
Η Κοσμική Αστρολογία

στον 21ο Αιώνα

Μάιος 2019
Τεύχος 1ο

Διανομή ΔωρεάνΕτήσιο Περιοδικό ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α
.Αθήνα



30

Ο Ρόλος του Δία
στις Αμερικανικές Εκλογές

από τον Βαγγέλη Πετρίτση PhD

Ένας τομέας που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
πολλών αστρολόγων που ασχολούνται με την 
κοσμική αστρολογία είναι αυτός των εκλογών 

και η ικανότητα να προβλεφθεί ποιος θα είναι ο νικη-
τής. Εν μέρει, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι 
η επιτυχής πρόβλεψη του ποιου μπορεί να είναι ο επό-
μενος Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος σε μία χώρα δύναται 
να χαρίσει στην Αστρολογία μεγαλύτερη αξιοπιστία και 
εγκυρότητα. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του παρό-
ντος άρθρου είναι να παράσχει ορισμένα εργαλεία που θα 
επιτρέψουν στους αστρολόγους να προβλέψουν εκλογι-
κά αποτελέσματα όσο το δυνατόν ακριβέστερα ώστε έτσι 
να ανυψωθεί το κύρος της Αστρολογίας στα μάτια του 
ευρύτερου κοινού.

Το παρόν άρθρο θα επικεντρωθεί στις ΗΠΑ ως πα-
ράδειγμα εφαρμογής της κοσμικής αστρολογίας. Αυτή 
η χώρα έχει επιλεγεί κυρίως λόγω της μεγάλης κανονι-
κότητας του προεδρικού εκλογικού συστήματος. Συγκε-
κριμένα, το σύστημα αυτό έχει οικοδομηθεί κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε η τελετή ορκωμοσίας του εκάστοτε εκλεγέ-
ντος Προέδρου να γίνεται την ίδια ακριβώς ημέρα κάθε 
τέσσερα χρόνια. Μέχρι το 1933 η ημέρα αυτή ήταν η 4η 
Μαρτίου. Από τότε και μετά, η τελετή ορκωμοσίας του 
Προέδρου των ΗΠΑ πραγματοποιείται την 20η Ιανουαρί-
ου βάσει της Εικοστής Τροποποίησης1 του Αμερικανικού 
Συντάγματος. Αναμφισβήτητα, ο αστρολογικός χάρτης 
της στιγμής της ορκωμοσίας θα πρέπει να παρέχει ενδεί-
ξεις σχετικά με το εάν ο ίδιος Πρόεδρος θα ορκιστεί ξανά 
ή όχι στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας. 

Γνωρίζοντας, λοιπόν, εκ των προτέρων τις ημερομηνίες 
των τελετών ορκωμοσίας είμαστε θεωρητικά σε θέση να 
αξιολογήσουμε την πιθανότητα αλλαγής Προέδρου στον 
Λευκό Οίκο για τα επόμενα χρόνια.

Αυτό που θα υποστηριχθεί στο παρόν άρθρο είναι ότι 
η παρουσία ανάδρομων πλανητών κατά την προεδρι-
κή ορκωμοσία σε συγκεκριμένες «ευαίσθητες» περιοχές 
του ζωδιακού που σχετίζονται με τη σκιά του γενέθλιου 
Δία των ΗΠΑ είναι πολύ πιθανό να σηματοδοτήσει την 
επανεκλογή του ίδιου Προέδρου στις επόμενες εκλογές. 
Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, το άρθρο θα επιχειρήσει 
να καταρτίσει ορισμένες προβλέψεις σχετικά με τον τω-
ρινό Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, και τον 
άμεσο διάδοχό του.

Ανάδρομοι πλανήτες και «ευαίσθητες» 
περιοχές του ζωδιακού

Το βασικό σκεπτικό του παρόντος άρθρου είναι ότι η 
παρουσία ανάδρομων πλανητών σε μια προεδρική ορ-
κωμοσία είναι καλός «οιωνός» για επανεκλογή του ίδιου 
Προέδρου στις επόμενες εκλογές. Ο λόγος σχετίζεται με 
την επαναληπτική φύση αυτών των πλανητών αφού ένας 
πλανήτης διανύει τις ίδιες μοίρες του ζωδιακού όσο κι-
νείται ανάδρομα. Συνεπώς, η παρουσία ενός ανάδρομου 
πλανήτη σε μια τελετή ορκωμοσίας θα μπορούσε να χρη-
σιμεύσει ως δείκτης για την επανάληψη των γεγονότων 
εκείνης της ημέρας κι έτσι να αποτελέσει καλό σημάδι για 
έναν Πρόεδρο που επιθυμεί να επαναλάβει / ανανεώσει 
τη θητεία του.

Ωστόσο, αυτό φαίνεται να ισχύει μόνο όταν ο ανάδρο-
μος πλανήτης βρίσκεται σε συγκεκριμένες «ευαίσθητες» 
περιοχές του ζωδιακού. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η εν 
λόγω ευαισθησία μοιάζει να συνδέεται με την περίοδο 
αναδρομής του Δία που ακολούθησε τη Διακήρυξη της 
Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, την οποία πολλοί αστρο-
λόγοι θεωρούν ως ημερομηνία για το εθνικό ωροσκόπιο 
των ΗΠΑ2. 

Ο λόγος για την πρόβλεψη επανεκλογής Προέδρου 
όταν η περιοχή του ζωδιακού που συνδέεται με την ανα-
δρομή του Δία φιλοξενεί έναν ανάδρομο πλανήτη σχετί-
ζεται με τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που διαδραματί-
ζει ο Δίας στο ωροσκόπιο των ΗΠΑ. Ο Δίας, από το ζώδιο 
της έξαρσής του (Καρκίνος), κυβερνά το ωροσκόπιο (και 
την ίδια τη χώρα!), εφόσον ο ωροσκόπος είναι Τοξότης, 
και συνδέεται έμμεσα με τον 10ο οίκο και τον Αρχηγό του 
Κράτους μέσω της στενής συνόδου του με την Αφροδίτη, 
την κυβερνήτη του μεσουρανήματος (1° Ζυγού). 

