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Οιμηίιςκ Καεδβδηώκ ημο Δεκζημύ ηαζ Καπμδζζηνζαημύ Πακεπζζηδιίμο Αεδκώκ βζα ηδκ
ηζιδηζηή πνόζηθδζδ κα ιζθήζς ζήιενα ζε αοηόκ ημκ όιμνθμ ηαζ ζζημνζηό πώνμ, ζε έκα
ηόζμ εηθεηηό αηνμαηήνζμ.
Σεααζιζόηαηε εηπνόζςπε ημο Μαηανζςηάημο Ανπζεπζζηόπμο Αεδκώκ ηαζ Πάζδξ Δθθάδμξ,
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Τμ έημξ 2015 έπεζ πνμηδνοπεεί από ηα Ηκςιέκα Έεκδ ςξ ημ "Γζεεκέξ Έημξ Φςηόξ
ηαζ ηςκ Τεπκμθμβζώκ Φςηόξ" (The International Year of Light and Light-based
Technologies). Θέια θμζπόκ ηδξ μιζθίαξ ιμο είκαζ ηo θωρ.
Θα ζηζαβναθήζς ηδ βκώζδ ηαζ ηδκ πμζηζθία ηςκ θαζκoιέκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
θςξ ηαζ ηδ ζδιαζία ημο θςηόξ ζηδ ζύβπνμκδ ηεπκμθμβία.
Η βκώζδ ηδκ μπμία έπμοιε βζα ημ θςξ είκαζ έκα λεπςνζζηό δώνμ ζε ιαξ βζαηί ιε αοηή
ηδ βκώζδ απεζημκίγεηαζ άιεζα ή έιιεζα μ θοζζηόξ ηόζιμξ ζηα ιάηζα ηαζ ηδ δζακόδζή ιαξ.
Σηδκ απόθοηδ ανπή ημο ζύιπακημξ, 13,8 δζζεηαημιιύνζα έηδ ζημ πανεθεόκ, όθα
ήζακ αζύθθδπηα ποηκή άοθδ εκένβεζα: ΦΩΣ μναηό ηαζ αόναημ ΦΩΣ. Σημ πνςηανπζηό,
ανπέβμκμ αοηό θςξ οπήνπε ό,ηζ είκαζ ακαβηαίμ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο ζύιπακημξ ηαζ ηδξ
γςήξ. Από αοηό, ημ πνςηανπζηό θςξ, ιέζς ηςκ αέκαςκ ιεηαζπδιαηζζιώκ ημο, πνμήθεακ
όθεξ μζ ιμνθέξ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ ύθδξ πμο έηημηε οπήνλακ ηαζ πμο ζήιενα οπάνπμοκ.
Τμ θςξ δζαιόνθςζε ηδκ ελέθζλδ ημο ζύιπακημξ ηαζ δζαιμνθώεδηε από αοηή. Η αέκαδ
αθθαβή μδήβδζε ζε έκακ ηόζιμ δζζεηαημιιύνζα δζζεηαημιιονίςκ αζηένςκ, ζε "άπεζνα"
θώηα (Δζηόκα 1).
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Εικόνα 1: Η επζζηήιδ δείπκεζ όηζ οπάνπμοκ βύνς ιαξ «άπεζνα» θώηα (Star cluster NGC 290, [1]).

Σε αοηόκ ημκ απένακημ ηόζιμ, από όζα ςξ ζήιενα επζζηδιμκζηά βκςνίγμοιε, ημ θςξ
μδήβδζε ζημκ άκενςπμ ζε έκα ιόκμ πθακήηδ, ηδ Γδ (Δζηόκα 2). Σε αοηόκ ημκ πθακήηδ, μ
άκενςπμξ ηαζ δ όθδ γςή οπμααζηάγμκηαζ από ημ θςξ, ιάθζζηα από ημ θςξ εκόξ ηονίςξ
αζηένμξ, ημο Ήθζμο.

Εικόνα 2: Πενζζζόηενμζ από επηά δζζεηαημιιύνζα άκενςπμζ γμοκ ζηδ Γδ ζήιενα.
*

Τη είλαη ην θωο; Δίκαζ δύζηoθo κα απακηήζεζ ηακείξ ζηδκ ενώηδζδ αοηή βζαηί δεκ
είκαζ εύηoθo κα oνίζεζ ηακείξ ηo θςξ.
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Η θοζζηή επζζηήιδ πενζβνάθεζ ηo θςξ ιε ηδκ απανίειδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο ηαζ ηδ
εειεθίςζή ημοξ ζε απθέξ ανπέξ, έκκμζεξ ηαζ εεςνίεξ. Σηδ θοζζηή, θμζπόκ, ιαεαίκoοιε βζα
ηo θςξ ιε δζάθoνμοξ ηνόπoοξ. Γύo ηέηoζoζ εειεθζώδεζξ ηνόπoζ είκαζ: (1) Οζ ιδπακζζιμί ηδξ
θύζδξ πμο πανάβμοκ ημ θςξ, δδθαδή μζ πδβέξ ημο θςηόξ ηαζ (2) μζ ιδπακζζιμί ηδξ θύζδξ
πμο πενζβνάθμοκ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο θςηόξ ιε ηδ ιζηνμζημπζηή ηαζ ηδ ιαηνμζημπζηή ύθδ
ηαζ ιε ημοξ μνβακζζιμύξ.
Ωζηόζμ, πνζκ δoύιε ηoκ πθoύηo αοηώκ ηςκ θαζκoιέκςκ, αξ εζηζάζoοιε ηδκ πνoζoπή
ιαξ ζε δύo βεκζηώξ απoδεηηέξ θοζζηέξ εεςνήζεζξ βζα ημ θςξ, ηδκ ηοιαηζηή ηαζ ηδ
ζςιαηζδζαηή εεώνδζδ. Η πνώηδ εεώνδζδ πενζβνάθεζ ημ θςξ ςξ έκα είδμξ ηοιαηζηήξ
ηίκδζδξ ηαζ δ δεύηενδ ςξ ζςιαηίδζα πμο ηζκμύκηαζ ιε πμθύ ορδθή ηαπύηδηα. Η
πθδνέζηενδ ηαηακόδζδ ημο θςηόξ επζαάθθεζ ηδκ απμδμπή ηαζ ηςκ δύμ εεςνήζεςκ, βζαηί μζ
δύμ αοηέξ εεςνήζεζξ πενζβνάθμοκ ζοιπθδνςιαηζηέξ ζδζόηδηεξ ιίαξ ηαζ ηδξ αοηήξ
μκηόηδηαξ πμο μκμιάγμοιε θςξ ςζηόζμ, δ βκώζδ αοηή δεκ απακηά ζηδκ ενώηδζδ «ηζ είκαζ
ημ θςξ;»
Η ηοιαηζηή θύζδ ημο θςηόξ ακαβκςνίζηδηε ηαζ εειεθζώεδηε πνζκ από 200 πενίπμο
πνόκζα (ιε πνςηαβςκζζηέξ ημοξ Christian Huygens, Thomas Young and Augustin Jean
Fresnel). Η πεζναιαηζηή επζζηήιδ ακαηάθορε όηζ:
— Τμ θςξ ακαηθάηαζ, δζαεθάηαζ (αθθάγεζ ηαηεύεοκζδ όηακ ιεηαδίδεηαζ από έκα ιέζμ ζε
έκα άθθμ δζαθμνεηζηήξ ηαπύηδηαξ), ηαζ πενζεθάηαζ (όηακ ζοκακηήζεζ ιζηνά ακηζηείιεκα,
εζζένπεηαζ ζηδκ πενζμπή πίζς ημοξ).
— Τα ηύιαηα ημο θςηόξ πανμοζζάγμοκ ημ θαζκόιεκμ ηδξ ζοιαμθήξ (δδθαδή
εκζζπύμοκ ή ελαζεεκίγμοκ ή αηόιδ εηιδδεκίγμοκ ημ έκα ημ άθθμ όηακ πενκμύκ ιέζα από
ημκ ίδζμ πώνμ ηδκ ίδζα ζηζβιή) ηα ηύιαηα ημο θςηόξ είκαζ εβηάνζζα (ημ επίπεδμ ηςκ
ηαθακηώζεώκ ημοξ είκαζ ηάεεημ πνμξ ηδ δζεύεοκζδ δζάδμζήξ ημοξ) ηαζ ιπμνμύκ κα
πμθςεμύκ (μζ ηαθακηώζεζξ ημοξ κα βίκμκηαζ ζε έκα μνζζιέκμ επίπεδμ).
— Τμ θεοηό θςξ ιπμνεί κα ακαθοεεί ζε δζάθμνα πνώιαηα πμο ακηζζημζπμύκ ζε ηύιαηα ιε
δζαθμνεηζηό ιήημξ ηύιαημξ, ηύιαηα ιε δζαθμνεηζηή ζοπκόηδηα.
— Τμ ιμκμπνςιαηζηό θςξ είκαζ ζύιθςκμ (δδθαδή οπάνπεζ ιία πνμαθεπόιεκδ ζοζπέηζζδ
ιεηαλύ ημο εύνμοξ ηαζ ηδξ θάζδξ εκόξ ζδιείμο ημο ηύιαημξ ηαζ μζμοδήπμηε άθθμο ζδιείμο
ημο ηύιαημξ).
Αοηά ηαζ άθθα πεζναιαηζηά δεδμιέκα ελδβμύκηαζ ιε ηδκ ηοιαηζηή εεώνδζδ ημο
θςηόξ. Τζ είδμοξ ηύια όιςξ είκαζ ημ θςξ;
*
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Πνώημξ μ James Maxwell απέδεζλε εεςνδηζηά όηζ ημ θςξ είκαζ δθεηηνμιαβκδηζηό
ηύια (έκαξ ζοκδοαζιόξ ιαβκδηζημύ ηαζ δθεηηνζημύ πεδίμο), ημ μπμίμ ιεηαδίδεηαζ ιε ιία
ηαεμνζζιέκδ ηαπύηδηα, πμο ανβόηενα ιεηνήεδηε ηαζ ανέεδηε ίζδ ιε πενίπμο 300.000
πζθζόιεηνα ημ δεοηενόθεπημ ζημ ηεκό, ηαζ πνώημξ μ Heinrich Hertz επζαεααίςζε
πεζναιαηζηά ηδκ δθεηηνμιαβκδηζηή θύζδ ημο θςηόξ. Η ζπέζδ ιεηαλύ ημο θςηόξ ηαζ ημο
δθεηηνμιαβκδηζζιμύ εειεθζώεδηε πεναζηένς ανβόηενα ιε ηζξ ακαηαθύρεζξ ηςκ
επζδνάζεςκ ιαβκδηζηώκ ηαζ δθεηηνζηώκ πεδίςκ ζημ θώξ, ηα βκςζηά, ακηζζημίπςξ,
θαζκόιεκα Zeeman and Kerr.
Ο Maxwell ήηακ ααεύξ βκώζηδξ ηςκ ηόηε κόιςκ ηςκ δθεηηνζηώκ ηαζ ιαβκδηζηώκ
θαζκμιέκςκ, ζδζαίηενα ηςκ ακαηαθύρεςκ ημο Faraday ηαζ ηδξ έκκμζαξ ημο "πεδίμο" όπςξ
δζαηοπώεδηε από ημκ Faraday, επίζδξ ηςκ κόιςκ ημο Coulomb, ημο Ampere ηαζ ημο
Gauss, ηαζ ζύκεεζε ηδκ ηόηε επζζηδιμκζηή βκώζδ ιε έκα όκηςξ εκηοπςζζαηό ηνόπμ, ημοξ
κόιμοξ ημο δθεηηνμιαβκδηζζιμύ πμο ζοκμρίγμκηαζ ζηδκ Δζηόκα 3 [2].

