Μάιος 2019
Τεύχος 1ο

Η Κοσμική Αστρολογία
στον 21ο Αιώνα
Ετήσιο Περιοδικό ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α
.
Αθήνα

Διανομή Δωρεάν

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
ΣΤΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
από τον Γιάννη Γιαλαμά

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Συνοδικός κύκλος καλείται ο χρόνος που μεσολαβεί
μεταξύ δύο διαδοχικών συνόδων δύο πλανητών. Ο
κύκλος ‘γεννιέται’ κατά τη στιγμή της συνόδου των
δύο πλανητών. Κορυφώνεται κατά τη στιγμή της
αντίθεσής τους. ‘Πεθαίνει’ μόλις πριν την επόμενη
σύνοδο και ο θάνατος σηματοδοτεί την γέννηση του
επόμενου συνοδικού τους κύκλου. Χωρίζεται σε 2 διακριτές φάσεις, την αύξουσα (από σύνοδο προς αντίθεση) και την φθίνουσα (από την αντίθεση προς την
σύνοδο). Η αύξουσα φάση είναι αισιόδοξη-επεκτα-

τική, ενώ η φθίνουσα απαισιόδοξη-συρρικνωτική.
Τα κυριότερα highlights του κύκλου (εκτός της συνόδου και αντίθεσης) είναι το αύξον εξάγωνο (ανθοφορία/ώθηση) και το φθίνον τετράγωνο (εκδήλωση
παρακμής/φθοράς). Η περίοδος από το φθίνον εξάγωνο έως το αύξον εξάγωνο είναι η πιο ΄σκοτεινή’
περίοδος του κύκλου (περίοδος εκατέρωθεν της συνόδου), ενώ η η αντίθεση (μέγιστη επέκταση) συμβολίζει την αλαζονεία του κύκλου.

Γραφική επεικόνιση ενός συνοδικού κύκλου
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Το ωροσκόπιο της Μεταπολίτευσης (24/7/1974, 04:15΄Αθήνα) με σύστημα Οικοθεσίας Whole Signs

TA HIGHLIGHTS TOY ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Ισχυρή έμφαση στον Παρορμητικό Σταυρό (κυρίως στον Καρκίνο & Ζυγό). Επειδή το ωροσκόπιο
είναι νυκτερινό, Φως Αιρέσεως αναδεικνύεται η Σελήνη, η οποία λειτουργεί ως ζωοδότης του ωροσκοπίου.
Σύμφωνα με την θεωρία της Αιρέσεως, Αγαθοποιός του νυκτερινού ωροσκοπίου είναι η Αφροδίτη, η οποία ευεργετεί (προστατεύει) την ζωοδότρα
Σελήνη. Στην περίπτωση της Μεταπολίτευσης αυτή
η ευεργεσία ενισχύεται, μιας και η Αφροδίτη ασκεί
διακυβέρνηση επί της Σελήνης, επιμαρτυρώντας την
παράλληλα από (ανώτερο) τετράγωνο. Αντιθέτως,
Κακοποιός νυκτερινού ωροσκοπίου είναι ο Κρόνος,
ο οποίος βλάπτει την Σελήνη, αναλαμβάνοντας τον
ρόλο του φωτοκτόνου. Εδώ την βλάπτει πολύ, διότι
ο Κρόνος ασκεί επί της Σελήνης διακυβέρνηση από

έξαρση (Ζυγός), ενώ παράλληλα της ασκεί (ανώτερο) τετράγωνο.
Στεντόριοι πλανήτες είναι όσοι, με βάση την
ημερήσια κίνηση, πλησιάζουν τις 4 γωνίες, μέχρι 5ο
αφού τις διέλθουν, καθώς και όσοι βρίσκονται στην
Τετραπλότητα του ωροσκόπου (στον Παρορμητικό
Σταυρό): 1. Κρόνος, 2. Σελήνη, 3. Ερμής, Αφροδίτη
και από Υπερβατικούς 1. Πλούτωνας, 2. Ουρανός.
Σιγασμένοι πλανήτες είναι όσοι έχουν διέλθει από
τις 4 γωνίες, καθώς και όσοι βρίσκονται στην προηγούμενη Τετραπλότητα από εκείνη του ωροσκόπου
(εν προκειμένω στην Μεταβλητή Τετραπλότητα):
1. Δίας και από Υπερβατικούς 1. Ποσειδώνας.
Από τους εναπομείναντες, ο Ήλιος είναι πιο στεντόριος από τον Άρη, επειδή βρίσκεται εγγύτερα στον
ωροσκόπο.
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ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΜΟΤΙΒΑ ΤΟΥ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
•

