
        
 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
                                       ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 
 
     Ο Αλέκος Χαραλαμπόπουλος γεννήθηκε το 1955 στο Αγρίνιο. Σπούδασε στο Οικονομικό 
Τμήμα της Νομικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή παρέκλινε από την μεγάλη 
του αγάπη στην Φιλοσοφία, για να μάθει την κοινωνική αλήθεια. 
     Το 1980 γνώρισε μία γυναίκα, που έμελλε να είναι ο καθοριστικός παράγοντας στην 
πνευματική του ανέλιξη. Η σαγήνη της γυναικείας γοητείας , όταν συνδυάζει το κάλλος με 
την πνευματική καλλιέργεια, γίνεται αφορμή για μία πνευματική επανάσταση. 
     Σήμερα έχει γράψει πάνω από 40 εργασίες στην Φυσική και την Φιλοσοφία (και 3 στην 
Βιολογία) και δεκάδες φιλοσοφικά,οικονομικά, κοινωνικά και άρθρα Φυσικής σε τοπικές 
εφημερίδες. 



     Άργησε πολύ να βρεί τον δρόμο της  αυτόνομης ψυχολογικής ισορροπίας του. Αυτό το 
πέτυχε κάτω από τα μάτια του έμπειρου γιατρού του Κ. Παρτσάλη και τις υποδείξεις φίλων 
του. Η κατανόηση και αναθεώρηση της Φυσικής, στα μάτια του καινοτόμου,  δημιουργεί 
υπερκοπώσεις πνευματικές με τις  επιπτώσεις τους και ο δημιουργός πρέπει να έχει μία πικρή 
εμπειρία για να μπορεί, όταν γίνει τούτο δυνατό, να τις αποφύγει. 
      Στα χέρια του επανανακαλύφτηκε η αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και όπως οι 
προσωκρατικοί, την συνδύασε με την Φυσική.   
     Το μεγάλο παράπονο είναι: η αποφυγή και η διαφυγή διάφορων καθηγητών, από την 
συνέπεια και τις επιπτώσεις των απόψεών του. 
     Το 1993, είχε ήδη συγγράψει στην πρώτη μορφή, τα «Προνομιακά Συστήματα 
Αναφοράς…» στην πρώτη τους μορφή και επιδίωξε να τα παρουσιάσει σε ανακοίνωση στο 
συνέδριο Ελλήνων Φυσικών στην Κομοτηνή. Αν και είχε την υποστήριξη του αντιπροέδρου 
Π. Φιλντίση, δεν έγινε τούτο δυνατό. Διένειμε περίπου 100 αντίτυπα της  εργασίας του στο 
συνέδριο. Κατόπιν σε εντυπό της η Ένωση, ανέφερε ότι πρόκειται για πρωτοποριακή εργασία 
που απασχολεί τους πανεπιστημιακούς.  
     Ότι δεν έγινε δυνατό στο συνέδριο, το πέτυχε στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την 6-5-
1993, κατόπιν πρόσκλησης του καθηγητή της Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
κ. Χρ. Μασσαλά (κατόπιν πρυτάνεως), έκανε διάλεξη ενώπιον καθηγητών του 
πανεπιστημίου. Αν και έφυγε από την διάλεξη έχοντας επιτύχει μία σημαντική υποστήριξη 
και αποδοχή, δεν βρέθηκε κανείς που θα έπαιρνε πάνω του την σταυροφορία ενάντια στην Θ. 
της Σχετικότητας. 
     Θεωρώντας ότι είχε βάσιμες απόψεις, μετέφρασε στα Αγγλικά την εργασία και την 
απέστειλε στην NASA με ιδιωτικό ταχυδρομείο. Μετά μία εβδομάδα τον κάλεσε το 
ταχυδρομείο, για να του πει ότι η NASA δεν παραλαμβάνει την εργασία και ότι θέλει το 
όνομα επιστήμονα στην NASA να την παραλάβει. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο έναν Έλληνα 
καθηγητή πανεπιστημίου και του ζήτησε ένα όνομα Έλληνα επιστήμονα. Αφού το ανέφερε 
στο ταχυδρομείο, σε τρείς μέρες του ανακοίνωσε ότι θέλει και το τηλέφωνο του επιστήμονα 
μέσα στην NASA. Ο συγγραφέας αντιλήφτηκε ότι ήταν το τίμημα της ανατροπής της Θ. της 
Σχετικότητας. Αργότερα Έλληνες φίλοι του που ήταν μετανάστες στις  ΗΠΑ, του ανέφεραν 
ότι τα τηλέφωνα των επιστημόνων της ΝΑSΑ είναι απόρρητα και μη δημοσιευμένα.  
     Σμιλεύοντας το μυαλό και δημιουργώντας αλλεπάλληλες εργασίες στην Φυσική και την 
Φιλοσοφία, το 2001 έκρινε ότι πρέπει να εμφανισθεί και πάλι στο προσκήνιο. Έστειλε  
λοιπόν τέσσερις εργασίες του στην επιτροπή του συνεδρίου που θα γίνονταν στην Χίο. Μία 
Φυσικός μέλος του διοικητικού συμβουλίου, τον πήρε αλλεπάλληλα τηλέφωνα για να του πει  
ότι οι εργασίες δεν είναι πλήρεις και ότι απορρίπτονται. Αισθάνθηκε για άλλη μια φορά, την 
δαγκάνη της ιεράς εξέτασης, που τώρα ήταν πανεπιστημιακή και όχι κληρικών. Σκεφτείτε ότι 
εκτύπωσε επτά εργασίες και εξήντλησε το ελάχιστο δικαίωμα να τις εκθέσει στον πάγκο του 
συνεδρίου. Η εν λόγω Φυσικός, με δριμύτητα του ζήτησε να τις μαζέψει και να μην τις 
εκθέτει προς λήψη. Όμως ο πρόεδρος Φυσικών Χίου, βλέποντας στοιβαγμένες τις φωτοτυπίες 
και οργισμένος, ζήτησε την έκθεση και πάλι στον πάγκο του συνεδρίου, των εργασιών. Οι 
εργασίες διενεμήθησαν σύντομα. 
     Και επικειμένου του συνεδρίου των Ελλήνων Φυσικών στο Λουτράκι τον Ιανουάριο 2004, 
τον πήρε ο αντιπρόεδρος και του ζήτησε να στείλει εργασία για ανακοίνωση. Επέλεξε την πιο 
προωθημένη, την « Η «Φύση» του κενού και της Βαρύτητας». Είναι μία νέα θεωρία 
αξιοποίησης του φαινομένου Casimir , αλλά για το ότι  ήταν σε παράπλευρη αίθουσα, ή γιατί 
δεν αντιλήφθησαν την σοβαρότητα οι Φυσικοί, είχε λίγο κόσμο. Διένειμε και σε αυτό το 
συνέδριο, τρεις εργασίες. 
 
