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2015,  Διεθνέσ Έτοσ Φωτόσ 

 

Α. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 

Καθ. Φυςικήσ 

Σο 2015 είναι ίςωσ θ πιο κατάλλθλθ χρονιά για τον επετειακό, διεκνι εορταςμό τθσ ζννοιασ 

του φωτόσ. ιμερα, γυρνϊντασ μερικζσ δεκαετίεσ πίςω διαπιςτϊνει κανείσ ότι θ ιςτορία 

των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςθματοδοτικθκε από ςυγκεκριμζνεσ, ςπουδαίεσ ανακαλφψεισ  ςε 

ςχζςθ με το φωσ, μερικζσ από τισ οποίεσ ςυμπτωματικά ςυνζβθςαν πριν ακριβϊσ από 50, 

100, 150 και 200 χρόνια από το προαναφερκζν  ζτοσ ορόςθμο. Θ περιοδικότθτα αυτι των 

50 ετϊν ςτάκθκε ίςωσ και θ βαςικι αφορμι ϊςτε θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Φυςικισ να 

προτείνει ςτθν Επιςτθμονικι κοινότθτα όπωσ το 2015 κεωρθκεί παγκόςμια το Διεκνζσ  Ζτοσ 

για το Φωσ, International Year of Light (IYOL). Μάλιςτα, το ουράνιο τόξο, μια δθμιουργία 

αςφγκριτθσ ομορφιάσ και με παρουςία που θ φπαρξι τθσ δικαιολογείται από γνωςτά 

οπτικά φαινόμενα κεωρικθκε ωσ το ιδανικότερο ςχετικό ςφμβολο για το Διεκνζσ Ζτοσ 

Φωτόσ.   

Ασ δοφμε όμωσ ςυνοπτικά τι ακριβϊσ ςυνζβθ τισ χρονιζσ ακριβϊσ πριν από 200, 150, 100 

και 50 χρόνια αντίςτοιχα του ζτουσ 2015.  Σο 1815 ο A. Fresnel  δθμοςίευςε τθν πρϊτθ του 

εργαςία ςτθν οποία υποςτθρίηει  ότι το φωσ ζχει και ςυμπεριφορά κφματοσ ενϊ το 1865 ο 

J. Maxwell ανακοινϊνει τθν θλεκτρομαγνθτικι  κεωρία για το φωσ. Σο 1915 δθμοςιεφεται θ 

Κεωρία τθσ Γενικισ  χετικότθτασ του A. Einstein που περιγράφει πωσ το φωσ ςυμμετζχει 

ςτθν χϊρο - χρονικι ςυςχζτιςθ ενϊ τζλοσ το 1915 οι φυςικοί A. Penzias και R. Wilson 

ανακαλφπτουν, ςχεδόν τυχαία,  τθν Κοςμικι Μικροκυματικι Ακτινοβολία (Cosmic 

Microwave Background). Θ ακτινοβολία αυτι αποδίδεται ςτθν θλεκτρομαγνθτικι «θχϊ» 

που κατακλφηει, με φορζα το φωσ, το φμπαν από τισ πρϊτεσ ςτιγμζσ τθσ δθμιουργίασ του. 

Αυτι θ τετράδα των ανακαλφψεων, που ςχετίηονται με το φωσ, άλλαξε ουςιαςτικά το 

πρόςωπο τθσ Φυςικισ Επιςτιμθσ. Μάλιςτα, ακόμθ και ςιμερα εξακολουκοφν να ζχουν 

τεράςτιεσ επιπτϊςεισ ςτθν Επιςτιμθ αλλά και τθν Σεχνολογία. Θ κυματικι κεωρία του 

φωτόσ και οι νόμοι τθσ θλεκτροδυναμικισ ζχουν βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ ςφγχρονων 

ςυςκευϊν οικιακισ χριςθσ  όπωσ τα DVD και τα lasers, ςτθν κινθτι τθλεφωνία κακϊσ και 

ςτθν Ράδιο αςτρονομία. τθν ςυνζχεια αναφερόμαςτε αναλυτικά ςτουσ τζςςερεισ αυτοφσ 

ςθμαντικοφσ ςτακμοφσ τθσ φυςικισ επιςτιμθσ. 

