
Π λδάΰβ βΝ δμΝγ πλέ μΝ
π λέΝΦπ σμ 



  
  
 Φπμ!Ν ΝπδκΝκδε έαΝέ πμΝφυ δεάΝκθ σ β αΝ κθΝ

ΪθγλππκέΝΣαυ σξλκθαΝεαδΝΫθαΝαπσΝ αΝη ΰαζτ λαΝ
ηυ άλδαΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ πδ άηβμ,ΝδεαθσΝθαΝηαμΝ
πλκεαζΫ δΝαλε κτμΝπκθκε φΪζκυμΝ βθΝπλκ πΪγ δΪΝ
ηαμΝθαΝ κΝεα αθκά κυη έΝΝαΝαλξέ κυη Νη Ναδθέΰηα αΝ
ΰδαΝ κΝφπμν 

 
 
 

ΣδΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝ έθαδΝΪξλπηκΝαθΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ
πκζζΪΝξλυηα αν 
ΣδΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝαθΝεαδΝεδθ έ αδΝ υγτΰλαηηαΝ λέί δΝ
σ αθΝπζβ δΪα δΝ Νη ΰΪζαΝ υηα ανΝ 

 ΠκδκΝπλΪΰηαΝεδθ έ αδΝΰλβΰκλσ λαΝαπ’Νκ δ άπκ ΝΪζζκΝ
κθΝΚσ ηκν 

 
 



                
 

                  

πΪθ β βμΝΣκΝφπμ! 
 



ΣκΝφπμΝ έθαδΝ Ϋ ηβΝ
πηα δ έπθΝ 

 

   ΣκΝφπμΝ έθαδΝετηαΝ 

                       Μια  δια άχη  αιώ ω  ! 



 

 Παλη θέ βμΝ(Κκ ηκΰκθέαΝ– 5κμ πέΧέ αδυθαμ)μΝΣκΝ
φπμΝεαδΝ κΝ εσ κμΝαπκ ζκτθΝ αΝ τκΝπλπ αλξδεΪΝ
κδξ έαΝ κυΝ τηπαθ κμέ 

 ΄Ιπαλξκμ ΤΝΠυγαΰσλ δκδμΝβΝσλα βΝκφ έζ αδΝ Ν
κπ δεΫμΝαε έθ μΝπκυΝ επΫηπκθ αδΝαπσΝ αΝηΪ δαΝπλκμΝ
αΝαθ δε έη θαέ 

 λδ κ ΫζβμμΝ κΝφπμΝσππμΝεαδΝ κΝξλυηαΝ έθαδΝηδαΝ
αεσηβΝπκδσ β αΝ πθΝ πηΪ πθ… 



 υεζ έ βμΝ(1βκμ πέΧέ)μΝΝσηκμΝαθΪεζα βμΝεαδΝ
ζ δ κυλΰέαΝ φαδλδευθΝεα σπ λπθέ 

 Π κζ ηαέκμΝ(βκμ πέξέ)μΝ δΪγζα βΝεαδΝφαδθκη θδεάΝ
αθτοπ βΝα ΫλαέΝ 

 Λκυελά δκμ (1κμ ηέΧέ)μΝ υγτΰλαηηβΝ δΪ κ βΝ κυΝ
φπ σμΝζσΰπΝ λκξδυθΝπκζτΝηδελυθΝασλα πθΝ
πηα δ έπθέ 

 ζξααΫθ (10 – 11κμ αδέ)ΝμΣκΝφπμΝ επΫηπ αδΝαπσΝ κΝ
αθ δε έη θκΝπλκμΝ κΝηΪ δΝεαδΝβΝσλα βΝπλκετπ δΝ
απσΝ κΝ έ πζκΝπκυΝ ξβηα έα αδΝ κΝ π λδεσΝ κυΝ
ηα δκτέ 

 Θ κ υλδξκμΝ(1ζκμ αδέ)μΝ ληβθ έαΝ ξβηα δ ηκτΝ
κυλΪθδκυΝ σικυέ 



 ΣκΝφπμΝ θΝ έθαδΝ
έπκ αΝΪζζκΝαπσΝηδαΝ
ηβξαθδεάΝδ δσ β αΝ κυΝ
φπ δθκτΝαθ δε δηΫθκυΝ
εαδΝ κυΝηΫ κυΝ
δΪ κ βμΝ 

  κΝε θσΝ κΝηΫ κΝ
δΪ κ βμΝ έθαδΝκΝ
ιπ δεσμΝαδγΫλαμ 



  

 

«Ν ΝΝ ΜΟΤΝΝΤΠΟΧΡ ΩΜ ΝΟΝΝ Ν 
ΠΟ ΧΣΩΝΜΙ  Θ ΩΡΙ ,Ν ΝΘ ΩΡΙ ΝΣ ΝΝ 

ΟΠΟΙ ΝΘ ΝΤΠΟΣ ΡΙ ,ΝΝ ΙΝ ΙΝ ΤΣ ΝΣ Ν 
ΚΠΟΜΠ Ν ΟΡ ΣΩΝΝΩΜ ΣΙ ΙΩΝΝ ΠΟΝΣ Ν 

ΦΩΣ ΙΝ Ν ΝΣΙΚ ΙΜ Ν έΝ ΙΝ ΙΝ ΝΠΛ ΟΝΝ 
Λ ΘΟΦ Ν »ΝέΝ 





      Ν τ πθΝμΝ κΝζ υεσΝβζδαεσΝφπμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝπκζζΪΝ
ξλυηα αέΝ 

      ΠλδθΝαπσΝ κθΝΝ τ πθαΝεδΝΪζζκδΝ λ υθβ ΫμΝ έξαθΝ
παλα βλά δΝσ δΝ κΝβζδαεσΝφπμΝσ αθΝπΫλθαΰ ΝηΫ αΝαπσΝ
δαφαθάΝπλέ ηα αΝΫ δθ Ν δΪφκλαΝξλυηα α,ΝυπΫγ αθΝσηπμΝ
σ δΝ κΝπλέ ηαΝξλπηΪ δα Ν κΝφπμΝαζζΪακθ αμΝεΪπκδ μΝ
δ δσ β ΫμΝ κυέΝΜσθκΝκΝΝ τ πθΝΫεαθ Ν βθΝαπζάΝεαδΝ
η ΰαζκφυάΝ εΫοβΝσ δΝ κΝπλέ ηαΝξυλδα Ν κΝφπμΝ αΝ
ξλυηα αΝπκυΝ κΝαπκ ζκτ αθέΝΚΪ δΝπκυΝ πδί ίαέπ Ν
π δλαηα δεΪ,Νπαλ ηίΪζζκθ αμΝ τ λκΝπλέ ηαΝ
κπκγ βηΫθκΝαθ έγ αΝαπσΝ κΝπλυ κΝ κΝ βη έκΝ κΝκπκέκΝ
ίλδ εσ αθΝ αΝξπλδ ηΫθαΝξλυηα αέΝ 



