ΝΙΚΟΛΑ ΤΕΣΛΑ

Νίκολα Τζςλα : Η Βιογραφία μιασ Παράξενθσ Μεγαλοφυΐασ
Αυτι είναι θ ιςτορία ενόσ ανκρϊπου που άλλαξε το πρόςωπου του πλανιτθ μασ,
βελτιϊνοντασ τισ ςυνκικεσ ηωισ διςεκατομμυρίων ανκρϊπων. Είναι θ ιςτορία ενόσ
ςφγχρονου Προμθκζα, που ζκλεψε το μυςτικό του φωτόσ από τθ Φφςθ και το
χάριςε ςτθν ανκρωπότθτα. Ενόσ οραματιςτι και ανκρωπιςτι επιςτιμονα, που
εξερεφνθςε νζα και άγνωςτα πεδία γνϊςθσ, ιρκε ςε ριξθ με το κατεςτθμζνο τθσ
εποχισ του και τόλμθςε ν’ αγγίξει τα άςτρα.
Η ηωι του ξεκίνθςε τα μεςάνυχτα τθσ 9θσ Ιουλίου του 1856 ς’ ζνα μικρό χωριό τθσ
Λίκα, μια περιοχι που ανικει ςιμερα ςτθν Κροατία. Σθν εποχι εκείνθ όμωσ τόςο θ
Λίκα, όςο και θ λαβονία, μαηί με τθ Βοϊβοντίνα και το Βανάτο, αποτελοφςαν
τμιματα τθσ λεγόμενθσ Vojna Krajina, δθλαδι τθσ παραμεκόριασ ςτρατιωτικισ
περιοχισ τθσ Αυςτροουγγρικισ Αυτοκρατορίασ, που ιταν αυτόνομθ και κατοικοφνταν κυρίωσ από ζρβουσ πρόςφυγεσ από διάφορεσ περιοχζσ τθσ κατεχόμενθσ από
τουσ Οκωμανοφσ ερβίασ. Η ςζρβικθ Κράινα ιταν τότε μια ηωντανι και παλλόμενθ
αςπίδα, που προςτάτευε τθν Αψβουργικι Αυτοκρατορία από τισ οκωμανικζσ
επιδρομζσ και, κατ’ επζκταςθ, τθν Ευρϊπθ από τθν εξάπλωςθ του Ιςλάμ. Σο όνομα
του χωριοφ ιταν μίλιαν και το όνομα του νεογζννθτου αγοριοφ ιταν Νίκολα
Σζςλα. Γεννικθκε ωσ ζρβοσ υπικοοσ τθσ Αυςτροουγγρικισ Αυτοκρατορίασ, τθσ πιο
πολυεκνικισ αυτοκρατορίασ που γνϊριςε ποτζ θ Ευρϊπθ.
Η επίδραςθ του νεκροφ αδερφοφ
Σθν ίδια χρονιά που γεννικθκε ο Σζςλα γεννικθκαν και ο ίγκμουντ Φρόιντ, ο
Όςκαρ Ουάιλντ και ο Μπζρναρντ ο. Σθν ίδια χρονιά οι Burton και Speke ανακάλυψαν τισ πθγζσ του Νείλου και τελείωςε ο Κριμαϊκόσ Πόλεμοσ. Ελάχιςτα όμωσ
από αυτά τα γεγονότα ζφταςαν ςτ’ αυτιά του πατζρα του Σζςλα, του Μιλοφτιν, που
ιταν ο ζρβοσ ορκόδοξοσ ιερζασ του χωριοφ ι τθσ μθτζρασ του Σηοφκα Μάντιτσ,
που ιταν μια αγράμματθ, αλλά ταλαντοφχα αγρότιςςα, προικιςμζνθ το χάριςμα να
μακαίνει εφκολα ξζνεσ γλϊςςεσ.
Η οικογζνεια Σζςλα είχε πζντε παιδιά και από τον πρϊτο χρόνο τισ ηωισ του ο
Νίκολα ηοφςε κάτω από τθν ςκιά του μεγαλφτερου αδελφοφ Ντάνε ( Dane ).

Ο Ντάνε, επτά χρόνια μεγαλφτεροσ από τον Σζςλα, ιταν προικιςμζνοσ μ’ ζνα
μεγάλο χάριςμα : τθν μεγαλοφυΐα. κοτϊκθκε όμωσ το 1863 πζφτοντασ από ζνα
άλογο. Ήταν ζνα αραβικό άτι με ευφυΐα ςχεδόν ανκρϊπινθ. Σον προθγοφμενο
χειμϊνα είχε ρίξει κάτω τον πατζρα Μιλοφτιν, όταν μζςα ςτο δάςοσ τουσ επιτζκθκε
μια αγζλθ λφκων. Ο Μιλοφτιν βρζκθκε λιπόκυμοσ ςτο ζδαφοσ και το άλογο ζτρεξε
ςτο ςπίτι κι επζςτρεψε φζρνοντασ βοικεια. Ζτςι ο Μιλοφτιν ςϊκθκε. Όχι όμωσ και ο
Ντάνε, που πζφτοντασ από το ατίκαςο άλογο τραυματίςτθκε κανάςιμα. Η οικογζνεια Σζςλα ποτζ τθσ δεν ςυνιλκε από τον ξαφνικό χαμό του Ντάνε: «Ο πρόωροσ
κάνατοσ του Ντάνε άφθςε τουσ γονείσ μου απαρθγόρθτουσ… Η ανάμνθςθ των
δικϊν του κατορκωμάτων ζκανε κάκε προςπάκεια μου να φαίνεται αδιάφορθ και
εκτόσ ςυναγωνιςμοφ. Οτιδιποτε και να κατάφερναν είχε κάποια αξία μόνον όταν
ζκανε τουσ γονείσ μου να αιςκάνονται τθν απϊλεια του Ντάνε λιγότερο ζντονθ. Ζτςι
μεγάλωςα με λίγθ εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό μου» ( Νίκολα Σζςλα, My Inventions ).
Ο Νίκολα μεγάλωςε με τθν επικυμία να ξεπεράςει τθν μεγαλοφυΐα του νεκροφ
αδελφοφ του. Κάτω από αυτό το αβάςταχτο βάροσ ο Νίκολα ζγινε ζνα πολφ ευαίςκθτο παιδί. Ζνα άλλο παιδί ιερζα, ο Βίνςεντ Βαν Γκονγκ, μεγάλωςε και αυτόσ ςτθν
ςκιά ενόσ νεκροφ αδελφοφ, που είχε το ίδιο μ’ αυτόν όνομα και προοριηόταν για
«μεγάλα πράγματα». Ο νεκρόσ αδελφόσ ζγινε ζμμονθ ιδζα ςτθν ηωι του Βαν
Γκονγκ, επθρεάηοντασ το καλλιτεχνικό του ζργο.
Αλλά και ο αλβαντόρ Νταλί είχε ζναν νεκρό αδελφό με το ίδιο όνομα, που πζκανε
πριν ο Νταλί γεννθκεί: «Εκείνοσ είχε τθν αλάνκαςτθ μορφι μιασ μεγαλοφυΐασ...
Εγϊ, από τθν άλλθ, ιμουν λιγότερο μεγαλοφυισ αλλά απεικόνιηα τα πάντα...». Ο
Νταλί πίςτευε πωσ, αφοφ βαπτίςκθκε με το όνομα του νεκροφ του αδελφοφ, ζγινε ο
«ςωτιρασ» τθσ ςφγχρονθσ ηωγραφικισ.
Σζλοσ και ο γνωςτόσ ςυγγραφζασ επιςτθμονικισ φανταςίασ Φίλιπ Κ. Ντικ (19281982) είχε μια δίδυμθ αδερφι, που πζκανε λίγο μετά τθ γζννθςι τθσ. Ο Ντικ είχε ςε
όλθ του τθ ηωι ενοχζσ ςχετικά με τον ξαφνικό κάνατο τθσ αδελφισ του, πράγμα
που τον οδιγθςε ςε μια άκρωσ δθμιουργικι, αλλά ταυτόχρονα ταραχϊδθ και αυτοκαταςτροφικι ηωι. Αναρωτιότανε ςυχνά για το τι κα γινόταν ςτθν περίπτωςθ που
εκείνοσ πζκαινε ςτθ κζςθ τθσ αδερφισ του και αυτι θ ςκζψθ τον οδιγθςε ςε
εμμονζσ ςχετικά με τθ μθ πραγματικι φφςθ τθσ πραγματικότθτασ.