Η περιοχή του ζωδιακού κατά την οποία ο Δίας βρέ-
θηκε ανάδρομος μετά τη Διακήρυξη της Αμερικανικής 
Ανεξαρτησίας εκτείνεται από τις 15°11΄ έως τις 25°14΄ 
του Καρκίνου. Επιπλέον, η συγκεκριμένη περιοχή στο 
ωροσκόπιο των ΗΠΑ «φυλάσσεται» από δύο άλλους 
πλανήτες: τον Ήλιο των ΗΠΑ στις 13°19΄Καρκίνου και 
τον ανάδρομο Ερμή στις 24°11΄ Καρκίνου. Μάλιστα, ο 
τελευταίος είναι εντός της περιοχής αναδρομής του Δία 
και σε αντίθεση με τον ομοίως ανάδρομο Πλούτωνα στις 
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27°33΄του Αιγόκερω. Συνεπώς, οι ζώνες αναδρομής των 
τριών αυτών πλανητών (Ερμή, Δία και Πλούτωνα) συν-
δέονται μεταξύ τους, πράγμα που υποδηλώνει ότι και οι 
τρεις ζώνες θα μπορούσαν να θεωρηθούν «ευαίσθητες» 
στην παρουσία ανάδρομων πλανητών κατά τέτοιο τρό-
πο ώστε να επιτρέπουν την επανεκλογή Προέδρου όταν 
φιλοξενούν έναν ανάδρομο πλανήτη. Η περιοχή του 
ζωδιακού κατά την οποία ο Ερμής ήταν ανάδρομος συ-
μπίπτει ουσιαστικά με εκείνη του Δία (15°42΄ - 25°43΄ 
Καρκίνου) ενώ η περιοχή αναδρομής του Πλούτωνα 
εκτείνεται από τις 25°58΄ έως τις 28°26΄του Αιγόκερω. 

Συνεπώς, οι περιοχές του ζωδιακού που θα μπορούσαν 
να προβλέψουν την επανεκλογή Προέδρου όταν κατά την 
τελετή ορκωμοσίας φιλοξενούν έναν ανάδρομο πλανήτη 
είναι αυτές που εκτείνονται από τις 13°19΄(λόγω της μοί-
ρας από την οποία ο Ήλιος των ΗΠΑ «φυλάσσει» τη ζώνη 
αναδρομής του Δία) έως τις 25°43΄ του Καρκίνου και από 
τις 25°58΄ έως τις 28°26΄του Αιγόκερω. Επιπλέον, επειδή 
οι ανάδρομοι Ερμής και Πλούτωνας εμπλέκονται σε όψη 
αντίθεσης, θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι ανάδρο-
μοι πλανήτες σε όψη τετραγώνου τόσο με τον Ερμή όσο 
και με τον Πλούτωνα είναι σε θέση να υποσχεθούν επα-
νεκλογή Προέδρου. Άρα, τυχόν ανάδρομοι πλανήτες που 
βρίσκονται οπουδήποτε μεταξύ των 24°11΄ (μοίρα Ερμή) 
και 28°26΄ (όριο σκιάς Πλούτωνα) των παρορμητικών 

ζωδίων κατά την τελετή ορκωμοσίας θα μπορούσαν να 
προβλέψουν επανεκλογή Προέδρου κατά την επόμενη 
εκλογική αναμέτρηση.

 
Επομένως, το παρόν άρθρο υποστηρίζει ότι η παρουσία 
ενός ανάδρομου πλανήτη3 σε μια «ευαίσθητη» περιοχή 
του ζωδιακού (13°-25° Καρκίνου ή 24°-28°παρορμητικών) 
κατά την τελετή ορκωμοσίας είναι πολύ πιθανό να προ-
βλέψει την επανεκλογή του ίδιου Προέδρου στις επόμε-
νες εκλογές. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι 
πιθανώς όταν η ορκωμοσία γίνεται με τον Δία ανάδρομο 
εκτός εάν ο Δίας βρίσκεται στην περιοχή της δικής του 
αναδρομής (13°-25° Καρκίνου). 

Ο λόγος σχετίζεται με το ότι ο Δίας είναι ορθόδρο-
μος στο ωροσκόπιο των ΗΠΑ. Άρα, τελετή ορκωμοσίας 
που πραγματοποιείται με τον Δία ορθόδρομο αποτελεί 
θετική ένδειξη για επανεκλογή του ίδιου Προέδρου στις 
επόμενες εκλογές, με την προϋπόθεση φυσικά ότι ένας 
ανάδρομος πλανήτης θα βρίσκεται σε μία από τις περι-
οχές του ζωδιακού που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αντι-
θέτως, τελετή ορκωμοσίας που πραγματοποιείται με τον 
Δία ανάδρομο εκτός της ζώνης όπου του «επιτρέπεται» 
να είναι ανάδρομος (13°-25° Καρκίνου) θα τείνει να έχει 
το αντίθετο αποτέλεσμα παρά την πιθανή παρουσία ανά-
δρομου πλανήτη σε μια ευαίσθητη περιοχή του ζωδιακού. 
Έτσι, δεδομένου του πολύ σημαντικού του ρόλου και της 
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ορθής τροχιάς του στο ωροσκόπιο των ΗΠΑ, είναι πολύ 
πιθανό ο Δίας να αρνηθεί την επανεκλογή Προέδρου4 
όταν βρεθεί ανάδρομος.

Η υπόθεση εργασίας μέχρι στιγμής είναι διττή και απο-
τελείται από τα εξής μέρη:
1) ένας εκλεγμένος Πρόεδρος είναι πιθανότερο να επανε-

κλεγεί όταν ένας ανάδρομος πλανήτης βρεθεί σε ευαί-
σθητη περιοχή του ζωδιακού (13°-25° Καρκίνου ή 24°-
28° παρορμητικών) κατά την τελετή ορκωμοσίας, παρά 
όταν δεν υπάρχει ανάδρομος πλανήτης σε μια τέτοια 
περιοχή και

2) η επανεκλογή είναι ακόμη πιθανότερη όταν ο Δίας είναι 
είτε ορθόδρομος οπουδήποτε στον ζωδιακό είτε ανάδρο-
μος εντός της περιοχής της δικής του αναδρομής (13°-
25° Καρκίνου).
Το δεύτερο μέρος της υπόθεσης συνεπάγεται ότι, όταν 

κατά την τελετή ορκωμοσίας ο Δίας βρεθεί ανάδρομος 
εκτός της περιοχής της δικής του αναδρομής, είναι πολύ 
λιγότερο πιθανό ο εκλεγμένος Πρόεδρος να επανεκλεγεί 
κατά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Παρουσίαση των δεδομένων των Αμερι-
κανικών εκλογών

Ας ρίξουμε μια ματιά στα δεδομένα5 για να δούμε αν 
αυτή η διττή υπόθεση επιβεβαιώνεται ή όχι. Δύο πίνακες 
παρουσιάζονται παρακάτω: ο Πίνακας 1 παρέχει μια λίστα 
με όλους τους Προέδρους των ΗΠΑ που ορκίστηκαν με 
τον Δία ορθόδρομο, ενώ ο Πίνακας 2 παρέχει μια λίστα με 
όλους τους Προέδρους των ΗΠΑ που ορκίστηκαν με τον 
Δία ανάδρομο. Και οι δύο πίνακες περιέχουν έξι στήλες 
και κάθε στήλη απεικονίζει, αντίστοιχα, μία από τις ακό-
λουθες πληροφορίες: α) το όνομα του εκλεγέντος Προέ-
δρου, β) την ημερομηνία που ορκίστηκε, γ) τη θητεία για 
την οποία εξελέγη, δ) εάν επανεξελέγη για την επόμενη 
θητεία, ε) εάν υπήρχαν ανάδρομοι πλανήτες κατά τη δι-
άρκεια των τελετών ορκωμοσίας σε «ευαίσθητες» περιο-
χές του ζωδιακού (13°-25° Καρκίνου ή 24°-28°παρορμητι-
κών) που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την επανεκλογή 
του και στ) αν οι εκλεγέντες πρόεδροι που επανεξελέγη-
σαν ολοκλήρωσαν τη δεύτερη θητεία τους. 