 

 βΝ πηα δ δαεάΝγ πλέαΝ κυΝΝ τ πθαΝευλδΪλξβ Ν
βθΝ υλππαρεάΝ εΫοβΝ ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ

αδυθαέΝ 
 

 ΓδαΝηέαΝαεσηαΝφκλΪΝβΝ τθαηβΝ βμΝαυγ θ έαμΝ
ευλδκζ ε δεΪΝεαγκ άΰβ Ν δμΝπ λδ σ λ μΝαπσΝ δμΝ
π δλαηα δεΫμΝπλκ πΪγ δ μΝεαδΝ δμΝγ πλβ δεΫμΝ
υθγΫ δμΝπλκμΝ βΝηέαΝησθκΝεα τγυθ βέΝ 



 O ηαγβηα δεσμΝ δζ ηπλκλθ Ν
θ ζζΝ«παδ έΝ κυΝΛΫδθ θ»,ΝΝ
λέαΝξλσθδαΝηδελσ λκμΝαπσΝ
κθΝRubens,ΝΝΝεΪθ δΝ βθΝ
ηφΪθδ άΝ κυΝ κΝπλκ εάθδκΝ
βμΝ πδ άηβμΝ ΝηδαΝ πκξάΝ
πκυΝκδΝΟζζαθ κέΝ έθαδΝ
πλπ κπσλκδΝ βΝαπΰλαφδεά,Ν
βθΝεα α ε υάΝφαευθΝεαδΝ
δμΝΫλ υθ μΝΰδαΝ κΝφπμΝ κΝ

κπκέκΝΰδαΝ βθΝΟζζαθ έαΝ βμΝ
πκξάμΝ ε έθβμΝ έθαδΝΫθαΝ
τηίκζκέΝ 



 « δΝ κΝίαγτ λκΝελτί αδΝπέ πΝαπσΝ βθΝ
πδηκθάΝ κυΝφπ σμΝθαΝ δαγζΪ αδΝη Ν αγ λσΝ
ζσΰκΝβηδ σθπθν»έΝ 

 

 λξάΝ κυΝFermat,Ν(1θηι)ΝάΝ λξάΝ κυΝ
ζαξέ κυΝξλσθκυέ 

  

 ληβθ έαΝ βμΝ δΪγζα βμΝ κυΝφπ σμΝ 



 Σo 1θιθΝ κΝΠαλέ δΝ κΝίδίζέκΝ
κυΝ- ΰλαηηΫθκΝ αΝΰαζζδεΪ,ΝΝ

Traité de la Lumière – 
Π αγματεία για το Φω  – 
δα τππ ΝηδαΝ ξ δεΪΝ
κζκεζβλπηΫθβΝγ πλέαΝη Ν βθΝ
κπκέαΝγαΝά αθΝ υθα σθΝθαΝ
ληβθ υ κτθΝ αΝΰθπ ΪΝ σ Ν
φπ δθΪΝφαδθση θαΝ– βΝ
αθΪεζα β,ΝβΝ δΪγζα βΝεαδΝβΝ
δπζάΝ δΪγζα βΝ βΝζ ΰση θβΝ
δ ζαθ δεάΝελτ αζζκέΝΝ
α έ βε Ν βθΝδ ΫαΝσ δΝ κΝφπμΝ
έθαδΝΚΤΜ  



  ΝσζκθΝ ξ σθΝ κθΝ1κκΝαδυθαΝΝβΝ λΰα έαΝ κυΝ
Christiaan  Huygens ΰδαΝ κθΝΚΤΜ ΣΙΚΟΝ
ξαλαε άλαΝ κυΝφπ σμΝαΰθκάγβε Ν θ υππ δαεΪέΝ 

 ζΪξδ μΝά αθΝκδΝ λΰα έ μΝπκυΝαθαφΫλγβεαθΝ ’Ν
αυ άθΝεαδΝκυ δα δεΪΝ πέΝ1ίίΝπ λέπκυΝξλσθδαΝ
εαθ έμΝ θΝπλσ γ Ν έπκ Ν βθΝευηα δεάΝ
γ πλέαΝ κυέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 

 ΠαλΪΝ βθΝδ κ υθαηέαΝπκυΝπαλκυ έαααθΝ αΝ
πδξ δλάηα αΝ πθΝ τκΝπζ υλυθΝΰδαΝ βΝφτ βΝ κυΝ
φπ σμ,ΝβΝ πηα δ δαεάΝγ πλέαΝ κυΝΝ τ πθαΝ
ευλδΪλξβ Ν βθΝ υλππαρεάΝ εΫοβΝ ΝσζβΝ βΝ
δΪλε δαΝ κυΝαδυθαέΝ 

 ΓδαΝηέαΝαεσηαΝφκλΪΝβΝ τθαηβΝ βμΝαυγ θ έαμΝ
ευλδκζ ε δεΪΝεαγκ άΰβ Ν δμΝπ λδ σ λ μΝαπσΝ
δμΝπ δλαηα δεΫμΝπλκ πΪγ δ μΝεαδΝ δμΝγ πλβ δεΫμΝ
υθγΫ δμΝπλκμΝ βΝηέαΝησθκΝεα τγυθ βέ  



  

θαμΝΪθγλππκμΝπκυΝ θΝ έξ Ν πκυ Ϊ δΝΦυ δεάΝ
έξ Νπλαΰηα κπκέβ ΝΫθαΝαπσΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝ

π δλΪηα αΝ βθΝδ κλέαΝ βμΝΦυ δεάμ 
   (1773 – 1829).  