 

200 έτη πίςω : Κυματική Οπτική,  Augustin – Jean Fresnel (1788 – 1827) 

Πρόκειται για τον ςπουδαίο Γάλλο φυςικό ο οποίοσ δίκαια κεωρείται ο αυκεντικόσ 

ςυνεχιςτισ των C. Huygens και T. Young. Είναι ο κορυφαίοσ οπτικόσ του 19ου αιϊνα με 
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ςθμαντικζσ, πρωτοποριακζσ μελζτεσ που ζφεραν επανάςταςθ ςτθν Οπτικι επιςτιμθ. 

υγκεκριμζνα τελειοποίθςε τθν Κυματικι κεωρία του φωτόσ ςτθ μελζτθ και διερεφνθςθ 

του φαινομζνου τθσ ςυμβολισ αλλά και τθσ περίκλαςθσ. Πρόκειται για επιςτιμονα 

ιδιαίτερα μεκοδικό ςε κεωρθτικό αλλά και πειραματικό επίπεδο που ικελε να μακαίνει ςε 

βάκοσ ότι ερευνθτικά τον απαςχολοφςε. Άρχιςε να αςχολείται με τα φαινόμενα τθσ Οπτικισ 

ςε θλικία 26 ετϊν διερευνϊντασ τα οπτικά ςφάλματα ςτθ διάδοςθ του φωτόσ. Ιταν ο 

κφριοσ εμπνευςτισ τθσ «αρχισ τθσ γραμμικισ επαλλθλίασ» ςτθ διάδοςθ των φωτεινϊν 

κυμάτων και αυτόσ που πρϊτοσ υποςτιριξε ότι μόνο τα εγκάρςια φωτεινά κφματα πρζπει 

να επιδζχονται το φαινόμενο τθσ δίπλο – διακλαςτικότθτασ που είχε τότε πειραματικά 

διαπιςτωκεί. 

   

Εργαηόμενοσ ςτθν εταιρεία φάρων ζκανε πλικοσ από πρακτικζσ εφευρζςεισ με κορυφαία 

αυτι των ομϊνυμων «φακϊν Fresnel», τουσ οποίουσ ακόμθ και ςιμερα προμθκευόμαςτε, 

καταςκευαςμζνουσ από ειδικό πλαςτικό ι και γυαλί. Σο 1819 πιρε το βραβείο τθσ Γαλλικισ 

Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν ωσ επιβράβευςθ για τθν εργαςία του ςχετικά με τθν περίκλαςθ του 

φωτόσ. Σο 1823 ςε θλικία μόλισ 35 ετϊν ζγινε μζλοσ τθσ ίδιασ Ακαδθμίασ ενϊ μετά από 

τζςςερα χρόνια πζκανε από φυματίωςθ ςτα 39 του χρόνια. 

 

150 έτη πίςω : Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία, James Clerk Maxwell (1831 – 1879) 

Πρόκειται για Βρετανό επιςτιμονα (γεννικθκε ςτο Εδιμβοφργο τθσ κωτίασ) από ςχετικά 

εφπορθ οικογζνεια. ε θλικία μόλισ 16 ετϊν ειςιλκε ςτο Πανεπιςτιμιο δθμοςιεφοντασ 

μάλιςτα ιδθ δυο επιςτθμονικά άρκρα. Μετά από 9 ζτθ και ζχοντασ ολοκλθρϊςει τισ 

Πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ του βρίςκεται διοριςμζνοσ κακθγθτισ ςτο Κολζγιο Μάρςαλ  ενϊ 

το 1860 διορίηεται Κακθγθτισ τθσ Φυςικισ Φιλοςοφίασ ςτο φθμιςμζνο Βαςιλικό Κολλζγιο 

του Λονδίνου. Σα επόμενα πζντε χρόνια που ακολουκοφν κεωροφνται ίςωσ από τα πιο 

εποικοδομθτικά τθσ λαμπρισ, επιςτθμονικισ ςταδιοδρομίασ του. υγκεκριμζνα τότε 

δθμοςίευςε δυο άρκρα για το θλεκτρομαγνθτικό πεδίο, πραγματοποιεί τθν πρϊτθ επίδειξθ 

δθμιουργίασ τθσ ζγχρωμθσ φωτογραφίασ ενϊ παράλλθλα ςυμμετζχει και ςε αςτρονομικζσ 

ζρευνεσ υποςτθρίηοντασ ορκά ότι οι παρατθροφμενοι δακτφλιοι του πλανιτθ Κρόνου δεν 

μπορεί και δεν πρζπει να ζχουν ςυμπαγι χαρακτιρα.  
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Σο 1871 αναλαμβάνει τθν διεφκυνςθ του περίφθμου Εργαςτθρίου Cavendish, κζςθ τθν 

οποία διατθρεί μζχρι τον κάνατό του το 1879 ςε θλικία 48 ετϊν. ιμερα κεωρείται ο 

κορυφαίοσ κεωρθτικόσ φυςικόσ του 19ου αιϊνα ιςάξιοσ του Νεφτωνα αλλά και του Einstein. 

