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                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ένα τραγούδι του Χατζηδάκι που δεν γνωρίζω τον ποιητή, λέει: 

Τι ζητάς αθανασία 

Στο μπαλκόνι μου μπροστά 

Και δεν δίνεις σημασία 

Η καρδιά μου πως χτυπά. 

Σ’ αγαπήσανε στον κόσμο 

Βασιληάδες ποιητές 

Και ένα μπουκαλάκι δυόσμο 

Δεν μας έδωσες ποτές. 

Είσαι σκληρή 

Σαν του θανάτου την γροθιά 

Μα ήρθαν καιροί 

Που σε πιστέψαμε βαθιά… 

Άραγε τριγυρνά η αθανασία στο μπαλκόνι μας μπροστά και θα μας δοθεί όπως όλοι ποθούμε; 

 

                                   Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 

 

     Είναι πειραματικό γεγονός , ότι το DNA διασπάται σε βρασμό σε 105 βαθμούς Κελσίου. 
Αλλά είναι και διαπίστωση της φυσιολογίας, ότι όταν ο οργανισμός ξεπερνά τα 30-35 χρόνια, 
τα κύτταρα που γεννιούνται είναι λιγότερα αυτών που πεθαίνουν. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό 
που συμβαίνει στα κύτταρα με το γήρας, αλλά πιστεύω ότι μία διατήρηση των θανάτων και 
των διαιρέσεων σε ισορροπία, όλοι οι παράγοντες της γήρανσης των κυττάρων θα 
ανασχεθούν. 



     Το πειραματικό γεγονός της διαίρεσης του DNA, αποκαλύπτει ότι η θερμότητα είναι 
ακρογωνιαίος λίθος στην διαίρεση των κυττάρου. Βέβαια εκεί δεν χρειάζεται θερμοκρασία 
105 Κελσίου. 

     Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απορροφούνται από την ύλη και η θερμότητα εμποδίζεται 
να διαδοθεί από θερμομονωτικά σώματα όπως οι ιστοί του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν πρέπει να 
αναζητήσουμε άλλους τρόπους, επηρεασμού της κυτταρικής θερμότητας και ελέγχου του 
ρυθμού διαίρεσης.  

      Αν κρατήσετε ένα αντικείμενο στο χέρι, θα διαπιστώσετε ότι έχει βάρος. Πιστεύουμε ότι 
βάρος δημιουργείται από τα βαρυτικά κύματα, εδώ τα βαρυτικά κύματα που εκπέμπει η γη. 
Αυτά διαπερνούν την παλάμη σαν να είναι διαμπερές σώμα, επηρεάζουν το αντικείμενο και 
παράγεται το βάρος. Άρα τα βαρυτικά κύματα και παράγουν τα αποτελέσματα στην ύλη και 
την διαπερνούν σαν διαμπερές σώμα. Η τεχνητή παραγωγή βαρυτικών κυμάτων, θα είναι ο 
μοχλός επηρεασμού της διαίρεσης των κυττάρων, αφού το σώμα είναι διαμπερές σε αυτά, 
αλλά και παράγει τα αποτελέσματα από εκεί που περνά. 

 

                             Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ 

 

     Η μοναδική θεωρία στην γη, αλλά από ότι πιστεύω αν υπάρχουν και άλλοι προηγμένοι 
πολιτισμοί στο σύμπαν πάλι μοναδική, είναι η κοσμοθεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ του συγγραφέα που 
περιγράφει την παραγωγή των βαρυτικών κυμάτων.  

     Ένας έμπειρος και ειλικρινής φυσικός επιστήμονας θα πει, οι μεγάλες φυσικές 
ανακαλύψεις είναι προϊόν συμπτώσεων ή διαίσθησης του επιστήμονα, δεν είναι προϊόν 
φυσικών θεωριών και θα εικάσει ότι δεν θα προέλθει από την θεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ.  

     Όμως ο συγγραφέας, χωρίς πειραματικούς συνδιασμούς σταθερών, αλλά από την 
θεώρησή του πάνω στις σταθερές και την λειτουργία του ατόμου, προσδιόρισε πολύ 
προσεγγιστική τιμή της πειραματικής μαγνητικής ροπής του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου. 
Έτσι ανοίγει ο δρόμος πλέον αξιοποίησης της θεωρίας, της κοσμοθεωρίας ΤΟ ΙΔΙΟΝ, για να 
πετύχει πειραματικά την παραγωγή τεχνητής βαρύτητας.  

