλειά σας. 

Αν δείτε πως βγήκατε από την ομίχλη, σημαίνει πως θα κάνετε ένα 

δύσκολο ταξίδι που θα σας φέρει κέρδη. Για μια γυναίκα που θα 

ονειρευτεί πως βρέθηκε μέσα στην ομίχλη, προβλέπεται πως θα 

ανακατευτεί σε κάποιο σκάνδαλο, αλλά αν δει πως βγήκε από την 

ομίχλη, σημαίνει πως θα καταφέρει να αποδείξει την αθωότητα της. 

Αν δείτε άλλους να βρίσκονται μέσα στην ομίχλη, σημαίνει πως θα 

επωφεληθείτε από τις ατυχίες των άλλων.  

 

Ομορφιά  

Η ομορφιά, με οποιαδήποτε μορφή κι αν την ονειρευτείτε, είναι 

καλό σημάδι. Αν δείτε μια όμορφη γυναίκα, μπορείτε να περιμένετε 

ευχαρίστηση και κερδοφόρες επιχειρήσεις. Ένα καλοκαμωμένο και   
όμορφο παιδί προμηνά αμοιβαία αγάπη και ευτυχισμένη ένωση. Σο 

να ονειρευτείτε όμορφα πράγματα, είναι προμήνυμα ευτυχίας σε 

όλα τα πρόσωπα που συνδέονται μαζί σας. Για τον ερωτευμένο που 

θα ονειρευτεί πως η αγαπημένη του είναι όμορφη στην ψυχή και 

στο σώμα, σημαίνει πως σύντομα θα κάνει έναν αξιοζήλευτο γάμο. 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας το δικό σας πρόσωπο όμορφο, σημαίνει πως 

θα ευνοηθείτε από την τύχη.  

 

Ομπρέλα  

Αν ονειρευτείτε ότι κρατούσατε ομπρέλα, είναι σημάδι ότι θα 

έχετε φασαρίες και ενοχλήσεις. Αν άλλοι κρατούσαν ομπρέλα, 

σημαίνει πως θα σας ζητηθεί βοήθεια. Σο να δείτε στ’ όνειρό σας 
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ότι δανειστήκατε ομπρέλα, είναι προμήνυμα παρεξήγησης με καλό 

φίλο. Αν δανείσατε ομπρέλα, άσπονδοι φίλοι θα σας πληγώσουν. Αν 

δείτε πως χάσατε ομπρέλα, έμπιστο πρόσωπο θα σας στενοχωρήσει. 

πασμένη και σχισμένη ομπρέλα σημαίνει παρεξήγηση. Αν δείτε 

πως έβρεχε ή είχε λιακάδα και κρατούσατε ομπρέλα για να 

προφυλαχτείτε, είναι σημάδι μεγάλης ευημερίας και ευχαρίστησης.  

 

Ομπρελίνο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας νέα κορίτσια να κρατάνε ομπρελίνα, είναι 

σημάδι ευημερίας και ευτυχίας. πασμένο ομπρελίνο, στ' όνειρο, 

προλέγει αρρώστια και θάνατο νεαρού προσώπου.  

 

Όπερα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως παρακολουθούσατε όπερα, σημαίνει 

ότι θα διασκεδάσετε μαζί με αγαπημένους φίλους και πως οι 

τρέχουσες υποθέσεις σας θα εξελιχθούν ευνοϊκά.  

 

Οραματισμός  

Αν ονειρευτείτε οποιοδήποτε όραμα, να περιμένετε ασυνήθιστες 

εξελίξεις στις επιχειρήσεις σας και μια διαφορετική ατμόσφαιρα 

στην ιδιωτική ζωή σας. Σα πράγματα για ένα διάστημα θα σας 

έρθουν ανάποδα, και ενώ οι αλλαγές στις επιχειρήσεις και στην 

ιδιωτική ζωή σας θα φανούν άσχημες, τελικά θα δημιουργηθεί 

βελτίωση σε όλους τους τομείς.  

 

Όπιο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας όπιο, σημαίνει πως ξένα πρόσωπα θα 

υπονομεύσουν το δρόμο σας προς την επιτυχία, με ύπουλο τρόπο.  

 

Όργανο (αρμόνιο)  

Αν ονειρευτείτε πως ακούγατε τον ήχο αρμόνιου, προβλέπονται 

φιλίες διαρκείας και γερά θεμελιωμένη περιουσία. Αν δείτε στ’ 

όνειρό σας αρμόνιο μέσα σ' εκκλησία, προβλέπεται αποχωρισμός 

στην οικογένεια και ίσως θάνατος ενός συγγενή. Αν δείτε πως 

παίζατε ωραία μουσική με εκκλησιαστικό όργανο, σημαίνει πως θ' 

αποκτήσετε υλικές ανέσεις και κοινωνική διάκριση. Αν ακούσατε στ’ 
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όνειρό σας θλιβερό τραγούδι με συνοδεία αρμόνιου, σημαίνει πως 

επίκεινται κουραστικές για σας καταστάσεις και ίσως απώλεια 

φίλων ή κάποιας θέσης.  

 

Οργανοπαίκτης  

Αν δείτε στ' όνειρό σας έναν οργανοπαίκτη, σημαίνει πως ένας 

φίλος θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τις βιαστικές του 

ενέργειες. Για την κοπέλα που θα ονειρευτεί ότι έπαιζε ένα όργανο, 

σημαίνει πως θα είναι τόσο απαιτητική στην αγάπη ώστε να 

απειλείται με εγκατάλειψη.  

 

Οργή  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι είστε οργισμένος, προβλέπονται 

καυγάδες και κακή συμπεριφορά προς τους φίλους σας. Αν δείτε 

άλλους οργισμένους, είναι σημάδι δυσμενών συνθηκών για τις 

επιχειρήσεις και δυστυχία στην κοινωνική σας ζωή. Αν μια κοπέλα 

ονειρευτεί οργισμένο τον αγαπημένο της, σημαίνει πως θα έχει 

κάποιες διαφωνίες μαζί του.  

 

Ορείχαλκος (μπρούντζος)  

Για μια γυναίκα που θα ονειρευτεί ένα μπρούντζινο άγαλμα, 

σημαίνει    ότι θα αποτύχει στην προσπάθειά της να κερδίσει το 

πρόσωπο που έχει αποφασίσει να κάμει άντρα της. Αν το άγαλμα 

μοιάζει ζωντανό, ή κινείται, θα μπλεχτεί σε μια ερωτική υπόθεση, 

αλλά δε θα υπάρξει γάμος. Απογοήτευση σε κάποιο πρόσωπο μπορεί 

να ακολουθήσει αυτό το όνειρο. Αν ονειρευτείτε μπρούντζινα 

ερπετά ή έντομα, είναι σημάδι ότι θα κατατρεχτείτε από το φθόνο 

και ότι σας απειλεί καταστροφή. Αν δείτε μπρούντζινα μέταλλα, 

σημαίνει ότι η περιουσία σας δεν είναι σίγουρη και ικανοποιητική.  

 

Όρκος  

Όταν θα δείτε στ’ όνειρό σας πως παίρνετε όρκο, ετοιμαστείτε για 

διαφωνίες και λογομαχίες στην ώρα που θα ξυπνήσετε.  

 

Ορτύκια  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας ζωντανά ορτύκια, είναι ένας πολύ καλός 

οιωνός. Αν τα ορτύκια ήταν ψόφια, σας περιμένουν σοβαρές 

ατυχίες. Αν δείτε πως σκοτώνατε ορτύκια, σημαίνει πως θα 

συμπεριφερθείτε άσχημα στους καλύτερους φίλους σας. Αν δείτε 

πως τρώγατε ορτύκια, προβλέπονται υπερβολές στην προσωπική σας 

ζωή.  

 

Ορυκτό  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ορυκτά, σημαίνει πως η τωρινή άσχημη 

κατάσταση σας θα γίνει γρήγορα καλύτερη. Αν δείτε πως 

περπατούσα- τε πάνω σε ορυκτά, σημαίνει πως θα βρεθείτε σε 

δύσκολη θέση από την οποία θα ξεφύγετε και θα βελτιώσετε το 

περιβάλλον σας.  

 

Ορφανός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι δίνατε συλλυπητήρια σε ορφανά, 

σημαίνει πως οι ανησυχίες των άλλων θα σας αγγίξουν και θ' 

αναγκαστείτε ίσως να θυσιάσετε τη διασκέδασή σας. Αν τα 

ορφανά είχαν κάποια συγγένεια μαζί σας, σημαίνει πως θ' 

αναλάβετε καινούργια καθήκοντα που θα σας απομακρύνουν από 

τους φίλους σας.   

 

Ορχήστρα  

Αν ονειρευτείτε πως συμμετείχατε σε ορχήστρα, σημαίνει 

ευχάριστες διασκεδάσεις και πιστή και μορφωμένη σύντροφο. Αν 

δείτε πως ακούγατε μουσική ορχήστρας, σημαίνει πως οι γνώσεις 

που έχετε για τους ανθρώπους σας κάνουν ένα αγαπητό πρόσωπο 

και πως όλες οι χάρες θα σας δοθούν απλόχερα.  

 

Όστρακα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας όστρακα, σημαίνει πως θα 

προβληματιστείτε στην προσπάθειά σας να σώσετε την περιουσία 

κάποιου άλλου.  

 

Οστρακιά  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι υπάρχει επιδημία οστρακιάς, σημαίνει 

πως κινδυνεύετε από αρρώστια ή από την επιρροή κάποιου εχθρού. 

Αν δείτε πως ένας συγγενής σας πέθανε από οστρακιά, σημαίνει 

πως θα σας ξεγελάσουν και θα σας βλάψουν.  

 

Ουίσκι  

Αν το ονειρευτείτε σε φιάλη, σημαίνει ότι θα προσέχετε πολύ τα 

συμφέροντά σας και θα επιτύχετε να αυξήσετε τα κέρδη σας. Σο 

να δείτε πως πίνατε μόνος σας ουίσκι, δείχνει ότι θυσιάζετε τους 

φίλους σας λόγω της φιλαυτίας σας. Αν δείτε πως καταστρέφατε 

ουίσκι, θα χάσετε τους φίλους σας από την τσιγκουνιά σας. Σο 

ουίσκι, στ' όνειρο, δεν προμηνά καλές προοπτικές. Κάποιου είδους 

απογοητεύσεις πάνε να εμφανιστούν στον ορίζοντα. Αν το δείτε 

και το πιείτε, σημαίνει ότι θα αποχτήσετε κάτι πολύ επιθυμητό 

έπειτα από μόχθο και πολλές απογοητεύσεις. Αν το δείτε μόνο, ποτέ 

δεν θ' αποχτήσετε αυτό για το οποίο τόσο πολύ μοχθήσατε.  

 

Ούρα  

Σο να δείτε ούρα στ’ όνειρό σας, είναι δείγμα κακής υγείας που θα 

σας κάνει ανεπιθύμητο στον κύκλο σας. Αν ονειρευτείτε ότι 

ουρούσατε, είναι προμήνυμα κακοτυχίας και  δοκιμασίας για τους 

ερωτευμένους.  

 

Ουρά  

Αν ονειρευτείτε ότι είδατε μόνο την ουρά άγριου ζώου, είναι 

σημάδι ασυνήθιστης ενόχλησης εκεί όπου περιμένατε μόνο 

ευχαρίστηση. Αν δείτε ότι κόψατε ουρά ζώου, προμηνύεται 

κακοτυχία εξαιτίας δικής σας απροσεξίας. Αν ονειρευτείτε ότι 

έχετε ουρά πάνω στο σώμα σας, είναι μια ονειρική προειδοποίηση 

πως οι ενέργειες σας θα σας προξενήσουν ανείπωτη συμφορά.  

 

Ουράνια σημεία  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τα ουράνια σημεία, ή αστερισμούς του 

Ζωδιακού Κύκλου, είναι προμήνυμα ατυχών περιστατικών που θα 

σας αναγκάσουν να κάμετε άκαιρα ταξίδια. Ο έρωτας ή οι 

επιχειρήσεις μπορεί να πάνε στραβά, στο σπίτι προβλέπονται 

καυγάδες, αν δεν είστε συνεπής με τις υποσχέσεις σας.  
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Ουράνιο τόξο  

Σο ουράνιο τόξο στο όνειρο είναι σημάδι ότι πλησιάζουν 

ασυνήθιστα γεγονότα. Οι υποθέσεις σας υπόσχονται ευνοϊκά 

αποτελέσματα και οι σοδειές θα είναι πλούσιες. Για τους 

ερωτευμένους, το ουράνιο τόξο είναι σημάδι ευτυχισμένου δεσμού. 

Αν δείτε πως το ουράνιο τόξο κρέμεται πάνω από καταπράσινα 

δέντρα, είναι σημάδι απεριόριστης επιτυχίας σε κάθε υπόθεση.  

 

Οχιά  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πεθαμένο φίλο, μα που φαίνεται να κείτεται 

κάτω και ν' αναπνέει, και τη στιγμή που ανασηκώνεται και 

ανακάθεται να τον χτυπάει μια οχιά και έπειτα να εξαφανίζονται 

και οι δυο μέσα στους κοντινούς θάμνους, σημαίνει ότι θα 

δοκιμάσετε μεγάλη στενοχώρια για την κακοτυχία φίλων, σημαίνει 

ακόμη ότι κάποια απώλεια απειλεί εσάς τον ίδιο. Για μια νέα 

γυναίκα που είδε στον ύπνο της οχιά, σημαίνει ότι κάποιο δόλιο 

πρόσωπο πρόκειται να της προκαλέσει στενοχώριες. Αν δει ότι η 

οχιά φεύγει από αυτήν θα μπορέσει να υπερασπιστεί την υπόληψή 

της από τις επιθέσεις που της γίνονται.  

 

Οχλαγωγία  

Ένα τέτοιο όνειρο σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις σας θα έχουν 

απογοητευτικό τέλος. Αν δείτε φιλικό πρόσωπο να σκοτώνεται σε 

οχλαγωγία, σημαίνει κακοτυχία σε όλους τους τομείς.  

 

Όψη  

Αν ονειρευτείτε πως είχατε ωραία και έξυπνη όψη, μπορείτε 

σίγουρα να περιμένετε κάποια ευχαρίστηση στο κοντινό μέλλον, αν 

όμως είχατε άσχημο και κατσούφικο πρόσωπο, είναι προμήνυμα 

δυσμενών συναλλαγών.  

 

Παγίδα  

Αν ονειρευτείτε ότι στήνατε παγίδες, σημαίνει ότι θα 

χρησιμοποιήσετε δόλια μέσα για να πετύχετε τους σκοπούς σας. Αν 

δείτε πως πιαστήκατε σε παγίδα, χρειάζεται προσοχή, για να μη 
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ξεγελαστείτε από αντιπάλους. Σο να πιάσετε θήραμα σε παγίδα 

είναι καλό προγνωστικό: θα πετύχετε σε οτιδήποτε καταπιαστείτε. 

Μια άδεια παγίδα προλέγει κακοτυχία στο προσεχές μέλλον. Παλιά ή 

σπασμένη παγίδα, συχνά προλέγει αρρώστια και αποτυχία στις 

επιχειρήσεις.  

 

Πάγκος  

Αν δείτε πως καθόσαστε σε πάγκο, να δυσπιστείτε σε οφειλέτες και 

επιστήθιους φίλους. Αν δείτε πως άλλοι κάθονταν, είναι σημάδι ότι 

θα ξανασμίξουν φίλοι που είχαν χωριστεί από παρεξηγήσεις.  

 

Παγόδα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μια παγόδα, σημαίνει πως θα κάνετε 

σύντομα ένα ωραίο ταξίδι. Για την κοπέλα που θα δει ότι βρίσκεται 

μαζί με τον αγαπημένο της σε μια παγόδα, είναι προμήνυμα πως θα 

προηγηθούν πολλά γεγονότα πριν από την νομιμοποίηση του δεσμού 

τους. Μια άδεια παγόδα είναι προειδοποίηση χωρισμού.  

 

Πάγος  

Αν ονειρευτείτε πάγο, προμηνύεται μεγάλη δοκιμασία, και δόλιοι 

άνθρωποι θα προσπαθήσουν να σας πληγώσουν. Αν δείτε πάγο να 

κυλάει σε ποτάμι με γάργαρο νερό, σημαίνει πως η επιτυχία σας θα 

ναυαγήσει λόγω κακού χαρακτήρα και ζηλόφθονων φίλων. Αν δείτε 

πως περπατούσατε πάνω σε πάγο, κινδυνεύετε να χάσετε τις 

ανέσεις και την υπόληψή σας για πρόσκαιρες απολαύσεις. Για τη 

νέα γυναίκα που θα δει πως περπατά πάνω σε πάγο, είναι μια 

προειδοποίηση πως μόνο ένα λεπτό παραπέτασμα κρύβει την 

ντροπή της.  

Αν ονειρευτείτε ότι κρέμονται κρύσταλλοι από τις στέγες των 

σπιτιών, σημαίνει φτώχεια και έλλειψη ανέσεων. Ακόμη, είναι σημάδι 

ότι θα υπάρξουν προβλήματα υγείας. Αν δείτε κρυστάλλους πάγου 

πάνω σε φράχτη, σημαίνει πως θα υποφέρετε σωματικά και 

πνευματικά. Αν δείτε κρυστάλλους πάνω σε δέντρα, σημαίνει πως 

θα χάσετε κάθε ελπίδα. Οι κρύσταλλοι πάνω σε πρασινάδα 

προμηνούν πως το λαμπρό σας μέλλον θα σκιαστεί από ύποπτες 

διακρίσεις. Αν δείτε πως φτιάχνατε πάγο, θα αποτύχετε στη ζωή σας 

λόγω φιλαυτίας και εγωισμού. Αν τρώγατε πάγο, σημαίνει αρρώστια. 
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Αν πίνατε παγωμένο νερό, θα αρρωστήσετε από ασωτία. Αν κάνατε 

μπάνιο σε παγωμένο νερό, προγραμματισμένες διασκεδάσεις θα 

διακοπούν από κάποιο απρόβλεπτο γεγονός.  

 

Παγώνι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας παγώνι, σημαίνει πως πίσω από τη 

διασκέδαση και την ανεμελιά κρύβεται λύπη και αποτυχία, που για 

ένα διάστημα θα σκιάσουν την ευτυχία σας. Η γυναίκα που θα δει 

στ' όνειρο της ότι έχει παγώνια, θα πέσει έξω στην εκτίμησή της για 

το χαρακτήρα κάποιου άντρα. Αν δείτε στ’ όνειρό σας παγώνια με 

ανοιχτή την πλουμιστή ουρά τους και ακούσετε συγχρόνως τις 

σκληρές φωνές τους, σημαίνει ότι κάποιο ελκυστικό πρόσωπο θα 

σας δημιουργήσει προβλήματα.  

 

Παγωνιά    
Αν ονειρευτείτε παγωνιά κατά τη διάρκεια ενός σκοτεινού και 

θαμπού πρωινού, σημαίνει εξορία σε ξένη χώρα, αλλά οι 

περιπλανήσεις σας θα τελειώσουν ειρηνικά. Αν ονειρευτείτε 

παγωνιά σε ένα μικρό ηλιοφώτιστο κομμάτι γης, σημαίνει πως θα 

έχετε άνομες ευχαριστήσεις, αλλά αργότερα θα επιστρέψετε στην 

ήσυχη ζωή και θα κάνετε τους άλλους να ξεχάσουν τις παλιές σας 

αμαρτίες. Αν ονειρευτείτε ένα φίλο σας στην παγωνιά, σημαίνει ότι 

θα νικήσετε τον ερωτικό σας αντίζηλο. Για μια νέα γυναίκα, αυτό 

το όνειρο προοιωνίζεται απουσία του αγαπημένου της.  

 

Παγωτό  

Αν ονειρευτείτε πως τρώγατε παγωτό, σημαίνει πως θα επιτύχετε 

σε επιχείρηση που έχετε ήδη αναλάβει. Αν δείτε παιδιά να τρώνε 

παγωτό, σημαίνει ευημερία και ευτυχία. Για τη νέα γυναίκα που θα 

αναποδογυρίσει το παγωτό της μπροστά στον εραστή ή το φίλο της, 

σημαίνει πως θα την κατακρίνουν για την αγένειά της προς τους 

άλλους. Αν δείτε ξινισμένο παγωτό, σημαίνει πως αναπάντεχα 

προβλήματα θα χαλάσουν την ευχαρίστησή σας. Αν το παγωτό ήταν 

λιωμένο, η προγραμματισμένη σας διασκέδαση θα ναυαγήσει.  

 

Παιδιά  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας πολλά όμορφα παιδιά, είναι προμήνυμα 

μεγάλης ευημερίας και ευδαιμονίας. Για μια μητέρα που θα 

ονειρευτεί το παιδί της ελαφρά άρρωστο, σημαίνει ότι μπορεί να το 

δει να χαίρεται μια ρωμαλέα υγεία, αλλά μπορεί να τη βασανίσουν 

άλλα μικροπράγματα. Αν δείτε παιδιά να εργάζονται ή να μελετούν, 

σημαίνει ειρήνη και γενική ευημερία. Αν δείτε το παιδί σας 

απελπιστικά άρρωστο ή νεκρό, έχετε κάθε λόγο να φοβάστε, γιατί 

απειλείται η ευημερία του. Αν δείτε το πεθαμένο σας παιδί, 

σημαίνει στενοχώρια και απογοήτευση στο κοντινό μέλλον. Αν 

ονειρευτείτε απογοητευμένα παιδιά, σημαίνει φασαρίες με 

εχθρούς, και ανήσυχα προμηνύματα από το ύπουλο έργο 

φαινομενικά φιλικών ανθρώπων. Αν δείτε πως χοροπηδάτε και 

παίζετε με παιδιά, σημαίνει ότι όλες σας οι κερδοσκοπικές και 

ερωτικές επιχειρήσεις θα πάνε καλά.    

 

Παιγνίδια  

Αν ονειρευτείτε παιγνίδια που είναι καινούργια, προβλέπεται 

ευχάριστη οικογενειακή ζωή, αλλά αν είναι σπασμένα, θλίψη θα 

γεμίσει την ψυχή σας. Αν δείτε στ’ όνειρό σας παιδιά να παίζουν με 

παιγνίδια, είναι σημάδι ευτυχισμένης οικογενειακής ζωής. Αν δείτε 

ότι δίνατε παιγνίδια, είναι σημάδι ότι θα αγνοηθείτε από τους 

γνωστούς σας.  

 

Πακέτο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι σας δίνουν ένα πακέτο, σημαίνει πως 

θα δοκιμάσετε μιαν ευχάριστη έκπληξη λόγω της επιστροφής 

κάποιου προσώπου, ή πως θα λάβετε μέρος σε κοσμικά γεγονότα. 

Αν ονειρευτείτε πως κουβαλάτε ένα πακέτο, σημαίνει ότι θα 

ασχοληθείτε με κάποια ενοχλητική υπόθεση. Αν δείτε ότι σας έπεσε 

από τα χέρια ένα πακέτο πριν το παραδώσετε, σημαίνει πως θα 

χαλάσει κάποια συμφωνία σας.  

 

Παλάτι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι περπατούσατε μέσα σε ένα παλάτι, 

σημαίνει πως οι προοπτικές σας θα βελτιωθούν. Αν δείτε πως μέσα 

στο παλάτι γινόταν χορός, σημαίνει πως θα κάνετε ευχάριστες και 

χρήσιμες γνωριμίες. Για την κοπέλα που θα δει ότι πήρε μέρος σ' 
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έναν τέτοιο χορό, προβλέπεται πλούσιος γάμος και γενναιοδωρία 

των συγγενών της.  

 

Παλιάτσος  

Αν ονειρευτείτε πως ξεγελαστήκατε από παλιάτσο, σημαίνει πως θα 

δυσκολευτείτε ν' αναγνωρίσετε ορισμένες προσοδοφόρες για σας 

καταστάσεις. Αν δείτε παλιάτσο, σημαίνει πως θα έχετε 

προβλήματα. Αν δείτε πως ήσασταν ντυμένος παλιάτσος, σημαίνει 

αδικαιολόγητα λάθη και παράτολμες επιθέσεις ενάντια σε 

δυνατούς και πλούσιους. Επιδέξιες γυναίκες θα σας παρασύρουν 

στην αμαρτία.  

 

Παλλακίδα    
Αν ένας άντρας ονειρευτεί ότι συνοδεύεται από μια παλλακίδα, 

είναι προμήνυμα ότι κινδυνεύει να εξευτελιστεί δημόσια, στην 

προσπάθειά του να κρύψει από τον κόσμο τον αληθινό του 

χαρακτήρα και την κατάσταση της δουλειάς του. Για μια γυναίκα 

που θα ονειρευτεί πως είναι παλλακίδα, είναι σημάδι ότι θα 

εξευτελίσει τον εαυτό της με τις απρέπειές της. Για έναν άντρα 

που θα δει στ' όνειρο του πως η ερωμένη του είναι άπιστη, σημαίνει 

ότι θα έχει ν' αντιμετωπίσει παλιούς εχθρούς, θα εμφανιστούν 

αναμενόμενες αναποδιές.  

 

Παλτό  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα παλτό, σημαίνει πως θα υποφέρετε από 

αντιθέσεις που θα προέλθουν από τους γύρω σας. Αν δείτε πως 

δανειστήκατε παλτό, σημαίνει πως θα υποφέρετε από τα λάθη των 

άλλων. Αν δείτε πως θαυμάζατε ή φορούσατε ένα ωραίο καινούργιο 

παλτό, σημαίνει πως θα είστε εξαιρετικά τυχεροί στην 

πραγματοποίηση των σχεδίων σας.  

 

Πανδοχείο  

Αν ονειρευτείτε ένα πανδοχείο, είναι προμήνυμα ευημερίας και 

απολαύσεων, αν είναι άνετο και ωραία επιπλωμένο. Αν δείτε πως 

βρισκόσαστε σ' ένα κακοδιατηρημένο πανδοχείο, προβλέπονται 

μικρές επιτυχίες ή πένθιμες καταστάσεις, ή δυσάρεστα ταξίδια.  
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Πανηγύρι  

Αν ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε σε πανηγύρι, σημαίνει ότι θα 

κάνετε μια ευχάριστη και επικερδή δουλειά και ότι θα έχετε 

ευχάριστη συντροφιά. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο 

σημαίνει ότι θα βρει έναν πρόσχαρο και καλό άντρα για σύντροφο 

της ζωής της.  

 

Πάνθηρας  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πάνθηρα κι αισθανθείτε φόβο, σημαίνει 

πως οι συμφωνίες σας στη δουλειά ή στον έρωτα θα αθετηθούν 

λόγω   κάποιων αρνητικών επιρροών. Αν όμως δείτε πως 

εξουδετερώσατε τον πάνθηρα, σημαίνει πως θα έχετε επιτυχίες σε 

όλους τους τομείς. Σο περιβάλλον σας θα έχει καλή τύχη. Αν δείτε 

πως ένας πάνθηρας σας απειλούσε με την παρουσία του, σημαίνει 

πως θ' απογοητευτείτε από τις επιχειρήσεις σας. Μερικά πρόσωπα 

δεν θα εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους σε σας. Αν ονειρευτείτε 

πως ακούσατε το βρυχηθμό ενός πάνθηρα και φοβηθήκατε, 

σημαίνει πως θα ακούσετε άσχημα νέα για τη δουλειά σας και ίσως 

υποφέρετε από την κοινωνική επίκριση. Αν όμως δεν φοβηθήκατε, 

σας περιμένουν λιγότερες στενοχώριες.  

 

Πανόραμα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα πανόραμα, σημαίνει πως θα αλλάξετε 

ασχολία ή κατοικία, θα πρέπει όμως να χαλιναγωγήσετε την 

επιθυμία σας γι' αλλαγή περιβάλλοντος ή φίλων.  

 

Παντομίμα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας παντομίμα, σημαίνει πως οι φίλοι σας θα 

σας εξαπατήσουν. Αν δείτε πως παίζατε εσείς παντομίμα, σημαίνει 

πως θα προσβάλετε κάποιον. Οι υποθέσεις σας δεν θα έχουν 

επιτυχία.  

 

Παντελόνια  

Αν δείτε παντελόνια στον ύπνο σας, προμηνύεται κίνδυνος να 

δελεαστείτε από ενέργειες που δεν είναι έντιμες. Αν δείτε ότι 
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προσπαθούσατε να τα φορέσετε από την ανάποδη, είναι σημάδι 

πως η γοητεία γίνεται μέρος του εαυτού σας.  

 

Παντόφλες  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας παντόφλες, σημαίνει πως σκεπτόσαστε να 

αναμιχθείτε σε κάποια υπόθεση που δεν θα έχει καλό τέλος. Ίσως 

δημιουργήσετε σχέσεις με παντρεμένο πρόσωπο που θα 

καταλήξουν σε προβλήματα αν όχι σε σκάνδαλο. Αν ονειρευτείτε 

πως θαυμάζανε τις παντόφλες σας, σημαίνει πως θα δημιουργήσετε 

μια ερωτική σχέση που δεν θα έχει άσχημη κατάληξη.  

 

Πανωφόρι   
Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φοράτε το πανωφόρι ενός άλλου, 

σημαίνει ότι θα ζητήσετε από κάποιο φίλο να εγγυηθεί για σας. Αν 

δείτε το παλτό σας σκισμένο, σημαίνει την απώλεια στενού φίλου 

και ζοφερή κατάσταση στις επιχειρήσεις. Αν δείτε στ’ όνειρό σας 

ένα καινούργιο πανωφόρι, θα χρειαστεί να ξαναφτιάξετε την 

περιουσία σας, διότι θα τη χάσετε από υπερβολική εμπιστοσύνη σε 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.  

 

Παξιμάδια  

Αν δείτε πως τρώτε ή ψήνετε παξιμάδια, είναι ένδειξη κακής υγείας 

και προμήνυμα οικογενειακών καυγάδων για ανόητες διαφορές.  

 

Παπαγάλος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας παπαγάλους να φλυαρούν, προβλέπεται 

χασομέρικη ζωή και κουτσομπολιό με τους φίλους σας. Αν δείτε 

ήσυχους παπαγάλους, προβλέπεται ένα διάλειμμα στους 

οικογενειακούς καυγάδες. Η κοπέλα που θα δει ότι έχει έναν 

παπαγάλο, θα θεωρηθεί εριστική από τον αγαπημένο της. Αν δείτε 

πως διδάσκατε έναν παπαγάλο, σημαίνει πως θα έχετε προβλήματα 

με τις ιδιωτικές σας υποθέσεις. Ένας ψόφιος παπαγάλος είναι 

σημάδι απώλειας κοινωνικών σχέσεων.  

 

Παπαρούνες  
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Οι παπαρούνες στ' όνειρο προοιωνίζονται μια περίοδο γοητευτικών 

απολαύσεων και κολακευτικής δουλειάς, χωρίς όμως σταθερές 

βάσεις. Αν δείτε πως μυρίζατε μια παπαρούνα, θα πέσετε θύμα της 

πειθούς και της κολακείας ενός προσώπου.  

 

Παπάς - Ιερέας 

Αν ονειρευτείτε πως είδατε παπά, σημαίνει άτυχες αλλαγές και 

δυσάρεστα ταξίδια. Αν δείτε πως ένας παπάς σας παρότρυνε σε 

κάτι, σημαίνει πως ένα ύπουλο πρόσωπο θα σας σπρώξει σε κακή 

πράξη.   Αν ονειρευτείτε πως είσαστε παπάς, σημαίνει πως θα 

καταπατήσετε τα δικαιώματα άλλων.  

 

Πάπας  

Κάθε όνειρο στο οποίο θα δείτε τον Πάπα χωρίς να μιλάει, είναι 

προειδοποίηση υποδούλωσης, θα υποδουλωθείτε στη θέληση 

κάποιου άρχοντα ή κάποιας γυναίκας. Αν δείτε πως μιλούσατε με 

τον Πάπα, σημαίνει πως σύντομα θα σας απονεμηθούν κάποιες 

τιμές. Αν ο Πάπας φαινόταν λυπημένος ή δυσαρεστημένος, τότε το 

όνειρο είναι προειδοποίηση για κάποιο κακό ή λύπη.  

 

Πάπιες  

Αν δείτε στον ύπνο σας αγριόπαπιες σε καθαρά νερά, σημαίνει 

ευχάριστα ταξίδια. Άσπρες πάπιες σε αγρόκτημα, σημαίνουν 

ευφορία και πλούσια συγκομιδή. Αν δείτε πως κυνηγούσατε πάπιες, 

σημαίνει αναπροσαρμογή εργασίας. Αν τις είδατε σκοτωμένες, 

είναι προειδοποίηση ότι εχθροί θα θελήσουν να ανακατευθούν στις 

ιδιωτικές σας υποθέσεις. Αν οι πάπιες πετούσαν, προμηνύεται 

λαμπρό μέλλον* επίσης, γάμος για τους ανύπαντρους και παιδιά σε 

νέο σπιτικό.  

 

Πάπλωμα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πάπλωμα, προβλέπονται ευχάριστες και 

ευνοϊκές συνθήκες. Για μια κοπέλα, αυτό το όνειρο είναι σημάδι 

πως με τον πρακτικό και συνετό της χαρακτήρα, θα γίνει 

αντικείμενο θαυμασμού ενός άντρα που θα την ζητήσει σε γάμο. 

Αν το πάπλωμα ήταν καθαρό, αλλά είχε τρύπες, σημαίνει πως ο 

άντρας της θα εκτιμάει τα προσόντα της, αλλά δεν θα είναι αυτός 
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που ονειρευόταν εκείνη. Αν το πάπλωμα ήταν βρώμικο, σημαίνει 

πως, εξαιτίας της απροσεξίας της στο ντύσιμο και τους τρόπους, 

δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει τον κατάλληλο για αυτή σύζυγο.  

 

Παππούς - Γιαγιά  

Αν ονειρευτήκατε τον παππού ή τη γιαγιά σας και μιλήσατε μαζί 

τους, σημαίνει πως θα συναντήσετε σοβαρές δυσκολίες, οι οποίες  
όμως θα ξεπεραστούν με σοφές συμβουλές.  

 

Παπουτσής  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας παπουτσή, σημαίνει πως οι ενδείξεις για την 

άνοδό σας δεν είναι ελπιδοφόρες. Για τη γυναίκα που θα δει πως ο 

άντρας ή ο εραστής της είναι παπουτσής, προβλέπεται η 

πραγματοποίηση των επιθυμιών της.  

 

Παπούτσια  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι τα παπούτσια σας είναι παλιά ή 

βρώμικα, σημαίνει πως θα κάνετε εχθρούς λόγω της ανελέητης 

κριτικής σας. Αν δείτε πως βάφατε τα παπούτσια σας μαύρα, θα 

υπάρξει βελτίωση στις δουλειές σας και κάποιο σημαντικό γεγονός 

θα σας γεμίσει ικανοποίηση. Σα καινούργια παπούτσια είναι 

προμήνυμα αλλαγών προσοδοφόρων. Αν είναι στενά, σημαίνει πως 

θα δυσαρεστηθείτε από την συμπεριφορά κάποιων φίλων σας. Αν 

δείτε πως τα παπούτσια σας είναι μεγάλα, προβλέπονται απώλειες, 

καυγάδες και κακή υγεία. Αν δείτε πως τα χάσατε, είναι σημάδι 

εγκατάλειψης και διαζυγίου. Αν δείτε πως σας έκλεψαν τα 

παπούτσια σας στη διάρκεια της νύχτας, αλλά έχετε δύο ζευγάρια 

κάλτσες, προβλέπεται πως θα αντιμετωπίσετε κάποια απώλεια, αλλά 

πως θα κερδίσετε σε κάποιον άλλο τομέα. Η κοπέλα που θα δει πως 

κάποιοι θαυμάζανε τα παπούτσια της την ώρα που τα φορούσε, 

πρέπει να προσέξει να μην δώσει θάρρος σε ανθρώπους που θα της 

συστήσουν.  

 

Παράδεισος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τον Παράδεισο, είναι σημάδι πως έχετε 

πιστούς φίλους που είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν. Αυτό το 

όνειρο προλέγει ένα υπέροχο ταξίδι για τους ναυτικούς και τους 
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ταξιδιώτες. Για τις μητέρες, αυτό το όνειρο είναι σημάδι καλών και 

υπάκουων παιδιών. Αν είστε άρρωστος ή άτυχος, σας περιμένει 

γρήγορη ανάρρωση ή καλή τύχη. Για τους ερωτευμένους, αυτό το 

όνειρο είναι σημάδι πλούτου και αφοσίωσης. Αν δείτε πως χαθήκατε 

μέσα στον Παράδεισο, σημαίνει πως θα ξεκινήσετε μια επιχείρηση 

που αρχικά θα φαίνεται προσοδοφόρα, μα που θα αποδειχθεί 

απογοητευτική και ενοχλητική.  

 

Παραίτηση  

Αν ονειρευτείτε ότι υποβάλατε την παραίτησή σας από οποιαδήποτε 

θέση, σημαίνει ότι οι νέες σας επιχειρήσεις δεν θα έχουν επιτυχία. 

Σο ν' ακούσετε στ’ όνειρό σας ότι άλλοι παραιτήθηκαν, σημαίνει 

ανεπιθύμητες συναναστροφές.  

 

Παράλυση  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι είστε παράλυτος, σημαίνει πως κάνατε 

λαθεμένες συμφωνίες. Αν δείτε πως ένας φίλος σας είναι 

παράλυτος, σημαίνει πως θα έχετε αμφιβολίες για την πίστη του και 

ίσως υπάρξει αρρώστια στην οικογένειά σας. Για τους 

ερωτευμένους που θα ονειρευτούν ότι ο σύντροφός τους είναι 

παράλυτος, σημαίνει πως κάποια απογοήτευση θα σκιάσει το δεσμό 

τους.  

 

Παραμάνα - Σροφός  

Αν δείτε ότι είστε τροφός, σημαίνει ότι θα χηρέψετε ή ότι θα 

αναλάβετε τη φροντίδα ηλικιωμένου ή μικρού παιδιού. Για τη 

γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι είναι τροφός, είναι ένα προμήνυμα 

ότι θα χρειαστεί να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για την 

εξασφάλιση των αναγκών της.  

 

Παράσημο  

Αν ονειρευτείτε παράσημο, σημαίνει τιμές που θα κερδίσετε με την 

αξία και τους κόπους σας. Αν δείτε πως χάσατε ένα παράσημο, 

σημαίνει πως θα συναντήσετε ατυχίες εξαιτίας της απιστίας των 

άλλων.  
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Παρασημοφορία  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι παρασημοφορηθήκατε, ή ότι 

παρασημοφορήθηκαν άλλοι για κάποια ηρωική πράξη, είναι 

προμήνυμα ότι θα γίνετε άξιος, αλλά λίγοι θα αναγνωρίσουν την  

ικανότητά σας.  

 

Παρατηρητήριο  

Αν ονειρευτείτε πως θωρούσατε την πλάση και όμορφες πεδιάδες 

από ένα παρατηρητήριο, σημαίνει πως σύντομα θα ανεβείτε σε 

υψηλή και μόνιμη εμπιστευτική θέση. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το 

όνειρο σημαίνει την πραγματοποίηση των ονείρων της. Αν ο 

ουρανός ήταν συννεφιασμένος, οι σκοποί σας δεν θα 

πραγματοποιηθούν.  

 

Παρεκκλήσι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας παρεκκλήσι, σημαίνει διαφωνία σε 

κοινωνικούς κύκλους και ατακτοποίητη δουλειά. Αν δείτε πως 

είσαστε μέσα σε παρεκκλήσι, σημαίνει απογοήτευση και αλλαγή 

επιχείρησης ή εργασίας. Για τους νέους που θα ονειρευτούν ότι 

μπήκαν σε παρεκκλήσι, σημαίνει ψεύτικες αγάπες και εχθρούς. 

Μπορεί να μπλεχτούν σε αποτυχημένους δεσμούς.  

 

Παρθένος  

Σο να δείτε παρθένο στον ύπνο σας, σημαίνει καλοτυχία στις 

επιδιώξεις σας. Για μια παντρεμένη γυναίκα που θα ονειρευτεί πως 

είναι παρθένος, είναι σημάδι πως θα υποφέρει από μεταμέλειες για 

το παρελθόν της και το μέλλον δεν θα έχει πάρα πολλά καλά να της 

υποσχεθεί. Αν μια νέα κοπέλα ονειρευτεί ότι δεν είναι παρθένα, 

είναι μια προειδοποίηση ότι κινδυνεύει να χάσει την υπόληψή της 

εξαιτίας της συμπεριφοράς της με τους άντρες. Αν ένας άντρας 

δει στον ύπνο του ότι έχει αθέμιτες σχέσεις με παρθένο, σημαίνει 

ότι θα αποτύχει στις επιχειρήσεις του και οι φιλοδοξίες του δεν θα 

πραγματοποιηθούν.  

 

Πάρκο  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι περπατάτε σ' ένα όμορφο πάρκο, 

προβλέπονται ευχάριστες διακοπές. Αν περπατούσατε μαζί με τον 

σύντροφό σας, προβλέπεται ένας άνετος και ευτυχισμένος γάμος. 

Παραμελημένο πάρκο, στ' όνειρο, είναι σημάδι αναπάντεχων 

ατυχιών.    

 

Πατάτες  

Οι πατάτες στ' όνειρο, είναι προάγγελμα ευχάριστων γεγονότων. Αν 

δείτε πως σκάβατε ένα χώρο με πατάτες, προβλέπεται επιτυχία. Αν 

δείτε πως τις τρώγατε, θα καρπωθείτε ένα σημαντικό κέρδος. Αν 

δείτε πως τις μαγειρεύατε, η δουλειά σας θα είναι κατάλληλη για 

σας. Αν δείτε πως τις φυτεύατε, σημαίνει πραγματοποίηση των 

επιθυμιών σας. Αν δείτε πατάτες που σαπίζουν, σημαίνει πως οι 

διασκεδάσεις σύντομα τελειώνουν και το μέλλον σας διαγράφεται 

σκοτεινό.  

 

Πατέντα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι προσπαθούσατε να εξασφαλίσετε μια 

πατέντα, σημαίνει πως θα είστε προσεκτικοί και φιλόπονοι για 

υπόθεση που θα αναλάβετε. Αν δεν μπορέσατε να εξασφαλίσετε 

την πατέντα, σημαίνει πως θ' απογοητευθείτε από υποθέσεις που θ' 

αναλάβετε λόγω του ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Αν δείτε 

πως αγοράζατε μια πατέντα, σημαίνει πως θα κάνετε ένα 

κουραστικό και άκαρπο ταξίδι. Αν δείτε στ’ όνειρό σας μια πατέντα, 

σημαίνει πως θα στενοχωρηθείτε από κάποια αρρώστια.  

 

Πατέρας  

Αν ονειρευτείτε τον πατέρα σας, σημαίνει πως σύντομα θ' 

μπλεχτείτε σε μια δύσκολη κατάσταση και θα χρειαστείτε ένα 

σοφό σύμβουλο για ν' απαλλαγείτε από αυτήν. Αν ο πατέρας σας 

είναι ήδη νεκρός, το να τον δείτε στον ύπνο σας σημαίνει πως οι 

επιχειρήσεις σας χρειάζονται προσοχή σε ό,τι αφορά τη διοίκησή 

τους. Για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί τον πεθαμένο πατέρα 

της, προβλέπεται πως ο εραστής της θα την κοροϊδέψει.  

 

Παντζάρια  
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Αν δείτε παντζάρια να φυτρώνουν άφθονα, προβλέπεται καλή 

σοδειά και ειρήνη στον τόπο, αν δείτε πως τρώγατε παντζάρια με 

άλλους, θα ακούσετε ευχάριστες ειδήσεις.    

 

Πατίνια  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι κάνατε πατινάζ στον πάγο, σημαίνει 

πως κινδυνεύετε να χάσετε τη δουλειά σας ή κάποιο πολύτιμο 

αντικείμενο. Αν ο πάγος έσπασε, σημαίνει πως έχετε ανάξιους 

φίλους που σας δίνουν κακές συμβουλές. Αν δείτε άλλους να 

πατινάρουν στο πάγο, προβλέπεται πως αντιπαθητικά πρόσωπα θα 

συνδέσουν το όνομά σας με κάποιο δήθεν σκάνδαλο προσώπου που 

θα σας θαυμάζει. Αν ονειρευτείτε απλώς πατίνια, προβλέπονται 

διαφωνίες μεταξύ γνωστών σας. Αν δείτε νέους ανθρώπους να 

κάνουν πατίνι πάνω σε πίστα, σημαίνει πως η υγεία σας θα είναι 

καλή και πως θα απολαύσετε τη χαρά της προσφοράς στους γύρω 

σας.  

 

Πατσάς  

Αν ονειρευτείτε πατσά, θα πρέπει να περιμένετε κινδύνους και 

ασθένειες. Σο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι τρώγατε πατσά, είναι 

προμήνυμα ότι θ' απογοητευτείτε από κάποιο σοβαρό ζήτημα.  

 

Πάχος  

Αν στο όνειρο σας δείτε πως παίρνετε βάρος και παχαίνετε, 

σημαίνει πως στο άμεσο μέλλον θα γίνει μια ευχάριστη και ευτυχής 

αλλαγή στη ζωή σας. Αν δείτε άλλους να παχαίνουν, σημαίνει 

ευημερία.  

 

Παχυσαρκία  

Για κάποιον που θα ονειρευτεί πως είναι παχύσαρκος, είναι σημάδι 

ότι θ' αυξηθεί η περιουσία του και θα έχει ευχάριστη μόνιμη θέση. 

Αν δείτε άλλους παχύσαρκους, σημαίνει ασυνήθιστη 

δραστηριότητα και ευημερία. Αν ένας άντρας ή μια γυναίκα 

ονειρευτούν τον εαυτό τους άγαρμπα χοντρό, θα πρέπει να 

προσέξουν πολύ την ηθική τους υπόσταση και τις παρορμήσεις τους. 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας φωτογραφίες σας τραβηγμένες 
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τηλεσκοπικώς ή μικροσκοπικώς με κυρτό ή κοίλο κάτοπτρο, είναι 

προμήνυμα κακού.   

 

Πεδιάδα  

Αν ονειρευτείτε ότι περπατούσατε σε ευχάριστες και πράσινες 

πεδιάδες, είναι προμήνυμα μεγάλης βελτίωσης στις επιχειρήσεις 

σας και στον έρωτα. Αν οι πεδιάδες που θα δείτε είναι ξερές και 

γυμνές, το όνειρο αυτό σημαίνει εντελώς το αντίθετο. Αν δείτε ότι 

οι πεδιάδες είχαν έλη, είναι σημάδι αρρώστιας και στενοχώριας. Αν 

δείτε στ’ όνειρό σας μια πεδιάδα, σημαίνει πως θ' απολαύσετε 

ανέσεις, πολυτέλεια και αδιάκοπη πρόοδο. Μια κυματιστή πεδιάδα 

με γρασίδι και λουλούδια σημαίνει ευτυχία. Μια άγονη πεδιάδα 

σημαίνει απώλειες και λύπη λόγω της απουσίας κάποιου φίλου. Αν 

δείτε πως χανόσασταν σε μια πεδιάδα, είναι σημάδι λύπης και 

ατυχίας.  

 

Πεθερά  

Αν ονειρευτείτε την πεθερά σας, σημαίνει πως θα υπάρξουν 

ευχάριστες συμφιλιώσεις, μετά από σοβαρές διαφωνίες. Για τη 

γυναίκα που θα δει πως μαλώνει με την πεθερά της, σημαίνει πως 

θα ενοχληθεί από εριστικά και αναίσθητα πρόσωπα.  

 

Πεθερός  

Αν ονειρευτείτε τον πεθερό σας, σημαίνει πως θα έχετε 

συγκρούσεις με φίλους ή συγγενείς. Αν τον ονειρευτείτε ευδιάθετο 

και υγιή, προμηνύονται ευχάριστες οικογενειακές σχέσεις.  

 

Πείνα  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πεινάτε, είναι κακός οιωνός: δεν θα 

βρείτε άνεση και ικανοποίηση στο σπίτι σας και για τους 

ερωτευμένους σημαίνει δυστυχισμένο γάμο.  

 

Πείραγμα  

Αν ονειρευτείτε ότι πειράζατε οποιονδήποτε, σημαίνει ότι θ' 

αγαπηθείτε για τον ευχάριστο και καλό χαρακτήρα σας. Οι 
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επιχειρήσεις σας επίσης θα σημειώσουν επιτυχία. Σο να 

ονειρευτείτε ότι σας πειράζουν, είναι σημάδι ότι θα κερδίσετε την 

αγάπη εύπορου και ευχάριστου προσώπου. Αν μια νέα γυναίκα δει 

ότι την πειράζουν, πρέπει να προσέξει τους βιαστικούς δεσμούς, 

διότι δεν θα την οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα.  

 

Πειρασμός  

Αν ονειρευτείτε ότι βρεθήκατε σε πειρασμό, σημαίνει ότι θ' 

αναμειχθείτε σε κάποια φασαρία όπου ζηλόφθονα πρόσωπα θα 

προσπαθήσουν να σας εκτοπίσουν και να κερδίσουν την εύνοια 

φίλων σας. Αν δείτε ότι αντιστέκεστε σε πειρασμούς, προοιωνίζεται 

επιτυχία στις προσπάθειές σας παρ' όλες τις αντιξοότητες.  

 

Πειρατής  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πειρατές, σημαίνει πως θα βρεθείτε 

εκτεθειμένος σε δόλια σχέδια κακών φίλων σας. Αν ονειρευτείτε 

πως είσαστε πειρατής, σημαίνει πως θα ξεπέσετε στα μάτια των 

φίλων και γνωστών σας. Αν μια κοπέλα δει πως ο αγαπημένος της 

είναι πειρατής, θα πρέπει να περιμένει απογοήτευση λόγω της 

αντιξοότητας και της δολιότητάς του. Αν δει ότι την αιχμαλώτισαν 

πειρατές, σημαίνει ότι θ' αφήσει το σπίτι της δίνοντας πίστη στις 

παραπλανητικές υποσχέσεις κάποιου προσώπου.  

 

Πελεκάνος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πελεκάνο, σας περιμένουν απογοητεύσεις 

ανάμικτες με επιτυχίες. Αν δείτε πως πιάσατε ένα πελεκάνο, θα 

μπορέσετε να ξεπεράσετε τις απογοητεύσεις σας. Αν δείτε πως 

σκοτώσατε πελεκάνο, σημαίνει πως θα πάρετε δικαιώματα άλλων 

με τη βία. Αν δείτε πελεκάνους να πετούν, σας περιμένουν αλλαγές 

που θα επηρεάσουν τις απόψεις σας για την καλοσύνη.  

 

Πένθος    
Αν ονειρευτείτε πένθος για παιδί, είναι προειδοποίηση ότι τα σχέδιά 

σας σύντομα θα αποτύχουν, και εκεί που περιμένετε επιτυχία θα 

απογοητευθείτε. Πένθος συγγενών ή φίλων, σημαίνει επίσης 

αποτυχία σχεδίων και φτωχή προοπτική για το μέλλον.  
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Πέπλο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι φοράτε πέπλο, είναι δείγμα πως δεν 

είστε απόλυτα ειλικρινής με το πρόσωπο που έχετε ερωτικό δεσμό 

και ότι καταφεύγετε σε στρατηγήματα για να το κρατήσετε. Αν 

ονειρευτείτε ότι άλλοι φοράνε πέπλο, είναι μια προειδοποίηση ότι 

φίλοι θα προσπαθήσουν να σας δυσφημίσουν. Παλιό και σχισμένο 

πέπλο σημαίνει ότι γίνεται καλοσχεδιασμένη προσπάθεια για να 

σας ξεγελάσουν. Για μια νέα γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι χάνει το 

πέπλο της, είναι σημάδι πως ο εραστής της έχει καταλάβει τις 

πονηριές της και πρόκειται να της ανταποδώσει τα ίδια. Νυφικό 

πέπλο, στ' όνειρο, είναι σημάδι επιτυχημένης αλλαγής, που θα γίνει 

σύντομα, καθώς και ευχαρίστησης από τη θέση που θα κατέχετε.  