 
                  





 Χλβ δηκπκδυθ αμΝηέαΝ
ηκθκξλπηα δεάΝφπ δθάΝ
πβΰά,ΝΫθαΝ δΪφλαΰηαΝη Ν
τκΝπκζτΝηδελΫμΝ ξδ ηΫμΝ
εαδΝηδαΝκγσθβΝ
κπκγ βηΫθβΝπαλΪζζβζαΝ
πλκμΝ κΝ δΪφλαΰηαΝ Ν
ξ δεΪΝαπσ α β,   

 εα Ϊφ λ Νφπ έακθ αμΝ κΝ
δΪφλαΰηαΝθαΝ δΝθαΝ
ξβηα έακθ αδΝ βθΝκγσθβΝ
φπ δθΫμΝεαδΝ εκ δθΫμΝ
π λδκξΫμΝπκυΝβΝηέαΝ
δα ξσ αθΝ βθΝΪζζβΝέΝ 

 ΠαλΪζζβζαΝκδΝη λά δμΝ
πκυΝπάλ Ν κυΝ πΫ λ οαθΝ
ΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝθαΝ
υπκζκΰέ δΝ κΝηάεκμΝ
ετηα κμΝ πθΝ δαφσλπθΝ
αε δθκίκζδυθέΝ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Two-point-interference-ripple-tank.JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Wave_Diffraction_4Lambda_Slit.png
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Ebohr1.svg




  

θαΝαπσΝ αΝπδκΝΰσθδηαΝ
λαθ ίκτΝ βμΝ

ΜΠ ΙΡΙ Νη Ν αΝ
Μ Θ Μ ΣΙΚ έΝ

ΟζσεζβλβΝβΝΦυ δεάΝ
πθΝβζ ε λκηαΰθβ δευθΝ
φαδθκηΫθπθΝ«ξυλ »Ν
ηΫ αΝ Ν Ϋ λδμΝ

ιδ υ δμέΝ κμΝ1κι1Νέ 



 ∮ .d ΝοΝq/ ί         άΝΝΝΝΝΝ∇E = divE οΝλή 0  

         

 ∮ .d ΝοΝίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝάΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ∇  = div ΝοΝί 

 

 ∮ .dℓΝοΝ-dΦ ήdt  άΝΝ     ∇Χ E = curlE = -∂Bή∂t  

  

 ∮ .dℓΝοΝη0(ΙΝ+Ν 0dΦ ήdt)ΝΝΝάΝΝΝΝ 
                                      ∇Χ ΝοΝcurlB οΝη0(J +Ν 0∂ ή∂t) 



  

 κΝβζ ε λκηαΰθβ δεσΝ
π έκΝεαδΝβΝαθ έ κδξβΝ
θΫλΰ δαΝ ιαπζυθκθ αδΝΝ
κθΝξυλκΝσξδΝη ΝΫθαθΝ

κπκδκ άπκ Ν λσπκΝαζζΪΝ
Ϋ δΝυ ΝβΝ δΪ κ βΝΝθαΝ
ΰέθ αδΝη Ν βΝηκλφάΝ
ΚΤΜ ΣΟΝΝπκυΝ
αιδ τ δΝη Νκλδ ηΫθβΝ
αξτ β αΝαεσηαΝεδΝαθΝ κΝ
παζζση θκΝφκλ έκΝαπσΝ κΝ
κπκέκΝ βηδκυλΰάγβε Ν
αηα ά δΝθαΝπΪζζ αδέΝ 



 ΠκδαΝβΝ δηάΝ βμΝ αξτ β αμΝ δΪ κ βμΝ πθΝ
βζ ε λκηαΰθβ δευθΝαυ υθΝφαθ α ηΪ πθέΝΟδΝ
ιδ υ δμΝΫ δξθαθΝσ δΝβΝ αξτ β αΝΝαυ ά,ΝγίίίίίΝ

Km/s,Νά αθΝέ βΝη Ν– ΰθπ άΝ βθΝ πκξάΝ ε έθβ-  
αξτ β αΝ δΪ κ βμΝ κυΝΦΩΣΟέΝ αθΝηέαΝ
τηπ π βνΝ 

   
 
  
 

ΟΝMaxwell αλθάγβε ΝθαΝ ξγ έΝεΪ δΝΝ Ϋ κδκΝαζζΪΝ
πλκξυλβ ΝεαδΝΫθαΝίάηαΝπαλαπΫλαΝ έθκθ αμΝηέαΝ
δεάΝ κυΝαπΪθ β βΝ κΝπαζδσΝ λυ βηαΝΰδαΝ βΝφτ βΝ
κυΝφπ σμέΝ Ν κζηβλάΝΪπκοάΝ κυΝά αθΝσ δΝ κΝφπμΝ
έθαδΝβζ ε λκηαΰθβ δεσΝετηαΝ 

 



  ε δθκίκζέαΝηΫζαθκμΝ
υηα κμΝΝ(1λίί) 

 

 ΣκΝΜ Λ ΝΝΩΜ Ν έθαδΝ
ΫθαΝηκθ ΫζκΝαθ δε δηΫθκυΝ
κΝκπκέκΝαπκλλκφΪΝαπσζυ αΝ
βθΝαε δθκίκζέαΝπκυΝπΫφ δΝ
πΪθπΝ κυέΝΣκΝε θ λδεσΝ
λυ βηαΝά αθΝ«ΝΠκδαΝ έθαδΝ
βΝ ξΫ βΝαθΪη αΝ βθΝ
Ϋθ α βμΝ βμΝ
βζ ε λκηαΰθβ δεάμΝ
αε δθκίκζέαμΝπκυΝ επΫηπ δΝ
ΫθαΝηΫζαθΝ υηαΝεαδΝ βΝ
ΤΧΝΟΣ Σ ν»Ν 



 τηφπθαΝη Ναυ άΝαπσΝ βΝ εκπδΪΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝΝΝΝ κΝ
φπμΝ επΫηπ αδΝεαδΝαπκλλκφΪ αδΝΝΫ δΝυ ΝβΝ
θΫλΰ δαΝ– βμΝ επκηπάμΝάΝ βμΝαπκλλσφβ βμΝ– θαΝ
έθαδΝαεΫλαδκΝπκζζαπζΪ δκΝηδαμΝπκ σ β αμΝΝhf  

 ( quantum ).    