•

•

Πολύ ενεργή Σελήνη, η οποία είναι παράλληλα Κυρία του ωροσκόπου και χορηγός της
πλανητικής τριπλέτας στον Καρκίνο: Έντονα
συγκινησιακή με υποκειμενισμό, ευμεταβλητότητα & ενστικτώδη διάθεση, παράδοση, προσκόλληση στο παρελθόν (συλλογική μνήμη),
προγονολατρεία, συντηρητισμό, οικογενειοκρατία.
Πολύ ενεργός Κρόνος, ο οποίος είναι παράλληλα τόσο Κύριος έξαρσης της Σελήνης (στο
Ζυγό), όσο και από Τριπλότητα (μαζί με τον
Ερμή). Η συνδιαλαγή Σελήνης (Φως Αιρέσεως) και Κρόνου (φωτοκτόνος) είναι πανίσχυρη, δεδομένου ότι βρίσκεται και στην κατοικία
της Σελήνης (Καρκίνος). Υπερσυντηρητισμός,
υπαρξιακοί φόβοι, αντιδραστικότητα, (συλλογική) συνείδηση στέρησης, οπισθοδρόμηση,
ιστορικές αγκυλώσεις/φαντασιώσεις, απαισιοδοξία.
Ιδιομοιρία Ερμή-Κρόνου (αμφότεροι Κύριοι

•

•

Τριπλότητας του Φωτός Αιρέσεως) στην εγγύτητα του ωροσκόπου (στεντόριοι): Νοητικές
αγκυλώσεις/αντιστάσεις, συντηρητικές/αναχρονιστικές αντιλήψεις, ακαμψία νου, πονηριά, φθόνος, μνησικακία.
Ιδιομοιρία Σελήνης-Πλούτωνα στην εγγύτητα
του Ναδίρ: Πολωμένος πατριωτισμός, συναισθήματα καταδίωξης, αυτοκαταστροφικός ψυχισμός, αίσθημα εθνικού κινδύνου (σημειωτέον, η Μεταπολίτευση γεννήθηκε με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο & τον «θάνατο»
πατρικής γής).
Αφροδίτη τονισμένη: Η αγαθοποιός καταπραϋνει την βαριά ατμόσφαιρα του ωροσκοπίου
και επεμβαίνει συχνά ως η ‘από μηχανής θεά’.
Δεδομένης της συνολικής εικόνας, η ευεργεσία
της είναι ανεκτίμητη. Κοινωνική διάθεση, καλοπέραση, παρεϊστικη, βολή, νωχέλεια, καταναλωτική.

