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Πριν από 50 χρόνια ζνασ 32χρονοσ μθχανικόσ, ο 
Θίοντορ Μζινμαν, κατάφερε κάτι πρωτόγνωρο.  
τα εργαςτιρια Ηuges Research ςτθν Καλιφόρνια 
άναψε τον διακόπτθ μιασ πολφπλοκθσ ςυςκευισ και  
με τθ βοικεια ενόσ τεχνθτοφ κρυςτάλλου ρουβινίου 
εκπζμφκθκε θ πρϊτθ ακτίνα λζιηερ. 

 
O όροσ LΑSΕR (λζιηερ) είναι το ακρωνφμιο των λζξεων Light Αmplification by Stimulated Εmission of 

Radiation (ενίςχυςθ φωτόσ με εξαναγκαςμζνθ εκπομπι ακτινοβολίασ).   
Από τότε ο κόςμοσ άλλαξε για πάντα.  
Οι εφαρμογζσ από τθν πρϊτθ εκπομπι ακτίνασ λζιηερ ζφεραν τα πάνω - κάτω ςτθν κακθμερινι ηωι, ςτθν 

υγεία μζχρι και ςτο DΝΑ μασ.  
Όχι όμωσ αμζςωσ. Η δυςπιςτία του κόςμου ιταν μεγάλθ όταν ανακοινϊκθκε θ ςθμαντικι ανακάλυψθ.  
«Ο άνκρωποσ ανακάλυψε ακτίνα κανάτου», ζγραφαν οι αμερικανικζσ εφθμερίδεσ εκείνθ τθν ταραγμζνθ 

δεκαετία του Ψυχροφ Πολζμου.  
Κάποιοι άλλοι ζλεγαν πωσ επρόκειτο για τεχνολογία των εξωγιινων, μιασ και ακόμθ ο άνκρωποσ δεν είχε 

επαρκείσ γνϊςεισ για το Διάςτθμα και δεν γνϊριηε παρά ελάχιςτα για το τι ςυμβαίνει πζρα από τα ανϊτερα 
ςτρϊματα τθσ ατμόςφαιράσ μασ.  

ιμερα οι εφαρμογζσ του λζιηερ είναι ςχεδόν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ μασ.  
ε κάκε προϊόν που κα αγοράςουμε από το ςοφπερ μάρκετ, ςτισ ταινίεσ που κα δοφμε ςτο DVD ι ςτθ 

μουςικι που κα ακοφςουμε, ςτθν εγχείρθςθ που κα υποβλθκοφμε, ςτουσ δορυφόρουσ που κα ςυλλζξουν 
πλθροφορίεσ για ό,τι ςυμβαίνει ςτθ Γθ.  

Η τεχνολογία του λζιηερ μασ επιτρζπει να ςυνδεόμαςτε μζςω του Διαδικτφου με ολόκλθρο τον κόςμο, να 
μιλάμε με άλλουσ ανκρϊπουσ όςο μακριά κι αν βρίςκονται, να ςυγκεντρϊνουμε και να αποκθκεφουμε 
δεδομζνα.  

Με τθν ίδια τεχνολογία ςτθν υπθρεςία βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ μασ, καταφζραμε να εντοπίηουμε και 
να εξουδετερϊνουμε κάποια είδθ καρκίνων, να απολαμβάνουμε τθ χαρά τθσ όραςθσ αλλά και να ικανοποιοφμε 
τθ ματαιοδοξία μασ εξαλείφοντασ τισ ρυτίδεσ από το πρόςωπό μασ.  

Σο λζιηερ εδϊ και 50 χρόνια αποτελεί ίςωσ ζνα από τα ςθμαντικότερα δεκανίκια του ανκρϊπου ςτον μακρφ 
δρόμο για τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ.  

«Η ιςτορία του λζιηερ είναι απίςτευτθ», λζει ο Σιμ Χολτ που είναι διευκυντισ του Ινςτιτοφτου Φωτονικισ 
του Πανεπιςτθμίου Strathclyde ςτθ κωτία. «Θα ζλεγα πωσ πρόκειται για τθν πιο επαναςτατικι τεχνολογία των 
τελευταίων 50 χρόνων».  

Κυρίωσ από το 1962 και μετά, γιατί εκείνθ τθ χρονιά ςθμειϊκθκε επανάςταςθ μζςα ςτθν επανάςταςθ, όταν 
επιτεφχκθκε θ δθμιουργία ακτίνων λζιηερ με τθ χριςθ θμιαγωγϊν αρςενίου γάλλιου, οι οποίοι αποτζλεςαν 
ουςιαςτικά το υπόβακρο πάνω ςτο οποίο αναπτφχκθκαν όλεσ οι μικρζσ εμπορικζσ ςυςκευζσ που ζχουμε ςτο 
ςπίτι μασ.  

