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Το έβδομο παιδί...

Ο Θωμάς Έντισον γεννήθηκε το 1847 στο Μάιλαν του Οχάιο. Ήταν 
το έβδομο παιδί της οικογένειάς του. Ο πατέρας του, ολλανδικής 

καταγωγής, ήταν ένας φτωχός και αγράμματος άνθρωπος.
Η μητέρα του, όμως, που καταγόταν από τη Σκοτία, ήταν δασκάλα.

Όταν ο Έντισον έκλεισε τα 
επτά χρόνια, η οικογένειά του 
μετακόμισε στο Πορτ Χιού-
στον, του Μίσιγκαν, όπου ο 
Έντισον γράφτηκε στο δημο-
τι κό σχολείο. Ο μικρός Έντι-

σον αναστάτωνε καθημερινά τον δά-
σκαλό του με διάφορες ερωτήσεις, στις 
οποίες, εκείνος, τις περισσότερες 
φορές, αδυνατούσε ν’ απαντήσει.

Έντισον!!!
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Το γεγονός αυτό τον εκνεύριζε. Ώσπου μια μέρα κάλεσε τη μητέρα 
του και της είπε ότι ο γιος της ήταν διανοητικά καθυστερημένος. 
Αγανακτισμένη η κυρία Έντισον πήρε το παιδί από το σχολείο, στο οποίο 
ο μικρός Θωμάς, μόνο τρεις μήνες είχε προλάβει να φοιτήσει.

Αλλά και τώρα, δεν άφησε τον καιρό να πάει χαμένος. Άρχισε να δια-
βάζει μόνος του στο σπίτι, ιστορία, φυσική, χημεία και μηχανική.
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... Ορφανός αλλά αγωνιστής

Σ τα δέκα του χρόνια έμεινε ορφανός και από τους 
δυο γονείς του, γεγονός που τον έφερε 

αντιμέτωπο με πάρα πολλές δυσκολίες.
Ωστόσο, ο Θωμάς δεν το έβαλε κάτω.
Για να ζήσει, άρχισε να πουλάει λα-

χανικά. Με τα χρήματα που του περίσ-
σευαν, αγόραζε διάφορες χημικές 
ουσίες και έκανε πειρά ματα στο 
υπόγειο του σπιτιού του.
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Δυο χρόνια αργότερα, έπιασε δουλειά στον σιδηροδρομικό σταθμό 
του Grand Trunk, στην πόλη Νιούαρκ. Εκεί του ανέθεσαν να προσέχει 
τα λαχανικά που μεταφέρονταν από τον ένα σταθμό στον άλλον.

Ταυτοχρόνως, για να εξοικονομεί περισσότερα χρήματα πουλούσε 
εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία στους επιβάτες των τρένων.

Όμως, ο Έντισον ήταν ανήσυχο πνεύμα και γεμάτος ενέργεια.
Έτσι, αποφάσισε να βγάλει μόνος του μια εφημερίδα. Αγόρασε μετα-

χειρισμένα τυπογραφικά στοιχεία, ένα μικρό χειροκίνητο πιεστήριο, και 
πήρε την άδεια να τα εγκαταστήσει σε ένα βαγόνι σκευοφόρου.

Σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων έγραφε, στοιχειοθετούσε και πουλούσε 
μόνος του την εφημερίδα του που είχε τίτλο «Grand Trunk Herald» 
(Κήρυκας του Γκραντ Τρανκ). Ήταν η πρώτη εφημερίδα που τυπώθηκε 
σε κινούμενο τρένο.

Η εφημερίδα του σημείωσε μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο επειδή τα κεί-
μενα ήταν καλογραμμένα, αλλά και επειδή δημοσίευε ειδήσεις χρήσιμες 
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για όλους τους ταξιδιώτες. Δεν είχε βέβαια το μέγεθος κανονικής εφημε-
ρίδας. Οι διαστάσεις της ήταν 15 εκατ. μήκος, και 10 εκατ. πλάτος.

Μέσα σ’ αυτή τη μικρή εφημερίδα, όμως, ο Έντισον δημοσίευε τα 
ωράρια κίνησης των αμαξοστοιχιών και τις τυχόν μεταβολές τους. 
Επίσης, τα διάφορα ατυχήματα στα δρομολόγια της γραμμής, ειδήσεις 
της ημέρας και πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα.

Αν σκεφτούμε λοιπόν πως 
όλα αυτά τα έκανε μόνος του, 
καταλαβαίνουμε τις δυνατό-
τητες και την ευφυΐα του Έντι-
σον, παρά το νεαρό της ηλι-
κίας του.

Όμως, μόλο που εργαζό-
ταν τόσες ώρες, δεν παραμέ-
λησε ποτέ τη μόρφωσή του. 
Με τα χρήματα που κέρδιζε 
αγόραζε διάφορα βιβλία για 
τη Χημεία, χημικές ουσίες 
και χημικά όργανα.