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΡΟΝΟΥ – ΠΛΟΥΤΩΝΑ ΣΤΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Ο συνοδικός κύκλος Κρόνου – Πλούτωνα έχει διάρκεια 35 – 40 έτη (ανάλογα με τα ζώδια πο συμμετέχουν, λόγω της τροχιάς του έκκεντρου Πλούτωνα).
Συνδέεται στενά με βαθιές, πολιτισμικές και εθνολογικές ζυμώσεις. Λειτουργεί σαν σβησμένο ηφαίστειο,
το οποίο στα ενδότερά του ‘μαγειρεύει’ την επόμενη
έκρηξή του. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι με τον κύκλο
αυτόν συντονίζονται έθνη και λαοί με μακραίωνη
ιστορία (Κρόνος), οι οποίοι σε κάθε ιστορική καμπή
μετουσιώνονται και εξελίσσονται με οδυνηρό τρόπο (Πλούτωνας). Υποδηλώνει φάσεις μέσα από τις
οποίες κάθε ανανέωση, μετάλλαξη και μετουσίωση
(Πλούτωνας) έρχονται μόνο μέσω βαριών οδυνών,
ενίοτε και τραγωδιών (εν προκειμένω η τραγωδία
της Κύπρου, νησί με μακραίωνη ελληνική παρουσία).
Είναι ο κατεξοχήν κύκλος του ‘Καθαρτηρίου’, όπου
προκειμένου να υπάρξει ανανέωση (ανάσταση), πρέπει προηγουμένως να περάσουμε από την κόλαση
(θάνατος). Ιδεολογικές πολώσεις, τάση να βλέπουμε
τα πάντα μέσα από το άσπρο ή μαύρο είναι μερικές
από τις χαρακτηριστικές πτυχές του κύκλου Κρόνου
– Πλούτωνα, του κατεξοχήν ‘πολεμικού κύκλου’. Η
Μεταπολίτευση ‘γεννιέται΄στην φθίνουσα φάση και
μάλιστα στο φθίνον τετράγωνο Κρόνου – Πλούτωνα, ήτοι στην πλέον θνήσκουσα φάση του κύκλου.
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• Η άμεση εμπλοκή του Φωτός Αιρέσεως (Σελήνη=συγκίνηση/υποκειμενισμός/συλλογική ψυχή/ο ίδιος ο λαός) και του Ερμή (Λόγος/επικοινωνία) στο φθίνον τετράγωνο Κρόνου – Πλούτωνα
δείχνει ότι στο ωροσκόπιο της Μεταπολίτευσης ο
εν λόγω συνοδικός κύκλος αποκτά μεγάλη βαρύτητα, που σημαίνει πως καθόποτε ενεργοποιείται,
συμπίπτει με περιόδους σημαντικών πολιτικών,
κοινωνικών και οικονομικών ζυμώσεων στη χώρα
μας.
• Η αντίσταση (Κρόνος) προς την μετάλλαξη και
την αναγέννηση (Πλούτωνας) είναι η πηγή των
δοκιμασιών από τις οποίες διέρχεται κατά καιρούς
η χώρα.
• Τα περάσματα του Κρόνου από την φορτισμένη
περιοχή του Παρορμητικού Σταυρού (ιδίως της
ζώνης από 0ο έως 18ο Παρορμητικών) σηματοδοτούν πάντα καμπές στην μεταπολιτευτική ιστορία
της χώρας μας. Διαιρώντας τον 29ετή κύκλο του
Κρόνου με το 4 (σύνοδος-τετράγωνο-αντίθεση-τετράγωνο), προκύπτει η χαρακτηριστική κρόνια περιοδικότητα των 7.5 ετών.
• Τα ίδια ισχύουν όσον αφορά τα περάσματα του
Πλούτωνα από την ίδια ζώνη. Η διαφορά μεταξύ

Κρόνου και Πλούτωνα είναι καθαρά χρονική, διότι ο κύκλος του Πλούτωνα είναι ~248 έτη και συνεπώς είναι τα περάσματά του πολύ σπανιότερα.
Στην μεταπολιτευτική ιστορία, το 1ο τετράγωνο

του Πλούτωνα σε σχέση με την γενέθλια θέση του
(και συνεπώς με την φορτισμένη ζώνη των Παρορμητικών) συντελείται μεταξύ 2008/9-2017.

Κυκλικός Δείκτης των εξωτερικών πλανητών
Το παραπάνω γράφημα απεικονίζει τον Κυκλικό Δείκτη των εξωτερικών πλανητών την περίοδο 1997 –
2031. Βλέπουμε την σύνθεση των 3 κύκλων: του Δία (σύνθεση κύκλων Δία – Κρόνου, Δία – Ουρανού, Δία
– Ποσειδώνα & Δία – Πλούτωνα), του Κρόνου (σύνθεση κύκλων Κρόνου – Ουρανού, Κρόνου – Ποσειδώνα
& Κρόνου – Πλούτωνα) και του Ουρανού (σύνθεση κύκλων Ουρανού – Ποσειδώνα, Ουρανού – Πλούτωνα
& Ποσειδώνα – Πλούτωνα).