Εικόνα 3: Δλζζώζεζξ Maxwell.

Οζ ελζζώζεζξ αοηέξ ημο Maxwell δδιμζζεύεδηακ ημ 1864 ηαζ πενζβνάθμοκ ημ θςξ ςξ
δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ζε όθα ηα ιήηδ ηύιαημξ. Σηζξ ελζζώζεζξ αοηέξ μζ ζηαεενέξ
ι0 (permeability of free space) ηαζ ε0 (permittivity of free space), ηαεμνίγμοκ ιία άθθδ
εειεθζώδδ ζηαεενά, ηδκ ηαπύηδηα ημο θςηόξ, c, ζημ ηεκό, c =1/ (ι0ε0)1/2.
Τμ 1905, δ δθεηηνμιαβκδηζηή (ηοιαηζηή) εεώνδζδ ημο Maxwell ζοιπθδνώεδηε ιε
ηδ ζςιαηζδζαηή (θςημκζηή) εεώνδζδ ημο θςηόξ, ηδκ ηαακηζηή εεςνία ημο θςηόξ ημο
Einstein, ζηδνζβιέκδ ζηδ εεςνία ημο Planck βζα ηδκ ηαάκηςζδ ηδξ εκένβεζαξ (1900) ηαζ
ηδκ αλζςιαηζηή απμδμπή από ημκ Einstein όηζ δ ηαπύηδηα ημο θςηόξ ζημ ηεκό είκαζ
ζηαεενή ηαζ δ ιέβζζηδ δοκαηή πμο ιπμνεί κα έπεζ έκα ζώια ή ζήια ζηδ θύζδ. Πέναζακ
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από ηόηε 110 πνόκζα ηαζ δ οπόεεζδ αοηή – όηζ δ ηαπύηδηα ημο θςηόξ είκαζ δ απνμζπέθαζηδ
ζηαεενά ηδξ θύζδξ – παναιέκεζ αθδεήξ πανά ηζξ πμθθέξ πνμζπάεεζεξ, αηόιδ, ηεθεοηαία,
ηαζ ηα πεζνάιαηα ζημ CERN [3], κα απμδείλμοκ ημ εκακηίμκ.
Η δθεηηνμιαβκδηζηή εεςνία ημο θςηόξ ενιδκεύεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο θςηόξ
ορδθήξ έκηαζδξ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο θςηόξ ιε ηδ ιαηνμζημπζηή ύθδ ηαζ πενζβνάθεζ
ζηακμπμζδηζηά ηζξ παναηδνήζεζξ, ηα θοζζηά θαζκόιεκα ηαζ ηα πεζναιαηζηά δεδμιέκα οπό
αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ. Ωζηόζμ, δ ηοιαηζηή εεώνδζδ ημο θςηόξ δεκ είκαζ ζηακή κα
ενιδκεύζεζ όθα ηα θοζζηά θαζκόιεκα πμο αθμνμύκ ζημ θςξ, ιάθζζηα ηζξ ακηζδνάζεζξ
θςηόξ πμθύ ιζηνήξ έκηαζδξ ιε ιειμκςιέκα άημια ηαζ ιόνζα. Αοηό μθείθεηαζ ζημ όηζ δ
ηοιαηζηή εεώνδζδ δεκ ιπμνεί κα ενιδκεύζεζ ηζξ ζδζόηδηεξ ημο θςηόξ μζ μπμίεξ μδήβδζακ
ζηδ δζαηύπςζδ ηδξ ηαακηζηήξ εεςνίαξ ημο θςηόξ από ημοξ Max Planck ηαζ Albert Einstein.
Σύιθςκα ιε ηδκ ηαακηζηή εεςνία ημο θςηόξ, ημ θςξ εηπέιπεηαζ από ηδκ πδβή ημο οπό
ιμνθή ζςιαηζδίςκ ιε ιζηνμζημπζηέξ δζαηεηνζιέκεξ πμζόηδηεξ εκένβεζαξ, ηα θςηόκζα, ηα
μπμία εοεύξ ςξ παναπεμύκ ιεηαηζκμύκηαζ ζημκ ηεκό πώνμ ιε ηδκ ίδζα ιέβζζηδ δοκαηή
ηαπύηδηα, ακελάνηδηα από ηδκ εκένβεζά ημοξ. Αηίκδηα θςηόκζα δεκ οπάνπμοκ ημ θςξ
πάκημηε ηζκείηαζ. Τα θςηόκζα, είκαζ πςνίξ «ιάγα δνειίαξ», αθθά απμηημύκ ιάγα θόβς ηδξ
ιεβάθδξ ημοξ ηαπύηδηαξ ηαζ ακηζδνμύκ ιε ηδκ ύθδ ςξ οθζηά ζςιαηίδζα.
Τμ θςξ, θμζπόκ, δεκ είκαζ ιόκμ έκα δθεηηνμιαβκδηζηό ηύια ημ μπμίμ ηζκείηαζ ιε ιία
ηαεμνζζιέκδ ιέβζζηδ δοκαηή ηαπύηδηα (c) ηαζ, ακάθμβα ιε ηδκ εκένβεζά ημο, ιε ιία
ηαεμνζζιέκδ ζοπκόηδηα (κ) ηαζ έκα ηαεμνζζιέκμ ιήημξ ηύιαημξ (θ). Τμ θςξ είκαζ επίζδξ
έκα ζςιαηίδζμ ημ μπμίμ, ακ ηαζ ηζκείηαζ ιε ηδκ ίδζα ιέβζζηδ δοκαηή ηαπύηδηα (c), έπεζ ιία
ηαεμνζζιέκδ εκένβεζα (Ε = hκ, όπμο h είκαζ δ ζηαεενά ημο Planck), ιία ηαεμνζζιέκδ μνιή
(p = E/c = hκ/c) ηαζ έκα ηαεμνζζιέκμ οθζηό ηύια (θ = h/mο). Κθαζζηά ανπζηά
παναδείβιαηα πμο απμδεζηκύμοκ ηδ ζςιαηζδζαηή εεώνδζδ ημο θςηόξ είκαζ εηείκα ημο
θςημδθεηηνζημύ θαζκμιέκμο ηαζ ημο θαζκμιέκμο Compton.
Τμ θςξ ςξ δθεηηνμιαβκδηζηό ηύια ακαηθάηαζ, δζαεθάηαζ ηαζ πενζεθάηαζ‧ ημ θςξ ςξ
ζςιαηίδζμ ακηαθθάζζεηαζ, ζηεδάγεηαζ, ηαζ ελαθακίγεηαζ (απμννμθάηαζ) ζηζξ ακηζδνάζεζξ
ημο ιε ηα ζοζηαηζηά ηδξ ύθδξ ηαζ ειθακίγεηαζ οπό άθθδ ιμνθή εκένβεζαξ, όπςξ θ.π. ςξ
εενιζηή, πδιζηή, δθεηηνζηή, η.θπ. Τμ πείναια επαθδεεύεζ πθήνςξ αοηήκ ηδ
ζοιπθδνςιαηζηόηδηα ζε ό,ηζ αθμνά ζηζξ ακηζδνάζεζξ ημο θςηόξ ζηδ θύζδ.
Σηδκ μιζθία ιμο εα πνδζζιμπμζήζς ημκ όνμ θςξ ιε ηδκ εονεία έκκμζα, ώζηε κα
ζοιπενζθάαεζ αηηζκμαμθία θςηόξ ζε όθα ηα ιήηδ ηύιαημξ.
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Τα δζάθμνα είδδ θςηόξ θμζπόκ ακηζζημζπμύκ ζε δζαθμνεηζηά ιήηδ ηύιαημξ ηδξ
δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ζοκεπώξ ζε θςηόκζα ιε δζαθμνεηζηέξ εκένβεζεξ. Τα
ιήηδ ηύιαημξ ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηώκ ηοιάηςκ (ηαζ μζ ακηίζημζπεξ ζοπκόηδηεξ ηαζ
εκένβεζεξ) ηαθύπημοκ ιία ηενάζηζα ηθίιαηα. Τα ιήηδ ηύιαημξ εηηείκμκηαζ από 10
εηαημιιύνζα ιέηνα ζηα δθεηηνμιαβκδηζηά ηύιαηα πμο δδιζμονβμύκηαζ ηαηά ηδ ιεηαθμνά
εκαθθαζζόιεκμο δθεηηνζημύ νεύιαημξ ηαζ θηάκμοκ ιέπνζ ιενζηά πζθζμζηά ημο
ηνζζεηαημιιονζμζημύ ημο ιέηνμο (10-15 ιέηνα) ζηα ηύιαηα ηςκ ημζιζηώκ θςημκίςκ. Οζ
ζοπκόηδηεξ (μ ανζειόξ ηςκ ηαθακηώζεςκ ημο ηύιαημξ ζε έκα δεοηενόθεπημ) εηηείκμκηαζ
ακηζζημίπςξ από 50 Hz (50 ηαθακηώζεζξ ημ δεοηενόθεπημ, 50 ηύηθμοξ) ιέπνζ 1023 Hz
(ιέπνζ πενίπμο 1 ηνζζεηαημιιύνζμ ηνζζεηαημιιονίςκ ηαθακηώζεζξ ημ δεοηενόθεπημ). Τα
ιήηδ ηύιαημξ (ηαζ μζ ακηίζημζπεξ ζοπκόηδηεξ ηαζ εκένβεζεξ) ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηώκ
ηοιάηςκ / θςημκίςκ ιεηααάθθμκηαζ ηαηά έκα πανάβμκηα ιεβαθύηενμ από 10 22. Δάκ
ιάθζζηα θάαμοιε οπόρδ ηαζ ηζξ οπεν-ορδθέξ εκένβεζεξ ηςκ ημζιζηώκ αηηίκςκ β πμο
ιεηνήεδηακ ηεθεοηαία [4], ηόηε ηα ιήηδ ηύιαημξ (ηαζ μζ ακηίζημζπεξ ζοπκόηδηεξ ηαζ
εκένβεζεξ) ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηώκ ηοιάηςκ / θςημκίςκ ιεηααάθθμκηαζ ηαηά έκα
πανάβμκηα ιεβαθύηενμ από 1033 (ιεβαθύηενμ από 1 αημθμοεμύιεκμ από 33 ιδδεκζηά).
Σε αοηό ημ ηενάζηζμ θάζια ημο θςηόξ, ημ ηιήια ημο θάζιαημξ ζημ μπμίμ ακηζζημζπεί
ημ μναηό θςξ είκαζ ιδδαιζκό. Σπεδόκ όθμ ημ θςξ είκαζ αόναηo (Δζηόκα 4).