Κτίηοντασ ζναν ιςχυρό χαρακτιρα
Ο Νίκολα ιταν ζνα λεπτό και φιλάςκενο αγόρι, πράγμα που ανθςφχθςε πολφ τουσ
γονείσ του. Η μεγαλφτερθ αγάπθ του ιταν θ Φφςθ και αρζςκονταν να περιδιαβαίνει
με τισ ϊρεσ ςτθν φπαικρο και να φαντάηεται τρόπουσ άντλθςθσ ενζργειασ από τον
άνεμο ι από τθν ακατάπαυςτθ κίνθςθ των ποταμϊν. Από παιδί ακόμθ ο Σζςλα
ζβλεπε εφιάλτεσ –ειδικά μετά το κάνατο του Ντάνε– και οράματα, ενϊ είχε ακόμθ
και εξωςωματικζσ εμπειρίεσ, κατά τθν διάρκεια των οποίων επιςκεπτόταν άγνωςτουσ τόπουσ και πόλεισ, ςυναντοφςε ανκρϊπουσ και γινόταν φίλοσ τουσ…
Από τθν πρϊιμθ παιδικι του θλικία ο Νίκολα επζδειξε μια ιδιοφυΐα και μια εφευρετικότθτα, που τον ζκανε να ξεχωρίηει. ε θλικία μόλισ τεςςάρων ετϊν οραματίςτθκε
τρόπουσ άντλθςθσ ενζργειασ από ζναν μικρό καταρράκτθ, που βρίςκονταν κοντά
ςτο ςπίτι του. χεδίαςε ζναν τροχό που γφριηε γφρω από ζναν άξονα, που ιταν
δεμζνοσ ςε μια διχαλωτι βζργα. Με πολφ χαρά ο μικρόσ Νίκολα ζβλεπε τον τροχό
να γυρίηει αςταμάτθτα από τθ δφναμθ του νεροφ. Μποροφςε να τον παρατθρεί για
ϊρεσ, κάνοντασ ςχζδια για τθν δθμιουργία ενόσ μεγαλφτερου τροχοφ.

Λίγα χρόνια αργότερα, όταν είδε για πρϊτθ φορά μια φωτογραφία από τουσ καταρράκτεσ του Νιαγάρα, είπε ςτον πατζρα του: «Μια μζρα κα ικελα να τουσ
τικαςεφςω». Και κάποια μζρα, αρκετά χρόνια αργότερα, θ επικυμία του ζγινε
όντωσ πραγματικότθτα…
Ο Σζςλα ιταν ζνα πολφ αδφναμο αγόρι, με εφκραυςτθ υγεία. Από μικρόσ ιταν ζνασ
άπλθςτοσ αναγνϊςτθσ, που καταβρόχκιηε ςχεδόν κάκε βιβλίο που ζπεφτε ςτα χζρια
του. Σα ενδιαφζροντα του δεν περιορίηονταν μόνο ςτθν επιςτιμθ. Διάβαηε ιςτορία,
φιλοςοφία, λογοτεχνία και μζχρι να τελειϊςει τθ μζςθ εκπαίδευςθ του, το 1873,
ιξερε να διαβάηει, εκτόσ από τθν μθτρικι του γλϊςςα, ςτα γερμανικά, ςτα γαλλικά
και ςτα αγγλικά. Κάτω από τθν επίδραςθ του πατζρα του ο Σζςλα ζγραφε ποίθςθ,
αλλά ουδζποτε τα ποιιματα του είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ. τθν διάρκεια τθσ
εφθβικισ του θλικίασ ο Σζςλα άρχιςε να ςφυρθλατεί ζναν δυνατό χαρακτιρα, να
ελζγχει τα ςυναιςκιματα και τα πάκθ του και να αποφεφγει τισ ςτενζσ μορφζσ
ανκρϊπινθσ επαφισ. ταδιακά άρχιςε να οικοδομεί ζνα κακαρό πνεφμα, με διανοθτικι διαφγεια, με πλοφτο γνϊςεων, με θκικζσ αρχζσ κακϊσ και με αυξθμζνεσ
ικανότθτεσ διαίςκθςθσ.
Πιγαινε ςτο λφκειο του Κάρλοβατσ ( τότε ονομάηονταν ςτα γερμανικά Carlstadt )
όταν είδε για πρϊτθ φορά μια επίδειξθ θλεκτριςμοφ. Ο Σζςλα ζμεινε ζκκαμποσ
μπροςτά ς’ αυτό το εκπλθκτικό φαινόμενο. Εκείνθ τθν ςτιγμι αποφάςιςε να αφιερϊςει τθ ηωι του ςτθ μελζτθ τθσ φυςικισ του θλεκτριςμοφ και να ανακαλφψει όλα
τα μυςτικά του. Και κράτθςε τθν υπόςχεςθ του. Ενκουςιάςτθκε τόςο πολφ με τθν
νζα επιςτιμθ του θλεκτριςμοφ, ϊςτε αποφάςιςε να μάκει αγγλικά για να μπορεί να
διαβάηει τα γραπτά του πρωτοπόρου Αμερικανοφ εφευρζτθ Σόμασ Άλβα Ζντιςον!
Παρά τισ αρχικζσ αντιρριςεισ του πατζρα του, που τον ικελε να γίνει ιερζασ ι
ςτρατιωτικόσ, ο Σζςλα γράφτθκε ςτο Πολυτεχνικό Ινςτιτοφτο του Γκρατσ τθσ Αυςτρίασ και ζγινε αμζςωσ ζνασ αφοςιωμζνοσ ςπουδαςτισ. φντομα όμωσ θ χαρτοπαιξία ζγινε το αγαπθμζνο του παιχνίδι. Ο Σζςλα δεν άργθςε να μεταμορφωκεί ςε
μανιακό χαρτοπαίκτθ. Τπιρχαν περιπτϊςεισ που ζπαιηε ςυνεχϊσ από τθν Παραςκευι το βράδυ μζχρι τθ Δευτζρα το πρωί! Ο Σζςλα ζπαιηε μόνο και μόνο για
διαςκζδαςθ και δεν τον ζνοιαηε αν κζρδιηε ι ζχανε. Η φωτογραφικι του μνιμθ ιταν
αρκετι για να του υπενκυμίηει πόςα ακριβϊσ ζχανε, ϊςτε να ςταματά. Μια φορά
όμωσ, που θ μνιμθ του τον πρόδωςε, ζχαςε όλα του τα χριματα, μαηί μ’ εκείνα τθσ
υποτροφίασ του. Αλλά αυτό απζβθ ςε καλό. Από τότε ο Σζςλα ςταμάτθςε τθ
χαρτοπαιξία και επζςτρεψε ςε μια ηωι αυτοπεικαρχίασ. τρϊκθκε λοιπόν ςτθ
μελζτθ και ςτον ελεφκερο χρόνο του διάβαηε Καρτζςιο, Βολτζρο, Γκαίτε, Χζρμπερτ
πζνςερ και αίξπθρ, πολλά ζργα του οποίου γνϊριηε απ’ ζξω. Αν ξεκινοφςε κάτι να
διαβάηει δεν υπιρχε περίπτωςθ να το αφιςει ςτθν μζςθ: «Διακατζχομαι από μια
γνιςια μανία να τελειϊνω οτιδιποτε αρχίηω», ζλεγε τότε ο Σζςλα, προμθνφοντασ
τισ μεγάλεσ και δφςκολεσ αποςτολζσ που κα ανζκετε μελλοντικά ςτον εαυτό του. Οι
εκπλθκτικζσ επιδόςεισ του δεν άργθςαν να γίνουν αντικείμενο επαίνου από τουσ
κακθγθτζσ του, προκαλϊντασ ζτςι τθν ηιλια των ςυμμακθτϊν του. Ο Σζςλα διάβαηε
ατζλειωτεσ ϊρεσ, πίνοντασ πολλά φλιτηάνια μαφρο ςζρβικο καφζ για να μπορεί να
παραμείνει άυπνοσ. Μάλιςτα οι κακθγθτζσ του αναγκάςτθκαν να γράψουν ςτον
πατζρα του, Μιλοφτιν, προειδοποιϊντασ τον ότι θ υγεία του γιου του κινδφνευε να
καταρρεφςει από τθν υπερβολικι μελζτθ!

Ηλεκτρικά προβλιματα και θ εφεφρεςθ που νίκθςε το ςκοτάδι
Ζνα βροχερό απόγευμα ςτο Πολυτεχνικό Ινςτιτοφτο του Γκρατσ ο Σζςλα ιρκε πρόςωπο με πρόςωπο με ζνα πρόβλθμα, που κα τον βαςάνιηε για ζξι ολόκλθρα χρόνια.
Ζνασ ολοκαίνουργιοσ τφποσ γεννιτριασ ςυνεχοφσ ρεφματοσ είχε μόλισ φκάςει από
το Παρίςι ςτα εργαςτιρια τθσ ςχολισ και ο κακθγθτισ Poechl το επιδείκνυε ςτουσ
ςπουδαςτζσ γεμάτοσ υπερθφάνεια. Ήταν μια εφεφρεςθ του Z. Th. Gramme, που
παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά το 1871 ςτθν Ζκκεςθ τθσ Βιζννθσ. Ο κακθγθτισ
Poechl παρουςίαςε τθ γεννιτρια ωσ το απόλυτο επίτευγμα ςτον τομζα τθσ θλεκτροτεχνικισ. Όταν ο κακθγθτισ ζκεςε ςε λειτουργία τθν ςυςκευι, εκείνθ άρχιςε να κάνει ζντονο κόρυβο και να ςτζλνει γφρω τθσ μια βροχι από μπλε ςπίκεσ, αςτράφτοντασ και τρίηοντασ, μζςα ς’ ζνα βουθτό που γινόταν όλο και πιο ανυπόφορο.