Κεμελίωςε τθν κερμοδυναμικι  αλλά και τθν τατιςτικι Μθχανικι ενϊ θ πραγματεία του 

ςε ςχζςθ με τον Θλεκτριςμό και τον Μαγνθτιςμό παραμζνει θ κορυφαία του ςυνειςφορά 

ςτθν Φυςικι Επιςτιμθ. ιμερα, δφςκολα βρίςκει κανείσ περιοχζσ τθσ Φυςικισ ςτισ οποίεσ 

απουςιάηει  θ επιςτθμονικι ςυνειςφορά του Maxwell. 

  

100 έτη πίςω : Γενική Θεωρία Σχετικότητασ, Albert Einstein (1879 – 1955) 

Ο Albert Einstein είναι ίςωσ θ πιο εμβλθματικι φυςιογνωμία ςτθ περιοχι τθσ φγχρονθσ 

Φυςικισ. Γεννικθκε ςτισ 14 Μαρτίου του 1879 ςτθ πόλθ Ulm τθσ Νότιασ Γερμανίασ και  ζνα 

χρόνο μετά θ οικογζνειά του μετακομίηει ςτο Μόναχο όπου εκεί περνά τα πρϊτα παιδικά 

του χρόνια. Σο 1896 γράφεται ςτο Πολυτεχνείο τθσ Ηυρίχθσ με ςκοπό να ςπουδάςει 

εκπαιδευτικόσ Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ με φυςικομακθματικι κατεφκυνςθ. Μετά 

το τζλοσ των ςπουδϊν του γίνεται Ελβετόσ υπικοοσ και διορίηεται ςτθ Βζρνθ ωσ 

ομοςπονδιακόσ ελεγκτισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ για νζεσ εφευρζςεισ.  Παράλλθλα 

αποφαςίηει και  παρακολουκεί παραδόςεισ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Ηυρίχθσ από το οποίο και 

αναγορεφεται διδάκτορασ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Ο Einstein διατφπωςε τρεισ κεωρίεσ που 

θ κάκε μια ξεχωριςτά είχε ςθμαντικότατεσ επιδράςεισ ςτθν εξζλιξθ τθσ Φυςικισ. Οι κεωρίεσ 

αυτζσ είναι : Ειδικι Κεωρία χετικότθτασ (1905), Γενικι Κεωρία χετικότθτασ (1915) κακϊσ 

και θ Γενικευμζνθ Κεωρία τθσ Βαρφτθτασ (1950). 

Θ Γενικι Κεωρία τθσ χετικότθτασ ςυνδυάηει τθν διάςταςθ του χρόνου με τισ τρεισ 

διαςτάςεισ του χϊρου για να ςχθματίςει ζτςι τον επονομαηόμενο Χωρόχρονο. Σο 

φαινόμενο τθσ  βαρφτθτασ ενςωματϊνεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ κεωρία μζςω τθσ κεϊρθςθσ 

ότι θ κατανομι τθσ φλθσ και ενζργειασ του φμπαντοσ ςτρεβλϊνει τον Χωρόχρονο με 

αποτζλεςμα αυτόσ να μθν κεωρείται πλζον επίπεδοσ. Ζτςι, τα αντικείμενα μζςα ςτον 
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Χωρόχρονο ενϊ τείνουν να κινθκοφν κατά μικοσ  τθσ ευκείασ γραμμισ, οι διαδρομζσ τουσ 

κα εμφανίηονται κυρτωμζνεσ, επειδι αυτόσ είναι ιδθ καμπυλωμζνοσ. 

 

 

 

Θ αντίςτοιχθ, απλουςτευτικι εικόνα προζρχεται εάν φανταςτοφμε μια λεπτι ελαςτικι 

μεμβράνθ πάνω ςτθν οποία τοποκετείται μια ςχετικά μεγάλθ και βαριά μεταλλικι ςφαίρα. 

