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Η γέλεζε, ε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ, δειαδή ε θνζκνγνλία, απαζρόιεζε αλέθαζελ
ηελ αλζξώπηλε ζθέςε. Μέζα από ζξεζθεπηηθνύο κύζνπο, ιατθέο παξαδόζεηο
(κπζνινγίεο) αιιά θαη ηελ πνίεζε, θπξίσο επηθή θαη δηδαθηηθή, ν άλζξσπνο
πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηελ ύπαξμή ηνπ, κέζα ζε έλα ζαπκάζην θαη αλεμήγεην
θόζκν. Αμίδεη θαλείο λα δηαβάζεη απηνύο ηνπο κύζνπο. Όκσο άμηα κλήκεο ζην
πξνθείκελν ζέκα, ζαλ πξσηόγνλε, πξνγνληθή αληίιεςε, ζεσξνύκε ηελ θνζκνγνλία
ηνπ Ηζηόδνπ, ηνπ πνηεηή – βνζθνύ, ν νπνίνο ζαλ πξώηε θαηάζηαζε ηνπ ζύκπαληνο
αλαθέξεη ην ράνο. Μεηά ήξζε ν έξσηαο, ν νπνίνο έθαλε ηα ζσκαηίδηα ηνπ ράνπο λα
έιθνληαη ην έλα κε ην άιιν θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα επίγεηα θαη ηα νπξάληα
όληα. ' απηά κεηά έβαιε αξκνληθή ιεηηνπξγία ε παξνπζία ησλ ζετθώλ δπλάκεσλ.
Μία πξσηόγνλε ζύιιεςε ηνπ ζύγρξνλνπ Μπηγθ – Μπάγθ!
Έηζη ινηπόλ, ην επόκελν κάζεκα, ν ηαθηηθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Πλεπκαηηθνύ καο
πκπνζίνπ, Γεκήηξεο Φαξκάθεο, θαζεγεηήο Φπζηθώλ, ζα αζρνιεζεί κε ηε ζεκεξηλή
επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηελ θνζκνγνλία θαη ζπγθεθξηκέλα ην CERN, πνπ όπσο
μέξνπκε είλαη ην κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό θέληξν ηνπ θόζκνπ. Αξθεηά ζεκαληηθά
επηηεύγκαηα ζην πεδίν ηεο θπζηθήο πξαγκαηνπνηήζεθα κέζσ ησλ πεηξακάησλ ηνπ
CERN. Σν πην δεκνθηιέο θαη ην πην δηαθεκηδόκελν από όια είλαη ζίγνπξα ην
κπνδόλην ηνπ Υηγθο ή αιιηώο ην “ζσκαηίδην ηνπ Θενύ”. Σν ζσκαηίδην ηνπ Υηγθο
απνηειεί ην θιεηδί γηα λα ζεκειηώζνπκε ηηο απαληήζεηο καο ζε δύν βαζηθά
εξσηήκαηα. Σν πξώην είλαη: ηη είλαη ε κάδα θαη πσο απηή απνθηηέηαη; Καη ην
δεύηεξν: ππάξρεη θάπνην είδνο ελόηεηαο όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ ζπλαληνύκε ζηε
Φύζε;
Ο Φαξκάθεο Γεκήηξεο, εξξαίνο ζηελ θαηαγσγή εξγάδεηαη ζην θξνληηζηεξηαθό
ρώξν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο. Σα ελδηαθέξνληά ηνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα θαη
δεηήκαηα ηνπ ρώξνπ ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο θαη ηεο θηινζνθηθήο επηζηεκνινγίαο.
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