                                                                              



 





 

 ΟΝAlbert EINSTEIN  πδ δυεκθ αμΝθαΝ υ δΝ ληβθ έαΝ
κΝαθ ιάΰβ κΝηΫξλδΝ σ Νφπ κβζ ε λδεσΝφαδθση θκΝ

η ΝηδαΝαπσΝ δμΝ λ δμΝ λΰα έ μΝ κυΝπκυΝγαΝ βηκ δ υ κτθΝ
κΝπ λέφβηκΝ τξκμΝ1ιΝ κυΝAnnalen der Physik 

πλσ δθ ΝηδαΝαιδκπκέβ βΝ βμΝγ πλέαμΝ κυΝPlanck εαδΝ
ηδαΝπ λαδ ΫλπΝπλκΫε α άΝ βμΝέΝτηφπθαΝη Ν κΝ δεσΝ
κυΝηκθ ΫζκΝεΪγ Νφπ δθάΝ Ϋ ηβΝ υθ έγ αδΝαπσΝ
πηα έ δαΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝκπκέαΝη αφΫλ δΝ θΫλΰ δαΝ
θσμΝείΪθ κυέΝ έεκ δΝξλσθδαΝαλΰσ λαΝ αΝ πηα έ δαΝ
αυ ΪΝκθκηΪ βεαθΝΦΩΣΟΝΙ έΝΣκΝφπ σθδκΝΪλξδ ΝθαΝ
γ πλ έ αδΝ πηα έ δκΝξπλέμΝηΪααΝβλ ηέαμέΝ 

http://users.sch.gr/kassetas/appleEinst0.htm
http://users.sch.gr/kassetas/appleEinst0.htm
http://users.sch.gr/kassetas/appleEinst0.htm




  ΣκΝεαδθκφαθΫμΝ κδξ έκΝ βμΝθΫαμΝγ πλέαμΝ έθαδΝσ δΝ θΝαλθ έ αδΝ βθΝ
ευηα δεάΝφτ βΝ κυΝφπ σμέΝ 

  Ναε δθκίκζέαΝ υθδ ΪΝηέαΝυζδεάΝκθ σ β αΝαζζΪΝ Νκλδ ηΫθαΝαπσΝ αΝ
φαδθση θαΝη Ν αΝκπκέαΝ ε βζυθ αδΝβΝτπαλιάΝ βμΝ– δΪγζα β,Ν υηίκζά,Ν
π λέγζα β,Νπσζπ β,Νηπκλκτη ΝθαΝ ληβθ τ κυη ΝεαδΝθαΝπλκίζΫοκυη Ν βΝ
υηπ λδφκλΪΝ βμΝ πδεαζκτη θκδΝ βθΝευηα δεάΝ βμΝυπσ α βέΝ 

   ΝΪζζαΝπΪζδΝφαδθση θαΝ– εα ΪΝ αΝκπκέαΝαζζβζ πδ λΪΝη Ν βθΝτζβΝ,Ν
σππμΝ έθαδΝ κΝφπ κβζ ε λδεσ-  ΰδαΝθαΝ ληβθ τ κυη ΝεαδΝθαΝ
πλκίζΫοκυη Ν βΝ υηπ λδφκλΪΝ βμ,Ν βμΝΝαπκ έ κυη ΝηέαΝ
πηα δ δαεσ β α,Νγ πλκτη Νσ δΝ υΰελκ έ αδΝαπσΝφπ σθδαέΝ 

 
 

 





 ΣκΝφπμΝΫξ δΝεαδΝευηα δεσΝεαδΝ πηα δ δαεσΝ
ξαλαε άλαΝ(απκ ζ έ αδΝαπσΝα δαέλ αΝΟπαεΫ αΟΝ
πκυΝφΫλκυθΝ θΫλΰ δαΝεαδΝκληά,Ν αΝφπ σθδαΝάΝ
είΪθ αΝφπ σμ)έ 

  

  

 ΟδΝία δεΫμΝ ξΫ δμΝπκυΝ υθ ΫκυθΝ αΝευηα δεΪΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ( υξθσ β αΝ(f),ΝηάεκμΝετηα κμΝ
( ))Νη Ν αΝ πηα δ δαεΪΝ κυΝξαλαε βλδ δεΪΝ
( θΫλΰ δαΝ(E ),Ν έθαδΝμ 

                        Ε = h.f         c = .f  



Παέακθ αμΝΝη Ν αΝξλυηα αΝΝ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α έζ δκμΝΠαππΪμΝ– ΚΦ ΝΣλδεΪζπθΝ 



34 
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Ν αξτ β αΝ δΪ κ βμΝ κυΝφπ σμΝ ’ΝΫθαΝ
κπ δεσΝηΫ κΝ ν έθαδΝ αγ λάΝΰδαΝσζ μΝ
δμΝαε δθκίκζέ μ,ΝαζζΪΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝ
ηάεκμΝετηα κμΝ κυμ . 
ΠέξέΝπζαεέ δκΝξαζααέαέ 
 



ΣκΝεσεεδθκ ξλυηαΝη ΝηάεκμΝετηα κμΝ κΝε θσΝ700 nm υθαθ ΪΝ έε βΝ δΪγζα βμΝ
nk=1,54 

Σκ πλΪ δθκ ξλυηαΝη ΝηάεκμΝετηα κμΝ κΝε θσΝ520 nm υθαθ ΪΝ έε βΝ δΪγζα βμΝ
nk=1,55 

ΣκΝηπζ  ξλυηαΝη ΝηάεκμΝετηα κμΝ κΝε θσΝ400 nm υθαθ ΪΝ έε βΝ δΪγζα βμΝ 

nk=1,56 

υθ πυμ,ΝαθΝ cK, cΠ εαδΝcΜ έθαδΝκδΝ αξτ β μΝ βμΝεσεεδθβμ, πλΪ δθβμ εαδΝ

ηπζ   αε δθκίκζέαμΝδ ξτ δ:  cK > cΠ > cΜ  
 36 
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α α μό  ο  ω ό  

 

 

 

 

 κΝφαδθση θκΝ κυΝ δα ε α ηκτΝκφ έζ αδΝβΝανά υ  
ου υ ο  φω  
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Ό αθΝ Ν λδΰπθδεσΝπλέ ηαΝ
πΫφ δΝ Ϋ ηβΝζ υεκτΝφπ σμΝ

πκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ
δΪφκλ μΝ υξθσ β μ,Ν  

ά  υχν α α 
υναν  αφο  

 ά α . 