Σότε ο ςπουδαςτισ Σζςλα ρϊτθςε τον κακθγθτι του: «Αυτζσ οι ςπίκεσ δεν
υποδθλϊνουν μια απϊλεια ενζργειασ;» «Ναι», απάντθςε ο κακθγθτισ του, «αλλά
αυτό είναι ςτα πλαίςια του αποδεκτοφ. Δεν κα μποροφςε να ιταν διαφορετικά».
«Αλλά δεν κα μποροφςαμε να εφεφρουμε μια καλφτερθ γεννιτρια;», ρϊτθςε ο
Σζςλα. Ο κακθγθτισ άρπαξε τότε τθν ευκαιρία να χλευάςει το νεαρό Σζςλα για τθν
τολμθρι του ιδζα, διαςκεδάηοντασ ταυτόχρονα τθν τάξθ του: «Πωσ κα μποροφςεσ
να καταςκευάςεισ μια γεννιτρια χωρίσ τα απαραίτθτα ηεφγθ και χωρίσ απϊλειεσ
ενζργειασ;» «Αυτό δεν το γνωρίηω», του απάντθςε ο Σζςλα, «ίςωσ όμωσ με τθ
χριςθ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ;» «Ανοθςίεσ!», τον ζκοψε απότομα ο κακθγθτισ
του, «Σο εναλλαςςόμενο ρεφμα είναι άχρθςτο, παντελϊσ άχρθςτο. Είναι ςαν να
προςπακείσ να εφεφρεισ μια αεικίνθτθ μθχανι!»
Μετά από εκείνθ τθ ςτιγμι τθσ γελοιοποίθςθσ ο Σζςλα αποφάςιςε να βρει ζνα
τρόπο ϊςτε να κάνει τισ μθχανζσ να λειτουργοφν με εναλλαςςόμενο ρεφμα. Αυτι θ
ιδζα του ζγινε εμμονι. Ζτςι ςχεδίαηε και ξαναςχεδίαηε θλεκτροκινθτιρεσ ςτο μυαλό
του. Κάκε τεχνικό ςφάλμα που ζκανε τον ζφερνε όλο και πιο κοντά ςτθ λφςθ του
προβλιματοσ.
υνζχιςε αναηθτϊντασ τθν απάντθςθ ςτο πρόβλθμα, ακόμθ και μετά το τζλοσ των
ςπουδϊν του ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Πράγασ (1879-1880), όταν ζπιαςε δουλειά ωσ
θλεκτρονικόσ ςε μια καινοφργια τθλεφωνικι εταιρεία ςτθ Βουδαπζςτθ τθσ Ουγγαρίασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του ς’ αυτι τθν εταιρεία ο Σζςλα εφθφρε ζναν
τθλεφωνικό ενιςχυτι, που ζγινε ο πρόγονοσ του ςθμερινοφ θχείου. Δεν ξζχαςε
όμωσ ςτιγμι το πρόβλθμα τθσ εφεφρεςθσ μιασ ςυςκευισ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Κάκε βράδυ ςτριφογφριηε ςτο δωμάτιο του και δεν μποροφςε να κοιμθκεί από
τισ ζντονεσ ςκζψεισ. Η οκόνθ του μυαλοφ του πυρακτϊνονταν από ςυνεχείσ ςκζψεισ
και από τα εικονικά πειράματα, τα οποία ζκανε και ξαναζκανε μζχρι να ανακαλφψει
τθν ιδζα που κα ζλυνε το πρόβλθμα.
τισ αρχζσ του 1882 μια μικρι αςκζνεια τον ανάγκαςε να μείνει για μερικζσ μζρεσ
εκτόσ εργαςίασ. Περπατϊντασ το θλιοβαςίλεμα με το φίλο και βοθκό του Anital
Szigety ςε ζνα πάρκο τθσ Βουδαπζςτθσ και απαγγζλλοντασ ςτα γερμανικά ςτίχουσ
από το Φάουςτ του Γκαίτε, του ιρκε ωσ λάμψθ μια μεγαλοφυισ ιδζα, που ζμελλε
να οδθγιςει τθν ανκρωπότθτα ςε πλιρθ εξθλεκτριςμό. «Σότε, ςε μια ςτιγμι ζμπνευςθσ, προφζροντασ αυτζσ τισ λζξεισ, θ ιδζα με κτφπθςε ςαν λάμψθ αςτραπισ, και
μζςα ςε μια ςτιγμι μου αποκαλφφκθκε θ αλικεια. Με το μπαςτοφνι άρχιςα τότε να
χαράηω ςτθν άμμο τα διαγράμματα…», ζγραψε αργότερα ο Σζςλα ςτθν αυτοβιογραφία του My Inventions. Με το μπαςτοφνι του ο άνκρωποσ που κα «ανακάλυπτε»
τον 20ο αιϊνα άρχιςε να ςχεδιάηει πρόχειρα ςτο χϊμα ζναν κινθτιρα.

«Σον βλζπεισ;», ρϊτθςε ςτον φίλο του, που παρακολουκοφςε άφωνοσ, «κοίταξε με
τϊρα που κα τον αντιςτρζψω!». Όταν τζλειωςε τα πρόχειρα ςχζδια του αναφϊνθςε
γεμάτοσ ικανοποίθςθ: «Αυτό είναι! Ζνα περιςτρεφόμενο μαγνθτικό πεδίο! Δεσ πόςο
ιςυχα λειτουργεί. Χωρίσ ςπίκεσ. Χωρίσ κόρυβο. Λειτουργεί τζλεια!» Μ’ αυτόν τον
αςυνικιςτο τρόπο ο Σζςλα ςυνζλαβε για πρϊτθ φορά τθν ιδζα του περιςτρεφόμενου μαγνθτικοφ πεδίου και του επαγωγικοφ κινθτιρα, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται
ςιμερα ςε κάκε θλεκτρικι ςυςκευι. Αρπάηοντασ ζνα μεγάλο μυςτικό τθσ Φφςθσ και
χαρίηοντασ το ςτουσ ανκρϊπουσ, ο Σζςλα ζγινε ζνασ ςφγχρονοσ Προμθκζασ που
οδιγθςε τθν ανκρωπότθτα ςτθν εποχι του θλεκτριςμοφ.
Ήταν καλοκαίρι του 1883 όταν ο Σζςλα καταςκεφαςε τον πρϊτο επαγωγικό
κινθτιρα, ο οποίοσ λειτουργοφςε ακριβϊσ όπωσ τον είχε φανταςτεί λίγα χρόνια πιο
πριν. Οι φίλοι του τον ενκάρρυναν να πάει ςτθν Αμερικι, ϊςτε να παρουςιάςει
αυτι τθν ιδζα ςτον Σόμασ Ζντιςον, που βριςκόταν τότε ςτθν πρωτοπορία ςτο χϊρο
τθσ θλεκτροτεχνικισ. Ζτςι, μετά από κάποιο διάςτθμα ςκλθρισ εργαςίασ ςτο
υποκατάςτθμα τθσ Εταιρείασ του Ζντιςον ςτο Παρίςι, ο Σζςλα, εφοδιαςμζνοσ με μια
καλι ςυςτατικι επιςτολι από τον διευκυντι τθσ Σςαρλσ Μπάτςελορ, αποφάςιςε να
διαςχίςει τον Ατλαντικό ωκεανό και να πάει ςτθν χϊρα, όπου ζλπιηε να υλοποιιςει
τα θλεκτρικά του όνειρα.
Ο Τζςλα και ο «Μάγοσ του Μζνλο Πάρκ»
Σο 1884 ο 28χρονοσ Νίκολα Σζςλα κατζφκαςε με το πλοίο Saturnia ςτο λιμάνι τθσ
Νζασ Τόρκθσ, ζχοντασ μονάχα μερικά κζρματα ςτθν τςζπθ του και ςτισ λιτζσ
αποςκευζσ του κουβαλοφςε βιβλία ποίθςθσ, ζνα ςθμειωματάριο γεμάτο τεχνικά
ςχζδια κακϊσ και μια ςυςτατικι επιςτολι προοριςμζνθ για τον Σόμασ Ζντιςον που
τελείωνε με τα λόγια: «Γνωρίηω δφο μεγάλουσ ανκρϊπουσ. Ο ζνασ είςτε εςείσ και ο
άλλοσ είναι ο νζοσ άνδρασ που ςτζκεται μπροςτά ςασ». Αυτόσ ο ψθλόλιγνοσ
μελαγχροινόσ ζρβοσ με τα ανοικτά μπλε μάτια ςκόπευε, μαηί με τθν ςυςτατικι
επιςτολι, να παρουςιάςει τα τεχνικά του ςχζδια για τουσ επαγωγικοφσ κινθτιρεσ
και τισ μεγαλοφυείσ ιδζεσ που τα ςυνόδευαν, ςτον διάςθμο Αμερικανό εφευρζτθ,
που κεωροφνταν εκείνθ τθν εποχι ο αδιαμφιςβιτθτοσ «βαςιλιάσ του θλεκτριςμοφ». Ο Ζντιςον ιταν εκείνθ τθν εποχι το πρότυπο του εφευρζτθ, ο «Ναπολζων
των εφευρζςεων». Η πιο διάςθμθ εφεφρεςι του ιταν μια μθχανι που ονομάηονταν
φωνόγραφοσ. Χάρθ ς’ αυτιν τθν ςυςκευι ο Ζντιςον είχε ιδθ ειςχωριςει ςτο «βαςίλειο των ακανάτων».
