Ερώτηση
Τι είναι Φυσική;
Απάντηση
Η απόρριψη κάθε δόγματος...
Η ταπεινοφροσύνη στην πίστη ότι όλα θα είναι πιο λαμπερά και δυνατά αύριο λόγω της προσπάθειας των Ανθρώπων του σήμερα...
Ερώτηση
Τι είναι Φυσική;
Απάντηση:
Φυσική είναι η μόνη δύναμή μας για την απόρριψη κάθε δογματισμού...
Έξω από τη Φυσική της δομής των Κόσμων όλα τα υπόλοιπα μειώνονται... Γίνονται απλοί
πειραματισμοί ή προσωπικές απόψεις με τα οποία ηδονίζονται οι λίγοι και άρα καταδικάζονται ως λίγα και αυτά ... Ακόμη και η τέχνη ...
Φυσική δεν είναι η εύθραυστη ευαισθησία μιας διαφορετικής ηχητικής (μουσικής), κινητικής
ή χρωματικής αποτύπωσης Ανθρώπων...
Φυσική δεν είναι η επανάσταση των στοίχων ενός ποιήματος, ούτε η μυθοπλασία μιας προσωπικής προσπάθειας βιβλίου...
Φυσική είναι η δύναμη μιας ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ λογικής γεμάτης πανίσχυρες μαθηματικές συνεπαγωγές που ισχύουν παντού στο Σύμπαν.
Ερώτηση
Τι είναι Φυσική;
Απάντηση:
Η δύναμη του να μπορείς να γυρνάς με σφιγμένα τα χείλη το βλέμμα, να κοιτάς στα μάτια
τα αστέρια και να νιώθεις ικανός να απορρίψεις (κβαντομηχανική) μέσα σε μια στιγμή ακόμη και τη λογική ‘‘αίτιο-αποτέλεσμα’’. Φυσική είναι η δύναμη να απορρίπτεις ακόμη και τη
λογική που σε συντήρησε σε όλη την βιολογική σου εξέλιξη και που σε ζωντάνεψε και που σε
ανέδειξε ως κορυφαίο πλάσμα του πλανήτη μας.
Φυσική είναι η μόνη ματιά που έχει ήδη απορρίψει ακόμη και τον ορισμό της επιστήμης...
Ερώτηση
Τι είναι Φυσική;
Απάντηση:
Είναι Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Τα άλλα όλα θα ξαναγίνουν αμέσως
ακόμη κι αν αρχίσουμε από σήμερα...
Η Φυσική όμως αν δεν την αγκαλιάσουμε τώρα, τώρα που μιλάμε, θα αργήσει πολύ και ίσως
να μην... ποτέ...
Η Φυσική είναι διαμάντι... Είναι η απερίγραπτη λάμψη στη δύναμη του πνεύματος των Ανθρώπων... Είναι η Ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα σταθούμε πιο κοντά στην εξήγηση του Κόσμου και άρα στην εξήγηση του εαυτού μας... Της συνείδησής μας...
Φυσική είναι η ελπίδα όχι μόνο του Κόσμου μας, αλλά των Κόσμων όλων των πλασμάτων που
αγωνιούν γι’ αυτό το Σύμπαν ή για τα παράλληλα Σύμπαντά τους...
Φυσική είναι η αγωνία όλων των πλασμάτων του Σύμπαντος ή των Συμπάντων, έστω κι αν
αυτή η αγωνία γυρνά γύρω από αστέρια που λάμπουν στον Ουρανό μας ή είναι τόσο μακριά

που δε μπορούμε να τα δούμε να λάμπουν...
Φυσική είναι ο πιο μεγάλος κτύπος της δικιάς μας καρδιάς, καθώς γυρίζει γύρω από τον δικό
μας Ήλιο...
Ερώτηση
Τι είναι Φυσική;
Απάντηση:
Πάντως όχι η λανθασμένη ασκησιολογία των θλιβερών Λυκείων μας, με την οποία διαλύουμε
τα παιδιά...
Ούτε οι πειραματισμοί του κάθε Υπουργού Παιδείας που ως τελείως ασήμαντος θα κάνει ό,τι
ζημιά είναι να κάνει και μετά θα φύγει...
Φυσική είναι η Δύναμή μας σε έναν Πολιτισμό Συμπαντικών Πλασμάτων με αξιοπρέπεια στάσης και με πείσμα προσπάθειας ερμηνείας ΟΛΩΝ...
Ερώτηση
Τι είναι ο Φυσικός;
Απάντηση:
Πολλά. Πάνω από όλα η ελπίδα του ίδιου του Σύμπαντος να αποκτήσει συνείδηση της ύπαρξής του. Και ως συνείδηση δεν εννοώ μια ποιητική του καταγραφή, αλλά συνείδηση του βάθους των μηχανισμών του...
Ερώτηση
κ. Μαχαίρα μήπως γίνεστε αλαζονικός;
Απάντηση:
Όχι!!!! Η Φυσική είναι η πιο ταπεινή επιστήμη... Ο Φυσικός δε δικαιούται να μιλά με υπεροψία...
Αλλά πιστέψτε στην αγωνία μου ότι δε δικαιούται κανείς να μην βλέπει τη Φυσική ως τη μόνη
απόλυτα συνειδησιακή λειτουργία Συμπάντων που κάνοντας τη διαδρομή της θα φτάσει και
στα δικά μας υπαρξιακά προβλήματα...
Ο Άνθρωπος δεν έχει άλλη βασική επιστήμη εκτός από τη Φυσική... Και όταν λέω βασική επιστήμη εννοώ δυνατότητα εξέτασης των γιατί και των πως των δομών Κόσμου.
Η Φυσική δεν είναι αλαζονική... Αλλά συγχρόνως δε θέλει να μειωθεί η ξεχωριστή της αξία
με την οποία οριοθετεί τον Πολιτισμό μας...
Ο Φάρος θα αντέξει γιατί έχει λάμψη....