Στις στήλες δ και στ αναφέρονται επίσης, περιπτώσεις 
στις οποίες θάνατος ή παραίτηση εμπόδισε τον εκλεγέ-
ντα Πρόεδρο από το να επανεκλεγεί ή να ολοκληρώσει 
την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία του. Με έντονη γραμμα-
τοσειρά απεικονίζονται εκείνες οι περιπτώσεις (18 από τις 
57)6 όπου ο εκλεγείς Πρόεδρος επανεξελέγη για να υπη-
ρετήσει και την επόμενηθητεία.

Δοκιμή του πρώτου μέρους της υπόθε-
σης εργασίας

Ας δούμε, αρχικά, αν είναι πιο πιθανό να επανεκλεγεί 
ένας εκλεγμένος Πρόεδρος όταν ένας ανάδρομος πλα-
νήτης διελαύνει μια «ευαίσθητη» περιοχή του ζωδιακού 
κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, παρά όταν δεν διελαύ-
νει ανάδρομος πλανήτης από μια τέτοια περιοχή. Πράγ-
ματι, τα δεδομένα δείχνουν ότι 10 από τις 14 ορκωμο-
σίες (71,43%) που έλαβαν χώρα με την παρουσία ενός 
ανάδρομου πλανήτη σε «ευαίσθητη»περιοχή του ζωδι-
ακού(13°-25° Καρκίνου ή 24°-28°παρορμητικών) οδή-
γησαν στην επανεκλογή του ίδιου Προέδρου κατά την 
επόμενη εκλογική αναμέτρηση (βλ. Πίνακα 3). Αντίθε-
τα, η συντριπτική πλειοψηφία των τελετών ορκωμοσίας 
(35 από τις 43, δηλαδή το 81,4%) που διεξήχθησαν χωρίς 
ανάδρομους πλανήτες σε «ευαίσθητες» περιοχές του ζω-
διακού δεν οδήγησε σε επανεκλογή. Με άλλα λόγια, τα 
δεδομένα υποστηρίζουν το πρώτο μέρος της υπόθεσης 
εργασίας, ότι δηλαδή ένας Πρόεδρος είναι πολύ πιο πιθα-
νό να επανεκλεγεί όταν υπάρχει ανάδρομος πλανήτης σε 
«ευαίσθητη» περιοχή του ζωδιακού την ημέρα της ορκω-
μοσίας από ό, τι όταν δεν υπάρχει ανάδρομος πλανήτης 
σε μια τέτοια περιοχή.

Όσον αφορά τις οκτώ τελετές ορκωμοσίας που οδήγη-
σαν σε επανεκλογή παρά την απουσία ανάδρομων πλα-
νητών από ευαίσθητες περιοχές του ζωδιακού, οι μισές 
έλαβαν χώρα με τον Δία ανάδρομο (βλ. Πίνακα 4) και θα 
εξηγηθούν στο επόμενο μέρος του άρθρου. Οι υπόλοιπες 
συνέβησαν με τον Δία ορθόδρομο και, παρόλο που αυ-
τές οι περιπτώσεις προφανώς αντικρούουν την υπόθεση 
εργασίας, μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες που επε-
κτείνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη 
λειτουργία των ανάδρομων πλανητών και των «ευαίσθη-
των» περιοχών του ζωδιακού, τουλάχιστον στην περίπτω-
ση των Αμερικανικών εκλογών.

Για παράδειγμα, η πρώτη τελετή ορκωμοσίας του 
Τζορτζ Ουάσιγκτον έγινε με τον Δία ορθόδρομο εντός 
της δικής του περιοχής αναδρομής (22° Καρκίνου), πράγ-
μα που μπορεί να «έβαψε» τον Δία με ανάδρομο «χρώμα» 
και να επέτρεψε την επανεκλογή του Ουάσιγκτον όπως 
θα προέβλεπε το δεύτερο μέρος της υπόθεσηςεργασίας. 
Ομοίως, η πρώτη τελετή ορκωμοσίας του Τζέιμς Μον-
ρόε συνέβη με τον Άρη ορθόδρομο στις 28° Αιγόκερω, 
δηλαδή στη μοίρα της απόλυτης έξαρσης του Άρη7, σε σύ-
νοδο με ανάδρομο πλανήτη του ωροσκοπίου των ΗΠΑ 
(Πλούτωνας). Η παρουσία ενός ανάδρομου πλανήτη 
στην ακριβή μοίρα της απόλυτης έξαρσης του Άρη φαίνε-
ται να έχει μετατρέψει αυτή τη μοίρα σε μια «ευαίσθητη» 
περιοχή του Άρη με αποτέλεσμα, όταν ο Άρης βρέθηκε 
εκεί κατά την τελετή ορκωμοσίας του Τζον Μονρόε, να 
«βάφτηκε» με ανάδρομο «χρώμα». Αυτό θα μπορούσε να 
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εξηγήσει την επανεκλογή του Τζον Μονρόε και θα ήταν 
σε συμφωνία με το πρώτο μέρος της υπόθεσης εργασίας. 

Ομοίως, παρόλο που η πρώτη τελετή ορκωμοσίας του 
Τζωρτζ Μπους δεν υποσχόταν επανεκλογή (ο Δίας ήταν 
ανάδρομος έξω από τη δική του περιοχή αναδρομής και 
δεν υπήρχαν ανάδρομοι πλανήτες σε «ευαίσθητες» περιο-
χές του ζωδιακού), ο Βόρειος Δεσμός Σελήνης ήταν ανά-
δρομος στις 15° Καρκίνου, τη μοίρα της απόλυτης έξαρ-
σης του Δία, ενώ ο Δίας ήταν ανάδρομος στη 1° Διδύμων, 
λιγότερο από δύο μοίρες μακριά από τη μοίρα της απόλυ-
της έξαρσης του Βόρειου Δεσμού Σελήνης8 (3°Διδύμων). 
Ως εκ τούτου, ο Δίας και ο Βόρειος Δεσμός βρίσκονταν σε 
υποτυπώδη αμοιβαία υποδοχή (ο ένας στη μοίρα της από-
λυτης έξαρσης του άλλου), πράγμα που ενδέχεται να επέ-
τρεψε στον Δία να λειτουργήσει σαν να ήταν εντός της 
δικής του περιοχής αναδρομής (13°-25° Καρκίνου), επι-
τρέποντας έτσι την επανεκλογή του Τζορτζ Μπους όπως 
θα προέβλεπε το δεύτερο μέρος της υπόθεσης εργασίας.