Όταν μια νέα γυναίκα ονειρευτεί πως φορά νυφικό πέπλο, θα πρέπει 

να περιμένει ότι οι υποθέσεις που θα αναλάβει θα της αποφέρουν 

πολλά κέρδη και ικανοποίηση. Αν δει πως το πέπλο της ξέφυγε ή της 

το χάλασε κάποιο ατύχημα, υπάρχει κίνδυνος να στενοχωρηθεί και 

να πονέσει. Σο να δείτε ότι πετάξατε πέπλο, σημαίνει χωρισμό και 

απόγνωση. Πένθιμο πέπλο, στ' όνειρο, είναι προμήνυμα προσβολής 

και δυσκολίας στις επιχειρήσεις.  

 

Πεπόνι  

Αν ονειρευτείτε πεπόνια, σημαίνει κακή υγεία και ατυχίες στις 

επιχειρήσεις. Αν δείτε πως τα τρώτε, σημαίνει πως κάποια βιαστική 

ενέργεια θα σας δημιουργήσει άγχος. Αν τα δείτε να μεγαλώνουν 

πάνω στις πεπονιές, σημαίνει πως τα τωρινά σας προβλήματα θα 

έχουν ευτυχή κατάληξη για σας.  

 

Πέρδικα  

Αν δείτε πέρδικες στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως οι συνθήκες για την    
οικονομική σας επιχείρηση θα είναι ευνοϊκές. Αν δείτε πως τις 

παγιδεύατε, είναι σημάδι πραγματοποίησης των επιθυμιών σας. Αν 

δείτε πως τις σκοτώνατε, σημαίνει ότι θ' αποκτήσετε περιουσία, 

μέρος της οποίας θα μοιραστεί σε άλλους. Αν δείτε πως τις 

τρώγατε, θα σας αποδοθούν τιμές που σας ανήκουν. Αν δείτε 

πέρδικες να πετούν, σημαίνει πως το μέλλον κρύβει πολλές 

υποσχέσεις για σας.  
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Περιβόλι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως περπατούσατε μέσα σ' ένα όμορφο και 

περιποιημένο περιβόλι μαζί με το σύντροφό σας, σημαίνει πως ένας 

μακροχρόνιος δεσμός θα έχει ευχάριστη κατάληξη. Αν το περιβόλι 

ήταν γεμάτο με ώριμα φρούτα, σημαίνει πως θ' ανταμειφθείτε για 

την πίστη σας σ' αυτούς που υπηρετήσατε. Για τους επιχειρηματίες, 

είναι σημάδι ότι τα σχέδια τους θα γνωρίσουν πλήρη επιτυχία. Για 

τις γυναίκες, αυτό το όνειρο σημαίνει ευτυχισμένο σπιτικό, πιστό 

σύζυγο και υπάκουα παιδιά.  

Αν δείτε πως μέσα στο περιβόλι υπήρχαν γουρούνια που έτρωγαν τα 

πεσμένα φρούτα, είναι σημάδι πως θα χάσετε ιδιοκτησία στην 

προσπάθειά σας να διεκδικήσετε κάτι που πραγματικά δεν σας 

ανήκει. Αν δείτε πως μαζεύατε ώριμα φρούτα, σημαίνει πως θα 

έχετε αφθονία αγαθών. Αν δείτε πως τα φρούτα του περιβολιού 

ήταν σάπια, σημαίνει πως παρόλη τη χαρά και τον πλούτο, θα ζείτε 

μέσα στην αθλιότητα. Αν δείτε πως καθώς περπατούσατε σε 

περιβόλι πιαστήκατε σε βάτους, σημαίνει πως θ' αντιμετωπίσετε 

ένα ζηλόφθονο εχθρό, ή αν είστε παντρεμένοι πως θα έχετε ένα 

σοβαρό καυγά με τον σύντροφο σας. Αν ονειρευτείτε ένα άγονο 

περιβόλι, σημαίνει πως θα χάσετε την ευκαιρία ν' ανεβείτε ψηλά. Αν 

δείτε γυμνό περιβόλι, σημαίνει πως πρέπει να προσέξετε τον τρόπο 

διασκέδασης σας. Αν δείτε ένα καταστρεμμένο από καταιγίδα 

περιβόλι, σημαίνει πως θα έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες ή 

καθήκοντα.  

 

Περιδέραιο  

Για τη γυναίκα που θα ονειρευτεί πως δέχεται ένα περιδέραιο, 

προβλέπεται ένας ερωτευμένος σύζυγος κι ένα όμορφο σπίτι.   Αν 

δει πως έχασε ένα περιδέραιο, σημαίνει πως σύντομα θα γευτεί την 

απογοήτευση.  

 

Περιουσία  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι περιέρχεται στη κατοχή σας μεγάλη 

περιουσία, σημαίνει ότι θα λάβετε αυτή την κληρονομιά στο 

μέλλον, αλλά εντελώς διαφορετικά απ' ό,τι περιμένατε. Για μια νέα 

γυναίκα, σημαίνει ότι η κληρονομιά που θα πάρει θα είναι 
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απογοητευτική, θα πρέπει να ζήσει με οικονομία, γιατί θα 

κληρονομήσει φτωχό σύζυγο και πολλά παιδιά.  

 

Περίπατος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως κάνατε περίπατο, σημαίνει πως θ' 

ασχοληθείτε με υποθέσεις που χρειάζονται ενεργητικότητα και που 

θα αφήσουν κέρδος. Αν δείτε άλλους να κάνουν περίπατο, σημαίνει 

πως θ' αντιμετωπίσετε εχθρούς στις υποθέσεις σας.  

 

Περιστέρια  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας περιστέρια που γουργουρίζουν στις φωλιές 

τους, προβλέπεται οικογενειακή γαλήνη και καλά παιδιά. Για μια 

κοπέλα, αυτό το όνειρο προμηνά ένα γρήγορο και άνετο γάμο. Αν 

δείτε στ’ όνειρό σας ότι παίρνατε μέρος σε αγώνα σκοποβολής, 

όπου στόχος ήταν περιστέρια, σημαίνει πως, ο σκληρός χαρακτήρας 

σας θα εμφανιστεί στις συναλλαγές σας και πως πρέπει να 

προφυλαχτείτε από διασκεδάσεις χαμηλού επιπέδου. Αν δείτε 

περιστέρια να πετούν, σημαίνει ελευθερία και ίσως νέα από 

κάποιον που λείπει. Αν δείτε περιστέρια να ζευγαρώνουν και να 

χτίζουν φωλιές, προβλέπεται ειρήνη και χαρούμενη οικογενειακή 

ζωή, άπου τα παιδιά θα είναι υπάκουα και η ευτυχία θ' αγκαλιάζει 

τους πάντες. Σο ν' ακούσετε στ’ όνειρό σας το θλιβερό τιτίβισμα 

περιστεριών, συνήθως είναι προμήνυμα θανάτου ένας πατέρα. Αν 

δείτε σκοτωμένο περιστέρι, προβλέπεται χωρισμός ζευγαριού από 

απιστία ή θάνατο. Άσπρα περιστέρια, σημαίνουν αφθονία και 

πιστούς φίλους.  

 

Περιφρόνηση    
Αν ονειρευτείτε ότι περιφρονήσατε δικαστήριο, σημαίνει ότι έχετε 

διαπράξει εμπορική και κοινωνική αδιακρισία, πράγμα που δεν 

έπρεπε να κάμετε. Αν ονειρευτείτε πως άλλοι σας περιφρόνησαν, 

θα επιτύχετε να κερδίσετε τον ύψιστο σεβασμό, και θα αποχτήσετε 

ευημερία και ευτυχία. Αν όμως αξίζατε την περιφρόνηση, μπορείτε 

να περιμένετε την εκδίωξή σας από τη δουλειά ή τους κοινωνικούς 

κύκλους. Αν δείτε πως περιφρονήσατε κάποιο φίλο σας ή ένα 

οποιοδήποτε άτομο, σημαίνει πως δεν θα μπορέσετε να βρείτε την 

ευτυχία λόγω του δύστροπου και αντιπαθητικού χαρακτήρα σας.  
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Περούκα  

Αν δείτε ότι φορούσατε περούκα, σύντομα θα βρεθείτε εμπρός σε 

αναπάντεχες αλλαγές. Σο χάσιμο περούκας σημαίνει πως οι εχθροί 

σας θα ικανοποιηθούν από κάποιο πάθημά σας. Αν δείτε άλλους να 

φοράνε περούκα, σημαίνει συνωμοσία σε βάρος σας.  

 

Περπάτημα  

Αν δείτε ση' όνειρό σας ότι περπατάτε μέσα από νερά καθαρά, 

προβλέπονται φευγαλέες αλλά δυνατές χαρές. Αν το νερό ήταν 

λασπερό, προμηνύεται κίνδυνος αρρώστιας ή κάποια θλιβερή 

εμπειρία. Αν ονειρευτείτε παιδάκια να περπατάνε μέσα από καθαρά 

νερά, είναι ένα όνειρο ευοίωνο που προμηνά ευνοϊκές επιχειρήσεις. 

Για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι περπατά σε καθαρά 

αφρισμένα νερά, προβλέπεται πως γρήγορα θα αποχτήσει ό,τι 

επιθυμεί η ψυχή της. Περπάτημα σε ανώμαλο δρόμο και δύσκολα 

μονοπάτια σημαίνει στενοχώριες και μπερδέματα στις εμπορικές 

επιχειρήσεις. Περπάτημα σε ευχάριστους δρόμους σημαίνει 

επιτυχία και καλή τύχη. Αν ονειρευτείτε πως περπατούσατε τη 

νύχτα, δεν είναι καλός οιωνός. Για μια νέα γυναίκα που θα 

ονειρευτεί πως περπατούσε γρήγορα, είναι προμήνυμα κληρονομιάς 

και απόκτησης επιθυμητού αντικειμένου.  

 

Πέσιμο    
Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι πέφτατε και ότι είσαστε πολύ 

φοβισμένοι, σημαίνει ότι θα κάνετε ένα μεγάλο αγώνα από τον 

οποίο θα βγείτε κερδισμένοι σε τιμές και πλούτη. Αν όμως δείτε ότι 

πληγωθήκατε την ώρα της πτώσης, θα υποστείτε ταλαιπωρίες και θα 

χάσετε φίλους.  

 

Πέστροφα  

Αν δείτε πέστροφες στ’ όνειρό σας, είναι σημάδι ευημερίας. Σο να 

δείτε ότι τρώγατε πέστροφες, σημαίνει ευτυχισμένες καταστάσεις. 

Αν ονειρευτείτε ότι ψαρεύατε με αγκίστρι και πιάσατε πέστροφα, 

αυτό είναι ένδειξη σίγουρης επιτυχίας και ικανότητας. Αν δείτε πως 

σας βγήκε από το αγκίστρι και έπεσε πίσω στο νερό, είναι σημάδι 
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πως η ευτυχία δεν θα κρατήσει για πολύ. Σο να ονειρευτείτε ότι 

πιάνατε πέστροφες με δίχτυ, είναι προμήνυμα μεγάλης ευημερίας.  

 

Πέταγμα  

Αν ονειρευτείτε πως πετούσατε ψηλά στην ατμόσφαιρα, σημαίνει 

πως η συζυγική σας ζωή θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Αν 

δείτε πως πετούσατε χαμηλά, σχεδόν κοντά στο έδαφος, σημαίνει 

αρρώστια και δύσκολες καταστάσεις, που όμως θα τις ξεπεράσετε 

τελικά. Αν δείτε πως πετούσατε πάνω από λασπόνερα, σημαίνει πως 

πρέπει να προσέξετε τις προσωπικές σας υποθέσεις, γιατί σας 

τριγυρίζουν εχθροί. Αν δείτε πως πετούσατε πάνω από ερείπια, 

σημαίνει πως η τύχη δεν σας βοηθά και πως το περιβάλλον σας 

είναι δυσάρεστο. Αν παρατηρήσατε πράσινα δέντρα και βλάστηση 

από κάτω σας, την ώρα που πετούσατε, θα υποφέρετε από 

προσωρινή ανησυχία, αλλά μετά σας περιμένει ευημερία.  

Αν ονειρευτείτε πως βλέπατε τον ήλιο την ώρα που πετούσατε, 

σημαίνει πως οι επιχειρήσεις σας θα πάνε καλά, παρόλο που εσείς 

δεν το πιστεύετε. Αν δείτε πως πετούσατε στο διάστημα περνώντας 

το φεγγάρι και τους άλλους πλανήτες, σημαίνει πως έρχονται λιμοί, 

πόλεμοι και προβλήματα κάθε λογής. Αν δείτε πως πετούσατε με 

μαύρα φτερά, σημαίνει πως θα δοκιμάσετε πικρές απογοητεύσεις. 

Αν πέσατε την ώρα που πετούσατε, είναι σημάδι πως σας περιμένει 

αποτυχία. Αν όμως ξυπνήσατε την ώρα που πέφτατε, σημαίνει πως 

θα μπορέσετε να σωθείτε από την αποτυχία.   
Για ένα νέο άντρα που θα ονειρευτεί πως πετά με άσπρα φτερά 

πάνω από πράσινη βλάστηση, σημαίνει πρόοδος στις επιχειρήσεις 

του και επιτυχία στην αγάπη. Αυτό το όνειρο συνήθως είναι σημάδι 

αυξανόμενης ευημερίας και εκπλήρωσης των επιθυμιών. Αν η 

βλάστηση είναι καταστρεμμένη ή καμένη, σημαίνει πως θ' 

αντιμετωπίσετε εμπόδια στην εκπλήρωση των σκοπών σας. Σελικά 

θα έχει επιτυχία, αλλά όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Για μια νέα γυναίκα που 

θα ονειρευτεί πως πετά από πόλη σε πόλη και «προσγειώνεται» πάνω 

σε καμπαναριά εκκλησιών, προμηνύεται πως θα της δοθεί η 

ευκαιρία να πολεμήσει για τα δικαιώματά της στον έρωτα και την 

αγάπη, θα απειληθεί από μια περίοδο κακής υγείας και ίσως κάποιος 

δικός της πεθάνει αργότερα. Αν ονειρευτεί πως πυροβολείται την 

ώρα που πετά, σημαίνει πως οι εχθροί της θα προσπαθήσουν να 

εμποδίσουν την άνοδο και την ευημερία της.  
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Πέταλο  

Αν ονειρευτείτε πέταλο, σημαίνει πρόοδο στις επιχειρήσεις και 

τυχερούς δεσμούς για τις γυναίκες. Αν το δείτε σπασμένο, 

προβλέπεται κακή τύχη και αρρώστια. Αν δείτε ένα πέταλο να 

κρέμεται σε φράχτη, σημαίνει πως τα ενδιαφέροντά σας θα 

φθάσουν μακρύτερα απ' όσο περιμένατε. Αν δείτε πως βρήκατε 

πέταλο στο δρόμο, σημαίνει πως θα έχετε κέρδος από κει που δεν 

το περιμένατε.  

 

Πεταλούδα  

Αν δείτε στον ύπνο σας μια πεταλούδα ανάμεσα σε άνθη και 

πράσινα χόρτα, είναι ένδειξη ευημερίας και καλών επιτευγμάτων. 

Αν δείτε πεταλούδες να πετούν εδώ κι εκεί, σημαίνει πως θα λάβετε 

ειδήσεις για φίλους που απουσιάζουν, με γράμμα, ή από κάποιον που 

τους είδε. Για μια νέα γυναίκα, η πεταλούδα είναι σημάδι 

ευτυχισμένου έρωτα που θα επιστεγαστεί με μια ισόβια ένωση.  

 

Πετεινού λάλημα  

Αν ονειρευτείτε πως ακούσατε πετεινό να λαλεί το πρωί, είναι καλό 

σημάδι. Αν είστε μόνος, σημαίνει πρώιμο γάμο και πλούσιο 

νοικοκυριό. Αν ονειρευτείτε πως ακούσατε πετεινό τη νύχτα, είναι 

απελπισία και θα ακολουθήσουν γεγονότα που θα σας κάμουν να 

κλάψετε. Αν ονειρευτήκατε πως είδατε κοκορομαχία, θα 

εγκαταλείψετε την  οικογένειά σας εξαιτίας φιλονικιών και 

απιστίας. Αυτό το όνειρο συνήθως αναγγέλλει κάποια απροσδόκητα 

και θλιβερά γεγονότα. Ο πετεινός ειδοποίησε τον απόστολο Πέτρο 

όταν επρόκειτο να απαρνηθεί τον Φριστό. Μπορεί επίσης να σας 

ειδοποιήσει σε όνειρο όταν οι παγίδες των εγκόσμιων πραγμάτων 

σας έχουν εκτρέψει από τον «ίσιο δρόμο» της θεϊκής σοφίας.  

 

Πετσέτες  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πετσέτες, σημαίνει ζωηρές διασκεδάσεις 

στις οποίες θα παίξετε κύριο ρόλο. Αν μια γυναίκα δει στον ύπνο 

της λερωμένες πετσέτες, σημαίνει πως θα θιγεί από προσβλητική 

συμπεριφορά άλλων.  

 

Πεύκο  
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Σο πεύκο, στ’ όνειρό σας, σημαίνει ευτυχία και πλούτο έπειτα από 

θλίψη και στενοχώρια. Για μια νέα γυναίκα, σημαίνει λαμπρό μέλλον 

έπειτα από απογοητεύσεις. Για τους άρρωστους, σημαίνει γρήγορη 

ανάρρωση. Αυτό το όνειρο προλέγει επιτυχία σε όλους τους τομείς.  

 

Πηγάδι  

Αν δείτε ότι τραβούσατε νερό από πηγάδι, σημαίνει ικανοποίηση 

κάποιας έντονης επιθυμίας. Αν το νερό δεν ήταν καθαρό, θα 

υπάρξουν δυσαρέσκειες. Ένα άδειο πηγάδι, στ' όνειρο, είναι σημάδι 

ότι ξένοι θα προσπαθήσουν να σας αποσπάσουν την εμπιστοσύνη 

και θα σας κλέψουν μέρος της περιουσίας σας. Αν δείτε πως πέσατε 

σε πηγάδι, σημαίνει μεγάλη απογοήτευση. Πηγάδι με αντλία 

σημαίνει ότι θα σας δοθούν ευκαιρίες για αύξηση, της περιουσίας 

σας. Αρτεσιανό πηγάδι, στ' όνειρο, σημαίνει θαυμάσιες προοπτικές 

για να κερδίσετε έδαφος στο βασίλειο της γνώσης και της τέρψης.  

 

Πηγή  

Σο να ονειρευτείτε μια καθαρή πηγή που λάμπει στο φως του ήλιου, 

σημαίνει απόκτηση μεγάλης περιουσίας, εξωτικές διασκεδάσεις και 

πολλά ευχάριστα ταξίδια. Μια βρώμικη πηγή, είναι σύμβολο απιστίας 

των φίλων σας και  ατυχίας στον έρωτα. Μια στερεμένη και 

χαλασμένη πηγή, σημαίνει παύση των απολαύσεων και θάνατο. Για 

μια νέα γυναίκα που θα δει στον ύπνο της πηγή να λάμπει στο 

φεγγαρόφωτο, προβλέπεται κακή επιλογή στη διασκέδαση, που 

μπορεί να καταλήξει σε αποξένωση από το περιβάλλον της.  

 

Πήδημα  

Αν ονειρευτείτε πηδήματα, σημαίνει επιδεξιότητα, ενεργητικότητα 

και ικανότητα να εκμεταλλευτείτε σχεδόν κάθε επαγγελματική 

ευκαιρία. Σα πηδήματα είναι καλό σημάδι στο όνειρο για όλους.  

 

Πιρούνι  

Αν ονειρευτείτε πιρούνι, σημαίνει πως οι εχθροί σας υπονομεύουν 

τη θέση σας. Για μια γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει δυσάρεστες 

οικογενειακές καταστάσεις. Για τους ερωτευμένους, σημαίνει 

χωρισμό.  
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Πιάνο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πιάνο, προβλέπεται μια ευχάριστη 

διασκέδαση. Αν ονειρευτείτε πως ακούγατε τη γλυκιά και αρμονική 

μουσική ενός πιάνου, προβλέπεται υγεία και ευημερία. Αν η μουσική 

ήταν παράφωνη, θα χρειαστεί ν' ασχοληθείτε με ορισμένες 

ενοχλητικές καταστάσεις. Αν η μουσική ήταν λυπητερή, θα πρέπει 

να περιμένετε θλιβερά νέα. Αν δείτε ότι βρήκατε το πιάνο σας 

σπασμένο και ξεκούρδιστο, σημαίνει πως θ' απογοητευτείτε από τις 

δικές σας υποθέσεις και από αποτυχίες φίλων ή παιδιών σας. Αν 

ονειρευτείτε ένα πιάνο παλιάς εποχής, σημαίνει πως, στην 

προσπάθειά σας για άνοδο, ξεχάσατε τη βοήθεια και τις ευκαιρίες 

που σας πρόσφερε το παρελθόν. Για μια κοπέλα που θα δει πως 

παίζει ένα ωραίο αλλά δύσκολο κομμάτι στο πιάνο, είναι σημάδι πως 

ένας αδιάφορος φίλος της θα γίνει ο πιο πιστός και αφοσιωμένος 

εραστής της.  

 

Πιάτα    
Αν δείτε ότι κρατούσατε πιάτα, σημαίνει καλοτυχία. Αν όμως αυτά 

σπάσουν, είναι προάγγελμα πως η καλή τύχη θα είναι σύντομη. 

Ράφια με καλογυαλισμένα πιάτα προμηνούν επιτυχία στο γάμο. 

Γενικά, αν ονειρευτείτε πιάτα, είναι σημάδι επιτυχίας που θα την 

ευχαριστηθείτε και θα ευγνωμονείτε την καλή σας τύχη. Σα 

λερωμένα πιάτα είναι σημάδι πως δε θα υπάρξει ικανοποίηση και 

βεβαιότητα για το μέλλον.  

 

Πίθηκος  

Αυτό το όνειρο θα φέρει ταπείνωση και αρρώστια σε κάποιο 

αγαπημένο φίλο. Αν δείτε ένα μικρό πίθηκο σκαρφαλωμένο σε 

δέντρο, είναι προειδοποίηση πως θα πρέπει να φυλαχτείτε: κάποιο 

δόλιο άτομο είναι κοντά σας και θα δημιουργήσει δυσαρέσκειες 

στον κύκλο σας. Η απογοήτευση συμβαδίζει μ' αυτό το όνειρο.  

 

Πινέζες  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πινέζες, σημαίνει διαφωνίες και φασαρίες 

στο περιβάλλον σας. Για μία γυναίκα που θα δει πως 

χρησιμοποιούσε πινέζες, είναι σημάδι δυσάρεστων περιστατικών.  
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Πίπα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι καπνίζατε πίπα, σημαίνει πως θα χαρείτε 

με την επίσκεψη ενός παλιού φίλου, και πως οι διαφωνίες σας με 

κάποιο πρόσωπο θα τελειώσουν ομαλά.  

 

Πιπέρι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι πιπέρι σας καίει τη γλώσσα, σημαίνει 

πως θα έχετε προβλήματα με τους γνωστούς σας λόγω της αγάπης 

σας για το κουτσομπολιό. Αν δείτε κόκκινο πιπέρι στον ύπνο σας, 

προβλέπεται για σας ένας οικονομικά ανεξάρτητος σύντροφος στο 

γάμο. Αν δείτε κόκκινες πιπεριές, σημαίνει πως θα χρειαστεί 

αγώνας για να κατακτήσετε τα δικαιώματά σας. Αν δείτε ότι 

τρίβατε μαύρο πιπέρι, σημαίνει πως θα πέσετε θύμα της πανουργίας 

κάποιων δόλιων ανθρώπων. Αν το είδατε πάνω στο τραπέζι, 

προβλέπονται καυγάδες. Η κοπέλα που θα δει ότι έβαζε πιπέρι στο 

φαγητό της, θα πρέπει να περιμένει πως θα εξαπατηθεί από φίλους 

της.    

 

Πιστόλι  

Πιστόλι, στο όνειρο, είναι σημάδι ατυχίας. Αν δείτε πως είστε 

κάτοχος πιστολιού, είναι σημάδι ότι έχετε κακό χαρακτήρα. Αν 

ονειρευτείτε πως ακούσατε τον κρότο ενός πιστολιού, σημαίνει πως 

θα μάθετε για κάποιο σχέδιο που απειλεί τα συμφέροντα σας. Αν 

δείτε ότι πυροβολήσατε με το πιστόλι σας, σημαίνει πως θα 

εμπνεύσετε σε κάποιον αθώο μίσος, και πως θα προσπαθήσετε να 

εκδικηθείτε για κάποιο κακό που νομίζετε πως σας έκαναν.  

 

Πίστωση - Δανεικά 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως ζητούσατε πίστωση, σημαίνει πως θα 

έχετε λόγους να στενοχωριέστε, αν και μερικές φορές θα έχετε 

την τάση να βλέπετε τα πράγματα αισιόδοξα. Αν δείτε πως δίνατε 

πίστωση σε άλλον, είναι προειδοποίηση πως πρέπει να προσέξετε, 

διότι είναι πιθανό να εμπιστευθείτε εκείνους που τελικά επιδιώκουν 

να σας βλάψουν.  

 

Πλαστά χρήματα  



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

244 
 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πλαστά χρήματα, σημαίνει ότι θα έχετε 

φασαρίες με κάποιο πεισματάρικο και ανάξιο πρόσωπο. Αυτό το 

όνειρο είναι πάντα κακός οιωνός, είτε αν δείτε πως παίρνετε είτε 

αν δείτε πως δίνετε τέτοια χρήματα.  

 

Πλεύση  

Αν ονειρευτείτε πως πλέατε πάνω σε νερό, σημαίνει ότι θα 

υπερνικήσετε όλα τα εμπόδια, πράγμα που, για την ώρα, φαίνεται 

πως είναι πάνω από τις δυνάμεις σας. Αν το νερό ήταν θολό, τότε οι 

επιτυχίες σας δεν θα είναι ικανοποιητικές.  

 

Πλεκτό  

Αν δείτε στον ύπνο σας πως πλέκατε, είναι προμήνυμα ότι θα 

μπλεχτείτε σε μια ανόητη υπόθεση, προϊόν υπερβολικής περιέργειας 

νια τις υποθέσεις άλλων. Κρατείστε τη γλώσσα σας σε γυναίκες 

που σας παρουσιάζονται πολύ έμπιστες. Για τη γυναίκα που θα 

ονειρευτεί πως πλέκει, σημαίνει πως θ' αποκτήσει ήσυχο σπίτι και 

καλά παιδιά. Για τον άντρα που θα δει πως πλέκει, σημαίνει 

οικονομία και σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του. Αν μια νέα 

κοπέλα ονειρευτεί πως πλέκει, σημαίνει πως θα έχει πιστό και 

αξιόλογο σύζυγο.  

 

Πληγές  

Αν ονειρευτείτε πως βλέπατε πληγές, προβλέπεται αρρώστια που θα 

σας δημιουργήσει απώλειες και πνευματικά προβλήματα. Αν δείτε 

στ’ όνειρό σας ότι καλύπτατε μια πληγή, σημαίνει πως θα θυσιάσετε 

τις προσωπικές σας επιθυμίες για την ευχαρίστηση των άλλων. Αν 

δείτε ότι ένα μωρό είχε μια βαθιά πληγή, προβλέπεται πως ορισμένα 

ανησυχητικά γεγονότα θα σας αποσπάσουν από τα σχέδια και τους 

στόχους σας και πως τα παιδιά κινδυνεύουν από κάποια κολλητική 

αρρώστια. Αν δείτε πως εσείς είχατε πληγές, σας περιμένει κακή 

υγεία και ανωμαλίες στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να είστε πολύ 

προσεκτικοί μετά από αυτό το όνειρο. Αν δείτε ότι είσθε 

πληγωμένος, είναι σημάδι απογοήτευσης και κακής διεξαγωγής 

επιχειρήσεων. Σο να δείτε άλλους πληγωμένους, σημαίνει αδικία σε 

βάρος σας από μέρους φίλων. Αν ονειρευτείτε ότι περιποιόσαστε 

ένα τραύμα, σημαίνει ότι θα έχετε την ευκαιρία να συγχαρείτε τον 

εαυτό σας για τα επιτεύγματά του.  
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Πλιγούρι  

Αν δείτε στον ύπνο σας πλιγούρι. σημαίνει την εκπλήρωση φλογερών 

ευχών. Αν δείτε πως το τρώγατε, είναι σημάδι ότι απερίσκεπτα θα 

ρίξετε εμπόδια στο δρόμο της ίδιας σας της προόδου.  

 

Πλήθος  

Αν δείτε στον ύπνο σας ένα μεγάλο πλήθος καλοντυμένων 

ανθρώπων σε κάποια διασκέδαση, σημαίνει ευχάριστη παρέα με 

φίλους, μα αν δείτε πως κάτι χάλασε το κέφι των καλεσμένων, 

σημαίνει στενοχώρια και απώλεια φιλίας, και δυστυχία εκεί που 

περιμένατε οφέλη και εγκάρδιες σχέσεις. ημαίνει επίσης 

δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και οικογενειακές διαφωνίες. Αν 

δείτε πλήθος σ' εκκλησία, σημαίνει ότι πιθανόν να θρηνήσετε 

κάποιο θάνατο, ή να αναπτυχθεί κάποια ελαφρά δυσαρέσκεια. Αν 

δείτε πλήθος στο δρόμο, είναι προμήνυμα ότι θα προωθήσετε τα 

συμφέροντά σας πέρα από όλων των άλλων. Σο να ονειρευτεί 

κανείς πλήθος είναι συνήθως καλό, αν πάρα πολλοί απ' αυτό το 

πλήθος δε φορούν μαύρη ή σκούρα φορεσιά.  

 

Πλημμύρα  

Αν ονειρευτείτε πλημμύρα, σημαίνει πως θα έχετε την επιθυμητή 

πρόοδο στις επιχειρήσεις σας.  

 

Πλήρωμα  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε ένα πλήρωμα σκάφους έτοιμο ν' αφήσει 

το λιμάνι, κάποιο απρόβλεπτο περιστατικό θα σας αναγκάσει να 

ματαιώσετε ταξίδι από το οποίο θα κερδίζατε πολλά. Αν δείτε 

πλήρωμα ν' αγωνίζεται για να σώσει πλοίο σε καταιγίδα, σημαίνει 

καταστροφή σε στεριά και θάλασσα. Για τους νέους, ένα τέτοιο 

όνειρο είναι κακός οιωνός.  

 

Πλοίο  

Σο πλοίο, στ' όνειρο, είναι προμήνυμα λαμπρών προοπτικών, αν ήταν 

πάνω σε καθαρό νερό. Αν το νερό ήταν θολό και ταραγμένο, 

έγνοιες και άτυχες αλλαγές απειλούν εκείνον που θα το ονειρευτεί. 
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Αν δείτε πως ταξιδεύατε πάνω σε πλοίο με εύθυμη συντροφιά χωρίς 

κανένα ατύχημα, μπορείτε να περιμένετε πολλά καλά. Κακοτυχίες 

περιμένουν όποιον ονειρευτεί πως πέφτει από πλοίο που πλέει σε 

τρικυμισμένα νερά.  

 

Πλοίο γραμμής  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας την άφιξη πλοίου της γραμμής, σημαίνει ότι 

σας πλησιάζει κάποια ευχάριστη αλλαγή. Αν δείτε πως το πλοίο 

απομακρυνόταν, σημαίνει πως θ' αντιμετωπίσετε μικρές απώλειες 

και απογοητεύσεις.  

 

Πλούτος    
Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατείχατε πλούτο, σημαίνει 

δραστηριοποίηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων, με 

αποτέλεσμα την επιτυχία. Σο να δείτε άλλους πλούσιους, σημαίνει 

πως οι φίλοι σας θα προθυμοποιηθούν να σας βοηθήσουν σε 

περίπτωση ανάγκης. Για μια νέα γυναίκα, το να δει πως 

συναναστρέφεται με πλούσιους σημαίνει ότι θα έχει υψηλά ιδανικά 

και ότι θα καταφέρει να βρει κάποιον που θα μπορέσει να βοηθήσει 

στην πραγμάτωσή τους.  

 

Πλυντήριο  

Αν δείτε ότι πλένατε ρούχα, σημαίνει αγώνες που θα καταλήξουν 

σε νίκες. Αν τα ρούχα πλύθηκαν καλά, τότε τα επιτεύγματά σας θα 

σας φέρουν τέλεια ευτυχία. Αν όμως δεν πλύθηκαν καλά, θα συμβεί 

το αντίθετο. Σο να δείτε στον ύπνο σας όμορφα κορίτσια να 

πλένουν, σημαίνει ότι θα αναζητήσετε απολαύσεις που δεν είναι 

της δικής σας σειράς.  

 

Πλύσιμο  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πλενόσαστε, είναι σημάδι πως 

καμαρώνετε για τις πολυάριθμες παράνομες ερωτικές σχέσεις σας.  

Βλέπε μπάνιο.   
 

Πλάστρα  
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Πλύστρα, στ' όνειρο, σημαίνει απιστίες και περίεργες περιπέτειες. 

Για τους εμπορευόμενους και τους αγρότες, προμηνά επέκταση 

στις εμπορικές εργασίες και καλή συγκομιδή αντίστοιχα. Για μια 

γυναίκα που θα δει ότι είναι πλύστρα, σημαίνει ότι θα αδιαφορήσει 

εντελώς για την αξιοπρέπειά της προκειμένου να επιτύχει αθέμιτη 

εύνοια από κάποιον άνδρα.  

 

Πνιγμός  

Αν ονειρευτείτε ότι πνιγόσαστε, σημαίνει απώλεια υλική και ηθική, 

αλλά αν κάποιος σας έσωσε, μπορείτε να περιμένετε άνοδο 

κοινωνική, τιμές και πλούτο. Σο να δείτε άλλους ότι πνίγονται και 

πάτε να τους βοηθήσετε, είναι σημάδι ότι θα βοηθήσετε φίλους να 

καταλάβουν υψηλές θέσεις, πράγμα που θα σας κάμει να 

αισθανθείτε ευχαρίστηση. Για μια νέα κοπέλα που θα δει ότι ο 

αγαπημένος της πνίγεται, σημαίνει στέρηση.  

 

Ποδήλατο  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ανεβαίνατε με ποδήλατο σε ανήφορο, 

σημαίνει λαμπρές προοπτικές. Αν κατηφορίζατε, σημαίνει --για τη 

γυναίκα-- προειδοποίηση να προσέξει, διότι κινδυνεύει το καλό της 

όνομα και η υγεία της, η κακοτυχία πλανιέται γύρω της.  

 

Ποδιά  

Αν μια νέα γυναίκα ονειρευτεί ποδιά, σημαίνει πως η πορεία της θα 

είναι γεμάτη από σκαμπανεβάσματα. Για μια μαθήτρια που θα δει 

πως η ποδιά της ήταν πολύ φαρδιά ή σχισμένη, σημαίνει πως δε θα 

πάει καλά στο σχολείο και θα χρειαστεί ιδιωτικά μαθήματα από 

γονείς και δασκάλους.  

 

Πόδια  

Αν ονειρευτείτε πως κοιτάζατε τα πόδια σας, είναι προμήνυμα 

απογοήτευσης, θα σας ξεπεράσει κάποιος με μεγαλύτερη θέληση 

και ισχυρότερο χαρακτήρα. Σο να δείτε πως κοιτάζατε τα πόδια 

κάποιου άλλου, σημαίνει πως θα εδραιώσετε τα δικαιώματα σας με 

ευχάριστο αλλά αποφασιστικό τρόπο και θα ξεπεράσετε τα 

συνηθισμένα όρια στη ζωή σας. Αν ονειρευτείτε πως πλένατε τα 
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πόδια σας, σημαίνει πως θ' αφήσετε τους άλλους να σας 

εκμεταλλευτούν.  

Αν ονειρευτείτε πως σας πονούσαν τα πόδια σας, σημαίνει πως θα 

έχετε προβλήματα οικογενειακά που θα σας προκαλέσουν ψυχικά 

τραύματα. Αν ονειρευτείτε πως τα πόδια σας ήταν κόκκινα και 

πρησμένα, σημαίνει πως θα κάνετε μιαν απότομη αλλαγή στη 

δουλειά σας και θα χωρίσετε από την οικογένεια σας. Γενικά, αυτό 

το όνειρο είναι κακό. Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι θαυμάζατε κάποια 

καλοκαμωμένα γυναικεία πόδια, σημαίνει επιπολαιότητα και κακή 

κρίση.   Αν ονειρευτείτε κακοσχηματισμένα πόδια, σημαίνει 

επιζήμιες απασχολήσεις και μη συνεργάσιμους συναδέλφους. Σα 

πληγωμένα πόδια στ' όνειρο προμηνούν απώλειες και κρίσεις 

ελονοσίας. Αν δείτε πως είχατε έλκη στα πόδια σας, σημαίνει ότι θα 

εξαντλήσετε το εισόδημά σας για να βοηθήσετε άλλους. Αν δείτε 

ότι δεν μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τα πόδια σας, σημαίνει 

φτώχεια.  

Σο να δείτε ότι σας έκοψαν το ένα πόδι, είναι προμήνυμα απώλειας 

πολύτιμου φίλου, και πως η ζωή στο σπίτι σας θα γίνει δύσκολη. Αν 

μια νέα γυναίκα δει ότι έχει μαλλιαρά πόδια, σημαίνει ότι θα 

επιβληθεί στο σύζυγό της. Αν ονειρευτείτε ότι τα πόδια σας ήταν 

καθαρά και καλοκαμωμένα, σας περιμένει ευτυχισμένο μέλλον με 

αφοσιωμένους φίλους.  

 

Πολεμικό πλοίο  

Αν δείτε στον ύπνο σας πολεμικό πλοίο, σημαίνει μακρινά ταξίδια 

και χωρισμό από τη χώρα και τους φίλους σας, και ίσως πολιτικές 

διαμάχες στη χώρα σας. Αν το πλοίο ήταν χτυπημένο, σημαίνει πως 

ξένα στοιχεία θα βλάψουν τις εθνικές υποθέσεις. Αν το πλοίο 

ταξίδευε σε ταραγμένη θάλασσα, σημαίνει πως ξένες δυνάμεις θα 

βάλουν σε κίνδυνο προσωπικές σας υποθέσεις.  

 

Πόλεμος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πόλεμο, σημαίνει δυσμενείς καταστάσεις 

σε επιχειρήσεις και οικογενειακή διαταραχή. Για μια νέα γυναίκα 

που θα ονειρευτεί πως ο αγαπημένος της πηγαίνει στον πόλεμο, 

προμηνύεται πως σύντομα θ' ακούσει κατηγορίες γι' αυτόν. Αν δείτε 

πως η πατρίδα σας έχει νικηθεί στον πόλεμο, είναι ένδειξη 

ανησυχίας και εμπορικής δυσπραγίας, που οφείλεται σε πολιτικά 
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αίτια. την ιδιωτική σας ζωή θα υπάρξουν ορισμένα προβλήματα. Αν 

ονειρευτείτε νίκη στον πόλεμο, θα υπάρξει ζωηρή κίνηση στον 

εμπορικό τομέα και στην οικογένεια θα επέλθει αρμονία.  

 

Πόλη  

Αν ονειρευτείτε πως είσαστε σε μια ξένη πόλη, σημαίνει ότι θα 

έχετε την ατυχία να αλλάξετε κατοικία ή τρόπο ζωής.    

 

Πολυέλαιος  

Ο πολυέλαιος, στο όνειρο, είναι προμήνυμα ότι μια ανέλπιστη 

επιτυχία θα σας επιτρέψει ν' απολαύσετε τέρψεις και πολυτέλεια 

όπως θέλετε. Αν δείτε πολυέλαιο σπασμένο ή σε κακή κατάσταση, 

σημαίνει ότι μια άτυχη κερδοσκοπία θα μειώσει τη φαινομενικά 

ουσιαστική περιουσία σας. Αν δείτε το φως να σβήνει σ' έναν 

πολυέλαιο, είναι προμήνυμα ότι αρρώστια και στενοχώρια θα 

σκιάσουν ένα μέλλον γεμάτο υποσχέσεις.  

 

Πολυτέλεια  

Αν ονειρευτείτε πως περιβάλλεστε από πολυτέλεια, σημαίνει πολύ 

πλούτο, αλλά η σπατάλη και ο εγωισμός θα μειώσουν τα 

εισοδήματά σας. Για μια φτωχή γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ζει 

στην πολυτέλεια, σημαίνει πως σύντομα θ' αλλάζουν οι συνθήκες 

της ζωής της.  

 

Πονηριά  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι κάνατε πονηριές, σημαίνει ότι θα 

προσποιηθείτε τον εύθυμο κι ευτυχισμένο για να διατηρήσετε τη 

φιλία ευκατάστατων και χαρούμενων ανθρώπων. Αν δείτε πως 

κάνατε παρέα με πονηρούς ανθρώπους, είναι προειδοποίηση ότι 

κάποια απάτη εφαρμόζεται σε βάρος σας για να χρησιμοποιήσουν 

τα μέσα σας για την προαγωγή τους.  

 

Πόνος 

Αν δείτε ότι πονούσατε σημαίνει ότι αμφιταλαντευόσαστε πάρα 

πολύ στις δουλειές σας, και ότι κάποιο άλλο πρόσωπο επωφελείται 
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από τις ιδέες σας. Για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως της 

πονούσε η καρδιά, σημαίνει ότι θα στενοχωρηθεί πολύ εξαιτίας της 

αναβλητικής τακτικής που ακολουθεί ο εραστής της σ' ό,τι αφορά 

την ένωσή τους. Αν δει πως της πονούσε η ράχη, θα αρρωστήσει 

από απροσεξία της. Αν είχε πονοκέφαλο, θα δοκιμάσει μεγάλη 

ανησυχία για τον κίνδυνο που ανέλαβε για ν' απαλλαγεί από την 

αντιζηλία.   Αυτό το όνειρο οφείλεται συνήθως σε φυσικές αιτίες 

και δεν έχει μεγάλη σημασία. 

 

Ποντίκια  

Αν ονειρευτείτε ποντίκια, σημαίνει οικογενειακά προβλήματα και 

ασταθείς φίλους. Οι επιχειρήσεις σας θα πάρουν απογοητευτική 

τροπή. Αν δείτε πως σκοτώνατε ποντίκια, σημαίνει πως θα νικήσετε 

τους εχθρούς σας. Αν δείτε πως σας ξεφεύγανε, είναι σημάδι 

αμφίβολων αγώνων. Για τη νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ποντίκια, 

προβλέπονται άγνωστοι εχθροί που θα προσπαθήσουν να την 

υποτιμήσουν. Αν δει πως υπήρχε ποντικός μέσα στα ρούχα της, 

σημαίνει πως θα παίξει κύριο ρόλο σε κάποιο σκάνδαλο.  

 

Ποντικοπαγίδα  

Αν ονειρευτείτε ποντικοπαγίδα, σημαίνει πως πρέπει να προσέξετε 

το χαρακτήρα σας, διότι αφήνετε άλλους να κάνουν σχέδια για σας. 

Αν δείτε πως η φάκα ήταν γεμάτη ποντίκια, σημαίνει πως ίσως 

πέσετε στα χέρια των εχθρών σας. Αν δείτε πως στήνατε παγίδα, 

σημαίνει πως θα παγιδεύσετε τους εχθρούς σας.  

 

Πορεία  

Αν ονειρευτείτε πως περπατούσατε στο ρυθμό μουσικής, σημαίνει 

πως φιλοδοξείτε να γίνετε στρατιώτης ή δημόσιος υπάλληλος, αλλά 

θα πρέπει να σκεφτείτε καλά όλες τις όψεις του ζητήματος πριν το 

αποφασίσετε. Για τις γυναίκες που θα δουν άντρες να κάνουν 

πορεία, είναι σημάδι ότι έχουν κλίση προς τους άντρες που 

δουλεύουν στο δημόσιο. Πρέπει όμως να περιφρουρήσουν την 

υπόληψή τους.  

 

Πορθμείο  
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Αν ονειρευτείτε πως περιμένατε το καράβι σ' ένα πορθμείο και η 

θάλασσα ήταν ταραγμένη, σημαίνει πως θα απογοητευτείτε στις 

υψηλότερες προσδοκίες σας από απρόβλεπτες καταστάσεις. Αν 

δείτε πως διασχίζατε ήρεμη θάλασσα με πορθμείο (φέρρυμπόουτ)    
σημαίνει πως θα πραγματοποιηθούν τα σχέδιά σας και η τύχη θα 

είναι με το μέρος σας.  

 

Πορνείο  

Αν δείτε στον ύπνο σας πως είσαστε σε πορνείο, είναι προμήνυμα 

ότι θα ντραπείτε μια μέρα για την ικανοποίηση κάποιων ταπεινών 

επιθυμιών σας.  

 

Πόρπη-αγκράφα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πόρπες, σημαίνει ότι θα βομβαρδιστείτε με 

προσκλήσεις για να πάτε σε τόπους ψυχαγωγίας και ότι οι 

υποθέσεις σας θα κινδυνέψουν από χαοτική σύγχυση.  

 

Πορσελάνη  

Αν δείτε πορσελάνη στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα έχετε καλές 

ευκαιρίες για επαγγελματική πρόοδο. Αν δείτε πως η πορσελάνη 

ήταν σπασμένη ή βρώμικη, σημαίνει πως θα κάνετε λάθη που θα 

σας στοιχίσουν ακριβά. Για τη γυναίκα που θα δει πως ζωγράφιζε ή 

τακτοποιούσε τις πορσελάνες της, προβλέπεται πως θα έχει ένα 

ευχάριστο σπιτικό και πως θα είναι μια μετρημένη και οικονόμα 

νοικοκυρά.  

 

Πόρτα  

Αν δείτε ότι μπαίνατε σε οποιαδήποτε πόρτα, σημαίνει πως άδικα θα 

προσπαθήσετε να ξεφύγετε από τους εχθρούς σας. Αν όμως είναι η 

πόρτα του σπιτιού της παιδικής σας ηλικίας, σημαίνει ότι οι μέρες 

σας θα είναι γεμάτες από ευημερία και ευφροσύνη. Αν δείτε 

άλλους να μπαίνουν σε πόρτα, σημαίνει μάταιες προσπάθειες για 

να ταχτοποιήσετε τις υποθέσεις σας. Επίσης, για τους αγρότες, 

σημαίνει αλλαγές στην πολιτική. Για ένα συγγραφέα, σημαίνει ότι 

το κοινό δεν θα διαβάσει τα έργα του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για 

έγγραφες δηλώσεις του. Σο να δείτε ότι προσπαθείτε να κλείσετε 

μια πόρτα, η οποία τελικά πέφτει και χτυπάει κάποιον, σημαίνει ότι 
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κάτι κακό θα συμβεί σε φίλο σας λόγω απερίσκεπτης συμβουλής που 

του δώσατε.    
 

Πορτοκάλια  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας γερές πορτοκαλιές με ώριμα φρούτα, είναι 

σημάδι υγείας και ευημερίας. Αν δείτε πως τρώγατε πορτοκάλια, 

είναι κακός οιωνός: η αρρώστια φίλου ή συγγενή θα είναι πηγή 

ανησυχίας για σας, δυσαρέσκειες θα δημιουργήσουν άσχημο κλίμα 

στη δουλειά σας. Αν τα πορτοκάλια που τρώγατε ήταν γερά και 

μυρωδάτα, θα έχετε κάποια ατυχία. Για τη νέα γυναίκα, αυτό το 

όνειρο σημαίνει πως ίσως χάσει τον αγαπημένο της. Αν ονειρευτεί 

πως βλέπει ένα ωραίο πορτοκάλι πάνω σε ένα ψηλό σημείο, σημαίνει 

πως θα διαλέξει το σύζυγο της ανάμεσα από πολλούς εραστές. Αν 

δείτε πως γλιστρήσατε πάνω σε μια πορτοκαλόφλουδα, προμηνύεται 

ο θάνατος κάποιου συγγενή. Αν δείτε πως ψωνίζατε πορτοκάλια 

μετά από παράκληση της γυναίκας σας και πως εκείνη τα έτρωγε, 

σημαίνει πως στις επιχειρήσεις σας θα έχετε δυσάρεστες 

περιπλοκές.  

 

Πορτοφόλι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πορτοφόλι με χρήματα και λογαριασμούς, 

είναι σημάδι καλής τύχης και πως σχεδόν κάθε επιθυμία σας θα 

πραγματοποιηθεί. Αν το πορτοφόλι ήταν άδειο, σημαίνει πως κάποια 

μεγάλη ελπίδα σας δεν θα γίνει πραγματικότητα. Αν δείτε πως 

χάσατε το πορτοφόλι σας, προβλέπεται ότι θα διαφωνήσετε με τον 

καλύτερο σας φίλο κι έτσι θα χάσετε κάποιες σημαντικές ανέσεις 

και ένα μεγάλο κέρδος. Ένα παλιό και βρώμικο πορτοφόλι, είναι 

δείγμα ανεπιθύμητων εξελίξεων στη δουλειά σας.  

 

Ποταμός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ποταμό με καθάριο νερό, σημαίνει πως 

γρήγορα θα επιτύχετε τους σκοπούς σας και το αποτέλεσμα θα 

είναι ευημερία και ευχαρίστηση. Αν τα νερά ήταν θολά ή 

ταραγμένα, είναι σημάδι διαφωνίας και ζήλιας στο περιβάλλον σας. 

Σο να δείτε στον ύπνο σας ότι είχατε αποκλειστεί, σημαίνει 

παροδική προσβολή και δυσφορία στο κοινωνικό σας περιβάλλον. Αν, 

ενώ είστε σε πλεούμενο, είδατε πτώματα στο βυθό του ποταμού, 

είναι σημάδι ότι στενοχώρια και μελαγχολία γρήγορα θα σκιάσουν 
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την υπάρχουσα ευχαρίστηση. Σο να ονειρευτείτε ξεροπόταμους, 

σημαίνει αδιαθεσίες και αρρώστιες. 

 

Ποτήρια (κρασιού)  

Αν ονειρευτείτε κρασοπότηρα, σημαίνει ότι η απογοήτευσή θα σας 

επηρεάσει τόσο, ώστε δεν θα μπορείτε να δείτε τίποτα ευχάριστο, 

ώσπου κάτι δυνατό να σας κάνει να γνωρίσετε την αληθινή 

στενοχώρια.  

 

Ποτοπωλείο - μπαρ 

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εργάζεστε σε ποτοπωλείο, σημαίνει ότι 

θα καταφύγετε σε αμφισβητήσιμους τρόπους προαγωγής. Αν δείτε 

απλώς ένα ποτοπωλείο, σημαίνει δραστηριότητα στα κοινά, γρήγορη 

απόκτηση περιουσίας και ικανοποίηση παράνομων επιθυμιών.  

 

Πούδρα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πούδρα, σημαίνει πως κάνετε συμφωνίες με 

ασυνείδητους ανθρώπους, θα πρέπει να τους παρακολουθείτε 

άγρυπνα γιατί διαφορετικά κινδυνεύετε.  

 

Πουκάμισο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι βάζατε το πουκάμισο σας, είναι 

προάγγελμα ότι θα χωρίσετε από την αγαπημένη σας λόγω της 

απιστίας σας. Αν δείτε ότι χάσατε το πουκάμισό σας, προβλέπονται 

δυσμενείς συνθήκες στη δουλειά ή την αγάπη. Ένα σκισμένο 

πουκάμισο σημαίνει ατυχία και δυσάρεστο περιβάλλον. Ένα βρώμικο 

πουκάμισο, στ' όνειρο, είναι σημάδι πως σας πλησιάζει μια κολλητική 

αρρώστια. Αν μια γυναίκα δει στ' όνειρο της πουκάμισο, θ' ακούσει 

κουτσομπολιό σε βάρος της.  