Ο Ζντιςον είχε επίςθσ ανακαλφψει τον θλεκτρικό λαμπτιρα πυρακτϊςεωσ κακϊσ
και διάφορεσ μθχανζσ που λειτουργοφςαν με ςυνεχζσ ρεφμα (Direct Current ι DC).
Όμωσ το ςφςτθμα παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ του Ζντιςον δεν ιταν ςτακερό
και ζτςι οι λάμπεσ του εξζπεμπαν πάντα ζναν αχνό, αρρωςτιάρικο φωτιςμό, τρεμόπαιηαν και ςυχνά ζςβθναν. Σο ςυνεχζσ ρεφμα που χρθςιμοποιοφςε ιταν ανεπαρκζσ
τόςο για τον θλεκτροφωτιςμό, όςο και για τθν λειτουργία των κινθτιρων. Τπιρχε
ωςτόςο και το εναλλαςςόμενο ρεφμα ( Alternative Current ι AC ), που κινοφνταν
πρϊτα προσ τθ μία και μετά προσ τθν άλλθ κατεφκυνςθ. Σο ρεφμα αυτό όμωσ
κεωροφνταν επικίνδυνο και άχρθςτο, κακϊσ δεν μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για
τθν παραγωγι ζργου. Ο Σζςλα είχε βεβαίωσ τελείωσ διαφορετικι γνϊμθ, κακϊσ
είχε καταφζρει πειραματικά να αξιοποιιςει το εναλλαςςόμενο ρεφμα.
Γεμάτοσ αγωνία και προςδοκίεσ λοιπόν ο Σζςλα πιγε να ςυναντιςει τον Ζντιςον,
τον περίφθμο «μάγο του Μζνλο Παρκ» ( Wizard of Menlo Park ) για να του

παρουςιάςει τθν επαναςτατικι του ανακάλυψι. υναντικθκαν ςτο εργαςτιρι του
Ζντιςον και ο Σζςλα περιζγραψε με προςεκτικά αγγλικά –ανακατεμζνα λόγω τθσ
αγωνίασ του με γαλλικζσ, γερμανικζσ και ςζρβικεσ λζξεισ– τθν εφεφρεςθ του,
δείχνοντασ του ταυτόχρονα και τα ςχετικά ςχζδια. «Αυτό είναι το κφμα του μζλλοντοσ! Όποιοσ κα το τελειοποιιςει κα κερδίςει πολλά...», είπε τελειϊνοντασ ο ονειροπόλοσ νεαρόσ ζρβοσ μετανάςτθσ. Ο Ζντιςον ςτιριξε τθν πλάτθ ςτθν πολυκρόνα,
ςταφρωςε τα δάκτυλα του ςτο ςτικοσ κι ζμεινε για λίγο ςιωπθλόσ, χωρίσ να πει
τίποτε. Σελικά τίναξε το κεφάλι του και είπε ςιγανά: «Ενδιαφζρον...». Μετά από
λίγο όμωσ, αφοφ ζκανε ςτο μυαλό του κάποιουσ ςυμφεροντολογικοφσ υπολογιςμοφσ, φάνθκε να αλλάηει γνϊμθ: «Ανοθςίεσ! Αυτό που λζτε είναι επικίνδυνο. Εμείσ
εδϊ ςτθν Αμερικι χρθςιμοποιοφμε το μονοφαςικό ρεφμα. Αυτό αρζςει ςτον κόςμο
και μ’ αυτό κζλω να αςχολοφμαι...». Απογοθτευμζνοσ ο Σζςλα άρχιςε να μαηεφει
άφωνοσ τα ςχζδια του για να φφγει. Ο Ζντιςον όμωσ, ζχοντασ αντιλθφκεί τισ
ςπάνιεσ ικανότθτεσ και τθν μεγαλοφυΐα του νεαροφ ζρβου με τα ζξυπνα μάτια, τον
ςταμάτθςε και του πρόςφερε εργαςία ςτο εργαςτιριο του. Ήταν ο γνωςτόσ,
αμερικάνικοσ εκβιαςμόσ του ςτυλ: My way or highway! Ο Σζςλα, αν και γνϊριηε
βακιά μζςα του πωσ το εναλλαςςόμενο ρεφμα ιταν κατά πολφ ανϊτερο των
ςυςτθμάτων του Ζντιςον, δεν αρνικθκε να εργαςτεί για λογαριαςμό του, εφόςον
ιταν νεοφερμζνοσ ςε μια άγνωςτθ χϊρα κι από κάπου ζπρεπε να ξεκινιςει. Όταν ο
Νίκολα Σζςλα ζφκαςε ςτθν Αμερικι, ς’ αυτι τθν υποτικζμενθ «Γθ τθσ Επαγγελίασ»,
ιταν γεμάτοσ ενκουςιαςμό, όνειρα, ελπίδεσ και κζλθςθ να προςφζρει τα πάντα για
τθν πρόοδο τθσ ανκρωπότθτασ. Δεν βρικε όμωσ αυτό που περίμενε να δει. Η πρϊτθ
του εντφπωςθ από το Νζο Κόςμο ιταν ότι επρόκειτο για ζνα μζροσ απολίτιςτο, που
βριςκόταν εκατοντάδεσ χρόνια πίςω από τον τρόπο ηωισ των μεγάλων ευρωπαϊκϊν
πόλεων. Ο Σζςλα ςοκαρίςτθκε από τον ςκλθρό χαρακτιρα του Νζου Κόςμου. Ο
ίδιοσ ιταν ζνα αγνό και θκικά ακζραιο «παιδί των Βαλκανίων», με ιςχυρά πνευματικά κεμζλια, που αγνοοφςε όμωσ τα πάντα ςχετικά με «μπίηνεσ», μετοχζσ και
εταιρείεσ. Απλά ιξερε ότι όλα αυτά ιταν ο «αμερικανικόσ τρόποσ» για να γίνουν τα
πράγματα. Γριγορα όμωσ κατάλαβε, φςτερα βζβαια από πικρζσ απογοθτεφςεισ, ότι
για τουσ ςτυγνοφσ Αμερικανοφσ επιχειρθματίεσ ο «λόγοσ» δεν είχε καμιά απολφτωσ
αξία, εκτόσ βζβαια αν ςυνοδευόταν από τα απαραίτθτα ςυμβόλαια…
Ο πόλεμοσ των ρευμάτων
Ο Σζςλα άρχιςε λοιπόν να εργάηεται για τον Ζντιςον και ςφντομα ζγινε βαςικόσ
βοθκόσ του, ζχοντασ κυριολεκτικά «καταςκθνϊςει» ςτο εργαςτιριο του. «Είχα
πολλοφσ βοθκοφσ, που εργάηονταν πάρα πολφ, αλλά ο Σζςλα είχε ςπάςει όλα τα
ρεκόρ!», παραδζχτθκε αργότερα ο Ζντιςον.
Εξαρχισ ο Σζςλα είχε αντιλθφκεί τα μειονεκτιματα των γεννθτριϊν και των κινθτιρων του Ζντιςον και του πρότεινε να τισ κάνει πολφ πιο αποτελεςματικζσ.
«Θαυμάςια», είπε ο Ζντιςον «και κα υπάρξουν και 50.000 δολάρια επιπλζον
αμοιβι, αν τα καταφζρεισ». Ο Σζςλα ςτρϊκθκε αμζςωσ ςτθ δουλειά, εργαηόμενοσ
19 ϊρεσ το 24ωρο. Λίγεσ βδομάδεσ αργότερα όλεσ οι ςυςκευζσ είχαν βελτιωκεί και
ο Σζςλα ηιτθςε τθν αμοιβι που του υποςχζκθκαν. «Νεαρζ μου», του απάντθςε τότε
ο κυνικόσ Ζντιςον, «πολφ φοβάμαι πωσ δεν καταλαβαίνεισ τθν αμερικανικι αίςκθςθ
του χιοφμορ», εννοϊντασ φυςικά πωσ ςτθν Αμερικι οι ςυμφωνίεσ δεν γίνονταν με
λόγια, αλλά με ςυμβόλαια και υπογραφζσ. Ζτςι ο Ζντιςον δεν δζχτθκε να τον πλθρϊςει. Φανερά εκνευριςμζνοσ ο Σζςλα παραιτικθκε αμζςωσ από τθν δουλειά και

αποφάςιςε να ακολουκιςει τον δικό του δρόμο.