Επιπλέον, η πρώτη τελετή ορκωμοσίας του Μπαράκ 
Ομπάμα πραγματοποιήθηκε, ναι μεν, με τον Ερμή ανά-
δρομο αλλά εκτός των «ευαίσθητων» περιοχών του ζω-
διακού δε (13°-25° Καρκίνου ή 24°-28° παρορμητικών). 
Παρόλο που αυτό θα οδηγούσε κάποιον να θεωρήσει ότι 
ο Ομπάμα δεν θα επανεκλεγόταν στις επόμενες εκλογές, 
ο ανάδρομος Ερμής (1º Υδροχόου) ήταν σε σύνοδο με τον 
ίδιο τον Δία (3º Υδροχόου), αντί να βρίσκεται στη ζώνη 
αναδρομής του Δία. Η σύνοδος αυτή ίσως να ήταν αρκε-
τή για να καταστήσει τον ανάδρομο Ερμή ως δείκτη για 
επανεκλογή του Ομπάμα. 

Ένα ακόμα στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει κά-
ποιον να προβλέψει την επανεκλογή του Ομπάμα ήταν η 
ταυτόχρονη κατώτερη σύνοδος Ηλίου-Ερμή. Μια τέτοια 
σύνοδος ξεκινά έναν καινούργιο κύκλο Ηλίου-Ερμή και 

συνεπάγεται την επανάληψη αυτής της όψης κατά το ήμι-
συ του κύκλου (ανώτερη σύνοδος Ηλίου-Ερμή).9 Επομέ-
νως, αν και ο ανάδρομος Ερμής δεν ήταν μέσα σε μία από 
τις «ευαίσθητες» περιοχές του ζωδιακού που αναφέρθη-
καν παραπάνω, η τριπλή σύνοδός του με τον Ήλιο και τον 
Δία φαίνεται να επέτρεψε την επανεκλογή του Ομπάμα.

Δοκιμή του δεύτερου μέρους της υπόθε-
σης εργασίας

Ας δούμε τώρα αν είναι πιο πιθανό ένας Πρόεδρος να 
επανεκλεγεί όταν κατά την τελετή ορκωμοσίας ο Δίας 
είναι είτε ορθόδρομος οπουδήποτε στον ζωδιακό ή ανά-
δρομος εντός της δικής του περιοχής αναδρομής παρά 
όταν ο Δίας είναι ανάδρομος εκτός της δικής του περιο-
χής αναδρομής ακόμα και αν υπάρχουν άλλοι ανάδρομοι 
πλανήτες σε μια από τις «ευαίσθητες» περιοχές του ζωδι-
ακού (13°-25° Καρκίνου ή 24°-28° παρορμητικών). Πράγ-
ματι, σε επανεκλογή του ίδιου Προέδρου κατά τις επόμε-
νες εκλογές οδήγησε η συντριπτική πλειοψηφία των τε-
λετών ορκωμοσίας (9 στις 10, δηλαδή το 90%) που διεξή-
χθησαν με τον Δία ορθόδρομο οπουδήποτε στον ζωδιακό 
ή ανάδρομο εντός της δικής του περιοχής αναδρομής και 
με την ταυτόχρονη παρουσία ενός ανάδρομου πλανήτη 
σε «ευαίσθητη» περιοχή του ζωδιακού (βλ. Πίνακα 4). Τα 
ευρήματα αυτά είναι σε απόλυτη συμφωνία με το δεύτερο 
μέρος της υπόθεσης εργασίας του παρόντος άρθρου.

Η μόνη τελετή ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε 
με ανάδρομο πλανήτη (Πλούτωνα) σε ευαίσθητη περιο-
χή και οδήγησε σε επανεκλογή παρά το ότι ο Δίας ήταν 
ανάδρομος εκτός της δικής του περιοχής αναδρομής (19º 
Παρθένου) ήταν η πρώτη φορά που ο Φράνκλιν Ρούσβελτ 
έγινε Πρόεδρος. Εκείνη η τελετή ορκωμοσίας έλαβε 
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χώρα στις 4 Μαρτίου 1933, όταν ο Ρούσβελτ διαδεχόταν 
τον Χέρμπερτ Χούβερ στον Λευκό Οίκο και μοιάζει να 
αποτελεί την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα που 
θέτει το δεύτερο μέρος της υπόθεσης εργασίας. Παρόλο 
που τότε θα περίμενε κανείς επανεκλογή Χούβερ, δεδο-
μένου ότι είχε ορκιστεί στις 4 Μαρτίου 1929 με τον Πλού-
τωνα ανάδρομο σε «ευαίσθητη» περιοχή του ζωδιακού 
(16ºΚαρκίνου), μια σημαντική μετατόπιση που είχε συμ-
βεί στο μεταξύ στο προοδευμένο ωροσκόπιο των ΗΠΑ 
εξηγεί τη μη επανεκλογή του.

Στις 21 Ιανουαρίου 1932, τρία χρόνια περίπου μετά 
την ορκωμοσία του Χούβερ, ο προοδευμένος Κρόνος του 
ωροσκοπίου των ΗΠΑ άλλαζε ζώδιο για πρώτη φορά 
στην ιστορία της χώρας. Ο Κρόνος βρίσκεται στον Ζυγό 
στον 10ο οίκο στο ωροσκόπιο των ΗΠΑ και, επομένως, 
σχετίζεται άμεσα με τις εξελίξεις που αφορούν τον Αρ-
χηγό του Αμερικανικού κράτους. Ως εκ τούτου, η μετά-
βασή του στον Σκορπιό, το ζώδιο της βαθιάς και ριζικής 
μεταμόρφωσης, ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα οδηγούσε 
σε αλλαγή Προέδρου. Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι η αλλα-
γή αυτή δεν αντικατοπτρίστηκε μόνο στη μη επανεκλογή 
του Χούβερ αλλά και στη μετάθεση της τελετής ορκω-
μοσίας του Προέδρου από τις 4 Μαρτίου στις 20 Ιανου-
αρίου, μια ημερομηνία που ουσιαστικά συμπίπτει με την 
ημέρα που ο Κρόνος των ΗΠΑ προόδευε στον Σκορπιό. 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθείότι η είσοδος του προοδευ-
μένου Κρόνου σε ένα ζώδιο που κυβερνά ο Πλούτωνας, 
ένας πλανήτης που ήταν ανάδρομος κατά την πρώτη τε-
λετή ορκωμοσίας του Ρούσβελτ, φαίνεται να εξουδετέ-
ρωσε το αρνητικό αποτέλεσμα που θα είχε ασκήσει η ταυ-
τόχρονη παρουσία του ανάδρομου Δία, εξ ου η επιτυχής 
επανεκλογή του Ρούσβελτ στις επόμενες εκλογές.