 

Πουλάρι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πουλάρι, σημαίνει πως θα αναλάβετε 

επιχειρήσεις που θα στεφθούν από επιτυχία.    
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Πουλερικά  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πουλερικά, σημαίνει πως θα σπαταλήσετε 

χρήματα για δαπανηρές συνήθειες. Για την κοπέλα που θα δει πως 

κυνηγούσε πουλερικά, προβλέπεται πως θ' αφιερώσει πολύτιμο χρόνο 

σε άσκοπες απολαύσεις.  

 

Πουλιά  

Είναι ευνοϊκό όνειρο αν δείτε πουλιά με όμορφα φτερά. Αν το 

όνειρο το δει γυναίκα, ένας πλούσιος και καλός σύντροφος είναι 

κάπου κοντά. Σα μαδημένα και βουβά πουλιά, στο όνειρο, είναι 

σημάδι άσπλαχνης και απάνθρωπης μεταχείρισης του απόκληρου 

από τους ανθρώπους του πλούτου. Αν δείτε πληγωμένο πουλί, είναι 

προάγγελμα βαθιάς λύπης που θα την προκαλέσει κάποιος «άσωτος 

υιός». Αν δείτε πουλιά να πετούν, είναι σημάδι ευημερίας. Σο 

δυσάρεστο περιβάλλον θα εξαφανιστεί εμπρός στο κύμα της 

ερχόμενης ευτυχίας. Αν δείτε πως πιάνατε πουλιά, δεν είναι 

καθόλου κακό. Αν τα ακούσατε να μιλούν, είναι ένα είδος 

ομολογίας της ανικανότητας για την εκτέλεση έργων που απαιτούν 

μεγάλη οξυδέρκεια. Αν δείτε πως τα σκοτώνατε με όπλο, είναι 

σημάδι συμφοράς λόγω κακής εσοδείας.  

 

Πουτίγκα  

Αν δείτε στον ύπνο σας πουτίγκα, σημαίνει πως θα έχετε μικρό 

κέρδος από μεγάλες επενδύσεις. Αν δείτε πως τρώτε πουτίγκα, είναι 

ένδειξη πως οι υποθέσεις σας θα είναι απογοητευτικές. Για τη νέα 

γυναίκα που θα δει πως ετοιμάζει πουτίγκα, προβλέπεται πως ο 

εραστής της θα είναι φιλήδονος και θα ενδιαφέρεται πολύ για την 

κοσμική ζωή. Αν τον παντρευτεί, η αγάπη της γι' αυτόν και η 

περιουσία της θα εξαφανιστούν.  

 

Πρήξιμο  

Αν ονειρευτείτε πως είστε πρησμένος, προαγγέλλεται συσσώρευση 

πλούτου, αλλά ο εγωισμός σας θα θέσει σε κίνδυνο την 

ευχαρίστηση.    Σο να δει κανείς άλλους πρησμένους, σημαίνει 

άνοδο με μεγάλες δυσκολίες.  

 

Πριόνι  
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Αν δείτε στον ύπνο σας πριόνι, σημαίνει δραστηριότητα και 

ευχάριστη οικογενειακή ζωή. Μεγάλα ηλεκτρικά πριόνια, στ' όνειρο, 

προμηνύουν ότι θα διευθύνετε μεγάλη επιχείρηση που θα αποφέρει 

πολλά κέρδη. Για μια γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει πως θα της 

γίνουν τιμές και η γνώμη της θα γίνει υπολογίσιμη. Αν ονειρευτείτε 

σπασμένο και σκουριασμένο πριόνι, σημαίνει αποτυχία και ροπή σε 

ατυχήματα. Σο να δείτε πως χάσατε πριόνι, είναι σημάδι 

επερχόμενης ατυχίας και χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε οτιδήποτε 

καταπιαστείτε. Αν δείτε ότι βρήκατε σκουριασμένο πριόνι, σημαίνει 

πως ίσως ξανακερδίσετε τον χαμένο πλούτο σας. Ο θόρυβος 

πριονιού, στ' όνειρο, σημαίνει ευημερία. Σο να ονειρευτείτε ότι 

μεταφέρετε στον ώμο σας ένα μεγάλο πριόνι, είναι προμήνυμα ότι 

θα επωμισθείτε μεγάλες ευθύνες, αλλά και με τις ανάλογες 

απολαβές.  

 

Πριονίδι  

Πριονίδι, στ' όνειρο, σημαίνει τάση για σοβαρά λάθη, που θα σας 

δημιουργήσουν άσχημες καταστάσεις και αναστάτωση στην 

οικογένεια.  

 

Προαγωγή  

Αν δείτε στον ύπνο σας προαγωγή σε οποιοδήποτε τομέα, σημαίνει 

γρήγορη πρόοδο στις υποθέσεις της καρδιάς. Αν δείτε άλλους να 

προάγονται, σημαίνει ότι φίλοι θα καταλάβουν ευνοϊκές θέσεις 

κοντά σας.  

 

Πρόεδρος  

Αν δείτε στον ύπνο σας τον πρόεδρο ενός οποιουδήποτε δημόσιου 

σώματος, είναι σημάδι ότι θα επιδιώξετε την άνοδο και θα 

ανταμειφθείτε με μια ανώτερη εμπιστευτική θέση. Αν δείτε έναν 

πρόεδρο με σοβαρό ύφος, σας αναμένουν καταστάσεις διόλου  
ικανοποιητικές. Αν δείτε πως είσαστε πρόεδρος, θα διακριθείτε για 

τη δικαιοσύνη  και την καλοσύνη προς τους άλλους.  

 

Πρόκληση  

Αν δείτε ότι σας προκάλεσαν να χτυπηθείτε σε μονομαχία, 

σημαίνει ότι θα έχετε κάποιο μπλέξιμο κοινωνικής φύσεως και θα 
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εξαναγκαστείτε να ζητήσετε συγγνώμη για να μη χάσετε φιλίες. 

Αν δείτε πως αποδεχτήκατε μιαν οποιανδήποτε είδους πρόκληση, 

σημαίνει ότι θα υποστείτε πολλά δεινά στην προσπάθειά σας να 

προφυλάξετε άλλους από την ατίμωση.  

 

Προσβολή  

Αυτό είναι κακό όνειρο. Όποιος το δει, σίγουρα τον περιμένουν 

κλάματα και δάκρυα. Για μια νέα γυναίκα που θα δει πως την 

πρόσβαλαν, σημαίνει ότι κάποιο εχθρικό πρόσωπο θα επωφεληθεί 

από την άγνοιά της για να τη φέρει σε άσχημη θέση με κάποιον 

ξένο, ή να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της με ένα φίλο.  

 

Προσευχή  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι λέτε προσευχές ή αν ονειρευτείτε 

άλλους να προσεύχονται, σημαίνει πως θα διατρέξετε κίνδυνο 

αποτυχίας, την οποία θ' αποφύγετε μόνο με μεγάλη προσπάθεια.  

 

Πρόσθεση  

Αν δείτε πως κάνατε κάποια πρόσθεση, σημαίνει ότι θα χρειαστεί 

να παλέψετε για να υπερνικήσετε δύσκολες καταστάσεις, που 

σύντομα θα έχουν τρομερό αντίχτυπο στη διεξαγωγή των 

επιχειρήσεών σας. Αν δείτε πως βρήκατε λάθος σε πρόσθεση, 

σημαίνει πως θα είστε ικανός να εξουδετερώσετε εχθρούς, διότι 

θα έχετε αντιληφθεί τις προθέσεις τους προτού να εκτελέσουν το 

σχέδιο τους. Αν προσθέτατε αριθμούς με μηχανή, σημαίνει ότι θα 

έχετε έναν ισχυρό σύμμαχο που θα σας σώσει από μεγάλη 

καταπίεση. Αν δείτε πως δεν καταφέρνατε να διαβάσετε τους 

αριθμούς, θα υποστείτε οικονομικές ζημιές από κακούς 

υπολογισμούς.    
 

Πρόσκληση  

Αν ονειρευτείτε πως καλείτε κόσμο να σας επισκεφτεί, σημαίνει ότι 

επίκειται κάποιο δυσάρεστο γεγονός που θα ταράξει το κατά τα 

άλλα, ευχάριστο περιβάλλον σας. Αν δείτε ότι σας προσκάλεσαν να 

επισκεφθείτε κάποιον, σημαίνει πως θα λάβετε άσχημα νέα. Για τη 

γυναίκα που θα δει πως είναι καλεσμένη σε κάποια συγκέντρωση, 
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σημαίνει πως θα κάνει ευχάριστες γνωριμίες, αλλά η κακή τύχη θα 

τις επισκιάσει.  

 

Προσκυνητής  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας προσκυνητές, σημαίνει πως θα κάνετε ένα 

μακρινό ταξίδι γιατί πιστεύετε ότι αυτό είναι το καλύτερο που 

μπορείτε να κάνετε. Αν δείτε πως είστε προσκυνητής, σημαίνει πως 

θ' αντιμετωπίσετε φτώχεια και γνωστούς που δεν συμπαθείτε. Η 

γυναίκα που θα δει ότι την πλησίασε ένας προσκυνητής, θα πέσει 

θύμα απάτης. Αν ο προσκυνητής έφυγε από κοντά της, σημαίνει πως 

θα προσπαθήσει ν' αποκτήσει την ανεξαρτησία της.  

 

Προσφορά  

Αν ονειρευτείτε πως κάνατε κάποια προσφορά, σημαίνει πως θα 

φερθείτε δουλικά και υποκριτικά, εκτός αν αλλάξετε ιδέα για την 

αίσθηση του καθήκοντος.  

 

Πρόσωπο  

Αν δείτε στον ύπνο σας ευχάριστα και γελαστά πρόσωπα, σημαίνει 

εύνοια. Σα σκυθρωπά και θλιμμένα πρόσωπα προμηνούν φασαρίες. 

Για τους ερωτευμένους που θα ιδούν ότι το αγαπημένο τους 

πρόσωπο είναι γερασμένο, προβλέπεται χωρισμός. Σα περίεργα 

πρόσωπα, στ' όνειρο, προοιωνίζονται κακοτυχίες και εχθρούς στο 

περιβάλλον σας. Αν ονειρευτείτε το δικό σας πρόσωπο, προλέγονται 

ατυχίες. Για τους παντρεμένους, αυτό το όνειρο προαγγέλλει 

διαζύγιο. Αν δείτε πως κοιτάζατε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη, 

σημαίνει δυσφορία με τον εαυτό σας, γιατί δεν αισθάνεστε άξιος 

να φέρετε σε πέρας τα σχεδία σας και να βελτιώσετε τη θέση σας.    
 

Πρωταθλητής  

Αν δείτε στον ύπνο σας ένα πρωταθλητή, σημαίνει ότι θα κερδίσετε 

τη θερμότατη φιλία κάποιου προσώπου χάρη στην αξιοπρέπεια και 

την ηθική σας διαγωγή.  

 

Πτήση  
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Αν ονειρευτείτε πως πετάτε, σημαίνει δυσάρεστα νέα από άτομο 

που λείπει. Για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως πετά, 

σημαίνει πως δεν κράτησε το χαρακτήρα της αδιάβλητο και ο 

εραστής της θα την διώξει. Αν ονειρευτείτε πως κάτι πετά μακριά 

από εσάς, σημαίνει πως θα βγείτε νικητής από κάθε είδους διαμάχη.  

 

Πτυελοδοχείο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πτυελοδοχείο, σημαίνει ότι θα 

δημιουργήσετε έναν ανάξιο δεσμό, με αποτέλεσμα να 

παραμελήσετε την εργασία σας. Αν δείτε ότι φτύσατε σε 

πτυελοδοχείο, είναι προμήνυμα ότι η διαγωγή σας θα προκαλέσει 

την προσοχή.  

 

Πτώμα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα πτώμα, είναι σημάδι δυστυχίας, γιατί 

θα πρέπει να αναμένετε άσχημα νέα για κάποιον που λείπει και 

ζοφερές προοπτικές για τις εμπορικές σας επιχειρήσεις. Για τους 

νέους, αυτό το όνειρο σημαίνει πολλές απογοητεύσεις και άχαρες 

μέρες. Αν δείτε ένα πτώμα τοποθετημένο σε φέρετρο, σημαίνει 

πως θα έχετε σύντομα δυσάρεστες ιστορίες. Αν δείτε ένα πτώμα 

μαυροντυμένο, σημαίνει βίαιο θάνατο φίλου ή κάποιο απελπιστικό 

μπέρδεμα στη δουλειά σας. Αν δείτε πεδίο μάχης στρωμένο με 

πτώματα, σημαίνει πόλεμο και γενική δυσαρέσκεια ανάμεσα σε 

χώρες και πολιτικές φατρίες. Αν δείτε πτώμα ζώου, σημαίνει μιαν 

αρρωστημένη κατάσταση τόσο σχετικά με τις επιχειρήσεις όσο και 

με την υγεία. Αν δείτε το πτώμα οποιουδήποτε της άμεσης 

οικογενείας σας, είναι ένδειξη θανάτου γι' αυτό το πρόσωπο, ή για 

κάποιο μέλος από το σόι σας, ή μιας σοβαρής ρήξης οικογενειακών 

σχέσεων, σημαίνει ακόμη  ασυνήθιστη ύφεση στις επιχειρήσεις.  

Για τους ερωτευμένους είναι σίγουρο σημάδι πως δε θα μπορέσουν 

να κρατήσουν υποσχέσεις ιερής φύσεως. Αν δείτε στ’ όνειρό σας 

ότι βάλατε νομίσματα στα μάτια νεκρού, σημαίνει ότι θα δείτε 

στον ξύπνιο σας αδίστακτους εχθρούς να σας κλέβουν, ενώ θα 

βρίσκεστε σε αδυναμία να αντιδράσετε. Αν βάλατε νόμισμα μόνο 

στο ένα μάτι, θα μπορέσετε να ανακτήσετε χαμένη ιδιοκτησία 

ύστερα από έναν απελπισμένο σχεδόν αγώνα.  

Για μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει στενοχώρια και 

απώλεια, γιατί ατυχώς θα δώσει εμπιστοσύνη σε υστερόβουλα 
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άτομα. Για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ο ιδιοκτήτης στο 

κατάστημα όπου εργάζεται είναι πτώμα, και θα ιδεί, ενώ θα 

αγρυπνεί κοντά του, ότι είναι φρεσκοξυρισμένος, είναι προμήνυμα 

ότι θα πέσει κάτω από το πρότυπο της τελειότητας όπου την είχε 

τοποθετήσει ο αγαπημένος της. Αν δει το κεφάλι του νεκρού να 

πέφτει από το σώμα του, προειδοποιείται ότι κρυφοί εχθροί, στην 

προσπάθεια τους να τη βλάψουν, θα θελήσουν να υπονομεύσουν το 

ενδιαφέρον του εργοδότη της γι' αυτήν. Αν δει το πτώμα στο 

κατάστημα, είναι προμήνυμα απώλειας και δυσαρέσκειας γενικά. 

Τπάρχουν άνθρωποι που ασυνείδητα δεν κάνουν το σωστό. Για 

αυτούς θα υπάρξει μια ζοφερή προοπτική για ειρήνη και 

ευημερούσα εργασία.  

 

Πτωχοκομείο  

Αν μια νέα γυναίκα δει στον ύπνο της πτωχοκομείο, σημαίνει πως 

θα αποτύχει στις προσπάθειές της να συνάψει ένα κοσμικό γάμο.  

 

Πύλη  

Αν ονειρευτείτε πως κοιτάζατε ή περνούσατε μια πύλη, σημαίνει 

πως θα λάβετε ανησυχητικά νέα για κάποιον που λείπει. Οι δουλειές 

σας επίσης δεν θα πάνε καλά. Αν δείτε μια κλειστή πύλη, σημαίνει 

πως δεν θα μπορέσετε να ξεπεράσετε δυσκολίες που θα 

παρουσιαστούν. Αν δείτε πως κλειδώνατε μια πύλη, σημαίνει πως θα 

κάνετε επιτυχείς επιχειρήσεις και θ' αποκτήσετε καλούς φίλους. Μια 

χαλασμένη ή σπασμένη πύλη, σημαίνει αποτυχίες και άσχημο 

περιβάλλον. Αν βρίσκατε δυσκολία στο να περάσετε από μια πύλη ή 

να την ανοίξετε, σημαίνει πως θα έχετε προβλήματα στην 

επιχείρησή σας.    

 

Πυξίδα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πυξίδα, σημαίνει ότι θα είστε 

αναγκασμένος ν' αγωνιστείτε μέσα σε στενά περιθώρια, κάνοντας 

έτσι την άνοδό σας περισσότερο επίπονη, αλλά συνάμα και πιο 

τιμημένη. Αν δείτε ναυτική πυξίδα, είναι σημάδι ότι θα βρεθείτε σε 

ευνοϊκές περιστάσεις και έντιμοι άνθρωποι θα σας προσφέρουν την 

εύνοιά τους. Αν δείτε στον ύπνο σας πυξίδα να δείχνει λοξά, 

προλέγει κίνδυνο απώλειας και απογοήτευσης.  
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Πυραμίδα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πυραμίδες, σημαίνει πως θα γίνουν στη ζωή 

σας πολλές αλλαγές. Αν δείτε πως ανεβαίνατε σε πυραμίδα, 

σημαίνει πως θα ταξιδέψετε πριν πραγματοποιήσετε τις επιθυμίες 

σας. Για μια κοπέλα, αυτό το όνειρο είναι προμήνυμα πως θα βρει 

σύντροφο που δεν είναι κατάλληλος για κείνη. Αν ονειρευτείτε πως 

μελετούσατε τις αρχαίες αιγυπτιακές πυραμίδες, σημαίνει πως θ' 

αναπτύξετε αγάπη για τα μυστήρια της φύσης και πως θα 

αποκτήσετε φήμη και γνώσεις.  

 

Πύραυλος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πύραυλο να εκτοξεύεται, προβλέπεται 

απότομη επαγγελματική άνοδος και επιτυχημένος γάμος. Αν δείτε 

πύραυλο να πέφτει, είναι σημάδι ανεπιθύμητων σχέσεων.  

 

Πυρκαγιά  

Αν δείτε στον ύπνο σας πυρκαγιά, χωρίς ανθρώπινα θύματα, 

σημαίνει αλλαγές στο μέλλον, που θα είναι ευεργετικές για τα 

συμφέροντά σας και την ευτυχία σας.  

 

Πυροβολισμός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι σας πυροβόλησαν και ότι είστε 

ετοιμοθάνατος, θα συναντήσετε απρόσμενη κακοποίηση από 

κάποιους φίλους. Αν όμως διαφύγατε τον θάνατο... ξυπνώντας, 

σημαίνει πως θα συμφιλιωθείτε και πάλι μαζί τους. Αν δείτε πως σας 

πυροβόλησε παπάς, σημαίνει πως θα ενοχληθείτε επειδή κάποιος 

φίλος σας θα υποστηρίζει ιδέες αντίθετες από τις δικές σας.  

 

Πυρομαχικά  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πυρομαχικά, σημαίνει την ανάληψη μιας 

αποδοτικής εργασίας. Αν δείτε πως είχαν εξαντληθεί τα πυρομαχικά 

σας, σημαίνει άκαρπες προσπάθειες και αγώνες.  

 

Πυροσβέστης  
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Αν ονειρευτείτε έναν πυροσβέστη, σημαίνει πως θα συναντήσετε 

την αντίδραση των φίλων σας. Για μια νέα γυναίκα που θα 

ονειρευτεί έναν κακοπαθημένο πυροσβέστη, προβλέπεται πως 

σύντομα θα ακούσει για το ατύχημα κάποιου αγαπητού της φίλου.  

 

Πυροσβεστική αντλία  

Αν ονειρευτείτε πυροσβεστική αντλία, σημαίνει πως θα 

στενοχωρηθείτε από ορισμένες απρόβλεπτες καταστάσεις, αλλά 

όλη η ιστορία θα τελειώσει καλά. Αν η αντλία ήταν χαλασμένη, 

σημαίνει πως πρέπει να προσέχετε, γιατί απειλείστε από ατυχήματα 

και απώλεια χρημάτων. Για τη νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως 

βρίσκεται πάνω σε αντλία, σημαίνει πως θα ανακατευτεί σε μια 

υπόθεση όχι και τόσο καθαρή.  

 

Πυροτέχνημα  

Αν ονειρευτείτε πυροτεχνήματα, σημαίνει πως η υγεία σας θα είναι 

καλή και πως σας περιμένουν διασκεδάσεις και επισκέψεις σε 

ξένους τόπους.  

 

Ραβδί  

ε κάθε περίπτωση, το να ονειρευτεί κανείς ραβδί, είναι κακός 

οιωνός.    
 

Ραδίκι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ραδίκια με πράσινα φύλλα και λουλούδια, 

είναι προμήνυμα ευτυχισμένων ενώσεων και πλούσιου 

περιβάλλοντος.  

 

Ρακούν  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα ρακούν, σημαίνει πως θα εξαπατηθείτε 

από τη φιλική συμπεριφορά των εχθρών σας.  

 

Ράφι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα ράφι, σημαίνει αβεβαιότητα για τ' 

αποτελέσματα κάποιας υπόθεσης η οποία σας γεμίζει άγχος.  
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Ράφτης  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ράφτη, είναι σημάδι ότι θα δημιουργηθούν 

στενοχώριες και προβλήματα σχετικά με κάποιο ταξίδι που 

σχεδιάζετε. Αν δείτε πως διαφωνούσατε με κάποιο ράφτη, σημαίνει 

ότι θ' απογοητευθείτε από το αποτέλεσμα κάποιου σχεδίου σας. Αν 

ονειρευτείτε ότι ράφτης σας παίρνει μέτρα, είναι προμήνυμα πως 

θα έχετε διαφωνίες και φασαρίες με πρόσωπο του στενού σας 

περιβάλλοντος.  

 

Ράφτρα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ράφτρα, σημαίνει πως απρόσμενα 

γεγονότα θα σας εμποδίσουν να πραγματοποιήσετε ορισμένες 

ευχάριστες επισκέψεις.  

 

Ράχη  

Αν δείτε στον ύπνο σας μια γυμνή ράχη, σημαίνει απώλεια δύναμης. 

Σο δόσιμο συμβουλής ή το δανεισμό χρημάτων είναι επικίνδυνο. 

υχνά, ύστερα απ' αυτό το όνειρο ακολουθεί αρρώστια.   Αν δείτε 

κάποιον να σας γυρίζει τη ράχη και να φεύγει, μπορεί να είστε 

βέβαιος ότι ο φθόνος και η ζήλια εργάζονται για να σας βλάψουν. 

Αν δείτε στον ύπνο σας τη δική σας ράχη, κάτι κακό σας περιμένει.  

 

Ράψιμο  

Αν ονειρευτείτε πως ράβατε καινούργια ρούχα, προβλέπεται 

οικογενειακή γαλήνη, που θα συμβάλει στην πραγματοποίηση των 

επιθυμιών σας.  

 

Ρέγκα  

Αν ονειρευτείτε ρέγκα, σημαίνει πως μετά βίας θα μπορέσετε να 

ξεφύγετε από τις οικονομικές δυσκολίες. Αργότερα όμως θα έρθει 

η επιτυχία.  

 

Ρείκι  
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Αν δείτε πως είσαστε πιασμένος ανάμεσα σε ρείκια, μαύροι εχθροί 

εξυφαίνουν γύρω σας δίχτυ από συκοφαντίες και ατιμίες, πράγμα 

που θα σας προξενήσει μεγάλη στενοχώρια, μα αν είδατε πως 

ξεμπλέξατε από τα ρείκια, πιστοί φίλοι θα έρθουν να σας 

συμπαρασταθούν σε κάθε επείγουσα περίσταση.  

 

Ρετσινόλαδο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ρετσινόλαδο, σημαίνει ότι θα επιδιώξετε 

την ανατροπή κάποιου φίλου σας που κρυφά υπονομεύει την 

προκοπή σας.  

 

Ρευματισμός  

Σο να ονειρευτεί κανείς ότι προσβλήθηκε από ρευματισμούς, είναι 

σημάδι πως τα σχεδιά του θ' αργήσουν να πραγματοποιηθούν. Αν 

δει ότι άλλοι έχουν προσβληθεί, προμηνύονται απογοητεύσεις.  

 

Ρήτορας    
Αν ονειρευτείτε ότι γοητευθήκατε από την ευγλωττία ενός ρήτορα, 

σημαίνει πως θα πρέπει να προσέξετε τους κόλακες που θα 

προσπαθήσουν να σας πείσουν να βοηθήσετε ανάξιους 

ανθρώπους. Για μια νέα γυναίκα που θα δει πως αγάπησε ένα 

ρήτορα, σημαίνει πως οι έρωτές της θα επηρεάζονται από την 

εξωτερική εμφάνιση.  

 

Ρίγος  

Αυτό το όνειρο οφείλεται μερικές φορές στην αρρωστημένη 

κατάσταση του ονειρευόμενου. Αν δείτε ότι ταραζόταν από ρίγη, 

σημαίνει ότι θα υποφέρετε από κάποια σωματική ανωμαλία, και ότι 

οι κυμαινόμενες γνώμες για τις υποθέσεις σας μπορεί να σας 

οδηγήσουν στο χείλος της καταστροφής. Αν δείτε άλλους να 

δοκιμάζονται από ρίγη, σημαίνει ότι θα προσβάλετε ανθρώπους με 

την μεγάλη αδιαφορία σας για την επιρροή τους.  

 

Ρίζες  

Δυσοίωνο είναι το όνειρο όπου θα δει κανείς ρίζες φυτών ή 

δένδρων: θα πρέπει να περιμένει κακοτυχίες στις επιχειρήσεις και 
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στην υγεία. Αν δει ότι χρησιμοποίησε ρίζες για φαρμακευτικούς 

λόγους, είναι ένα προμήνυμα θλίψης και κακής υγείας.  

 

Ρινόκερος  

Αν δείτε ρινόκερο στ’ όνειρό σας, είναι σημάδι ότι απειλείσθε από 

μεγάλη απώλεια και κρυφά προβλήματα. Σο να δείτε πως σκοτώσατε 

ρινόκερο, είναι καλός οιωνός: θα ξεπεράσετε τα εμπόδια, αλλά με 

γενναίες προσπάθειες.  

 

Ροδάκινα  

Αν ονειρευτείτε ότι βλέπατε ή τρώγατε ροδάκινα, προμηνύεται 

αρρώστια για τα παιδιά σας, απογοητευτικές αλλαγές στη δουλειά 

σας και ματαίωση προγραμματισμένων διασκεδάσεων. Αν όμως τα 

ροδάκινα βρίσκονταν πάνω στα δέντρα, είναι σημάδι πως θα 

αποκτήσετε μια θέση που επιθυμείτε ή πως θ' ασχοληθείτε με την 

υγεία και την οικονομική σας κατάσταση. Αν δείτε ξερά ροδάκινα, 

σημαίνει πως οι εχθροί σας θα σας αποσπάσουν κάτι.    
Αν μια κοπέλα δει πως μάζευε γερά ροδάκινα, προβλέπεται ότι με τη 

γοητεία και τη μόρφωσή της θα κερδίσει έναν πλούσιο και 

κοσμογυρισμένο άντρα. Αν τα ροδάκινα ήταν άγουρα και 

χτυπημένα, προβλέπεται πως θα γνωρίσει την κακία των συγγενών 

και πως η κακή υγεία θα της στερήσει προσωρινά τα θέλγητρά της.  

 

Ρόδες  

Αν δείτε στον ύπνο σας ρόδες να γυρίζουν γρήγορα, σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις σας θα σημειώσουν επιτυχίες και ότι θα απολαύσετε 

την οικογενειακή ευτυχία. Αν δείτε σπασμένες ρόδες, σημαίνει 

χωρισμό ή και θάνατο προσφιλούς προσώπου.  

 

Ρόδι  

Αν δείτε ρόδια στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα χρησιμοποιήσετε 

σωστά τα υλικά μέσα που διαθέτετε για ν' αποκτήσετε πλούτο 

γνώσεων και όχι για να αναζητήσετε τις απολαύσεις που 

καταστρέφουν το σώμα και την ψυχή. Αν δείτε πως η αγαπημένη 

σας σας έδωσε ρόδι, σημαίνει πως αρχικά θα δελεαστείτε από τα 

θέλγητρα μιας πανούργας γυναίκας, αλλά οι εσωτερικές σας 
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δυνάμεις θα σας διαφυλάξουν από την υποδούλωση σ' αυτή. Αν 

δείτε πως τρώγατε ρόδι, σημαίνει πως θα γοητευτείτε από τις 

αρετές κάποιου προσώπου.  

 

Ρόδο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μια τριανταφυλλιά γεμάτη πράσινα φύλλα 

και ροζ τριαντάφυλλα, σημαίνει πως κάποιος γάμος θα γίνει 

σύντομα στην οικογένεια, και μεγάλες ελπίδες θα εκπληρωθούν. 

Για μια γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ο αγαπημένος της 

τοποθέτησε ένα ροζ τριαντάφυλλο στα μαλλιά της, είναι 

προμήνυμα ότι θα εξαπατηθεί. Αν δει πως δέχτηκε ένα μπουκέτο 

ροζ τριαντάφυλλα την άνοιξη, θα έχει έναν πιστό εραστή, αν όμως 

δει αυτό το όνειρο το χειμώνα, σημαίνει πως θα τρέφει μάταιες 

ελπίδες.  

 

Ρολόι  χεριού  

Αν ονειρευτείτε ρολόι, είναι προμήνυμα ευημερίας και καλά 

οργανωμένης κερδοσκοπίας. Σο να δείτε πως κοιτούσατε την ώρα, 

σημαίνει ότι οι προσπάθειές σας θα συναντήσουν σκληρή 

αντίδραση των αντιπάλων σας. Αν δείτε ότι σπάσατε ρολόι, θα 

πρέπει να αναμένετε απώλεια και στενοχώρια. Αν δείτε πως σας 

έπεσε το κρύσταλλο από ρολόι, είναι προμήνυμα απροσεξίας ή 

ανεπιθύμητης συντροφιάς. Για μια γυναίκα, το να δει ότι έχασε 

ρολόι, είναι σημάδι οικογενειακής ανησυχίας. Αν δείτε ότι κλέψατε 

ρολόι, είναι σημάδι πως κάποιος εχθρός σας θα προσπαθήσει να 

σπιλώσει την υπόληψή σας. Σο να ονειρευτείτε ότι δωρίζατε ρολόι, 

είναι προμήνυμα ότι τα ενδιαφέροντά σας θα σημειώσουν κάμψη.  

 

Ρολόι τοίχου 

Αν ονειρευτείτε πως είδατε ρολόι του τοίχου, σημαίνει κίνδυνο από 

κάποιον εχθρό. Αν το ακούσατε να χτυπάει, θα λάβετε δυσάρεστα 

νέα. Ίσως μάθετε πως πέθανε κάποιος φίλος.  

 

Ρόπαλο  

Αν ονειρευτείτε πως σας πλησιάζει κάποιο πρόσωπο που κρατά 

ρόπαλο, σημαίνει ότι θα σας επιτεθούν οι εχθροί σας, αλλά θα τους 

αποκρούσετε και θα είστε συνήθως ευτυχισμένος και εύπορος, αν 
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όμως δείτε ότι χτυπήσατε κάποιον, θα υποβληθείτε σε ένα 

κουραστικό και ανώφελο ταξίδι.  

 

Ρουμπίνι  

Αν ονειρευτείτε ρουμπίνι, σημαίνει καλή τύχη σε όλες τις υποθέσεις 

σας και στον έρωτα. Για μια γυναίκα, το να δει ότι έχασε ρουμπίνι, 

είναι σημάδι αδιαφορίας του εραστή της.  

 

Ρυάκι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ρυάκι, σημαίνει νέες εμπειρίες και σύντομα 

ταξίδια. Αν το δείτε ξεχειλισμένο, θα έχετε έντονη ταραχή, αλλά 

για σύντομο διάστημα. Αν το ρυάκι είναι στεγνό, θα δοκιμάσετε 

απογοήτευση, και θα ιδείτε άλλον να βάζει στο χέρι τα πράγματα 

που επιδιώκατε ν' αποχτήσετε.    

 

Ρύγχος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας το ρύγχος κάποιου ζώου, πρέπει να 

ετοιμαστείτε για επικίνδυνες καταστάσεις. Εχθροί σας περιβάλλουν 

και οι δυσκολίες θα είναι πολλές.  

 

Ρύζι  

Είναι καλός οιωνός να δείτε στον ύπνο σας ρύζι, προμηνά επιτυχία 

παντού, πιστή φιλία και ευημερία. Για τους αγρότες, σημαίνει 

άφθονη συγκομιδή σιτηρών. Αν δείτε ότι τρώγατε ρύζι, σημαίνει 

ευτυχία και οικογενειακή γαλήνη. Αν όμως το ρύζι ήταν βρώμικο, 

σημαίνει αρρώστιες και χωρισμούς. Για μια νέα γυναίκα, το να 

ονειρευτεί ότι μαγείρευε ρύζι, είναι σημάδι πως σύντομα θ' 

αναλάβει νέα καθήκοντα, που θα την κάνουν πιο ευτυχισμένη και 

πιο πλούσια.  

 

άβανο  

Αν δείτε σάβανο στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως επίκειται για σας 

λύπη και ατυχία. Αν δείτε πως ανασηκώνατε το σάβανο από ένα 

πτώμα, σημαίνει πως σύντομα θα θρηνήσετε το θάνατο κάποιου 

που αγαπάτε.  
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αγόνι  

Πρόκειται για ένα μπερδεμένο όνειρο. Αν δείτε πως πονούσε το 

σαγόνι σας, σημαίνει ότι θα εκτεθείτε σε κλιματικές αλλαγές και η 

ελονοσία θα σας δημιουργήσει οικονομική απώλεια και κακή υγεία. 

Αν δείτε ότι βρεθήκατε στα σαγόνια άγριου ζώου, είναι προμήνυμα 

ότι οι εχθροί σας θα προσπαθήσουν να σας πληγώσουν.  

 

αίξπηρ  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τον αίξπηρ, σημαίνει ότι δυστυχία και 

κακοκεφιά θα σας δημιουργήσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια 

ορισμένων σημαντικών γεγονότων, και πως από την αγάπη σας θα 

λείψει το πάθος. Αν δείτε πως διαβάζατε έργα του αίξπηρ, 

σημαίνει ότι θα συνδεθείτε με την λογοτεχνία.  
 

άλι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας σάλι, σημαίνει πως κάποιος θα σας δείξει 

την προτίμησή του και θα σας κολακεύει. Αν δείτε πως χάσατε το 

σάλι σας, είναι προάγγελμα λύπης και ανησυχίας. Για μια κοπέλα, 

αυτό το όνειρο προμηνά πως θα κινδυνέψει να γίνει υπερβολικά 

κοκέτα για να αρέσει σε ένα γοητευτικό άντρα.  

 

αλιγκάρι  

Αν δείτε σαλιγκάρια στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως σας τριγυρίζουν 

ανησυχητικές καταστάσεις. Αν δείτε πως πατούσατε πάνω σε 

σαλιγκάρια, σημαίνει πως θα έρθετε σε επαφή με αντιπαθητικά 

πρόσωπα.  

 

άλπιγγα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας σάλπιγγα, είναι σημάδι πως κάτι πολύ 

ενδιαφέρον θα σας συμβεί. Σο να ονειρευτείτε πως παίζατε εσείς 

σάλπιγγα, είναι προμήνυμα ότι θα πραγματοποιηθούν όλες σας οι 

επιθυμίες. Αν ακούσατε στ’ όνειρό σας χαρούμενους ήχους 

σάλπιγγας, ετοιμαστείτε για μιαν ασυνήθιστη ευτυχία, γιατί μια 

αρμονία από καλά πράγματα για σας σχηματίστηκε από αόρατες 
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δυνάμεις. Αν δείτε πως φυσούσατε σάλπιγγα ή κέρας, είναι 

προμήνυμα επιτυχημένων διαπραγματεύσεων.  

 

αμάρι  

Αν δείτε στον ύπνο σας σαμάρι, προλέγονται ευχάριστα νέα. 

Ακόμα, υπάρχουν πιθανότητες για ταξίδι πολύ αποδοτικό.  

 

αμπρέλα  

Αν δείτε πως φουσκώνατε σαμπρέλα ή φούσκα, σημαίνει πως θα 

έχετε σοβαρές ανωμαλίες στη δουλειά σας, αν δεν προσέξετε την 

υγεία σας και τον τρόπο που ξοδεύετε τη δραστηριότητα σας. Αν 

δείτε παιδιά να φουσκώνουν σαμπρέλες ή μπαλόνια, είναι 

προμήνυμα πως οι προσδοκίες σας δε θα επιτύχουν να σας δώσουν 

πολλή άνεση.  

 

απούνι  

Αν δείτε σαπούνι στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως οι φιλίες σας θ' 

αποδειχθούν ενδιαφέρουσες. Οι αγρότες που θα ονειρευτούν 

σαπούνι, θα έχουν επιτυχία στις κάθε λογής υποθέσεις τους. Η 

κοπέλα που θα δει πως φτιάχνει σαπούνι, θα ικανοποιηθεί από τα 

αποτελέσματα κάποιου ανταγωνισμού.  

 

αρδέλες  

Σο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι τρώγατε σαρδέλες, είναι σημάδι 

απογοητευτικών γεγονότων που θα σας έρθουν αναπάντεχα. Για 

μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει στενοχώριες εξαιτίας 

κάποιου προσώπου που της είναι αποκρουστικό.  

 

αύρα  

Όνειρο με σαύρες προμηνά επιθέσεις από εχθρούς σας. Αν δείτε 

ότι σκοτώνατε σαύρα, σημαίνει ότι θα επανακτήσετε υπόληψη και 

περιουσία. Για μια γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι μια σαύρα 

περπατούσε επάνω της ή την γρατσούνισε, σημαίνει ατυχία και 

θλίψη.  
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εισμός  

Σο να δείτε και να νιώσετε σεισμό στ’ όνειρό σας, σημαίνει 

εμπορικές αποτυχίες και μεγάλες καταστροφές που θα 

προξενηθούν από αναστάτωση και πολέμους ανάμεσα σε κράτη.  

 

ελίδα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μια σελίδα, σημαίνει πως θα κάνετε 

συμφωνία με κάποιον που δεν πρέπει, θ' αποτύχετε στην 

προσπάθειά σας να χαλιναγωγήσετε το ρομαντισμό σας.  

 

έλινο    
Αν δείτε στον ύπνο σας φρέσκο σέλινο, θα ευημερήσετε και θ' 

αποχτήσετε κύρος στην κοινωνία πολύ περισσότερο από ό,τι είχατε 

ελπίσει. Αν δείτε σέλινο μαραμένο, σύντομα κάποιος θα πεθάνει 

στην οικογένειά σας. Αν δείτε πως τρώγατε σέλινο, απεριόριστη 

αγάπη και στοργή θα σας περιβάλλουν. Για μια νέα γυναίκα που θα 

δει πως έτρωγε σέλινο με τον αγαπημένο της, σημαίνει ότι θα 

αποχτήσει πλούτη.  

 

ερβιτόρα  

Αν ένας άντρας δει στ' όνειρο του μια σερβιτόρα, σημαίνει πως οι 

επιθυμίες του στρέφονται σε ταπεινές απολαύσεις και ότι θα 

περιφρονήσει την αγνότητα. Για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί 

πως είναι σερβιτόρα, είναι προμήνυμα ότι θα ελκυστεί από άσωτους 

άντρες και ότι θα προτιμήσει τις άτακτες απολαύσεις από τη 

νοικοκυρεμένη ζωή.  

 

ερβιτόρος  

Αν δείτε στον ύπνο σας σερβιτόρο, είναι σημάδι πως φίλοι σας 

κάνουν ότι μπορούν για να σας διασκεδάσουν. Αν ο σερβιτόρος 

ήταν βρώμικος και απεριποίητος, σημαίνει ότι κακόβουλοι άνθρωποι 

θα προσπαθήσουν να σας εκμεταλλευτούν.  

 

ερενάτα  
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Αν ονειρευτείτε ότι ακούγατε σερενάτα, θ' ακούσετε ευχάριστα 

νέα από φίλους που λείπουν, και οι προσδοκίες σας θα εκπληρωθούν. 

Αν δείτε ότι εσείς κάνατε σερενάτα, σημαίνει ότι στη ζωή σας θα 

συμβούν πολλά και θαυμάσια γεγονότα.  

 

υκώτι  

Αν ονειρευτείτε πως τρώγατε συκώτι, σημαίνει ότι κάποιο 

ανυπόληπτο άτομο θα προσπαθήσει να κλέψει την αγάπη και την 

εύνοια ενός αγαπημένου σας προσώπου.    
 

ημαία  

Αν ονειρευτείτε την εθνική σας σημαία, σημαίνει νίκη, σε 

περίπτωση πολέμου και ευημερία, σε περίπτωση ειρήνης. Για τη 

γυναίκα που θα ονειρευτεί μια σημαία, προβλέπεται πως θα έχει 

προβλήματα από ένα στρατιώτη. Αν ονειρευτείτε πως σας κάνουν 

σινιάλο με μια σημαία, πρέπει να προσέξετε την υγεία και την τιμή 

σας, γιατί και τα δύο κινδυνεύουν. Αν ονειρευτείτε τη σημαία της 

χώρας σας να κυματίζει στον καθαρό ουρανό, σημαίνει θρίαμβο 

ενάντια σε εξωτερικούς εχθρούς. Αν τη δείτε κακοποιημένη, 

σημαίνει πολέμους και ταπεινώσεις σε στεριά και θάλασσα.  

 

ημαιοφόρος  

Αν ονειρευτείτε πως είστε σημαιοφόρος, είναι σημάδι ότι θ' 

ασχοληθείτε με ποικιλία επαγγελμάτων, που θα σας είναι 

ευχάριστα. Αν δείτε άλλους να είναι σημαιοφόροι, σημαίνει ότι 

κάποιος φίλος σας θα γίνει αντικείμενο ζήλιας από μέρους σας.  

 

ιδέρωμα  

Αν ονειρευτείτε πως σιδερώνατε, σημαίνει σπιτικές ανέσεις και 

σωστή διοίκηση των επιχειρήσεων. Αν μια γυναίκα ονειρευτεί πως 

έκαψε τα χέρια της στο σιδέρωμα, σημαίνει πως αρρώστια ή ζήλια 

θα διακόψει την ηρεμία της. Αν δει πως έκαψε τα ρούχα, σημαίνει 

πως έχει έναν εχθρό που θα της προκαλέσει δυσαρέσκεια και 

υποψίες. Αν το σίδερο ήταν κρύο, θα λείψει η αγάπη από το σπίτι της.  

 

ιδηρόδρομος  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας σιδηρόδρομο, σημαίνει πως πρέπει να 

προσέξετε τις επιχειρήσεις σας, γιατί οι εχθροί σας θα 

προσπαθήσουν να σας κάνουν κακό. Για μια κοπέλα, αυτό το όνειρο 

είναι σημάδι πως θα κάνει ένα ευχάριστο ταξίδι για να επισκεφτεί 

φίλους της. Αν δείτε πως υπήρχε κάποιο εμπόδιο πάνω στις γραμμές 

του τραίνου, σημαίνει πως θ' αντιμετωπίσετε δολιότητα στις 

υποθέσεις σας. Αν δείτε πως διασχίζατε γραμμές του τραίνου, 

προβλέπεται μια περίοδος ανησυχιών και δουλείας. Αν δείτε πως 

περπατούσατε πάνω στις γραμμές, σημαίνει πως θα απολαύσετε 

την ευτυχία που θα προέλθει από τη σωστή διεύθυνση των 

υποθέσεων σας. Αν δείτε πως οι γραμμές ήταν βρεγμένες, σημαίνει 

πως η ευτυχία θα εκτοπίσει την ατυχία για λίγο καιρό. Αν δείτε 

σιδηρόδρομο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, σημαίνει γρήγορη 

αύξηση της περιουσίας σας και ταξίδια στο εξωτερικό. Αν δείτε ότι 

χάλασε ο σιδηρόδρομος, προμηνύεται αποτυχία στις επιχειρήσεις 

και αναβολή ταξιδιού για λόγους οικονομικούς. Αν στ’ όνειρό σας 

ακούσατε σιδηρόδρομο που έρχεται, σημαίνει νέα από το 

εξωτερικό και ότι οι επιχειρήσεις θα πάρουν τροπή που θα αποτελεί 

μια γενικότερη επιτυχία. Αν ονειρευτείτε σφύριγμα σιδηρόδρομου, 

σημαίνει έκπληξη για την εμφάνιση φίλου που έλειπε, ή αναπάντεχη 

προσφορά πολύ ευνοϊκή για σας.  

 

ίδηρος  

Αν ονειρευτείτε σίδηρο, δεν είναι καλός οιωνός: προμηνύονται 

δυσκολίες. Αν στ’ όνειρό σας, νιώσατε ένα σιδερένιο βάρος να σας 

τραβάει προς τα κάτω, σημαίνει πως θα έχετε πνευματικές 

διαταραχές και χρηματικές απώλειες. Αν ονειρευτείτε πως 

χτυπήσατε με σίδηρο, σημαίνει πως θα φερθείτε εγωιστικά σ' 

εκείνους που σας έχουν ανάγκη. Αν ονειρευτείτε πως 

κατασκευάζατε σίδηρο, σημαίνει πως θα χρησιμοποιήσετε άδικα 

μέσα για να γίνετε πλούσιος. Αν πουλούσατε σίδηρο, στ’ όνειρό 

σας, η επιτυχία σας θα είναι αμφίβολη και οι φίλοι σας δεν θα έχουν 

ακέραιο χαρακτήρα. Αν δείτε σκουριασμένο σίδηρο, σημαίνει 

φτώχεια και απογοήτευση. Αν ονειρευτείτε πως η τιμή του σιδήρου 

έπεφτε, σημαίνει πως σύντομα θα καταλάβετε ότι η περιουσία είναι 

ασήμαντος παράγοντας της ζωής σας. Αν η τιμή ανέβαινε, μέσα 

στις σκοτεινές προοπτικές θα υπάρξει μια φωτεινή ελπίδα. Αν δείτε 

σίδηρο κοκκινισμένο στη φωτιά, σημαίνει αποτυχία από κακή 

μεθόδευση της δραστηριότητας σας.  
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ιδηρουργός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας σιδηρουργό, σημαίνει πως σύντομα θα 

αναλάβετε κάποιο επίπονο έργο, που όμως θα είναι για καλό σας.   

 

ίκαλη  

Η σίκαλη, στο όνειρο, είναι πολύ καλός οιωνός: μπροστά σας 

ανοίγονται ορίζοντες ευημερίας και λαμπρών υποσχέσεων. Αν 

ονειρευτείτε καφέ καμωμένο από σίκαλη, σημαίνει ευχαρίστηση 

και υποθέσεις που προχωρούν κατά τρόπο πολύ ευνοϊκό. Αν δείτε 

ζώα να μπαίνουν μέσα σε χωράφια σπαρμένα με σίκαλη, 

προμηνύεται μια ζωή γεμάτη ευημερία.  

 

ιρόπι  

Αν ονειρευτείτε σιρόπι, σημαίνει πως κάποιος θα σας προσφέρει 

την ευχάριστη φιλοξενία του, χάρη στην οποία θα γνωρίσετε 

ευχάριστες εκπλήξεις. Αν δείτε πως τρώγατε σιρόπι, σημαίνει πως 

θα γνωρίσετε την απογοήτευση και την πίκρα στον έρωτα. Αν δείτε 

πως είχατε πασαλειφτεί με σιρόπι, σημαίνει πως θα έχετε 

ανεπιθύμητες προτάσεις γάμου και ίσως απώλειες στις επιχειρήσεις.  

 

ιτάρι  

ιτάρι φυτρωμένο σε χωράφι, είναι σημάδι ευτυχίας και 

καρποφόρων προσπαθειών σε κάθε τομέα. Αν το σιτάρι ήταν ώριμο, 

η περιουσία σας θα σταθεροποιηθεί και η αγάπη των άλλων θα σας 

συνοδεύει παντού. Σο να δείτε σιτάρι στο αλώνι, είναι σημάδι ότι η 

ευτυχία και η ευημερία άνοιξε τις πύλες της διάπλατα για σας. 

ιτάρι μέσα σε τσουβάλια και βαρέλια, σημαίνει ότι η 

αποφασιστικότητα σας έχει φτάσει στο ζενίθ και ότι η επιτυχία σας 

σύντομα θα ολοκληρωθεί. Οι αισθηματικές σας υποθέσεις είναι σε 

σταθερές βάσεις.  

Αν δείτε ότι η σοδειά σας δεν ήταν καλά σκεπασμένη και έχει 

βραχεί, σημαίνει ότι τα περιουσιακά σας δικαιώματα δεν ήταν καλά 

εξασφαλισμένα και ότι με δολοπλοκίες των εχθρών θα προκληθεί 

μειώσει της περιουσίας που έχετε συγκεντρώσει. Αν δείτε πως 

τρίβατε ένα στάχυ με τα χέρια σας και το τρώγατε, θα επιτύχετε 

έπειτα από σκληρή δουλειά, και τα δικαιώματά σας θα 

κατοχυρωθούν. Αν δείτε πως σκαρφαλώνατε σε λόφους 
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σκεπασμένους με σιτάρι ξεσταχυασμένο και προσπαθούσατε να 

πιαστείτε από τις καλαμιές του, είναι προμήνυμα ότι θα 

απολαύσετε μεγάλη ευημερία και θα μπορέσετε να διακριθείτε σε 

οποιονδήποτε τομέα που θα   καταπιαστείτε.  

 

 

ιταρόψειρα  

ιταρόψειρες, στ' όνειρο, σημαίνουν ζημιά στο εμπόριο και απιστία 

στον έρωτα.  

 

ιτηρά  

Σα σιτηρά είναι το πιο ευχάριστο όνειρο και προλέγει πλούτο και 

ευτυχία. Για μια γυναίκα, είναι ένα όνειρο που φέρνει τύχη. θα 

συναντήσει πλούσιους θαυμαστές.  

 

ιφονιέρα  

Αν δείτε πως ψάχνατε σε μια σιφονιέρα, σημαίνει ότι θα έχετε 

απογοητευτικές προβλέψεις. Αν δείτε μια συγυρισμένη σιφονιέρα, 

είναι ένδειξη ευχάριστων φίλων και διασκεδάσεων.  

 

καθάρια  

Αν ονειρευτείτε πως περπατούσαν σκαθάρια επάνω σας, σημαίνει 

φτώχεια και μικροαρρώστιες. Αν δείτε πως σκοτώνατε σκαθάρια, 

είναι καλός οιωνός.  

 

κάκι  

Αν ονειρευτείτε πως παίζατε σκάκι, σημαίνει στασιμότητα στις 

επιχειρήσεις, σκυθρωπούς συντρόφους και επισφαλή υγεία. Αν δείτε 

πως χάσατε στο σκάκι, θ' ακολουθήσουν στενοχώριες από ευτελή 

πράγματα, αν όμως κερδίσατε, θα μπορέσετε ίσως να 

κατανικήσετε δυσάρεστες επιδράσεις.  

 

κάλα  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι σας έδειχναν μια σκάλα για να την 

ανεβείτε, σημαίνει ότι η ενεργητικότητα και οι πολλές ικανότητές 

σας θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε σε οτιδήποτε ασχοληθείτε. Σο 

ανέβασμα σε σκάλα σημαίνει ευημερία και ευτυχία. Σο κατέβασμα 

σημαίνει το αντίθετο. Σο πέσιμο από σκάλα, για τον εμπορευόμενο 

σημαίνει αποτυχίες στις επιχειρήσεις του και για τον αγρότη 

άσχημη σοδειά. Σο να δείτε σπασμένη σκάλα, προμηνά αποτυχία σε 

όλους τους τομείς.  

 

καλιά  

Αν ονειρευτείτε ότι ανεβαίνατε σκαλιά, σημαίνει τον ερχομό 

καλοτυχίας και ευτυχίας. Σο πέσιμο από σκάλα είναι σημάδι μίσους 

και ζήλιας εναντίον σας. Αν δείτε πως κατεβαίνατε σκαλιά, να 

περιμένετε κακοτυχία. Μεγάλες και καλοφτιαγμένες σκάλες, στ' 

όνειρο, είναι προμήνυμα τιμών και πλούτου. Σο να δείτε ότι 

καθόσαστε σε σκαλιά προοιωνίζεται διαδοχική άνοδο σε όλους 

τους τομείς.  