Σο βάροσ τθσ ςφαίρασ αυτισ κα ςυμπιζςει τθν μεμβράνθ και ζτςι κα προκαλζςει τθν 

καμπφλωςθ τθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι που τοποκετικθκε θ αρχικι ςφαίρα. Είναι 

προφανζσ ςτο μθχανικό αυτό ανάλογο ότι εάν τϊρα αφεκοφν ελεφκερα μικρά, μεταλλικά 

ςφαιρίδια αυτά κα κελιςουν να πλθςιάςουν τθν ςφαίρα. υγκεκριμζνα κα κυλίςουν πάνω 

ςτθν προθγοφμενθ μεμβράνθ χωρίσ να κινθκοφν επί ευκείασ γραμμισ αλλά κα 

περιφζρονται γφρω από τθν αρχικι ςφαίρα όπωσ ακριβϊσ οι πλανιτεσ φαίνεται να 

διαγράφουν τισ τροχιζσ τουσ γφρω από τον ιλιο. Ο Einstein απεβίωςε ςτο Princeton τθσ 

Αμερικισ ςτισ 18 Απριλίου του 1955 ςτθν θλικία των 76 ετϊν.  

 

50 έτη πίςω : Μικροκυματική Ακτινοβολία Σφμπαντοσ, Arno Penzias (1933 - ) και Robert 

W. Wilson (1936 - ) 

Θ ανακάλυψθ ςτα 1965 τθσ διάχυτθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ μικροκυμάτων αποτελεί μια 

από τισ ςθμαντικότερεσ επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ του εικοςτοφ αιϊνα. Πρόκειται για μια 

ενεργειακι ποςότθτα  κερμικοφ χαρακτιρα που φαίνεται να καταφκάνει ςτθν επιφάνεια 

του πλανιτθ μασ  ιςοτροπικά από κάκε περιοχι του ουρανοφ. Οι φυςικοί  Arno Penzias και 

Robert W. Wilson ανίχνευςαν «ςχεδόν» τυχαία τθν ιςοτροπικι αυτι ακτινοβολία 

υποβάκρου με μικοσ κφματοσ 7.3cm θ οποία δεν φαίνεται να  προερχόταν από καμία 

γνωςτι μζχρι τότε πθγι. Οι ςυγκεκριμζνοι επιςτιμονεσ εργάηονταν ςτα εργαςτιρια τθσ 

εταιρείασ Bell ςτο  Holm dale του New Jersey ελζγχοντασ ςχολαςτικά τθν λειτουργία μιασ 

κεραίασ που οι ίδιοι είχαν καταςκευάςει προκειμζνου να μετριςουν επακριβϊσ τισ 

εντάςεισ των ραδιοκυμάτων ςτισ διάφορεσ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ του Γαλαξία μασ. 

Παρόλο που αφαιροφςαν από τισ ςχετικζσ μετριςεισ τουσ όλεσ τισ πικανζσ, γνωςτζσ 

ςυνειςφορζσ ςτθν πειραματικά  καταμετροφμενθ ακτινοβολία πάντα ςτο τζλοσ παρζμενε 

μια ποςότθτα ακτινοβολίασ από άγνωςτθ πθγι προζλευςθσ. Ζτςι θ ακτινοβολία αυτι 
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αποδόκθκε ςαν το υπόλειμμα κάποιασ που δθμιουργικθκε ςε μια προγενζςτερθ περίοδο 

όταν το φμπαν εκεωρείτο ότι ιταν πολφ πυκνότερο αλλά και κερμότερο από ότι είναι 

ςιμερα. Μάλιςτα θ κατανομι ςυχνότθτασ αυτισ τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ υποβάκρου 

αντιςτοιχεί ςτθν ακτινοβολία που εκπζμπεται από ζνα «κερμό» αδιαφανζσ ςϊμα ςτθ 

περιοχι των μικροκυμάτων και με κερμοκραςία ςτουσ 2.7 βακμοφσ Kelvin (δθλαδι  

περίπου -270 βακμοφσ Celsius). Θ φπαρξθ τθσ ακτινοβολίασ αυτισ είχε αρχικά προβλεφκεί 

ότι κα ζπρεπε να υπάρχει από τον ςπουδαίο κεωρθτικό φυςικό G. Gamov και τουσ 

ςυνεργάτεσ του ςτθν προτεινόμενθ Κοςμολογικι κεωρία τθσ Μεγάλθσ Ζκρθξθσ (Big Bang). 