Είναι εξίσου αξιοσημείωτο ότι ο Ρούσβελτ δεν «έπρε-
πε», από αστρολογική άποψη, να επανεκλεγεί για τέταρ-
τη φορά δεδομένου ότι η τρίτη ορκωμοσία του πραγμα-
τοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1941 χωρίς ανάδρομους 
πλανήτες σε «ευαίσθητες» περιοχές του ζωδιακού (13°-
25° Καρκίνου ή 24°-28° παρορμητικών). Παρόλο που 
τυπικά αυτό αντικρούει το πρώτο μέρος της υπόθεσης 
εργασίας του παρόντος άρθρου, ο Ρούσβελτ κατά την τέ-
ταρτη θητεία του δεν κατάφερε να κρατηθεί στην εξουσία 
ούτε για τρεις μήνες. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγο-
νός ότι η τέταρτη ορκωμοσία του είχε λάβει χώρα με τον 
Δία ανάδρομο εκτός της δικής του περιοχής αναδρομής 
και χωρίς ανάδρομους πλανήτες σε «ευαίσθητες» περιο-
χές του ζωδιακού. 

Η συγκεκριμένη αστρολογική συγκυρία οδήγησε σε 
σημαντική συντόμευση της θητείας του Ρούσβελτ, όπως 
είχε συμβεί παλαιότερα με τον Ζάκαρι Τέιλορ και τον Γου-
όρεν Χάρντινγκ, εκ των οποίων και οι δύο έχασαν τη ζωή 
τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Τόσο ο Τέιλορ 
όσο και ο Χάρντινγκ είχαν ορκιστεί πρώτη φορά με τον 
Δία ανάδρομο εκτός της δικής του περιοχής αναδρομής 

(14º Λέοντα και Παρθένου, αντίστοιχα) και χωρίς ανάδρο-
μους πλανήτες σε «ευαίσθητες» περιοχές του ζωδιακού

Επιπλέον, στις περισσότερες τελετές ορκωμοσίας (3 
στις 5, ήτοι 60%) που οδήγησαν σε επανεκλογή Προέ-
δρου παρά το ότι ο Δίας ήταν ανάδρομος εκτός της δική 
του περιοχής αναδρομής, η δεύτερη θητεία δεν ολοκλη-
ρώθηκε είτε λόγω δολοφονίας (περιπτώσεις Λίνκολν και 
Μακ Κίνλεϊ)  είτε λόγω παραίτησης (περίπτωση Νίξον). 
Το ίδιο συνέβη μονάχα σε μία και μοναδική περίπτωση 
(την τρίτη ορκωμοσία του Ρούσβελτ) από τις 13 τελετές 
ορκωμοσίας όπου ο Δίας ήταν είτε ορθόδρομος οπουδή-
ποτε στον ζωδιακό είτε ανάδρομος εντός της δικής του 
περιοχής αναδρομής. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, όποτε υπήρξε επανεκλο-
γή κατόπιν τελετής ορκωμοσίας που είχε διεξαχθεί με τον 
Δία ορθόδρομο οπουδήποτε στον ζωδιακό ή ανάδρομο 
εντός της δικής του περιοχής αναδρομής, ο εκλεγείς Πρό-
εδρος ήταν σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δεύτερη 
θητεία του. Το ίδιο ίσχυσε για μονάχα δύο από τις τελετές 
ορκωμοσίας που οδήγησαν σε επανεκλογή Προέδρου και 
που είχαν πραγματοποιηθεί με τον Δία ανάδρομο εκτός 
της δικής του περιοχής αναδρομής.10

 
Τώρα, αν κανείς προσθέσει τις περιπτώσεις των Τέιλορ 
και Χάρντινγκ στις περιπτώσεις των Λίνκολν, Μακ Κίν-
λεϊ και Νίξον, θα διαπιστώσει το εξής: στις πέντε από τις 
οκτώ φορές στην ιστορία των ΗΠΑ (δηλαδή στο 62,5% 
των περιπτώσεων), όπου ένας εκλεγμένος Πρόεδρος δεν 
ήταν σε θέση να ολοκληρώσει τη θητεία του λόγω θανά-
του, δολοφονίας ή παραίτησης (οι υπόλοιποι τρεις ήταν ο 
Γουίλλιαμ Χένρι Χάρισον, ο Τζέιμς Γκάρφιλντ και ο Τζον 
Κένεντι), η πρώτη τελετή ορκωμοσίας είχε πραγματοποι-
ηθεί με τον Δία ανάδρομο εκτός της δικής του περιοχής 
αναδρομής. Με άλλα λόγια, τα δεδομένα δείχνουν ότι, 
όταν ο Δίας βρεθεί ανάδρομος εκτός της δικής του πε-
ριοχής αναδρομής (13°-25° Καρκίνου)  κατά την τελετή 
ορκωμοσίας, είναι πολύ πιθανότερο ο Πρόεδρος να μην 
είναι σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς είτε την πρώτη 
είτε τη δεύτερη θητεία του από ό,τι όταν η τελετή πραγ-
ματοποιείται με τον Δία ορθόδρομο οπουδήποτε στον 
ζωδιακό ή ανάδρομο εντός της δικής του περιοχής ανα-
δρομής. Έτσι, πέρα   από τη μείωση της πιθανότητας επα-
νεκλογής, παρά την ύ π αρξη ανάδρομων πλανητών σε 
«ευαίσθητες» περιοχές του ζωδιακού (13°-25° Καρκίνου ή 
24°-28°παρορμητικών), ένας Δίας που βρίσκεται ανάδρο-
μος εκτός της δικής του περιοχής αναδρομής κατά την 
τελετή ορκωμοσίας επιδεινώνει σημαντικά τις προοπτι-
κές του εκλεγέντος Προέδρου να ολοκληρώσει τη θητεία 
του.
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Θα επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ; Εάν 
όχι, τι θα συμβεί μετά;

Σύμφωνα με τη διττή υπόθεση εργασίας και τη σημα-
ντική υποστήριξή της από τα αμερικανικά εκλογικά δε-
δομένα μέχρι στιγμής, θα έτεινε κανείς να προβλέψει ότι 
ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επανεκλεγεί για την επόμενη 
προεδρική θητεία που θα ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου 
2021. Ο λόγος είναι ότι κατά την τελετή ορκωμοσίας του 
(20 Ιανουαρίου 2017) δεν υπήρχαν ανάδρομοι πλανήτες 
σε «ευαίσθητες» περιοχές του ζωδιακού - μάλιστα, δεν 
υπήρχαν καθόλου ανάδρομοι πλανήτες αλλά ούτε και 
ορθόδρομοι πλανήτες στη δική τους περιοχή αναδρομής 
(π.χ. ο Δίας στις 13º-25º Καρκίνου ή ο Πλούτωνας στις 
25º-28º Αιγόκερω). Έτσι, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο 
θα μπορούσε να επανεκλεγεί ο κατά πάσα πιθανότητα 
νέος Πρόεδρος που θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου 2021.