Short Wavelengths

Long Wavelengths

Ενζργεια
(eV)

Συχνότητα
(Hz)

Μήκος Κφματος
(m)

Είδος Φωτός

~10-13

~ 50

~107

1.8-3.1

~1014

~10-6

>107

~1021

~10-13

Κοςμική ακτινοβολία

> 5.7×1019

1.4 x1033

2.2x10-26

Υπερ-υψηλέσ ενέργειεσ
κοςμικϊν ακτίνων γ

Ηλεκτρομαγνητικά κφματα
από γεννήτριεσ
Ορατό

Εικόνα 4: Δίδδ μναημύ ηαζ αόναημο θςηόξ: εκένβεζα, ζοπκόηδηα, ιήημξ ηύιαημξ.

Τα δζάθμνα ηιήιαηα ημο θάζιαημξ ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ
ακαθένμκηαζ ζε αηηζκμαόθμ εκένβεζα δ μπμία είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ
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ημ θςξ έπεζ παναπεεί ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή. Έηζζ, ζοκδείγεηαζ κα μκμιάγεηαζ ημ θςξ
ακάθμβα ιε ημκ παναηηδνζζηζηό ηνόπμ παναβςβήξ ημο (θ.π., ιζηνμηύιαηα, εενιζηή
αηηζκμαμθία, αηηίκεξ β), ή ακάθμβα ιε ημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ δζεβένεδηε ημ ζύζηδια
(άημιμ, ιόνζμ, πονήκαξ, η.θπ.) ημ μπμίμ εηπέιπεζ ημ θςξ.
— Φςξ πανάβεηαζ όηακ δθεηηνόκζα ή άθθα θμνηζζιέκα ζςιαηίδζα επζαναδύκμκηαζ.
Ηθεηηνζηέξ βναιιέξ ιεηαθμνάξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πανάβμοκ δθεηηνμιαβκδηζηά ηύιαηα
ιε ζοπκόηδηα ίζδ ιε εηείκδ ηδξ βεκκήηνζαξ (ζοκήεςξ 50 ή 60 Hz). Λοπκίεξ ηεκμύ ηαζ άθθεξ
δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ εηπέιπμοκ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ιέπνζ 1011 Hz (ιέπνζ
100 δζζεηαημιιύνζα ηαθακηώζεζξ ημ δεοηενόθεπημ). Ηθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ιε
ζοπκόηδηα ιεβαθύηενδ από 1011 Hz πανάβεηαζ ιε θοζζημύξ ηνόπμοξ ςξ εηπμιπή θςημκίςκ
από ηδκ απμδζέβενζδ δζεβενιέκςκ ιμνίςκ, αηόιςκ, πονήκςκ, η.μ.η. Οζ εκένβεζεξ ηςκ
θςημκίςκ πμο εηπέιπμκηαζ όηακ απμδζεβενεμύκ ηα δζεβενιέκα αοηά ζςιαηίδζα ηδξ ύθδξ
ελανηώκηαζ από ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ. Γζα πανάδεζβια, δζεβενιέκμζ πονήκεξ
εηπέιπμοκ ηαηά ηακόκα ιεβαθύηενδξ εκένβεζαξ θςηόκζα από δζεβενιέκα άημια, ηαζ
δζεβενιέκα άημια εηπέιπμοκ ηαηά ηακόκα ιεβαθύηενδξ εκένβεζαξ θςηόκζα από δζεβενιέκα
ιόνζα. Ακελάνηδηα από ημ πόζμ ιεβάθδ είκαζ δ εκένβεζα ηςκ θςημκίςκ, ιόκμ ζςιαηίδζα
πμο είκαζ δζεβενιέκα, πμο έπμοκ επί πθέμκ εκένβεζα ηαζ είκαζ επμιέκςξ ιεηαζηαεή,
εθήιενα, ιπμνμύκ κα εηπέιρμοκ θςξ.
— Φςξ ιε ιήηδ ηύιαημξ από, πενίπμο 25 ιζηνά (25 εηαημιιονζμζηά ημο ιέηνμο) ιέπνζ
ηαζ ημ ενοενό πνώια ημο μναημύ θάζιαημξ βύνς ζηα 0,7 ιζηνά μκμιάγεηαζ οπένοενμ θςξ
ηαζ πανάβεηαζ ηαηά ηδκ απμδζέβενζδ ζηαειώκ πενζζηνμθήξ ηαζ ηαθάκηςζδξ ηςκ ιμνίςκ.
— Φςξ ιε ιήηδ ηύιαημξ από ημ ενοενό όνζμ ημο οπένοενμο βύνς ζηα 0,7 ιζηνά ιέπνζ,
πενίπμο, 0,4 ιζηνά θέβεηαζ μναηό θςξ. Φςξ ιε ιήηδ ηύιαημξ ζηδκ πενζμπή ημο θάζιαημξ
από, πενίπμο, 0,4 ιζηνά ιέπνζ, πενίπμο, 0,2 ιζηνά θέβεηαζ οπενζώδεξ θςξ. Καζ ηα δύμ αοηά
είδδ θςηόξ πνμένπμκηαζ από ηζξ απμδζεβένζεζξ ηςκ δζεβενιέκςκ δθεηηνμκίςκ πμο
ηζκμύκηαζ ζηζξ ελςηενζηέξ ηνμπζέξ ηςκ ιμνίςκ ηαζ ιενζηώκ αηόιςκ.
— Φςξ ιε ιήηδ ηύιαημξ ιεηαλύ, πενίπμο, 0,2 ιζηνά ιέπνζ, πενίπμο, 0,01 ιζηνά είκαζ