Όζ μΝκδΝαε έθ μΝγαΝ δαγζα κτθ,Ν

σηπμΝβΝεσεεδθβ πκυΝ υθαθ ΪΝ
ηδελσ λκΝ έε βΝ δΪγζα βμΝγαΝ
δαγζα έΝζδΰσ λκΝαπσΝ βθΝ

πλΪ δθβ εαδ 

αεσηαΝζδΰσ λκΝαπσΝ βθΝηπζ  

Οπσ ,ΝαθΝίΪζκυη ΝΫθαΝπΫ α ηα βθΝΫικ κ,Ν κΝεΪγ ΝξλυηαΝ
πΫφ δΝ Ν δαφκλ δεάΝγΫ βΝεαδΝΫ δΝ κΝζ υεσΝφυμΝανα α . 
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ΦΪ ηαΝ κυΝζ υεκτΝφπ σμ 
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θΪζυ βΝ κυΝζ υεκτΝ
φπ σμΝΫξκυη ΝεαδΝ
δμΝ αΰσθ μΝ βμΝ
ίλκξάμμ 

ΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ έθαδΝκΝ
παλα βλβ άμΝθαΝ
ίζΫπ δΝ αΝ δΪφκλαΝ

ξλυηα αΝ Ν
δαφκλ δεΫμΝΰπθέ μ 
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ΚδΝΫ δΝ ξβηα έα αδΝ κΝκυλΪθδκΝ σικ!!! 
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1έΝΠλκεαζ έΝαηατλπ βΝ πθΝφπ κΰλαφδευθΝπζαευθ 

γέΝυηη Ϋξ δΝ βΝη α λκπάΝ κυΝκιυΰσθκυΝ βμΝ
α ησ φαδλαμΝ Νσακθ 

ζέΝΌ αθΝαπκλλκφΪ αδΝαπσΝυζδεΪ,Νπλκεαζ έΝ βΝ
γΫληαθ βΝ κυμ 

2έΝΠλκεαζ έΝφγκλδ ησΝ Ν δΪφκλαΝ υηα α 

5. Πλκεαζ έΝίζΪί μΝ αΝετ αλαΝ κυΝ Ϋληα κμΝη Νεέθ υθκΝ
εαλεδθκΰ θΫ πθέΝΚα ΪΝ βθΝβζδκγ λαπ έα,Ν κΝηατλδ ηαΝ
κυΝ Ϋληα κμΝκφ έζ αδΝ βΝη ζαθέθβΝπκυΝπαλΪΰ δΝκΝ
κλΰαθδ ησμΝΰδαΝπλκ α έα 

θέΝΧλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝαπκ έλπ βΝδα λδευθΝ λΰαζ έπθ 
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  φαληκΰά κυΝYχύΝ
Laser κΝΟζζαθ δεσΝ
πκλ λΫ κΝ κυΝBan 

Hogendorp κυΝ1κθζΝ
η  βηδκυλΰσ πθΝJέώέΝ
Neuman ΰδαΝ βθΝαφαέλ βΝ
κυΝκιυ πηΫθκυ 

ί λθδεδκτέ Ν ζαδκΰλαφέαΝ
ΝεαηίΪΝυπκίζάγβε Ν
 εαγαλδ ησ Er:YAG 

Laser ΰδαΝ βθΝαφαέλ βΝ
κυΝκι δ πηΫθκυΝ
ί λθδεδκτέ 
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ΣδΝαθαεαζτπ κυη Νη Ν βΝ
φπ κΰλΪφβ βΝ κΝυπ λδυ μΝ
πκυΝπλκ ΰΰέα δΝ δμΝαε έθ μΝΧΝ 

(ΧΝrays) 
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 αΝηΫ αΝ κυΝ1κυΝαδυθαΝπέΧέ 
ΫθαΝπζκέκ  φκλ πηΫθκΝη Ν
ΫλΰαΝ ΫξθβμΝεαδΝπκζτ δηαΝ
αθ δε έη θα,ΝπκυΝ
εα υγυθσ αθΝηΪζζκθΝ
πλκμΝ βΝΡυηβ,ΝίκυζδΪα δΝ
εκθ ΪΝ αΝ θ δετγβλαέ   

Π λέπκυΝ υκΝξδζδΪ μΝξλσθδαΝ
η Ϊ,Ν βθΝΆθκδιβΝ κυΝ
1λίί,Ν τκΝεα εδαΝη Ν
φκυΰΰαλΪ μΝαπσΝ βΝ
τηβΝαθαεαζτπ κυθΝΫθαθΝ
απσΝ κυμΝ πκυ αδσ λκυμΝ
γβ αυλκτμΝ βμΝ
αλξαδσ β αμέ   
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 ΟΝηβξαθδ ησμΝ πθΝ
θ δευγάλπθΝγ πλ έ αδΝ

κΝαλξαδσ λκμΝ
υπκζκΰδ άμΝβζδεέαμΝ
η ΰαζτ λβμΝ πθΝβέίίίΝ
υθέΝΟΝηβξαθδ ησμΝ

η ζ Ϊ αδΝ υ βηα δεΪΝ
θυΝπλσ φα βΝ
αθαεα α ε υάΝ κυΝ
απκεαζτπ δΝ βθΝ
επζβε δεάΝαελέί δαΝ
πθΝη λά πθΝπκυΝ
ΫεαθαθΝη Ναυ σθΝκδΝ
αλξαέκδΝΈζζβθ μέΝ 

  

 Χλβ δηκπκδάγβε ΝΰδαΝ κθΝ
εαγκλδ ησΝ πθΝγΫ πθΝ
βμΝ ζάθβμΝεαδΝ πθΝπΫθ Ν
ΰθπ υθΝ βθΝ πκξάΝ ε έθβΝ
πζαθβ υθ,ΝηΫ αΝ κθΝ
ξλσθκέ 
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 ΓδαΝθαΝπ λΪ κυη ΝιαθΪΝ βθΝ ξθδεάΝ βμΝ
υπ λδυ κυμΝαε δθκίκζέαμ,ΝπλΫπ δΝθαΝ
βη δυ κυη Νσ δΝ κΝυπ λδυ μΝφπμ εΪθ δΝ
πκζζΫμΝκλΰαθδεΫμΝ θυ δμ θαΝφγκλέακυθ. 
υ σΝ κΝΰ ΰκθσμΝΫξ δΝίκβγά δΝπκζτΝ κυμΝ
ε δηβ ΫμΝΫλΰπθΝ ΫξθβμΝθαΝεα αζαίαέθκυθΝ
εα ΪΝπσ κΝΫθαΝΫλΰκΝ έθαδΝαθ έΰλαφκ,ΝαφκτΝ
εα ΪΝεαθσθαΝ αΝπαζαδσ λα ΫξκυθΝ
η ΰαζτ λκΝπκ κ σΝκλΰαθδευθΝ θυ πθ 
Ν ξΫ βΝη Ν αΝεαδθκτλΰδαέΝΧΪλβΝ αΝ