 

                          Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

    Εδώ στην γη οι λεθεμένες και ατελείς φυσικές θεωρίες, δεν επέτρεψαν στους επιστήμονες 
να επινοήσουν και να πουν, ότι πρέπει και πώς να κατασκευάσουμε τεχνητή βαρύτητα.  

     Το 2004 είχα ήδη κάνει τις πρώτες προσεγγίσεις της θεωρίας παραγωγής βαρύτητας από 
τα μικροσωμάτια και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών για πρώτη φορά έδινε το δικαίωμα σε ένα 
«αιρετικό», να αναπτύξει στο συνέδριό της στο Λουτράκι, ανακοίνωση για την παραγωγή της 
βαρύτητας.  



     Ακολούθησε η πρόταση του αντιπροέδρου να εκδόσει η Ένωση ένα δύο βιβλία μου. 
Πρότεινα τα δύο βιβλία φυσικής του παραπάνω site, που είναι προσωπικό μου. 

     Όμως τα βιβλία έπρεπε να τα εγκρίνει ο πρόεδρος, ομότιμος καθηγητής του 
πανεπιστημίου Αθηνών.  

     Ένας φίλος Εβραίος του Αγρινίου μου είπε. Πρόσεξε Αλέκο, όπως καταλαβαίνεις ο 
καθηγητής είναι Εβραίος.  

     Στην οδό Ακαδημίας περίμενα το λεωφορείο να με μεταφέρει στην πανεπιστημιούπολη 
του Ζωγράφου και καθόμουν λίγο παράμερα από τους άλλους. Πλησιάζουν δύο κοπέλες 
πιθανόν φοιτήτριες και είχαν γυρισμένη την πλάτη στους άλλους ώστε να μην ακούγονται. 
Μαρία που ήσουν; Στην συναγωγή. Τι είναι η συναγωγή; Η συναγωγή είναι ένα μέρος όπου 
αθροίζονται οι Εβραίοι… Γυρίζω και πηγαίνω κοντά στους άλλους, αλλά κατάλαβα ότι τα 
βιβλία δεν θα τα εξέδιδε η Ένωση. Όμως πήγα.  

     Στενοχωρημένος, νευριασμένος, απογοητευμένος βγήκα από το γραφείο του καθηγητή. Το 
χιόνι τώρα έπεφτε πυκνό και ήδη θα ήταν 20 πόντους. Περίμενα στην στάση, ο καθηγητής 
προθυμοποιήθηκε να με πάρει με το αμάξι σπίτι του να με φιλοξενήσει. Αρνήθηκα. Περνά 
ένα άδειο ταξί σε αυτό το απόμακρο μέρος άδειο. Αιφνιδιάστηκα δεν το σταμάτησα. Δεν 
ξέρω αν το επόμενο ταξί ήταν το ίδιο ή άλλο που περίμενε να με πάρει και το σταμάτησα. 
Αρχικά είπα στον ταξιτζή να με πάει στο Κάραβελ, όπου είχα ραντεβού με τον αντιπρόεδρο 
να μου κάνουν το τραπέζι με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Η απογοήτευση και η 
οργή με έκανε να ζητήσω από τον ταξιτζή να με πάει στο σταθμό λεωφορείων στο Κηφισό. 

 

                                Η ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

     Η μέρα ήταν βιβλική, ο θυμός και απογοήτευση ζωγραφισμένη, το μυαλό να κυκλοφορεί 
ταχύτητα και έντονα και τα μάτια να κοιτάζουν την οροφή του λεωφορείου της επιστροφής 
στο Αγρίνιο.  

    Μέσα στους έντονους συλλογισμούς, βλέπω την συσκευή διάταξης εφαρμογής του 
πειράματος τεχνητής βαρύτητας. Πίστεψα ότι οι Ολύμπιοι με αποζημιώνουν για την άδικη 
απόκρουση της έκδοσης των βιβλίων μου. Βέβαια πάλι έλεγα, οι Ολύμπιοι θέλουν μόνοι μας 
να καταξιωθούμε να φθάσουμε την αθανασία, τότε η επινόηση ήταν δική μου και όχι 
αποκάλυψη. 

 

                        ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ  

 

     Ο πρόθυμος αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, μου είπε, Αλέκο πρέπει να 
σχηματίσετε ομάδα για να γίνει το πείραμα. Θα ηγούνταν ένας ηλικιωμένος ,ευγενικός 
συνταξιούχος ερευνητής ξένου ερευνητικού κέντρου. Άρχισα να τηλεφωνιέμαι με τους 
επιστήμονες που θα σχημάτιζαν την ομάδα. 