βκςζηό ςξ οπενζώδεξ θςξ ζημ ηεκό (vacuum ultraviolet) ηαζ εηπέιπεηαζ από ηζξ
απμδζεβένζεζξ ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ηζκμύκηαζ ζηζξ ελςηενζηέξ ηνμπζέξ ηςκ αηόιςκ ηαζ ηςκ
ιμνίςκ. Τμ οπενζώδεξ ζημ ηεκό είκαζ αόναημ θςξ. Αόναημ είκαζ επίζδξ όθμ ημ θςξ πμο
εηηείκεηαζ ζε ιζηνόηενα ιήηδ ηύιαημξ.
— Φςξ πμο εηπέιπεηαζ από ηδκ απμδζέβενζδ δθεηηνμκίςκ ζημοξ εζςηενζημύξ θθμζμύξ ηςκ
αηόιςκ μκμιάγεηαζ παναηηδνζζηζηή αηηζκμαμθία Φ.
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— Φςξ πμο εηπέιπεηαζ από ηδκ επζανάδοκζδ εθεύεενςκ δθεηηνμκίςκ ή άθθςκ
θμνηζζιέκςκ ζςιαηζδίςκ ιε ιήηδ ηύιαημξ 10-8 ηαζ 10-10 ιέηνα θέβεηαζ ιπνειζηνάθμοκβη
(Bremsstrahlung) ή αηηζκμαμθία αηηίκςκ Φ ιε ζοκεπέξ θάζια.
— Φςξ πμο βεκκάηαζ από ηδκ απμδζέβενζδ δζεβενιέκςκ πονήκςκ ή από ναδζεκενβμύξ
πονήκεξ είκαζ βκςζηό ςξ αηηίκεξ β ηαζ δ εκένβεζά ημο είκαζ ιεβάθδ (ηα ακηίζημζπα ιήηδ
ηύιαημξ ιεηαλύ 10-10 ηαζ 10-13 ιέηνα).
—

Φςξ πμο πνμένπεηαζ από ημκ δζαζηνζηό πώνμ ιε πμθύ ορδθέξ εκένβεζεξ ιέπνζ 1

δζζεηαημιιύνζμ δθεηηνμκζμαόθη (GeV) (ιήηδ ηύιαημξ < 10-15 ιέηνα) μκμιάγεηαζ ημζιζηή
αηηζκμαμθία.
— Φςξ πμο πανάβεηαζ από ηδκ εηιδδέκζζδ, ελαΰθςζδ (annihilation) εκόξ δθεηηνμκίμο (e-)
ηαζ εκόξ πμγζηνμκίμο (e+, δθεηηνόκζμ ιε εεηζηό θμνηίμ) (e- + e+ → θςξ) – ηαζ βεκζηόηενα
από ηδκ ελαΰθςζδ ύθδξ ηαζ ακηζύθδξ –

είκαζ βκςζηό ςξ αηηζκμαμθία ελαΰθςζδξ

(annihilation radiation).
— Φςξ πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ αηηζκμαόθμ ζύθθδρδ δθεηηνμκίςκ από άημια (Α)
(αηηζκμαόθμξ ζύθθδρδ, radiative attachment, e- + A → A- + hκ) είκαζ βκςζηό ςξ ζοκεπέξ
θάζια αηηζκμαόθμο ζύθθδρδξ (radiative attachment continuum) ηαζ θςξ πμο πανάβεηαζ
ηαηά ηδκ επακαζύκδεζδ εεηζηώκ (A+) ηαζ ανκδηζηώκ (Β-) ζόκηςκ (A+ + Β- → AB + hκ) ή
ηαηά ηδκ επακαζύκδεζδ δθεηηνμκίςκ ηαζ εεηζηώκ ζόκηςκ (e- + A+ → A + hκ) είκαζ βκςζηό
ςξ θςξ (θςηαύβεζα) επακαζύκδεζδξ (recombination luminescence).
— Φςξ πμο πανάβεηαζ από δζάθμνα οθζηά όηακ δζεβενεμύκ από θςξ παιδθήξ εκένβεζαξ
(ιζηνόηενδξ από ηδκ εκένβεζα ζμκζζιμύ ημο οθζημύ) είκαζ βκςζηό ςξ θςηαύβεζα
(luminescence), θεμνζζιόξ (fluorescence), θςζθμνζζιόξ (phosphorescence) ακάθμβα ιε ηδ
θύζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ δθεηηνμκζηή ζηάειδ πμο εηπέιπεζ ημ θςξ.
— Φςξ πμο εηπέιπεηαζ από ιεηαζηαεή δζεβενιέκα δοιόνζα ή από ιεηαζηαεή δζεβενιέκα
δοάημια θέβεηαζ εηπμιπή excimer, όπςξ ημ θςξ ηςκ excimer θέζγενξ.
— Φςξ πμο εηπέιπεηαζ από οθζηά πμο έπμοκ δζεβενεεί ιέζς πδιζηώκ ακηζδνάζεςκ, ιέζς
αζμθμβζηώκ ακηζδνάζεςκ, ιε ηνζαή, ιε εενιόηδηα, ή ιε εθανιμβή δθεηηνζημύ πεδίμο είκαζ
βκςζηό,

ακηζζημίπςξ,

(bioluminescence),

ςξ

πδιζθςηαύβεζα

ηνζαμθςηαύβεζα

(chemiluminescence),

(triboluminescence),

αζμθςηαύβεζα
εενιμθςηαύβεζα

(thermoluminescence) ηαζ δθεηηνμθςηαύβεζα (electroluminescence).
— Φςξ πμο εηπέιπoοκ βεκζηά όθα ηα ζώιαηα ακελάνηδηα από ηδ ζύκεεζή ημοξ ηαζ
απμηθεζζηζηά θόβς ηδξ εενιμηναζίαξ ημοξ (δδθαδή, θςξ ημ μπμίμ εηπέιπμοκ όθα ηα
ζώιαηα ιε εενιμηναζία ιεβαθύηενδ από ημ απόθοημ ιδδέκ) μκμιάγεηαζ αηηζκμαμθία
ιεθακμύ ζώιαημξ (blackbody radiation).
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— Φςξ πμο πνμένπεηαζ από ημ δζάζηδια ηαζ πμο έπεζ εηπειθεεί από ημ ζύιπακ πνζκ
δζζεηαημιιύνζα πνόκζα ηαζ πμο ζήιενα ακηζζημζπεί ζε εενιμηναζία ιεθακμύ ζώιαημξ 2,7
ααειώκ Kelvin μκμιάγεηαζ ημζιζηή αηηζκμαμθία πενζαάθθμκημξ (cosmic background
radiation). Αοηό ημ θςξ ηαηαβνάθεζ ηδκ ανπζηή ζζημνία ημο ζύιπακημξ.
*

Δίδαιε όηζ όθα ηα ζώιαηα – ιζηνά ή ιεβάθα – εηπέιπμοκ θςξ. Καηά ακηίζηνμθμ
ηνόπμ, όθα ηα ζώιαηα, ιζηνά ή ιεβάθα, απμννμθμύκ ημ θςξ. Καη’ ανπή, ηάεε θοζζηή
ακηίδναζδ πμο πανάβεζ θςξ ιπμνεί κα ακηζζηναθεί ηαζ κα απμννμθήζεζ ημ θςξ.
— Φςξ ιπμνεί κα απμννμθδεεί από άημια, ιόνζα, πονήκεξ, από ηδ ιαηνμζημπζηή ύθδ ηαζ
από ηάεε άθθμ ακηζηείιεκμ ηαζ κα ελαθακζζηεί. Όηακ, βζα πανάδεζβια, θςηόκζα
απμννμθώκηαζ από ηα ιόνζα, ιπμνεί κα δζεβενεμύκ μζ πενζζηνμθζηέξ ηζκήζεζξ ηςκ αηόιςκ
ημοξ, μζ ηαθακηώζεζξ ηςκ αηόιςκ ημοξ, ηα δθεηηνόκζά ημοξ, έκα ή πενζζζόηενα από ηα
δθεηηνόκζά ημοξ κα απμιαηνοκεμύκ από ημ ιόνζμ, ή αηόια ημ ιόνζμ ιπμνεί κα
δζαζπαζεεί ζε μοδέηενα ή θμνηζζιέκα εναύζιαηα. Οζ πζεακόηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ
δζεβείνμκηαζ μζ δζάθμνεξ ζηάειεξ εκένβεζαξ ηςκ αηόιςκ ηαζ ηςκ ιμνίςκ είκαζ
παναηηδνζζηζηέξ αοηώκ ημύηςκ ηςκ αηόιςκ ηαζ ιμνίςκ, ηαζ ςξ εη ημύημο ηα θεβόιεκα
μπηζηά θάζιαηα ηςκ αηόιςκ ηαζ ηςκ ιμνίςκ ζοκζζημύκ ηα «δαηηοθζηά ημοξ
απμηοπώιαηα». Αοηά ηα παναηηδνζζηζηά μπηζηά θάζιαηα απμηεθμύκ ηδ αάζδ πμθθώκ
ακαθοηζηώκ ιεεόδςκ βζα ηδκ ακαβκώνζζδ ηςκ δζάθμνςκ ζοζηαηζηώκ ηδξ ύθδξ ηαζ ηδκ
ακίπκεοζδ πδιζηώκ μοζζώκ ζημ πενζαάθθμκ.
— Όηακ δ εκένβεζα ηςκ θςημκίςκ είκαζ ιεβαθύηενδ από ιία μνζζιέκδ ηζιή
(ιεβαθύηενδ από 2 θμνέξ ηδ ιάγα δνειίαξ ημο δθεηηνμκίμο, ίζδ ιε 1,02 MeV = 2 m0c2)
ηα θςηόκζα ιπμνμύκ κα ελαθακζζεμύκ ζημ πεδίμ ηςκ πονήκςκ ηςκ αηόιςκ ηαζ ζηδ εέζδ
ημοξ κα ειθακζζεεί έκα γεύβμξ δθεηηνμκίςκ (έκα εεηζηό ηαζ έκα ανκδηζηό δθεηηνόκζμ)
(Δζηόκα 5). Αοηή δ ακηίδναζδ ημο θςηόξ έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζαηί δ εκένβεζα (ημ
«άοθμ» θςηόκζμ) ελαθακίγεηαζ ηαζ δδιζμονβείηαζ ζηδ εέζδ ηδξ ύθδ. Υθμπμζείηαζ δ
εκένβεζα όπςξ αηνζαώξ ελαϋθώκεηαζ δ ύθδ ζηδκ ακηίζηνμθδ ακηίδναζδ, όπςξ ακέθενα
κςνίηενα.
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hν ( > 1,02 MeV = 2 m0c2) → e- + e+
Υλοποιείται το φως.

