ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24/8/2012
Αγαπητοί φίλοι,
Όπως είναι γνωστό, το έτος (1959), εκτελέσθηκε το γνωστό πείραμα των J.P.
Cedarholm – C.H. Townes.
Με το πείραμα αυτό, το οποίο εκτελέσθηκε με τη πειραματική συσκευή του ακίνητη
ως προς τη Γη αποδείχθηκε, ότι ο Αιθέρας δεν υπάρχει μέσα στη φύση και συνεπώς η
Θεωρία της Σχετικότητας είναι ορθή.
Όμως, το κρίσιμο εκείνο σημείο το οποίο (δυστυχώς), διέφυγε όλων των Φυσικών
μέχρι σήμερα είναι, ότι:
Το ίδιο ακριβώς πείραμα, εάν εκτελεσθεί επάνω σε ένα κινούμενο (ως προς τη Γη)
όχημα (π.χ. Αυτοκίνητο, Τρένο, Αεροπλάνο, κ.λπ.) αμέσως θα αποδειχθεί, ότι ο
Αιθέρας υπάρχει πράγματι μέσα στη Φύση και συνεπώς, η Θεωρία της
Σχετικότητας (Ειδική και Γενική) είναι, μία απολύτως λανθασμένη Θεωρία της
Φυσικής.
Το γεγονός αυτό (ότι, το πείραμα Cedarholm – Townes θα πρέπει να εκτελεσθεί
απαραιτήτως και επάνω σε ένα κινούμενο όχημα) το τόνισα ιδιαίτερα και το έθεσε
υπόψη, πολλών Πανεπιστημίων.
Δυστυχώς όμως, όλα τα παραπάνω Πανεπιστήμια, αγνόησαν τη σοβαρή αυτή
επισήμανση (και δεν έδωσαν σημασία που έπρεπε) με αποτέλεσμα να μην έχουν
εκτελέσει μέχρι σήμερα (το έτος 2012) το πείραμα, επάνω σε ένα κινούμενο όχημα.
Μετά λοιπόν, από την αδιαφορία αυτή των παραπάνω Πανεπιστημίων και επειδή, η
εκτέλεση του πειράματος Cedarholm – Townes, επάνω σε ένα κινούμενο όχημα, είναι
πολύ μεγάλης σημασίας για τη Φυσική, απεφάσισα να εκτελέσω ο ίδιος, το
συγκεκριμένο πείραμα.
Στο σημείο αυτό να τονίσω, ότι το συγκεκριμένο πείραμα (που θέλω να εκτελέσω)
είναι, ένα σύγχρονο πείραμα “Michelson – Morley” και ένα από τα σημαντικότερα
πειράματα Φυσικής όλων των εποχών, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι Φυσικοί.
Επειδή όμως, τυχαίνει να μη διαθέτω την οικονομική δυνατότητα για να εκτελέσω ο
ίδιος το σημαντικότατο αυτό πείραμα Φυσικής, καταφεύγω στη συνδρομή φίλων.
Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο, παρακαλώ θερμά οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα
(Επιστήμονες, Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, κ.λπ.) να με βοηθήσουν οικονομικά (με
οποιοδήποτε χρηματικό ποσό επιθυμούν), προκειμένου να αγοράσω τη συσκευή
maser κ.λπ. και να εκτελέσω ο ίδιος (μαζί με τους συνεργάτες μου) το πείραμα
Cedarholm – Townes επάνω σε ένα κινούμενο όχημα (Αυτοκίνητο, Τρένο,
Αεροπλάνο).
Επίσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω (με βεβαιότητα 100%) ότι, εάν το πείραμα
Cedarholm – Townes (1959) εκτελεσθεί επάνω σε ένα κινούμενο όχημα (Αυτοκίνητο,
Τρένο, Αεροπλάνο) τότε, θα αποδειχθεί οριστικά και αμετάκλητα, ότι ο Αιθέρας
υπάρχει πράγματι μέσα στη Φύση και συνεπώς, η Θεωρία της Σχετικότητας είναι, μία

απολύτως λανθασμένη Θεωρία της Φυσικής (βλέπε αναλυτικά στο site www.tsolkas.gr
– Αιθέρας, Αιθερόσφαιρα, κ.λπ.).
Αγαπητοί φίλοι,
Μετά από αυτά που σας ανέφερα παραπάνω και εάν, εσείς νομίζετε, ότι αξίζει να με
βοηθήσετε, μπορείτε να καταθέσετε (οποιοδήποτε χρηματικό ποσό) στο παρακάτω,
προσωπικό τραπεζικό μου λογαριασμό.

Χρήστος Α. Τσόλκας
Alpha Bank (Greece)
Αριθ. Λογαριασμού: 275-002101-150770

Σας ευχαριστώ πολύ,
Χρήστος Α. Τσόλκας
Υ.Γ.: 1) Τα ονόματα και το χρηματικό ποσό των φίλων καταθετών θα δημοσιευθούν
στο internet και στο site, www.tsolkas.gr.
2) Επίσης θέλω να τονίσω ότι: Εάν κάποιος έχει τους ενδοιασμούς του για αυτά
που γράφω ή δεν έχει καταλάβει τη μεγάλη σημασία την οποία έχει για τη
Φυσική το πείραμα αυτό, το οποίο θέλω να εκτελέσω παρακαλώ, ΝΑ ΜΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αγαπητοί φίλοι,
Τελειώνοντας, θέλω να σας κάνω γνωστό, ότι:
Μετά την ημερομηνία 24/8/2012 (της παρούσας ανακοίνωσης) εάν, κάποιο
Πανεπιστήμιο κ.λπ. δημοσιεύσει χρονικά πρώτο (σε έγκυρο περιοδικό Φυσικής) τα
αποτελέσματα της εκτέλεσης του πειράματος Cedarholm – Townes επάνω σε ένα
κινούμενο όχημα, τότε θα ειδοποιηθείτε από την ιστοσελίδα μου www.tsolkas.gr να
διακόψετε αμέσως τη κατάθεση χρημάτων σας στο τραπεζικό μου λογαριασμό.
Συγχρόνως, τυχόν χρήματα (από τις καταθέσεις σας) που θα έχω στη διάθεσή μου θα τα
καταθέσω στο παραπάνω Πανεπιστήμιο (υπέρ του Επιστημονικού Προσωπικού), το
οποίο εκτέλεσε και δημοσίευσε τα αποτελέσματα του σημαντικότατου αυτού
πειράματος της Φυσικής.
Συμπέρασμα
Το πείραμα των J.P. Cedarholm – C.H. Townes (1959) θα πρέπει να εκτελεσθεί
απαραιτήτως επάνω σε ένα κινούμενο (ως προς τη Γη) όχημα, προκειμένου να
γνωρίζουμε με βεβαιότητα, εάν η Θεωρία της Σχετικότητας είναι ορθή ή όχι.
Αν δεν γίνει αυτό, τότε δεν μπορούμε ποτέ να ισχυριζόμαστε, ότι η Θεωρία της
Σχετικότητας είναι ορθή, οσαδήποτε πειράματα και να γίνουν και να την επαληθεύουν.

Συνεπως, σε περιπτωση που εκτελεσθει το πειραμα J.P. Cedarholm C.H.Townes (1959 (με κινουμενη τη πειραματικη συσκευη, ως προς τη Γη )
και το αποτελεσμα που θα προκυψει ειναι ΘΕΤΙΚΟ, τοτε η Θεωρια της
Σχετικοτητας ( Ειδικη και Γενικη ) ειναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ!!!!

Ευχαριστώ.