    Τα εμπόδια τεράστια, τα γεγονότα να συρρέουν , η απογοήτευση επήλθε και εγκατάλειψα 
την προσπάθεια.  

     Αργότερα έφτιαξα μία ερευνητική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Και πάλι η απογοήτευση 
και τα εμπόδια.  

     Πέρασα την δοκιμασία του καρκίνου και εχθροί της κοινωνίας αργότερα σε εσώκλεισαν, 
ευτυχώς ανώδυνα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.  

 

                          Η ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

     Οι απανωτές δοκιμασίες με έφερναν σε απογοήτευση, αποφάσισα και βγήκα στην 
σύνταξη. Είχα εγκαταλείψει πολλούς ή με εγκατέλειψαν, αλλά το πείραμα έπρεπε να 
επιτελεσθεί.  

     Η κύρια σύνταξη βγήκε , τώρα είχα τα στενά έστω οικονομικά, να πραγματοποιήσω το 
πείραμα. Οι κινήσεις μου ήταν σώφρονες, μόνο επιστήθιοι μάθαιναν τις προθέσεις μου.  

     Έχοντας της προηγούμενη πείρα και με τροποποιήσεις κατάφερα τελικά να επιτελέσω το 
πείραμα.           

     Το πείραμα κόστισε λίγα, η τεχνολογία ήταν η πιο προχωρημένη, αλλά το αποτέλεσμα 
αρνητικό. Είχα πιστέψει πριν, ότι οι Ολύμπιοι που μου αποκάλυψαν το πείραμα, θα 
εμποδίσουν να πετύχει.  

     Μετά που συνήλθα λίγο από την απογοήτευση, πήρα το βιβλίο (Αμερικάνικο) και 
ξαναδιάβασα την θεωρία πως παράγεται το φως και στις λάμπες φθορισμού. Και 
ξαναθυμήθηκα ότι και πως είχα αμφισβητήσει την θεωρία, την θεωρία τους που στηρίχτηκα. 

     Είχα στηριχθεί σε αυτή την θεωρία και έβλεπα πως και πόσο βάσιμο ήταν που την 
αμφισβήτησα. 

     Το πείραμα απέτυχε γιατί ή η θεωρία μου είναι λάθος, ή στηρίχτηκα στην λάθος ούτως ή 
άλλως θεωρία τους. Βλέπετε δεν έχουν καμία απολύτως σωστή θεωρία στην φυσική, που να 
προηγήθηκε του πειράματος.  

 

                                         ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 

 

     Το πείραμα μοιάζει με το πείραμα του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, αλλά δεν 
επινοήθηκε από αυτό. Η συσκευή κατέληξε εκεί από τις απαιτήσεις της θεωρίας μου. 

     Η εκτίμηση ήταν ότι δεν είχε κανένα απολύτως κίνδυνο, όπως αποδείχτηκε και στην 
πράξη.  



     Πολλές φορές στην μακρόχρονη ερευνητική μου προσπάθεια, βρέθηκα σε σημεία που 
πίστεψα ότι ήταν πράγματα που ποτέ δεν θα ανακαλύψω. Όμως η επιβράβευση της 
προσπάθειας ήταν σύντομη και η ανακάλυψη επήρχετο.  

     Όπως θα αντιληφθήκατε, αν τα δύο ερωτήματα ισχύουν, αν δηλαδή οι Ολύμπιοι 
αποκάλυψαν το πείραμα ή αν θέλουν μόνοι μας να ανακαλύψουμε την αθανασία, θα ισχύει το 
δεύτερο. Αλλά μπορεί και εκείνοι να μην έχουν ανακαλύψει την τεχνητή βαρύτητα.  
 

                                          ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ 

 

     Μπορεί οι προσπάθειες αυτές και να είναι προσπάθειες ενός αθεράπευτα ρομαντικού, 
αλλά υπάρχει ένα πρόσθετο κίνητρο. Ο ψυχίατρός μου Κώστας Παρτσάλης, ο άνθρωπος 
ευεργέτης ανιδιοτελής δεξιοτέχνης της ψυχολογικής ισορροπίας είναι 76 ετών. Και όταν 
έφυγα από την εποπτεία του επειδή πήρε σύνταξη, πέρασα και τον καρκίνο και με έκλεισαν 
στο ψυχιατρείο, 100%  υγιή και με βαρύτατη ψυχιατρική διάγνωση με την προοπτική να με 
κλείσουν στα βαριά ψυχιατρικά νοσήματα και με πιθανή την εξουδετέρωσή μου  