Σο 1885 ο Σζςλα κατάφερε, με τθ βοικεια κάποιων μικροεπενδυτϊν, να δθμιουργιςει τθν εταιρεία Tesla Arc Light Company. Κατάφερε να ςχεδιάςει και να κατοχυρϊςει 7 ευρεςιτεχνίεσ, χάρθ ςτισ οποίεσ μπόρεςε να καταςκευάςει ζνα δικό του
ςφςτθμα για τον θλεκτροφωτιςμό των δρόμων. Όμωσ οι δουλειζσ δεν πιγαιναν
καλά και θ οικονομικι κρίςθ του 1886 ζδωςε τθ χαριςτικι βολι ς’ αυτι τθ μικρι
και φιλόδοξθ επιχείρθςθ. Ζτςι ο Σζςλα βρζκθκε για ζνα χρόνο να επιβιϊνει ςκάβοντασ χαντάκια ςτουσ δρόμουσ τθσ Νζασ Τόρκθσ. Δεν το ζβαλε όμωσ κάτω και δεν
ςκζφτθκε ςτιγμι να παραιτθκεί από τα μεγαλόπνοα ςχζδια του. Σο 1887 ιρκε ςε
επαφι με τον Α.Κ. Μπράουν, διευκυντι τθσ τθλεγραφικισ εταιρείασ Western Union,
ο οποίοσ αμζςωσ αντιλιφκθκε ότι τα ςχζδια του Σζςλα ιταν το μζλλον, θ επανάςταςθ ςτο χϊρο τθσ θλεκτροτεχνικισ, και υποςχζκθκε να τον βοθκιςει βρίςκοντασ
του επενδυτζσ.
Σο 1888, ο Σζςλα, ζχοντασ ιδθ κατοχυρϊςει 13 ευρεςιτεχνίεσ του που αφοροφςαν
γεννιτριεσ, κινθτιρεσ, μεταςχθματιςτζσ κ.α., ζδωςε μια εντυπωςιακι διάλεξθ με
τίτλο Σο Νζο φςτθμα Κινθτιρων και Μεταςχθματιςτϊν Εναλλαςςόμενου Ρεφματοσ
ςτο Αμερικανικό Ινςτιτοφτο των Ηλεκτρολόγων Μθχανολόγων. ’ αυτιν περιζγραψε
με λεπτομζρειεσ το ςφςτθμά του, ελπίηοντασ πωσ κάποιοσ πλοφςιοσ και οραματιςτισ άνκρωποσ κα τον βοθκοφςε να το κάνει πραγματικότθτα. Για καλι του τφχθ ο
άνκρωποσ αυτόσ βριςκόταν ανάμεςα ςτο ακροατιριο του. Ήταν ο 42χρονοσ επιχειρθματίασ George Westinghouse (1846-1914), ο οποίοσ είχε κάνει μια περιουςία με
τουσ ςιδθροδρόμουσ και ςχεδίαηε να επενδφςει και ςτον πολλά υποςχόμενο τομζα
του θλεκτριςμοφ.
Ο Westinghouse, πείςτθκε από τισ δυνατότθτεσ του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και
πρότεινε ςτον Σζςλα 1.000.000 δολάρια ωσ αμοιβι για τα δικαιϊματα χριςθσ των
ευρεςιτεχνιϊν του. Μάλιςτα του πρότεινε και ςυμβόλαιο που προζβλεπε αμοιβι
ενόσ δολαρίου ανά ιπποδφναμθ για κάκε κινθτιρα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ που
κα πουλοφςε. Ο Σζςλα ςυμφϊνθςε κι ζτςι θ μεγαλφτερθ ανακάλυψθ ςτο χϊρο του
θλεκτριςμοφ άρχιςε να αναπτφςςεται με ςκοπό να βγει ςτο εμπόριο.
Ο Σζςλα ςτρϊκθκε ςτθ ςκλθρι δουλειά. Δεν υπιρχε μζρα που να περνοφςε
ανεκμετάλλευτθ. Nulla Dies Sine Linea. Σο 1889 κατοχφρωςε άλλεσ 13 ευρεςιτεχνίεσ
και βοικθςε ςτθν καταςκευι του πρϊτου πολυφαςικοφ θλεκτρικοφ κζντρου, το
οποίο μποροφςε να τροφοδοτιςει μ’ εναλλαςςόμενο ρεφμα τουσ επαγωγικοφσ του
κινθτιρεσ. Σο 1890 καταςκεφαςε τισ πρϊτεσ γεννιτριεσ υψθλισ ςυχνότθτασ κι ζτςι
ανακάλυψε τα ρεφματα υψθλισ δόνθςθσ κακϊσ και τισ επιδράςεισ τουσ ςτθν
ανκρϊπινθ φυςιολογία. φντομα άρχιςε να πειραματίηεται πάνω ςτα ραδιοκφματα.
Σο 1891 ανζπτυξε τθν πιο διάςθμθ εφεφρεςθ του, το Πθνίο Σζςλα (Tesla Coil), το
οποίο κυριολεκτικά λατρεφτθκε από τουσ επαγγελματίεσ και τουσ εραςιτζχνεσ του
θλεκτριςμοφ.
Σα πράγματα όμωσ δεν ιταν και τόςο εφκολα. Όπωσ και κάκε επαναςτατικι
επιςτθμονικι ανακάλυψθ που αλλάηει τον κόςμο, ζτςι και το ςφςτθμα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ του Σζςλα αντιμετϊπιςε αρχικά τθν εχκρότθτα και τισ απειλζσ
του αμερικανικοφ οικονομικοφ κατεςτθμζνου, δθλαδι των πλοφςιων βιομθχάνων,
τραπεηιτϊν και κάκε λογισ ανταγωνιςτϊν. Ο Σόμασ Ζντιςον ιταν ο χειρότεροσ
πολζμιοσ του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και του Σζςλα προςωπικά. Ανθςυχϊντασ
μιπωσ το νζο ςφςτθμα καταςτιςει άχρθςτουσ τουσ λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ που
ανακάλυψε, ο Ζντιςον προςπάκθςε να υπεραςπιςτεί το ςυνεχζσ ρεφμα (DC).

Κιρυξε ζτςι ζναν πραγματικό «πόλεμο των ρευμάτων», επιχειρϊντασ μια
εκςτρατεία δυςφιμθςθσ του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ (AC) και του ανταγωνιςτι
του George Westinghouse. τα πλαίςια αυτισ τθσ εκςτρατείασ εκτελοφςε δθμόςια
με θλεκτροπλθξία από εναλλαςςόμενο ρεφμα άτυχα ςκυλιά, που του ζφερναν με
αμοιβι τα φτωχόπαιδα τθσ Νζασ Τόρκθσ, και ςτθν ςυνζχεια ςτρεφόμενοσ προσ το
τρομοκρατθμζνο κοινό ρωτοφςε κυνικά : «Αυτι είναι θ εφεφρεςθ με τθν οποία
κζλετε να ςασ ετοιμάηει θ γυναικοφλα ςασ το φαγθτό ςασ;» Ο Ζντιςον αξιοποίθςε
και τθν ζντονθ δυςαρζςκεια που προκάλεςε θ εκτζλεςθ ενόσ κατάδικου από τισ
φυλακζσ ινγκ ινγκ, ο οποίοσ κανατϊκθκε ςτθν θλεκτρικι καρζκλα με εναλλαςςόμενο ρεφμα. Για αντιμετωπίςει αυτι τθν ςυκοφαντικι εκςτρατεία του Ζντιςον ο
Σζςλα δεν αρνικθκε να γίνει ο ίδιοσ «πειραματόηωο» και να δεχκεί να περάςει
μζςα από το κορμί του εναλλαςςόμενο ρεφμα εντάςεωσ χιλιάδων βολτ, κάνοντασ
μάλιςτα τα ροφχα του να ςπινκθροβολοφν από ςτατικό θλεκτριςμό.
Παρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ δυςφιμιςθσ ο Ζντιςον δεν μπόρεςε να ςταματιςει το
νζο τεχνολογικό κφμα που εξαπζλυςε ο Σζςλα, επειδι ιταν πολφ πιο φκθνό, αποδοτικό και εφχρθςτο. Μάλιςτα αρκετά χρόνια αργότερα ο Ζντιςον κα παραδεχόταν
πωσ ο λεγόμενοσ «πόλεμοσ των ρευμάτων» υπιρξε ζνα από τα μεγαλφτερα λάκθ
τθσ ηωισ του. Ο κρίαμβοσ του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και του Σζςλα προςωπικά
ιρκε το 1893, όταν θ Παγκόςμια Ζκκεςθ του ικάγου θλεκτροφωτίςτθκε με το
ςφςτθμα του. Πάνω από εικοςιπζντε εκατομμφρια Αμερικανοί, το 1/3 του τότε
πλθκυςμοφ των ΗΠΑ, είδαν από κοντά τθν ανωτερότθτα του εναλλαςςόμενου
ρεφματοσ. Μετά απ’ αυτό ο Σζςλα ιταν ζνα διάςθμο πρόςωπο ςτθν Αμερικι, αλλά
όχι και τόςο πλοφςιοσ. Η αρχικι ςυμφωνία με τον Westinghouse δεν τθρικθκε,
κακϊσ ο επιχειρθματίασ αδυνατοφςε εξ αιτίασ του ανταγωνιςμοφ να εκπλθρϊςει
τουσ όρουσ τθσ. Για να βοθκιςει τον βιομιχανο, που τον είχε υποςτθρίξει όταν
ςχεδόν κανείσ δεν πίςτευε ςτο ςφςτθμα του, ο Σζςλα δζχκθκε να ςχίςει τα
ςυμβόλαια κι ζτςι, αντί για τα 12.000.000 δολάρια που ζπρεπε κανονικά να πάρει,
ειςζπραξε μόλισ 216.000, τα οποία και επζνδυςε ςτισ ζρευνεσ του. φντομα κα
εξζπλθττε και πάλι τον κόςμο από ζνα κφμα επαναςτατικϊν εφευρζςεων, που κα
άλλαηαν τθν τεχνολογικι ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ…
Η εποχι των μεγάλων ονείρων
Ο Σζςλα ιταν ζνα ανιςυχο πνεφμα που δεν μποροφςε να ακολουκιςει ζναν
ςυμβατικό τρόπο ηωισ, δθλαδι να αφιερωκεί ςτθν «καριζρα» του και να απολαφςει τθ δόξα και τον πλοφτο του. Αν και από τθν θλικία ακόμθ των 34 ετϊν ιταν
πλοφςιοσ και δοξαςμζνοσ, εκείνοσ προτίμθςε να μθν επαναπαυτεί ςτισ δάφνεσ του,
αλλά αντίκετα να ριχτεί ςτο κυνιγι ακόμθ μεγαλφτερων ονείρων. Αυτι θ επιλογι
δεν ιταν παράξενθ για ζναν άνκρωπο όπωσ ο Σζςλα, ο οποίοσ, εκτόσ από εφευρζτθσ, ιταν ζνασ πρωτοπόροσ εξερευνθτισ νζων αρχϊν τθσ Φυςικισ και ζνασ ανκρωπιςτισ επιςτιμονασ που οραματιηόταν ζνα καλφτερο μζλλον για τθν ανκρωπότθτα.