υπκζ έηηα αΝαυ υθΝ πθΝκλΰαθδευθΝ θυ πθΝ
εαδΝ κΝφγκλδ ησΝ κυμ,ΝκδΝ λ υθβ ΫμΝηπκλκτθΝ
θαΝ κυθΝη Νη ΰΪζβΝζ π κηΫλ δαΝ βΝ
ηκλφκζκΰέαΝ πθΝαλξαέπθΝαΰαζηΪ πθέ 
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 ΰδαΝθαΝ δαπδ υ δΝεαθ έμΝ βθΝαζάγ δαΝ βμΝγ πλέαμΝ
αυ άμ,Ναλε έΝθαΝλέι δΝυπ λδυ μΝφυμΝπΪθπΝ ΝΫθαΝ
ΪΰαζηαέΝΌ αθΝβΝεα τγυθ βΝ κυΝφπ σμΝ έθαδΝ ξ σθΝ
παλΪζζβζβΝη Ν βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝαθ δε δηΫθκυ,Ν σ Ν αΝ
έξθβΝ κυΝξλυηα κμΝΰέθκθ αδΝκλα Ϊ!ΝΚαγυμΝ αΝ
δαφκλ δεΪΝξλυηα αΝ ίάθκυθΝη Ν δαφκλ δεσΝλυγησ,Ν
κΝφπμΝαπκεαζτπ δΝ αΝπκζτπζκεαΝ ξΫ δαΝ κυΝ
ξλυηα κμΝπκυΝεΪπκ ΝυπάλξαθΝ βθΝζ υεάΝ πδφΪθ δαέ 

 ΣκΝsmithsonianmag.com εαδΝκΝαλξαδκζσΰκμΝVinzenz 
Brinkmann βηδκτλΰβ αθΝ δμΝαθαπαλα Ϊ δμΝπκυΝ
ίζΫπ ΝΰδαΝθαΝ υ κυθΝ βθΝπλαΰηα δεάΝ δεσθαΝεΪπκδπθΝ
αΰαζηΪ πθΝεαδΝΰζυπ υθΝ βμΝαλξαδσ β αμέΝΚΪ δΝαθΪζκΰκΝ
έξ ΝεΪθ δΝεαδΝ κΝ λ αθδεσΝΜκυ έκΝη Ν αΝΜΪληαλαΝ
κυΝΠαλγ θυθα! 

 ΠβΰΫμ: Harvard, The Smithsonian, Colorado University, 
Pyles.tv 

60 

http://pyles.tv/News/arxaiotita-energiakoi-topoi-(1)/Ta-glipta-Parthenona-itan-ble-lei-Bretaniko-mousio.aspx
http://pyles.tv/News/arxaiotita-energiakoi-topoi-(1)/Ta-glipta-Parthenona-itan-ble-lei-Bretaniko-mousio.aspx


61 



  ΝΝ θΫλΰ δαΝΝ βμΝΝβζδαεάμΝΝαε δθκίκζέαμΝΝ έθαδΝΝ 
                               ΝοΝhc ήΝζ 

hμΝΝβΝΝ αγ λΪΝΝ κυΝΝPlank,   

cμΝΝβΝΝ αξτ β αΝΝ κυΝΝφπ σμΝΝ(γίίίίίkm/sec)  

ζμΝΝ κΝΝηάεκμΝΝετηα κμΝΝ βμΝΝαε δθκίκζέαμέ 
 

υηπ λαέθκυη ΝΝΝΝζκδπσθΝΝσ δΝΝβΝΝυπ λδυ βμΝΝ
αε δθκίκζέαΝΝ(UV)ΝΝπκυΝΝΫξ δΝΝηδελσΝΝηάεκμΝΝετηα κμ,ΝΝ
Ϋξ δΝΝπκζτΝΝπ λδ σ λβΝΝ θΫλΰ δα,Ν σ κΝΝαπσΝΝ βθΝΝ
κλα άΝΝαε δθκίκζέαΝΝ(VIS)ΝΝσ κΝΝεαδΝΝαπσΝΝ βθΝΝ
υπΫλυγλβΝΝ(IR). 
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 UVA  π λδκξάμΝΝ υ άΝΝπ λδζαηίΪθ δΝΝ αΝΝη ΰΪζαΝΝηάεβΝΝετηα κμΝΝ
(320-400nm)ΝΝεαδΝΝ υθ πυμΝΝ έθαδΝΝ ξ δεηΫ α  κθΝΝκλΰαθδ ησ,ΝΪΝΝ
ξαηβζάμΝΝ θΫλΰ δαμέΝΝ δ δ τ δΝΝίαγδΪΝΝφ Ϊθκθ αμΝΝηΫξλδΝΝ κΝΝξσλδκέΝΝ
Πλκεαζ έΝΝΪη κΝΝηατλδ ηαΝΝ κυ,ΝΝζσΰπΝΝ βμΝΝκι έ π βμΝΝ βμΝΝά βΝΝ
υπΪλξκυ αμΝΝη ζαθέθβμΝΝ βθΝΝ πδφΪθ δαΝΝ κυΝΝ Ϋληα κμέΝΝ θΝΝ
πλκεαζ έΝΝφζ ΰηκθάΝΝ βζέΝΝ βηαθ δεσΝΝ λτγβηαΝΝεαδΝΝβζδαεσΝΝ
Ϋΰεαυηα. 