 

καλωσιά  

Εκείνος που θα δει στον ύπνο του σκαλωσιά, θα πρέπει να γνωρίζει 

ότι θ' απογοητευτεί στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει κάτι που 

ποθεί. Αν δείτε ότι ανεβαίνατε σε σκαλωσιά, προσέξτε γιατί θα 

παρεξηγηθείτε από φίλους και θα κατηγορηθείτε για κάτι που δεν 

κάνατε. Αν δείτε ότι κατεβαίνατε από σκαλωσιά, είναι προμήνυμα 

ότι θα ενοχοποιηθείτε και θα τιμωρηθείτε για κάποια παρανομία 

σας.  

 

κάνδαλο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι αναμιχθήκατε σε σκάνδαλο, σημαίνει 

πως προτιμάτε τις επιπόλαιες συντροφιές από τους σταθερούς και 

καλούς φίλους. Επίσης, προμηνύονται δυσκολίες στις επιχειρήσεις ή 

τη δουλειά σας. Για τη γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι συζητούσε για 

ένα σκάνδαλο, προβλέπεται πως θα της απονεμηθούν τιμές τις 

οποίες θα χάσει λόγω της εμπιστοσύνης που θα δείξει σε έναν 

αναξιόπιστο άντρα. Μετά από αυτό το όνειρο, συνήθως δεν 

ακολουθεί γρήγορος γάμος.  
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καντζόχοιρος    
Αν δείτε σκαντζόχοιρο στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως δεν θα 

εγκρίνετε κανένα νεωτερισμό και θ' αντιδράσετε με ψυχρότητα σε 

κάθε νέα φιλία. Η γυναίκα που θα δει σκαντζόχοιρο στον ύπνο της, 

θα αισθανθεί φόβο για τον αγαπημένο της. Αν δείτε στ’ όνειρό σας 

έναν ψόφιο σκαντζόχοιρο, σημαίνει πως θ' αποβάλετε τα άσχημα 

συναισθήματα που νιώθετε.  

 

κάψιμο  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σκάβατε, σημαίνει ότι ποτέ δεν θα 

βρεθείτε σε υλική ανάγκη και ότι όλες οι υποθέσεις σας θα πάνε 

προς το καλό. Σο να βρείτε κάτι γυαλιστερό ενώ σκάβατε, σημαίνει 

καλοτυχία. Αν γέμιζε νερό ο λάκκος που ανοίγατε σκάβοντας, 

σημαίνει ότι, παρά τη μεγάλη προσπάθεια σας, τα πράγματα δεν θα 

γίνουν όπως τα θέλετε.  

 

κελετός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα σκελετό, προβλέπονται αρρώστια, 

διαφωνία και προβλήματα που θα προκληθούν από τους εχθρούς 

σας. Αν δείτε πως εσείς ο ίδιος είστε σκελετός, σημαίνει πως 

υποφέρετε από ανώφελες στενοχώριες και πως θα πρέπει να 

καλλιεργήσετε πιο ήπιο χαρακτήρα. Αν δείτε πως σας κυνηγούσε 

ένας σκελετός, σας περιμένει ατύχημα ή θάνατος, αλλά τα 

προβλήματα αυτά ίσως μετατραπούν σε οικονομικά.  

 

κηνή  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι βρισκόσαστε μέσα σε σκηνή, είναι 

σημάδι αλλαγής. Αν δείτε πολλές σκηνές, σημαίνει δυσάρεστη 

συντροφιά σε ταξίδια. Αν οι σκηνές ήταν σχισμένες ή 

κατεστραμμένες, προμηνύονται κακοτυχία και δυστυχία.  

 

κήπτρο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι κρατούσατε σκήπτρο, σημαίνει πως οι 

φίλοι σας θα σας δείξουν μεγάλη εμπιστοσύνη και εσείς δεν θα 

τους  απογοητεύσετε. Αν δείτε πως άλλοι κρατούσαν σκήπτρο, 

σημαίνει πως θα προτιμήσετε να γίνετε υπάλληλος σε κάποια 
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επιχείρηση και δεν θα θελήσετε να δημιουργήσετε δική σας 

δουλειά.  

 

κίουρος  

Αν δείτε σκίουρο στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι γρήγορα θα σας 

επισκεφτούν καλοί φίλοι. Επίσης, οι επιχειρήσεις σας θα σημειώσουν 

επιτυχίες. Σο σκότωμα σκίουρου σημαίνει αντιπάθεια και δυσμένεια 

λόγω της κακής συμπεριφοράς σας. Αν δείτε ότι χαϊδεύατε σκίουρο, 

είναι σημάδι οικογενειακής αρμονίας.  

 

κληρότητα  

Αν ονειρευτείτε πως σας έδειξαν σκληρότητα, είναι προμήνυμα ότι 

σας περιμένουν σκοτούρες και απογοήτευση σε κάποιες 

συναλλαγές. Αν δείτε να επιδεικνύετε σκληρότητα σε άλλους, 

σημαίνει ότι θα αναθέσετε σε άλλους δυσάρεστο έργο, το οποίο 

θα ζημιώσει και σας τον ίδιο.  

 

κόνη  

Αν ονειρευτείτε ότι σκεπαστήκατε με σκόνη, σημαίνει ότι θα 

υποστείτε ελαφρές ζημιές στις επιχειρήσεις εξαιτίας τρίτων. Για μια 

νέα γυναίκα, σημαίνει ότι θα παραμεριστεί από τον αγαπημένο της 

για μιαν άλλη αγάπη. Αν δείτε ότι απαλλαγήκατε από τη σκόνη, το 

κακό θα επανορθωθεί.  

 

κόνταμμα  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σκοντάψατε καθώς περπατούσατε ή 

τρέχατε, προμηνύεται ότι θα συναντήσετε εμπόδια στο δρόμο προς 

την επιτυχία, αλλά τελικά θα τα ξεπεράσετε εφόσον δεν πέσατε.  

 

κόρδο  

Είναι καλός οιωνός να ονειρευτεί κανείς πως περπατάει μέσα σε 

φυτεία με σκόρδα: σημαίνει πως σύντομα θα ξεφύγετε από την  
ανέχεια και θα πλουτίσετε. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο 

σημαίνει πως θα παντρευτεί από συμφέρον κι όχι από αγάπη. Αν 

δείτε πως τρώγατε σκόρδα, σημαίνει πως θα δείτε τη ζωή από την 

πρακτική της πλευρά και θ' αφήσετε τα ιδανικά κατά μέρος.  



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

277 
 

 

κόρος  

Αν δείτε σκόρο στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως κάποιες ανησυχίες θα 

σας οδηγήσουν σε βιαστικές συμφωνίες που δεν θα είναι 

αποδοτικές. Ακόμα, προβλέπονται οικογενειακές διαφωνίες.  

 

κορπιός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας σκορπιό, σημαίνει πως ορισμένοι ψεύτικοι 

φίλοι σας θα προσπαθήσουν να υπονομεύσουν την ευημερία σας. 

Αν δεν μπορέσατε να σκοτώσετε το σκορπιό, σημαίνει πως θα 

υποφέρετε από την επίθεση κάποιου εχθρού σας.  

 

κοτάδι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως νυχτωθήκατε σε ταξίδι, είναι κακός 

οιωνός για οποιαδήποτε δουλειά κι αν επιχειρήσετε, εκτός και δείτε 

πως βγήκε ο ήλιος πριν τελειώσει το ταξίδι, τότε θα υπερνικήσετε 

τα εμπόδια. Αν ονειρευτείτε πως χάσατε φίλο ή παιδί στο σκοτάδι, 

σημαίνει πως θα αντιμετωπίσετε πολλές προκλήσεις. Προσπαθήστε 

να παραμείνετε ψύχραιμος και αυτοκυριαρχημένος αν ονειρευτείτε 

σκοτάδι, διότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε δοκιμασίες στις 

επιχειρήσεις και στον έρωτα.  

 

κουλαρίκια  

Αν δείτε σκουλαρίκια στον ύπνο σας, είναι καλό σημάδι: ευχάριστα 

νέα και ενδιαφέρουσες δουλειές θα σας παρουσιαστούν σύντομα. 

Αν τα δείτε σπασμένα, κουτσομπολιά και μικρότητες θα είναι κάτι 

που θα σας ενοχλήσει.  

 

κουλήκια  

κουλήκια, στα όνειρα, σημαίνουν καταπίεση από ανυπόληπτο   
πρόσωπο. Για μια νέα κοπέλα, το να δει σκουλήκια να περπατούν 

επάνω της, σημαίνει ότι το ιδανικό της θα είναι οι υλικές 

απολαύσεις. Αν δει πως τα σκότωσε ή τα έδιωξε από πάνω της, 

σημαίνει στροφή από τις υλικές απολαύσεις προς μια ηθική και 

πνευματική ζωή. Αν ονειρευτείτε πως χρησιμοποιούσατε σκουλήκια 
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για δόλωμα στο ψάρεμα, σημαίνει ότι με τα έξυπνα σχέδιά σας θα 

καταφέρετε να εξουδετερώσετε τους εχθρούς σας.  

 

κούπα  

Η σκούπα, στ' όνειρο, αν ήταν καινούργια, σημαίνει ευμάρεια και 

γοργή αύξηση της περιουσίας σας. Αν δείτε πως τη 

χρησιμοποιούσατε ο ίδιος, θα χάσετε σε κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις. Για μια γυναίκα που θα δει ότι έχασε σκούπα, είναι 

σημάδι ότι θ' αποδειχτεί δυσάρεστη και μοναχική σύζυγος και 

νοικοκυρά.  

 

κουπίδια  

Αν ονειρευτείτε σωρούς σκουπιδιών, σημαίνει πως θ' ανακατευτείτε 

σε κάποιο κοινωνικό σκάνδαλο ή σε σκοτεινές επιχειρήσεις. Για τις 

γυναίκες, αυτό το όνειρο προλέγει υποτίμηση της αξίας τους και 

εγκατάλειψη από τους αγαπημένους τους.  

 

κούπισμα  

Αν δείτε ότι σκουπίζατε, είναι σημάδι εύνοιας από τους γύρω σας 

και αγάπης από το σύντροφο και τα παιδιά σας. Σο να ονειρευτείτε 

ότι το σπίτι σας χρειάζεται σκούπισμα κι εσείς το παραμελείτε, 

είναι σημάδι ότι σας περιμένουν απογοητεύσεις και πίκρες. Αν 

ανήκετε σε υπηρετικό προσωπικό και δείτε ότι σκουπίζατε, είναι 

προμήνυμα ότι θα εγερθούν υποψίες σε βάρος σας και θα 

δοκιμάσετε απογοήτευση εξαιτίας άλλων.  

 

κουριά  

Όνειρο που περιλαμβάνει σκουριασμένα αντικείμενα προμηνύει 

κατάθλιψη. Ασθένεια, απώλεια περιουσίας και άπιστοι φίλοι θα 

συμπληρώσουν τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα.    
 

κούφος  

Ο σκούφος σαν ονειρικό σύμβολο σημαίνει πολύ κουτσομπολιό και 

συκοφαντικούς υπαινιγμούς, από τους οποίους θα πρέπει να 

φυλαχτεί πολύ μια γυναίκα. Για έναν άντρα που θα δει μια γυναίκα 

να δένει το σκουφί της, σημαίνει απρόβλεπτη καλοτυχία κοντά της. 
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Οι φίλοι της θα είναι πιστοί και αληθινοί. Μια νέα γυναίκα είναι 

πιθανόν να έχει ευχάριστα και αθώα φλερτ, αν δει πως φοράει 

καινούργιο σκουφί οποιουδήποτε χρώματος εκτός από μαύρο. 

Μαύρο σκουφί, σημαίνει ψεύτικους φίλους του αντίθετου φύλου.  

 

κυλί λυσσασμένο  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε λυσσασμένο σκυλί, σημαίνει πως εχθροί 

θα κάνουν βρώμικες επιθέσεις εναντίον σας και εναντίον των 

φίλων σας. Αν όμως κατορθώσατε να σκοτώσετε το σκυλί, είναι 

σημάδι πως θα εξουδετερώσετε την κακή για σας γνώμη και θα 

αποκτήσετε οικονομική άνεση.  

 

κυλιά  

Εχθρούς και βέβαιη κακοτυχία σημαίνουν τα άγρια σκυλιά. Αν όμως 

τα σκυλιά σας δείξουν αγάπη, αυτό φανερώνει μεγάλη επιτυχία και 

πιστούς φίλους. Αν ονειρευτείτε πως έχετε στην κατοχή σας σκυλί, 

σημαίνει ότι θ' αποκτήσετε πλούτο. Αν δείτε πως σας δάγκωσε 

σκυλί, προμηνύονται καυγάδες με τους συντρόφους ή τους 

συνεταίρους σας. Σο φιλικό πλησίασμα σκύλου, στο όνειρο, προλέγει 

νίκες και κατακτήσεις στις επιχειρήσεις ή τον έρωτα. Αν δείτε σκυλί 

να κολυμπά, σημαίνει για σας ευκολία στην απόκτηση ευτυχίας και 

περιουσίας. Αν το σκυλί σκότωσε γάτα μπροστά σας, σημαίνει 

κέρδη και κάποια αναπάντεχη χαρά. Αν το είδατε να σκοτώνει φίδι, 

είναι προμήνυμα καλοτυχίας.  

 

μαράγδι  

Σο σμαράγδι, στ' όνειρο, σημαίνει περιουσία από κληρονομιά, η 

οποία θα προκαλέσει διένεξη με άλλους.   Για τους ερωτευμένους 

που θα ονειρευτούν ότι το αγαπημένο τους πρόσωπο φοράει 

σμαράγδι, προβλέπεται ότι θα εκτοπιστούν από πρόσωπο με 

περισσότερα πλούτη. Σο να δείτε ότι αγοράζατε σμαράγδια, 

σημαίνει κακές τοποθετήσεις.  

 

οκολάτα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας σοκολάτα, σημαίνει ότι θα προσφέρετε 

άφθονα μέσα σε όσους εξαρτώνται από σας. Αν δείτε ζαχαρωτά 

σοκολάτας, είναι ένδειξη πως θα έχετε ευχάριστους συντρόφους 
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και ασχολίες. Αν δείτε πως φάγατε ξινή σοκολάτα, να περιμένετε 

αρρώστια ή άλλες απογοητεύσεις. Αν δείτε πως πίνατε σοκολάτα 

(κακάο), είναι προμήνυμα ότι θα ευημερήσετε ύστερα από μια 

σύντομη περίοδο με δυσμενείς καταστάσεις.  

 

οσιαλιστής  

Αν δείτε ένα σοσιαλιστή στ’ όνειρό σας, είναι σημάδι ότι θα 

αποκτήσετε μια υποτιμητική θέση ανάμεσα στους φίλους σας. 

Ακόμη, θα παραμελήσετε τις υποθέσεις σας για ν' ασχοληθείτε με 

κάποια φανταστικά καθήκοντα.  

 

ούπα  

Σο να ονειρευτείτε σούπα, σημαίνει ευνοϊκές προϋποθέσεις γάμου 

και ευημερίας. Για μια νέα γυναίκα, το να δει στ' όνειρο της ότι 

μαγείρευε σούπα, προλέγει πλούσιο σύζυγο.  

 

ουσουράδα  

ουσουράδα, στ' όνειρο σας, σημαίνει ότι θα γίνετε θύμα 

ανεπιθύμητου κουτσομπολιού και οι υποθέσεις σας θα υποστούν 

ζημιά.  

 

οφία  

Αν δείτε ότι αποκτήσατε σοφία, σημαίνει ότι θα μπορέσετε να 

ξεπεράσετε με γενναιότητα τις αντιξοότητες και ν' ανέλθετε σε  
επίπεδο ευημερίας και ευχάριστης ζωής. Σο να δείτε ότι σας λείπει η 

σοφία, σημαίνει ότι τα φυσικά σας ταλέντα πηγαίνουν χαμένα. 

 

οφίτα  

Αν δείτε στον ύπνο σας πως βρισκόσαστε σε σοφίτα, σημαίνει ότι 

τρέφετε ελπίδες που δε θα πραγματοποιηθούν. Για μια νέα γυναίκα 

που θα δει ότι κοιμάται σε σοφίτα, είναι προμήνυμα ότι δε θα την 

ικανοποιήσει η τωρινή της απασχόληση.  

 

παράγγι  
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Αν δείτε σπαράγγια, σημαίνει ευημερία και υπάκουους υπηρέτες και 

παιδιά. Αν δείτε πως τρώγατε σπαράγγια, σημαίνει αδιάκοπες 

επιτυχίες.  

 

πάσιμο  

Σο σπάσιμο, στο όνειρο, είναι κακός οιωνός. Αν δείτε ότι σπάσατε 

κάποιο μέλος σας, σημαίνει κακό χειρισμό και πιθανές αποτυχίες. 

Αν σπάσατε έπιπλα, σημαίνει οικογενειακούς καυγάδες και 

ανήσυχη ψυχική κατάσταση. Αν σπάσατε τζάμι παραθύρου, 

σημαίνει πένθος. Αν δείτε σπασμένο δαχτυλίδι, σημαίνει διατάραξη 

της τάξης και επικίνδυνες εξεγέρσεις, σαν αυτές που προκαλούν 

συχνά διάφοροι φανατικοί.  

 

πατάλη  

Αν δείτε ότι σπαταλάτε την περιουσία σας, φανερώνει ότι θα 

επωμισθείτε οικογενειακές φροντίδες.  

 

πηλιά  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε μια σπηλιά να χάσκει μπροστά σας 

μέσα στο φεγγαρόφωτο, θα βρεθείτε αντιμέτωπος με πολλά 

μπερδέματα και η πρόοδός σας θα γίνει προβληματική εξαιτίας των 

εχθρών σας. Η εργασία και η υγεία σας απειλούνται. Αν δείτε πως 

είσαστε μέσα σε σπηλιά, σημαίνει αλλαγή σχεδίων, θα έρθετε σε 

ρήξη με ανθρώπους που σας είναι πάρα πολύ προσφιλείς.  Για μια 

νέα γυναίκα που θα δει ότι περπατούσε μέσα σε σπηλιά με τον 

αγαπημένο της ή με φίλο, σημαίνει ότι θα ερωτευθεί με έναν 

χυδαίο άνθρωπο και θα χάσει αληθινούς φίλους.  

 

πιρούνια  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φορούσατε σπιρούνια, πρέπει να 

προσέξετε, γιατί μπορεί να αναμιχθείτε σε υποθέσεις που θα έχουν 

δυσάρεστες εξελίξεις.  

 

πίρτα  
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Αν ονειρευτείτε σπίρτα, είναι προμήνυμα ευημερίας και αλλαγών 

που δεν περιμένατε. Αν δείτε πως ανάβατε ένα σπίρτο μέσα στο 

σκοτάδι, σημαίνει απρόσμενα νέα και εύνοια της τύχης.  

 

πίτι  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι επισκέπτεστε το παλιό σας σπίτι, 

σημαίνει πως θα ευχαριστηθείτε από καλές ειδήσεις. Αν 

ονειρευτείτε το παλιό σας σπίτι σε άσχημη κατάσταση, σημαίνει 

πως θα μάθετε για την αρρώστια ή το θάνατο κάποιου συγγενή. Για 

τη γυναίκα που θα δει αυτό το όνειρο, προβλέπεται λύπη λόγω του 

θανάτου ενός καλού φίλου. Αν δείτε πως πήγατε σπίτι και τα 

βρήκατε όλα χαρούμενα και ήρεμα, σημαίνει αρμονία στην 

οικογενειακή σας ζωή και επιτυχίες στη δουλειά. Αν δείτε πως 

χτίζατε σπίτι, σημαίνει πως θα κάνετε σοφές αλλαγές στα παρόντα 

ενδιαφέροντα σας. Αν δείτε πως είχατε ένα κομψό σπίτι, σημαίνει 

πως σύντομα θα αφήσετε το σπίτι σας για ένα καλύτερο, και η τύχη 

θα είναι ευνοϊκή για σας. Παλιά και χαλασμένα σπίτια, σημαίνουν 

αποτυχίες στη δουλειά ή σε κάθε προσπάθεια, και υγεία που δεν 

πάει καλά.  

 

πορά  

Για τους αγρότες που θα δουν στ' όνειρό τους ότι σπέρνουν οι ίδιοι, 

είναι προμήνυμα καλής σοδειάς. Αν ονειρευτείτε άλλους να 

σπέρνουν, είναι σημάδι επιτυχίας στις επιχειρήσεις και κέρδη για 

όλους.  

 

πόρος  

Αν ονειρευτείτε σπόρους, σημαίνει ευημερία παρά τις τωρινές 

αντιξοότητες.  

 

πουργίτι  

Αν ονειρευτείτε σπουργίτες, σημαίνει ότι το περιβάλλον σας θα σας 

αγκαλιάσει με αγάπη και στοργή, πράγμα που θα σας κάνει ν' 

ακούσετε με συμπάθεια θλιβερές ιστορίες συνανθρώπων σας. Με 

την καλοσύνη σας θα κερδίσετε δημοτικότητα. Αν δείτε στον ύπνο 

σας πληγωμένα σπουργίτια, είναι σημάδι μελαγχολίας.  
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πυρί  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι το δέρμα σας είναι γεμάτο σπυριά, 

προβλέπονται στενοχώριες για μηδαμινά πράγματα. Αν δείτε άλλους 

να έχουν σπυριά, σημαίνει ότι θα ενοχληθείτε από την αρρώστια 

και τα παράπονα άλλων. Για τη γυναίκα που θα δει ότι η ομορφιά 

της χάλασε από σπυριά, προβλέπεται πως οι σχέσεις της με το σπίτι 

και την κοινωνία θα γίνουν αντικείμενο κριτικής από τους φίλους και 

τους συγγενείς της.  

 

τάβλος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας στάβλο, είναι σημάδι καλής τύχης και 

ανόδου. Αν δείτε στάβλο να καίγεται, σημαίνει αλλαγή με κατάληξη 

την επιτυχία.  

 

ταυροδρόμι  

Αν ονειρευτείτε σταυροδρόμι, σημαίνει ότι θα φανείτε ανίκανος να 

αρπάξετε κάποια ευνοϊκή ευκαιρία για να εκπληρώσετε τις 

επιθυμίες σας. Αν δείτε πως στεκόσαστε αναποφάσιστος σε 

σταυροδρόμι, μην ξέροντας ποιο δρόμο να πάρετε, είναι πιθανόν 

να αφήσετε ασήμαντα πράγματα να σας στενοχωρήσουν πολύ. Η 

τύχη θα σας είναι πιο   ευνοϊκή, αν δείτε πως πήρατε αποφασιστικά 

το δρόμο σας. Ίσως, μετά από ένα τέτοιο όνειρο, να χρειαστεί να 

αποφασίσετε για κάποιο εμπορικό ή ερωτικό ζήτημα.  

 

ταυρός  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε σταυρό, είναι σημάδι πως σας περιμένει 

κάποια ενόχληση. Πάρτε λοιπόν τα μέτρα σας. Αν ονειρευτείτε ένα 

πρόσωπο να κουβαλάει σταυρό, θα έρθουν να σας ζητήσουν 

βοήθεια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.  

 

ταύρωση  

Αν τύχει να ονειρευτείτε τη σταύρωση, θα ιδείτε να σας 

ξεφεύγουν ευκαιρίες, να σβήνουν οι ελπίδες σας και οι επιθυμίες 

σας να μένουν απραγματοποίητες.  
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ταυρωτά κόκκαλα  

Θα ήταν καλύτερα να μην δείτε στ’ όνειρό σας σταυρωτά κόκαλα - 

σύμβολο του θανάτου - γιατί είναι προμήνυμα ότι θα περάσετε 

στενοχώριες από την κακή επίδραση άλλων, και η ευημερία σας δε 

θα έχει τη μορφή που περιμένατε. Αν δείτε σταυρωτά κόκαλα ως 

μονόγραμμα σε προσκλητήριο κηδείας, σημαίνει ότι θα έχετε 

περιττούς φόβους για κάποιο πρόσωπο, και θα συμβούν γεγονότα 

που στους άλλους θα φανούν άσχημα, αλλά για σας που είδατε τ' 

όνειρο θα είναι καλά.  

 

ταφίδες  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας σταφίδες, σημαίνει πως η αποθάρρυνση θα 

σκιάσει τις ελπίδες σας όταν θα φτάνουν στην πραγματοποίηση 

τους.  

 

ταφύλια  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι τρώγατε σταφύλια, σημαίνει ότι θα 

φορτωθείτε με πολλές φροντίδες. Αν όμως τα δείτε να κρέμονται 

στην κληματαριά, σύντομα θα αναλάβετε καίριες θέσεις και θα 

μπορέσετε να βοηθήσετε και άλλους. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το 

όνειρο είναι προμήνυμα πως θα  πραγματοποιηθεί η πιο ακριβή της 

προσδοκία. Αν δείτε πως περνούσατε έφιππος μέσα από αμπέλι όπου 

κόβατε και τρώγατε σταφύλια, σημαίνει πως θα προσληφθείτε με 

μεγάλο μισθό και πως οι επιθυμίες σας θα γίνουν πραγματικότητα. 

Αν, σ' αυτό το όνειρο, την ώρα που τρώγατε τα σταφύλια, σας 

γεννήθηκε αμφιβολία για την ποιότητά τους, σημαίνει πως θα έχετε 

αμφιβολίες για την επιτυχία σας, οι οποίες όμως θα πάψουν 

σταδιακά να σας απασχολούν.  

 

τάχτη  

Εκείνος που θα δει στ' όνειρό του στάχτη, θα πρέπει να περιμένει 

κάποια συμφορά, και πολλές πικρές αλλαγές. Για τον αγρότη, 

προμηνά καταστροφή σοδειών. Για τον έμπορο, προοιωνίζεται 

αποτυχημένες δοσοληψίες. Οι γονείς θα δοκιμάσουν πίκρες από 

κακότροπα παιδιά.  

 

τέγη  
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Σο να δείτε πως βρισκόσαστε πάνω σε στέγη, είναι μια ένδειξη 

μεγάλης επιτυχίας. Αν δείτε ότι φοβηθήκατε και νομίσατε πως θα 

πέσετε, είναι σημάδι ότι η επιτυχία σας δεν θα έχει γερές βάσεις. 

Αν ονειρευτείτε στέγη που πέφτει, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος 

καταστροφής. Αν δείτε ότι επισκευάζατε ή φτιάχνατε στέγη, 

σημαίνει γρήγορη άνοδο και μεγάλη ευημερία. Σο να δείτε πως 

κοιμάστε πάνω σε στέγη σημαίνει σφάλματα από εχθρούς και 

υστερόβουλους φίλους. Η υγεία σας θα είναι θαυμάσια.  

 

τέμμα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας στέμμα, είναι προμήνυμα αλλαγής στον 

τρόπο ζωής σας. Σο όνειρο αυτό συνεπάγεται ταξίδι μακριά από το 

σπίτι, και τη δημιουργία καινούργιων σχέσεων. Μπορεί επίσης να 

σημαίνει μια μοιραία αρρώστια. Αν ονειρευτείτε πως φορούσατε 

στέμμα, σημαίνει απώλεια προσωπικής ιδιοκτησίας. Αν ονειρευτείτε 

πως στέφατε ένα πρόσωπο, είναι ένδειξη της δικής σας αξίας. Αν 

δείτε στ’ όνειρό σας πως συνομιλούσατε με τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, σημαίνει ότι ενδιαφέρεστε για τις υποθέσεις του 

κράτους, και μερικές φορές δείχνετε μεγάλη επιθυμία να γίνετε 

πολιτικός.  

 

τεφάνι  

τεφάνι με φρέσκα λουλούδια, σημαίνει πως θα έχετε ευκαιρίες για 

να πλουτίσετε. Μαραμένο στεφάνι, προλέγει αρρώστιες και 

πληγωμένο έρωτα. Νυφικά στεφάνια, στ' όνειρο, σημαίνουν 

ευτυχισμένη κατάληξη για τις μέχρι τώρα αβέβαιες συμφωνίες σας.  

 

τέψη  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τελετή στέψης, είναι προμήνυμα ότι θα 

χαρείτε γνωριμίες και φιλίες με εξέχοντες ανθρώπους. Για μια νέα 

γυναίκα που θα δει πως συμμετείχε σε στέψη, είναι σημάδι ότι θα 

αποκτήσει μια εκπληκτική εύνοια από διακεκριμένα πρόσωπα. Αν 

όμως η στέψη παρουσίαζε δυσάρεστη ασυναρτησία, στ' όνειρό της, 

τότε μπορεί να περιμένει τη δημιουργία μη ικανοποιητικών 

καταστάσεων, αντί για τις ευχάριστες που προέβλεπε. 

 

τηθοσκόπιο  
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τηθοσκόπιο, στο όνειρο, είναι ένας κακός οιωνός: προμηνύει 

καταστροφή για τις επιχειρήσεις και τις ελπίδες γενικά, 

συμπεριλαμβανομένου και του ερωτικού δεσμού.  

 

τιλέτο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας αυτό το φονικό όργανο, σημαίνει εχθρούς 

που απειλούν. Αν είδατε πως το αποσπάσατε από το χέρι άλλου, 

σημαίνει ότι θα μπορέσετε να αντιδράσετε στην επίδραση των 

εχθρών σας και να υπερνικήσετε την κακοτυχία.  

 

τοίχημα  

Αν ονειρευτείτε πως στοιχηματίζατε σε κούρσες, προσέξτε μη 

μπλεχτείτε σε νέες δεσμεύσεις. Εχθροί προσπαθούν να σας 

εκτρέψουν από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Αν δείτε πως 

στοιχηματίζατε σε τυχερά παιχνίδια, σημαίνει ότι θα 

χρησιμοποιηθούν ανήθικα τεχνάσματα για να σας πάρουν χρήματα. 

Αν ονειρευτείτε ότι συμμετείχατε σε κάποιο στοίχημα, σημαίνει ότι 

θα καταφύγετε σε άτιμα μέσα για την επιτυχία κάποιου σκοπού 

σας. Αν δείτε πως χάσατε στοίχημα, θα πρέπει να προσέξετε, γιατί 

μπορεί να πληγωθείτε από το άμεσο περιβάλλον σας. Αν δείτε πως 

κερδίσατε στοίχημα, μπορείτε να περιμένετε με βεβαιότητα καλή 

τύχη και απόκτηση περιουσίας. Αν δεν μπορέσατε να βάλετε 

στοίχημα, είναι προμήνυμα αποθάρρυνσης, και διάψευσης 

προσδοκιών.  

 

τολή  

Αν ονειρευτείτε στολή, σημαίνει πως διακεκριμένοι φίλοι σας θα 

βοηθήσουν ώστε ν' αποκτήσετε αυτό που επιθυμείτε. Για μια νέα 

γυναίκα, το να δει στ' όνειρό της ότι φορούσε στολή, είναι 

προμήνυμα καλής τύχης. Αν ονειρευτείτε κόσμο πολύ να φοράει 

περίεργες στολές, σημαίνει επιδείνωση σχέσεων στην οικογένεια. 

Επίσης, θα υπάρξει αναστάτωση στην πολιτική. Αν δείτε φίλο ή 

στρατιώτη να είναι ντυμένος με στολή και να φαίνεται 

μελαγχολικός, προμηνύεται κακοτυχία και δυσφορία.  

 

τολίδι  
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Αν δείτε πως φορούσατε στολίδια στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα 

σας απονεμηθεί κάποια διάκριση. Αν δείτε πως δεχόσαστε στολίδια, 

σημαίνει πως θα έχετε τύχη στις υποθέσεις σας. Αν δείτε πως 

χαρίζατε στολίδια, προβλέπονται απροσεξίες και σπατάλες. Αν δείτε 

πως χάσατε ένα στολίδι, προβλέπεται είτε η απώλεια ενός καλού 

φίλου είτε η απώλεια μιας ευνοϊκής για σας κατάστασης.  

 

τόλος  

Αν ονειρευτείτε ένα μεγάλο στόλο να κινείται γρήγορα, σημαίνει 

πως θα υπάρξει μια σύντομη και ραγδαία αλλαγή στον κόσμο των 

επιχειρήσεων. Αν ο στόλος που είδατε ήτανε στάσιμος, οι δουλειές 

στον εμπορικό κόσμο θα αυξηθούν και θα υπάρξουν φήμες για 

πόλεμο σε ξένα κράτη.    
 

τόφα μαγειρείου 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας στόφα μαγειρείου, σημαίνει ότι πολλή 

δυσαρέσκεια θα τροποποιηθεί χάρη στην έγκαιρη ανάμιξή σας. Για 

μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι χρησιμοποιούσε μια τέτοια 

στόφα, είναι προμήνυμα ότι θα βιαστεί να δείξει την εκτίμησή της 

σ' ένα πρόσωπο που την πρόσεξε, με αποτέλεσμα να χάσει μια 

στενότερη φιλία.  

 

τόχος  

Αν δείτε στον ύπνο σας στόχο, είναι προειδοποίηση ότι πρέπει να 

προσέξετε ορισμένες υποθέσεις σας που δεν εξελίσσονται και 

τόσο ικανοποιητικά. Για μια νέα γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι ήταν 

ο στόχος, σημαίνει ότι η υπόληψή της κινδυνεύει από το φθόνο 

φιλικών προσώπων.  

 

τρας  

Σα στρας, στο όνειρο, είναι σύμβολο βραχύβιων απολαύσεων. Για 

μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι τα στρας της ήταν αληθινά 

διαμάντια, σημαίνει ότι θα εκπλαγεί διαπιστώνοντας ότι κάποια 

ενέργειά της θα της αποφέρει ένα αληθινό θησαυρό.  

 

τρατιώτης  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας στρατιώτες να κάνουν παρέλαση, 

προβλέπεται για σας μια δύσκολη περίοδος, που τελικά όμως θα την 

ξεπεράσετε εξουδετερώνοντας τους αντιπάλους σας. Αν δείτε 

πληγωμένους στρατιώτες, σημαίνει πως η ατυχία των άλλων θα 

δημιουργήσει προβλήματα στις δικές σας υποθέσεις. Οι συμπάθειές 

σας θα επηρεάσουν την κρίση σας. Αν δείτε πως ο ίδιος είστε ένας 

καλός στρατιώτης, σημαίνει πως θα κάνετε πραγματικότητα τα 

ιδανικά σας. Οι γυναίκες που θα ιδούν στρατιώτες στο όνειρο τους, 

κινδυνεύουν να χάσουν την υπόληψή τους.  

 

τρείδια  

Αν δείτε πως τρώγατε στρείδια, σημαίνει πως θα χάσετε κάθε 

αίσθηση ηθικής στην προσπάθειά σας ν' απολαύσετε και να 

κερδίσετε. Αν δείτε πως εμπορευόσαστε στρείδια, σημαίνει πως θα 

χρησιμοποιήσετε κάθε μέσον για να κερδίσετε την καρδιά της 

αγαπημένης σας και περιουσία. Αν δείτε απλώς στρείδια, σημαίνει 

πως θ' αντιμετωπίσετε ευνοϊκές καταστάσεις και θα κάνετε πολλά 

παιδιά.  

 

τρουθοκάμηλος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας στρουθοκάμηλο, σημαίνει πως θα 

συγκεντρώσετε χρήματα με μυστικό τρόπο και πως θα έχετε 

ανάρμοστες περιπέτειες με γυναίκες. Αν δείτε πως πιάσατε μια 

στρουθοκάμηλο, σημαίνει πως θ' απολαύσετε ταξίδια και γνώσεις.  

 

τρώμα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας στρώμα, σημαίνει πώς' αναλάβετε νέα 

καθήκοντα και υποχρεώσεις. Αν δείτε πως κοιμόσαστε πάνω σε 

καινούργιο στρώμα, σημαίνει ικανοποίηση από το περιβάλλον σας. 

Αν ονειρευτείτε ένα εργοστάσιο στρωμάτων, σημαίνει πως θα 

μπείτε σε κάποια επιχείρηση με προσεκτικούς συνεταίρους και 

σύντομα θα κάμετε περιουσία.  

 

τυπόχαρτο  

Αν δείτε πως χρησιμοποιούσατε στυπόχαρτο, σημαίνει ότι θα 

στενοχωρηθείτε με την αποκάλυψη μυστικών που αφορούν ένα 
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φίλο. Αν δείτε φθαρμένο στυπόχαρτο, σημαίνει συνεχείς διαφωνίες, 

στην οικογένεια ή μεταξύ φίλων.  

 

υγγραφέας  

Αν ένας συγγραφέας ονειρευτεί ότι το χειρόγραφο του 

απορρίφθηκε από τον εκδότη, σημαίνει κάποια αμφιβολία στην 

αρχή, αλλά τελικά το έργο του θα γίνει δεκτό ως αυθεντικό και 

πρωτότυπο. Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα συγγραφέα να εργάζεται, 

δουλεύοντας το έργο του με μεγάλη προσοχή, σημαίνει ότι θα 

στενοχωρηθείτε σχετικά με κάποιο λογοτεχνικό έργο είτε δικό σας 

είτε κάποιου άλλου προσώπου.  

 

υγκομιδή  

Αν ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε σ' εποχή συγκομιδής, είναι ένα 

προμήνυμα ευημερίας και ευχαρίστησης. Αν η σοδειά από την 

συγκομιδή ήταν άφθονη, οι ενδείξεις είναι καλές για τη χώρα, γιατί 

οι πολιτικοί θα βοηθήσουν στην πρόοδο του τόπου. Μια φτωχή 

συγκομιδή, στο όνειρο, είναι σημάδι μικρών κερδών.  

 

υγχώρηση  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι ζητούσατε συγχώρηση για κάτι που δεν 

κάνατε, σημαίνει πως θα στενοχωρηθείτε με κάποια υπόθεσή σας, 

η οποία όμως θα τελειώσει με κέρδος για σας. Αν όμως δείτε ότι 

ζητούσατε συγχώρηση για κάτι που κάνατε, σημαίνει πως θα 

απογοητευτείτε από υπόθεσή σας. Αν δείτε πως συγχωρήσατε 

κάποιον, σημαίνει ότι θα ευημερήσετε μετά από μια σειρά 

αποτυχιών.  

 

ύζυγος (γυναίκα) 

Εκκρεμείς υποθέσεις και ανησυχία στο σπίτι συμβολίζει η σύζυγος 

σας, αν εμφανιστεί στ’ όνειρό σας. Αν την ονειρευτείτε 

ασυνήθιστα γλυκομίλητη, θα λάβετε κέρδη από κάποια εμπορική 

συναλλαγή σας.  

 

ύζυγος (άντρας) 
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Αν ονειρευτείτε πως ο σύζυγος σας σας εγκαταλείπει και πως δεν 

καταλαβαίνατε το λόγο, σημαίνει πως θα υπάρξει δυσαρέσκεια 

μεταξύ σας, αλλά σύντομα θα συμφιλιωθείτε. Αν δείτε πως σας 

κακομεταχειριζόταν και σας κατηγορούσε για απιστία, σημαίνει 

πως έχετε το σεβασμό και την εμπιστοσύνη του, αλλά θα υπάρξουν 

άλλα προβλήματα αν δεν φροντίσετε να είστε λιγότερο πρόθυμη 

στην αποδοχή φιλοφρονήσεων από ξένους άντρες. Αν δείτε τον 

σύζυγό σας νεκρό, σας περιμένει λύπη και απογοήτευση. Αν τον 

δείτε χλωμό και καταβεβλημένο, σημαίνει πως κάποιος συγγενής θα 

μείνει στο κρεβάτι γι' αρκετόν καιρό. Αν τον δείτε ευδιάθετο και 

όμορφο, το σπίτι σας θα είναι γεμάτο ευτυχία και  οι καλύτερες 

προοπτικές θα είναι δικές σας. Αν τον δείτε άρρωστο, σημαίνει πως 

θα σας κακομεταχειριστεί και θα είναι άπιστος.  

Αν δείτε πως είναι ερωτευμένος με άλλη γυναίκα, σύντομα θ' 

απομακρυνθεί από το τωρινό του περιβάλλον και θ' αναζητήσει 

ευχαρίστηση αλλού. Αν δείτε πως είσαστε ερωτευμένη με το 

σύζυγο άλλης γυναίκας, σημαίνει πως δεν είστε ευτυχισμένη από το 

γάμο σας ή από την εργένικη ζωή, αν είστε ανύπαντρη, αλλά οι 

πιθανότητες να βρείτε την ευτυχία είναι μηδαμινές. Για την 

ανύπαντρη γυναίκα που θα ονειρευτεί πως είναι παντρεμένη, 

σημαίνει πως συγκεντρώνει τις αρετές που θαυμάζουν οι άντρες. 

Αν ονειρευτείτε πως ο άντρας σας έφευγε από κοντά σας και πως 

όσο απομακρυνόταν μεγάλωνε, σημαίνει πως στο ταραγμένο σας 

περιβάλλον θα επέλθει συμφωνία απόψεων. Για τη γυναίκα που θα 

δει πως ο άντρας της είχε κάνει μια απρόβλεπτη συμφωνία, 

προμηνύονται προβλήματα λόγω της αδιακρισίας κάποιων 

προσώπων. Αν ονειρευτεί πως ο άντρας της πέθανε την ώρα που 

βρισκόταν με άλλη γυναίκα, σημαίνει πως κινδυνεύει να χωρίσει με 

τον άντρα της ή να χάσει την περιουσία της. Αθέμιτες καταστάσεις 

ακολουθούν αυτό το όνειρο, αν και τις περισσότερες φορές η κακή 

ερμηνεία του ονείρου είναι υπερβολική.  

 

ύκα  

Αν ονειρευτείτε πως τρώγατε σύκα, προβλέπεται πως θα έχετε 

ανωμαλίες στην υγεία σας. Αν όμως τα είδατε απλώς πάνω στη 

συκιά, είναι σημάδι καλής υγείας και πλούτου. Αν μια νέα γυναίκα 

ονειρευτεί σύκα πάνω σε συκιά, σημαίνει πως σύντομα θα κάνει 

έναν πλούσιο και αξιοζήλευτο γάμο.  
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υκοφαντία  

Αν ονειρευτείτε πως πέσατε θύμα συκοφαντίας, σημαίνει ότι τα 

συμφέροντά σας θα κακοπάθουν στα χέρια κακόβουλων 

διαχειριστών. Για μια νέα γυναίκα, είναι προειδοποίηση ότι πρέπει 

να προσέχει τη διαγωγή της, γιατί οι κινήσεις της σχολιάζονται 

επικριτικά από πρόσωπα που ισχυρίζονται πως είναι φίλοι της. Αν 

δείτε πως εσείς συκοφαντούσατε κάποιον, σημαίνει πως θα χάσετε 

κάποιο φίλο σας εξαιτίας του εγωισμού σας.  

 

υμβολαιογράφος   
Αν δείτε στ’ όνειρό σας συμβολαιογράφο, είναι ένδειξη 

ανικανοποίητων επιθυμιών και πιθανών μηνύσεων. Για τη γυναίκα 

που θα δει πως είχε σχέσεις με συμβολαιογράφο, σημαίνει πως θα 

κινδυνεύσει να χάσει την υπόληψή της λόγω ανόητων απολαύσεων.  

 

υμβουλή  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως δεχόσαστε συμβουλή, σημαίνει ότι θα 

μπορέσετε να ανεβάσετε το επίπεδο της ακεραιότητάς σας και να 

αγωνιστείτε με έντιμα μέσα για να αποκτήσετε ανεξαρτησία και 

ηθικό κύρος. Αν δείτε πως ζητούσατε νομική συμβουλή, σημαίνει ότι 

θα υπάρξουν κάποιοι χειρισμοί στις υποθέσεις σας που θα 

δημιουργήσουν αμφιβολία για την αξία και τη νομιμότητά τους.  

 

ύμβουλος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα σύμβουλο, είναι πιθανό να αποκτήσετε 

ο ίδιος μια ικανότητα, και θα προτιμάτε συνήθως τη δική σας κρίση 

από την κρίση των άλλων. Μα να προσέχετε κατά την εκτέλεση 

αυτού που νομίζετε ορθό.  

 

υμπαράσταση  

Αν ονειρευτείτε πως προσφέρατε συμπαράσταση σε κάποιον, είναι 

προμήνυμα ότι θα ευοδωθούν οι προσπάθειες σας για να ανέλθετε 

σε ανώτερη θέση. Αν δείτε πως σας συμπαραστάθηκε κάποιος, θα 

βολευτείτε πολύ καλά και θα έχετε κοντά σας φίλους που θα σας 

αγαπούν.  
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υμπεριφορά  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε ανθρώπους με κακή συμπεριφορά, 

σημαίνει πως δεν θα τα καταφέρετε να τελειώσετε κάποια δουλειά 

σας λόγω της δυσαρέσκειας ανθρώπου που συνδέεται με αυτή τη 

δουλειά. Αν δείτε πως συναντήσατε ανθρώπους με καλούς τρόπους, 

θα εκπλαγείτε από την καλή τροπή που θα πάρουν ορισμένες 

υποθέσεις.    

 

υμπλοκή  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας συμπλοκή, θα αντιμετωπίσετε ατύχημα 

σοβαρής μορφής και απογοητεύσεις στις επιχειρήσεις. Για μια νέα 

γυναίκα που θα ονειρευτεί μια συμπλοκή, σημαίνει ότι θα φανεί 

ανίκανη να αποφασίσει ποιον θα προτιμήσει ανάμεσα στους 

εραστές της, και θα γίνει αιτία τσακωμών.  

 

υμπόσιο  

Είναι καλό να ονειρευτείτε συμπόσιο. Μπορείτε να περιμένετε 

γενναίες χειρονομίες από φίλους. Αν δείτε πως παίρνατε μέρος σε 

συμπόσιο με πολλούς καλοντυμένους φιλοξενούμενους, πως 

τρώγατε με ακριβά σερβίτσια και πίνατε κρασί μυθικής τιμής και 

ηλικίας, είναι προμήνυμα ότι θα κερδίσετε πελώρια ποσά σε κάθε 

λογής επιχειρήσεις και θα ευτυχήσετε στους φίλους σας. Αν δείτε 

αταίριαστους συνδαιτυμόνες, παράξενες και γελοίες φάτσες ή 

άδεια τραπέζια, είναι σημάδι σοβαρών διαφωνιών ή 

απογοητεύσεων. Αν δείτε πως βασίλευε ακαταστασία, και κακή 

οργάνωση σε ένα συμπόσιο, προμηνύονται καυγάδες και δυστυχία 

κατά τη διάρκεια της αρρώστιας κάποιου προσώπου. Σο να 

ονειρευτείτε πως φτάσατε αργά σε ένα συμπόσιο, είναι σημάδι ότι 

σας περιμένουν άσχημες καταστάσεις.  

 

υναυλία  

Αν ονειρευτείτε συναυλία υψηλού επιπέδου, σημαίνει ότι θα 

περάσετε ευχάριστες μέρες. Για ένα συγγραφέα, είναι σημάδι 

λογοτεχνικής εργασίας. Για έναν επιχειρηματία, είναι προμήνυμα 

επιτυχημένου εμπορίου, και για τους νέους σημαίνει ανόθευτη 

ευδαιμονία και πιστούς έρωτες. υνηθισμένες συναυλίες 

σημαίνουν ότι θα συναντήσετε δυσάρεστες συντροφιές και 
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αγνώμονες φίλους. Οι επιχειρήσεις θα σημειώσουν ύφεση, ή και 

μαρασμό.  

 

υνείδηση  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι είχατε τύψεις συνειδήσεως επειδή 

εξαπατήσατε κάποιον, σημαίνει ότι θα μπείτε στον πειρασμό να 

διαπράξετε αδικία και γι αυτό θα πρέπει να είστε συνεχώς 

προσεχτικός.   Αν ονειρευτείτε πως είχατε ήσυχη τη συνείδησή 

σας, σημαίνει ότι θα διατηρήσετε πολύ καλό όνομα στην κοινωνία.  

 

υνέλευση  

Αν δείτε στον ύπνο σας συνέλευση, σημαίνει ασυνήθιστη 

δραστηριότητα στις εμπορικές υποθέσεις και οριστική δέσμευση 

στον έρωτα. Μια ταραγμένη ή δυσάρεστη συνέλευση σημαίνει ότι 

θα πρέπει να περιμένετε απογοήτευση.  

 

υνεταιρισμός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι είχατε συνεταιρισμό με έναν άντρα, 

προβλέπονται αβέβαιες χρηματικές συναλλαγές. Αν ο συνεταίρός 

σας ήταν γυναίκα, σημαίνει πως θ' αναμιχθείτε σε κάποια υπόθεση 

που θα την κρατήσετε μυστική από το περιβάλλον σας. Αν δείτε πως 

διαλύσατε κάποιο ανεπιθύμητο συνεταιρισμό, σημαίνει πως όλα θα 

είναι ευνοϊκά για σας. Αν όμως ο συνεταιρισμός ήταν επιθυμητός, 

σημαίνει πως θα μάθετε ανησυχητικά νέα και θα υπάρξουν 

δυσάρεστες εξελίξεις στις υποθέσεις σας.  

 

υνήγορος  

Αν δείτε πως συνηγορούσατε σε κάποια υπόθεση, σημαίνει ότι θα 

μείνετε πιστός στα ενδιαφέροντά σας και θα φερθείτε τίμια 

απέναντι στο κοινό που επηρεάζεται από αυτά τα ενδιαφέροντα, 

επίσης, θα τηρήσετε το λόγο σας σ' ό,τι αφορά τις υποσχέσεις που 

έχετε δώσει σε φίλους σας.  

ύνθεση  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας συνθέτη να εργάζεται ή εργαλεία της 

δουλειάς του, είναι σημάδι ότι θα σας παρουσιαστούν δύσκολα 
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προβλήματα, και θα δοκιμάσετε μεγάλες στενοχώριες για να τ' 

αντιμετωπίσετε.  

 

ύννεφα  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε ουρανό σκοτεινιασμένο από βαριά 

σύννεφα, είναι προμήνυμα ατυχίας και κακού χειρισμού. Αν δείτε 

πως έβρεχε, σημαίνει φασαρίες και αρρώστια. Αν δείτε λαμπρά 

διάφανα σύννεφα με τον ήλιο να λάμπει μέσα απ' αυτά, θα 

σημειώσετε επιτυχία, ύστερα όμως από πολλά εμπόδια. Αν δείτε 

σύννεφα μαζί με λαμπερά αστέρια, σημαίνει πως θα έχετε 

φευγαλέες χαρές και μικρές προόδους.  

 

υνοδεία  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μια συνοδεία, προβλέπεται πως θα έχετε 

αμφιβολίες για το αν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τα 

σχέδιά σας. Αν δείτε συνοδεία κηδείας, σημαίνει πως η λύπη σας 

πλησιάζει γρήγορα και θα επισκιάσει τις απολαύσεις και τις χαρές 

σας. Αν δείτε πως παρακολουθούσατε ή παίρνατε μέρος σε 

συνοδεία που κρατά αναμμένους δαυλούς (λαμπαδηφορία), 

σημαίνει πως θ' απορροφηθείτε από διασκεδάσεις και θα 

παραμελήσετε το σκοπό σας.  

 

υνοδός φέρετρου  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα συνοδό φέρετρου, σημαίνει πως 

κάποιος εχθρός σας θα σας δημιουργήσει προβλήματα, 

αμφισβητώντας συνεχώς την ακεραιότητά σας. Ακόμη, σημαίνει 

πως θα αμφισβητήσετε ορισμένες αξίες και θα γίνετε 

αντιπαθητικός στους φίλους σας.  

 

υνταγματάρχης  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε ή πως διοικούσασταν από 

συνταγματάρχη, σημαίνει ότι δε θα επιτύχετε να αναδειχτείτε 

τόσο στους κοινωνικούς όσο και στους επιχειρηματικούς κύκλους. 