Σο 1893 ο Σζςλα άρχιςε να ερευνά και πειραματίηεται αςταμάτθτα πάνω ςτα ραδιοκφματα και περιγράφει λεπτομερειακά τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ραδιεκπομπισ. Ζτςι
γεννικθκε το ραδιόφωνο! Σο 1895, κάτω από τθν κακοδιγθςθ του Σζςλα, αρχίηει
να λειτουργεί ςτουσ καταρράκτεσ του Νιαγάρα ο πρϊτοσ υδροθλεκτρικόσ ςτακμόσ
ςτον κόςμο, όπου το πολυφαςικό ςφςτθμά του βρικε τθν πλιρθ εφαρμογι του.
Σθν ίδια χρονιά ο Σζςλα κατάφερε να φωτογραφίςει για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία
τα εςωτερικά όργανα του ανκρϊπινου ςϊματοσ ( Σεςλόγραμμα ).

Όμωσ ζνα κλιβερό γεγονόσ ζρχεται να ανακόψει τθν μεγαλειϊδθ πορεία του. τισ
13 Μαρτίου του 1895 μια φποπτθ πυρκαγιά κατζςτρεψε το εργαςτιριο του ςτθν
Νζα Τόρκθ και μαηί του ςθμειϊςεισ, ςχζδια, μοντζλα ραδιοαυτόματων ςυςκευϊν,
ταλαντωτϊν, επαγωγικϊν κινθτιρων κακϊσ και ολόκλθρο το πολφτιμο τεχνικό του
αρχείο. Όμωσ ο Σζςλα δεν το ζβαλε κάτω και, με τθν βοικεια τθσ ιςχυρισ του
μνιμθσ, άρχιςε να ςχεδιάηει από τθν αρχι τα πάντα.
Σο 1896 ο Σζςλα ςυνζχιςε ςτο νζο του εργαςτιριο τα πειράματα του πάνω ςτα
ρεφματα υψθλισ ςυχνότθτασ και ςτθ ραδιοεπικοινωνία. Σότε ςυνζλαβε και τθν ιδζα
του Παγκόςμιου υςτιματοσ ( World System ) μετάδοςθσ πλθροφοριϊν και ενζργειασ, που κα ςτοίχειωνε τθν ςκζψθ του για τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. Σθν άνοιξθ του
1897, ς’ ζναν πρόχειρο πειραματικό ςτακμό ζξω από τθν Νζα Τόρκθ, ο εφευρζτθσ
κατόρκωςε να εκπζμψει ραδιοςιματα ςε απόςταςθ 40 χιλιομζτρων. Σότε κατοχφρωςε και το βαςικό ςχζδιο ραδιοτεχνικισ, το οποίο και εκμεταλλεφτθκε ο Γουλιζλμο
Μαρκόνι προκειμζνου να καταςκευάςει το πρϊτο ραδιόφωνο: μια εφεφρεςθ που
δικαιωματικά ανικει ςτον Σζςλα.
τισ αρχζσ του 1898 ο Σζςλα πραγματοποίθςε ςτθν προβλιτα του λιμανιοφ τθσ
Νζασ Τόρκθσ μια πετυχθμζνθ δοκιμι ενόσ μοντζλου τθλεκατευκυνόμενου πλοιαρίου Εκεί ςυνζρευςε μεγάλο πλικοσ, που ζκπλθκτο παρακολοφκθςε τον εφευρζτθ
να κάνει επίδειξθ του τθλεκατευκυνόμενου πλοιαρίου του και να εξθγεί τισ αρχζσ
τθσ ρομποτικισ και του αυτοματιςμοφ.
Από τον Μάιο του 1899 μζχρι τισ αρχζσ του 1900 ο Σζςλα πραγματοποίθςε μια
ςειρά από εντυπωςιακά πειράματα ςτο Κολοράντο πρινγκσ. Ζμεινε εκεί για ζνα
ςχεδόν χρόνο και, αφοφ μετζτρεψε ζναν εγκατελειμζνο ςτάβλο ςε εργαςτιριο,
άρχιςε να πειραματίηεται πάνω ςτθν αςφρματθ μεταφορά ενζργειασ. Δεν άργθςε να
κάνει μια ςπουδαία ανακάλυψθ: τα γιινα ςτατικά κφματα (terrestrial stationary
waves ). το Κολοράντο πρινγκσ ο Σζςλα διαπίςτωςε πωσ, τόςο το ζδαφοσ όςο και
θ ατμόςφαιρα τθσ Γθσ, ιταν καλοί αγωγοί του θλεκτριςμοφ. Σο διαπίςτωςε αυτό με
τθ βοικεια πειραμάτων κατά τθν διάρκεια των οποίων δθμιοφργθςε τεχνθτζσ
αςτραπζσ μικουσ ςαράντα μζτρων, άναψε 200 λάμπεσ ακουμπϊντασ τεσ απλά ςτο
ζδαφοσ και κζτοντασ εκτόσ λειτουργίασ μθχανζσ ςε απόςταςθ αρκετϊν χιλιομζτρων! Ο Σζςλα αντιλιφκθκε για πρϊτθ φορά πωσ θ γθ ιταν ςτθν ουςία μια
τεράςτια «ενεργειακι λίμνθ», που μποροφςε να μεταφζρει κυματικά τισ διαταραχζσ
των θλεκτρικϊν πεδίων ςε όλα τα μικθ και τα πλάτθ τθσ. Αυτι θ γνϊςθ ιταν απαραίτθτθ ςτον ερβοαμερικανό εφευρζτθ προκειμζνου να υλοποιιςει το Παγκόςμιο
φςτθμα μεταφοράσ ςθμάτων και ενζργειασ, που οραματιηόταν.
Επίςθσ, ςτο Κολοράντο πρινγκσ ο Σζςλα αφουγκράςτθκε για πρϊτθ φορά τα
ςιματα των άςτρων, ςυνζλαβε θλεκτρομαγνθτικά ςιματα προερχόμενα εκτόσ του
πλανιτθ μασ και είχε τθν εντφπωςθ πωσ ιταν ο πρϊτοσ άνκρωποσ που άκουςε
μθνφματα από άλλο κόςμο.