      Έκανε και άλλες  ανακοινώσεις σε συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. 



      Από το 2004 εισήλθε και έγινε απ’ ευθείας πρόεδρος της παγκόσμιας κυβέρνησης, στην 
οποία επανεκλέγη το 2009 για την επόμενη πενταετία.  
      Συντέλεσε αποφασιστικά για την αποφυγή πυρηνικών πολέμων, στην αντιμετώπιση των 
δύο ανομβριών στην Ελλάδα καθώς  και στο σταμάτημα των πυρκαϊών που μένονταν στην 
χώρα, συνέβαλε αποφασιστικά στο σταμάτημα της παρατεταμένης εξέγερσης των 
μεταναστών στην Γαλλία το 2006 που μεταδόθηκαν και σε άλλες χώρες. Αυτές προϊδέαζαν 
δικτατορίες και παγκόσμια δικτατορία.  
      Ανέλαβε πρωτοβουλίες αποκάλυψης συμμετοχής μερικών υψηλόβαθμων στελεχών 
μυστικών εταιριών σε εμπόριο ναρκωτικών, οργάνων σώματος, ξέπλυμα  χρήματος, 
αρχαιοκαπηλίας και λαθρεμπόριο. Καθώς επίσης και αποκάλυψη του πως γίνονται οι Εβραίοι 
μεγαλοεπειχηματίες και έγινε επικίνδυνος. Ήταν όμως ευάλωτος, αφού συγγενικά του 
πρόσωπα  συμμετείχαν στην συνωμοσία, αλλά και φίλοι του ιδιαίτερα μερικοί Εβραίοι του 
Α:γρινίου. Δέχτηκε ισχυρά πλήγματα, αλλά τώρα συνήλθε και περνά στην αντεπίθεση με 
γνώση όλων των προτέρων αδυναμιών του.     
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