Αν δείτε πως είσαστε συνταγματάρχης, σημαίνει ότι θα 

μηχανευτείτε τρόπους για να κρατήσετε μια θέση πάνω από 

εκείνες των φίλων σας ή των γνωστών σας.  



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

295 
 

 

ύνταξη  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι πήρατε σύνταξη, σημαίνει πως οι φίλοι 

σας θα σας βοηθήσουν στις υποθέσεις σας. Αν δείτε πως δεν 

μπορέσατε να πάρετε σύνταξη, θα στενοχωρηθείτε από κάποια 

υπόθεσή σας και από τη διακοπή φιλικών δεσμών.    
 

ύντροφος  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε σύζυγο, σημαίνει μικρές αγωνίες και 

πιθανή αρρώστια. Αν είδατε στ’ όνειρό σας κοσμικούς συντρόφους, 

είναι σημάδι ότι θα τραβήξουν την προσοχή σας επιπόλαιες 

διασκεδάσεις, εμποδίζοντάς σας από την εκτέλεση των 

καθηκόντων σας.  

 

υνωμοσία  

Αν ονειρευτείτε πως είσαστε το αντικείμενο μιας συνωμοσίας, 

είναι σημάδι ότι θα κάμετε μια λαθεμένη κίνηση στη διεύθυνση 

των υποθέσεων σας.  

 

ύρμα  

Αν δείτε σύρμα στον ύπνο σας, σύντομα θα κάμετε κοντινά 

ταξίδια. Παλιό ή σκουριασμένο σύρμα, είναι σημάδι νευρικότητας. 

Σο να δείτε περίφραξη με σύρμα, σημαίνει ότι θα ξεγελαστείτε σε 

μια εμπορική συναλλαγή που έχετε στο πρόγραμμά σας.  

 

ύριγγα  

Σο να δείτε στον ύπνο σας σύριγγα, είναι σημάδι πως η σοβαρή και 

επικίνδυνη κατάσταση συγγενούς σας τελικά δεν ήταν τόσο 

άσχημη όσο εμφανιζόταν. πασμένη σύριγγα σημαίνει κακή υγεία 

και στενοχώρια για κάποιο επαγγελματικό λάθος.  

 

ύρσιμο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι σερνόσαστε στο έδαφος, και 

χτυπήσατε το χέρι σας, μπορείτε να περιμένετε να σας αναθέσουν 

ταπεινωτικά καθήκοντα. Αν δείτε πως σερνόσαστε πάνω σε τραχύ 
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έδαφος και πέτρες, είναι σημάδι ότι δεν επωφεληθήκατε κατάλληλα 

από κάποιες ευκαιρίες. Μια νέα γυναίκα, μετά από ένα τέτοιο 

όνειρο, αν δεν προσέξει τη συμπεριφορά της, θα χάσει το σεβασμό 

του αγαπημένου της. Αν δείτε πως σερνόσαστε στη λάσπη μαζί με 

άλλους, σημαίνει ύφεση στις επιχειρήσεις και απώλεια εμπορικής 

πίστης. Οι φίλοι σας θα σας    επικρίνουν από δικό σας φταίξιμο.  

 

φήκα  

Η σφήκα στο όνειρο σημαίνει απώλεια μακροχρόνιας φιλίας και 

χρημάτων. Για μια νέα γυναίκα που θα δει πως την τσίμπησε μια 

σφήκα ή πως βρέθηκε σε σφηκοφωλιά, σημαίνει πως πολλές 

γυναίκες θα προσπαθήσουν να τη μειώσουν στα μάτια των 

θαυμαστών της. Για έναν άντρα, το τσίμπημα σφήκας στο όνειρο 

σημαίνει ότι θα γίνει θύμα του φθόνου ή του μίσους τρίτων. Αν 

δείτε πως σκοτώσατε σφήκα, θα μπορέσετε να εξουδετερώσετε 

τους αντιπάλους σας και να κατοχυρώσετε τα δικαιώματά σας.  

 

φουγγάρι  

Προσπάθεια να σας παραπλανήσουν σημαίνει το σφουγγάρι στ’ 

όνειρό σας. Αλλά και σφουγγάρι του μαυροπίνακα, αν ονειρευτείτε 

πως χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να περιμένετε ότι θα πέσετε θύμα 

κάποιας δολοπλοκίας.  

 

φήνα  

Όνειρο στο οποίο θα δείτε σφήνα, προμηνά πως θα έχετε φασαρίες 

σε εμπορικές διαδικασίες που θα γίνουν η αφορμή να διακόψετε 

συγγενικές σχέσεις. Φωρισμός εραστών ή φίλων είναι πιθανός 

ύστερα από ένα τέτοιο όνειρο, θα μπει δηλαδή και στην 

πραγματικότητα μια σφήνα ανάμεσα τους.  

 

φυγμός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι παίρνατε το σφυγμό σας, σημαίνει πως 

είναι καιρός να προσέξετε περισσότερο τις υποθέσεις σας και την 

υγεία σας. Αν δείτε πως παίρνατε το σφυγμό άλλων, σημαίνει πως το 

παρατραβάτε στον τομέα των απολαύσεων.  
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φυρί    
Αν ονειρευτείτε σφυρί, σημαίνει πως θα χρειαστεί να υπερνικήσετε 

κάποια σοβαρά εμπόδια στην προσπάθειά σας να βάλετε γερά 

θεμέλια στην περιουσία και την τύχη σας.  

 

φυρίχτρα  

Αν ακούσατε σφύριγμα στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι θα εκπλαγείτε 

μαθαίνοντας ότι μια αθώα διασκέδαση θα έχει σαν αποτέλεσμα 

να ματαιωθούν τα σχέδιά σας. Αν δείτε πως σφυρίζατε εσείς, 

προμηνύεται ευχάριστο γεγονός όπου θα λάμψετε με την παρουσία 

σας. Αυτό το όνειρο, για νέα γυναίκα, σημαίνει ανάρμοστη 

συμπεριφορά και αποτυχία στους σκοπούς της.  

 

χεδία  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας σχεδία, σημαίνει πως θα ανακατευτείτε σε 

υποθέσεις που θα είναι προσοδοφόρες. Αν δείτε πως πλέατε πάνω 

σε σχεδία, προβλέπονται αβέβαια ταξίδια. Αν όμως φτάσατε στον 

προορισμό σας, σίγουρα θα έχετε καλή τύχη. Αν δείτε πως η σχεδία 

έσπασε, σημαίνει πως εσείς ή κάποιος φίλος σας θα υποφέρετε από 

ατύχημα ή πως κάποια αρρώστια θα έχει απρόσμενα 

αποτελέσματα.  

 

χοινί  

χοινί, σε όνειρο, σημαίνει μπερδεμένες επιχειρήσεις και 

αβεβαιότητα στον έρωτα. Αν δείτε ότι είστε δεμένος με σχοινί, 

είναι σημάδι ότι θα υποκύψετε στον έρωτα παρά την πεποίθησή 

σας για το αντίθετο. Αν κόψατε σχοινί, σημαίνει ικανότητα να 

ξεπεράσετε τους ανταγωνιστές σας. Αν είδατε πως δέσατε άλογο 

με σχοινί, είναι σημάδι ότι θα μπορέσετε, με τη δύναμή σας, να 

επιβάλετε στους άλλους τις δικές σας επιθυμίες. Αν ονειρευτείτε ότι 

περπατούσατε πάνω σε σχοινί, είναι προμήνυμα ότι θα μπλεχτείτε 

σε επικίνδυνες υποθέσεις και με έκπληξή σας θα δείτε ότι 

επιτύχατε. Σο να δείτε άλλους να περπατάνε σε σχοινί, σημαίνει ότι 

θα ωφεληθείτε από προσπάθειες άλλων. Αν δείτε πως πηδούσατε 

σχοινάκι, σημαίνει ότι θα ξαφνιάσετε τους γνωστούς σας με τις 

απίθανες παρεκτροπές σας. Αν ονειρευτείτε πως ρίχνατε σχοινί σε 

κάποιους που ήταν κάτω από σας, σημαίνει ότι μερικές πράξεις σας, 
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που δεν φαίνονται σωστές στους φίλους σας, είναι ευχάριστες για 

σας. Για μια νέα κοπέλα που θα δει πως έκανε το ίδιο, σημαίνει ότι 

οι απολαύσεις της δεν θα της βγουν σε καλό.  

 

χολείο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι βρισκόσαστε στο σχολείο, σημαίνει πως 

θα διακριθείτε στα γράμματα. Αν δείτε πως είστε νέος και 

βρισκόσαστε στο σχολείο, σημαίνει πως οι λύπες και οι δυσκολίες 

θα σας κάνουν να αναπολήσετε το ξέγνοιαστο παρελθόν. Αν 

ονειρευτείτε πως διδάσκατε σε σχολείο, σημαίνει πως έχετε κλίση 

για τα γράμματα, αλλά οι συνθήκες της ζωής θα σας εμποδίσουν ν' 

ασχοληθείτε με αυτά στο άμεσο μέλλον. Αν ονειρευτείτε πως 

επισκεφθήκατε το σχολείο όπου πηγαίνατε παιδιά, προβλέπεται πως 

τη ζωή σας θα σκιάσουν ορισμένες απογοητεύσεις.  

 

ωλήνες  

Οι σωλήνες στ' όνειρο αντιπροσωπεύουν γαλήνη και άνεση μετά 

από αγώνες. ωλήνες υπονόμου, φωταερίου κλπ. αντιπροσωπεύουν 

ασυνήθιστη ευημερία για την κοινωνία στην οποία ζείτε. Παλιοί και 

σπασμένοι σωλήνες αντιπροσωπεύουν κακή υγεία και στασιμότητα 

στις επιχειρήσεις.  

 

ωφρονιστήριο  

Προμήνυμα ζημιάς από κάποιο περιστατικό είναι το να δείτε πως 

βρισκόσαστε σε σωφρονιστήριο.  

 

Σάβλι  

Αν είδατε στον ύπνο σας πως παίζατε τάβλι, σημαίνει πως θα 

συναντήσετε μη φιλική υποδοχή, σε επίσκεψη που θα κάνετε, αλλά, 

χωρίς να το καταλάβετε, θα κερδίσετε φιλίες που θα διαρκέσουν 

πολύ. Αν δείτε πως χάσατε στο παιχνίδι, θα σταθείτε άτυχος με 

ανθρώπους που τους προσφέρατε την αγάπη σας, και οι υποθέσεις 

σας θα παραμείνουν σε κατάσταση εκκρεμότητας.    
 

Σαινία (ασθένεια)  
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Αν ονειρευτείτε ότι πάσχετε από ταινία εσείς, ή ότι είδατε το 

σκουλήκι αυτής της ασθένειας, είναι σημάδι ανεπιθύμητων 

περιστατικών και κακής υγείας.  

 

Σαμίας  

Αν δείτε ταμία στον ύπνο σας, σημαίνει ότι άλλοι θα διεκδικήσουν 

τα κτήματά σας. Αν δείτε πως οφείλετε χρήματα σε ταμία, θα 

προσπαθήσετε να εξαπατήσετε κάποιο πλούσιο πρόσωπο.  

 

Σαξίδι  

Αν ονειρευτείτε ότι πραγματοποιείτε κάποιο ταξίδι, είναι 

προμήνυμα ότι θα λάβετε κληρονομιά από κει που δεν το 

περιμένατε. Σο να δείτε πως κάνατε ένα δύσκολο και επιζήμιο 

ταξίδι, είναι σημάδι άπιστου έρωτα και ανικανότητας.  

 

Σαπείνωση  

Αν δείτε ότι βρεθήκατε σε ταπεινωτική θέση, σημαίνει ότι η 

υπόληψή σας διατρέχει κίνδυνο και οι εχθροί σας προσπαθούν να 

σας επισκιάσουν. Αν ονειρευτείτε ότι σας ταπεινώνουν, σημαίνει 

πως θα μάθετε άσχημα νέα, που θα χαλαρώσουν τις έντονες 

προσπάθειές σας να αναρριχηθείτε στα ύψη της ευημερίας. Αν 

δείτε άλλους να ταπεινώνονται, είναι σημάδι φιλονικίας και 

ψεύτικων σχέσεων ανάμεσα στους φίλους σας.  

 

Σάπητας - Φαλί 

Άνετη ζωή προμηνύουν οι περσικοί τάπητες στο όνειρο, και αν δεν 

είναι ξεθωριασμένοι ή παλιοί, σημαίνουν ικανοποίηση κάθε 

επιθυμίας. Αν μια νέα γυναίκα δει στον ύπνο της ότι στο δωμάτιό 

της υπάρχουν τάπητες, προλέγεται ότι σύντομα θα παντρευτεί 

πλούσιο σύζυγο με κοινωνική θέση πολύ ανώτερη από τη δική της.    
 

Σατουάζ  

Αν ονειρευτείτε ότι έχετε τατουάζ στο σώμα σας, προβλέπονται 

δυσκολίες και προβλήματα που θα σας αναγκάσουν να λείψετε από 

το σπίτι σας γι' αρκετόν καιρό. Σο να δείτε στον ύπνο σας άλλους 

να έχουν τατουάζ, σημαίνει ότι θα γίνετε αντικείμενο ζήλιας. Αν 
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δείτε ότι εσείς κάνατε σε άλλους τατουάζ, είναι σημάδι ότι θ' 

αποξενωθείτε από φίλους για να ικανοποιήσετε περίεργες 

επιθυμίες σας.  

 

Σαύρος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας να σας κυνηγάει ταύρος, είναι σημάδι πως 

ο φθόνος και η ζήλια των ανταγωνιστών σας θα δημιουργήσουν 

διαταραχή στη δουλειά σας και θα σας αναστατώσουν. Αν μια νέα 

γυναίκα δει πως συνάντησε ταύρο, θα της γίνει πρόταση γάμου, 

αλλά, απορρίπτοντας αυτή την πρόταση, θα καλυτερεύσει την τύχη 

της. Αν δείτε ταύρο να τρυπά με τα κέρατά του άνθρωπο, κακοτυχία 

από την ασύνετη χρήση της περιουσίας άλλου θα σας πλήξει. Αν 

ονειρευτείτε λευκό ταύρο, σημαίνει ότι θα ανεβείτε σε επίπεδο 

ζωής ανώτερο από το επίπεδο εκείνων που επιμένουν να θεοποιούν 

τα υλικά αγαθά. Ο λευκός ταύρος σημαίνει συνήθως κέρδος.  

 

Σαφή - Κηδεία 

Αν δείτε πως παραβρεθήκατε σε κηδεία συγγενή, είναι σημείο 

υγειών σχέσεων, αν ο ήλιος έλαμπε πάνω απ' την πομπή, ίσως 

μάλιστα να υπάρξει ευτυχισμένος γάμος κάποιου από αυτούς. Αν 

όμως έβρεχε και επικρατούσε άσχημος καιρός, αρρώστια και κακά 

μαντάτα για κάποιον απόντα θα έρθουν γρήγορα, και στις 

επιχειρήσεις θα ύπαρξη ύφεση. Αν δείτε ταφή με πένθιμες τελετές 

ή θλιμμένες φάτσες, είναι σημάδι εχθρικού περιβάλλοντος, ή ότι 

γρήγορα θα σχηματιστεί γύρω σας ένα τέτοιο περιβάλλον.  

 

Σάφος  

Ένας καινουριοχτισμένος τάφος στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα 

υποφέρετε από τις απροσεξίες των άλλων.  Αν δείτε πως 

επισκεφθήκατε έναν καινουριοχτισμένο τάφο, σημαίνει ότι ένα 

σοβαρό άτομο σας απειλεί. Αυτό το όνειρο φέρνει κακοτυχία στις 

επαγγελματικές συναλλαγές και στην υγεία. Αν ονειρευτείτε πως 

περπατούσατε πάνω σε τάφους, σημαίνει πρόωρο θάνατο ή άτυχο 

γάμο. Αν δείτε πως κοιτάζατε μέσα σε έναν άδειο τάφο, 

προβλέπονται απογοητεύσεις και απομάκρυνση από καλούς φίλους.  

Αν δείτε γνωστό σας πρόσωπο μέσα σε τάφο με σκεπασμένο το 

σώμα (εκτός του κεφαλιού) με χώμα, σημαίνει πως κάποιο πρόβλημα 
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θα απασχολήσει αυτό το πρόσωπο και πως εσείς κινδυνεύετε να 

χάσετε την περιουσία σας. Αν δείτε το δικό σας τάφο, σημαίνει πως 

οι εχθροί σας προσπαθούν να σας υπονομεύσουν και πως αν δεν 

προσέξετε, θα τα καταφέρουν. Αν ονειρευτείτε πως σκάβατε έναν 

τάφο, είναι προμήνυμα πως οι εχθροί σας θα σας δημιουργήσουν 

προβλήματα, υπονομεύοντας κάποια προσπάθειά σας. Αν όμως 

δείτε πως τελειώσατε τον τάφο, τότε θα ξεπεράσετε όλες τις 

δυσκολίες. Αν έλαμπε ο ήλιος όταν τον σκάβατε, σημαίνει πως τα 

πράγματα δεν θα είναι τόσο άσχημα όσο σας φάνηκαν στην αρχή. 

Αν ξαναγυρίσατε στον τάφο για να θάψετε ένα πτώμα που 

αφήσατε εκεί και το πτώμα είχε εξαφανιστεί, τότε θα έχετε 

φασαρίες από εκεί που δεν το περιμένετε.  

Για τη γυναίκα που θα ονειρευτεί πως νυχτώθηκε σε νεκροταφείο 

και κοιμήθηκε σε έναν ανοιχτό τάφο, σημαίνει ότι θ' αντιμετωπίσει 

πολλές λύπες και απογοητεύσεις λόγω θανάτου ή άπιστων φίλων. 

Ίσως ακόμη χάσει στην αγάπη και της συμβούν πολλά δυσάρεστα 

γεγονότα. Αν δείτε νεκροταφείο όπου υπάρχουν μόνο οι πλάκες των 

τάφων, σημαίνει μεγάλη λύπη και εξάρτηση προς το παρόν, θα 

ακολουθήσουν όμως καλύτερες μέρες, αν αγωνιστείτε σκληρά. Αν 

δείτε το δικό σας πτώμα μέσα σε τάφο, προμηνύεται απελπιστική 

καταπίεση.  

 

Σαχυδακτυλουργία  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάνατε τον ταχυδακτυλουργό ή βλέπατε 

άλλους να εκτελούν ταχυδακτυλουργίες, σημαίνει ότι θα βρεθείτε 

σε κατάσταση λόγω της οποίας θα χρειαστεί να ξοδέψετε όλες 

σας τις δυνάμεις για ν' απαλλάξετε τον εαυτό σας από τις ευθύνες.  

 

Σαχυδρόμος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ταχυδρόμο να έρχεται με τα γράμματά 

σας,   σημαίνει ότι σύντομα θα λάβετε νέα από ένα πρόσωπο με 

αντιπαθητικό και δυσάρεστο χαρακτήρα. Αν δείτε ότι σας 

προσπέρασε χωρίς να σας δώσει γράμματα, σημαίνει ότι θα σας 

συμβεί κάτι που θα σας ρίξει σε μελαγχολία. Σο να δείτε στον ύπνο 

σας ότι παραδίνατε γράμματα στον ταχυδρόμο, είναι προμήνυμα 

ότι θα πληγωθείτε από το μίσος και τη ζήλια τρίτων.  

 

Σελωνείο  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας τελωνείο, σημαίνει ότι θα έχετε αντιζηλίες 

και άμιλλα στις δουλειές σας. Αν δείτε πως μπήκατε σε τελωνείο, 

είναι προμήνυμα ότι θα σας προσφερθεί, ή θα αγωνιστείτε για μια 

θέση που από καιρό επιθυμούσατε. Αν όμως δείτε ότι 

εγκαταλείπετε τελωνείο, σημαίνει απώλεια θέσης, δουλειάς ή 

αποτυχία να εξασφαλίσετε κάποιο επιθυμητό πράγμα.  

 

Σελώνης  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τελώνη, σημαίνει πως θα συμπονέσετε 

κάποιον που βρίσκεται σε απελπιστική θέση και πως θα 

παραμελήσετε τα συμφέροντά σας για δικό του όφελος. Για μια 

κοπέλα, αυτό το όνειρο σημαίνει έναν αξιόλογο σύντροφο, επειδή 

όμως θα είναι καλός και απλός, εκείνη θα ποδοπατήσει τα 

αισθήματά του.  

 

Σεμαχισμός  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τεμαχίζετε πουλερικό, είναι σημάδι πως 

στο κοσμικό πεδίο δε θα τα πάτε καλά. Οι συντροφιές θα σας 

προκαλούν ενόχληση λόγω συνεχούς δυστροπίας. Ο τεμαχισμός 

κρέατος, στο όνειρο, σημαίνει κακές επενδύσεις, αλλά αν γίνει μια 

αλλαγή, οι προοπτικές θα είναι πιο λαμπρές.  

 

Σέρας  

Αν ονειρευτείτε πως σας κυνηγάει ένα τέρας, σημαίνει πως λύπη 

και ατυχία θα επηρεάσουν το άμεσο μέλλον σας. Αν δείτε πως 

σκοτώνατε ένα τέρας, σημαίνει πως θ' αντιμετωπίσετε με επιτυχία 

τους εχθρούς σας και θα ανεβείτε σε εξέχουσα θέση.    
 

Σέρψη  

Αν ονειρευτείτε ότι αισθάνεστε τέρψη για οποιοδήποτε 

περιστατικό, σημαίνει ευνοϊκή επίδοση σε όλους τους τομείς. Για 

τους ερωτευμένους, αυτό το όνειρο είναι καλό. Σο να αισθανθείτε 

τέρψη βλέποντας στ’ όνειρό σας θαυμάσιο τοπίο, είναι προμήνυμα 

επιτυχίας και καλών συναναστροφών.  

 

Σηλεγράφημα  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας τηλεγράφημα, είναι προμήνυμα ότι θα 

αναλάβετε ένα πολύ παρακινδυνευμένο έργο, που, αν θα 

εκπληρωθεί με επιτυχία, θα σας γεμίσει με πλούτο και τιμές. Αν 

δείτε πως λάβατε τηλεγραφήματα, σημαίνει πως σύντομα θα 

φτάσει στα χέρια σας ένα σπουδαίο μήνυμα, που θα προκαλέσει 

δυσάρεστα σχόλια. Αν δείτε πως σας φέρανε κάποιο τηλεγράφημα, 

είναι σημάδι ότι σύντομα θα συνδεθείτε με πρόσωπο κακού 

χαρακτήρα και ότι φιλικό άτομο θα διαστρεβλώσει ζητήματα που 

σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αν ονειρευτείτε πως στείλατε 

τηλεγράφημα, είναι σημάδι ότι θ' αποξενωθείτε από πρόσωπο που 

βρίσκεται πολύ κοντά σας και ακόμα ότι οι επιχειρήσεις σας δεν θα 

είναι αποδοτικές. Αν δείτε ότι βρισκόσαστε σε τηλεγραφείο, 

προμηνύεται κακοτυχία.  

 

Σηλέφωνο  

Αν ονειρευτείτε τηλέφωνο, είναι προμήνυμα ότι θα έρθετε 

αντιμέτωπος με αγνώστους που θα σας πλήξουν σοβαρά και θ' 

αναμιχθούν στις υποθέσεις σας. Για μια γυναίκα που θα δει στον 

ύπνο της ότι μιλά στο τηλέφωνο σημαίνει ότι θα γίνει αντικείμενο 

ζήλιας, αλλά θα τα καταφέρει να ξεφύγει από τις κακές επιδράσεις. 

Αν δεν μπορούσε ν' ακούσει καλά στο τηλέφωνο, είναι μια 

προειδοποίηση ότι κινδυνεύει να κατηγορηθεί και να χάσει τον 

εραστή της.  

 

Σηλεσκόπιο  

Αν ονειρευτείτε τηλεσκόπιο, είναι σημάδι δύσκολης εποχής για τους 

ερωτευμένους και τους οικογενειάρχες. Οι επιχειρήσεις θα είναι 

ασταθείς και θα έχουν προβλήματα.  Αν δείτε πως κοιτούσατε τους 

πλανήτες με ένα τηλεσκόπιο, σημαίνει ευχάριστο ταξίδι, αλλά που 

θα σας κοστίσει πάρα πολύ. Ένα σπασμένο ή άχρηστο τηλεσκόπιο 

προλέγει ότι πρέπει να σας περιμένουν προβλήματα έξω από τα 

συνηθισμένα.  

 

Σζάμι - Καθρέπτης 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι κοιτάζατε μέσα από τζάμι, σημαίνει πως 

πικρές απογοητεύσεις θα σκιάσουν τις ωραιότερες ελπίδες σας. Σο 

να δείτε πως καθρεφτιζόσαστε σ' ένα τζάμι, σημαίνει πως θ' 

υπάρξουν απιστίες και αδιαφορία στις συζυγικές σας σχέσεις. Αν 
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δείτε ένα άλλο πρόσωπο να καθρεφτίζεται μαζί με το δικό σας, 

σημαίνει πως ζείτε διπλή ζωή και πως θα εξαπατήσετε τους φίλους 

σας. Αν ονειρευτείτε πως σπάσατε το τζάμι ενός καθρέφτη, 

σημαίνει πως σύντομα θα έχετε ένα σοβαρό ατύχημα, ίσως 

θανατηφόρο. Αν δείτε πως σπάσατε γυάλινα πιάτα ή τζάμια 

παραθύρων, σημαίνει πως οι επιχειρήσεις σας θα έχουν άσχημο 

τέλος. Αν δείτε πως κρατούσατε σπασμένο γυαλί, σημαίνει πως θα 

σας θαυμάσουν για την εξυπνάδα και το ταλέντο σας. Αν δείτε πως 

κάνατε δώρα από κομμένο τζάμι, σημαίνει πως θα έχετε ατυχίες 

στις επιχειρήσεις σας.  

Για μια παντρεμένη γυναίκα που ονειρεύτηκε πως είδε τον άντρα 

της σε καθρέφτη, σημαίνει πως θα δημιουργηθούν προβλήματα στη 

συζυγική της ζωή λόγω δικής της επιπολαιότητας. Αν δείτε πως 

βλέπατε καθαρά μέσα από ένα τζάμι, σύντομα θα προσληφθείτε, 

αλλά θα πρέπει να δουλέψετε φιλότιμα. Αν το τζάμι ήταν θαμπό, 

είναι σημάδι πως η τύχη δεν σας βοηθά. Αν μια γυναίκα ονειρευτεί 

ξένους άντρες να καθρεφτίζονται, σημαίνει πως θ' αποκαλυφθούν 

προσωπικά της μυστικά προσβλητικά για το άτομο της. Για τον 

άντρα που θα ονειρευτεί ξένες γυναίκες να καθρεφτίζονται, 

σημαίνει πως θα καταστρέψει την υγεία και τις επιχειρήσεις του 

από απερίσκεπτες ενέργειες.  

 

Σηγανίτα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι τρώγατε τηγανίτες, σημαίνει πως θα 

έχετε επιτυχία σε όλες τις τρέχουσες υποθέσεις. Αν δείτε πως 

φτιάχνατε τηγανίτες, σημαίνει πως θα έχετε οικονομία και 

ευημερία στο σπίτι σας.    
 

Σίγρης  

Αν ονειρευτείτε ότι μια τίγρη ερχόταν κατ' επάνω σας, σημαίνει 

πως θα καταπιεσθείτε από εχθρούς. Αν σας επιτέθηκε, είναι 

προμήνυμα αποτυχίας και κατάθλιψης. Αν καταφέρατε να την 

αποκρούσετε ή να την σκοτώσετε, είναι σημάδι επιτυχίας σε ότι 

καταπιαστείτε. Αν δείτε στον ύπνο σας τίγρη να απομακρύνεται 

από κοντά σας, είναι μια ένδειξη ότι θα ξεπεράσετε κάθε δυσκολία 

και θα σημειώσετε άνοδο πέρα από κάθε προσδοκία. Αν δείτε τίγρη 

σε κλουβί, σημαίνει ότι θα παραπλανήσετε τους αντιπάλους σας. Σο 

να ονειρευτείτε χαλιά από δέρμα τίγρης, είναι σημάδι ότι 
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βρίσκεστε στο δρόμο για να ευχαριστηθείτε και ν' απολαύσετε 

μεγάλη πολυτέλεια.  

 

Σιμωρία  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι σας επιβάλανε μια τιμωρία, σημαίνει 

πως οι υπερβολικές υποχρεώσεις σας θα σας κάνουν να 

επαναστατήσετε. Αν δείτε πως εξαγοράσατε την ποινή σας, 

προβλέπεται αρρώστια και χρηματική απώλεια. Αν αποφύγατε την 

πληρωμή, σημαίνει πως θα νικήσετε σε κάποιο διαγωνισμό. Ακόμη, 

αν ονειρευτείτε πως τιμωρηθήκατε, σημαίνει ότι δεν υπήρξατε 

προσεκτικός στη διαχείριση των υποθέσεών σας. Αν ονειρευτείτε 

πως τιμωρήσατε κάποιον άλλον, σημαίνει ότι θα έχετε έναν 

κακότροπο σύντροφο είτε στην επιχείρηση είτε στο γάμο. Για τους 

γονείς που θα ονειρευτούν πως τιμώρησαν τα παιδιά τους, είναι 

σημάδι ότι θα είναι ελαστικοί στον τρόπο που θα τα διορθώνουν, 

αλλά  θα καταφέρουν να τ' αναθρέψουν τίμια.  

 

Σιρμπουσόν  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα ξεβουλωτήρι, είναι ένδειξη 

ανικανοποίητου πνεύματος, και θα πρέπει να θεωρήσετε αυτό το 

όνειρο σαν προειδοποίηση για να συμμαζέψετε τις επιθυμίες σας, 

γιατί είναι πιθανόν να σας οδηγήσουν σε επικίνδυνους δρόμους. Αν 

ονειρευτείτε πως σπάσατε ένα ξεβουλωτήρι ενώ το 

χρησιμοποιούσατε, είναι ένδειξη επικίνδυνου περιβάλλοντος, και θα 

πρέπει να θέσετε σ' ενέργεια τη δύναμη της θέλησής σας για να 

εγκαταλείψετε τις ανθυγιεινές τάσεις.  

 

Σοίχος    
Αν ονειρευτείτε ότι ένας τοίχος εμποδίζει την πρόοδό σας, σίγουρα 

θα υποκύψετε σε κακόβουλες επιρροές και θα υποστείτε το χάσιμο 

μιας σπουδαίας νίκης στις επιχειρήσεις σας. Σο να δείτε πως πηδάτε 

έναν τοίχο, σημαίνει ότι θα υπερνικήσετε τα εμπόδια και θα 

κερδίσετε αυτό που επιθυμείτε. Αν δείτε πως γκρεμίζατε τοίχο, θα 

νικήσετε τους εχθρούς σας. Αν χτίζατε έναν τοίχο, είναι σημάδι 

προσεχτικών σχεδίων και σταθεροποίησης περιουσίας, καθώς και 

εξουδετέρωσης των εχθρών. Για μια νέα γυναίκα που θα δει ότι 

περπατούσε πάνω σ' έναν τοίχο, σημαίνει πως το μέλλον της θα 

είναι εξασφαλισμένο. Αν είδε πως κρυβόταν πίσω από τοίχο, 
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σημαίνει πως θα ντραπεί για τυχόν σχέσεις και συναναστροφές 

της.  

 

Σοκετός  

Αν μια γυναίκα δει πως γέννησε, είναι προμήνυμα ευτυχισμένων 

περιστατικών και ότι πραγματικά θα γεννήσει φυσιολογικά ένα 

όμορφο παιδί. Για μια ανύπαντρη γυναίκα που θα ονειρευτεί πως 

ήταν λεχώνα, σημαίνει άσχημες μεταβολές προς το χειρότερο, 

τόσο στη φήμη όσο και στην περιουσιακή κατάσταση.  

 

Σοκογλύφος  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε τοκογλύφος, είναι σημάδι πως οι 

συνεργάτες σας θα σας μεταχειριστούν με ψυχρότητα και οι 

επιχειρήσεις σας δεν θα πάνε καλά. Αν ονειρευτείτε ότι άλλοι είναι 

τοκογλύφοι, είναι προμήνυμα πως κάποιος παλιός φίλος θα σας 

προδώσει και αυτό θα γίνει αφορμή να τον απομακρύνετε.  

 

Σόξο και βέλος  

Σόξο και βέλος σ' ένα όνειρο σημαίνει μεγάλο κέρδος χάρη στην 

ανικανότητα άλλων να καταστρώσουν και να εκτελέσουν σχέδια. 

Αν δείτε πως κάνατε μιαν αποτυχημένη τόξευση, σημαίνει 

διάψευση ελπίδων στη διεξαγωγή επιτυχημένων εμπορικών 

επιχειρήσεων.  

 

Σοπάζι (πολύτιμος λίθος)    
Αν ονειρευτείτε τοπάζι, είναι προμήνυμα μεγάλης καλοτυχίας και 

ευχάριστης συντροφιάς. Για μια γυναίκα, το να δει ότι χάνει τοπάζι 

σημαίνει πως πρέπει να προσέξει, γιατί υπάρχει πιθανότητα να 

πληγωθεί από ζηλόφθονους φίλους που εποφθαλμιούν τη θέση της. 

Σο να δεχτείτε τοπάζι από κάποιον που δεν είναι συγγενής, είναι 

προάγγελμα ερωτικού δεσμού που θα σας απασχολήσει πολύ.  

 

Σούβλο  

Σούβλο, στο όνειρο, σημαίνει ατακτοποίητη επιχείρηση και 

διαφωνίες στις ερωτικές υποθέσεις. Αν δείτε πως φτιάχνατε τούβλα, 
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χωρίς αμφιβολία θα αποτύχετε στις προσπάθειές σας να 

συγκεντρώσετε μεγάλο πλούτο.  

 

Σούνελ  

Για τους ερωτευμένους και τους επιχειρηματίες που θα 

ονειρευτούν πέρασμα μέσα από τούνελ, δεν είναι καλός οιωνός. Αν 

δείτε πως είστε μέσα στο τούνελ και ένα τραίνο έρχεται κατ' 

επάνω σας, είναι προμήνυμα ασθένειας και αλλαγής επαγγέλματος. 

Σο να δείτε ότι περνάτε μέσα από τούνελ με αυτοκίνητο, σημαίνει 

αποτυχημένες επιχειρήσεις, καθώς και δαπανηρά ταξίδια με 

δυσάρεστα αποτελέσματα.  

 

Σουρίστες  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τουρίστες, σημαίνει ατέλειωτους 

διακανονισμούς στις επιχειρήσεις και αγωνία στον έρωτα. Αν 

ονειρευτείτε ότι είστε εσείς τουρίστας, είναι σημάδι ότι θα 

απασχοληθείτε με υποθέσεις που θα σας αποτραβήξουν από το 

συνηθισμένο περιβάλλον σας.  

 

Σουρσί  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τουρσί, σημαίνει πως θα κάνετε ανώφελες 

ενέργειες, αν δεν επιστρατεύσετε όλες τις σωματικές και 

πνευματικές σας δυνάμεις. Για την κοπέλα που θα δει πως έτρωγε 

τουρσί, προβλέπεται σταδιοδρομία χωρίς αξιώσεις. Οι ερωτευμένοι 

που θα ιδούν στ' όνειρο τους τουρσί, πρέπει να περιμένουν 

κλυδωνισμούς στο δεσμό τους, που όμως θα έχουν  ευνοϊκή 

κατάληξη. Η κοπέλα που θα δει πως ήθελε να φάει ή έτρωγε τουρσί, 

θ' αντιμετωπίσει πολλούς εχθρούς που θα της δημιουργήσουν 

προβλήματα, εκτός αν φανεί προσεκτική στις προσωπικές της 

υποθέσεις. Φαλασμένο τουρσί σημαίνει απογοητευτικές ασχολίες 

και ερωτικούς καβγάδες.  

 

Σουφέκι - Πυροβολισμός 

Αυτό είναι ένα όνειρο που προλέγει δοκιμασίες. Αν ακούσατε 

πυροβολισμό, σημαίνει πως θα χάσετε τη δουλειά σας. Για τους 

ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι ένα προμήνυμα ότι θα τα διαχειριστούν 

λανθασμένα. Αν δείτε πως πυροβολήσατε κάποιον με τουφέκι, θα 
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χάσετε την εκτίμηση που έχουν για σας οι άλλοι. Αν σας 

πυροβόλησαν, θα ενοχληθείτε από πονηρά πρόσωπα και ίσως από 

κάποια αρρώστια. Για τη γυναίκα που θα ονειρευτεί πυροβολισμό, 

προβλέπονται καβγάδες και δυσφήμιση λόγω της ροπής της στις 

απολαύσεις. Για μια παντρεμένη, προβλέπεται δυστυχία εξαιτίας 

άλλων γυναικών.  

 

Σραγούδι  

Αν ακούσατε τραγούδια στ’ όνειρό σας, σύντομα θ' απολαύσετε 

διασκέδαση και ευχάριστη συντροφιά. Ακόμη, θα λάβετε καλά νέα 

από κάποιον που λείπει. Αν δείτε πως τραγουδούσατε την ώρα που 

βρισκόσαστε σε ένα ευτυχισμένο περιβάλλον, σημαίνει πως η ζήλια 

θα σκιάσει την ευτυχία σας. Αν το τραγούδι ήταν θλιμμένο, 

σύντομα θα δυσαρεστηθείτε από την τροπή που θα πάρουν οι 

υποθέσεις σας. Σα πρόστυχα τραγούδια προμηνούν μεγάλες 

απώλειες.  

 

Σράπεζα  

Αν δείτε στον ύπνο σας κλειστούς γκισέδες τράπεζας, είναι 

προμήνυμα απωλειών σε επιχειρήσεις. Σο δόσιμο χρυσών 

νομισμάτων σημαίνει ξεγνοιασιά, αν δείτε πως παίρνατε χρυσά 

νομίσματα, σημαίνει μεγάλα κέρδη και ευημερία. Αν δείτε 

ασημένια και χάρτινα νομίσματα, είναι ένδειξη ότι θα κερδίσετε 

ακόμη περισσότερη εκτίμηση και περιουσία, θα απολαμβάνετε τον 

ύψιστο σεβασμό όλων των τάξεων.    
 

Σραπέζι  

Αν ονειρευτείτε ότι ετοιμάζατε τραπέζι για γεύμα, είναι καλός 

οιωνός: θα έχετε μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Άδειο τραπέζι, 

στ' όνειρο, προλέγει φτώχεια και απογοήτευση. Σο να δείτε ότι 

καθαρίζατε τραπέζι, σημαίνει ότι γρήγορα η ευχαρίστηση θ' 

αντικατασταθεί με αδιαφορία. Αν δείτε ότι τρώγατε σε τραπέζι 

χωρίς τραπεζομάντιλο, είναι σημάδι ότι θα καταληφθείτε από 

αδιαφορία για τη συμπεριφορά ή την οικονομική κατάσταση των 

άλλων. Σραπέζι με βρώμικο τραπεζομάντιλο, σημαίνει ανυπάκουα 

παιδιά και εχθρικό περιβάλλον. Σο σπασμένο τραπέζι είναι 

προμήνυμα καταστροφής. Αν ονειρευτείτε τραπέζι που κουνιέται 



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

309 
 

κατά τρόπο μυστηριώδη, προβλέπεται ότι σύντομα ο τρόπος ζωής 

σας δεν θα σας ικανοποιεί και θ' αναζητήσετε αλλαγή.  

 

Σραπέζι πνευματισμού  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι δουλεύατε πάνω σε τέτοιο τραπέζι, 

προβλέπεται ατυχία για τα σχέδια και τις συμφωνίες σας. Αν δείτε 

πως δεν καταφέρνατε να γράψετε πάνω σε τραπεζάκι 

πνευματισμού, σημαίνει πως θα έχετε προβλήματα διότι θα 

παραμελήσετε τη δουλειά σας για τη διασκέδαση. Αν όμως δείτε 

πως μπορούσατε να γράψετε, σημαίνει πως θα έχετε καλά 

αποτελέσματα από μια καλοστημένη δουλειά.  

 

Σρελός  

Αν ονειρευτείτε πως είσαστε τρελός, σημαίνει καταστρεπτικά 

αποτελέσματα σε κάποια επιχείρηση, ή κακή υγεία, που ίσως φέρει 

ανεπιθύμητες αλλαγές στα σχέδιά σας. Αν δείτε πως άλλοι ήταν 

τρελοί, σημαίνει πως θα υποφέρετε από οικονομικά προβλήματα. 

Ακόμη, ύστερα από αυτό το όνειρο θα πρέπει να προσέξετε πολύ 

την υγεία σας.  

 

Σρέξιμο  

Αν ονειρευτείτε ότι τρέχατε με άλλους, είναι προμήνυμα ότι θα 

πάρετε μέρος σε ευχάριστες εκδηλώσεις και ότι οι υποθέσεις σας 

θα προχωρήσουν προς την επιτυχία. Αν δείτε πως σκοντάψατε και  

πέσατε, χρειάζεται προσοχή γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσετε 

περιουσία και υπόληψη. Αν ονειρευτείτε ότι τρέχατε μόνος σας, 

προβλέπεται ότι θα ξεπεράσετε τους φίλους σας στον αγώνα για 

την απόκτηση πλούτου και κοινωνικής διάκρισης. Σο τρέξιμο για να 

γλιτώσετε από κάποιον κίνδυνο σημαίνει δυσκολίες για την ομαλή 

προσαρμογή και επιτυχία στις εμπορικές υποθέσεις. Αν δείτε άλλους 

να τρέχουν, είναι σημάδι ότι θα στενοχωρηθείτε για τους 

κινδύνους που διατρέχουν οι φίλοι σας. Αν δείτε στ’ όνειρό σας ζώα 

να τρέχουν, είναι προειδοποίηση πως χρειάζεται προσοχή στις 

καινούργιες προσπάθειές σας στο εμπόριο.  

 

Σριαντάφυλλα  
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Αν δείτε τριαντάφυλλα στον ύπνο σας, σημαίνει ότι ευχάριστες 

καταστάσεις είναι πολύ κοντά σας και θ' απολαύσετε πιστό έρωτα 

από το πρόσωπο που επιθυμείτε. Όταν μια νέα κοπέλα δει ότι μάζευε 

τριαντάφυλλα, προμηνύεται πως γρήγορα θα έχει πρόταση γάμου 

της αρεσκείας της. Σα μαραμένα τριαντάφυλλα είναι σημάδι 

απουσίας αγαπημένων προσώπων. Αν δείτε πως μυρίζατε το άρωμα 

τους, προμηνύονται ανείπωτες χαρές. Για μια νέα κοπέλα που θα δει 

ότι μάζευε τριαντάφυλλα και τα έκανε μπουκέτα, είναι προάγγελμα 

ότι θα πάρει μεγάλη χαρά από πρόσωπο που εκτιμά πάρα πολύ.  

 

Σρίδυμα  

Σα τρίδυμα, στ’ όνειρό σας, είναι προμήνυμα επιτυχίας εκεί όπου 

περιμένατε αποτυχία. Για έναν άντρα που θα ονειρευτεί ότι η 

γυναίκα του γέννησε τρίδυμα, σημαίνει αίσιο τέλος κάποιας 

υπόθεσης έπειτα από μακρές διενέξεις. Αν ονειρευτείτε πως 

ακούσατε τρίδυμα να κλαίνε, είναι προμήνυμα πως γρήγορα θα 

συμφιλιωθείτε με πρόσωπα που είχατε διαφορές, και αυτό θα σας 

φέρει μεγάλη ευχαρίστηση. Για μια νέα κοπέλα που θα ονειρευτεί 

ότι είχε τρίδυμα, σημαίνει απώλεια στον έρωτα, αλλά κέρδος και 

επιτυχία στα περιουσιακά της ζητήματα.  

 

Σριφύλλι   
Αν δείτε πως περπατούσατε σε χωράφια μέσα από ευωδιαστό 

τριφύλλι, είναι ευνοϊκό όνειρο. Όλα τα πράγματα που επιθυμούσατε 

θα γίνουν προσιτά. Ακόμη, προοιωνίζονται καλές σοδειές για τον 

αγρότη και πλούτος για τον νέο ή τη νέα. Αν δείτε 

κατεστραμμένους αγρούς με τριφύλλι, σημαίνει βάσανα και 

στεναγμούς. Αν απλώς ονειρευτείτε τριφύλλι, είναι προμήνυμα ότι 

σύντομα θα απολαύσετε την ευημερία. Για μια νέα γυναίκα που θα 

ονειρευτεί πως είδε φίδι μέσα από πλούσιο τριφύλλι, είναι 

προάγγελμα ότι θα απογοητευθεί νωρίς στον έρωτα, και το 

περιβάλλον της θα είναι σκυθρωπό και αποθαρρυντικό, μόλο που 

στους φίλους της θα φαίνεται ιδιαίτερα τυχερή.  

 

Σρόμος  

Αν ονειρευτείτε ότι τρομάξατε για κάτι, είναι σημάδι 

απογοήτευσης και απώλειας. Σο να δείτε ότι άλλοι τρόμαξαν, 

σημαίνει πως η ατυχία φίλων σας θα σας επηρεάσει πάρα πολύ. Αν 



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

311 
 

δείτε πως είσαστε τρομαγμένος, σημαίνει πως θα πληγωθείτε σε 

δυστύχημα. Αν δείτε άλλους τρομαγμένους, θα βρεθείτε κοντά σε 

αθλιότητα και σε δυσάρεστες σκηνές. Όνειρα αυτού του είδους 

προκαλούνται από καταστάσεις εκνευρισμού και πυρετού, που 

οφείλονται είτε σε κάποια ασθένεια ή διέγερση. Όταν τέτοια είναι 

η αιτία, εκείνος που είδε το όνειρο προειδοποιείται να λάβει άμεσα 

μέτρα για την εξάλειψη της αιτίας. Σέτοια όνειρα ή 

ονειροφαντασίες συμβαίνουν όταν ο ύπνος είναι ταραγμένος.  

 

Σρόπαιο  

Αν δείτε τρόπαιο στ’ όνειρό σας, είναι προμήνυμα πως σύντομα θα 

συμβεί κάποιο ευχάριστο γεγονός ή ότι θα κερδίσετε πλούτο χωρίς 

κόπο, απλώς χάρη σε μια γνωριμία. Για μια γυναίκα, το να 

ονειρευτεί ότι δίνει τρόπαιο σε άλλους, είναι προμήνυμα αμφίβολης 

ευχαρίστησης.  

 

Σροχός  

Σο να ονειρευτείτε τροχούς που γυρίζουν γρήγορα, είναι σημάδι 

καλής διαχείρισης των οικονομικών σας και δραστηριότητας στις 

επιχειρήσεις σας. Επίσης, σημαίνει επιτυχία και οικογενειακή 

ευδαιμονία.  Αν δείτε στ’ όνειρό σας τροχό ακίνητο ή σπασμένο, 

είναι κακό σημάδι: προμηνύεται απουσία ή θάνατος κάποιου μέλους 

της οικογενείας σας.  

 

Σσάι  

Αν ονειρευτείτε ότι βράζατε τσάι, είναι σημάδι ενοχής για 

αδιάκριτες ενέργειες και βαθιάς μεταμέλειας. Σο να δείτε ότι 

πίνατε τσάι με άλλους, σημαίνει ότι θα προσπαθήσετε ν' αλλάξετε 

τα συναισθήματά σας και θα θελήσετε να φανείτε χρήσιμος στα 

προβλήματα των άλλων. Αν δείτε πως χύθηκε το τσάι σας, είναι 

προμήνυμα οικογενειακής ανησυχίας. Σο να δείτε ότι η τσαγιέρα 

σας ήταν άδεια, προλέγει δυσάρεστα κουτσομπολιά. Αν είχατε δίψα 

για τσάι, σημαίνει ότι θα σας εκπλήξουν αναπάντεχες επισκέψεις.  

 

Σσάπα   

Αν ονειρευτείτε πως είδατε τσάπα, σημαίνει πως δεν θα έχετε 

καιρό για τεμπελιά, επειδή άλλοι θα εξαρτηθούν από την δουλειά 
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σας για να τους συντηρήσετε. Αν ονειρευτείτε πως 

χρησιμοποιούσατε τσαπί, σημαίνει πως θα απαλλαγείτε από τη 

φτώχεια, χρησιμοποιώντας σωστά την ενεργητικότητα σας. Για τη 

γυναίκα που θα δει πως τσαπίζει, σημαίνει πως θα γίνει ανεξάρτητη 

με τη δουλειά της. Για τους ερωτευμένους, αυτό το όνειρο είναι 

σημάδι αφοσίωσης. Αν ονειρευτείτε πως κάποιος εχθρός σας 

χτύπησε με ένα τσαπί, σημαίνει πως τα συμφέροντά σας θα 

απειληθούν από εχθρούς, αλλά με προσοχή θα κρατηθείτε μακριά 

από τον πραγματικό κίνδυνο.  

 

Σσεκούρι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τσεκούρι, είναι προμήνυμα πως ό,τι θα 

απολαύσετε θα είναι καρπός των αγώνων και της δραστηριότητας 

σας. Αν δείτε άλλους να χρησιμοποιούν τσεκούρι, σημαίνει ότι οι 

φίλοι σας θα είναι δραστήριοι και χαριτωμένοι, και όταν είναι κοντά 

σας θα σας κάνουν τη ζωή πολύ ευχάριστη. Για μια νέα γυναίκα που 

θα δει στον ύπνο της τσεκούρι, σημαίνει πως ο αγαπημένος της θα 

είναι άξιος άνθρωπος, αλλά όχι πολύ πλούσιος. Ένα σκουριασμένο ή 

σπασμένο τσεκούρι, σημαίνει αρρώστια και απώλεια χρημάτων και 

ιδιοκτησίας.    

 

 Σσέπη  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας την τσέπη σας, προβλέπεται πως θα γίνει 

κάποια επίδειξη που θα στρέφεται εναντίον σας.  

 

Σσιμπίδα  

Αν δείτε τσιμπίδα στ’ όνειρό σας, σημαίνει έλλειψη ικανοποίησης 

και δυσφορία, ακόμα, χρειάζεται προσοχή γιατί υπάρχει κίνδυνος να 

δυσαρεστηθείτε από τους συναδέλφους σας. Αν δείτε στ’ όνειρό 

σας ότι νιώσατε το άγγιγμα της τσιμπίδας πάνω στο δέρμα σας, 

σημαίνει ότι θα σας ανατεθούν ορισμένα εξοργιστικά καθήκοντα. 

Κάθε όνειρο με τσιμπίδα προλέγει άτυχα γεγονότα.  

 

Σσιμπούρια  

Αν ονειρευτείτε ότι έχετε πάνω σας τσιμπούρια, είναι προάγγελμα 

κακοτυχίας και κακής υγείας. Αν είδατε πως σκοτώσατε τσιμπούρι, 
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προμηνύεται ενόχληση από κακόβουλους εχθρούς. Αν είδατε 

μεγάλα τσιμπούρια πάνω σε ζώα, είναι προειδοποίηση για να 

προφυλαχτείτε από εχθρούς που προσπαθούν με αχρεία μέσα να 

σας καταστρέψουν.  

 

Σσίχλα (πουλί)  

Αν είδατε ή ακούσατε τσίχλα στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα σας 

καλέσουν σε μια ευχάριστη φιλική συγκέντρωση, και πως οι 

υποθέσεις σας θα εξελιχθούν ομαλά και κερδοφόρα. Αν μια 

γυναίκα ονειρευτεί μια πληγωμένη ή ψόφια τσίχλα, σημαίνει πως θ 

απογοητευτεί από κάποιο φίλο ή εραστή.  

 

Σσουκνίδα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι περπατάτε ανάμεσα σε τσουκνίδες 

χωρίς να παθαίνετε τίποτα, σημαίνει πως θ' απολαύσετε ευημερία. 