Επιςτρζφοντασ ςτθ Νζα Τόρκθ το 1900 ο Σζςλα άρχιςε να καταςκευάηει ςτο Λονγκ
Άιλαντ (Long Island) ζναν πφργο για τθ μετάδοςθ ςθμάτων με αςφρματο τρόπο ςε
ολόκλθρο τον κόςμο. Η αρχικι χρθματοδότθςθ (150.000 δολάρια) αυτοφ του
ςχεδίου ςτο Γουόρντεκλιφ του Λονγκ Άιλαντ –ζμεινε γνωςτό ωσ Wardenclyffe
Project– προιλκε από τον μεγαλοτραπεηίτθ Ση. Πίερποντ Μόργκαν (J. Pierpont
Morgan ), ο οποίοσ εξαςφάλιςε μ’ αυτόν τον τρόπο το 51% επί των δικαιωμάτων
ευρεςιτεχνιϊν του Σζςλα πάνω ςτα νζα ςυςτιματα τθλεπικοινωνίασ. Ο Σζςλα
φιλοδοξοφςε να εγκαταςτιςει ζνα παγκόςμιο ςφςτθμα επικοινωνίασ, το οποίο κα

μποροφςε να ςτζλνει με αςφρματο τρόπο μθνφματα, εικόνεσ, ιχουσ, νζα για τον
καιρό και ειδιςεισ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Βζβαια ο Σζςλα πιγαινε ακόμθ μακρφτερα και οραματιηόταν τθ χρθςιμοποίθςθ του ςυςτιματοσ του για τθν αςφρματθ
μεταφορά ενζργειασ, κάτι που αναμφίβολα κα άλλαηε το ρου τθσ ανκρϊπινθσ
ιςτορίασ. Ωςτόςο το ςχζδιο εγκαταλείφκθκε λίγα χρόνια αργότερα εξαιτίασ διαφόρων προβλθμάτων, αλλά κυρίωσ επειδι ο Μόργκαν απζςυρε τθν οικονομικι υποςτιριξι του. Ενϊ ο εφευρζτθσ του ζςτελνε απεγνωςμζνα γράμματα, παρακαλϊντασ τον μεγαλοτραπεηίτθ να τον βοθκιςει ϊςτε να φζρει εισ πζρασ το μεγαλεπιβολο ςχζδιο του, εκείνοσ του αρνικθκε κάκε βοικεια, με αποτζλεςμα το ςχζδιο να
ςταματιςει και θ ενεργειακι εξζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ να πάρει άλλθ κατεφκυνςθ,
απ’ εκείνθ που οραματίηονταν ο ρομαντικόσ Σζςλα…
Τζςλα αρνικθκε το βραβείο Νόμπελ
Ο Σζςλα αδυνατοφςε πλζον να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο εξοπλιςμόσ
του Γουόρντεκλιφ εκποιικθκε για τθν πλθρωμι των χρεϊν του ι πουλικθκε για
παλιοςίδερα, ενϊ ο πφργοσ μετάδοςθσ ςθμάτων ανατινάχκθκε από τουσ ίδιουσ του
Αμερικανοφσ κατά τθ διάρκεια του Α’ Παγκοςμίου Πολζμου, προκείμενου να μθν
χρθςιμοποιθκεί από καταςκόπουσ για να ςτζλνουν μθνφματα ςτα γερμανικά υποβρφχια του Ατλαντικοφ. Σο γεγονόσ αυτό αποτζλεςε και το μεγαλφτερο πλιγμα για
τον Σζςλα, από το οποίο δεν ςυνιλκε ποτζ. Κανείσ επιχειρθματίασ δεν τον
εμπιςτευόταν πλζον. Όλοι τον κεωροφςαν αναξιόπιςτο οραματιςτι : «Οι εχκροί
μου ζχουν μεγάλθ επιτυχία ςτο να με παρουςιάηουν ςαν ποιθτι και ονειροπόλο»,
ζγραφε ο Σζςλα παραπονεμζνοσ.
Αποτζλεςμα όλων αυτϊν των απογοθτεφςεων και των «προδοςιϊν» ιταν θ
αποκάρρυνςθ του οραματιςτι εφευρζτθ, που οδθγικθκε αργά αλλά ςτακερά προσ
τθ χρεοκοπία. Ο Σζςλα κεωρικθκε από τότε «αποτυχθμζνοσ» ωσ επιχειρθματίασ
και «καμζνο χαρτί». Κανείσ δεν καταδζχονταν πλζον να επενδφςει ςτα ςχζδια του.
Αλλά και ο ίδιοσ δεν ζδινε και μεγάλθ ςθμαςία ςτο χριμα, ςτο ςυμφζρον και ςτο
υλικό όφελοσ. Δεν είχε ωσ κίνθτρο του το κζρδοσ και τθ δόξα. Και γι’ αυτό δεν
μπόρεςε ποτζ του να ενςωματωκεί ςτο αμερικανικό οικονομικό κατεςτθμζνο, που
αποκζωνε όλα όςα αυτόσ μιςοφςε. Παρζμεινε ζτςι ςε όλθ του τθ ηωι ανζνταχτοσ,
ζνασ «παρείςακτοσ» με επικίνδυνεσ ιδζεσ για τα μονοπωλιακά ςυμφζροντα. Ο
Σζςλα ιταν ζνασ αμφιςβθτίασ του αμερικανικοφ τρόπου ηωισ και των αμερικανικϊν
«αξιϊν». Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που οι ςυμπατριϊτεσ του δεν τον κεωροφςαν και
πολφ «αμερικανό», αν και ο ίδιοσ ιταν ιδιαίτερα περιφανοσ για τθν αμερικανικι
του υπθκοότθτα. Για τουσ αμερικανοφσ ιταν πάντα ζνασ «ζρβοσ μετανάςτθσ», που
δεν κατάφερε ποτζ του να ενςωματωκεί ςτθν «αμερικανικι κουλτοφρα»… Παρά τισ
κακοτυχίεσ και παρά το γεγονόσ πωσ βριςκόταν για χρόνια ςτα πρόκυρα τθσ
χρεοκοπίασ ο Σζςλα δεν πτοικθκε. Οι δυςκολίεσ όχι μόνο δεν τον λφγιηαν, αλλά
αντίκετα τον ενκάρρυναν να ςυνεχίςει. υνζχιςε λοιπόν μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του
να ςχεδιάηει, να καταςκευάηει και να οραματίηεται διάφορα χριςιμα επιτεφγματα.
Άρχιςε να αςχολείται με τθν καταςκευι νζων προωκθτικϊν κινθτιρων, που βαςίηονταν ςε νζεσ μθχανικζσ αρχζσ, και εφθφρε το ταχφμετρο. Σο 1912 ςχεδίαςε το
πρϊτο αεροπλάνο κακζτου από/προςγείωςθσ. τθν αρχι του Α’ Παγκοςμίου Πολζμου ο Σζςλα ςχεδίαςε τθλεκατευκυνόμενεσ τορπίλεσ και προςπάκθςε μάταια να
τισ πουλιςει ςτο Αμερικάνικο Ναυτικό.
Σο 1912, όπωσ άλλωςτε και το 1937, ο Σζςλα προτάκθκε για το βραβείο Νόμπελ.

Μάλιςτα το 1912 ο παγκόςμιοσ τφποσ δθμοςίευςε τθν είδθςθ ότι ο Σζςλα αρνικθκε
να δεχκεί το Βραβείο Νόμπελ για τθ Φυςικι το οποίο, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ
τθσ ουθδικισ Ακαδθμίασ, κα ζπρεπε να μοιραςτεί μαηί με τον Σόμασ Ζντιςον.
Μολονότι αντιμετϊπιηε τότε ςοβαρά οικονομικά προβλιματα ο Σζςλα αρνικθκε
αυτι τθν προςφορά λζγοντασ: «ε χίλια χρόνια κα υπάρχουν αρκετοί που κα ζχουν
πάρει το Βραβείο Νόμπελ. Και εγϊ ζχω αρκετζσ δεκάδεσ ζγγραφα που αναφζρουν
το όνομα μου ςτθν τεχνικι βιβλιογραφία… Για το κακζνα από αυτά κα ζδινα όλα τα
Βραβεία Νόμπελ που κα δοκοφν ςτα επόμενα χιλιάδεσ χρόνια…» χεδόν όλοι
γνωρίηουμε το ραντάρ, αλλά ελάχιςτοι από εμάσ γνωρίηουν πωσ ο άνκρωποσ που
καταςκεφαςε το πρϊτο πρωτόγονο ραντάρ το 1934, ουςιαςτικά ακολοφκθςε τισ
αρχζσ, όςον αφορά τθ ςυχνότθτα και ιςχφ, που ο Σζςλα κακιζρωςε το 1917. Σθν
ίδια χρονιά το Αμερικανικό Ινςτιτοφτο Ηλεκτροτεχνικισ τίμθςε τον Σζςλα με το
χρυςό μετάλλιο του Ζντιςον για τθν ανακάλυψθ του αντίςτροφου μαγνθτικοφ
πεδίου και του πολυφαςικοφ ςυςτιματοσ. Αποτζλεςε το λιγότερο ειρωνεία θ βράβευςθ του, ςτθν οποία βεβαίωσ δεν παραβρζκθκε ο ίδιοσ, με το μετάλλιο που
ζφερε το όνομα του ανκρϊπου που τον εκμεταλλεφτθκε και πολζμθςε όςο κανείσ
άλλοσ το ςφςτθμά του.
Από το Φεβρουάριο μζχρι τον Οκτϊβριο του 1919 ο Σζςλα δθμοςίευςε μια ςειρά
από άρκρα ςτο περιοδικό Electrical Experimenter, που είδε μ’ αυτόν τον τρόπο τθν
κυκλοφορία του να εκτινάηεται από τα 26.000 ςτα 220.000 φφλλα! Σο παράξενο
είναι ότι μόλισ ο ςυγγραφζασ ζμακε από τουσ εκδότεσ του περιοδικοφ τθν τεράςτια
επιτυχία τθσ αυτοβιογραφίασ του, ςταμάτθςε να γράφει άλλο! Χρόνια αργότερα
όλα αυτά τα άρκρα ςυγκεντρϊκθκαν ςε ζνα αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο My
Inventions (Οι Εφευρζςεισ Μου). Αν και είχε αρχίςει να γερνά οι δυνάμεισ και θ
διανοθτικι του διαφγεια δεν ζδειχναν να τον εγκαταλείπουν. Αντίκετα ςυνζχιςε να
εκπλιςςει τθν κοινι γνϊμθ με τισ ιδζεσ και τισ προβλζψεισ του, που δθμοςιεφονταν
ςυχνά ςτον αμερικανικό τφπο.