 
Η απάντηση είναι μάλλον «ναι», δεδομένου ότι ο διε-
λαύνων Πλούτωνας, αν και ορθόδρομος, θα είναι στις 
25º Αιγόκερω, δηλαδή εντός της δικής του περιοχής ανα-
δρομής. Ως εκ τούτου, ο Πλούτωνας μπορεί να «βαφτεί» 
με ανάδρομο «χρώμα» και έτσι να επιτρέψει την επανε-
κλογή του ίδιου Προέδρου το 2025, όπως συνέβη και με 
την πρώτη τελετή ορκωμοσίας του Τζορτζ Ουάσιγκτον11. 
Τέλος, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το ωροσκόπιο 
των ΗΠΑ θα βιώνει τότε την πρώτη επιστροφή Πλούτω-
να, ανακύπτει το ερώτημα του κατά πόσο θα μπορούσε ο 
επόμενος πρόεδρος να επαναπροσδιορίσει τη χώρα ή να 
εισάγει τη χώρα σε μια εντελώς καινούργια εποχή μέσω 
κάποιου είδους κρίσης, είτε οικονομικής κρίσης είτε κρί-
σης αξιών (Πλούτωνας ΗΠΑ στον 2ο οίκο); Θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ να είναι 
γυναίκα12; Η ιστορία θα δείξει!
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3Εξυπακούεται ότι η Σελήνη δεν είναι ποτέ ανάδρομη. 
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κάποιο άλλο πρόσωπο είχε εκλεγεί Πρόεδρος θα 
εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου περισσότερο από 
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φορά, είναι λογικό ότι εκείνες οι αστρολογικές συ-
γκυρίες που πιθανόν να προέβλεπαν επανεκλογή πριν 
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11Κατά την πρώτη τελετή ορκωμοσίας του Τζορτζ Ουά-
σιγκτον, ο Δίας ήταν ορθόδρομος στις 22 Καρκίνου 
εντός της δικής του περιοχής αναδρομής (13-25Καρ-
κίνου). Ωστόσο, με δεδομένο ότι η τελετή ορκωμοσίας 
του 2025 θα λάβει χώρα με Δία ανάδρομο, η δεύτερη 
θητεία του Προέδρου που θα ορκιστεί το 2021, ίσως 
να είναι συντομότερη από το κανονικό αλλά θα κρα-
τήσει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο 2026, καθώς τότε 
από πρόοδο θα ορθοδρομεί ο Δίας στο ωροσκόπιο 
των ΗΠΑ (στάσιμος από Ιούλιο 2024 έως Ιούλιο 2026).
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θέσεις όταν η υπό μελέτη εταιρεία ή οργανισμός βρί-
σκεται σε κάποια κατάσταση κρίσης. Το φαινόμενο 
έχει ονομαστεί «γυάλινος γκρεμός» λόγω της μεγαλύ-
τερης πιθανότητας αποτυχίας που συνεπάγεται η θέση 
ηγεσίας υπό τέτοιες συνθήκες (για παράδειγμα, βλ. 
Ryan, M. K., etal. 2015. Getting on top of the glasscliff: 
Reviewing a decade of evidence, explanations,and 
impact. The Leadership Quarterl
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Πίνακας 1.  
Αμερικανοί Πρόεδροι που ορκίστηκαν με Δία ορθόδρομο.  
Με έντονη γραμματοσειρά απεικονίζονται οι περιπτώσεις επανεκλογής. 

α. Όνομα εκλεγέντος 
Προέδρου 

β. 
Ημερομηνία 
ορκωμοσίας 

γ. 
Θητεία 
για την 
οποία 

εξελέγη 

δ. Επανεξελέγη 
για την επόμενη 

θητεία; 

ε. Υπήρχαν 
ανάδρομοι 

πλανήτες σε 
«ευαίσθητες» 
περιοχές του 

ζωδιακού; 

στ. Εάν 
επανεξελέγη, 
ολοκλήρωσε 
τη δεύτερη 
θητεία του? 

1. Τζορτζ Ουάσιγκτον 30-04-1789 1η Ναι 

Όχι, αλλά ο Δίας 
ήταν στις 22 

Καρκίνου εντός 
της δικής του 

περιοχής 
αναδρομής 

Ναι 

2. Τζορτζ Ουάσιγκτον 04-03-1793 2η Όχι Όχι 
3. Τζον Άνταμς 04-03-1797 1η Όχι Όχι 
4. Τόμας Τζέφερσον 04-03-1805 2η Όχι Όχι 

5. Τζέιμς Μάντισον 04-03-1809 1η Ναι Ναι, Άρης στις 27 
Ζυγού Ναι 

6. Τζέιμς Μονρόε 04-03-1817 1η Ναι 

Όχι, αλλά ο Άρης 
ήταν στις 28 
Αιγόκερω, τη 

μοίρα της 
απόλυτης 

έξαρσής του, σε 
σύνοδο με έναν 

ανάδρομο 
πλανήτη του 

ωροσκοπίου των 
ΗΠΑ 

(Πλούτωνας) 

Ναι 

7. Τζέιμς Μονρόε 05-03-1821 2η Όχι Όχι 

8. Άντριου Τζάκσον 04-03-1829 1η Ναι Ναι, Κρόνος στις 
28 Καρκίνου Ναι 

9. Άντριου Τζάκσον 04-03-1833 2η Όχι Όχι 

10. Γουίλλιαμ Χένρι Χάρισον 04-03-1841 1η 
Όχι (πέθανε έναν 
μήνα αργότερα, 
στις 4/4/1841) 

Όχι 

11. Τζέιμς Πολκ 04-03-1845 1η Όχι Όχι 
12. Φράνκλιν Πιρς 04-03-1853 1η Όχι Όχι 
13. Τζέιμς Μπιουκάναν 04-03-1857 1η Όχι Όχι 
14. Αβραάμ Λίνκολν 04-03-1865 2η Όχι Όχι 