Αν δείτε πως οι τσουκνίδες σας τσιμπούν, σημαίνει πως θα 

δυσαρεστηθείτε από τον εαυτό σας και θα δυσαρεστήσετε και 

άλλους. Για τη νέα γυναίκα που θα δει πως περνά ανάμεσα από 

τσουκνίδες, σημαίνει πως θα της γίνουν προτάσεις γάμου από 

διαφορετικούς ανθρώπους και η απόφασή της θα την γεμίσει άγχος. 

Αν απλώς ονειρευτείτε τσουκνίδες, προβλέπονται άσχημες 

καταστάσεις και ανυπακοή από παιδιά ή υπαλλήλους.  

 

Σύμπανο  

Αν ονειρευτείτε πως ακούσατε τύμπανο από μακριά, σημαίνει ότι 

κάποιος ξενιτεμένος φίλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση και θα 

ζητήσει τη βοήθειά σας. Σο να δείτε τύμπανο, είναι σημάδι 

ευτυχίας, ειδικά για το ναύτη, τον αγρότη και τον έμπορο.  

 

Συπογραφείο  

Αν ονειρευτείτε πως βρεθήκατε σε τυπογραφείο, σας απειλούν 

συκοφαντία και ύβρη. Αν δείτε πως διευθύνατε τυπογραφείο, είναι 

σημάδι ατυχίας. Η κοπέλα που θα δει πως ο αγαπημένος της έχει 

δοσοληψίες με τυπογραφείο, θ' αποκτήσει έναν εραστή που δεν θα 

της αφιερώνει όσο χρόνο και χρήματα θα ήθελε εκείνη, και πως δε 

θα είναι αρκετά λογική για να καταλάβει που οφείλεται αυτή η 

συμπεριφορά του.  
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Συπογράφος  

Αν δείτε τυπογράφο στ’ όνειρό σας, είναι προμήνυμα φτώχειας, αν 

δεν είστε οικονόμος και δραστήριος. Για τη γυναίκα που θα δει πως 

ο εραστής ή ο φίλος της είναι τυπογράφος, προβλέπεται πως δεν θα 

ευχαριστήσει τους γονείς της με την εκλογή ενός στενού φίλου.  

 

Συρί  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρώγατε τυρί, σημαίνει πως σας 

περιμένει μεγάλη απογοήτευση και λύπη. Κανενός είδους καλό δεν 

μπορείτε να ελπίζετε μετά από αυτό το όνειρο. Γενικά, το τυρί είναι 

κακός οιωνός.  

 

Σουρκουάζ  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας τουρκουάζ, είναι σημάδι ότι σύντομα  
ορισμένες επιθυμίες σας θα πραγματοποιηθούν, προς μεγάλη 

ευχαρίστηση των δικών σας. Αν μια γυναίκα ονειρευτεί ότι της 

έκλεψαν τουρκουάζ, είναι προμήνυμα πως ο αγαπημένος της δεν θα 

της είναι αφοσιωμένος.  

 

Συφλόμυγα  

Αν δείτε πως παίζατε τυφλόμυγα, σημαίνει ότι πρόκειται να 

μπλεχτείτε σε μιαν επιχείρηση που είναι πιθανό να σας ταπεινώσει 

και, ακόμη, να χάσετε χρήματα.  

 

Συφλοπάνι  

Για μια γυναίκα που θα ονειρευτεί πως έχει δέσει τα μάτια της με 

τυφλοπάνι, σημαίνει ότι ενοχοποιητικά στοιχεία θα προκύψουν που 

θα τη στενοχωρήσουν και θα την ταράξουν. Άλλα πρόσωπα θα 

αισθανθούν απογοήτευση εξαιτίας της.  

 

Συφλοπόντικας  

Αν δείτε στον ύπνο σας τυφλοπόντικες, σημαίνει ύπουλους εχθρούς 

που καραδοκούν να σας βλάψουν. Αν δείτε πως πιάσατε 

τυφλοπόντικα, σημαίνει πως θα ξεπεράσετε τις δυσκολίες και θα 
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κερδίσετε επιφανή θέση. Αν δείτε τυφλοπόντικες πάνω σε κάποιον, 

προβλέπονται αρρώστια και τσακωμός.  

 

Συφλός  

Αν ονειρευτείτε πως είστε τυφλός, σημαίνει ξαφνική αλλαγή από 

την ευμάρεια σε μια σχεδόν εξευτελιστική φτώχεια. Αν δείτε 

άλλους τυφλούς, σημαίνει ότι κάποιο αξιόλογο πρόσωπο θα ζητήσει 

τη βοήθειά σας.  

 

Συφοειδής πυρετός 

Αν ονειρευτείτε ότι πάθατε τυφοειδή πυρετό, είναι προειδοποίηση 

πως πρέπει να προσέξετε τους εχθρούς σας και να φροντίσετε την 

υγεία σας. Αν δείτε ότι υπάρχει επιδημία τύφου, σημαίνει ύφεση 

στις επιχειρήσεις και δυσάρεστη αλλαγή στα ζητήματα της υγείας.  

 

Συχοδιώκτης  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πέσατε θύμα κάποιου τυχοδιώκτη, 

σημαίνει ότι θα γίνετε εύκολη λεία κολάκων και χυδαίων ανθρώπων, 

θα είστε άτυχος στη διαχείριση των υποθέσεών σας από έλλειψη 

συνέπειας. Για μια νέα γυναίκα που θα δει τον εαυτό της σε 

τυχοδιωκτικό ρόλο, σημαίνει ότι θα είναι τόσο τυφλωμένη από την 

ίδια της τη διαγωγή ώστε να μη δει πως οι κολακείες που της 

κάνουν, σκοπό έχουν να μεταβάλλουν την εύνοιά της σε δυσμένεια 

για κάποιο πρόσωπο.  

 

Ύαινα  

Αν ονειρευτείτε ύαινα, σημαίνει πως θα έχετε κακοτυχία και 

απογοητεύσεις στις επιχειρήσεις σας και οι παρέες σας θα είναι 

ακατάλληλες. Αν δουν αυτό το όνειρο ερωτευμένοι, σημαίνει πως 

θα έχουν πολλούς καβγάδες μεταξύ τους. Αν δείτε πως σας 

επιτέθηκε ύαινα, η υπόληψή σας θα κινδυνεύσει από ανθρώπους που 

τους αρέσουν οι φασαρίες.  

 

Τάκινθος  
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Αν ονειρευτείτε πως βλέπατε ή μαζεύατε υάκινθους, σημαίνει πως 

σύντομα θα υποστείτε τη λύπη του χωρισμού από ένα φίλο, πράγμα 

όμως που μακροχρόνια θα σας ωφελήσει.  

 

Τδατοφράκτης  

Αν ονειρευτείτε καθαρό νερό να τρέχει πάνω από ένα 

υδατοφράκτη, σημαίνει ευχάριστες καταστάσεις είτε στη δουλειά 

είτε στην κοινωνική ζωή. Αν το νερό ήταν θολό ή βρώμικο, σας 

αναμένουν απώλειες και φασαρίες θα υπάρξουν εκεί που 

περιμένατε ευχάριστα πράγματα. Αν η δεξαμενή ήταν άδεια, 

σημαίνει πως θ' αναγκαστείτε να περιορίσετε των κύκλο των 

επιχειρήσεών σας.  

 

Τδράργυρος  

Αν ονειρευτείτε υδράργυρο, σημαίνει πως θα γίνουν δυσάρεστες   
333 αλλαγές στη ζωή σας κάτω από την πίεση εχθρών σας. Για τη 

γυναίκα που θα ονειρευτεί πως δηλητηριάστηκε με υδράργυρο, 

σημαίνει πως θα φύγει και θα εγκαταλειφθεί από την οικογένειά 

της.  

 

Τδρία  

Αν ονειρευτείτε υδρία, σημαίνει ότι σε μερικούς τομείς θα 

ευτυχίσετε ενώ σε άλλους θα συμβεί το αντίθετο. πασμένες 

υδρίες, στ' όνειρο, είναι σημάδι δυστυχίας.  

 

Τδρωπικία  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είχατε υδρωπικία, σημαίνει προσωρινή 

ασθένεια από την οποία θα αναρρώσετε και κατόπιν θα 

αγωνισθείτε με ανανεωμένες δυνάμεις. Σο να δείτε άλλους να 

υποφέρουν από υδρωπικία, σημαίνει ότι θα λάβετε νέα από 

ξενιτεμένους και θα ευχαριστηθείτε για την καλή τους υγεία.  

 

Τιοθεσία  

Αν δείτε στον ύπνο σας το θετό παιδί ή θετό γονέα σας, είναι 

ένδειξη ότι θα συγκεντρώσετε περιουσία με τα σχέδια και τις 
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κερδοσκοπίες ξένων. Αν ονειρευτείτε πως εσείς ή άλλοι υιοθετούν 

παιδί, θα κάμετε μια ατυχή αλλαγή διαμονής.  

 

Ύμνος  

Αν ονειρευτείτε πως ακούτε ύμνους, σημαίνει ικανοποίηση στο σπίτι 

και τις καλύτερες προοπτικές στις επιχειρήσεις σας.  

 

Τπακοή  

Αν ονειρευτείτε πως υπακούετε σε κάποιον, προβλέπεται πως θα 

έχετε συνηθισμένη θέση και μια ευχάριστη, αλλά ήσυχη περίοδο 

στη ζωή σας. Αν δείτε πως άλλοι σας υπάκουσαν, σημαίνει πως θ' 

απολαύσετε περιουσία και μεγάλη εκτίμηση.    

 

Τπηρέτης -- Τπηρέτρια  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας έναν υπηρέτη, σημαίνει πως θα έχετε καλή 

τύχη, μόλο που αυτό μπορεί να αργήσει λίγο να φανεί. Ακόμη, μια 

κρίση θυμού θα σας δημιουργήσει ανώφελες ανησυχίες και 

φασαρίες. Αν δείτε πως απολύσατε υπάλληλο, προβλέπονται λύπες 

και οικονομικές απώλειες. Αν δείτε πως καυγαδίζατε με έναν 

υπάλληλο, σημαίνει πως το ίδιο κιόλας πρωί θα πρέπει να κάνετε 

έλεγχο σε κάποιον που παραμελεί το καθήκον του. Αν δείτε πως 

ένας υπάλληλος σας έκλεψε κάτι, σημαίνει πως κάποιος από το 

περιβάλλον σας δε σέβεται τους κανόνες της ιδιοκτησίας.  

 

Τπνοβάτης  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι είστε υπνοβάτης, σημαίνει πως άθελά 

σας θα συμμετάσχετε σε μια υπόθεση που θα σας δημιουργήσει, 

άγχος ή αποτυχία.  

 

Ύπνος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι κοιμόσαστε σε καθαρά σεντόνια, 

σημαίνει πως θ' απολαύσετε την αγάπη και την εκτίμηση εκείνων 

που αγαπάτε. Αν δείτε πως κοιμόσαστε σε μέρη που συνήθως δε 

χρησιμεύουν για ύπνο, σημαίνει πως σας περιμένει αρρώστια ή 

διάλυση αρραβώνων. Αν ονειρευτείτε πως κοιμόσαστε μαζί με ένα 
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μικρό παιδί, προβλέπονται οικογενειακές χαρές και αμοιβαία αγάπη. 

Αν δείτε άλλους να κοιμούνται, σημαίνει πως θα ξεπεράσετε τις 

δυσκολίες και τελικά θα κατακτήσετε την καρδιά της αγαπημένης 

σας. Αν δείτε πως κοιμόσαστε με ένα πρόσωπο ή αντικείμενο που 

σας απωθεί, σημαίνει πως η αγάπη σας για τη σύντροφο σας θα 

μειωθεί και θα νιώθετε τύψεις για την προδοσία σας. Η κοπέλα που 

θα ονειρευτεί πως κοιμάται με τον αγαπημένο της ή με κάποιο 

αντικείμενο που αγαπά πολύ, πρέπει να προσέξει να μην πέσει θύμα 

κάποιου γοητευτικού προσώπου.  

 

Τπογάστριο    
Αν δείτε στον ύπνο σας το υπογάστριό σας, αυτό σημαίνει πως θα 

έχετε μεγάλες προσδοκίες, αλλά θα πρέπει να μειώσετε την 

ισχυρογνωμοσύνη σας και να πολλαπλασιάσετε τις δραστηριότητες 

σας στη δουλειά σας, αλλιώς τα πράγματα μπορεί να πάρουν 

δυσάρεστη τροπή. Αν δείτε την κοιλιά σας ζαρωμένη, σημαίνει ότι 

θα καταδιωχθείτε και θα προκληθείτε από ψεύτικους φίλους. Αν τη 

δείτε φουσκωμένη, θα υποστείτε δοκιμασίες, αλλά θα τις 

υπερνικήσετε και θα απολαύσετε τους καρπούς των μόχθων σας. Αν 

δείτε να τρέχει αίμα από το υπογάστριό σας, μπορείτε να 

περιμένετε κάποιο δυστύχημα ή τραγωδία στην οικογένεια σας. Αν 

δείτε το υπογάστριο παιδιών που τυχαίνει να είναι άρρωστα, 

σημαίνει πως θα κολλήσετε κι εσείς την αρρώστια.  

 

Τποδοχή  

Μια θερμή κοινωνική υποδοχή, στο όνειρο, σημαίνει ότι θα 

διακριθείτε στο περιβάλλον σας. Σο να συνοδεύσετε άλλους σε 

υποδοχή, δείχνει ότι η συμπαθής και ζεστή φύση σας θα σας δώσει 

την ευκαιρία για σημαντικές διασυνδέσεις και ευχάριστα 

επιτεύγματα.  

 

Τποθήκη  

Αν ονειρευτείτε πως υποθηκεύετε την περιουσία σας, σημαίνει πως 

θ' απειληθείτε από οικονομικά προβλήματα. Αν δείτε πως είχατε στα 

χέρια σας υποθήκη άλλου, σημαίνει πως η περιουσία σας είναι 

αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες σας. Αν δείτε πως διαβάζατε ή 

εξετάζατε υποθήκες, σημαίνει πως έχετε καλές προοπτικές στην 
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αγάπη και τη δουλειά. Αν δείτε πως χάσατε μια υποθήκη που δεν 

μπορείτε να ξαναβρείτε, σημαίνει απώλεια και ανησυχία.  

 

Τπόσχεση  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι δώσατε εσείς υπόσχεση ή ακούσατε 

άλλους να δίνουν ένορκη υπόσχεση, είναι προμήνυμα πως θα 

δημιουργηθούν παράπονα εναντίον σας που θ' αφορούν ασυνέπεια 

στις επιχειρήσεις, ή που θα έχουν σχέση με κάποιο ερωτικό δεσμό. 

Σο να ονειρευτείτε ότι πήρατε όρκο σε εκκλησία, σημαίνει ότι θα 

υποφέρετε πολύ εξαιτίας της αλύγιστης ακεραιότητας του 

χαρακτήρα  σας. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι καταπατείτε ή 

αγνοείτε όρκο σας, είναι προμήνυμα ότι οι διαπραγματεύσεις σας 

θα έχουν άσχημο τέλος.  

 

Τποχρέωση  

Αν ονειρευτείτε πως υποχρεώνεστε με οποιονδήποτε τρόπο, 

σημαίνει πως θα ενοχληθείτε λόγω αβάσιμων παραπόνων άλλων. Αν 

δείτε πως άλλοι υποχρεώνονται σε σας, σημαίνει πως θα κερδίσετε 

το σεβασμό των γνωστών και φίλων σας.  

 

Τποχώρηση  

Αν ονειρευτείτε ότι υποχωρήσατε σε επιθυμίες άλλων, σημαίνει ότι 

η αναποφασιστικότητά σας θα σας κάνει να χάσετε την ευκαιρία 

για άνοδο και επιτυχία. Αν δείτε ότι άλλοι υποχώρησαν σε σας, 

προβλέπονται προνόμια και υψηλή θέση, κατά πολύ ανώτερη από 

εκείνες των συνεργατών σας.  

 

Υαγούρα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ανθρώπους που είχαν φαγούρα και εσείς 

προσπαθούσατε ν' αποφύγετε την επαφή μαζί τους, σημαίνει πως 

άδικα θ' ανησυχήσετε για μερικά αποτελέσματα. Αν ονειρευτείτε 

πως εσείς είχατε φαγούρα, σημαίνει πως κάποιος θα σας 

εκμεταλλευτεί και εσείς θα υπερασπίσετε τον εαυτό σας 

ενοχοποιώντας άλλους. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο 

σημαίνει πως θα δημιουργήσει ακόλαστες φιλίες.  
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Υάκελος  

Υάκελος, στ' όνειρο, σημαίνει θλιβερά νέα. Όνειρο στο οποίο θα 

δείτε κατά οποιονδήποτε τρόπο φάκελο, είναι προμήνυμα αποτυχίας 

στις επιχειρήσεις. Ακόμα, σημαίνει ανεκπλήρωτα σχέδια.  

Για μια γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι άνοιξε φάκελο που 

προοριζόταν γι' αυτήν, σημαίνει ότι σύντομα θ' ακούσει κάποια 

ευχάριστη είδηση για την ίδια ή για δικά της πρόσωπα. Αν ο φάκελος 

δεν περιείχε τίποτα, σημαίνει απογοήτευση από κάποια προσδοκία. 

Αν ο φάκελος ήτανε πένθιμος, προμηνύεται κακή εξέλιξη 

αρρώστιας αγαπημένου προσώπου. Αν πέταξε το φάκελο χωρίς να 

τον ανοίξει,   σημαίνει ότι θα απορρίψει πρόταση, για την οποία 

πιθανόν να μετανιώσει. Αν έκαψε το φάκελο στη φωτιά, σημαίνει 

απαλλαγή από ένα άγχος που τη βασάνιζε καιρό. Ο χρωματιστός 

φάκελος προμηνά συναισθηματικές δοκιμασίες χωρίς αίσια 

κατάληξη.  

 

Υακές  

Αν δείτε φακές στον ύπνο σας, σημαίνει καβγάδες και ανθυγιεινό 

περιβάλλον. Για μια νέα κοπέλα, το να ονειρευτεί φακές είναι 

προμήνυμα απογοήτευσης από τον εραστή της, αλλά η πατρική 

συμβουλή θα την βοηθήσει να δεχτεί το αναπόφευκτο.  

 

Υακίδες  

Για μια γυναίκα που ονειρεύτηκε ότι έχει φακίδες στο πρόσωπο της, 

το όνειρο αυτό προμηνά δυσάρεστα γεγονότα που θα της 

δημιουργήσουν προβλήματα στην εκπλήρωση των σχεδίων της και 

θα θέσουν σε κίνδυνο την ευτυχία της. Αν ονειρευτεί ότι είδε τις 

φακίδες της στον καθρέφτη, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να 

χάσει τον αγαπημένο της εξαιτίας κάποιας άλλης. Αν ένας άντρας 

ονειρευτεί πως είχε στο πρόσωπο του φακίδες, σημαίνει ότι δίνει 

υπερβολική προσοχή στην εμφάνισή του, παραμελώντας 

ουσιαστικότερα προσόντα.  

 

Υακίρης  

Αν ονειρευτείτε έναν Ινδό φακίρη, προμηνύονται ασυνήθιστη 

ζωτικότητα και πρωτοφανείς αλλαγές στη ζωή σας. Σέτοιου είδους 

όνειρα μπορεί μερικές φορές να έχουν μεγάλη σημασία.  
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Υάλαινα  

Αν ονειρευτείτε φάλαινα να πλησιάζει πλοίο, σημαίνει ότι θα 

χρειαστεί να μοχθήσετε για την εκτέλεση των καθηκόντων σας και 

ότι υπάρχει φόβος απώλειας περιουσιακών στοιχείων. Αν είδατε τη 

φάλαινα να σκοτώνεται, θα σας είναι εύκολο να αποφασίσετε 

μεταξύ του τι συμφέρει και τι είναι επιζήμιο, με αποτέλεσμα την 

επιτυχία. Αν δείτε πως η φάλαινα ανέτρεψε πλεούμενο, σημαίνει 

δυσάρεστες προοπτικές και δυσκολία για την αποκατάσταση της 

γαλήνης.  

 

Υαλάκρα  

Αν δείτε στον ύπνο σας φαλακρό άντρα, σημαίνει ότι τα 

συμφέροντά σας υπονομεύονται από αγύρτες, αλλά θα τους 

εξουδετερώσετε κρατώντας τα μάτια σας ορθάνοιχτα. Αν ένας 

άντρας δει στον ύπνο του φαλακρή γυναίκα, αποτελεί σίγουρη 

ένδειξη πως θα έχει σύζυγο μια στρίγγλα. Ένας φαλακρός λόφος ή 

βουνό, προμηνά πείνα και βάσανα με διάφορες μορφές. Για μια νέα 

γυναίκα που θα ονειρευτεί φαλακρό άντρα, είναι προειδοποίηση ότι 

πρέπει να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα της ενάντια στην προσεχή 

προσφορά γάμου. Υαλακρά μωρά σημαίνουν ευτυχισμένο σπιτικό, 

αγαπημένο ζευγάρι και υπάκουα παιδιά.  

 

Υανάρι  

Σο να δείτε στον ύπνο σας ένα φανάρι να πηγαίνει μπροστά σας 

μέσα στο σκοτάδι, προμηνύει αναπάντεχη ευημερία. Αν ξαφνικά 

χάσατε το φανάρι από τον ορίζοντά σας, τότε η επιτυχία θα πάρει 

δυσμενή τροπή. Αν βαστούσατε εσείς φανάρι στ’ όνειρό σας, 

σημαίνει ότι η καλοσύνη σας θα σας εξασφαλίσει πολλούς φίλους. 

Αν σας έσβησε ξαφνικά, σημαίνει αποτυχία. Σο να σκοντάψετε και 

να σπάσετε το φανάρι, είναι σημάδι ότι, στην προσπάθεια σας να 

βοηθήσετε άλλους, θα ζημιώθειτε εσείς. Αν δείτε πως καθαρίζατε 

το φανάρι σας, σημαίνει ότι θα σας παρουσιαστούν μεγάλες 

ευκαιρίες. Σο να δείτε πως αγοράσατε φανάρι, σημαίνει εμπορικές 

επιτυχίες. Για μια νέα κοπέλα που θα ονειρευτεί ότι ανάβει το 

φανάρι του αγαπημένου της, είναι προμήνυμα καλού συζύγου και 

ευχάριστου σπιτικού.  
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Υάντασμα  

Πάρτε ξεχωριστές προφυλάξεις όσο εξαρτάται από σας, αν 

ονειρευτείτε φάντασμα. υμφορά περιμένει εσάς και τους δικούς 

σας. Σόσο η περιουσία σας όσο και η ζωή σας βρίσκονται σε 

κίνδυνο. Οι νέοι θα πρέπει να είναι απόλυτα εντάξει στις σχέσεις 

τους με το άλλο φύλο. Είναι πιθανό να χάσουν την υπόληψή τους.  
Γενικά, το να δείτε φάντασμα στον ύπνο σας προλέγει 

απροσδόκητες φασαρίες.  

Αν το φάντασμα φορούσε λευκά, σημαίνει πως η υγεία κάποιου 

φίλου σας κινδυνεύει, ή κάποια επιχείρησή σας δεν θα είναι 

αποδοτική. Αν το φάντασμα ήταν ντυμένο στα μαύρα, είναι σημάδι 

πως κάποιος από το περιβάλλον σας θα σας προδώσει. Σο να δείτε 

πως το φάντασμα μιλούσε, σημαίνει ότι κάτι πονηρό σας πλησιάζει, 

το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί μόνο αν προσέχατε τις 

συμβουλές και τις οδηγίες προσώπου που σας αγαπά. Αν το 

φάντασμα χτυπούσε την πόρτα σας ή τον τοίχο, προλέγεται 

αναπάντεχη αναταραχή. Σο να είναι πίσω από κουρτίνες, είναι 

σημάδι πως πρέπει να προσέξετε και να χαλιναγωγήσετε τα 

συναισθήματά σας, γιατί υπάρχει πιθανότητα να φανείτε 

αδιάκριτοι. Επίσης, θα δημιουργηθούν διαφωνίες και φιλονικίες. Αν 

ακούσατε μουσική να έρχεται από κάποιο πνεύμα, είναι σημάδι 

δυσάρεστης αλλαγής και θλίψης μέσα στην οικογένεια.  

Αν παρουσιαστεί στ’ όνειρό σας ένας από τους γονείς, σαν 

φάντασμα, είναι προμήνυμα ότι είστε εκτεθειμένος σε κινδύνους 

και θα πρέπει να προσέχετε τις συνεργασίες με ξένους. Αν δείτε το 

φάντασμα κάποιου πεθαμένου φίλου, είναι προμήνυμα ότι θα 

κάνετε ένα μακρινό ταξίδι με δυσάρεστη συντροφιά και θ' 

απογοητευτείτε. Αν σας παρουσιαστεί, στον ύπνο σας, ένα 

φάντασμα αιωρούμενο στον ουρανό, προμηνύεται ατυχία και 

απώλεια. Ένα θηλυκό φάντασμα στα δεξιά σας και ένα αρσενικό 

στ' αριστερά, και που φαίνονται ευχάριστα και τα δυο, σημαίνουν 

πως γρήγορα θα βγείτε από την αφάνεια και θα αποκτήσετε δόξα, 

που όμως δεν θα διαρκέσει πολύ, γιατί πλησιάζει η ώρα της 

αναχώρησης από τα επίγεια. Αν δείτε θηλυκό φάντασμα με μακριά 

τουαλέτα που κυματίζει στον αέρα, σημαίνει πρόοδο στις 

επιστημονικές μελέτες και απόκτηση πλούτου, σχεδόν ως εκ 

θαύματος, αλλά πάντα θα υπάρχει στη ζωή σας μια νότα 

μελαγχολίας. Σο φάντασμα ενός ζωντανού συγγενή ή φίλου, στο 

όνειρο, προμηνά ότι διατρέχετε κίνδυνο από κακία φιλικού 
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προσώπου και προειδοποιείστε να κρατήσετε αυτό το πρόσωπο σε 

απόσταση.  

 

Υαντομάς  

Αν ονειρευτείτε φαντομά να σας καταδιώκει, σημαίνει περίεργες 

και ανησυχητικές εμπειρίες. Σο να δείτε στον ύπνο σας ότι ο 

φαντομάς απομακρύνεται από κοντά σας, είναι σημάδι ότι τα 

προβλήματα σας θα πάρουν μικρότερες διαστάσεις απ' αυτές που 

περιμένατε.  

 

Υάρμακο  

Αν ονειρευτείτε πως παίρνατε ένα εύγευστο φάρμακο, σημαίνει 

πως θα έχετε κάποια προβλήματα που σε σύντομο χρονικό 

διάστημα θα εξελιχθούν ευνοϊκά για σας. Αν όμως το φάρμακο είχε 

άσχημη γεύση, είναι προμήνυμα πως θα υποφέρετε από κολλητική 

αρρώστια ή από μεγάλη λύπη ή από κάποια απώλεια. Αν δείτε πως 

δίνατε φάρμακο σε άλλους, σημαίνει πως θα πληγώσετε κάποιον 

που σας εμπιστεύθηκε.  

 

Υάρος  

Σο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι βρεθήκατε σε καταιγίδα και 

αντικρίσατε φάρο, σημαίνει ότι παρ' όλες τις τωρινές δυσκολίες, η 

ευημερία και η ευτυχία σας περιμένουν. Για ένα ναυτικό που θα δει 

στον ύπνο του φάρο, είναι προμήνυμα ωραίων θαλασσών και 

κερδοφόρου ταξιδιού. Για άτομα στενοχωρημένα, θερμοί και 

άρρηκτοι δεσμοί θα δημιουργηθούν. Για τον άρρωστο είναι 

προάγγελμα ταχείας ανάρρωσης και αδιάκοπης υγείας. Οι 

επιχειρήσεις θα γνωρίσουν καινούργια ορμή. Αν δείτε φάρο να 

σβήνει σε ώρα θύελλας ή στενοχώριας, είναι σημάδι αναποδιάς, τη 

στιγμή που εσείς πιστεύατε ότι η τύχη σας τα έφερνε ευνοϊκά.  

 

Υασιανός  

Αν δείτε φασιανούς στ’ όνειρό σας, θα υπάρξουν δυνατοί δεσμοί 

ανάμεσα σε σας και τους φίλους σας. Αν δείτε ότι τρώγατε 

φασιανό, σημαίνει πως η ζήλια του συντρόφου σας θα σας 

απομακρύνει από τους φίλους σας. Αν δείτε ότι πυροβολήσατε 



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

324 
 

φασιανό, σημαίνει ότι τελικά δεν θα θυσιάσετε τον εγωισμό σας 

για χάρη των φίλων σας.  

 

Υασκόμηλο  

Αν ονειρευτείτε φασκόμηλο, είναι σημάδι ότι η οικογένειά σας δεν 

θα είναι καθόλου σπάταλη. Για μια γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι 

έχει πάρα πολύ φασκόμηλο,  σημαίνει ότι θα μετανιώσει για τη 

σπατάλη της στο χρήμα και στον έρωτα.  

 

Υασόλια  

Αυτό είναι άσχημο όνειρο. Αν δείτε φασόλια στον κήπο, 

προμηνύονται στενοχώριες και αρρώστιες στα παιδιά. Σα ξερά 

φασόλια σημαίνουν μεγάλη απογοήτευση στις κοινωνικές 

υποθέσεις. Πρέπει να φυλαχτείτε από τις μεταδοτικές αρρώστιες. 

Αν ονειρευτείτε πως τρώγατε φασόλια, μπορείτε να περιμένετε 

κάποια κακοτυχία ή αρρώστια αγαπημένου φίλου.  

 

Υάτνη  

Για κείνον που θα ονειρευτεί φάτνη, είναι προμήνυμα μεγάλης 

ευημερίας. Αν είδε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει τη φάτνη, είναι 

σημάδι πως θα δείξει αφοσίωση στο καθήκον και αυταπάρνηση. 

Ακόμα, ένα τέτοιο όνειρο προοιωνίζει αυξανόμενη ευημερία και 

πιστούς φίλους.  

 

Υαυλότητα  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ενθαρρύνατε οποιαδήποτε φαυλότητα, 

είναι σημάδι ότι με τις ενέργειές σας κινδυνεύετε να βλάψετε την 

υπόληψή σας. Σο να ονειρευτείτε ότι άλλοι διέπρατταν φαυλότητες, 

σημαίνει ότι κάποια κακοτυχία περιμένει συγγενή ή συνάδελφό σας.  

 

Υαφούτης  

Αν ονειρευτείτε ότι δεν είχατε δόντια, προλέγεται ανικανότητα να 

περιφρουρήσετε τα συμφέροντά σας. Σο να δείτε άλλους χωρίς 

δόντια, σημαίνει ότι οι εχθροί σας θα προσπαθήσουν μάταια να 

σας συκοφαντήσουν.  
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Υεβρουάριος  

Ο μήνας Υεβρουάριος, στ' όνειρο, προμηνά συνεχή κακοδιαθεσία 

και, γενικά, μελαγχολία. Αν τύχει και ονειρευτείτε μια φωτεινή και 

ηλιόλουστη μέρα αυτού του μήνα, είναι σημάδι αναπάντεχης, αλλά 

ευχάριστης έκπληξης που θα φέρει καλή τύχη.  

 

Υεγγάρι  

Αν ονειρευτείτε πως κοιτάζατε το φεγγάρι μέσα σε ήρεμο ουρανό, 

σημαίνει επιτυχία στην αγάπη και τη δουλειά σας. Ένα μαγευτικό 

φεγγάρι, στ' όνειρο, σημαίνει άτυχες ερωτικές ιστορίες, 

οικογενειακές απιστίες και απογοητεύσεις στη δουλειά. Υεγγάρι σε 

έκλειψη, σημαίνει πως κάποια επιδημία θα βασανίσει την κοινότητα 

σας. Αν δείτε στον ύπνο σας καινούργιο φεγγάρι, σημαίνει πλούτο 

και καλό σύντροφο στο γάμο. Για τη νέα γυναίκα που θα δει πως 

μιλούσε με το φεγγάρι, σημαίνει ότι σύντομα θα παντρευτεί. Αν δει 

δύο φεγγάρια, σημαίνει πως θα χάσει τον αγαπημένο της λόγω της 

φιλοχρηματίας της. Αν δει πως το φεγγάρι ήταν θαμπό, σημαίνει πως 

θα χάσει την ευκαιρία της ζωής της από έλλειψη γυναικείας 

λεπτότητας. Αν δει ένα κόκκινο φεγγάρι, σημαίνει πως θα ξεσπάσει 

πόλεμος και πως ο αγαπημένος της θα πάει στρατιώτης.  

 

Υελλός  

Αν ονειρευτείτε ότι βγάζατε φελλούς από μπουκάλια σε κάποιο 

γεύμα, σημαίνει πως γρήγορα θα βρεθείτε σε κατάσταση 

ευημερίας, στην οποία θα περνάτε τον καιρό σας πολύ 

ευτυχισμένος. Αν δείτε στ’ όνειρό σας φαρμακευτικούς φελλούς, 

σημαίνει αρρώστια και σπαταλημένες δραστηριότητες. Αν 

ονειρευτείτε πως είδατε αλιευτικούς φελλούς να επιπλέουν σε 

καθαρό νερό, σημαίνει επιτυχία. Αν το νερό ήταν ταραγμένο, θα 

ενοχληθείτε από άτομα χωρίς αρχές. Αν ονειρευτείτε πως 

βουλώνατε μπουκάλια με φελλούς, σημαίνει μια καλά οργανωμένη 

δουλειά και σύστημα στη ζωή σας.  

Για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι ξεβουλώνει σαμπάνιες, 

είναι ένδειξη ότι θα έχει έναν εύθυμο και ωραίο εραστή, που θα 

σπαταλήσει πολύ ενδιαφέρον και χρήμα γι' αυτήν, θα πρέπει να 

προσέξει πολύ τη φήμη της και να ακούσει την προειδοποίηση των 

γονιών της ύστερα απ' αυτό το όνειρο.  
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Υέρετρο  

Σο όνειρο αυτό φέρνει ατυχία. Αν είστε αγρότης, θα δείτε τις 

σοδειές    σας να καταστρέφονται και τα ζώα σας ν' αδυνατίζουν 

και ν' αρρωσταίνουν. Για τους επιχειρηματίες, σημαίνει χρέη, που 

θα είναι αδύνατο ν' αποφύγουν τη συσσώρευσή τους. Για τους 

νέους, σημαίνει άτυχους δεσμούς και θάνατο αγαπημένων 

προσώπων. Αν ονειρευτείτε το ίδιο σας το φέρετρο, μπορείτε να 

περιμένετε κάποια οικογενειακή λύπη. Αν ονειρευτείτε φέρετρο να 

κινείται από μόνο του, σημαίνει αρρώστια και γάμο κοντά-κοντά.  

Λύπη και χαρά ανακατεμένες, θάνατος μπορεί να ακολουθήσει 

αυτό το όνειρο, αλλά θα υπάρξει επίσης και καλό. Αν δείτε το πτώμα 

σας σε φέρετρο, σημαίνει ότι θα συντριβείτε σε ήττα και ατίμωση. 

Αν ονειρευτείτε πως καθόσασταν πάνω σ' ένα φέρετρο 

μεταφερόμενο με νεκροφόρα, σημαίνει απελπισία, αν όχι μοιραία 

αρρώστια για σας ή για κάποιο πρόσωπο που συνδέεται στενά μαζί 

σας. Τπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο να έχετε διενέξεις με πρόσωπα 

του άλλου φύλου, θα νιώσετε βαριές τύψεις για το φέρσιμο σας 

απέναντι σε φίλο. Αν δείτε ένα φέρετρο που ήταν σκεπασμένο με 

λουλούδια και βρισκόταν μέσα σε εκκλησία, προβλέπεται άτυχος 

γάμος.  

 

Υήμη  

Αν ονειρευτείτε πως έχετε φήμη, σημαίνει ότι οι επιδιώξεις σας θα 

καταλήξουν σε απογοήτευση. Αν δείτε στον ύπνο σας φημισμένους 

ανθρώπους, σημαίνει πως θα βγείτε από την αφάνεια.  

 

Υθινόπωρο  

Για μια γυναίκα που θα δει πως ο καιρός είναι φθινοπωρινός, 

προβλέπεται πως θα δημιουργήσει περιουσία, στηριζόμενη στους 

αγώνες και τις αγωνίες άλλων. Αν δει πως σκέφτηκε να παντρευτεί 

το φθινόπωρο, θα κάνει έναν ευνοϊκό γάμο και θα αποκτήσει ένα 

χαρούμενο σπιτικό.  

 

Υίδι 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας φίδια, είναι σημάδι νοσηρής κατάστασης 

και καταθλιπτικού περιβάλλοντος. Ύστερα απ' αυτό το όνειρο, 
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υπάρχει συνήθως κάποια απογοήτευση.  Αν δείτε στον ύπνο σας το 

φίδι ασπίδα ή νάγια, είναι κακό προμήνυμα. Οι γυναίκες μπορεί να 

χάσουν το σεβασμό τίμιων και ενάρετων ανθρώπων, θανάσιμοι 

εχθροί απεργάζονται τη δυσφήμισή σας. Αγαπημένα πρόσωπα θα 

αδικήσουν το ένα το άλλο. Για μια γυναίκα που θα ιδεί ότι τη 

δάγκωσε ένα φίδι που το νόμιζε για ψόφιο, είναι προμήνυμα ότι θα 

υποφέρει από την πανουργία προσώπου που της παρίστανε τον φίλο. 

Αν ονειρευτείτε πολλά φίδια μαζί να τρέχουν προς διάφορες 

κατευθύνσεις, θα πρέπει να περιμένετε ένα σοβαρό κακό που θα 

σας παρουσιαστεί με ποικίλες μορφές και σταδιακά. Αν δείτε φίδια 

να κουλουριάζονται και να πέφτουν επάνω σε άλλα, προμηνύονται 

αγώνες με επιτυχίες, αλλά και τύψεις για τον τρόπο που φτάσατε 

στην επιτυχία.  

Αν δείτε πως σκοτώνατε φίδια, σημαίνει πως θα χρησιμοποιήσετε 

κάθε ευκαιρία για την προώθηση των συμφερόντων σας και πως θα 

επιβάλετε τελικά το σεβασμό της προσωπικότητας σας σε όλο τον 

κόσμο. Αν δείτε ότι δρασκελίσατε φίδι και περάσατε, σημαίνει ότι 

θα ζήσετε μέσα σε μόνιμο φόβο αρρώστιας, και ότι ιδιοτελή και 

ανέντιμα πρόσωπα θα προσπαθήσουν να σφετεριστούν τη θέση 

σας πλάι στο σύντροφό σας. Αν ονειρευτείτε πως σας δάγκωσε φίδι, 

θα υποκύψετε σε κακές επιρροές, και εχθροί θα βλάψουν τις 

επιχειρήσεις σας.  

Αν δείτε πως ένα κοινό πιτσιλωτό φίδι σας πλησίασε βγαίνοντας 

μέσα από τη χλόη και παραμερίσατε γρήγορα ενώ εκείνο σας 

προσπερνούσε, και έπειτα, αφού ξεχάσατε το περιστατικό, 

ξαναείδατε το ερπετό να επιστρέφει κατά πάνω σας και να γίνεται 

ολοένα και πιο μεγάλο, με τερατώδεις διαστάσεις καθώς πλησίαζε, 

τότε: αν, ύστερα από απεγνωσμένες προσπάθειες, καταφέρατε ν' 

αποφύγετε την επίθεση του, και το χάσατε εντελώς από τα μάτια 

σας, σύντομα τα πράγματα θα πάνε για σας από το κακό στο 

χειρότερο, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι θα σας δημιουργηθεί 

η εσφαλμένη εντύπωση ότι σας δολιεύονται και δεν εκτελούν τις 

εντολές σας. το μυαλό σας θα πάρουν τρομαχτικές διαστάσεις 

υποψίες ότι πάσχετε από σοβαρές αρρώστιες και την παραμικρή 

αδιαθεσία θα την ερμηνεύετε σαν ένδειξη ότι σας παραμονεύει ο 

θάνατος. Σελικά, όμως, θα καταφέρετε να προσαρμοστείτε σε μια 

φυσιολογική κατάσταση, παραμερίζοντας τις φαντασιώσεις, και θα 

ζήσετε ικανοποιημένος.  

Αν ονειρευτείτε ότι ένα φίδι κουλουριάστηκε γύρω από το σώμα ή 

από κάποιο μέλος σας, και τινάζει τη γλώσσα του εναντίον σας, 
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είναι σημάδι ότι θα βρεθείτε σε θέση αδυναμίας στα χέρια 

εχθρών, ή ότι θα προσβληθείτε από κάποια ασθένεια. Αν 

καταφέρατε να το βγάλετε από πάνω σας, σημαίνει ότι θα 

χρησιμοποιήσετε έξυπνη στρατηγική για να υπερνικήσετε σοβαρές 

αντιδράσεις στα σχέδιά σας. Αν δείτε πλοκάμους μαλλιών να 

μεταμορφώνονται σε φίδια, σαν της Μέδουσας, είναι προμήνυμα 

ότι φαινομενικά ασήμαντα περιστατικά θα σας βάλουν σε 

μεγάλους μπελάδες, δημιουργώντας σας ποικίλα προβλήματα και 

στενοχώριες. Αν δείτε στον ύπνο σας φίδια να μεταμορφώνονται 

σε αφύσικα σχέδια, θα έχετε φασαρίες που θα εκλείψουν αν 

δείξετε ψυχραιμία, αδιαφορία και ισχυρή θέληση. Αν ονειρευτείτε 

ότι πατήσατε φίδι την ώρα που βαδίζατε ή κάνατε μπάνιο, είναι 

προμήνυμα ότι θα δοκιμάσετε στενοχώριες ύστερα από άνομες 

τέρψεις που απολαύσατε. Αν δείτε φίδια να δαγκώνουν άλλους, είναι 

σημάδι πως κάποιος φίλος θα δεχθεί προσβλητικά λόγια και 

επικρίσεις εκ μέρους σας. Σα μικρά φίδια στο όνειρο σημαίνουν ότι 

θα περιποιηθείτε με εξαιρετική φιλικότητα πρόσωπα που κρυφά θα 

σας δυσφημίσουν και θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν τις 

αισιόδοξες προοπτικές σας.  

Αν δείτε παιδιά να παίζουν με φίδια, είναι σημάδι ότι δεν θα είστε 

ικανός να ξεχωρίσετε τους φίλους από τους εχθρούς σας και, 

φυσικά, θα υποστείτε κάποιες ζημιές και απογοητεύσεις. Για μια 

γυναίκα που θα νομίσει, στον ύπνο της, ότι ένα παιδί έβαλε πίσω 

από το κεφάλι της ένα φίδι και εκείνο σφύριξε, είναι προμήνυμα ότι 

θα πεισθεί να παραιτηθεί από κάποιο απόκτημά της φαινομενικά 

για το καλό της, αλλά θα ανακαλύψει αργότερα ότι έχει μπλεχτεί σε 

μια δολοπλοκία στην οποία οι εχθροί της θα την ταλαιπωρήσουν 

άσχημα. Αν δείτε φίδια να υψώνουν το κεφάλι τους σ' ένα μονοπάτι 

ακριβώς πίσω από ένα φίλο σας, σημαίνει ότι θ' ανακαλύψετε μια 

συνωμοσία που σκαρώθηκε για να βλάψει το φίλο σας, αλλά κι εσάς 

τον ίδιο. Αν δείτε το φίλο σας να τα κατατροπώνει, σημαίνει ότι θα 

χρησιμοποιήσει κάποιο ισχυρό πρόσωπο για να ανατρέψει τις 

σκευωρίες που έχουν εξυφανθεί σε βάρος του και οι οποίες θα 

είχαν αντίκτυπο και σε σας. Για μια γυναίκα που θα ιδεί ότι 

υπνώτισε ένα φίδι, σημαίνει ότι τα δικαιώματα της θα 

καταπατηθούν, αλλά θα βρει τελικά προστασία από το νόμο και θα 

της συμπαρασταθούν ισχυροί φίλοι.  

 

Υιλάργυρος  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας έναν φιλάργυρο, σημαίνει πως δεν θα 

βρείτε την πραγματική ευτυχία, εξαιτίας του εγωισμού σας και θα 

απογοητευτείτε στον έρωτα. Για τη γυναίκα που θα ονειρευτεί πως 

είχε φιλίες με κάποιον φιλάργυρο, σημαίνει πως θα κερδίσει αγάπη 

και περιουσία χάρη στην εξυπνάδα και τη διακριτική της 

συμπεριφορά.  Αν ονειρευτείτε πως είστε φιλάργυρος, σημαίνει πως 

θα γίνετε αποκρουστικός στους άλλους λόγω της αλαζονείας σας. 

Αν ονειρευτείτε πως οι φίλοι σας είναι φιλάργυροι, σημαίνει πως θα 

στενοχωρηθείτε από τις ατυχίες άλλων.  

 

Υιλί  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας να φιλιούνται, σημαίνει επανασύνδεση της 

οικογένειας και ικανοποιητική εργασία Αν δείτε πως φιλούσατε τη 

μητέρα σας, θα επιτύχετε στις διαπραγματεύσεις σας και θα 

εκτιμηθείτε από τους φίλους σας. Σο να δείτε πως φιλούσατε τον 

αδελφό σας ή την αδελφή σας, προμηνά πως θα δοκιμάσετε μεγάλη 

ευχαρίστηση. Αν φιλούσατε τον αγαπημένο (ή την αγαπημένη) σας, 

σημαίνει κίνδυνο που προέρχεται από ανήθικες συναναστροφές.  

Αν φιλούσατε αγνώστους, χρειάζεται προσοχή στις πεποιθήσεις 

σας. Για τους παντρεμένους, το να ονειρευτούν ότι φιλιούνται 

σημαίνει αρμονία και ήρεμη οικογενειακή ζωή. Αν δείτε ότι 

φιλήσατε τον εχθρό σας, σημαίνει ότι θα συμφιλιωθείτε με 

θυμωμένο φίλο σας. Για μια νέα κοπέλα, το να ονειρευτεί ότι ο 

αγαπημένος της φιλάει κάποιον άλλη, σημαίνει ότι οι ελπίδες της για 

γάμο θα διαψευσθούν.  

 

Υίλντισι  

Σο φίλντισι σημαίνει εύνοια για κείνον που θα το ονειρευτεί. 

Μεγάλα κομμάτια φίλντισι σημαίνουν οικονομική επιτυχία και 

ευημερία.  

 

Υίλος  

Αν ονειρευτείτε φίλους σας γερούς και ευτυχισμένους, σημαίνει 

πως θ' ακούσετε ευχάριστα νέα γι' αυτούς ή πως σύντομα θα δείτε 

τους ίδιους ή κάποιους συγγενείς σας. Αν δείτε στον ύπνο σας 

στενοχωρημένους και συλλογισμένους φίλους, σημαίνει πως 

απειλούνται από αρρώστια και προβλήματα. Αν δείτε τους φίλους 
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σας αλειμμένους με μαύρο χρώμα, σημαίνει ασυνήθιστη αρρώστια 

ή προβλήματα για σας ή για κείνους. Αν τους δείτε να παίρνουν το 

σχήμα ζώων, σημαίνει πως εχθροί θα σας χαλάσουν τις στενότερες 

φιλίες σας. Αν δείτε ότι κάποιος φίλος σας, που συνήθως ντύνεται 

με σκούρα χρώματα, φοράει κάτι χρωματιστό στο κόκκινο της 

φωτιάς, σημαίνει πως δυσάρεστες καταστάσεις θα σας 

ανησυχήσουν.  

Αν ονειρευτείτε ένα φίλο σας να στέκεται σαν άγαλμα πάνω σ' ένα 

λόφο, σημαίνει πως θα προχωρήσετε περισσότερο απ' ό,τι 

πιστεύατε, αλλά θα αποκτήσετε νέες αντιλήψεις για τη δικαιοσύνη 

και τη μάθηση. Αν η σιλουέτα που είδατε βρισκόταν σε χαμηλότερο 

επίπεδο από εσάς, σημαίνει πως θα αγνοήσετε τους παλιούς σας 

φίλους όταν θα προοδεύσετε. Αν βρισκόταν σε λιβάδι ή στο ίδιο 

επίπεδο μ' εσάς, θα αποτύχετε στις φιλοδοξίες σας για να φτάσετε 

σε καινούργιους στόχους. Αν φεύγατε μακριά από αυτή την 

σιλουέτα, σημαίνει πως θα επιβάλετε στον εαυτό σας μια αλλαγή 

που θα σας φέρει σε αντίθεση με τους φίλους σας. Αν ονειρευτείτε 

το φίλο σας με το πρόσωπο δεμένο μ' ένα άσπρο πανί, σημαίνει πως 

θα πληγωθείτε από κάποιο πρόσωπο που προσπαθεί να γίνει φίλος 

σας. Αν ονειρευτείτε πως κάνατε χειραψία με ένα πρόσωπο που σας 

έκανε κακό και που φεύγει δείχνοντας λυπημένο, σημαίνει πως θα 

έχετε διαφορές με κάποιο φίλο και ίσως επακολουθήσει διακοπή 

σχέσεων μαζί του.  

 

Υιλονικία  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι φιλονικούσατε για μικροπράγματα, είναι 

προμήνυμα κακής υγείας και άδικης κριτικής για ανθρώπους του 

κύκλου σας. Σο να ονειρευτείτε ότι φιλονικούσατε με μορφωμένους 

ανθρώπους είναι ένδειξη ότι κατέχετε κάποιο κρυφό ταλέντο, που 

όμως θα χρειαστεί μερικό χρόνο μέχρι να εκδηλωθεί και να 

τελειοποιηθεί. Υιλονικίες γενικά, στο όνειρο, είναι σημάδι 

κακοτυχίας. Για μια νέα γυναίκα είναι αναπόφευκτη συμφορά και 

για τις παντρεμένες προμηνά διαφωνίες και χωρισμό. Αν δείτε ότι 

ακούσατε φιλονικίες, είναι σημάδι αποτυχίας στο εμπόριο και 

γενικά στις επιχειρήσεις.  

 

Υλάουτο  

Αν ονειρευτείτε πως ακούγατε ήχους από φλάουτο, προβλέπεται μια 

ευχάριστη συνάντηση με φίλους που θα έρθουν και θα κάνετε 
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επικερδείς συμφωνίες. Για τη νέα γυναίκα που θα δει πως παίζει 

φλάουτο, προβλέπεται πως σύντομα θα ερωτευτεί τον μελλοντικό 

της σύντροφο χάρη στους καλούς του τρόπους.    
 

Υλέβα  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κοιτάζατε τις φλέβες σας και ήταν 

φυσιολογικές, είναι σημάδι ότι είστε άτρωτος στις συκοφαντίες. Αν 

ονειρευτείτε ότι οι φλέβες σας αιμορραγούσαν, είναι προμήνυμα 

θλίψης, που δυστυχώς δεν μπορεί ν' αποφευχθεί. Αν δείτε ότι οι 

φλέβες σας ήταν πρησμένες, είναι σημάδι πως θ' ανεβείτε ψηλά και 

θα διακριθείτε στο περιβάλλον σας.  

 

Υλερτ  

Κακή, πολύ κακή θα είναι η μοίρα της γυναίκας που θα ονειρευτεί 

πως τη φλερτάρουν. υχνά θα νομίσει πως θα της κάνει πρόταση ο 

φίλος της, αλλά συχνά θ' απογοητευθεί. Οι απογοητεύσεις θ' 

ακολουθούν τις απατηλές ελπίδες και τις φευγαλέες απολαύσεις. 

Για έναν άντρα που θα ονειρευτεί ότι φλερτάρει, σημαίνει ότι δεν 

είναι άξιος μιας συντρόφου.  

 

Υλόγες  

Αν ονειρευτείτε ότι προσπαθούσατε να σβήσετε φλόγες, είναι 

προμήνυμα πως θα καταβάλετε υπεράνθρωπες προσπάθειες στην 

επιθυμία σας να φτάσετε ψηλά συσσωρεύοντας πλούτο και 

επιτυχίες. Αν δείτε ότι σβήσατε τις φλόγες, η επιτυχία σας θα είναι 

εξασφαλισμένη. Αν δεν το καταφέρατε, τότε καλό είναι να 

επανεξετάσετε τις φιλοδοξίες σας και να τροποποιήσετε τα σχέδια 

σας. Γενικά, οι φλόγες στ' όνειρο προμηνούν επισφαλή υγεία, γι' 

αυτό χρειάζεται προσοχή στις καταχρήσεις κάθε λογής.  