Μεταξφ άλλων ο G. Gamov είχε υπολογίςει ότι εάν πραγματικά το φμπαν προιλκε από μια 

μεγάλθ ζκρθξθ κα ζπρεπε να μποροφμε να εντοπίςουμε τα «λείψανά τθσ» ωσ μια διάχυτθ 

μικροκυματικι ακτινοβολία με κερμοκραςία περίπου 5 βακμϊν Kelvin δθλαδι μόλισ 5 

βακμοί πάνω από το απόλυτο μθδζν. Οι   Arno Penzias και Robert W. Wilson βραβεφκθκαν 

με το βραβείο Nobel Φυςικισ το 1978 ενϊ θ ανακάλυψι τουσ αυτι χάριςε ςτθν επιςτιμθ 

μια πρϊτθ ουςιαςτικι ζνδειξθ ότι θ κεωρία τθσ Μεγάλθσ  Ζκρθξθσ ιταν κάτι παραπάνω 

από μια απλι κεωρθτικι ςφλλθψθ. 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι προφανζσ ότι επειδι θ ταχφτθτα του φωτόσ παρόλο το μεγάλο μζγεκόσ τθσ, των 

300000 χιλιομζτρων το δευτερόλεπτο, είναι ςυγκεκριμζνα πεπεραςμζνθ όλα τα 

αςτρονομικά αντικείμενα που παρατθροφμε μασ φαίνονται όχι όπωσ είναι τθ ςτιγμι που τα 

παρατθροφμε αλλά όπωσ ακριβϊσ ιταν ςτο παρελκόν. Γιατί το ορατό φωσ, όπωσ άλλωςτε 

και κάκε άλλθ θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, χρειάηεται κάποιο πεπεραςμζνο χρόνο να 

φκάςει  από τα αντικείμενα αυτά ςε εμάσ. Ο ουρανόσ δθλαδι, μζςα ςτθν απεραντοςφνθ 

του,  δεν «εκτείνεται» μόνο ςτο χϊρο αλλά και ςτον χρόνο με αποτζλεςμα όςο πιο μακριά 

παρατθροφμε κάτι ςτο ςφμπαν  τόςο πιο πίςω ςτο χρόνο θ παρατιρθςθ αυτι αντιςτοιχεί. 

Για παράδειγμα και ςτο μζτρο που το φωσ χρειάηεται οκτϊ περίπου λεπτά να φκάςει από 

τον ιλιο ςτθ γθ αυτό ςθμαίνει ότι όταν παρατθροφμε τϊρα τον θλιακό δίςκο ςτθν ουςία 

βλζπουμε όχι όπωσ είναι «τϊρα» αλλά όπωσ αυτόσ ιταν πριν από ακριβϊσ οκτϊ λεπτά. 

Ζτςι λοιπόν και θ Κοςμικι ακτινοβολία των μικροκυμάτων που ςιμερα ανακαλφπτουμε κα 

πρζπει να εκπζμφκθκε ςτα πρϊτα βιματα τθσ δθμιουργίασ του φμπαντοσ και 

ςυγκεκριμζνα πριν από 13.7 διςεκατομμφρια χρόνια. ιμερα ςφγχρονοι δορυφόροι 

παρατθροφν και καταμετροφν τθν Κοςμικι Μικροκυματικι Ακτινοβολία Τποβάκρου (CMB : 

Cosmic Microwave Background Radiation) προκειμζνου να αντλιςουν πλοφςιεσ αλλά και 

ενδιαφζρουςεσ  πλθροφορίεσ για τθν φυςικι κατάςταςθ του φμπαντοσ ςτθ νθπιακι του 

θλικία.  
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Για παράδειγμα ο δορυφόροσ COBE (Cosmic Background Explorer) κατάφερε ςχετικά 

πρόςφατα (1992) να ανιχνεφςει άγνωςτεσ, μικροποςότθτεσ διακυμάνςεων ςτθ διάχυτθ 

κοςμικι ακτινοβολία.  

 

υγκεκριμζνα βρικε πωσ μια εντοπιςμζνθ περιοχι του φμπαντοσ ζχει κερμοκραςία 2.7251 

βακμοφσ Kelvin ενϊ για μια άλλθ περιοχι θ αντίςτοιχθ τιμι τθσ κερμοκραςίασ είναι  2.7249 

βακμοί Kelvin. Σζτοιεσ πολφ μικρζσ διακυμάνςεισ κεωρείται ότι οφείλονται ςτθν 

ανιςοκατανομι τθσ πυκνότθτασ τθσ φλθσ ςε αυτζσ τισ μελετϊμενεσ περιοχζσ. 