15. Οδυσσέας Γκραντ 04-03-1869 1η Ναι Ναι, Ουρανός 
στις 13 Καρκίνου Ναι 

16. Ράδερφορντ Χέιζ 04-03-1877 1η Όχι Όχι 

17. Τζέιμς Γκαρφιλντ 04-03-1881 1η 

Όχι 
(δολοφονήθηκε 6 
μήνες αργότερα, 
στις 19/9/1881) 

Όχι 

18. Μπέντζαμιν Χάρισον 04-03-1889 1η Όχι Όχι 
19. Γκρόβερ Κλίβελαντ 04-03-1893 1η Όχι Όχι 
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20. Γουίλλιαμ Μακ Κίνλεϊ 04-03-1901 2η Όχι Όχι 
21. Θεόδωρος Ρούσβελτ 04-03-1905 1η Όχι Όχι 

22. Γούντροου Γουίλσον 04-03-1913 1η Ναι Ναι, Ποσειδώνας 
στις 23 Καρκίνου Ναι 

23. Γούντροου Γουίλσον 04-03-1917 2η Όχι 

Ναι, Κρόνος στις 
24 Καρκίνου αλλά
σε σύνοδο και σε 
χορηγία από την
κυρίαρχη Σελήνη, 

που μπορεί να 
εξηγεί τη μη 
επανεκλογή 

24. Κάλβιν Κούλιτζ 04-03-1925 1η Όχι Όχι 

25. Χέρμπερτ Χούβερ 04-03-1929 1η Όχι 

Ναι, 
Πλούτωναςστις 

16 Καρκίνου αλλά
κατά τη διάρκεια
της θητείας του

Χούβερ, στις 
21/1/1932,ο προο
δευμένος Κρόνος

του 10ου οίκου
του ωροσκοπίου

των ΗΠΑ US
έμπαινε στον 
Σκορπιό, που 

μπορεί να εξηγεί 
την αλλαγή 
Προέδρου. 

26. Φράνκλιν Ρούσβελτ 20-01-1937 2η Ναι Ναι, Πλούτωνας 
στις 27 Καρκίνου Ναι 

27. Φράνκλιν Ρούσβελτ 20-01-1941 3η Ναι Όχι 

Όχι (πέθανε 
στις 12/4/1945 

τρεις μήνες 
μετά την 
τέταρτη 

ορκωμοσία) 
28. Χάρι Τρούμαν 20-01-1949 1η Όχι Όχι 

29. Ντουάιτ Αϊζενχάουερ 20-01-1953 1η Ναι Ναι, Ουρανός 
στις 15 Καρκίνου Ναι 

30. Τζον Κένεντι 20-01-1961 1η 

Όχι 
(δολοφονήθηκε 

σχεδόν τρία 
χρόνια μετά, στις 

22/11/1963) 

Όχι 

31. Λίντον Τζόνσον 20-01-1965 1η Όχι Όχι 
32. Ρίτσαρντ Νίξον 20-01-1973 2η Όχι Όχι 
33. Τζίμι Κάρτερ 20-01-1977 1η Όχι Όχι 

34. Ρόναλντ Ρίγκαν 20-01-1981 1η Ναι 
Ναι, Πλούτωνας

στάσιμο
ανάδρομος στις 

24 Ζυγού 
Ναι 

35. Ρόναλντ Ρίγκαν 20-01-1985 2η Όχι Όχι 
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36. Μπιλ Κλίντον 20-01-1993 1η Ναι Ναι, Άρης στις 13 
Καρκίνου Ναι 

37. Μπιλ Κλίντον 20-01-1997 2η Όχι Όχι  

38. Τζορτζ Μπους 20-01-2005 2η Όχι 

Ναι, Κρόνος στις 
23 Καρκίνου αλλά 

ο Μπους δεν 
μπορούσε να 

επανεκλεγεί λόγω 
της 22ης 

Τροποποίησης. 

 

39. Μπαράκ Ομπάμα 20-01-2009 1η Ναι 

Όχι, αλλά υπήρχε 
κατώτερη 

σύνοδος Ηλίου-
Ερμή, με 

συμμετοχή Δία 

Ναι 

40. Ντόναλντ Τραμπ 20-01-2017 1η Όχι; Όχι  
 

 Πίνακας 2.  
Αμερικανοί Πρόεδροι που ορκίστηκαν με Δία ανάδρομο. 

Με έντονη γραμματοσειρά απεικονίζονται οι περιπτώσεις επανεκλογής. 

α. Όνομα εκλεγέντος 
Προέδρου 

β. 
Ημερομηνία 
ορκωμοσίας 

γ. 
Θητεία 
για την 
οποία 

εξελέγη 

δ. Επανεξελέγη 
για την επόμενη 

θητεία; 

ε. Υπήρχαν 
ανάδρομοι 

πλανήτες σε 
«ευαίσθητες» 
περιοχές του

ζωδιακού; 

στ. Εάν 
επανεξελέγη, 

ολοκλήρωσε τη 
δεύτερη θητεία 

του? 

1. Τόμας Τζέφερσον 04-03-1801 1η Ναι Ναι, Δίας στις 24 
Καρκίνου Ναι 

2. Τζέιμς Μάντισον 04-03-1813 2η Όχι Όχι 
3. Τζον Κουίνσι Άνταμς 04-03-1825 1η Όχι Όχι 
4. Μάρτιν Βαν Μπούρεν 04-03-1837 1η Όχι Όχι 

5. Ζάκαρι Τέιλορ 04-03-1849 1η 
Όχι (πέθανε16 

μήνες αργότερα, 
στις 9/7/1850) 

Όχι 

6. Αβραάμ Λίνκολν 04-03-1861 1η Ναι Όχι 

Όχι 
(δολοφονήθηκε 
42 ημέρες μετά 

τη 2η τελετή 
ορκωμοσίας 

του, στις 
15/4/1865) 

7. Οδυσσέας Γκραντ 04-03-1873 2η Όχι Όχι 
8. Γκρόβερ Κλίβελαντ 04-03-1885 1η Όχι Όχι 

9. Γουίλιαμ Μακ Κίνλεϊ 04-03-1897 1η Ναι Όχι 

Όχι 
(δολοφονήθηκε  
6 μήνες μετά τη 

2η τελετή 
ορκωμοσίας 

του, στις 
14/9/1901) 

10. Γουίλιαμ Χάουαρντ 
Ταφτ 04-03-1909 1η Όχι Ναι, Ποσειδώνας 

στις 14 Καρκίνου 

11. Γουόρεν Χάρντινγκ 
04-03-1921 1η 

Όχι (πέθανε2,5 
χρόνια μετά, στις 

2/8/1923) Όχι Όχι 

12. Φράνκλιν Ρούσβελτ 04-03-1933 1η Ναι 
Ναι, Πλούτωνας 
στις 21 Καρκίνου Ναι 

13. Φράνκλιν Ρούσβελτ 
20-01-1945 4η 

Όχι (πέθανε τρεις 
μήνες αργότερα, 
στις 12/4/1945) Όχι 

14. Ντουάιτ Αϊζενχάουερ 20-01-1957 2η Όχι Όχι 

15. Ρίτσαρντ Νίξον 

20-01-1969 1η Ναι Όχι 

Όχι 
(παραιτήθηκε 
1,5 χρόνο μετά 

τη 2η τελετή 
ορκωμοσίας 

του, στις 
9/8/1974) 