 

Υοβισμένος 

Σο να ονειρευτεί κανείς ότι για οποιαδήποτε αιτία ήταν 

φοβισμένος, προμηνά προσωρινές και φευγαλέες στενοχώριες. Για 

μια γυναίκα, το όνειρο αυτό μαρτυρεί ότι υποφέρει από κάποιον 

κρυφό καημό, αλλά δεν θ' αργήσει η μέρα που θα νιώσει 

ανακούφιση και ικανοποίηση.  
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Υόβος  

Αν ονειρευτείτε πως είστε φοβισμένος, από οποιαδήποτε αιτία,   
σημαίνει πως δεν θα καταφέρετε ν' ανταποκριθείτε στις 

υποχρεώσεις σας, όπως πιστεύατε. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το 

όνειρο σημαίνει απογοητευτική και άτυχη αγάπη. Αν δείτε πως 

φοβηθήκατε να προχωρήσετε σε κάποια υπόθεσή σας, ή να 

συνεχίσετε κάποιο ταξίδι, σημαίνει ότι θα έχετε φασαρίες στο σπίτι 

σας και οι επιχειρήσεις σας δε θα πάνε καλά. Αν δείτε πως 

φοβήθηκαν άλλοι, σημαίνει ότι κάποιος φίλος δε θα μπορέσει να 

σας προσφέρει μιαν εκδούλευση από προσωπικές του δυσκολίες. Για 

μια νέα γυναίκα που είδε πως φοβήθηκε από σκύλο, θα συμβεί κάτι 

που θα της δημιουργήσει αμφιβολίες για κάποιο φίλο.  

 

Υόνος  

Αν δείτε φόνο στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα λυπηθείτε λόγω 

αδεξιότητας άλλων. Οι υποθέσεις σας θα σας δημιουργήσουν 

άγχος και βίαιοι θάνατοι θα σας ταράξουν. Αν δείτε πως 

σκοτώσατε κάποιον, σημαίνει πως θ' ανακατευτείτε σε σκοτεινή 

υπόθεση που θα στιγματίσει τ' όνομά σας. Αν δείτε πως 

δολοφονηθήκατε, σημαίνει πως ύπουλοι εχθροί δουλεύουν σε βάρος 

σας. Αν δείτε το φόνο ενός άοπλου ανθρώπου, προβλέπεται θλίψη 

και αποτυχία. Αν δείτε πως σκοτώσατε κάποιον για να υπερασπίσετε 

τον εαυτό σας, ή πως σκοτώσατε ένα άγριο θηρίο, προβλέπεται νίκη 

και υψηλή κοινωνική θέση.  

 

Υοράδα (θηλυκό άλογο)  

Σο να ονειρευτείτε φοράδες να βόσκουν σε πράσινο λιβάδι είναι 

προμήνυμα επιτυχίας στις επιχειρήσεις και στην εκλογή συντρόφου. 

Αν το λιβάδι ήταν γυμνό, προμηνύεται φτώχεια, αλλά θα έχετε 

πρόσχαρους και θερμούς φίλους. Για μια γυναίκα, το να ονειρευτεί 

φοράδα, είναι προμήνυμα ευτυχισμένου γάμου και απόκτησης 

όμορφων παιδιών. Αν δείτε φοράδα με ένα μικρό πουλάρι κοντά της, 

σημαίνει ευτυχία, που όμως θα χρειαστεί αρκετούς χρόνους ώσπου 

να την κατακτήσετε ύστερα από αγώνες. Αν δείτε ότι σας 

κλώτσησε φοράδα, είναι κακό σημάδι: προμηνύεται κάποια κακή 

είδηση που θα σας ξαφνιάσει άσχημα. Αν σας χτύπησε, σημαίνει 

απρόβλεπτο ατύχημα.    
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Υόρμα δουλειάς  

Αν μια γυναίκα δει στ' όνειρο της έναν άντρα με φόρμα δουλειάς, 

σημαίνει πως θα πέσει έξω ως προς τον χαρακτήρα του 

αγαπημένου της. Αν είναι παντρεμένη, σημαίνει πως οι συχνές 

απουσίες του άντρα της θα της δημιουργήσουν τύψεις.  

 

Υορολογία  

Αν ονειρευτείτε ότι πληρώνατε τους φόρους σας, προβλέπεται 

επιτυχία στην προσπάθειά σας να εξουδετερώσετε κακόβουλες 

ενέργειες εναντίον σας. Σο να δείτε άλλους να πληρώνουν φόρους, 

είναι προμήνυμα ότι θ' αναγκαστείτε να ζητήσετε τη βοήθεια φίλων 

σας. Αν ονειρευτείτε ότι δεν μπορούσατε να πληρώσετε τους 

φόρους σας, είναι δείγμα αποτυχίας στα πειράματά σας.  

 

Υορτίο  

Αν ονειρευτείτε πως κουβαλάτε ένα βαρύ φορτίο, σημαίνει ότι θα 

καθηλωθείτε από καταθλιπτικά βάρη φροντίδων και από αδικίες, που 

θα προκληθούν από την εύνοια των κυβερνώντων προς τους 

εχθρούς σας. 8στόσο, χάρη στον αγώνα σας, θα αναρριχηθείτε 

τελικά στις ανώτατες κορυφές της επιτυχίας. Σο να δείτε άλλους να 

κουβαλούν ένα φορτίο, σημαίνει γι' αυτούς δοκιμασίες που δεν θα 

σας αφήσουν αδιάφορο.  

 

Υούντα  

Αν δείτε φούντες στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι θα επιτύχετε τους πιο 

υψηλούς στόχους σας. Για μια νέα γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι 

έχασε φούντες σημαίνει ότι θα έχει δυσάρεστες εμπειρίες.  

 

Υουντούκια  

Αυτό το όνειρο είναι καλός οιωνός. Προλέγει ειρηνικές και 

αρμονικές οικογενειακές σχέσεις και καλή οικονομική κατάσταση. 

Αν ονειρευτείτε πως τρώγατε φουντούκια, σημαίνει πως θα κάνετε  

ευχάριστες γνωριμίες και θα αποκτήσετε πραγματικούς φίλους.    
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Υούρνος  

Για τη γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ο φούρνος της είναι καυτός, 

προβλέπεται πως θ' αγαπηθεί από τους συγγενείς και φίλους της 

λόγω του γλυκού και ανιδιοτελή χαρακτήρα της. Αν δει πως 

μαγειρεύει σε φούρνο, την περιμένουν παροδικές απογοητεύσεις. 

Αν δει πως ο φούρνος ήταν χαλασμένος, σημαίνει πως θα ενοχληθεί 

από τα παιδιά και τους υπαλλήλους της.  

 

Υουρνέλο  

Αν ονειρευτείτε πως ακούσατε ή είδατε την έκρηξη φουρνέλου, 

είναι προμήνυμα εντυπωσιακών αλλά καλών ειδήσεων. Σο να δείτε 

ότι έπεσαν επάνω σας θραύσματα από έκρηξη φουρνέλου, χωρίς να 

σας τραυματίσουν σοβαρά, είναι σημάδι πως κάποιοι εχθροί σας θα 

σας δημιουργήσουν δυσκολίες και προβλήματα στον αγώνα για την 

επαγγελματική σας σταδιοδρομία.  

 

Υραγκοστάφυλα  

Σο να ονειρευτείτε φραγκοστάφυλα, είναι προμήνυμα ότι θα 

γλιτώσετε από κάποια μοχθηρή ενέργεια. Για μια γυναίκα, το να 

ονειρευτεί ότι τρώει φραγκοστάφυλα σημαίνει απογοήτευση στις 

προσδοκίες της. Αν δείτε ότι μαζεύατε φραγκοστάφυλα, είναι 

προμήνυμα ευτυχίας έπειτα από πολλούς αγώνες και ευνοϊκών 

προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις. Σο να ονειρευτείτε ότι τρώγατε 

άγουρα φραγκοστάφυλα, προμηνά ότι θα κάνετε κάποιο λάθος 

στην πορεία σας για την απόκτηση αγαθών. Μετά από όνειρο με 

άγουρα φραγκοστάφυλα χρειάζεται προσοχή, γιατί συνήθως 

ακολουθούν δυσάρεστες καταστάσεις.  

 

Υραντζόλες ψωμί 

Αν ονειρευτείτε φραντζόλες ψωμιού, είναι ένδειξη λιτότητας. 

Ακόμα, το όνειρο αυτό προμηνά στον ονειρευόμενο χαρά για την 

καλή τύχη του στον έρωτα, πλούτο και ευχαρίστηση. πασμένες 

φραντζόλες, στ' όνειρο, δεν είναι καλό σημάδι για τους 

ερωτευμένους. Αν δείτε στον ύπνο σας φραντζόλες να πληθαίνουν, 
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είναι προμήνυμα μεγάλης επιτυχίας. Οι εραστές θα είναι 

πανευτυχείς για την εκλογή τους.    

 

 Υράουλες  

Όνειρο στο οποίο θα δείτε φράουλες, είναι προμήνυμα επιτυχίας και 

ευχαρίστησης. Επίσης θ' αποκτήσετε κάτι που ποθούσατε για πολύ 

καιρό. Αν δείτε πως τρώγατε φράουλες, σημαίνει επιτυχία στον 

έρωτα. Σο να ονειρευτείτε ότι διαπραγματεύεστε φράουλες, 

σημαίνει αφθονία και ευτυχία.  

 

Υράχτης  

Αν ονειρευτείτε πως σκαρφαλώνατε στην κορυφή ενός φράχτη, 

σημαίνει πως οι προσπάθειές σας θα στεφθούν από επιτυχία. Αν 

ονειρευτείτε πως πέσατε από ένα φράχτη, σημαίνει ότι θα 

αναλάβετε μια επιχείρηση για την οποία δεν είστε κατάλληλος, και 

έτσι θα δείτε τις προσπάθειές σας να καταλήγουν στο μηδέν. Σο να 

δείτε πως καθόσαστε πάνω σε φράχτη μαζί με άλλους και 

κατέρρευσε ο φράχτης, είναι προμήνυμα ότι θα συμβεί κάποιο 

ατύχημα, στο οποίο κάποιος θα πληγωθεί άσχημα. Αν δείτε πως 

περνούσατε από τη μια πλευρά του φράχτη στην άλλη, σημαίνει πως 

θα χρησιμοποιήσετε μέσα όχι και τόσο ηθικά για να ικανοποιήσετε 

τις επιθυμίες σας.  

Αν ονειρευτείτε πως γκρεμίσατε φράχτη και περάσατε από πάνω 

του, σημαίνει πως θα ξεπεράσετε τα μεγάλα εμπόδια που σας 

χωρίζουν από την επιτυχία. Αν δείτε στον ύπνο σας ένα κοπάδι 

αγελάδων να πηδά ένα φράχτη, σημαίνει πως ενώ βρισκόσαστε σε 

απελπιστική κατάσταση, θα δεχθείτε βοήθεια από πηγές που δεν 

φανταζόσασταν. Αν δείτε πως κατασκευάζατε φράχτη, σημαίνει 

πως βάζετε γερά θεμέλια για τη μελλοντική σας άνοδο. Για μια νέα 

γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει πως θα έχει επιτυχίες στον 

έρωτα. Αν ονειρευτείτε φράχτη από πρασινάδα, σημαίνει χαρά και 

κέρδος. Γυμνοί φράχτες σημαίνουν καταπίεση και επιπόλαιες 

συμφωνίες.  

Αν μια γυναίκα ονειρευτεί ότι περπατά πλάι σ' έναν πράσινο φράχτη 

με τον αγαπημένο της, σημαίνει πως ο γάμος της σύντομα θα 

πραγματοποιηθεί. Αν ονειρευτείτε πως μπλεχτήκατε σε φράχτη με 

αγκάθια, σημαίνει πως θα έχετε προβλήματα στην επιχείρησή σας 
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από συνεταίρους ή υπαλλήλους. Για τους ερωτευμένους, αυτό το 

όνειρο σημαίνει καβγάδες και ζήλιες.    
 

Υρόνηση  

Αν ονειρευτείτε ότι διαθέτατε φρόνηση, είναι προμήνυμα ότι με τη 

γενναιότητά σας θα καταφέρετε να ξεπεράσετε μεγάλες 

δοκιμασίες και θα μπορέσετε να φτάσετε σε υψηλά επίπεδα, όπου 

σας περιμένει ευημερία και ευχάριστη ζωή. Αντίθετα, αν δείτε στον 

ύπνο σας ότι στερείστε φρόνησης, σημαίνει ότι δεν αξιοποιείτε τα 

φυσικά σας ταλέντα.  

 

Υρούριο  

Αν δείτε πως υπερασπιζόσαστε ένα φρούριο, σημαίνει πως η τιμή 

και η περιουσία σας θα δεχτούν επίθεση και θ' αντιμετωπίσετε 

προβλήματα. Αν δείτε πως κάνατε επίθεση και καταλαμβάνατε ένα 

φρούριο, σημαίνει πως θα νικήσετε τον χειρότερο αντίπαλό σας και 

θα κλείσετε επικερδείς συμφωνίες. Αν δείτε πως είσαστε 

περιορισμένος σε ένα φρούριο, σημαίνει πως οι εχθροί σας θα 

καταφέρουν να σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Αν δείτε πως 

κλείσατε άλλους σε φρούριο, σημαίνει πως έχετε την ικανότητα να 

διοικείτε επιχειρήσεις και να επιβάλλεστε στις γυναίκες.  

 

Υρουρός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας φρουρό, σημαίνει ότι περιστοιχίζεστε από 

καλόκαρδους προστάτες και ότι η ζωή σας θα είναι πολύ ομαλή.  

 

Υρούτα  

Αν ονειρευτείτε φρούτα να ωριμάζουν πάνω σε δέντρα, σημαίνει 

συνήθως ένα προσοδοφόρο μέλλον. Άγουρα φρούτα σημαίνουν 

αποκαρδιωτικές προσπάθειες και βιαστικές αποφάσεις. Για τη νέα 

γυναίκα, το να ονειρευτεί πως τρώει άγουρα φρούτα, σημαίνει ότι 

θα υποτιμηθεί και θα χάσει κάποια κληρονομιά. Σο να δει κανείς ότι 

τρώει φρούτα, είναι συνήθως κακό σημάδι. Αν δείτε στ’ όνειρό σας 

ότι πουλούσατε φρούτα, πολύ σύντομα θα επανακτήσετε την 

χαμένη περιουσία σας. χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί υπάρχει 

φόβος να κάνετε ανεπιτυχείς τοποθετήσεις. ωροί από φρέσκα, 

μυρωδάτα φρούτα στο όνειρό σας είναι σημάδι σωματικής 
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ευρωστίας και υγείας. Αν δείτε πως τρώγατε απ' αυτά τα φρούτα με 

όρεξη, σημαίνει πως οι δουλειές σας θα πάνε καλά και θα 

ευημερήσετε.   Σα άγουρα φρούτα, στο όνειρο, προμηνούν ότι 

πιθανόν να  κάνετε βιαστικές ενέργειες που δε θα έχουν το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. Σο να δείτε ή να φάτε ώριμα φρούτα 

στ’ όνειρό σας, σημαίνει αστάθεια στην τύχη και στην ψυχική 

διάθεση. Αν ονειρευτείτε ένα μανάβη, σημαίνει πως θα 

αναπληρώσετε μιαν απώλεια πολύ σύντομα και θ' αρραβωνιαστείτε 

κάτω από απρόβλεπτες συνθήκες.  

 

Υρυγανιά  

Σο να δείτε στον ύπνο σας ότι ετοιμάζατε φρυγανιές ή τις τρώγατε, 

σημαίνει ότι οι υποθέσεις σας θα γίνουν πολύ μπερδεμένες, λόγω 

της επιπολαιότητάς σας και της ροπής που έχετε να παρασύρεστε 

από μικροδιασκεδάσεις. Ακόμη, θα πρέπει να προσέξετε την υγεία 

σας, που μπορεί να καταστεί επισφαλής εξαιτίας της μη ομαλής 

ζωής και εργασίας που κάνετε.  

 

Υρύδια  

Σα φρύδια, στο όνειρο, σημαίνουν ότι θα συναντήσετε σοβαρά 

εμπόδια στο προσεχές μέλλον.  

 

Υτάρνισμα  

Αν ονειρευτείτε ότι φταρνιζόσασταν, είναι προμήνυμα ότι 

επείγοντα περιστατικά θα σας αναγκάσουν ν' αλλάξετε τα σχέδιά 

σας. Αν ακούσατε ή είδατε άλλους να φταρνίζονται, σημαίνει ότι 

πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας, γιατί κάποιοι γνωστοί θα σας 

δώσουν βάρος με τις επισκέψεις τους. Ψστόσο, καλό είναι να 

προσέξετε και την υγεία σας, διότι μπορεί να έχετε κάποια 

μικροπροβλήματα.  

 

Υτερά  

Σα φτερά, στ' όνειρο ανθρώπων που ασχολούνται με τις επιστήμες, 

προμηνούν μια εποχή γεμάτη επιτυχίες. Σο να ονειρευτείτε φτερά 

σαν στολίδια, σημαίνει γρήγορα και αποδοτικά εμπόρια. Αν μια νέα 

γυναίκα ονειρευτεί ότι έβαζε φτερά στο καπέλο της, είναι 

προμήνυμα ότι θα επιχειρήσει πολλές κατακτήσεις, αλλά η επιτυχία 
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της θα εξαρτηθεί από τα χαρίσματά της.  Για κάποιον που θα 

ονειρευτεί ότι έγραφε με φτερό, όπως στα παλιά χρόνια, το όνειρο 

αυτό είναι καλό σημάδι: θα αποχτήσει φήμη και δόξα, αλλά θα 

πεθάνει φτωχός. Αν ονειρευτείτε πως γύρω σας πέφτουν φτερά, 

σημαίνει πως τα βάρη της ζωής σας θα γίνουν πιο ελαφριά. Αν 

ονειρευτείτε φτερά αετού, σημαίνει πως οι επιδιώξεις σας θα 

πραγματοποιηθούν. Αν ονειρευτείτε φτερά κότας, σημαίνει πως θα 

έχετε μικροενοχλήσεις. Αν δείτε πως πουλούσατε ή αγοράζατε 

φτερά χήνας ή πάπιας, σημαίνει πως θα κάνετε οικονομία και θα 

έχετε τύχη. Αν ονειρευτείτε μαύρα φτερά, σημαίνει απογοήτευση 

και έρωτα που θα σας λυπήσει. Αν ονειρευτείτε φτερά 

στρουθοκαμήλου ή άλλα διακοσμητικά φτερά, σημαίνει πως θα 

μπείτε στην υψηλή κοινωνία.  

 

Υτέρες  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας φτέρες, προβλέπεται πως ευχάριστες 

στιγμές θα σπάσουν την μονοτονία. Αν τις δείτε ξερές, σημαίνει 

πως πολλές και ποικίλες αρρώστιες στον οικογενειακό σας χώρο θα 

σας δημιουργήσουν προβλήματα.  

 

Υτυάρι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας φτυάρι, σημαίνει πως θ' αναλάβετε κάποια 

δύσκολη αλλά εποικοδομητική δουλειά. Ένα σπασμένο ή παλιό 

φτυάρι είναι σημάδι μη πραγματοποίησης των φιλοδοξιών σας.  

 

Υτύσιμο  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φτύνατε, προμηνύεται απότομη και 

δυσμενής έκβαση διαπραγματεύσεων, που αρχικά έδειχναν ότι θα 

είχαν αίσιο τέλος. Σο να δείτε ότι κάποιος φτύνει επάνω σας, είναι 

σημάδι διαφωνίας και αποξένωσης από αγαπημένο πρόσωπο.  

 

Υτωχοκομείο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας φτωχοκομείο, σημαίνει πως έχετε άπιστους 

φίλους που μένουν κοντά σας επειδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τα χρήματα ή την περιουσία σας.    
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Υτωχός 

Σο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι είστε φτωχός προμηνά ανεπιθύμητα 

συμβάντα για σας. Αν ονειρευτείτε φτωχούς, σημαίνει πως κάποιοι 

θα ζητήσουν τη βοήθειά σας, βασιζόμενοι στη γενναιοδωρία σας.  

 

Υυλαχτό  

Αν δείτε ότι φορούσατε φυλαχτό, σημαίνει ευχάριστες 

συναναστροφές και εύνοια από πλούσιους φίλους. Για μια νέα 

γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι ο εραστής της της έδινε φυλαχτό 

είναι σημάδι ότι οι ευχές της θα πραγματοποιηθούν όσον αφορά το 

γάμο της.  

 

Υύλλα  

Σα φύλλα, στ’ όνειρό σας, σημαίνουν ευτυχία και θαυμάσια 

βελτίωση στα οικονομικά. Μαραμένα φύλλα, σημαίνουν ψεύτικες 

ελπίδες και απώλεια. Αν μια νέα κοπέλα δει πράσινα και ζωηρά 

φύλλα, σημαίνει ότι θα κάνει πλούσιο γάμο με διακεκριμένο σύζυγο.  

 

Υύλλα χρυσού  

Αν ονειρευτείτε φύλλα χρυσού, είναι προμήνυμα ότι σας περιμένει 

λαμπρό μέλλον. πασμένα φύλλα χρυσού, στ' όνειρο, προμηνύουν 

απογοήτευση στις προσπάθειες για την εκπλήρωση των υψηλών 

στόχων σας. Αν ο χρυσός ήταν θαμπός, πιστοί φίλοι θα σας 

προδώσουν και οι φροντίδες της δουλειάς σας θα σας 

δημιουργήσουν προβλήματα.  

 

Υύλακας φυλακών -  δεσμοφύλακας 

Αν ονειρευτείτε τέτοιου είδους φύλακα, είναι σημάδι προδοσίας και 

προσβολής σε βάρος σας. Σο να δείτε στον ύπνο σας όχλο να 

επιτίθεται σε δεσμοφύλακα και να προσπαθεί να σπάσει τις πόρτες 

φυλακής, είναι προμήνυμα κακού. Ακόμα, είναι σημάδι ότι θα γίνουν 

πολλές προσπάθειες για να  σας αποσπάσουν χρήματα και άλλα 

υλικά αγαθά.  

 

Υυλακή  
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Σο να δείτε ανθρώπους φυλακισμένους σημαίνει ότι θα 

υποχρεωθείτε να δώσετε δικαιώματα σε άτομα που τα θεωρείτε 

ανάξια. Για μια νέα κοπέλα, το να δει ότι ο αγαπημένος της είναι 

στη φυλακή, προμηνά στενοχώρια και απογοήτευση για το 

χαρακτήρα του. Σο να ονειρευτείτε ότι βρισκόσασταν σε 

μπουντρούμι φυλακής, προμηνά αγώνες για ζωτικά προβλήματα, 

αλλά με τη συνετή συμπεριφορά σας θα καταφέρετε να 

ξεμπλέξετε από τα εμπόδια και τους πανούργους εχθρούς σας. Για 

μια γυναίκα, αυτό το όνειρο δεν προμηνά ευχάριστα γεγονότα: με 

τις αδιάκριτες ενέργειές της, θα χάσει την τιμητική θέση που είχε 

ανάμεσα στους συναδέλφους και στο περιβάλλον της. Αν δείτε 

στον ύπνο σας φωτισμένο μπουντρούμι, είναι προμήνυμα ότι 

κινδυνεύετε να εμπλακείτε σε επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά η 

φρόνηση και η σωστή κρίση σας θα σας προειδοποιήσουν και θα 

σας προφυλάξουν.  

 

Υυματίωση  

Αν ονειρευτείτε πως είχατε φυματίωση, σημαίνει πως είστε 

εκτεθειμένος σε κίνδυνο. Να παραμένετε με τους φίλους σας.  

 

Υυσερό  

Αν δείτε πως δουλεύατε φυσερό, σημαίνει αγώνα, αλλά και τελικό 

θρίαμβο επάνω στη φτώχεια και τη μοίρα, με την ενεργητικότητα 

και την επιμονή. Αν ονειρευτείτε πως είδατε φυσερό, μακρινοί φίλοι 

λαχταρούν να σας δουν. Αν ακούσατε στ’ όνειρό σας φυσερό, θα 

αποκτήσετε απόκρυφες γνώσεις με τη βοήθεια ισχυρών μέσων. Αν 

είδατε φυσερό άχρηστο, σημαίνει ότι θα σπαταλήσετε ενέργειες 

κάτω από άστοχες παρορμήσεις.  

 

Υυσίγγι  

Αν δείτε στον ύπνο σας φυσίγγια, είναι προμήνυμα καβγάδων και   
διχογνωμιών. Κάποια αναποδιά της μοίρας απειλεί εσάς ή κάποιον 

που συνδέεται στενά μαζί σας. Αν τα φυσίγγια που θα ονειρευτείτε 

ήταν άδεια, θα δημιουργήσετε ποικίλες και απερίσκεπτες σχέσεις.  

 

Υώκια  
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Αν δείτε στ’ όνειρό σας φώκιες, σημαίνει πως προσπαθείτε να 

κατακτήσετε κάτι που είναι πάνω από τις δυνάμεις σας. Σα όνειρα 

με φώκιες προλέγουν γενικά πως έχετε μεγάλες φιλοδοξίες, τις 

οποίες όμως δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε.  

 

Υωλιά πουλιού  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας φωλιές πουλιών, σημαίνει πως θα 

ενδιαφερθείτε για κάποια υπόθεση που θα είναι επικερδής. Για τη 

γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει αλλαγή διαμονής. Αν δείτε μια 

άδεια φωλιά, σημαίνει πως θα λυπηθείτε λόγω της απουσίας κάποιου 

φίλου. Αν δείτε φωλιές κλώσας, σημαίνει πως θα ενδιαφερθείτε για 

τις σπιτικές δουλειές και πως θα έχετε χαρούμενα και υπάκουα 

παιδιά.  

Αν δείτε μια φωλιά γεμάτη με σπασμένα ή χαλασμένα αυγά, 

προλέγονται απογοητεύσεις και αποτυχία. Αν τα αυγά ήταν καλά, 

προμηνύεται ευχάριστο αποτέλεσμα για τις υποθέσεις σας. Αν 

μέσα στη φωλιά υπήρχαν νεοσσοί, προβλέπονται επιτυχημένα 

ταξίδια και ικανοποιητικές διαπραγματεύσεις. Αν τα μικρά ήταν 

μόνα και εγκαταλειμμένα, θα στενοχωρηθείτε λόγω της λύπης ή 

της αφροσύνης δικών σας ανθρώπων.  

 

Υωνή  

Αν ονειρευτείτε πως ακούγατε ευχάριστες φωνές, είναι σημάδι 

χαρούμενης επικοινωνίας και επανασύνδεσης. Οι δυνατές και 

οργισμένες φωνές στ' όνειρο είναι προμήνυμα απογοήτευσης και 

δυσάρεστης ατμόσφαιρας. Σα κλάματα με ξεφωνητά, στ' όνειρο, 

προμηνύουν ότι ξαφνικός θυμός θα γίνει αφορμή να πληγώσετε 

φίλο σας. Αν δείτε ότι ακούσατε τη φωνή του Θεού, είναι σημάδι 

πως θα κάνετε κάθε ευγενή προσπάθεια για άνοδο, 

χρησιμοποιώντας ανιδιοτελή και έντιμα μέσα, που θα εκτιμηθούν 

από υψηλά πρόσωπα και θα σας εξασφαλίσουν το θαυμασμό τους.    
Για μια μητέρα, το να ονειρευτεί ότι ακούει τη φωνή του παιδιού 

της, είναι προειδοποίηση για επικείμενη στενοχώρια. Αν 

ονειρευτείτε ότι σας καλεί μια απεγνωσμένη φωνή, είναι σημάδι 

πως κάποια σοβαρή ατυχία απειλεί εσάς ή δικό σας πρόσωπο. Αν 

γνωρίσατε τη φωνή που σας καλούσε, συχνά είναι προμήνυμα 

ατυχήματος ή αρρώστιας. Αν ακούσατε στ’ όνειρό σας να 

φωνάζουν τ' όνομα σας με παράξενη φωνή, σημαίνει πως η 
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επιχείρηση, ή η δουλειά σας θα περιέλθει σε επισφαλή κατάσταση, 

και ότι ξένοι μπορεί να σας δώσουν βοήθεια, ή ότι μπορεί να 

βρεθείτε σ' αδυναμία ν' ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Αν 

ακούσατε τη φωνή φίλου ή συγγενή σας, σημαίνει πως κάποιος απ' 

αυτούς θα αρρωστήσει απελπιστικά, και ίσως πεθάνει, στη δεύτερη 

περίπτωση μπορεί να σας καλέσουν να παίξετε το ρόλο του φύλακα 

κάποιου, που την προστασία του θα πρέπει να κάμετε με πολλή 

διακριτικότητα. Ερωτευμένοι που θ' ακούσουν στ' όνειρο τους τη 

φωνή της αγαπημένης ή του αγαπημένου τους, θα πρέπει να 

προσέξουν την προειδοποίηση. Αν έχουν παραμελήσει το πρόσωπο 

στο οποίο ανήκει η φωνή, θα πρέπει να επανορθώσουν. Αλλιώς είναι 

πιθανό να χωρίσουν από έλλειψη συνεννόησης.  

Αν ακούσατε τη φωνή πεθαμένου, μπορεί να είναι μια 

προειδοποίηση για δική σας σοβαρή αρρώστια, ή για κάποια 

στενοχώρια στη δουλειά, που μπορεί να προκύψει από κακή κρίση. Η 

φωνή αυτή είναι μια ηχώ που ρίχνεται προς τα πίσω από το μέλλον 

στη αντικειμενική διάνοια παίρνοντας τον ήχο της φωνής του 

προγόνου σας από τον ερχομό της σ' επαφή με τμήμα του προγόνου 

σας που παραμένει σε σας. Ένα ορισμένο ποσοστό από το υλικό της 

διάνοιας παραμένει το ίδιο στις κατιούσες οικογενειακές σειρές.  

 

Υως  

Αν ονειρευτείτε έντονο φως, σας περιμένει μεγάλη επιτυχία. Σο να 

ονειρευτείτε κάποιο περίεργο φως, ή ένα φως που σβήνει, σημαίνει 

πως θα εκπλαγείτε και θα λυπηθείτε για τ' αποτελέσματα κάποιας 

προσπάθειάς σας, που θα είναι μηδαμινά. Σο μισόφωτο προμηνά 

μερική, όχι ολοκληρωμένη επιτυχία. Αν δείτε ένα φως μακρινό που 

τρεμοσβήνει μέσα στη νύχτα, είναι σημάδι ότι κάποιος δικός σας 

στα ξένα περνά αγωνιώδεις στιγμές και καλά θα κάνετε να 

επικοινωνήσετε μαζί του. Αν δείτε φως μέσα σε νυχτερινή θύελλα, 

είναι σημάδι πως κάποιοι μακρόχρονοι πόθοι σας δε θ' αργήσουν να 

εκπληρωθούν.    
 

Υωσφόρος  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας φωσφόρο, προβλέπονται παροδικές 

απολαύσεις. Για μια κοπέλα, αυτό το όνειρο σημαίνει πως θα έχει 

παροδικούς θαυμαστές.  
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Υωταέριο  

Αν ονειρευτείτε φωταέριο, σημαίνει πως θα προκαλέσετε τη 

δυσαρέσκεια των γύρω σας, πράγμα που θα σας αναγκάσει να 

συμβιβαστείτε με διάφορες καταστάσεις. Αν δείτε πως πάθατε 

ασφυξία από φωταέριο, σημαίνει πως θα έχετε προβλήματα που θα 

προέλθουν από την απροσεξία και την αμέλειά σας. Αν 

προσπαθούσατε, στ’ όνειρό σας, να ανάψετε φωταέριο, σημαίνει 

πως θα δώσετε αφορμές στους εχθρούς σας, οι οποίοι μπορεί να 

σας καταστρέψουν αν δεν προσέχετε. Αν δείτε πως εξαφανίσατε 

το φωταέριο, σημαίνει πως με την συμπεριφορά σας θα 

καταστρέψετε την ευτυχία σας. Αν δείτε λάμπα φωταερίου, 

σημαίνει πως θα προοδεύσετε και πως θα έχετε ευχάριστο 

περιβάλλον. Αν όμως τη δείτε να ανατινάζεται, σημαίνει πως σας 

απειλεί άγχος και κακοκεφιά.  

 

Υωταψία  

Αν ονειρευτείτε περίεργες και εξωτερικές φωταψίες, σας 

περιμένουν απογοητεύσεις και αποτυχίες σε κάθε υπόθεση σας. 

Έντονα φωτισμένα πρόσωπα, δείχνουν μπερδεμένες υποθέσεις 

προσωπικές και εργασιακές. Αν δείτε το στερέωμα φωτισμένο, με 

το φεγγάρι σε όλη του την ομορφιά, με αφύσικα αστέρια και με 

κόκκινο ήλιο, μπορείτε να περιμένετε φασαρίες της χειρότερης 

μορφής: θάνατο, οικογενειακά προβλήματα, εθνικές 

αναστατώσεις... Αν δείτε παιδιά στο φωτισμένο στερέωμα, είναι 

προειδοποίηση πως πρέπει να χαλιναγωγήσετε τα συναισθήματά 

σας. Αν δείτε σιλουέτες ανθρώπων ή ζώων στο φωτισμένο 

στερέωμα, σημαίνει αποτυχία και φασαρίες. Αν δείτε φωτισμένα 

φίδια ή οποιοδήποτε άλλο ερπετό, σημαίνει πως σας περιβάλλουν 

εχθροί που θα χρησιμοποιήσουν άτιμα μέσα για να σας 

εκμηδενίσουν.    
 

Υωτιά  

Η φωτιά στο όνειρο είναι καλό σημάδι, αν βέβαια αυτός που το 

βλέπει δεν καίγεται. Είναι ένα προμήνυμα αύξησης της περιουσίας 

και προκοπής σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Αν ονειρευτείτε πως 

καίγεται το σπίτι σας, σημαίνει πως θα βρείτε ένα σύντροφο στη 

ζωή σας. Για έναν επιχειρηματία που θα δει το μαγαζί του να 

καίγεται, προβλέπεται πως η δουλειά του θα πάει καλά και πως θα 

έχει μεγάλα κέρδη. Αν ονειρευτεί πως προσπαθούσε να σβήσει μια 
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φωτιά, χωρίς να καίγεται ο ίδιος, σημαίνει πως θα δουλέψει πολύ, 

χωρίς όμως να έχει την επιθυμητή απόδοση. Και αν ονειρευτεί τα 

ερείπια του μαγαζιού του μετά από φωτιά, σημαίνει πως η τύχη δεν 

είναι με το μέρος του. Δεν πρέπει ωστόσο ν' απογοητευτεί, γιατί τα 

πράγματα θ' αλλάξουν εκεί που δεν το περιμένει. Αν ονειρευτείτε 

πως ανάβατε φωτιά, μπορείτε να περιμένετε πολλές εκπλήξεις και 

επισκέψεις σε καλούς φίλους. Αν ονειρευτείτε φωτιά μεγάλων 

διαστάσεων, σημαίνει, για τους ναυτικούς ένα ασφαλές ταξίδι, για 

τους λογοτέχνες πρόοδο και φήμη και για τους επιχειρηματίες 

συνεχείς επιτυχίες.  

 

Υωτογραφία (λήψη) 

Αν δείτε φωτογραφίες στ’ όνειρό σας, προβλέπεται κάποια 

απογοήτευση. Σο να ονειρευτείτε ότι βγάζατε φωτογραφίες, 

σημαίνει ότι θα πάρετε μέρος σε επιχείρηση που δεν θα είναι 

καθόλου αποδοτική.   Αν δείτε ότι παίρνατε τη φωτογραφία του 

συντρόφου σας, σημαίνει πως δεν είναι ιδιαίτερα πιστός, μολονότι 

προσπαθεί να σας πείσει για το αντίθετο. Για τους παντρεμένους 

που θα ονειρευτούν ότι έχουν στην κατοχή τους φωτογραφίες 

άλλων, προβλέπεται ότι θα τους γίνει κάποια δυσάρεστη αποκάλυψη 

για τη συμπεριφορά ενός προσώπου.  

Για μια νέα γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι τραβούσε φωτογραφίες 

με φωτογραφική μηχανή, είναι προμήνυμα ότι το άμεσο μέλλον της 

επιφυλάσσει πολλά δυσάρεστα, και κάποιος φίλος θα της δώσει 

μεγάλη απογοήτευση. 

 

Υωτογραφίες (εικόνες)  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι σας έδειχναν φωτογραφίες, είναι 

προειδοποίηση για απάτη που γίνεται σε βάρος σας από 

κακόβουλους συνομηλίκους σας. Αν δείτε πως καταστρέψατε 

φωτογραφίες, είναι σημάδι πως θα σας συγχωρήσουν τα 

ανορθόδοξα μέσα που μεταχειριστήκατε για την άνοδο σας. Σο να 

δείτε ότι αγοράζατε φωτογραφίες, προλέγει επιζήμια τοποθέτηση. 

Αν δείτε την δική σας όψη σε φωτογραφία που εμφανίζεται και 

εξαφανίζεται, είναι προμήνυμα ότι θα ευημερήσετε και προφανώς 

θα είστε ικανοποιημένος, αλλά θα σας προξενήσει απογοήτευση το 

γεγονός ότι οι φίλοι και γενικά οι άνθρωποι του κύκλου σας δεν θα 

εμφορούνται από υψηλά ιδεώδη. Αν δείτε πως έχετε τη δική σας 
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φωτογραφία, σημαίνει ότι παρά τη θέλησή σας, θα δημιουργήσετε 

προβλήματα στον εαυτό σας και τους άλλους. 

 

Υωτογραφική μηχανή  

Αν ονειρευτείτε φωτογραφική μηχανή, σημαίνει ότι κάποιες 

αλλαγές θα δημιουργήσουν άδικο περιβάλλον.  

 

Φαιρετισμός  

Αν ονειρευτείτε χαρούμενο χαιρετισμό, είναι προμήνυμα χαράς και 

κοινωνικών διασκεδάσεων. Αν όμως ο χαιρετισμός ήταν θλιμμένος, 

σημαίνει στενοχώρια και απώλεια. Σο να δείτε ότι αποχαιρετήσατε 

με φιλιά, προμηνά ότι θα κάνετε ταξίδι, αλλά χωρίς ευχάριστα 

περιστατικά ή εκπλήξεις.  

 

Φαλάζι  

Αν ονειρευτείτε πως βρεθήκατε σε θύελλα με χαλάζι, σημαίνει 

ατυχία σε κάθε εγχείρημά σας. Αν δείτε χαλάζι να πέφτει μαζί με 

βροχή την ώρα που λάμπει ο ουρανός, σημαίνει πως για ένα 

διάστημα θα έχετε έγνοιες, αλλά σύντομα η τύχη θα σας 

χαμογελάσει. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο προλέγει πως 

πλησιάζει καινούργιος έρωτας μετά από άλλους ασήμαντους. Αν 

ονειρευτείτε πως ακούγατε το χαλάζι να χτυπά πάνω στο σπίτι, 

σημαίνει πως θα περάσετε δύσκολες καταστάσεις.  

 

Φαλάκι πόρτας  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ένα χαλάκι πόρτας, σημαίνει πως θα 

υποφέρετε από λύπη και διαταραχές στην υγεία.    
 

Φαλί  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας χαλί, σημαίνει όφελος και πλούσιους φίλους 

που θα σας βοηθήσουν στην ανάγκη. Αν δείτε πως περπατούσατε 

επάνω σε χαλί, θα είσαστε εύπορος και ευτυχισμένος. Αν 

ονειρευτείτε πως αγοράζατε χαλιά, σημαίνει μεγάλα κέρδη. Αν 

δείτε πως τα πουλούσατε, θα έχετε κάποια αιτία για να κάμετε ένα 

ευχάριστο όσο και επωφελές ταξίδι. Για μια νέα γυναίκα που θα 
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ονειρευτεί χαλιά, είναι σημάδι ότι θ' αποχτήσει ένα ωραίο 

νοικοκυριό και θα έχει υπηρέτες για να την υπηρετούν.  

 

Φαλίκια  

Αν ονειρευτείτε χαλίκια, σημαίνει άκαρπα σχέδια και επιχειρήσεις. 

Αν δείτε χαλίκια ανακατεμένα με βρωμιές, σημαίνει πως θα κάνετε 

λανθασμένες προβλέψεις και θα χάσετε χρήματα. Η κοπέλα που θα 

δει στον ύπνο της ότι περπατούσε σ' ένα δρόμο στρωμένο με 

χαλίκια, πρόκειται να ενοχληθεί από πολλούς εχθρούς και να μάθει 

πως υπάρχουν κι άλλοι ελκυστικοί άνθρωποι εκτός από την ίδια. 

Εκείνη που βλέπει στον ύπνο της χαλίκια, είναι εγωίστρια και πρέπει 

να μάθει να κρίνει τα σφάλματα των άλλων με επιείκεια.  

 

Φαλικόστρωμα  

Αν ονειρευτείτε ότι ταξιδεύατε σε χαλικόστρωτο δρόμο, ή τον 

βλέπατε, είναι προμήνυμα σημαντικών και ευχάριστων ταξιδιών που 

θα σας φέρουν πολλά οφέλη. Για τους νέους, αυτό το όνειρο 

προμηνά αγώνες για υψηλά ιδανικά.  

 

Φαλινός  

Αν δείτε στον ύπνο σας χαλινό, σημαίνει ότι θα μπλεχτείτε σε μιαν 

επιχείρηση που θα σας δώσει μεγάλη στενοχώρια, μα που τελικά θα 

σας αποφέρει κέρδος και ικανοποίηση. Αν το χαλινάρι ήταν παλιό 

και σπασμένο, θα συναντήσετε δυσκολίες, και οι πιθανότητες είναι 

ότι θα λυγίσετε μπροστά τους. Ένα κενό χαλινάρι σημαίνει ότι θα 

απογοητευθείτε εξαιτίας ενός δόλιου εχθρού, ή ότι κάποια γυναίκα 

θα σας μπλέξει στις δολοπλοκίες της.    
 

Φαλκογραφική πλάκα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας χαλκογραφική πλάκα, είναι μια 

προειδοποίηση ότι διαφορετικές απόψεις θα προξενήσουν δυστυχία 

ανάμεσα σε μέλη του ίδιου σπιτικού.  

 

Φαλκουργός  

Αν δείτε στον ύπνο σας ένα χαλκουργό, σημαίνει μικρή ανταμοιβή 

μόχθου, αλλά και ικανοποίηση.  
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Φαμαιλέοντας  

Αν ονειρευτείτε πως η αγαπημένη σας φορούσε ένα κόσμημα 

χαμαιλέοντα κρεμασμένο μ' αλυσίδα, είναι σημάδι ότι θα 

αποδειχτεί άπιστη σε σας, αν με την αλλαγή μπορεί να καλυτερέψει 

την τύχη της. υνήθως ο χαμαιλέοντας, στο όνειρο, σημαίνει απάτη 

και αυτοπροώθηση, έστω κι αν θα υποφέρουν, άλλοι.  

 

Φαμάμ  

Αν ονειρευτείτε ότι βρεθήκατε σε χαμάμ, είναι προμήνυμα ότι για 

λόγους υγείας θ' απομακρυνθείτε από το σπίτι σας και τους φίλους 

σας, αλλά αυτό θα σας δώσει μεγάλη ευχαρίστηση. Σο να δείτε 

άλλους να κάνουν χαμάμ, σημαίνει πως ευχάριστες συντροφιές θα 

τραβήξουν την προσοχή σας.  

 

Φαντάκι  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πέσατε σε χαντάκι, σημαίνει προσωπική 

απώλεια και υποτίμηση. Αν όμως το πηδήξατε, θα μπορέσετε ν' 

αντισταθείτε σε πειρασμούς και θα τοποθετηθείτε υπεράνω κάθε 

υποψίας. Αν ονειρευτείτε ότι οδηγούσατε αυτοκίνητο πλάι σε 

χαντάκι, προβλέπονται κίνδυνοι. Αν συνεχίζατε να οδηγείτε χωρίς 

δυσάρεστα περιστατικά, σημαίνει πως θα καταφέρετε τελικά να 

μετατρέψετε τις δυσάρεστες καταστάσεις σε ευχάριστες. Αν 

ονειρευτείτε ότι ιππεύατε δίπλα σε χαντάκι, προμηνύεται τεράστια 

νίκη και ξεπέρασμα όλων των εμποδίων, στην κατάκτηση μεγάλου 

πλούτου και ευτυχίας.    Αν δείτε ότι περπατούσατε πλάι σε χαντάκι 

ο αγώνας σας για άνοδο θα είναι σκληρός αλλά τελικά θα δρέψετε 

τους καρπούς της επιτυχίας.  

 

Φάντρες  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας χάντρες, σημαίνει ότι θα σας προσέξουν 

άνθρωποι που κατέχουν υψηλές θέσεις. Αν μετρούσατε χάντρες, 

είναι προμήνυμα ανέφελης χαράς και ικανοποίησης. Αν τις 

περνούσατε σε κλωστή, θα κερδίσετε την εύνοια κάποιου πλούσιου 

προσώπου. Αν δείτε πως τις σκορπίσατε, σημαίνει ότι θα χάσετε τη 

θέση που κατείχατε ανάμεσα στους γνωστούς σας.  
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Φάπι  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι παίρνατε χάπια, σημαίνει πως θ' 

αναλάβετε ευθύνες που θα σας δώσουν άνεση και διασκέδαση. Αν 

δείτε πως δίνατε χάπια σε άλλους, σημαίνει ότι θα δεχθείτε 

επικρίσεις για τις διαφωνίες σας.  

 

Φαρά  

Σο να ονειρευτείτε ότι αισθάνεστε χαρά για οποιαδήποτε αφορμή, 

σημαίνει αρμονία στις οικογενειακές και φιλικές σας σχέσεις.  

 

Φαράδρα  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι στέκεστε πάνω από χαράδρα, είναι 

προμήνυμα κακοτυχίας και ολέθρου. Σο να δείτε ότι πέφτετε μέσα 

σε χαράδρα, είναι προειδοποίηση να προσέχετε τις ενέργειές σας, 

γιατί προμηνύεται καταστροφή. Φαράδρα με δέντρα στο βάθος 

σημαίνει πως θα διατρέξετε κινδύνους, αλλά τελικά θα επιτύχετε. 

Φαράδρα με ποτάμι που κυλά ξάστερο και αθόρυβο, είναι 

προμήνυμα ότι σας περιμένουν σκαμπανεβάσματα στη ζωή σας, 

αλλά θα έχετε έναν καλό σύντροφο για να στηριχτείτε.  

 

Φαρέμι    
Αν ονειρευτείτε πως είχατε χαρέμι, σημαίνει πως ξοδεύετε τον 

εαυτό σας σε χαμηλού επιπέδου διασκεδάσεις. Η ζωή σας 

υπόσχεται πολλά, αν χαλιναγωγήσετε τις επιθυμίες σας. Για τη 

γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ήταν μέλος χαρεμιού, σημαίνει πως 

θα ζητήσει άνομες ευχαριστήσεις μια που η προσοχή της θα 

στραφεί σε παντρεμένους άντρες. Αν δει πως ήταν η ευνοούμενη 

του χαρεμιού, σημαίνει πως θα προτιμηθεί από άλλες γυναίκες, αλλά 

αυτή η προτίμηση θα είναι προσωρινή.  

 

Φάρη  

Αν ονειρευτείτε πως ζητούσατε χάρη από κάποιον, σημαίνει πως θα 

απολαύσετε αφθονία αγαθών και δεν θα έχετε ανάγκη από τίποτα. 

Σο να δείτε πως κάνατε χάρη σε κάποιον, σημαίνει πως θα χάσετε 

κάτι.  
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Φαρταετός  

Σο πέταμα χαρταετού, στ’ όνειρό σας, σημαίνει επίδειξη πλούτου ή 

επιχειρήσεων, που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Αν 

ονειρευτείτε παιδιά να πετάνε χαρταετούς, σημαίνει ευχάριστες 

απασχολήσεις. Σο να πετά ο χαρταετός τόσο ψηλά ώστε να χάνεται 

από τον ορίζοντα, σημαίνει πως οι ελπίδες και οι προσδοκίες σας θα 

διαλυθούν, δίνοντας τη θέση τους στην απώλεια και την 

απογοήτευση.  

 

Φάρτης  

Αν ονειρευτείτε πως κοιτάζατε ή μελετούσατε ένα χάρτη, σημαίνει 

πως θα γίνει μια ευχάριστη αλλαγή στη δουλειά σας. Θα έχετε 

κάποιες απογοητεύσεις, αλλά και μεγάλο κέρδος από αυτή την 

αλλαγή. Αν ονειρευτείτε πως ψάχνατε για ένα χάρτη, σημαίνει ότι 

μια ξαφνική δυσαρέσκεια με το περιβάλλον σας θα σας δώσει τη 

δύναμη να δημιουργήσετε καλύτερες προϋποθέσεις για τον εαυτό 

σας. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει ότι θ' ανεβεί σε 

υψηλότερα επίπεδα από φιλοδοξία.  

 

Φαρτιά    
Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι παίζατε χαρτιά με άλλους για να 

περάσει η ώρα, θα δοκιμάσετε τη χαρά της πραγματοποίησης 

ελπίδων που τρέφατε από πολύ καιρό. Ορισμένα μικρά κακά θα 

εκλείψουν. Αν όμως δείτε ότι παίζατε τζόγο, θα αντιμετωπίσετε 

δυσκολίες σοβαρής μορφής. Αν δείτε πως χάσατε στα χαρτιά, θα 

αντιμετωπίσετε εχθρούς. Αν δείτε πως κερδίσατε, θα δικαιωθείτε 

ενώπιον του νόμου, αλλά θα σας κοστίσει πολύ αυτή η δικαίωση. Αν 

μια νέα γυναίκα ονειρευτεί ότι ο καλός της έπαιζε χαρτιά, θα έχει 

λόγους για ν' αμφισβητήσει τις καλές του προθέσεις.  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας καρό, σε παιχνίδια συναναστροφών, είναι 

σημάδι πλούτου, σπαθιά σημαίνει πως ο σύντροφός σας θα είναι 

απαιτητικός και θα έχετε ίσως φασαρίες στην προσπάθειά σας να 

του εξηγήσετε την κατά καιρούς απουσία σας, κούπες σημαίνει 

αφοσίωση και αναπαυτικό περιβάλλον, μπαστούνια σημαίνει ότι θα 

χηρέψετε και θα επωμιστείτε μια μεγάλη περιουσία.  

 

Φαρτί περγαμηνής 
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Αν συμβεί κάποια φορά να ονειρευτείτε ότι έχετε ή βλέπετε 

περγαμηνή, χρειάζεται προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος απώλειας. 

Για μια νέα γυναίκα, το όνειρο αυτό προμηνά ότι θα έχει 

διαπληκτισμούς με τον αγαπημένο της. Αν η γυναίκα είναι 

παντρεμένη, υπάρχει κίνδυνος διαφωνίας και άσχημης 

ατμόσφαιρας μέσα στην οικογένεια της.  

 

Φαρτοφύλακας  

Αν δείτε χαρτοφύλακα στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως η δουλειά σας 

δε σας ικανοποιεί και πως θα ζητήσετε αλλαγή κατοικίας.  

 

Φασμουρητό  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ανθρώπους να χασμουριούνται, είναι 

προμήνυμα πως θα δείτε κάποιους φίλους σας σε άθλια κατάσταση, 

εξασθενημένους και ανίκανους να συνεχίσουν τα συνηθισμένα 

τους καθήκοντα. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος χασμουριόσαστε, 

προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος άκαρπου αγώνα για την 

αποκατάσταση της υγείας και της γαλήνης σας.    