Εικόνα 5: Υθμπμζείηαζ ημ θςξ.

— Δίκαζ επί πθέμκ δοκαηόκ έκα θςηόκζμ κα ελαθακζζεεί (κα απμννμθδεεί) ζηδ ζύβηνμοζή
ημο ιε άημια ηαζ ιόνζα ηαζ ζηδ εέζδ ημο κα παναπεμύκ δζαθόνςκ εζδώκ εεηζηά ηαζ
ανκδηζηά ζςιαηίδζα, όπςξ γεύβδ δθεηηνμκίςκ ηαζ εεηζηώκ ζόκηςκ (hκ + A

A+ + e), ή

A- + B+).

γεύβδ εεηζηώκ ηαζ ανκδηζηώκ ζόκηςκ (hκ + AB

— Τμ θςξ ακηζδνά ιε ημ θςξ, ημ θςξ ακηζδνά ιε δθεηηνζηά πεδία, ημ θςξ ακηζδνά ιε
ιαβκδηζηά πεδία.
—

Τμ θςξ απμννμθάηαζ από ηδ πθςνμθύθθδ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε πδιζηή εκένβεζα.

Μέζς ηδξ θςημζύκεεζδξ ηα θοηά ιεηαηνέπμοκ θςξ ζε πδιζηή εκένβεζα. Υπμθμβίγεηαζ όηζ
ιε αοηόκ ημκ ιδπακζζιό ηα θοηά πανάβμοκ ηάεε πνόκμ πάκς από 100 δζζεηαημιιύνζα
ηόκμοξ (metric tons) άκεναηα οπό ιμνθή οδνμβμκακενάηςκ [5[.
— Τμ θώξ, αηόια, απμννμθάηαζ από ημ ζώια ιαξ ηαζ ιαξ γεζηαίκεζ.
Όκηςξ είκαζ ακανίειδημζ μζ ιδπακζζιμί ηςκ ακηζδνάζεςκ ημο θςηόξ ιε ηδκ ύθδ ηαζ μζ
ιεηαζπδιαηζζιμί ημο θςηόξ ζε άθθεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ. Οζ ιδπακζζιμί ηςκ ακηζδνάζεςκ ημο
θςηόξ ιε ηδκ ύθδ ελανηώκηαζ από ημ είδμξ ημο θςηόξ, ηδκ εκένβεζά ημο ηαζ ηδ δζαιόνθςζή
ημο ηαεώξ ηαζ από ημ είδμξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ύθδξ ιε ηδκ μπμία ακηζδνά ηαζ επδνεάγεζ.
*

Η ζύβπνμκδ επζζηήιδ ακαηάθορε ηαζ άθθμοξ ηνόπμοξ παναβςβήξ θςηόξ ηαζ εθδύνε
ηαζ ηεθεζμπμίδζε κέμοξ ηνόπμοξ παναβςβήξ θςηόξ ιε αζοκήεζζηεξ ζδζόηδηεξ. Γύμ ηέημζμζ
κέμζ ηνόπμζ παναβςβήξ θςηόξ είκαζ δ αηηζκμαμθία ηςκ λέιδεπ (1960) ηαζ δ ακηινοβολία
ηος ζύγσποηπος (synchrotron radiation) (1946).
Γζεβενιέκα άημια απμδζεβείνμκηαζ αοηόιαηα (spontaneously) ηαζ εηπέιπμοκ θςξ ιε
εκένβεζα hκ όπςξ δείπκεζ δ Δζηόκα 6α. Η θάζδ ηαζ δ ηαηεύεοκζδ ηςκ εηπειπόιεκςκ
θςημκίςκ είκαζ ηοπαίεξ.
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Εικόνα 6α: Αοηόιαηδ εηπμιπή (Spontaneous emission).

Εικόνα 6β: Δλακαβηαζηζηή εηπμιπή (Stimulated emission) [6].

Όηακ όιςξ ημ δζεβενιέκμ άημιμ δζαηαναπεεί από ημ δθεηηνζηό πεδίμ εκόξ θςημκίμο
ιε ηδκ ίδζα ζοπκόηδηα κ, ημ δζεβενιέκμ άημιμ ιπμνεί κα εηπέιρεζ δεύηενμ θςηόκζμ ηδξ
ίδζαξ ζοπκόηδηαξ ηαζ ζε θάζδ ιε ημ πνώημ (ηαζ κα επακέθεεζ ζηδ εειεθζώδδ ημο
ηαηάζηαζδ), όπςξ δείπκεζ δ Δζηόκα 6α. Τμ θςξ αοηό είκαζ βκςζηό ςξ ελακαβηαζηζηή
εηπμιπή (stimulated emission). Απμηεθεί ηδκ ανπή ζηδκ μπμία ζηδνίγεηαζ δ ηεπκμθμβία
παναβςβήξ ημο θςηόξ ηςκ θέζγενξ.
Η θςηεζκόηδηα, δ ιμκμπνςιαηζηόηδηα (monochromaticity) ηαζ δ πςνζηή ηαζ πνμκζηή
ζοιθςκία (coherence) ηδξ δέζιδξ ημο θςηόξ ημο θέζγεν είκαζ δζαηνζηζηά παναηηδνζζηζηά
αοηήξ ηδξ πδβήξ θςηόξ. Σήιενα ιάθζζηα έπμοιε ηδ δοκαηόηδηα παναβςβήξ παθιώκ θςηόξ
θέζγεν δζάνηεζαξ <10-15 δεοηενμθέπηςκ (δζάνηεζαξ ιζηνόηενδξ ημο εκόξ femtosecond, εκόξ
πζθζμζημύ ημο ηνζζεηαημιιονζμζημύ ημο δεοηενμθέπημο) ηαζ επμιέκςξ ηδ δοκαηόηδηα
ιεθέηδξ θοζζηώκ θαζκμιέκςκ ηα μπμία θαιαάκμοκ πώνα ζε αοηή ηδ πνμκζηή ηθίιαηα.
Αοημύ ημο είδμοξ ένεοκεξ ακμίβμοκ ημ δνόιμ βζα ηδ εειεθίςζδ ηδξ βκώζδξ ιαξ πάκς ζηα
ανπζηά ζηάδζα ηςκ ακηζδνάζεςκ ιεβάθδξ εκένβεζαξ θςημκίςκ ηαζ άθθμο είδμοξ ζμκζγμοζώκ
αηηζκμαμθζώκ ιε ηδκ ύθδ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ εθανιμβέξ.
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Τμ θςξ ημο ζύβπνμηνμο εηπέιπεηαζ όηακ ιεβάθδξ ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ ζςιαηίδζα
(δθεηηνόκζα ή πνςηόκζα) επζηαπύκμκηαζ ηζκμύιεκα ζε εθζημεζδείξ (spiral) ηνμπζέξ οπό ηδκ
επίδναζδ ιαβκδηζημύ πεδίμο από ζζπονμύξ δθεηηνμιαβκήηεξ (Δζηόκα 7).

Εικόνα 7: Τμ ιαβκδηζηό πεδίμ επζηαπύκεζ ηα δθεηηνόκζα ζε εθζημεζδή ηνμπζά
ηαζ έηζζ ηα δθεηηνόκζα εηπέιπμοκ θςξ.

Τενάζηζεξ εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ θςηόξ ζύβπνμηνμο ανίζημκηαζ ζήιενα
δζαζπανιέκεξ ζε πμθθέξ πώνεξ ημο ηόζιμο. Η Δζηόκα 8 δείπκεζ ηδκ πδβή θςηόξ
ζύβπνμηνμο ζημ Brookhaven National Laboratory ηςκ ΗΠΑ.