Το παραπάνω γράφημα δείχνει μεμονωμένα τον συνοδικό κύκλο Κρόνου – Πλούτωνα την περίοδο 1965 – 2040.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΡΟΝΟΥ – ΠΛΟΥΤΩΝΑ
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
• Πλούτωνας στον Ζυγό: 5/10/1971 – 28/11/1982:
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
• Κρόνος στον Ζυγό: 21/9/1980 – 28/11/1982 & Σύνοδος Κρόνου – Πλούτωνα: (έναρξη συνοδικού
κύκλου στις 27ο35΄ Ζυγού): 8/11/1982: «ΑΛΛΑΓΗ» (ΠΑΣΟΚ)
• Κρόνς στον Αιγόκερω: 14/2/1988 – 6/2/1991:
ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ
• Αύξον τετράγωνο Κρόνου – Πλούτωνα: 20/3 &
9/10/1993 & 2/1/1994: Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – ΣΑΜΑΡΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ)
• Κρόνος στον Κριό: 7/4/1996 – 8/6/1998: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» ΣΗΜΙΤΗ
• Αντίθεση Κρόνου – Πλούτωνα: 5/8 & 2/11 2001 &
26/5/2002: ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ,
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΟΥΤΟΥ
• Κρόνος στον Καρκίνο: 4/6/2003 – 15/7/2005: Κ.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
• Πλούτωνας στον Αιγόκερω: 26/1/2008 –
23/3/2023: ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
& ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ), ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ
• Κρόνος στον Ζυγό: 30/10/2009 – 5/10/2012 &
Φθίνον τετράγωνο Κρόνου – Πλούτωνα (2ο55΄
Ζυγού – Αιγόκερω): 21/8/2010: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΦΕΣΗ, ΕΝΑΡΞΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ),
‘CAPITAL CONTROLS’
• Κρόνος στον Αιγόκερω: 20/12/2017 – 21/3/2020:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ & ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ,
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ
•
Σύνοδος Κρόνου – Πλούτωνα: (έναρξη συνοδικού κύκλου) στις 22ο46΄ Αιγόκερω: 12/1/2020
(πλαισιώνεται σε χρονική εγγύτητα από τον συνοδικό κύκλο Δία – Πλούτωνα στις 24ο53΄Αιγόκερω:
5/4/2020 και από τον συνοδικό κύκλο Δία – Κρόνου
στις 1ο 28΄ Υδροχόου: 21/12/2020). Επιπλέον, μέχρι
το 2020, η σύνθεση των τεσσάρων κύκλων του Δία
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και των τριών κύκλων του Κρόνου είναι φθίνοντας
και μόνο οι δύο του Ουρανού και ο ένας του Ποσειδώνα είναι αύξοντες. Συνεπώς, από τους 10 κύκλους
των εξωτερικών πλανητών, οι επτά είναι φθίνοντες
και οι τρεις αύξοντες: ΚΛΕΙΣΙΜΟ (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗ) ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΔΙΑ ΚΑΙ ΚΡΟΝΟΥ, ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΧΑΩΣΗ, ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑ
Οι τέσσερεις φθίνοντες κύκλοι του Δία (2015 –
2022) υποδηλώνουν οικονομική συρρίκνωση, διαφθορά και γενικευμένη απαισιοδοξία. Οι τρεις φθίνοντες κύκλοι του Κρόνου (2007 – 2026) υποδηλώνουν ενίσχυση του συντηρητισμού (φόβο, αγκύκλωση, καχυποψία, διαφθορά, κυνισμό). Οι δύο
αύξοντες κύκλοι του Ουρανού και ο ένας αύξων του
Ποσειδώνα υποδηλώνουν πως οι συλλογικές (παγκόσμιες) δυνάμεις της Ανανέωσης, Αναθεώρησης
και Ριζοσπαστισμού (Ουρανός) καθώς και συλλογικό ένστικτο της Επιβίωσης (Πλούτωνας) και Φαντασίας/Οράματος (Ποσειδώνας) βρίσκονται στην
περίοδο της άνθισής τους (αύξοντα εξάγωνα). Αυτό
σημαίνει πως η παρούσα αποσύνθεση των κύκλων
του Δία & Κρόνου επιτάσσει την πλήρη αλλαγή
πλεύσης του υπάρχοντος (θνήσκοντος) Status Quo
(παρούσες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές
δομές). Οι δυνάμεις της Συντήρησης/Καταστολής
θα εκδηλώνουν ισχυρότατη αντίσταση (επιθυμία
διατήρησης του υπάρχοντος Status Quo) έως ότου
αμφότεροι οι κύκλοι του Δία και Κρόνου οδεύσουν
προς τα αύξοντα εξάγωνά τους (του Δία από το 2022
και του Κρόνου από το 2026 και εντεύθεν).
Η παγκόσμια άνθιση (αναθέρμανση/επέκταση) σε
όλα τα επίπεδα και κυρίως στους τομείς των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δομών, τοποθετείται ως αφετηρία μεταξύ 2024 και 2026, όπου πλέον
το προηγηθέν (παρόν) μοντέλο θα έχει περάσει οριστικά στο παρελθόν.
Μετά την διετία 2024 – 2026 (βυθοί κύκλων Δία
& Κρόνου), εγκαινιάζεται μια «Νέα Εποχή», όπου οι
παραδοσιακοίπατροπαράδοτοι θεσμοί θα ανήκουν
στο παρελθόν. Η Νέα αυτή Εποχή θα πυροδοτηθεί
τόσο από τον νέο (20ετή) συνοδικό κύκλο Δία –
Κρόνου, ο οποίος παρεμπιπτόντως θα λαμβάνει από
τούδε και στο εξής χώρα στην Αέρινη Τριπλότητα
(Υδροχόος – Δίδυμοι – Ζυγός) μέχρι και το 2140,