 

Φείλη  

Παχιά και άσχημα χείλη, στ' όνειρο, σημαίνουν διαφωνίες, θυμούς 

και γρήγορες αποφάσεις για τους παντρεμένους. Όμορφα 

κερασένια χείλη προμηνούν αρμονία και αφθονία. Σα λεπτά χείλη 

σημαίνουν επιδεξιότητα και επιτυχία. Σα πληγωμένα και πρησμένα 

χείλη σημαίνουν, γι' αυτόν που θα τα ονειρευτεί, απαγορευμένες 

επιθυμίες.  

 

Φείμαρρος  

Σο να ονειρευτείτε ότι είδατε έναν ορμητικό χείμαρρο είναι 

προμήνυμα πως θα έχετε ν' αντιμετωπίσετε ασυνήθιστες φασαρίες 

και αγωνίες. Αν ο χείμαρρος βούιζε, σύντομα θ' ακούσετε 

δυσάρεστη είδηση για κάποιον ξενιτεμένο δικό σας. Αν ο 

χείμαρρος ήταν θολός και αφρισμένος, προμηνύονται καβγάδες 

στο άμεσο περιβάλλον σας, στους οποίους θα πάρετε μέρος με 

δυσάρεστες επιπτώσεις στην ψυχική σας ηρεμία.  
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Φειμώνας  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι η εποχή είναι χειμωνιάτικη, είναι σημάδι 

κακής υγείας και όχι πολύ καλών προοπτικών για την πρόοδό σας. 

Ύστερα από αυτό το όνειρο οι προσπάθειές σας δεν θα έχουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

 

Φειραψία  

Για την κοπέλα που θα δει στ' όνειρό της ότι χαιρετά κάποιον 

εξέχοντα άνθρωπο με χειραψία, προμηνύονται απολαύσεις και 

κοινωνική διάκριση. ημαίνει ακόμη πως οι φίλοι της θα έχουν 

μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό της. Αν δει πως ο άνθρωπος, με τον 

οποίο κάνει χειραψία, στεκόταν ψηλότερα από εκείνη, σημαίνει πως 

στην πορεία της θα συναντήσει εχθρότητα και εναντιώσεις. Αν 

όμως δει πως φορούσε γάντια, θα ξεπεράσει εύκολα αυτές τις 

δυσκολίες. Αν δείτε πως κάνατε χειραψία με κάποιον κατώτερό σας, 

σημαίνει πως θα σας αγαπήσουν και θα σας εκτιμήσουν για την 

ευγένεια και την καλοσύνη σας. Αν δείτε όμως ότι τα δικά σας 

χέρια ή τα χέρια του άλλου ήταν βρώμικα, σημαίνει πως θα βρείτε 

εχθρούς εκεί που περιμένατε φίλους. Για την κοπέλα που θα 

ονειρευτεί πως χαιρετά δια χειραψίας έναν υπέργηρο άντρα, 

προβλέπεται πως θα συναντήσει δυσκολίες εκεί που περίμενε να 

βρει διασκεδάσεις.  

 

Φειρόγραφο  

Αν ονειρευτείτε ένα μισοτελειωμένο χειρόγραφο, σημαίνει πως θα 

γνωρίσετε απογοητεύσεις. Αν το χειρόγραφο ήταν τελειωμένο και 

καθαρό, σημαίνει πως οι ελπίδες σας θα πραγματοποιηθούν. Αν 

δείτε πως δουλεύατε πάνω σε χειρόγραφο, σημαίνει ότι θα έχετε 

φόβους για την εκπλήρωση κάποιας ακριβής προσδοκίας σας, αλλά 

πρέπει να ξέρετε πως αν φανείτε τίμιος, θα έχετε επιτυχία στις 

επιχειρήσεις σας. Αν δείτε πως το χειρόγραφό σας απορρίφθηκε 

από τους εκδότες, σημαίνει πως για ένα διάστημα θα απελπιστείτε, 

αλλά αργότερα οι πιο κρυφές ελπίδες σας θα γίνουν 

πραγματικότητα. Αν χάσατε το χειρόγραφο, σημαίνει πως θ' 

απογοητευτείτε. Αν το δείτε να καίγεται, σημαίνει πως κάποια 

δουλειά σας θα σας φέρει κέρδη. Αν δείτε στα όνειρά σας ότι 

αναγνωρίζατε δικό σας χειρόγραφο, είναι προμήνυμα ότι 

επικίνδυνοι εχθροί θα χρησιμοποιήσουν γνώμες που διατυπώσατε 
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για να σας εκτοπίσουν και να καταλάβουν αυτοί τη θέση που εσείς 

διεκδικούσατε.  

 

Φειρομαντεία  

Αν ονειρευτείτε ότι λέγατε ή σας έλεγαν τη μοίρα σας, σημαίνει 

πως σκόπιμα θα ανακατευτείτε σε κάποιο προσβλητικό γεγονός και 

πως θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε οποιαδήποτε απόφασή 

σας. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει πως θα πρέπει 

να διαλέξει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Επίσης, σημαίνει πως θα 

δυσκολευτεί να βρει το δρόμο της στη δουλειά και την κοινωνική 

άνοδο. Για μια κοπέλα, ένα όνειρο με χειρομαντεία είναι 

προμήνυμα πως με τη συμπεριφορά της θα δημιουργήσει υποψίες. 

Αν δει πως οι παλάμες της ήταν κόκκινες, σημαίνει πως θα έχει 

πολλές φιλίες με άντρες, αλλά το γυναικείο φύλο θα την κατακρίνει. 

Αν δει πως διάβαζε τα σημάδια στις παλάμες άλλων, σημαίνει πως 

θα διακριθεί χάρη στην εξυπνάδα της. Αν δει πως διάβαζε τα 

σημάδια στην παλάμη ενός υπουργού, σημαίνει πως θα χρειαστεί 

φίλους για ν' αναδειχτεί.  

 

Φειροπέδες    
Αν δείτε στ’ όνειρό σας πως φορούσατε χειροπέδες, σημαίνει πως 

θα ενοχληθείτε από εχθρούς σας. Αν δείτε άλλους με χειροπέδες, 

σημαίνει πως θα εξουδετερώσετε αυτούς που σας πιέζουν και θα 

ξεπεράσετε τους φίλους σας. Αν απλώς δείτε χειροπέδες, σας 

απειλεί αρρώστια και κίνδυνος. Ακόμα, σας περιβάλλουν εχθροί. Αν 

κατορθώσατε να τις σπάσετε, είναι σημάδι πως θα ξεπεράσετε τα 

εμπόδια που δημιουργούν οι εχθροί σας.  

 

Φειρουργικά εργαλεία  

Σα χειρουργικά εργαλεία, στ' όνειρο, σημαίνουν απογοήτευση από 

τη συμπεριφορά φίλου.  

 

Φειρούργος  

Αν δείτε χειρούργο στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι κινδυνεύετε από 

εχθρούς που βρίσκονται σε στενή εμπορική συνεργασία μαζί σας. 

Για μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο προλέγει σοβαρή ασθένεια 

που θα της αφήσει ένα σοβαρό ψυχικό τραύμα.  
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Φέλι  

Είναι καλός οιωνός το να δείτε ότι μπορέσατε να πιάσετε χέλι: θα 

έχετε επιτυχία στις προσπάθειές σας. Αν όμως σας ξεγλίστρησε, η 

επιτυχία θα είναι παροδική. Φέλι σε καθαρά νερά, για μια γυναίκα, 

σημαίνει νέες αλλά προσωρινές απολαύσεις. Ένα ψόφιο χέλι, 

προλέγει ότι θα εξουδετερώσετε κακόβουλους εχθρούς.  

 

Φελιδόνι  

Σο να δείτε χελιδόνι στον ύπνο σας είναι σημάδι γαλήνης και 

οικογενειακής αρμονίας. Αν ονειρευτείτε πως είδατε ένα ψόφιο 

χελιδόνι, σημαίνει αναπόφευκτη μελαγχολία.  

 

Φελώνα    
Αν δείτε χελώνα στον ύπνο σας, είναι προμήνυμα πως κάποιο 

ασυνήθιστο περιστατικό θα σας προξενήσει μεγάλη χαρά και θα 

βελτιώσει τις επιχειρήσεις σας.  

 

Φέρια  

Αν ονειρευτείτε όμορφα χέρια, σημαίνει πως θα απολαύσετε 

διακρίσεις και θα ανεβείτε σύντομα στο επάγγελμα σας, όμως τα 

άσχημα και κακοσχηματισμένα χέρια προλέγουν απογοητεύσεις και 

φτώχεια. Αν δείτε αίμα πάνω τους, σημαίνει αποξένωση και άδικες 

επικρίσεις από την οικογένειά σας. Αν δείτε πως είχατε πληγωμένο 

χέρι, σημαίνει πως κάποιο άλλο πρόσωπο θα επιτύχει αυτό για το 

οποίο εσείς προσπαθείτε. Αν δείτε κομμένο χέρι, σημαίνει μοναχική 

ζωή, διότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να καταλάβουν τις απόψεις 

και τα αισθήματά σας.  

Αν δείτε πως κάψατε τα χέρια σας, σημαίνει πως θα υπερβείτε τα 

όρια της λογικής στον αγώνα σας για πλούτη και δόξα και θα 

χάσετε απ' αυτό. Αν δείτε τα χέρια σας καλυμμένα με τρίχες, 

σημαίνει πως δεν θα είστε σταθερός ηγετικός παράγοντας στον 

κύκλο σας. Αν δείτε τα χέρια σας μεγαλωμένα, σημαίνει πως θα 

προοδεύσετε σύντομα. Αν τα δείτε να μικραίνουν, προβλέπεται το 

αντίθετο. Αν δείτε τα χέρια σας λερωμένα, σημαίνει πως θα είστε 

άδικος με τους άλλους. Αν δείτε πως πλένατε τα χέρια σας, 

σημαίνει πως θα πάρετε μέρος σε κάποια γιορτή.  
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Για τη γυναίκα που θα δει πως θαύμαζε τα χέρια της, σημαίνει πως 

θα μπορέσει να διατηρήσει την αγάπη αυτού που εκτιμά. Αν 

θαύμαζε τα χέρια άλλων, σημαίνει πως θα υποστεί τη ζήλια ενός 

άντρα. Αν δει πως ένας άντρας της κρατούσε τα χέρια, σημαίνει 

πως θα ενδώσει σε άνομες απολαύσεις. Αν άφησε να της φιλήσουν 

τα χέρια, σημαίνει πως θα αρχίσουν τα σχόλια για την τιμή της. Αν 

δει πως κρατούσε φωτιά χωρίς να καίγονται τα χέρια της, σημαίνει 

πως θ' ανέβει σε ψηλές καίριες θέσεις. Αν δείτε πως τα χέρια σας 

ήταν δεμένα, σημαίνει πως θ' αντιμετωπίσετε δυσκολίες. Αν τα 

λύσατε, σημαίνει πως οι άλλοι θα υποταχτούν στην θέληση σας.  

Σο να ονειρευτείτε πως τα χέρια σας είναι καλυμμένα με πολλές 

τρίχες, όπως στα άκρα των ζώων, σημαίνει πως θα φερθείτε ύπουλα 

σε αθώους ανθρώπους και πως θα δημιουργήστε εχθρούς που θα 

προσπαθήσουν ν' ανατρέψουν τα σχέδιά σας.  Αν ονειρευτείτε 

βρώμικα νύχια χεριών, προμηνύεται ταπείνωση στην οικογένεια 

εξαιτίας συμπεριφοράς των παιδιών. Καλοπεριποιημένα νύχια, στ' 

όνειρο, σημαίνουν καλό γούστο,  επιμέλεια, υψηλά ιδανικά και 

συντηρητικότητα.  

 

Φηλή  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας μια χηλή (σχιστό πέλμα), είναι προμήνυμα 

ότι κάποια ασυνήθιστη αρρώστια σας απειλεί, και ακόμη, καλά θα 

κάμετε να αποφύγετε τη φιλία ξένων προσώπων.  

 

Φήνα  

Αν ονειρευτείτε πως σας ενόχλησαν χήνες με τις φωνές τους, 

σημαίνει ότι κάποιος συγγενής σας θα πεθάνει. Αν δείτε χήνες να 

κολυμπούν, σημαίνει πως η περιούσια σας μεγαλώνει. Αν τις δείτε 

σε ένα μέρος με βλάστηση, σημαίνει πως η επιτυχία σας είναι 

εξασφαλισμένη. Αν όμως τις δείτε ψόφιες, σημαίνει πως θα χάσετε 

κάτι και θα δυσαρεστηθείτε. Για έναν ερωτευμένο, οι χήνες 

δείχνουν πως η σχέση του είναι ζηλευτή. Αν δείτε πως μαζεύατε 

χήνες, σημαίνει ότι θα αγοράσετε κτηματική περιουσία. Αν τις 

τρώγατε, σημαίνει πως τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι υπό 

αμφισβήτηση.  

 

Φήρα  
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Σο να ονειρευτείτε ότι είστε χήρα, προμηνά ότι θα αντιμετωπίσετε 

φασαρίες που θα προέρχονται από κακοποιά πρόσωπα. Για έναν 

άνδρα, το να ονειρευτεί ότι παντρευότανε μια χήρα, είναι σημάδι 

πως κάποιο αγαπημένο του έργο έχει καταστραφεί σε 

απογοητευτικό βαθμό.  

 

Φιλιομετρικός στύλος  

Σο να ονειρευτείτε ότι περνούσατε μπρος από χιλιομετρικούς 

στύλους, δεν είναι και πολύ καλό όνειρο: προμηνά αμφιβολίες και 

φόβους για τις επιχειρήσεις και τον έρωτα. Αν είδατε τους στύλους 

πεσμένους, χρειάζεται προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων 

και ακόμα σημαίνει ανοργανωσιά στις δουλειές σας.  

 

Φιόνι    
Αν δείτε στ’ όνειρό σας χιόνι, σημαίνει γενικά ατυχία. Ακόμη, θα 

αντιμετωπίσετε κάποια αρρώστια και μια υπόθεση καθόλου 

ικανοποιητική. Αν δείτε πως βρισκόσαστε σε χιονοθύελλα, 

προβλέπεται λύπη και αποθάρρυνση, ένεκα αδυναμίας να 

διασκεδάσετε. Αυτό το όνειρο γενικά ακολουθείται από 

απογοήτευση. Αν δείτε πως τρώγατε χιόνι, δεν θα μπορέσετε να 

πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. Αν δείτε βρώμικο χιόνι, 

σημαίνει πως η τιμή σας θα κηλιδωθεί και πως θα προσπαθήσετε να 

συμφιλιωθείτε με κάποιο πρόσωπο που περιφρονείτε. Αν δείτε χιόνι 

να λιώνει, σημαίνει πως οι φόβοι σας θα μετατραπούν σε χαρά. Αν 

δείτε στ’ όνειρό σας ότι παρακολουθούσατε μεγάλες νιφάδες 

χιονιού να πέφτουν, προβλέπεται καβγάς με την αγαπημένη σας, 

που θα γίνει σοβαρότερος λόγω οικονομικής δυσπραγίας.  

Αν δείτε βουνά σκεπασμένα με χιόνι, προβλέπεται πως οι φιλοδοξίες 

και οι επιθυμίες σας δεν θα πραγματοποιηθούν. Αν δείτε 

χιονισμένες εκτάσεις να λάμπουν κάτω από τον ήλιο, μπορείτε να 

αισιοδοξείτε ότι θα αντεπεξέλθετε στις δυσκολίες και θ' 

αποκτήσετε δύναμη. Η κοπέλα που θα δει πως γλιστρούσε πάνω σε 

χιόνι με έλκηθρο, θα συναντήσει αντιδράσεις λόγω της εκλογής του 

αγαπημένου της και θα χάσει την υπόληψή της. Αν δείτε πως 

παίζατε χιονοπόλεμο, θα πρέπει ν' αντισταθείτε σε ορισμένες 

καταστάσεις, από την ορθότητα της κρίσης σας θα εξαρτηθεί η 

επιτυχία σας. Αν δείτε πως σας σκέπαζε το χιόνι ή πως χαθήκατε σε 

μια χιονισμένη περιοχή, θα πρέπει να ετοιμαστείτε για κάποια 

κακοτυχία.  
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Φιονίστρες  

Αν ονειρευτείτε πως υποφέρατε από χιονίστρες, σημαίνει ότι θα 

οδηγηθείτε σε μια κακή διαπραγμάτευση εξαιτίας της υπερβολικής 

ανησυχίας φίλου ή συνεταίρου. Αυτό το όνειρο προμηνύει επίσης 

μια δική σας αρρώστια ή ατύχημα.  

 

Φλόη  

Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ ευνοϊκό όνειρο:  δίνει πολλές 

υποσχέσεις για μια ευτυχισμένη και υψηλού επιπέδου ζωή, γεμάτη 

πλούτο, φήμη ασφαλή ταξίδια και ομαλές σχέσεις μεταξύ των 

ερωτευμένων.  Αν στον ορίζοντα, πέρα από την πράσινη χλόη, 

υπάρχουν απόκρημνα βουνά, τότε να περιμένετε μικροενοχλήσεις, 

που όμως θα είναι παροδικές.  

 

Φοίρος  

Αν ονειρευτείτε γερούς και παχιούς χοίρους, είναι προμήνυμα 

σχετικής επιτυχίας στις επιχειρήσεις. Αν τους είδατε να κυλιούνται 

στη λάσπη, χρειάζεται προσοχή στις σχέσεις σας και τις 

συναλλαγές σας. Για μια γυναίκα, αυτό το όνειρο προμηνά ζημιάρη 

και άπληστο σύντροφο, αλλά με πιθανότητες να είναι πλούσιος.  

 

Φοιρινό κρέας  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι τρώγατε χοιρινό κρέας, είναι σημάδι ότι 

θα έχετε ν' αντιμετωπίσετε φασαρίες. Αν απλώς το είδατε, σημαίνει 

ότι θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες με θαυμαστή 

ευλυγισία.  

 

Φοιρομέρι  

Αν ονειρευτείτε χοιρομέρι, είναι σημάδι ότι σας χρησιμοποιούν με 

δόλιο τρόπο για αθέμιτες επιδιώξεις. Σο να δείτε ότι κόβετε 

μεγάλες φέτες χοιρομέρι, σημαίνει ότι θα μπορέσετε με επιτυχία 

να ξεπεράσετε τις αντιθέσεις. Αν δείτε πως εμπορεύεστε 

χοιρομέρι, σημαίνει ευημερία και καλή υγεία. Αν το τρώγατε, 

χρειάζεται προσοχή για να μη χάσετε κάτι πολύτιμο. Σο να 
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ονειρευτείτε ότι κάποιοι μαγειρεύουν χοιρομέρι και σας μυρίζει 

προμηνά ότι θα ωφεληθείτε από επιτυχημένες ενέργειες τρίτων.  

 

Φολέρα  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι υπάρχει επιδημία χολέρας, σημαίνει πως 

θα υπάρξουν απογοητεύσεις στις επιχειρήσεις σας και πως η 

γυναίκα ή η ερωμένη σας θα σας καταρρακώσουν. Αν δείτε πως 

προσβληθήκατε από χολέρα, σημαίνει πως με δεξιοτεχνία θα 

κρατήσετε τις επιχειρήσεις σας μακριά από προβλήματα. Αν δείτε 

ότι προσπαθούσατε ν' αποφύγετε τη μόλυνση, σημαίνει πως κάποια 

προβλήματα που φαίνονται αξεπέραστα σας ακολουθούν. Αν δείτε 

ότι η χολέρα ερημώνει τη χώρα, είναι προμήνυμα αρρώστιας και 

πολλών απογοητεύσεων.  

 

Φοροδιδάσκαλος  

Αν δείτε στον ύπνο σας ένα χοροδιδάσκαλο, είναι σημάδι ότι θα 

παραμελήσετε σημαντικές υποθέσεις για να ασχοληθείτε με 

επιπολαιότητες. Για μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ο 

αγαπημένος της ήταν χοροδιδάσκαλος, είναι προμήνυμα ότι θα έχει 

ένα φίλο σύμφωνο με τις απόψεις της σ' ό,τι αφορά τις 

διασκεδάσεις και τη ζωή.  

 

Φορός  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε ένα πλήθος εύθυμα παιδιά να 

χορεύουν, σημαίνει --για του παντρεμένους-- υπάκουα και έξυπνα 

παιδιά και ένα χαρούμενο και άνετο σπιτικό. Για τους νέους 

ανθρώπους, σημαίνει εύκολα καθήκοντα και πολλές απολαύσεις. Αν 

δείτε ηλικιωμένους να χορεύουν, σημαίνει λαμπρότερες προοπτικές 

για τις επιχειρήσεις. Αν δείτε πως χορεύατε ο ίδιος, θα σας έρθει 

κάποια αναπάντεχη καλή τύχη. Αν δείτε στ’ όνειρό σας ωραίους κι 

ομορφοντυμένους ανθρώπους να χορεύουν στους ήχους θελκτικής 

μουσικής, είναι πολύ ικανοποιητικός οιωνός. Αν αισθανθήκατε 

μελαγχολία και στενοχώρια εξαιτίας της αδιαφορίας που τυχόν σας 

έδειξαν άλλοι, κάποιος θάνατος θα πρέπει να αναμένεται σύντομα 

στην οικογένεια. Γρήγορος χορός, στ' όνειρο, είναι σημάδι πως οι 

απασχολήσεις σας θα είναι εύκολες και ευχάριστες. Αν 

ονειρευτείτε νέγρους να χορεύουν, σημαίνει πως θα χαλάσετε το 

κέφι σας με αβάσιμες στενοχώριες.  
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Σο να ονειρευτείτε τον αγαπημένο σας να χορεύει γρήγορο χορό, 

προμηνά ότι ο σύντροφός σας θα είναι ευχάριστος και με 

αισιόδοξο χαρακτήρα. Αν δείτε στον ύπνο σας άλλους να χορεύουν 

μινουέτο, είναι σημάδι ευχάριστης συντροφιάς. Σο να χορεύετε 

εσείς μινουέτο, σημαίνει καλοτυχία και οικογενειακές χαρές.  

 

Φορταρικά  

Αν ονειρευτείτε ότι τρώγατε χορταρικά, είναι σημάδι περίεργης 

τύχης: ενώ νομίζατε ότι είστε τρομερά επιτυχημένος για ένα 

διάστημα, θα διαπιστώσετε με θλίψη ότι σας έχουν χρησιμοποιήσει 

άλλοι για δικό τους όφελος. Μαραμένα ή σάπια χορταρικά είναι 

προμήνυμα θλίψης. Για μια νέα κοπέλα, το να ονειρευτεί ότι 

ετοίμαζε χορταρικά για γεύμα, σημαίνει ότι θα χάσει αγαπημένο 

εραστή, αλλά θ' αποχτήσει αφοσιωμένο σύζυγο.  

 

Φορτολίβαδο  

Σο χορτολίβαδο, στ' όνειρο, προμηνά ευχαριστήσεις, πλούτο και 

επικράτηση.  Ψστόσο, οι πιο κοντινοί φίλοι σας θα δεχτούν με 

επιφύλαξη και σκεπτικισμό την κοινωνική και οικονομική σας άνοδο 

και θα σας επικρίνουν για έλλειψη αρχών. Καταπράσινο 

χορτολίβαδο, είναι σημάδι πως πολύ σημαντικά περιστατικά θα 

κρατήσουν το ενδιαφέρον σας σε ένταση.  

 

Φουρμάδες  

Αν ονειρευτείτε πως είδατε χουρμάδες πάνω στα δέντρα που τους 

παράγουν, σημαίνει ευημερία και ευτυχισμένη ένωση, αν όμως 

τους δείτε στο εμπόριο, είναι σημάδι ανέχειας και στενοχώριας.  

 

Φορωδία  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας χορωδία, είναι προμήνυμα ότι μπορείτε να 

περιμένετε ένα χαρούμενο περιβάλλον στη θέση της κατήφειας και 

της δυσαρέσκειας. Για μια νέα γυναίκα που θα δει ότι τραγουδούσε 

σε χορωδία, σημαίνει ότι θα είναι δυστυχισμένη επειδή ο 

αγαπημένος της θα προσέχει άλλες.  

 

Φρέος  
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Σο χρέος, στο όνειρο, είναι μάλλον κακός οιωνός: προμηνύει 

στενοχώριες στην εργασία και στον έρωτα, και αγώνες για 

κατάρτιση και αυτάρκεια, αν όμως καταφέρατε ν' αντιμετωπίσετε 

όλες τις υποχρεώσεις σας, οι υποθέσεις σας θα πάρουν ευνοϊκή 

τροπή.  

 

Φρεοκοπημένος  

Αν ονειρευτείτε πως είστε χρεοκοπημένος σημαίνει πως δεν πρέπει 

να κάνετε τα χατίρια των άλλων, μια που μπορείτε να προοδεύσετε  
στηριζόμενος στις δικές σας ικανότητες. τενοχώριες σας 

περιμένουν εξαιτίας αποτυχίας οφειλόμενης στη διστακτικότητά 

σας. Αν δείτε πως άλλοι ήταν χρεοκοπημένοι, σημαίνει πως θα 

συναντήσετε τίμιους ανθρώπους στις συναλλαγές σας, που ίσως 

όμως σας κάνουν κακό με την τιμιότητά τους. Για μια νέα γυναίκα, 

αυτό το όνειρο σημαίνει πως ο αγαπημένος της είναι τίμιος και 

πιστός, αλλά πως θα της δημιουργήσει άλλα προβλήματα.  

 

Φρεοκοπία  

Ένα τέτοιο όνειρο προμηνά μερική κατάρρευση στις επιχειρήσεις 

και εξασθένηση των πνευματικών ικανοτήτων. Είναι επίσης 

προειδοποίηση για να εγκαταλείψετε τις κερδοσκοπίες.  

 

Φρήμα  

Αν ονειρευτείτε πως βρήκατε χρήματα, προβλέπονται 

μικροενοχλήσεις, αλλά και μεγάλη ευτυχία. Επίσης, θ' ακολουθήσουν 

αλλαγές. Αν δείτε πως δώσατε χρήματα, σημαίνει ατυχία. Αν δείτε 

πως δεχόσαστε χρυσό, σημαίνει μεγάλη ευημερία και πολλές 

απολαύσεις. Αν δείτε πως χάσατε χρήματα, σημαίνει άσχημες ώρες 

στο σπίτι και στενοχώρια στη δουλειά. Αν δείτε πως μετρήσατε τα 

χρήματά σας και βρήκατε έλλειμμα, σημαίνει πως θ' ανησυχήσετε 

λόγω πληρωμών. Αν δείτε πως κλέψατε χρήματα, σημαίνει πως 

είσαστε σε κίνδυνο και πρέπει να προσέξετε.  

Αν δείτε πως καταθέτατε χρήματα, σύντομα θα απολαύσετε πλούτο 

και άνεση. Αν δείτε πως κατάπιατε νόμισμα, σημαίνει πως έχετε 

κλίση στη φιλοχρηματία. Αν δείτε πως περιμένατε ένα ποσό 

χρημάτων, σημαίνει πως έχετε ταυτόχρονα πλούτη και ευτυχία. Αν 

δείτε πως βρήκατε ένα πακέτο με χαρτονομίσματα και πως μια νέα 
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γυναίκα το διεκδικεί, σημαίνει ότι θα έχετε απώλεια σε κάποια 

επιχείρηση εξαιτίας της παρεμβολής μιας φίλης σας. Μετά από αυτό 

το όνειρο πρέπει να προσέξετε πως ξοδεύετε τα χρήματά σας. Αν 

δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε μπόλικα μετρητά χρήματα, που όμως 

τα έχετε δανειστεί, σημαίνει ότι θα θεωρείστε σαν αξιόλογος 

άνθρωπος, αλλά εκείνοι που θα έρχονται σε στενή επαφή μαζί σας 

θα σας βρίσκουν παραδόπιστο και χωρίς αισθήματα. Για μια νέα 

γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι ξοδεύει χρήματα που έχει δανειστεί, 

είναι σημάδι ότι οι απάτες που χρησιμοποιεί θα της κοστίσουν 

ακριβά, και ότι εξαιτίας αυτών θα χάσει έναν πολύ καλό φίλο.  

Αν δείτε στον ύπνο σας χρηματοκιβώτιο, σημαίνει ευνοϊκή τροπή 

για το εμπόριο και τον έρωτα που θεωρούσατε μέχρι τώρα 

απογοητευτικά. Σο να δείτε ότι προσπαθούσατε να ξεκλειδώσετε 

χρηματοκιβώτιο είναι σημάδι ότι θα στενοχωρηθείτε για τα σχέδιά 

σας που δεν παίρνουν γρήγορα μορφή. Αν δείτε ότι βρήκατε 

χρηματοκιβώτιο άδειο, προμηνύονται φασαρίες σχετικά με την 

επιστροφή χρημάτων τα οποία σας οφείλουν. Αν το χρηματοκιβώτιο 

ήταν γεμάτο, ανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές για σας. Αν δείτε 

χρηματοκιβώτιο για τιμαλφή, σημαίνει ότι η περιουσία σας θα 

εκπλήξει πολλούς, γιατί δεν δίνετε την εντύπωση πλουσίου. Αν οι 

πόρτες του χρηματοκιβωτίου ήταν ανοιχτές, σημαίνει απώλεια και 

δόλο από ανθρώπους της εμπιστοσύνης σας.  

 

Φριστός  

Αν ονειρευτείτε πως κοιτάζατε το Φριστό βρέφος να τον 

προσκυνούν οι μάγοι, σημαίνει πολλές ειρηνικές μέρες γεμάτες 

πλούτο και γνώση, μπόλικη χαρά και ικανοποίηση. Αν τον 

ονειρευτήκατε στον κήπο της Γεσθημανής, βαριά λύπη θα γεμίσει 

την ψυχή σας και θα νιώσετε μεγάλο πόθο για αλλαγή και 

πλατωνικών έρωτα. Αν τον είδατε στο ναό να διώχνει τους 

εμπόρους, σημαίνει ότι θα εξουδετερώσετε κακούς εχθρούς και θα 

ευοδωθούν οι τίμιες προσπάθειες σας.  

 

Φριστουγεννιάτικο δέντρο  

Αν δείτε στον ύπνο σας χριστουγεννιάτικο δέντρο, σημαίνει 

χαρούμενες μέρες και ευοίωνες προοπτικές. Αν δείτε 

χριστουγεννιάτικο δέντρο ξεστολισμένο, είναι προμήνυμα κάποιου 

οδυνηρού περιστατικού που θα ακολουθήσει τις καλές μέρες.  
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Φρόνος  

Σο να ονειρευτείτε οτιδήποτε που έχει σχέση με το χρόνο, προμηνά 

περίοδο ψυχικού άγχους. Σελικά όμως, με μεγάλες προσπάθειες, θ' 

ανακαλύψετε την εσωτερική δύναμή σας που σας επηρεάζει 

άσχημα και θα την καταπολεμήσετε οριστικά.    
 

Φρυσάνθεμα  

Αν δείτε στον ύπνο σας πως μαζεύατε λευκά χρυσάνθεμα, σημαίνει 

απώλεια και αμηχανία. Αν τα χρυσάνθεμα ήταν χρωματιστά, 

προμηνύονται ευχάριστοι δεσμοί. Αν δείτε μπουκέτο από 

χρυσάνθεμα, σημαίνει ότι θα σας προσφερθεί αγάπη, αλλά μια 

ανόητη φιλοδοξία θα σας κάνει να την παραμερίσετε.  

Αν δείτε πως διαβαίνατε μια λεωφόρο με λευκά χρυσάνθεμα 

ανάμεσα στα οποία πρόβαλε εδώ εκεί και κάποιο κίτρινο, είναι 

προμήνυμα ενός παράξενου αισθήματος απώλειας και πικρίας, που 

θα δεσπόσει την ψυχή σας. Αν, ενώ κοιτάζατε αυτά τα λευκά άνθη 

καθώς περνούσατε, νιώσατε ξαφνικά το πνεύμα σας να αφήνει την 

ψυχή σας και ακούσατε μια φωνή να κραυγάζει δυνατά «Δόξα σοι 

Κύριε, Δημιουργέ μου», είναι σημάδι πως κάποια κρίση κρέμεται 

πάνω από το κεφάλι σας στο κοντινό μέλλον. Αν μέσα σ' αυτό το 

πλαίσιο δείτε κάποιον από τους φίλους σας να πεθαίνει και άλλους 

να είναι βυθισμένοι σε σκέψεις σχετικά με τις πνευματικές και 

επίγειες ανάγκες, θα απολαύσετε τη ζωή στο πιο βαθύ της νόημα. 

υχνά ο θάνατος είναι κοντά σας με τέτοια όνειρα. Αν 

ονειρευτείτε χρυσάνθεμα, είναι μια προειδοποίηση ότι θα λάβετε 

ικανοποίηση, αλλά η λιτότητα θα πρέπει να γίνει σκοπός σας.  

 

Φρυσός  

Αν ονειρευτείτε πως κρατούσατε χρυσό, θα είστε ασυνήθιστα 

τυχερός στις επιχειρήσεις σας. Για τη γυναίκα που θα δει πως 

παίρνει χρυσά δώρα, σημαίνει πως θα παντρευτεί έναν πλούσιο 

αλλά φιλοχρήματο άντρα. Αν δείτε πως βρήκατε χρυσό, σημαίνει 

πως οι μεγάλες σας ικανότητές θα σας κάνουν να φτάσετε πολύ 

ψηλά. Αν δείτε πως χάσατε χρυσό, θα χάσετε την μεγαλύτερη 

ευκαιρία της ζωής σας από αμέλεια. Αν δείτε πως βρήκατε φλέβα 

χρυσού, σημαίνει πως θα αναταθεί κάποια δύσκολη αλλά τιμητική 

αποστολή. Αν δείτε πως δουλεύατε ευχαρίστως σε ορυχείο χρυσού, 
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σημαίνει πως θα καταπατήσετε δικαιώματα άλλων και πως θα 

πρέπει να προσέξετε οικογενειακά σκάνδαλα.  

 

Φρυσόψαρα  

Σο να ονειρευτείτε χρυσόψαρα, είναι προμήνυμα πολλών επιτυχιών 

και ευχάριστων περιπετειών. Για μια νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο 

σημαίνει δεσμό με πλούσιο και ευχάριστο άντρα. Αν όμως τα ψάρια 

ήταν άρρωστα ή ψόφια, τότε την περιμένουν μεγάλες 

απογοητεύσεις.  

 

Φτένισμα  

Αν ονειρευτείτε πως χτενίζατε τα μαλλιά κάποιου, σημαίνει ότι ένας 

φίλος ή συγγενής θ' αρρωστήσει ή θα πεθάνει. Ακόμη, είναι σημάδι 

παρακμής φιλίας ή απώλειας ιδιοκτησίας.  

 

Φτύπημα  

Φτύπημα, στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι θα πάθετε κάποια ζημιά. Αν 

δείτε πως δεχτήκατε χτύπημα, θα σας απειλήσει διανοητική 

διαταραχή. Αν δείτε πως χτυπήσατε υπερασπιζόμενος τον εαυτό 

σας, θα ακολουθήσει άνοδος στις επιχειρήσεις σας.  

 

Φτύπος  

Αν ακούσατε χτύπο στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι θα λάβετε 

σοβαρές ειδήσεις. Αν το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό ώστε να 

ξυπνήσετε, σημαίνει πως τα νέα θα έχουν επάνω σας μεγάλη 

επίδραση.  

 

Φυλοπίτες  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας χυλοπίτες, σημαίνει ανώμαλες ορέξεις και 

επιθυμίες, θα υπάρξουν όμως και καλές προϋποθέσεις μετά από 

αυτό το όνειρο.  

 

Φύτρα  

Σο να δείτε χύτρες στον ύπνο σας σημαίνει ότι σας περιμένει 

σκληρή δουλειά και πολλά καθήκοντα. Αν δείτε χύτρα όπου να 
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βράζει νερό, οι δυσκολίες σας γρήγορα θα δώσουν τόπο σε μια 

καλή αλλαγή. πασμένη χύτρα, σημαίνει αποτυχία ύστερα από 

μεγάλη προσπάθεια για την κατάκτηση της επιτυχίας. Για μια νέα 

γυναίκα, το να δει στον ύπνο της μουντζουρωμένη χύτρα, δεν είναι 

καλός οιωνός για τον έρωτα και το γάμο. Αλλά χύτρα καθαρή ή 

χρωματιστή, σημαίνει ελευθερία και νόστιμο και αξιόλογο σύζυγο.  

 

Φύτρα τσαγιού  

Αν δείτε χύτρα τσαγιού στον ύπνο σας, είναι προμήνυμα ξαφνικών 

ειδήσεων που θα σας στενοχωρήσουν. Για μια γυναίκα, το να δει 

ότι χύνει από χύτρα καθαρό κρύο νερό, είναι προάγγελμα 

αναπάντεχης χαράς.  

 

Φώρα  

Αν ονειρευτείτε πως βρίσκεστε σε μιαν όμορφη και εύφορη χώρα, 

όπου αφθονούν τα πλούσια χωράφια με δημητριακά και τρέχουν 

ποτάμια με ξάστερο νερό, σημαίνει ότι πλησιάζετε σε μια 

πραγματική ακμή ευημερίας, θα συσσωρεύσετε πλούτο και θα 

μπορέσετε να ζήσετε καλά σε οποιαδήποτε χώρα. Αν ονειρευτείτε 

μια χώρα ξερή και γυμνή, θα ιδείτε και θ' ακούσετε για 

ταραγμένους καιρούς. Προμηνύονται πείνα και αρρώστιες.  

 

Φωράφι  

παρμένο χωράφι, στ' όνειρο, προμηνά πάντοτε καλό. Αν δείτε ότι 

το χωράφι έχει λόφους και είναι βραχώδες, σημαίνει ότι πρέπει να 

είστε πολύ προσεχτικός, γιατί θα χρειαστεί να φροντίσετε και να 

συντηρήσετε άλλους που χρειάζονται τη βοήθειά σας. Αν το χωράφι 

έχει ήδη καρπούς, προμηνά ευχάριστες απασχολήσεις και σταθερή 

μελλοντική πρόοδο. Φωράφι με χαλασμένα σιτηρά, ξερά και ξερή 

γη, προοιωνίζεται αγώνες χωρίς καλό αποτέλεσμα.  

Πράσινο χωράφι με καλαμπόκια μεστά, η άλλα σιτηρά, είναι 

προμήνυμα ευημερίας και ευτυχίας για όλους και προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Υρεσκοοργωμένο χωράφι προμηνά γρήγορη άνοδο, 

πλούτο, επιτυχία και τιμητικές διακρίσεις. Φωράφια, στ' όνειρο, που 

είναι έτοιμα για σπορά, σημαίνουν ότι θα ανταμειφθείτε σύντομα 

για τους κόπους και τους αγώνες σας για σταδιοδρομία. Σο να 

ονειρευτείτε ότι ατενίζατε χωράφια από μακριά, είναι σημάδι πως 
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θα σας ανοιχτούν μεγάλοι δρόμοι για την απόχτηση ευημερίας και 

ευτυχίας.    
 

Φωριό  

Αν ονειρευτείτε ότι βρεθήκατε σε χωριό, σημαίνει καλή υγεία, 

ασφάλεια και σιγουριά. Σο να δείτε στον ύπνο σας ότι 

επισκεφτήκατε το χωριό όπου είχατε περάσει τα παιδικά σας 

χρόνια, είναι προμήνυμα ευχάριστων εκπλήξεων και καλών 

ειδήσεων από φίλους που βρίσκονται μακριά. Αν δείτε ότι το χωριό 

ήταν ερειπωμένο ή αν το όνειρο ήταν χωρίς σαφήνεια, είναι σημάδι 

ότι επίκειται θλίψη.  

 

Φωρισμός  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι αποχωρίζεστε φίλους σας, σημαίνει πως 

θ' αντιμετωπίσετε ορισμένες δυσκολίες στην καθημερινή σας ζωή  

 

Χάθα πατώματος 

Χάθες πατώματος, στ' όνειρο, προμηνούν ευχάριστες προοπτικές 

και χαρούμενα νέα από ξενιτεμένους. Αν δείτε ότι οι ψάθες ήταν 

παλιές και κουρελιασμένες, θα έχετε ν' αντιμετωπίσετε 

καταστάσεις πάρα πολύ ενοχλητικές.  

 

Χάθα σκουπίσματος ποδιών  

Αναποδιές και θλίψη μπορείτε να περιμένετε ύστερα από ένα 

τέτοιο όνειρο. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να σας ταπεινώσουν και 

θα το κατορθώσουν ως ένα βαθμό, αν δεν λάβετε τα μέτρα σας 

και κυρίως αν δεν προσέξετε τις κοινωνικές συναναστροφές σας 

και τους συνεργάτες σας.  

 

Χαλίδι  

Σο ψαλίδι, στ' όνειρο, είναι κακός οιωνός: οι παντρεμένες γυναίκες 

θα είναι ζηλότυπες και δεν θα εμπιστεύονται τους άντρες τους, οι 

ερωτευμένοι θα καβγαδίζουν και θα κατηγορούν ο ένας τον άλλο, 

δυσκολίες θα υπάρξουν και στον τομέα της δουλειάς. Αν δείτε στ’ 

όνειρό σας ότι ακονίζατε το ψαλίδι σας, προμηνύεται ότι θα κάνετε 

κάτι που απεχθάνεστε. Αν δείτε πως χαλάσατε ένα ψαλίδι, 
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προβλέπονται καβγάδες και ίσως χωρισμοί στο κοντινό περιβάλλον 

σας.  Αν δείτε πως χάσατε ψαλίδι, σημαίνει ότι θα προσπαθήσετε 

να ξεφύγετε από δυσάρεστες καταστάσεις. Αν δείτε στ’ όνειρό 

σας μια μεγάλη ψαλίδα, σημαίνει πως θα είστε μίζερος και 

αντιπαθητικός κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας. Αν δείτε 

σπασμένη ψαλίδα, σημαίνει πως θα χάσετε τους φίλους σας και θα 

απομονωθείτε λόγω της εκκεντρικής συμπεριφοράς σας.  

 

Χαραγορά  

Αν ονειρευτείτε πως επισκέπτεστε ψαραγορά, μπορείτε να 

περιμένετε ευχαρίστηση και διασκέδαση. Αν δείτε στον ύπνο σας 

χαλασμένα ψάρια, σημαίνει πως κάποιο σύννεφο θα σκιάσει την 

ευτυχία σας. Σο δίχτυ του ψαρέματος προλέγει πολλές μικροχαρές, 

εκτός αν δείτε πως ήταν σκισμένο, οπότε σας περιμένουν 

απογοητεύσεις.  

 

Χαράς  

Σο να δείτε ψαρά στον ύπνο σας προμηνά, ότι βρίσκεστε πολύ 

κοντά στην πιο μεγάλη ευημερία που θα μπορούσατε ποτέ να 

φανταστείτε. Αν ονειρευτείτε αγκίστρι ψαρέματος, είναι σημάδι 

πως θα σας παρουσιαστούν ευκαιρίες για να δημιουργήσετε 

περιουσία και μεγάλο όνομα, και θα το επιτύχετε αν πράγματι 

μπορέσετε να επωφεληθείτε και να τις αξιοποιήσετε.  

 

Χάρεμα  

Αν δείτε πως πιάσατε ψάρι, είναι καλό. Αν δεν καταφέρατε να το 

πιάσετε, θα είναι κακό για σας.  

 

Χάρια  

Αν ονειρευτείτε ψάρια που κολυμπούν σε καθαρά νερά, σημαίνει 

πως θα ευνοηθείτε από τους πλούσιους και δυνατούς. Σα ψόφια 

ψάρια στ' όνειρο σημαίνουν χάσιμο περιουσίας και δύναμης, σαν 

επακόλουθο μιας μεγάλης ατυχίας. Για τη νέα γυναίκα που 

ονειρεύτηκε ψάρια, σημαίνει πως σύντομα θα συνδεθεί με έναν 

ωραίο και ταλαντούχο άντρα. Αν δείτε πως πιάνατε μικρά ψαράκια, 

σημαίνει πως οι εχθροί σας θα προσπαθήσουν να σας διαβάλουν, 

αλλά εσείς θα ξεφύγετε από την άσχημη κατάσταση.  Αν δείτε πως 



ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος! 

 

366 
 

πιάνατε ψάρια ενώ είσαστε μέσα στο νερό, σημαίνει πως θα 

δημιουργήσετε περιουσία βασισμένοι στις δικές σας δυνάμεις. Αν 

δείτε πως ψαρεύατε, σημαίνει πως θα αναπτύξετε ενεργητικότητα 

και θα σημειώσετε επιτυχία στις προσπάθειες σας.  

 

Χείρες  

Αν δείτε ψείρες στον ύπνο σας, να περιμένετε στενοχώρια. Αν 

ονειρευτείτε ψείρες πάνω σε ζώα, είναι σημάδι απώλειας και πείνας. 

Σο να δείτε πως είχατε ψείρες επάνω σας, σημαίνει ότι η 

συμπεριφορά σας θα σας κάνει αντιπαθητικό στον κύκλο σας. Αν 

δείτε στ’ όνειρό σας ότι πιάνατε ψείρες, προλέγεται αρρώστια και 

νοσηρότητα. Όνειρο με ψείρες γενικά προμηνά επισφαλή υγεία. 

Ακόμη σημαίνει ότι οι εχθροί σας θα προσπαθήσουν να σας 

δημιουργήσουν ενοχλητικές καταστάσεις, προβαίνοντας σε 

ύπουλες ενέργειες και υπονομεύοντας τις επιχειρηματικές σας 

προσπάθειες.  

 

Χευδάργυρος  

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι δουλεύετε με ψευδάργυρο, σημαίνει 

σημαντική πρόοδο. Οι επιχειρήσεις σας θα πάρουν μεγάλη και 

ζωηρή άνοδο σε πολλές κατευθύνσεις. Σο να ονειρευτείτε 

ψευδάργυρο είναι υπόσχεση για μια μεγάλη επιτυχία που βρίσκεται 

πολύ κοντά σας.  

 

Χεύτης 

Αν ονειρευτείτε πως είπατε ψέματα για να γλιτώσετε κάποια 

τιμωρία, σημαίνει πως θα φερθείτε άτιμα σε κάποιο αθώο πρόσωπο. 

Αν δείτε πως είπατε ψέματα για να προστατέψετε κάποιο φίλο από 

βαριά τιμωρία, σημαίνει πως θα δεχτείτε άδικες επικρίσεις, αλλά θα 

τις ξεπεράσετε και θα απολαύσετε τα προνόμια ενός ξεχωριστού 

ανθρώπου. Αν ονειρευτείτε πως άλλοι είπαν ψέματα, σημαίνει πως 

υπάρχουν πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να σας απογοητεύσουν. 

Αν νομίσατε, στ' όνειρο σας, ότι κάποιοι σας είπαν ψευτιές, 

σημαίνει ότι θα χάσετε την πίστη σας για ένα έργο που είχατε 

σκοπό να κάνετε. Αν δείτε ότι κάποιος σας αποκάλεσε ψεύτη, 

σημαίνει ότι θα ενοχληθείτε από δόλια πρόσωπα.   Για μια γυναίκα, 

το να ονειρευτεί ότι ο αγαπημένος της είναι ψεύτης σημαίνει πως η 

άπρεπη συμπεριφορά του θα της κοστίσει την απώλεια φίλου.  
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Χήσιμο ψωμιού  

Σο όνειρο αυτό είναι δυσμενές για μια γυναίκα. Προμηνά κακή 

υγεία και πολλά παιδιά, φτώχεια και απουσία υποστηρικτών.  

 

Χήφος  

Σο να δείτε στον ύπνο σας ότι ψηφίζατε για οτιδήποτε, είναι 

προμήνυμα ότι θα μπλεχτείτε σε ταραχές που θα έχουν αντίχτυπο 

σε ολόκληρη την κοινότητα σας. Αν ονειρευτείτε ότι ψηφίζατε με 

δόλο, είναι σημάδι ότι η ατιμία θα καταπνίξει και τις πιο έντιμες 

πλευρές του χαρακτήρα σας.  

 

Χίθυρος  

Αν ονειρευτείτε πως ακούσατε ψίθυρο, σημαίνει ότι θα ενοχληθείτε 

από το κουτσομπολιό ανθρώπων που είναι πολύ κοντά σας. Αν δείτε 

στον ύπνο σας ότι κάποιος σας ψιθύριζε συμβουλές ή 

προειδοποίηση, είναι σημάδι ότι πράγματι σας χρειάζεται 

συμπαράσταση και συμβουλή.  

 

Χυγείο  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ψυγείο, σημαίνει πως η εγωιστική 

συμπεριφορά σας θα πληγώσει κάποιον που προσπαθεί να κερδίσει 

το ψωμί του τίμια. Αν δείτε πως βάζατε πάγο σε ψυγείο, σημαίνει 

πως θα πέσετε σε δυσμένεια.  

 

Χύλλος  

Αν ονειρευτείτε ψύλλους, σημαίνει πως θα οργιστείτε με τις 

σατανικές κομπίνες αυτών που βρίσκονται γύρω σας. Για τους 

ερωτευμένους, το να δουν ψύλλους στους συντρόφους σας 

σημαίνει αστάθεια χαρακτήρων.    
 

Χυχαγωγία  

Αν δείτε διασκέδαση με μουσική και χορό, οι σχέσεις σας με 

κάποιους που λείπουν θα πάνε καλά και θ' αποκτήσετε πλούτη και 
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ευτυχία. Για τους νέους, αυτό το όνειρο σημαίνει πολυποίκιλες 

ευχαριστήσεις και μεγάλη υπόληψη από μέρους των φίλων.  

 

Χυχή  

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι η ψυχή σας φεύγει από το σώμα σας, 

σημαίνει πως κινδυνεύετε να αφοσιωθείτε σε ανώφελες υποθέσεις, 

που θα σας καταρρακώσουν ηθικά. Ο καλλιτέχνης που θα 

ονειρευτεί πως η ψυχή του βρίσκεται στο σώμα κάποιου άλλου, θα 

διακριθεί αν αφοσιωθεί στη δουλειά του και αφήσει κατά μέρους 

τους συναισθηματισμούς. Αν ονειρευτείτε πως μέσα στο σώμα σας 

βρίσκεται η ψυχή κάποιου άλλου, θα βρείτε παρηγοριά και θα 

περάσετε, ευτυχισμένες μέρες κοντά σε κάποιον ξένο που 

πρόκειται να μπει στη ζωή σας. Αν ονειρευτείτε πως συζητούσατε 

για την ανηθικότητα της ψυχής σας, σημαίνει ότι θα 

εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες για να αποκτήσετε γνώσεις και πως 

θα απολαύσετε τη συντροφιά μορφωμένων ανθρώπων.  

 

Χωμί  

Για μια γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι τρώει ψωμί, σημαίνει ότι θα 

πικραθεί από πεισματάρικα παιδιά, για τα οποία θα ξοδέψει πολλές 

μέρες ανώφελου μόχθου και στενοχώριας. Αν δείτε ότι τρώγατε 

ψωμί μαζί με άλλους, είναι ένδειξη ότι θα αποχτήσετε τα κατάλληλα 

εφόδια για να τα βγάλετε πέρα στη ζωή. Αν δείτε ένα κομμάτι 

ακάθαρτο ψωμί, σας περιμένει στέρηση και αθλιότητα. Αν το ψωμί 

ήταν καλό και το πιάνατε, το όνειρο είναι καλό.  

 

Χωμί σίκαλης 

Αν δείτε στ’ όνειρό σας ότι τρώγατε ή είχατε ψωμί από αλεύρι 

σίκαλης, είναι σημάδι ότι θα έχετε ευχάριστο και οργανωμένο 

σπιτικό. Αν ονειρευτείτε ότι φτιάχνατε μόνοι σας ψωμί από σίκαλη, 

είναι ένδειξη πως όλες σας οι ενέργειες είναι αποτέλεσμα σωστής 

κρίσης και μπορείτε να τις κατευθύνετε χωρίς δυσάρεστες 

συνέπειες.  