Σο 1921 ζγινε μια ενδιαφζρουςα πρόταςθ ςτον Σζςλα εκ μζρουσ μιασ φιλοςοβιετικισ αμερικανικισ οργάνωςθσ. Ο γραμματζασ αυτισ τθσ οργάνωςθσ γνωςτοποίθςε ςτον Λζνιν τισ ιδζεσ του Σζςλα για τθν αςφρματθ μεταφορά ενζργειασ και
κατόπιν ζςτειλε ςτον εφευρζτθ μια επιςτολι, παροτρφνοντασ τον να προςφζρει τισ
μεγαλοφυείσ του ιδζεσ ςτον «ζνδοξο ρωςικό λαό». Ο Σζςλα όμωσ, παρά τισ απογοθτεφςεισ που είχε υποςτεί από το αμερικανικό κατεςτθμζνο, δεν κζλθςε να «προδϊςει» τθν αμερικανικι του υπθκοότθτα και γι’ αυτό αρνικθκε ευγενικά αυτι τθν
προςφορά. Εφκολα μποροφμε να φανταςτοφμε πωσ κα ιταν ςιμερα ο κόςμοσ αν ο
Σζςλα είχε δεχτεί αυτι τθν προςφορά και εφάρμοηε το ςφςτθμα τθσ αςφρματθσ
μεταφοράσ ενζργειασ ςτθν νεότευκτθ οβιετικι Ζνωςθ. Κακόλου περίεργο θ Ρωςία
να είχε από τότε ζνα απόλυτο τεχνολογικό προβάδιςμα ζναντι των ΗΠΑ και να μθν
κατζρρεε ωσ «χάρτινοσ πφργοσ»…
Υπερόπλα και περιςτζρια: Τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του
Σο 1924 οι αμερικανικζσ εφθμερίδεσ αφιζρωςαν πολλά άρκρα τουσ ςτθν περιβόθτθ
«ακτίνα κανάτου» ( Death Ray ), ςτθν οποία ενζπλεξαν και το όνομα του Σζςλα.
Ο ίδιοσ ο εφευρζτθσ πάντωσ, ςτισ διάφορεσ ςυνεντεφξεισ που ζδωςε, δεν ςυμφωνοφςε με τον όρο «ακτίνα κανάτου» αλλά ζκανε λόγο για ζνα υπερόπλο που κα
καταργοφςε όλουσ τουσ πολζμουσ! Με τθν ανακάλυψθ αυτοφ του μυςτθριϊδουσ
υπερόπλου αςχολικθκε μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του, κακϊσ ζβλεπε τθν απειλθτικι

ςκιά τθσ Ναηιςτικισ Γερμανίασ να απλϊνεται πάνω από τθν Ευρϊπθ και ιδιαίτερα
πάνω από τθν αγαπθμζνθ του πατρίδα, τθν Γιουγκοςλαβία.
φμφωνα με όςα γράφτθκαν ςτον αμερικανικό τφπο ο Σζςλα, κατά τθ διάρκεια τθσ
ηωισ του, νίκθςε ςε τουλάχιςτον 20 δίκεσ ενάντια ς’ αυτοφσ που καταπάτθςαν
κάποιεσ από τισ 700 πατζντεσ του, δθλαδι παρουςίαςαν ςκόπιμα αυτζσ τισ ευρεςιτεχνίεσ ωσ δικζσ τουσ. τθν πραγματικότθτα όχι ο Σζςλα από μόνοσ του, αλλά περιςςότερο οι επενδυτζσ, οι οποίοι είχαν το νόμιμο δικαίωμα να δρουν για λογαριαςμό
του, ςυμμετείχαν ς’ αυτζσ τισ δίκεσ. Αυτζσ οι δικαςτικζσ νίκεσ του Σζςλα ςυνεχίςτθκαν και μετά το κάνατό του. Ήταν τον Ιοφνιο του 1943, λίγουσ μινεσ μετά το κάνατο
του, όταν το Ανϊτατο Δικαςτιριο των ΗΠΑ αποφάνκθκε ότι ο φερόμενοσ ωσ
«εφευρζτθσ του ραδιοφϊνου» και βραβευμζνοσ με Νόμπελ Γουλιζλμο Μαρκόνι
οικειοποιικθκε τισ πατζντεσ του Σζςλα πάνω ςτθν ραδιοτεχνικι και τισ παρουςίαςε
ωσ δικζσ του! Ζτςι με δικαςτικι απόφαςθ ο Σζςλα αναγνωρίςτθκε μετά κάνατον ωσ
ο πραγματικόσ εφευρζτθσ του ραδιοφϊνου…
Όςο περνοφςαν τα χρόνια ο Σζςλα γινόταν όλο και πιο δφςκολοσ ςτθν επικοινωνία
του με τουσ ανκρϊπουσ, αν και ςυνικιηε να δίνει ςυνεντεφξεισ ςτουσ δθμοςιογράφουσ, ςτισ οποίεσ προζβλεπε ςυναρπαςτικά πράγματα για το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ. Κλείνονταν όλο και περιςςότερο ςτον εαυτό του και θ μοναδικι του παρζα
κατζλθξε να είναι τα περιςτζρια.
Άρχιςε να γίνεται εκκεντρικόσ και ανζπτυξε αρκετζσ φοβίεσ.
Σο 1936, με αφορμι τα ογδοθκοςτά του γενζκλια, ιδρφκθκε ςτο Βελιγράδι ζνα
ινςτιτοφτο με το όνομα του. Σο γιουγκοςλαβικό κράτοσ του απζνειμε τιμθτικι ςφνταξθ τθσ τάξεωσ των 7.200 δολαρίων το χρόνο, τθν οποία και ζπαιρνε μζχρι το τζλοσ
τθσ ηωισ του. Αυτι θ τιμθτικι ςφνταξθ, που του απζνειμε θ ιδιαίτερθ πατρίδα του,
ιταν και θ μόνθ οικονομικι βοικεια που δζχκθκε να πάρει ο Σζςλα, κακϊσ είχε
αρνθκεί να λάβει πολφ μεγαλφτερα ποςά ωσ βοικεια από πλοφςιουσ επιχειρθματίεσ φίλουσ του.
Σο 1937 ο Σζςλα κτυπικθκε από διερχόμενο ταξί και αναγκάςτθκε να νοςθλευτεί ςε
νοςοκομείο. Από τότε θ υγεία του ποτζ δεν ςυνιλκε. Η ηωι του περιορίςτθκε ς’ ζνα
δωμάτιο του ξενοδοχείου New Yorker και ςε περιπάτουσ ςτα πάρκα τθσ πόλθσ,
ςυντροφιά με λιγοςτοφσ φίλουσ και με τα αγαπθμζνα του περιςτζρια.
Ο Σζςλα είχε αδυναμία, ςχεδόν λάτρευε τα περιςτζρια. Οι περαςτικοί τθσ 5θσ
Λεωφόρου τθσ Νζασ Τόρκθσ ςυνικιηαν να βλζπουν ζναν ψθλό, αδφνατο γζρο, να
ταΐηει τα λευκά και γκρίηα περιςτζρια μπροςτά από τθ Βιβλιοκικθ, καλϊντασ μ’ ζνα
απλό ςφφριγμα. Αν κάποιο από τα περιςτζρια ιταν τραυματιςμζνο ο ςτοργικόσ
Σζςλα το ζπαιρνε ςτο δωμάτιο του ξενοδοχείου του για να το περιποιθκεί και το
επζςτρεφε μόλισ γινόταν καλά. Προσ το τζλοσ τθ ηωι του ςυνδζκθκε μάλιςτα μ’ ζνα
λευκό περιςτζρι, που ςυμβόλιηε ςτα μάτια του το αιϊνιο ςυμπαντικό πνεφμα. Όταν
αυτό το λευκό περιςτζρι ιρκε και ξεψφχθςε ανάμεςα ςτα δάκτυλά του ο Σζςλα
κατάλαβε πωσ και το δικό του τζλοσ ιταν κοντά. Ο Σζςλα πζκανε ςε θλικία 87 ετϊν,
φτωχόσ και αγνοθμζνοσ, ς’ ζνα ταπεινό δωμάτιο που βριςκόταν ςτον 33ο όροφο
του ξενοδοχείου New Yorker. Ήταν 7 Ιανουαρίου του 1943, θμζρα των ςζρβικων
Χριςτουγζννων. Σον ανακάλυψε νεκρό θ καμαριζρα του ξενοδοχείου που, αγνοϊντασ τθν πινακίδα «Μθν Ενοχλείτε», μπικε ςτο δωμάτιο υπ’ αρικμόν 3273, ςτο
οποίο ηοφςε ο εφευρζτθσ τα τελευταία δζκα χρόνια. Σο αποςτεωμζνο του πρόςωπο
είχε μια γαλινια ζκφραςθ, ςαν να φαινόταν ικανοποιθμζνοσ από τθν ολοκλιρωςθ
τθσ αποςτολισ του ςτον πλανιτθ Γθ…
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