BNL Synchrotron light source

Εικόνα 8: Τμ Σύβπνμηνμ ζημ Brookhaven National Laboratory ηςκ ΗΠΑ (πενζθένεζα 792 ιέηνα,
εκένβεζα 3.0 GeV) [7].
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Τμ θςξ ημο ζύβπνμηνμο εηηείκεηαζ από ημ οπένοενμ ςξ ηζξ αηηίκεξ Φ ηαζ είκαζ
ορδθήξ έκηαζδξ. Δίκαζ δ πζμ θςηεζκή πδβή παθιώκ αηηίκςκ Φ δζάνηεζαξ ιζηνόηενδξ ημο
εκόξ δζζεηαημιιονζμζημύ ημο δεοηενμθέπημο (1 ns).
Σηζξ πδβέξ θςηόξ θέζγεν ηαζ ζύβπνμηνμο μθείθεζ δ επζζηήιδ ηαζ δ επζζηδιμκζηή
ηεπκμθμβία ιεβάθμ ιένμξ ηδξ πνμόδμο ηδξ ζήιενα. Καηέζηδζακ δοκαηέξ κέεξ
επακαζηαηζηέξ ένεοκεξ ζηδκ πενζμπή ηδξ θοζζηήξ, ηδξ πδιείαξ, ηδξ αζμθμβίαξ, ηδξ ζαηνζηήξ,
ηςκ κάκμ-οθζηώκ, ηδξ νμήξ ηδξ εκένβεζαξ ζε αζμθμβζηά ζοζηήιαηα, ηαζ ηςκ ηαακηζηώκ
θαζκμιέκςκ πμο ηαεζζημύκ δοκαηέξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. Καηέδεημαλ πεξαηηέξω ηε ζεκαζία
ηνπ θωηόο ζηε κειέηε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ.
Σήιενα ιάθζζηα δ θςημκζηή επζζηήιδ (ηα photonics) δζαιμνθώκεζ ημ θςξ ακάθμβα
ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ηαζκμημιίαξ [8, 9]. "Σθίββεζ" (πενζμνίγεζ),
θόβμο πάνδ, ημ θςξ ζε κακμ-δζαζηάζεζξ ηαζ επζηνέπεζ έηζζ ηδ ιεθέηδ ηςκ ακηζδνάζεςκ ημο
θςηόξ ιε ηδκ ύθδ ηαζ ηδξ νμήξ ημο θςηόξ ζε δζαζηάζεζξ πμθύ ιζηνόηενεξ ημο ιήημοξ
ηύιαημξ ημο θςημκίμο. Όηακ μζ δζαζηάζεζξ πενζμνζζιμύ ημο θςηόξ πθδζζάζμοκ εηείκεξ
ηςκ ηοιαηζηώκ ζοκανηήζεςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα άημια, μζ ακηζδνάζεζξ ημο θςηόξ ιε
ηδκ ύθδ θαιαάκμοκ πώνα ζε πώνμοξ ζοβηνίζζιμοξ ιε εηείκμοξ ηςκ αηόιςκ.
Τμ θβαληηθό θωο έπεζ δζαηνζηζηά παναηηδνζζηζηά, όπςξ ηδκ ηαακηζηή δζειπθμηή
(entanglement) πμο ανίζηεζ εθανιμβή ζηζξ ακαδοόιεκεξ ηεπκμθμβίεξ ηςκ ηαακηζηώκ
οπμθμβζζηώκ ηαζ ηςκ ηαακηζηώκ ηδθεπζημζκςκζώκ. Ακ μ 20μξ αζώκαξ ζηδνίπεδηε εκ πμθθμίξ
ζηζξ ηεπκμθμβίεξ ημο δθεηηνμκίμο, μ 21μξ αζώκαξ ιάθθμκ εα ζηδνζπεεί ζηζξ κέεξ, ηαπύηενεξ,
ηεπκμθμβίεξ ημο θςηόξ,
Παθιμί θςηόξ πνδζζιμπμζμύκηαζ επίζδξ ζε ζοκδοαζιό ιε παθιμύξ παιδθήξ
εκένβεζαξ δθεηηνμκίςκ βζα ηδ ιεηαηνμπή ηςκ ααζζηώκ ζδζμηήηςκ ηδξ ύθδξ ζε πνμκζηά
δζαζηήιαηα ιζηνόηενα ημο εκόξ δζζεηαημιιονζμζημύ ημο δεοηενμθέπημο (10-9 s) ηαηά
αμύθδζδ. Γζα πανάδεζβια, ζημ δζηό ιμο ενβαζηήνζμ ζημ Oak Ridge National Laboratory
πνζκ 25 πενίπμο πνόκζα πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ ηαοηόπνμκςκ αθθδθεπζδνάζεςκ θςημκίςκ
ηαζ δθεηηνμκίςκ ιε δζεβενιέκα ηαζ αδζέβενηα ιόνζα έδεζλακ όηζ παθιμί θςηόξ θέζγεν
ιπμνμύκ κα πνδζζιμπμζδεμύκ βζα ηδκ ηαπεία ιεηαηνμπή οθζηώκ από αβώβζια ζε ιμκςηζηά
ηαζ ακηζζηνόθςξ – ζε πνμκζηά δζαζηήιαηα ηδξ ηάλδξ ηςκ 10-9 s [10].
Γεκζηόηενα, ημ θςξ απμηεθεί ζήιενα ηδ αάζδ ηςκ ζπμοδαζόηενςκ ηεπκμθμβζώκ πάκς
ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ δ ζδιενζκή ημζκςκία. Κθαζζηά παναδείβιαηα ηέημζςκ εθανιμβώκ
ηα μπμία άθθαλακ ηδ γςή ιαξ είκαζ εηείκα ηδξ ηδθεόναζδξ, ηςκ ιζηνμηοιάηςκ, ημο
θςηζζιμύ, ηδξ θςημβναθίαξ, ηδξ αηηζκμβναθίαξ,

ηδξ ζαηνζηήξ εεναπείαξ, ηςκ

δθεηηνμιαβκδηζηώκ ηδθεπζημζκςκζώκ, ηδξ δμνοθμνζηήξ επζημζκςκίαξ, ημο δζαδζηηύμο, ηδξ
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ηαπύηαηδξ ιεηαθμνάξ πθδνμθμνζώκ, ηδξ απμεήηεοζδξ ηαζ ιεηάδμζδξ δεδμιέκςκ, ημο
Παβηόζιζμο Σοζηήιαημξ Δκηόπζζδξ (Global Positioning System), η.μ.η.
Τμ θςξ ακμίβεζ κέμοξ δνόιμοξ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ζηδ πνήζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
βκώζδξ βζα ημ ηαθό, αθθά δοζηοπώξ ηαζ βζα ημ ηαηό ηδξ ακενςπόηδηαξ. Γζα πανάδεζβια,
πμθύ ιεβάθδξ ζζπύμξ θέζγεν, είκαζ δοκαηόκ κα επζηνέρμοκ, όπςξ εα πενζβνάρς παναηάης,
ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ από πονδκζηή ζύκηδλδ ιε πνήζδ θέζγεν. Ταοηόπνμκα, ηαζ
αθίιμκμ!, ημ θςξ ημο θέζγεν πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ηαηεοεύκεζ ηα θμκζηά όπθα ημο
ζύβπνμκμο πμθέιμο.
Δπζηνέραηέ ιμο, πμθύ ζύκημια, κα ακαθένς ιενζηά παναδείβιαηα βζα ημ ααζζηό
νόθμ ημο θςηόξ ζηδκ πενζμπή ηδξ εκένβεζαξ.
(1)

Φωο γηα θωηηζκό. Υπμθμβίγεηαζ όηζ ζήιενα πενίπμο 25% ηδξ ζοκμθζηήξ

πνςημβεκμύξ εκένβεζαξ πμο ηαηακαθώκεζ μ άκενςπμξ εηδζίςξ δαπακάηαζ βζα παναβςβή
μναημύ θςηόξ. Η ηαηακμιή ημο ζηδ Γδ είκαζ όιςξ ακμιμζόιμνθδ (Δζηόκα 9). Υπάνπμοκ
θίβα θώηα ζηδκ Αθνζηή.

Κατανομή του υωτισμού στην επιυάνεια της γης

Εικόνα 5: Κατανομή του υωτισμού στην
επιυάνεια της Γης.

Εικόνα 9: Καηακμιή θςηζζιμύ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ [11].

Δίκαζ επμιέκςξ ακαβηαίμ κα ηεθεζμπμζήζμοιε ηζξ πδβέξ ημο μναημύ θςηόξ ηαζ κα
ακαηαθύρμοιε κέμοξ ηνόπμοξ παναβςβήξ μναημύ θςηόξ. Νέα οθζηά ηαζ ηεπκμθμβία
(Δζηόκα 10), επέηνερακ ζδιακηζηή αύλδζδ ηδξ απμδμηζηόηδηαξ ηςκ πδβώκ μναημύ θςηόξ
[12, 13]. Πέναζακ πενίπμο 130 πνόκζα από ηόηε πμο μ Thomas Edison εθεύνε ηδκ πνώηδ
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θοπκία θςηζζιμύ. Σημ πνμκζηό αοηό δζάζηδια δ απμδμηζηόηδηα ηςκ πδβώκ μναημύ θςηόξ
αολήεδηε πάκς από 100 θμνέξ ιε ηδ πνήζδ κέςκ οθζηώκ ηαζ ηεπκμθμβίαξ. Ιδζαίηενδξ
ζδιαζίαξ εκ πνμηεζιέκς είκαζ μζ θοπκίεξ LED (Light-Emitting Diodes). Όπςξ δείπκεζ δ
εζηόκα (άκς δελζά), ζηζξ θοπκίεξ ποναηηώζεςξ ιόθζξ 4-5% ηδξ δαπακώιεκδξ εκένβεζαξ
ιεηαηνέπεηαζ ζε μναηό θςξ (ημ 96% δαπακάηαζ ζε παναβςβή εενιόηδηαξ), εκώ δ
απμδμηζηόηδηα ηςκ LED θεάκεζ ηα 50- 80%.