 

 UVB  π λδκξάμΝΝ υ άΝΝευηαέθ αδΝΝ ΝΝ ξ δεΪΝΝηδελΪΝΝηάεβΝΝ(βλί-
γβί)ΝΝεαδΝΝΰδαΝΝ κθΝΝζσΰπΝΝαυ σΝΝΝ έθαδΝΝυοβζάμΝΝ θΫλΰ δαμέΝΝ ξ δΝΝ
ηδελσΝΝίΪγκμΝΝ δ έ υ βμ,ΝΝπκυΝΝ αηα ΪΝΝ βθΝΝ πδ ληέ α,ΝΝξπλέμΝΝ
θαΝΝ δ Ϋλξ αδΝΝεαγσζκυΝ κΝΝξσλδκέΝΝ υγτθ αδΝΝΰδαΝΝ βθΝΝπαλαΰπΰάΝΝ
βμΝΝη ζαθέθβμΝΝεαδΝΝ κυΝΝηαυλέ ηα κμ,ΝΝαφκτΝΝπλκβΰκυηΫθπμΝΝΫξ δΝΝ
πλκεζβγ έΝΝ λτγβηαέΝΝ ΝΝπαλα αηΫθβΝΝΫεγ βΝΝ ΝΝαυ ά,ΝΝ
πλκεαζ έΝΝβζδαεσΝΝΫΰεαυηαέ 
 

 UVC  π λδκξάμΝΝΧαλαε βλέα αδΝΝαπσΝΝ αΝΝηδελΪΝΝηάεβΝΝετηα κμΝΝ
(185-290nm)ΝΝεαδΝΝ βθΝΝυοβζάΝΝ θΫλΰ δαΝΝπκυΝΝπ λδΫξ δέΝΝΝΝΜπκλ έΝΝ
θαΝΝπλκεαζΫ δΝΝξβηδεΫμΝΝεαδΝΝΰ θ δεΫμΝΝαζζαΰΫμΝΝ κθΝΝαθγλυπδθκΝΝ
κλΰαθδ ησ,ΝΝαζζΪΝΝ θΝΝηπκλ έΝΝθαΝΝ δαπ λΪ δΝΝ βθΝΝε λα έθβΝΝ
δίΪ αΝΝ βμΝΝ πδ ληέ αμέΝΝυθ πυμΝΝ θΝΝπλκεαζ έΝΝηατλδ ηα,ΝΝ

αζζΪΝΝ έθαδΝΝδεαθάΝΝθαΝΝπλκεαζΫ δΝΝ κίαλΪΝΝ ΰεατηα αέΝΝ 63 



 

ΟΝ έε βμΝUV 

 (Ultra-Violet οΝΤπΫλΝΙυ βμ)Ν 
έθαδΝΫθαΝηΫΰ γκμΝ κΝκπκέκΝεαγδ λυγβε Ν

δ γθυμΝπμΝΫθαΝαπζσΝηΫ κΝΫεφλα βμΝ
βμΝ πδεδθ υθσ β αμΝ βμΝβζδαεάμΝ

υπ λδυ κυμΝαε δθκίκζέαμ,ΝσππμΝπέξέΝ
εφλΪα δΝβΝγ ληκελα έαΝ κΝπσ κΝα άΝ

άΝελταΝ έθαδΝβΝα ησ φαδλαέ 
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άη λαΝμίγή1ίήβί1ίΝ 
  

 

ΠλπέΝΝΝΝ(11μίί)ΝΝ 3.4 3.1  

 

Μ βηΫλδΝΝΝΝΝ(1γμγί) 5.2 3.8 

  

πσΰ υηαΝΝΝ(1θμίί) 3 2.7  

 

ΧαηβζσμΝΝΜΫ λδκμΝΝΝΝΤοβζσμΝΝΝΝΠκζτΝΤοβζσμ      ελαέκμ 
    1,2          3, 4, 5         6, 7          8,  9, 10             >10 
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άη λαΝμΝίγή1ίήβί1ίΝ    

   

ΠλπέΝΝ(11μίί)ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝγέθΝΝΝΝΝΝΝβέζ 

 

Μ βηΫλδΝΝ(1γμγί)   5.5 3  

 

πσΰ υηαΝ(1θμίί)   3.2 2.2  

 

 

    ΧαηβζσμΝΝΝΝΜΫ λδκμΝΝΝΝΝΤοβζσμΝΝΝΝΝΝΝΝΠκζτΝΤοβζσμΝΝΝΝΝ ελαέκμ 
        1,2  3, 4, 5         6, 7               8,  9, 10              >10 

 

 

Πλαΰηα δεΫμΝ δηΫμΝ κυΝ έε βΝUV,ΝαζζΪΝεαδΝπλκίζΫο δμΝΰδαΝ βθΝ πση θβΝ
βηΫλα,Ναθαεκδθυθκθ αδΝαπσΝ κΝ 

http://lap.physics.auth.gr/?request=forecast. 
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  Ναπσ α βΝθίΝ
εα κηηυλέπθΝ υθΝ
φπ σμΝαπσΝ βΝΓβΝ
ίλέ ε αδΝ κθΝίσλ δκΝ
α λδ ησΝ κυΝΚά κυμΝκΝ
υπΫλκξκμΝ ζδεκ δ άμΝ
ΰαζαιέαμΝΜιιΝάΝ
σύω1ίηκέΝ έθαδΝ
η ΰαζτ λκμΝεαδΝαπσΝ κθΝ
δεσΝηαμΝΰαζαιέαΝη Ν
δΪη λκΝ1ίίέίίίΝΫ βΝ
φπ σμ,Ν θυΝκΝ δεσμΝηαμΝ
ΰαζαιέαμΝυπκζκΰέα αδΝ
αΝκίέίίίΝΫ βΝφπ σμέ  

 επΫηπ δΝ κΝυπ λδυ μ,Ν
κΝυπΫλυγλκΝφΪ ηαΝεαδΝ
αΝλα δκετηα αέ  
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 ΣκΝθ φΫζπηαΝ κυΝΚτεθκυ,ΝσππμΝ
έθαδΝΰθπ σΝ κυμΝα λκθσηκυμ,Ν
ίλέ ε αδΝ Ναπσ α βΝηέηίίΝ υθΝ
φπ σμΝηαελδΪ,ΝπλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝ
κυΝα λδ ηκτΝ κυΝΣκισ βέΝ υ άΝβΝ
π λδκξά,ΝπκυΝηκδΪα δΝη ΝεκξζΪακυ αΝ
γΪζα αΝα λέπθ,Ναπκ ζ έΝΫθαΝαπσΝ
αΝα λδεΪΝηαδ υ άλδαΝ κυΝΰαζαιέαΝ
ηαμ,Νπ λδκξΫμΝ βζα άΝπκυΝ
ΰ θθδκτθ αδΝθΫαΝΪ λαέΝ Ν
ευηα κ δ άμΝ ηφΪθδ β,ΝπκυΝΫξκυθΝ
πΪλ δΝ αΝαΫλδαΝ βμΝφπ κΰλαφέαμ,Ν
κφ έζ αδΝ κΝίκηίαλ δ ησΝ κυμΝη Ν
υπ λδυ βΝαε δθκίκζέα,ΝβΝκπκέαΝ
πλκΫλξ αδΝαπσΝθ αλΪΝεαδΝΰδΰΪθ δαΝ
Ϊ λαέΝΣαΝ δαφκλ δεΪΝξλυηα αΝ βμΝ
φπ κΰλαφέαμΝαθ δ κδξκτθΝ Ν
δαφκλ δεΪΝαΫλδαμΝ κΝεσεεδθκΝ
αθ δ κδξ έΝ κΝγ έκ,Ν κΝπλΪ δθκΝ κΝ
υ λκΰσθκΝεαδΝ κΝηπζ Ν κΝκιυΰσθκέ    
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1έΝ πκλλκφΪ αδΝ πδζ ε δεΪΝαπσΝ δΪφκλαΝ
υηα αΝεαδΝπλκεαζ έΝατιβ βΝ βμΝ
γ ληκελα έαμΝ κυμέ 

