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Νίκολα Τέσλα  

 

Ο Νίκολα Τέσλα (10 

Ιουλίου 1856 - 7 

Ιανουαρίου 1943) ήταν 

Σέρβος εφευρέτης, μηχανολόγος 

και ηλεκτρολόγος μηχανικός, 

ένας από τους σημαντικότερους 

φυσικούς στην ιστορία της 

επιστήμης. 

Ήταν γεννημένος στο Σμίλιαν 

στην περιοχή Λίκα της σημερινής 

Κροατίας. Eίχε έναν μεγαλύτερο 

κατά επτά χρόνια αδελφό, τον 

Ντάνε Τέσλα, ο οποίος έχασε τη 

ζωή του, όταν ο Νίκολα ήταν 

επτά ετών, πέφτοντας από το 

άλογο ενώ έκανε ιππασία. 

Ο Νίκολα ζούσε στη σκιά του αδελφού του, ο οποίος αντιμετωπιζόταν από 

τους γονείς του ως ο πλέον ταλαντούχος και προοριζόταν να ακολουθήσει 

το παράδειγμα του πατέρα του και των θείων του. Αρκετά χρόνια αργότερα, 

ο Νίκολα Τέσλα υπέφερε ακόμα από εφιάλτες και ψευδαισθήσεις που 

σχετίζονταν με το θάνατο του αδελφού του. Ο Νίκολα από μικρή ηλικία 

έδειξε πως είχε ζωηρή φαντασία και ενδιαφέρον στις εφευρέσεις 

ακολουθώντας το παράδειγμα της μητέρας του. Από μικρός ήταν επίσης 

βιβλιόφιλος καθώς διάβαζε τα περιοδικά που δημοσίευε ποίηση ο πατέρας 

του. 

Το 1863 μετακόμισε με τους γονείς του στο Γκόσπιτς όπου έλαβε τη βασική 

εκπαίδευση και έμαθε τη γερμανική γλώσσα. Το 1870 συνέχισε την 

εκπαίδευση του μέχρι το 1873 στο Real Gymnasium στην πόλη Ράκοβατς, 

όπου και έμενε στο σπίτι της θείας του Στάνκα Μπράνκοβιτς. Εκεί ο 

καθηγητής του Μάρτιν Σέκουλιτς, μαζί με το συμμαθητή του Ιούλιους 

Μπαρτόκοβιτς, τον παρότρυναν να ασχοληθεί περισσότερο με τη μελέτη 

του ηλεκτρομαγνητισμού.  



Τελικά στις 26 Ιουνίου του έτους 1873 αποφοίτησε με βαθμό «πολύ καλά» 

και επέστρεψε στη γενέτειρά του όπου προσβλήθηκε από χολέρα. 

Χρειάστηκε εννέα μήνες για να αναρρώσει. Την ίδια περίοδο, ανακοίνωσε 

στον πατέρα του την πρόθεσή του να ακολουθήσει σπουδές μηχανολόγου, 

παρά την επιθυμία του τελευταίου να γίνει ιερέας. Καθώς ο Τέσλα ήταν σε 

ηλικία να υπηρετήσει τον Αυστριακό στρατό για τρία χρόνια, ο πατέρας του, 

από φόβο πως δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στη σκληρή στρατιωτική 

ζωή, τον παρότρυνε να κρυφτεί στα βουνά του Γκόσπιτς, όπου έμεινε για 

εννέα μήνες μέχρι το καλοκαίρι του 1875. 

Με δεδομένο πως μέλη της οικογένειας του πατέρα του ήταν υψηλόβαθμοι 

αξιωματούχοι, θεωρείται πιθανό πως κατάφεραν με την επιρροή τους να 

εξασφαλίσουν πως δεν θα υπηρετούσε τη θητεία του. Κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του στα βουνά, ο Τέσλα συνέλαβε δύο ευφάνταστες ιδέες οι 

οποίες, αν και αδύνατο να υλοποιηθούν στην πράξη, θεωρούνται ενδεικτικές 

της οικουμενικότητας των εφευρέσεων του. Η πρώτη αφορούσε ένα 

υποθαλάσσιο δίκτυο σωλήνων που θα επέτρεπε τη γρήγορη αποστολή 

αλληλογραφίας και δεμάτων από τη μία ήπειρο στην άλλη, και η δεύτερη 

ένα στάσιμο δακτύλιο κατά μήκος του ισημερινού που θα επέτρεπε τους 

χρήστες του να μεταβαίνουν, χωρίς να μετακινούνται, σε διαφορετικά 

σημεία της Γης καθώς αυτή θα περιστρεφόταν ως προς το δακτύλιο. 

Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών του, επισκέφτηκε την 

οικογένειά του στο Γκόσπιτς. Ο πατέρας του έδειξε μικρό ενδιαφέρον για 

τις επιδόσεις του στη σχολή και τον παρότρυνε να παραμείνει στο 

Γκρόσπιτς, γεγονός που προκάλεσε ρήξη στις σχέσεις τους. Οι προθέσεις 

του Μιλούτιν Τέσλα ήταν στην πραγματικότητα αγνές, καθώς χωρίς να το 

γνωρίζει ο Νίκολα Τέσλα, με επιστολή τους προς τον πατέρα του, οι 

καθηγητές του είχαν εκφράσει φόβους για την υγεία του εξαιτίας της 

υπέρμετρης αφοσίωσης του στις σπουδές του. Ο σχεδόν μοναστικός τρόπος 

ζωής του αποτελούσε αντικείμενο χλευασμού εκ μέρους των συμφοιτητών 

του και μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους σπουδών του ο Τέσλα, 

αντιδρώντας, στράφηκε στην άσωτη ζωή και τη χαρτοπαιξία. Κατά τη 

διάρκεια του τρίτου έτους σπουδών του σταμάτησε να παρακολουθεί 

μαθήματα και όπως μαρτυρούν τα αρχεία της σχολής του, την άνοιξη του 

1878 δεν βρισκόταν μεταξύ των εγγεγραμμένων φοιτητών με αποτέλεσμα 

να διακοπεί η υποτροφία του. Δεν αποφοίτησε ποτέ από την σχολή του 

Γκρατς.  



Μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια να εξασφαλίσει νέα υποτροφία για να 

συνεχίσει τις σπουδές του στη Βιέννη ή στο Μπρνο, εγκαταστάθηκε 

στο Μάριμπορ όπου εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα ως μηχανικός. 

Εκεί τον επισκέφτηκε ο πατέρας του, ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να 

τον πείσει να επιστρέψει στην οικογένεια του και να συνεχίσει πιθανώς τις 

σπουδές του στην Πράγα. Μερικές εβδομάδες αργότερα, o Τέσλα 

συνελήφθη στο Μάριμπορ και οδηγήθηκε πίσω στο Γκόσπιτς υπό 

αστυνομική συνοδεία. Ο Μίλουτιν Τέσλα πέθανε τον Απρίλιο του 1879, 

απογοητευμένος από την τροπή των γεγονότων.  

Αποφασισμένος να ακολουθήσει την επιθυμία του πατέρα του, ο Τέσλα 

γράφτηκε τον Ιανουάριο του 1880 στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της 

Πράγας έχοντας αρχικά οικονομική στήριξη από τους θείους του, Πέταρ και 

Πάβλε Μάντιτς. Ένα χρόνο αργότερα, και ενώ δεν ήταν πλέον δυνατό να 

τον συντηρεί η οικογένειά του, αποφάσισε να εγκαταλείψει την Πράγα 

χωρίς να αποκτήσει κάποιο πτυχίο, και εγκαταστάθηκε στη Βουδαπέστη. 

Από το 1936 έως το θάνατο του το FBI παρακολουθούσε τις συνομιλίες και 

τις κινήσεις του Τέσλα φοβούμενοι ότι είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με 

την σταλινική Σοβιετική Ένωση. Το 1937 ένα αμάξι χτύπησε τον Τέσλα 

σπάζοντάς του αρκετά πλευρά και κλονίζοντας σοβαρά την υγεία του. Εδώ 

αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νίκολα Τέσλα είχε να αρρωστήσει από τα 30 

του χρόνια, όπως δήλωνε ο ίδιος, ο οποίος πίστευε ότι για αυτό «φταίνε» τα 

πειράματα του. Το κράτος της Γιουγκοσλαβίας, μετά το ατύχημα του, του 

έβγαλε ισόβια σύνταξη. 

Το 1941, με την επέκταση του ναζισμού στην Ευρώπη και τον αναβρασμό 

του παγκοσμίου πολέμου, ο Τέσλα ήθελε να κατασκευάσει ένα «νέο» 

υπερόπλο για να σώσει την πατρίδα του. Τελικά πέθανε το 1943 στις 7 του 

Γενάρη αλλά τον βρήκαν νεκρό δυο μέρες μετά γιατί είχε κρεμάσει, όπως 

έκανε πάντα, στην πόρτα του δωματίου του την επιγραφή «ΜΗΝ 

ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ». 

 