Εικόνα 10: Άκς ανζζηενά: Αύλδζδ ηδξ απμδμηζηόηδηαξ θαιπηήνςκ θςηζζιμύ – ζζημνζηή
ακαδνμιή ζηα ηεθεοηαία 130 πνόκζα [13]. Άκς δελζά: Σύβηνζζδ εκενβεζαηήξ απμδμηζηόηδηαξ
ηνζώκ εζδώκ θαιπηήνςκ θςηζζιμύ [14]. Κάης: LED θεοημύ θςηόξ [15].

(2) Μεηαηξνπή ηνπ θωηόο ζε άιιεο ρξήζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο
(α) Σηδκ Δζηόκα 11 ζηζαβναθείηαζ δ ιεηαηνμπή θςημκίςκ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε
ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαύζηκα, ηαζ ζεξκόηεηα [16]. Τενάζηζα είκαζ εκ πνμηεζιέκς δ
ζδιαζία ηςκ ακηζδνάζεςκ ημο θςηόξ ιε ηα οθζηά βζα ηδκ απμδμηζηόηενδ ιεηαηνμπή ημο
δθζαημύ θςηόξ ζε πνήζζιεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ, θ.π. δθεηηνζηή εκένβεζα. Καζ εδώ δ εοεθζλία
ημο θςηόξ επζηνέπεζ ημ ιεηαζπδιαηζζιό ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακμιήξ ηςκ δθζαηώκ
θςημκίςκ όπςξ ζπδιαηζηά δείπκεζ δ Δζηόκα 12 (ανζζηενά), έηζζ ώζηε ιεβαθύηενμ ιένμξ
ηςκ δθζαηώκ θςημκίςκ κα απμννμθάηαζ βζα ηδκ απμδμηζηόηενδ ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ
αηηζκμαμθίαξ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα.
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Εικόνα 11: Σπδιαηζηέξ απεζημκίζεζξ ιεηαηνμπήξ θςημκίςκ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε
ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζε θαύζηκα, ηαζ ζε ζεξκόηεηα [16].

Όπςξ δείπκεζ δ Δζηόκα 12 ζηα (δελζά), ηαηάθθδθα οθζηά εα ιπμνμύζακ κα
ιεηαηνέρμοκ δθζαηά θςηόκζα ηςκ μπμίςκ δ εκένβεζα είκαζ ημοθάπζζημκ δύμ θμνέξ
ιεβαθύηενδ από αοηή πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή εκόξ δθεηηνμκίμο ζε έκα
θςημαμθηασηό ζημζπείμ ζε δύμ θςηόκζα, ηα μπμία αημθμύεςξ κα απμννμθώκηαζ ηαζ κα
πανάβμοκ ημ ηαεέκα ημοξ δθεηηνόκζα. Οιμίςξ, ζηδκ πενίπηςζδ δθζαηώκ θςημκίςκ ιε
ιζηνόηενδ εκένβεζα από αοηή πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνμκίςκ ζε έκα
θςημαμθηασηό ζημζπείμ, ηαηάθθδθα οθζηά εα ιπμνμύζακ κα ιεηαηνέρμοκ ηδκ εκένβεζα δύμ
ηέημζςκ θςημκίςκ ζε έκα θςηόκζμ, πμο κα απμννμθάηαζ ηαζ κα πανάβεζ δθεηηνόκζα. Έηζζ
εα ιπμνμύζε κα αολδεεί ζδιακηζηά δ απμδμηζηόηδηα ηςκ θςημαμθηασηώκ ζημζπείςκ.

Εικόνα 12: Ανζζηενά: Γοκαηόξ ιεηαζπδιαηζζιόξ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακμιήξ ηςκ δθζαηώκ
θςημκίςκ. Γελζά: Γοκαηόηδηεξ εκενβεζαηήξ ιεηαηνμπήξ ηςκ δθζαηώκ θςημκίςκ βζα
απμδμηζηόηενδ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ [17].
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Η Δζηόκα 13 δείπκεζ ιία από ηζξ ηεπκμθμβίεξ πμο ιεηαηνέπμοκ ηδκ εκένβεζα ημο
θςηόξ ημο Ήθζμο ζε εενιόηδηα ηαζ αημθμύεςξ ζε δθεηηνζζιό‧ είκαζ ημ Σύζηδια Ηθζαημύ
Πύνβμο Ιζπύμξ ζηδκ Ιζπακία. Τα ζοζηήιαηα Ηθζαηώκ Πύνβςκ Ιζπύμξ πνδζζιμπμζμύκ
ηεκηνζηό δέηηδ ηαζ ηοηθζηέξ ζεζνέξ ιεβάθμο ιεβέεμοξ επζπέδςκ ηαηόπηνςκ (ημοξ
θεβόιεκμοξ δθζμζηάηεξ, heliostats). Τμ ηάεε ηάημπηνμ παναημθμοεεί ημκ ήθζμ ηαζ
ζοβηεκηνώκεζ ημ θςξ ημο ήθζμο ζημκ ηεκηνζηό δέηηδ, πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ζηδκ
ημνοθή ημο πύνβμο (ζημ ηέκηνμ ηδξ εζηόκαξ). Από εηεί, δ παναβόιεκδ εενιζηή εκένβεζα
ιεηαθένεηαζ βζα παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε πνήζδ οβνώκ ζοκήεςξ ιέζςκ
ιεηαθμνάξ. Αοημύ ημο είδμοξ Σοβηεκηνςηζηέξ Ηθζαηέξ Τεπκμθμβίεξ είκαζ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ
ηαζ βζα ηδ Φώνα ιαξ, ηονίςξ ζηα Δθθδκζηά κδζζά.

Εικόνα 13: Gemasolar plant of Torresol Energy in Andalucia, Spain (Toresol Energy) [18].

(γ) Ενέπγεια από ηεν ελεγσόμενε πςπενική ζύνηεξε ιζοηόπων ηος ςδπογόνος με λέιδεπ
Η θοζζηή επζζηήιδ δίδαλε ημκ άκενςπμ κα δδιζμονβεί ζοκεήηεξ βζα ηδ ζύκηδλδ ηςκ
πονήκςκ ηςκ εθαθνώκ αηόιςκ [π.π., ηςκ ζζμηόπςκ (D ηαζ T) ημο αηόιμο ημο οδνμβόκμο]
ηαζ κα πανάβεζ εκένβεζα. Ακ ηαζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ παναβςβή πνήζζιδξ εκένβεζαξ από
εθεβπόιεκεξ (controlled) πονδκζηέξ ακηζδνάζεζξ ζύκηδλδξ άνπζζακ από ημ 1951,
εθεβπόιεκεξ ακηζδνάζεζξ πονδκζηήξ ζύκηδλδξ δεκ έπμοκ αηόιδ ηαηαζηεί πδβή πνήζζιδξ
εκένβεζαξ βζα ημκ άκενςπμ. Πζζηεύς όιςξ όηζ αοηό εα επζηεοπεεί ιζα ιένα ηαζ εα
πανάζπεζ ζηδκ ακενςπόηδηα ιία όκηςξ αζώζζιδ ηαζ ηαεανή πδβή εκένβεζαξ.
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Τμ πθέμκ ηνίζζιμ επζζηδιμκζηό/ηεπκμθμβζηό πνόαθδια ζηδκ πνμζπάεεζα ημο
ακενώπμο κα πανάβεζ πνήζζιδ εκένβεζα από ηδκ πονδκζηή ζύκηδλδ είκαζ μ πενζμνζζιόξ ημο
εενιμπονδκζημύ πθάζιαημξ (plasma confinement). Σημοξ αζηένεξ, δ αανύηδηα ηναηά ημοξ
πονήκεξ ζημ αζηνζηό πθάζια ζε απμζηάζεζξ ελαζνεηζηά ιζηνέξ ώζηε κα ζοκηήημκηαζ.
Πνμθακώξ αοηό δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ζημκ πθακήηδ ιαξ. Η επζζηήιδ όιςξ ανήηε δύμ
άθθμοξ ηνόπμοξ πενζμνζζιμύ ημο εενιμπονδκζημύ πθάζιαημξ: ιαβκδηζηό πενζμνζζιό
(magnetic confinement) ηαζ πενζμνζζιό αδνάκεζαξ (inertial confinement). Πμθύ ζζπονμί
παθιμί θέζγεν πνδζζιμπμζμύκηαζ ζημκ πενζμνζζιό αδνάκεζαξ βζα ημκ ζημπό αοηό, όπςξ
δείπκεζ ζπδιαηζηά δ Δζηόκα 14.

Εικόνα 14: Σπδιαηζηή πενζβναθή πενζμνζζιμύ αδνάκεζαξ, ιε πνήζδ πμθύ ζζπονώκ παθιώκ θέζγεν
[19].