2. δΫλξ αδΝηΫ αΝαπσΝ βθΝκηέξζβΝεαδΝ αΝ 
τθθ φα. 

 
γέΝ θΝΫξ δΝξβηδεάΝ λΪ βΝεαδΝ θΝπλκεαζ έΝ

φπ φκλδ ησ 
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Φπ κΰλαφέαΝυπ λτγλκυ 
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     κΝυπΫλυγλκΝ
ηπκλκτη ΝθαΝ
φπ κΰλαφέ κυη Ν
πλΪΰηα αΝηβΝκλα ΪΝ
ζσΰπΝαπσ α βμ,Ν
κηέξζβμ,Ν εσθβμΝεαδΝ
α ηκ φαδλδεάμΝ
λτπαθ βμέΝ πέ βμ,Ν
δαπ λθΪΝ δμΝ
πδφΪθ δ μΝ δμΝκπκέ μΝ
κΝκλα σΝφπμΝ θΝ
ηπκλ έΝθαΝπ λΪ δέΝ
ΧΪλβΝ δμΝ θαΫλδ μΝ
υπΫλυγλ μΝ
φπ κΰλαφέ μΝΫξκυθΝ
θ κπδ έΝαλξαέαΝ
ηθβη έαΝεαζυηηΫθαΝ
απσΝίζΪ β βΝεαδΝ
πλκ ξυ δμέΝ 
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   ΝηΫΰδ βΝ επκηπάΝυπΫλυγλβμΝαε δθκίκζέαμΝ
ζαηίΪθ δΝξυλαΝσ αθΝκΝάζδκμΝ έθαδΝξαηβζΪΝ κθΝ
κλέακθ αέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝ, π δ άΝ κΝβζδαεσΝφπμΝ
ε Ϊα αδΝσ αθΝ δ Ϋλξ αδΝ Νη ΰΪζκΝπΪξκμΝ βμΝ
α ησ φαδλαμΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝ αΝπ λδ σ λαΝ
ξλυηα αΝ κυΝκλα κτΝφΪ ηα κμΝθαΝαπκλλκφκτθ αδΝ
απσΝ κυμΝυ λα ηκτμ,Ν ε σμΝ πθΝ λυγλυθΝεαδΝ πθΝ
υπΫλυγλπθΝαε δθκίκζδυθέΝ 
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ΝυπΫλυγλβΝφπ κΰλαφέαΝΫξ δΝαπκ δξ έΝπκζτΝξλά δηκΝ
λΰαζ έκ,ΝαθΝεαδΝη Ναλε Ϊ  

απλσίζ π αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βθΝ υθ άλβ βΝΫλΰπθΝ
ΫξθβμΝεαδΝδ δαέ λαΝ βθΝ ιΫ α β  

πδθΪεπθΝαπΰλαφδεάμ,ΝαΰδκΰλαφδυθΝ ΝεαηίΪΝάΝ Ν
ιτζκ,Νυφα ηΪ πθ,Ν ληΪ πθΝεαδ  

π λΰαηβθυθΝΰδα έΝπκζζΪΝ έ βΝξλπ δευθΝαθ αθαεζκτθΝ
βθΝυπΫλυγλβΝαε δθκίκζέα 

Ν δαφκλ δεσΝίαγησΝβΝεΪγ Νηέα,ΝαθΝεαδΝκπ δεΪΝ
ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝπαλσηκδ μέΝ 
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 Μ Ν βΝίκάγ δαΝ πθΝκλΰΪθπθΝη ζΫ βμΝυπΫλυγλβμΝ
αε δθκίκζέαμΝΫξκυη Νεα κλγυ δΝθαΝ
απκ υπυ κυη Ν δμΝ δεσθ μΝαπσηαελπθΝ
αθ δε δηΫθπθΝ Ναπκ Ϊ δμΝ δ εα κηηυλέπθΝ
υθΝφπ σμ,ΝαφκτΝβΝυπΫλυγλβΝαε δθκίκζέαΝπκυΝ
επΫηπκυθΝκλδ ηΫθκδΝαπσηαελκδΝΰαζαιέ μΝ έθαδΝ
πκζτΝπδκΝζαηπ λάΝαπσΝ βθΝκλα άέΝ 
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  υπΫλυγλβΝαε δθκίκζέαΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ δαπ λθΪ δΝ αΝαΫλδαΝεαδΝ
βΝ εσθβΝπκυΝεαζτπ κυθΝ κυμΝΰαζαιέ μΝεαδΝ αΝθ αλσ λαΝΪ λαΝπκζτΝ
εαζτ λαΝαπσΝ βθΝκλα άΝαε δθκίκζέαέΝΟδΝπζαθά μΝ πέ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝ
κλδ ηΫθαΝηδελκ εκπδεΪΝΪ λα,ΝπκυΝκθκηΪακθ αδΝ«εαφΫΝθΪθκδ»,Ν
επΫηπκυθΝπ λδ σ λβΝυπΫλυγλβΝαε δθκίκζέαΝαπ’Νσ, δ κλα ά,Ν θυΝβΝ
εα αΰλαφάΝ πθΝΪ λπθΝεαδΝ πθΝΰαζαιδυθΝΰέθ αδΝπκζτΝπδκΝ τεκζαΝη Ν βΝ
η ζΫ βΝ πθΝυπΫλυγλπθΝαε δθκίκζδυθΝπκυΝΫλξκθ αδΝαπσΝ ε έΝΫιπέΝ 
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