16. Τζορτζ Γ. Μπους 20-01-1989 1η Όχι Όχι 
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17. Τζορτζ Μπους 

20-01-2001 1η Ναι 

Όχι, αλλά ο 
Βόρειος Δεσμός 
ήταν ανάδρομος 

στη μοίρα της 
απόλυτης 

έξαρσης του Δία 
(15 Καρκίνου) σε 

αμοιβαία 
υποδοχή με τον 
Δίαανάδρομο 
στην απόλυτη 

έξαρση του 
Βόρειου Δεσμού 

(3 Διδύμων) Ναι 
18. Μπαράκ Ομπάμα 20-01-2013 2η Όχι Όχι  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.  
Αμερικανοί Πρόεδροι που ορκίστηκαν με Δία ανάδρομο. 

Με έντονη γραμματοσειρά απεικονίζονται οι περιπτώσεις επανεκλογής. 

α. Όνομα εκλεγέντος 
Προέδρου 

β. 
Ημερομηνία 
ορκωμοσίας 

γ. 
Θητεία 
για την 
οποία 

εξελέγη 

δ. Επανεξελέγη 
για την επόμενη 

θητεία; 

ε. Υπήρχαν 
ανάδρομοι 

πλανήτες σε 
«ευαίσθητες» 
περιοχές του

ζωδιακού; 

στ. Εάν 
επανεξελέγη, 

ολοκλήρωσε τη 
δεύτερη θητεία 

του? 

1. Τόμας Τζέφερσον 04-03-1801 1η Ναι Ναι, Δίας στις 24 
Καρκίνου Ναι 

2. Τζέιμς Μάντισον 04-03-1813 2η Όχι Όχι 
3. Τζον Κουίνσι Άνταμς 04-03-1825 1η Όχι Όχι 
4. Μάρτιν Βαν Μπούρεν 04-03-1837 1η Όχι Όχι 

5. Ζάκαρι Τέιλορ 04-03-1849 1η 
Όχι (πέθανε16 

μήνες αργότερα, 
στις 9/7/1850) 

Όχι 

6. Αβραάμ Λίνκολν 04-03-1861 1η Ναι Όχι 

Όχι 
(δολοφονήθηκε 
42 ημέρες μετά 

τη 2η τελετή 
ορκωμοσίας 

του, στις 
15/4/1865) 

7. Οδυσσέας Γκραντ 04-03-1873 2η Όχι Όχι 
8. Γκρόβερ Κλίβελαντ 04-03-1885 1η Όχι Όχι 

9. Γουίλιαμ Μακ Κίνλεϊ 04-03-1897 1η Ναι Όχι 

Όχι 
(δολοφονήθηκε  
6 μήνες μετά τη 

2η τελετή 
ορκωμοσίας 

του, στις 
14/9/1901) 

10. Γουίλιαμ Χάουαρντ 
Ταφτ 04-03-1909 1η Όχι Ναι, Ποσειδώνας 

στις 14 Καρκίνου 

11. Γουόρεν Χάρντινγκ 
04-03-1921 1η 

Όχι (πέθανε2,5 
χρόνια μετά, στις 

2/8/1923) Όχι Όχι 

12. Φράνκλιν Ρούσβελτ 04-03-1933 1η Ναι 
Ναι, Πλούτωνας 
στις 21 Καρκίνου Ναι 

13. Φράνκλιν Ρούσβελτ 
20-01-1945 4η 

Όχι (πέθανε τρεις 
μήνες αργότερα, 
στις 12/4/1945) Όχι 

14. Ντουάιτ Αϊζενχάουερ 20-01-1957 2η Όχι Όχι 

15. Ρίτσαρντ Νίξον 

20-01-1969 1η Ναι Όχι 

Όχι 
(παραιτήθηκε 
1,5 χρόνο μετά 

τη 2η τελετή 
ορκωμοσίας 

του, στις 
9/8/1974) 

16. Τζορτζ Γ. Μπους 20-01-1989 1η Όχι Όχι 
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Πίνακας 3.  

Αριθμός τελετών ορκωμοσίας που οδήγησαν ή όχι σε επανεκλογή 
Προέδρου σε συνάρτηση με την παρουσία (ή απουσία) ανάδρομου 
πλανήτη σε «ευαίσθητη» περιοχή του ζωδιακού (13º-25º Καρκίνου ή 24º-
28º παρορμητικών). 

 Αριθμός τελετών 

ορκωμοσίας με την 

παρουσία ανάδρομου 

πλανήτη σε «ευαίσθητη» 

περιοχή του ζωδιακού 

Αριθμός τελετών 

ορκωμοσίας με 

απουσία ανάδρομου 

πλανήτη από 

«ευαίσθητη» περιοχή 

του ζωδιακού 

Σύνολο 

Αριθμός τελετών 

ορκωμοσίας που 

οδήγησαν σε επανεκλογή 

 

10  

 

8  

 

18 

Αριθμός τελετών 

ορκωμοσίας που δεν 

οδήγησαν σε επανεκλογή 

 

4  

 

35  

 

39 

Σύνολο 14   43  57 
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Πίνακας 4.  

Αριθμός επανεκλογών ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ
της φοράς του Δία (ορθή/ανάδρομη) και της παρουσίας (ή απουσίας) 
ανάδρομου πλανήτη σε «ευαίσθητη» περιοχή του ζωδιακού 

Αριθμός τελετών 

ορκωμοσίας που 

οδήγησαν σε 

επανεκλογή με 

απουσία 

ανάδρομου 

πλανήτη από 

«ευαίσθητη» 

περιοχή του 

ζωδιακού 

Σύνολο 

Αριθμός τελετών ορκωμοσίας που

οδήγησαν σε επανεκλογή με Δία

ορθόδρομο οπουδήποτε στον

ζωδιακό ή ανάδρομο εντός της 

δικής του περιοχής αναδρομής 

9  4 13 

Αριθμός τελετών ορκωμοσίας που 

οδήγησαν σε επανεκλογή με Δία 

ανάδρομο εκτός της δικής του 

περιοχής αναδρομής 
1 4  5 

Σύνολο 10 8 18 

Αριθμός τελετών

ορκωμοσίας που οδήγησαν

σε επανεκλογή με την

παρουσία ανάδρομου

πλανήτη σε «ευαίσθητη»

περιοχή του ζωδιακού