ανοίγοντας τον δρόμο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Μεταφοράς (Αέρας). Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο παρών κύκλος Δία – Κρόνο ολοκληρώνει το
πέρασμά της από την Τριπλότητα της Γης, αρχής γενομένης από το 1842 (Αιγόκερως), εγκαινιάζοντας
την Βιομηχανική Επανάσταση και την γέννηση Διαλεκτικού Υλισμού του Καρλ Μαρξ.
Οι αύξοντες κύκλοι των πιο αργοκίνητων πλανητών (από Κρόνο έως Πλούτωνα), συν το γεγονός ότι
οι κύκλοι των Υπερβατικών πλανητών βρίσκονται
στην φάση της Άνθισής τους (αύξοντα εξάγωνα),
σηματοδοτούν μια σημαντικότατη περίοδο ακμής, με
αντίστοιχα ιστορικά προηγούμενα την Χρυσή Εποχή
του Περικλέους, την Pax Romana, την Αναγέννηση
και τον Διαφωτισμό (αύξουσες φάσεις των κύκλων
των εξωτερικών πλανητών, ιδίων των αυξόντων εξαγώνων Ουρανού – Ποσειδώνα, Ουρανού – Πλούτωνα και –κυρίως– Ποσειδώνα – Πλούτωνα. Ας σημειωθεί πως η έναρξη του πρώτου αύξοντος εξαγώνου
Ποσειδώνα – Πλούτωνα έλαβε χώρα αμέσως μετά
την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, στο
τέλος δηλαδή της σκοτεινής περιόδου του συνοδικού τους κύκλου).
Στο ωροσκόπιο της Μεταπολίτευσης το κλείσιμο
και το άνοιγμα των επτά κύκλων του Δία & Κρόνου
λαμβάνει χώρα στον 7ο (κυρίως) και 8ο (ακολούθως) Τόπο, που σημαίνει ότι οι (παγκόσμιες) αλλα-

γές ολκής θα βιωθούν/εισπραχθούν ως «εξωγενείς
πιέσεις», συνεπώς θα πρόκειται για βαθιές και εξαναγκαστικές αναθεωρήσεις και αναπροσαρμογές
της ελληνικής κοινωνίας.
Το γεγονός ότι πριν την έναρξη του νέου συνοδικού κύκλου Κρόνου – Πλούτωνα ο Κρόνος θα κάνει
μεταξύ Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου του 2019 τριπλό πέρασμα αντίθεσης από τον γενέθλιο ωροσκόπο
της Μεταπολίτευσης (16ο19΄ Καρκίνου), προμηνύει
–πέραν της πολιτικής ρευστότητας– την επερχόμενη
επώδυνη μετάλλαξη και προσαρμογή της χώρας μας
σε όλα τα επίπεδα.
Όπως είπαμε και προτύτερα, η έναρξη του συνοδικού κύκλου Δία – Κρόνου, του κατεξοχήν οικονομικού κύκλου της Ελεύθερης Αγοράς (Νόμος Προσφοράς – Ζήτησης), που θα προαγματοποιηθεί στις
21/12/2020 στις 0ο28΄Υδροχόου (και θα λαμβάνει
χώρα μέχρι το 2140 στην Αέρινη Τριπλότητα), θα έλθει σε αντίθεση ιδιομοιρίας προς τον γενέθλιο Ήλιο
της Μεταπολίτευσης (στις 0ο49΄ Λέοντα), δίνοντας
έμφαση στον άξονα 2ου/8ου Τόπου (οικονομικά,
τραπεζικά, διεθνείς επενδύσεις), όπου (και πάλι) η
φύση της αντίθεσης δείχνει εξωγενείς επιρροές και η
υφή/ποιότητα του εν λόγω κύκλου θα αρχίσει σταδικά και φαίνεται (περίοδος υλοποίησης) από το αύξον
εξάγωνο των δύο αερίων γιγάντων του ηλιακού μας
συστήματος, ήτοι από το 2024 και εντεύθεν
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