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O Νίκολα Τέσλα (10 
Ιουλίου 1856-7 
Ιανουαρίου 1943) 
ήταν Σέρβος 
εφευρέτης,μηχανολ
όγος,ηλεκτρολόγος 
μηχανικός και ένας 
από τους 
μεγαλύτερους 
φυσικούς στην 
ιστορία της 
επιστήμης 



Πρώτα Χρόνια 

Γεννηνμένος στο Σμίλιαν στην περιοχή Λίκα της σημερινής 
Κροατίας ,άνηκε στην Σερβική κοινότητα της Αυστριακής 
Αυτοκρατορίας. Ο Νίκολα ζούσε στην σκιά του αδελφού του .ο 
οποίος αντιμετωπιζόταν από τους γονείς του ως ο πλέον 
ταλαντούχος και προοριζόταν να ακολουθήσει το παράδειγμα 
του πατέρα και των θείων του. 



Σπουδές
Στις 26 Ιουνίου του έτους 1873 ο Νίκολα αποφοίτησε από το 
Real Gymnasioum στην πόλη Ράκοβατς. Την ίδια περίοδο 
ανακοίνωσε στους γονείς του την πρόθεσή του να 
ακολουθήσει  σπουδές μηχανολόγου. Έτσι με προσπάθειες 
του πατέρα του εξασφάλισε υποτροφία από τη Στρατιωτική 
Περιφέρεια του Καρλοβατς για την ανώτατη πολυτεχνική 
σχολή του Γκράτς ,από την οποία όμως δεν αποφοίτησε ποτε 
αφου από το 3ο έτος σταμάτησε να παρακολουθεί μαθήματα 
και όπως μαρτυρούν αρχεία της σχολης του ,την άνοιξα του 
1878 δεν βρισκόταν μεταξύ των εγγεγραμμένων μαθητών με 
αποτέλεσα να διακοπεί η υποτροφία του.



Η κορύφωση της δόξας του
Το διάστημα 1890-1891 ο Τέσλα 
έδωσε δεκάδες διαλέξεις για το 
εναλλασσόμενο ρεύμα και τις 
χρήσεις του. Το 1891 εφηύρε το 
πηνίο που φέρει το όνομά του. 
Από το 1892 ως το 1903 ο Τέσλα 
αγωνιζόταν να αποδείξει ότι η 
εκπομπή και λήψη ραδιοκυμάτων 
ήταν δική του εφεύρεση και όχι 
του Ιταλού Μαρκόνι.

Τελικά ο Τέσλα δικαιώθηκε το 1940 ενώ αναγνωρίστηκε ως ο 
εφευρέτης του ραδιοφώνου το 1955. Το 1926 ,Όταν έγινε 70 
χρονών τα πανεπιστήμια του Βελιγραδίου και του Ζάγκρεμπ τον 
εξέλεξαν ως επίτιμο διδάκτορα!



7 Παραξενιές του 
1.Η περίεργη σχέση το με τον αριθμό 3

Ο  ιδιοφυής επιστήμονς είχε εμμονή με το 
συγκεκριμένο αριθμό. Η ιδιόρρυθμη 
ψυχοσύνθεσή του τον ανάγκαζε να κάνει τα 
περισσότερα πράγματα 3 φορές. Για παράδειγμα 
έπλενε τα χέρια του 3 φορές στη σειρά η ακόμα 
χειρότερα περπατούσε 3 φορές γύρω από ένα 
κτίριο πρίν μπεί σε αυτό.



2.Απεχθανόταν σε μεγάλο βαθμό τα μαργαριτάρια.

Δεν μπορούσε καν να αντέξει τη θέα τους. Στην 
πραγματικότητα μισούσε τα μαργαριτάρια τόσο πολύ που 
αρνιόταν να μιλήσει στις γυναίκες που τα φορούσαν .Κανείς 
ποτε δεν μπόρεσε να εξηγγησει αυτήν του την απέχθεια.

3.Ήταν κατ’επιλογήν άγαμος.
Ο μεγάλος επιστήμονας είχε κάποτε δήλώσει πως  <<Δεν 
νομίζω πως μπορείτε  να βρείτε πολλές σημαντικές 
εφευρέσεις που έχουν προέλθει από παντρεμένους 
ανθρώπους>> Αυτή η δήλωση είναι χαρακτηριστική και 
αποδεικνύει το γεγονός ότι ο Τέσλα πίστευε πως το σεξ θα 
εμπόδιζε το επιστημονικό του έργο.



4.Έμενε μόνιμα σε δωμάτια ξενοδοχείου.

Έζησε για πολλα χρόνια στη Νέα Υόρκη. Την τελευταία δεκαετία 
της ζωής του όμως την πέρασε στο ξενοδοχείο New 
Yorker.Ζούσε στο δωμάτιο 3327,που βρισκόταν στον 330 όροφο 
του κτιρίου.

5.Ήταν λάτρης των περιστεριών.

Οτέσλα έτρεφε μια τεράστια αγάπη για τα περιστέρια. Όταν έβρισκε κάποιο να είναι 
χτυπημένο το μετέφερε στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο και το φρόντιζε μέχρι αυτό να γίνει 
καλά. Μάλιστα ένα συγκεκριμένο  περιστέρι του είχε κλέψει την καρδιά! Όπως ο ίδιος είχε 
γράψει <<Αγπούσα αυτό το περιστέρι όπως ένας άντρας αγαπά τη γυναίκα του.>>



6.Πίστευε στην ευγονική.

Ο Τέσλα πίστευε πως απλά κάποιοι άνθρωποι δεν ήταν σε θέση 
να αποκτήσουν απογόνους.Άλλωστε είχε γράψει και άρθρο σε 
περιοδικό του 1935, το οποίο υποστήριζε πως υπάρχουν 
άνθρωποι που δεν  πρεπει να αποκτούν απογόνους.

7.Υποστήριζε πως είχε εφεύρει μια φονική 
ακτίνα.
Πέρα από τις σπουδαίες εφευρέσεις του ο Τέσλα είχε 
προσπαθήσει να δημιουργήσει και φονικά όπλα.Όπως ο 
ίδιος υποστήριζε είχε κατασκευάσει μια φονική ακτίνα 
που την ονόμασε Teleforce ,η οποία ήταν ικανή να 
καταστρέψει ένα σμήνος από εχθρικά αεροπλάνα σε 
απόσταση 200 μιλιών, αλλά και να αποδεκατίσει 
ολόκληρους στρατούς!