(1) Τμ θςξ ζζπονώκ δεζιώκ θέζγεν εενιαίκεζ ηδκ επζθάκεζα ημο ζθαζνζδίμο (pellet)
ζοκηήλζιμο οθζημύ (δζαιέηνμο πενίπμο 1 mm) ηαζ δδιζμονβεί έκα ζηνώια από πθάζια ημ
μπμίμ ημ πενζαάθθεζ. (2) Τμ επζθακεζαηό ζηνώια εηημλεύεηαζ πνμξ ηα έλς ηαζ ημ ζθαζνίδζμ
ζοιπζέγεηαζ. (3) Τμ ζθαζνίδζμ ηαηαννέεζ (implodes), δ αδνάκεζά ημο ημ πενζμνίγεζ βζα
πνμκζηά δζαζηήιαηα ηδξ ηάλδξ ημο εκόξ δζζεηαημιιονζμζημύ ημο δεοηενμθέπημο (1 ns) ηαζ
(4) ακαθθέβεηαζ όηακ δ εενιμηναζία ημο θεάζεζ ημοξ 100.000.000 ˚C. Η ηαύζδ ημο
εενιμπονδκζημύ ηαοζίιμο απεθεοεενώκεζ πενζζζόηενδ εκένβεζα από αοηήκ πμο
δαπακήεδηε βζα κα ημ εενιάκεζ ηαζ πενζμνίζεζ.
Η πθέμκ πνμπςνδιέκδ εβηαηάζηαζδ βζα ηδ δζελαβςβή πεζναιάηςκ ζύκηδλδξ ιε
πενζμνζζιό αδνάκεζαξ (inertial confinement) είκαζ δ National Ignition Facility (NIF)
(ζύζηδια Nova) ζημ Lawrence Livermore National Laboratory (LLN) ηςκ ΗΠΑ ζηδκ
Καθζθόνκζα [20]. Σηδκ Δζηόκα 15 αθέπεζ ηακείξ ημ θςξ πμθθώκ (10) ελαζνεηζηά ζζπονώκ
Nd glass θέζγενξ, πμο ιεηά ημκ ηνζπθαζζαζιό ηδξ εκένβεζάξ ημο, ηαηεοεύκεηαζ ζε έκα ιζηνό
ζθαζνίδζμ εενιμπονδκζημύ ηαοζίιμο ζοκζζηαιέκμο από δεοηένζμ ηαζ ηνίηζμ από ηδκ ηαύζδ
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ημο μπμίμο ακαιέκεηαζ κα παναπεεί πενζζζόηενδ εκένβεζα από αοηή πμο ημπμεεηήεδηε ζημ
ηαύζζιμ. Οζ δεζιίδεξ ηςκ παθιώκ θέζγεν εζηζάγμκηαζ ζε ιία επζθάκεζα δζαιέηνμο 1 mm,
ηαζ εκαπμεέημοκ 100.000 joules εκένβεζαξ ζημ ζθαζνίδζμ ζε 1 ns.

Εικόνα 15: Γέζιεξ παθιώκ θέζγεν ηαεμδόκ πνμξ ημκ εάθαιμ ζύκηδλδξ ηδξ National Ignition
Facility [19, 20].

H Δζηόκα 16 δείπκεζ ζύκηδλδ ιε πενζμνζζιό αδνάκεζαξ, έκα "ιζηνό ήθζμ", ζηδ
National Ignition Facility (NIF) (Nova) (ζθαζνίδζμ D-Τ, ζύζηδια θέζγεν 1011 kW, δζάνηεζα
παθιμύ θέζγεν 10-9 s). Μέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ επζηεοπεεί πθήνδξ ακάθθελδ ημο
εενιμπονδκζημύ ηαοζίιμο.

Εικόνα 16: Σύκηδλδ ιε πενζμνζζιό αδνάκεζαξ (National Ignition Facility NIF -Nova) [19, 20].

Αοηέξ ηαζ άθθεξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ημο θςηόξ ακαιέκμκηαζ ζημ ιέθθμκ. Θα ιαξ
μδδβήζεζ άναβε ημ θςξ ηαζ ζε κέεξ πδβέξ εκένβεζαξ πμο κα ιδ ζηδνίγμκηαζ ζημκ δθεηηνζζιό;
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Θα ακηζηαηαζηαεμύκ ηα δθεηηνόκζα ςξ θμνείξ εκένβεζαξ από ηα θςηόκζα; Ακμζηηά
ενςηήιαηα, ηνίζζια βζα ημ ιέθθμκ ηδξ ακενςπόηδηαξ.
Κονίεξ ηαζ ηύνζμζ,
Μπμνμύιε κμιίγς κα ζζπονζζεμύιε όηζ ηαηακμμύιε επζζηδιμκζηά ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο
θςηόξ ζε όθμ ημ ηενάζηζμ ιήημξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημύ θάζιαημξ. Η ζοκμπή αοηήξ ηδξ
βκώζδξ – ααζζζιέκδξ ζηζξ δύμ ζοιπθδνςιαηζηέξ εεςνήζεζξ βζα ημ θςξ – είκαζ όκηςξ
εκηοπςζζαηή ηαζ οπένμπδ.
Η απένακηδ βκώζδ πμο έπμοιε βζα ημ θςξ είκαζ ηαηά ημ πθείζημκ έιιεζδ –
ηαηακμμύιε ημ θςξ ιε ηα ιέζα ηδξ επζζηήιδξ βζαηί ιαξ δίδαλε δ επζζηήιδ πώξ κα
βκςνίγμοιε πςνίξ κα αθέπμοιε. Όζμ όιςξ έιιεζδ ηαζ κα είκαζ αοηή δ επαθή ιαξ ιε ημ
θςξ, είκαζ ελαζνεηζηά όιμνθδ ηαζ ιεβαθμπνεπήξ.
Παναιέκεζ όιςξ δεδμιέκμ ηδξ ακενώπζκδξ ειπεζνίαξ, όηζ από όθα ηα ιήηδ ηύιαημξ
ημο δθεηηνμιαβκδηζημύ θάζιαημξ, εηείκα ηα μπμία εηηείκμκηαζ ζηδκ αζήιακηδ πενζμπή
ηςκ 0,7 – 0,4 ιζηνώκ ηα μπμία ακηζζημζπμύκ ζημ νξαηό θωο είκαζ ηα πζμ όιμνθα ηαζ ηα πζμ
εαοιαζηά. Σε αοηό ηονίςξ ημ θςξ, ζημ μναηό θςξ, δ μιμνθζά ημο θοζζημύ ηόζιμο βίκεηαζ
μναηή, αζζεδηή, ηαζ κμδηή ζημκ άκενςπμ.
Φωο! Είλαη ππέξνρν ην θωο θαη πνζεηό ζηνλ άλζξωπν, ζε θάζε επνρή θαη ζε θάζε
ιαό.
Έηζζ, ημ θςξ είπε ηαζ έπεζ πάκημηε ιία λεπςνζζηή εέζδ ζηδ γςή ιαξ, ζηδκ πμίδζδ,
ζηδκ ηέπκδ, ζηδ θζθμζμθία. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ Οδύζζεζα, μ Όιδνμξ δζδβείηαζ όηζ δ
ιδηένα ηoο Οδοζζέα, Ακηίηθεζα, δζενςηάηαζ βζαηί μ βζμξ ηδξ άθδζε ημ θςξ ηαζ ήθεε ζημ
πώνμ ηςκ κεηνώκ κα ηδ ζοκακηήζεζ ... και ηον πποζηάδει λα ηξέμεη γξήγoξα ζηo θωο.
Ήλενε μ Όιδνμξ, όπςξ ανβόηενα ηαζ άθθμζ, ηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ μ Σεθένδξ, πςξ ν
άλζξωπνο πξέπεη λα δήζεη κε ηo θωο.
Πάκς όιςξ από όθεξ ηζξ λεπςνζζηέξ εέζεζξ πμο έδςζε μ άκενςπμξ ζημ θςξ, πζμ
ιεβαθμπνεπήξ είκαζ δ εέζδ πμο επζθύθαλακ ζημ θςξ μζ ενδζηείεξ ημο ακενώπμο, ηονίςξ μ
Φνζζηζακζζιόξ, όπςξ εα αημύζμοιε από ημκ η. Οζημκόιμο. Mε ηνόπμ δναιαηζηό
πενζβνάθεζ δ Γναθή ηδκ ζδζαίηενδ εέζδ πμο έδςζε μ Θεόξ ζημ θςξ. Σηδ Γέκεζδ, δζδβείηαζ
δ Γναθή, πνόζηαλε μ Θεόξ κα βίκεζ ημ θςξ, ηαζ όηακ βεκκήεδηε ημ θςξ, όπςξ μ Θεόξ
πανάββεζθε, «είδελ ν Θεόο ην θώο όηη θαιόλ».
Κονίεξ ηαζ ηύνζμζ,
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Τν θωο ζα ζπλερίζεη ηηο αέλαεο αληηδξάζεηο ηνπ θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ηνπ
θαη εκείο ζα ζπλερίζνπκε λα παξαηεξνύκε ηελ αέλαε ξνή ηνπ κε ηελ ειπίδα όηη ζα
θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα θαη πιεξέζηεξα απηό πνπ βιέπνπκε.
Χξεηαδόκαζηε ην θωο γηα λα θαηαλνήζνπκε ην θωο.
Σαξ εοπανζζηώ.
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