Άγνωςτεσ ςτιγμζσ ςτθν ιςτορία τθσ ακτίνασ  
Ο Αλμπερτ Αϊνςτάιν ιταν ο πρϊτοσ που κεμελίωςε κεωρθτικά τθν φπαρξθ του λζιηερ το 1917, ςε μια 

εργαςία του με τον τίτλο «Η Κβαντικι Θεωρία τθσ Ακτινοβολίασ».  
Σο λζιηερ ζχει... πρωταγωνιςτιςει ςε εκατοντάδεσ ταινίεσ με κορυφαία ςτιγμι τον «Χρυςοδάκτυλο», όπου 

μια ακτίνα απειλοφςε να κόψει ςτα δφο τον αιχμαλωτιςμζνο Σηζιμσ Μποντ τον οποίο υποδυόταν ο ον Κόνερι.  
Ο εκτυπωτισ λζιηερ που υπάρχει ςε κάκε γραφείο ανακαλφφκθκε το 1969 από τθν Χerox, αλλά διατζκθκε 

ςτθν αγορά δζκα χρόνια αργότερα και ιταν... κεόρατοσ.  
Με λζιηερ γίνονται αναίμακτεσ εγχειριςεισ. Η κερμότθτα τθσ ακτίνασ κόβει και καυτθριάηει ταυτόχρονα.  
Οι ακτίνεσ λζιηερ μπικαν για πρϊτθ φορά ςτθν κακθμερινι μασ ηωισ το 1974, με τισ ςυςκευζσ που 

ςκάναραν τα barcodes των προϊόντων ςτα ςοφπερ μάρκετ.  
Οι Ρink Floyd και οι Σhe Who ιταν οι πρϊτοι που χρθςιμοποίθςαν λζιηερ ςτισ ςυναυλίεσ τουσ. Ζκτοτε δεν 

νοείται ςυναυλία χωρίσ τισ πολφχρωμεσ ακτίνεσ.  
Οι κάμερεσ που ελζγχουν τα όρια ταχφτθτασ ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ «διαβάηουν» με λζιηερ το κοντζρ 

μασ. Οι αςτροναφτεσ του Αpollo 11 μζτρθςαν με λζιηερ τθν απόςταςθ Γθσ - ελινθσ.   
Η ιδζα για τθ δθμιουργία του πιο διάςθμου όπλου ςτθν ιςτορία του κινθματογράφου, του λαμπεροφ 

ςπακιοφ των Σηεντάι ςτισ ταινίεσ Star Wars, προιλκε από τθν τεχνολογία του λζιηερ.  



Οι οπτικζσ ίνεσ των τθλεφϊνων, τθσ καλωδιακισ τθλεόραςθσ και του Ιντερνετ λειτουργοφν μζςω παλμϊν 
φωτόσ που δθμιουργοφνται από λζιηερ. Μια ακτίνα λζιηερ μπορεί να είναι λαμπρότερθ από του Ηλίου.  

Με λζιηερ αφαιροφνται τα ςπυράκια τθσ ακμισ και το υποδόριο λίποσ.  
Με κεραπεία λζιηερ αποκακίςτανται καλφτερα τα κατάγματα.  
Μια μικροςκοπικι ακτίνα λζιηερ μπορεί να χαράξει ζνα ςειριακό αρικμό ςε διαμάντι, το οποίο είναι θ 

ςκλθρότερθ φυςικι φλθ που ζχει ανακαλφψει ο άνκρωποσ μζχρι ςιμερα.  
Και εμείσ ςυμπλθρϊνουμε ότι, το καυματουργό αυτό «φωσ» τθσ ακτίνασ λζιηερ που χρθςιμοποιείται για 

κεραπευτικοφσ ςκοποφσ βελτιϊνει άμεςα – από τθν πρϊτθ επίςκεψθ τα περιςςότερα ςυμπτϊματα των 
αςκενϊν, ειδικά όταν υπάρχει πόνοσ, φλεγμονι και οίδθμα.  

Αποτελεςματικά και μόνιμα ωφελοφνται όλοι, αλλά κυρίωσ αυτοί οι αςκενείσ που πάςχουν από: 
 
Ορκοπαιδικζσ, Νευρολογικζσ, Ρευματολογικζσ Πακιςεισ . . .  

       
 

όπωσ επίςθσ . . . και από πλθγζσ κατακλίςεων . . .  

           
 

           
 

ι . . . άτονα διαβθτικά ζλκθ . . .  

             
 

       
 

. . . όπου μια κεραπευτικι αγωγι μόνο με το ακτίνεσ λζιηερ δίνει τθ δυνατότθτα μόνιμθσ βελτίωςθσ και 
αποτελζςματοσ ςε ποςοςτά πάνω από 80%.  

Ποια άλλθ ακίνδυνθ, ανϊδυνθ και χωρίσ παρενζργειεσ κεραπεία γνωρίηετε με τόςο υψθλά κεραπευτικά 
αποτελζςματα . . . ;  

Ειδικι πλθροφόρθςθ για τα κεραπευτικά λζιηερ από το κζντρο λζιηερ τθσ Λάριςασ, τθλ. 2410-538 538 