Ολοκλθρϊνοντασ τθν ςφντομθ αναφορά μασ για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ 

κα πρζπει κανείσ να αναφερκεί ςτουσ ςκοποφσ που θ πράξθ αυτι επιδιϊκει. Οι ςτόχοι 

λοιπόν που οι προτείνοντεσ τον ετιςιο τιμθτικό εορταςμό τθσ ζννοιασ του φωτόσ κατά το 

ζτοσ 2015 κεωροφν ότι κα πετφχουν είναι οι εξισ :  

Ουςιαςτικι ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για το πϊσ το φωσ αλλά και οι ςχετικζσ με αυτό 

τεχνολογίεσ επθρεάηουν ςιμερα αποφαςιςτικά τθν κακθμερινι μασ ηωι.  

Διεφρυνςθ, με αφορμι τθν επζτειο, τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ςε ςθμαντικοφσ τομείσ όπωσ 

εκπαίδευςθ, ζρευνα αλλά και βιομθχανία ςε ςχετικζσ με το φωσ κεματολογίεσ.  

Δθμιουργία καινοφργιων εκπαιδευτικϊν δυνατοτιτων, ςε παγκόςμιο επίπεδο, με επίκεντρο 

τουσ νζουσ ανκρϊπουσ και με προτεραιότθτα κυρίωσ τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.  

Γνωςτοποίθςθ αλλά και θ απαραίτθτθ  εκλαΐκευςθ ςυγκεκριμζνων ςχετικϊν επιςτθμονικϊν 

ανακαλφψεων, του προθγοφμενου κυρίωσ αιϊνα, που αποδεικνφουν χωρίσ καμιά 

αμφιβολία  τον διαχρονικά πρωταγωνιςτικό ρόλο του φωτόσ. 

Επιβεβαίωςθ του πόςο ςθμαντικι είναι θ οπτικι τεχνολογία ςτον ρυκμό ανάπτυξθσ μιασ 

κοινωνίασ αλλά και ςτθ βελτίωςθ ςυνολικά τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτον αναπτυςςόμενο 

κόςμο. 

Ο τελευταίοσ αλλά εξ ίςου ςθμαντικόσ με τουσ προθγοφμενουσ ςτόχουσ  τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

προτεινόμενθσ δράςθσ είναι θ επιςιμανςθ και θ αναφορά ςτθν υπάρχουςα διαςφνδεςθ 
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ανάμεςα ςτο φωσ και τθν τζχνθ κακϊσ και θ ςυμμετοχι τθσ ςφγχρονθσ οπτικισ τεχνολογίασ 

(π.χ. ςυςκευζσ laser) ςτθν ςυντιρθςθ των ζργων τζχνθσ και των μουςειακϊν αντικειμζνων. 

ιμερα, 200 περίπου χρόνια μετά από τθν εποχι του Fresnel και τθσ Κυματικισ Οπτικισ ο 

αγϊνασ για τθν κατανόθςθ του τι ακριβϊσ είναι το φωσ ςυνεχίηεται πειςματικά και 

αδιάλειπτα. Ζνασ αγϊνασ που δίνεται ςε κεωρθτικό αλλά και πειραματικό επίπεδο ςε 

παγκόςμια κλίμακα από ςφγχρονουσ ερευνθτζσ και επιςτιμονεσ. Επιτεφγματα όπωσ : οι 

ςυςκευζσ laser, οι ψθφιακοί αιςκθτιρεσ, οι οπτικζσ ίνεσ, θ ολογραφία, θ οπτικι των 

νανοκρυςτάλλων κακϊσ και πρωτόγνωρα υλικά με αρνθτικοφσ δείκτεσ διάκλαςθσ είναι 

μερικά μόνο από τα ςυναρπαςτικά, νζα «προϊόντα» μιασ τζτοιασ αναηιτθςθσ για το τι 

ακριβϊσ είναι το φωσ. Πρόκειται αναμφίβολα για μια περιπετειϊδθ επιςτθμονικι 

αναηιτθςθ  με ιδιαίτερο ενδιαφζρον και εξαςφαλιςμζνα απρόβλεπτο μζλλον.                     
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