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Οι Μυστηριώδεις Σχηµατισµοί του Λίχτενµπεργκ 
Ο Λίχτενµπεργκ (Lichtenberg) ο οποίος έζησε τον 18ο αιώνα ήταν ένας εξαίρετος φυσικός, κριτικός 

τέχνης, σατιριστής, ευφυολόγος κι ένας από τους δηµιουργούς της γερµανικής πειραµατικής φυσικής. 
Στο άρθρο του Κάποιες παρατηρήσεις για τα αεροστατικά µηχανήµατα του 1784 που δηµοσιεύτηκε στο 
«Περιοδικό Επιστηµών και Λογοτεχνίας του Γκέτινγκεν» (Gottingisches Magazin der Wissenschaften 
und Litteratur) έγραψε για τα επιτεύγµατα της εποχής του: «Όταν κάποια στιγµή ο 18ος αιώνας 
κληροδοτήσει στον 19ο τον κατάλογο της αποκτηθείσας γνώσης και των εφευρέσεων που σχεδίασε, δε 
θα έχει να ντραπεί για τίποτα». Εάν ο 19ος αιώνας ρωτούσε τον 18: τί φέρνεις µαζί σου και τί καινούργιο 
ανακάλυψες, εκείνος θα µπορούσε να απαντήσει: Προσδιόρισα τη µορφή της γης, ανύψωσα τεράστια 
φορτία χρησιµοποιώντας τη φωτιά όπως π.χ. οι αδελφοί Μονγκολφιέ (Montgolfier), έµαθα πώς να 
αντιµετωπίζω τις αστραπές χρησιµοποιώντας το αλεξικέραυνο του Φράνκλιν (Franklin). To 1780 χάρις 
στο Λίχτενµπεργκ πραγµατοποίησα µια σειρά πειραµάτων µε το αλεξικέραυνο στους λόφους γύρω από 
το Γκέτινγκεν (Göttingen) κι εγκατέστησα αυτή τη συσκευή στο σπίτι του στα προάστια. Επιπλέον, 
µπορώ να διοχετεύσω την αστραπή στη φιάλη του Λέιντεν (Leyden) σαν να ήταν σαµπάνια. Ανακάλυψα 
το ψάρι που σκοτώνει το άλλο ψάρι κάτω από το νερό µε αόρατο κεραυνό- αυτά είναι τα ηλεκτρικά 
χέλια». Τα βασικά επιτεύγµατα του Λίχτενµπεργκ όσον αφορά την επιστήµη θα µπορούσαν επίσης να 
προστεθούν σε αυτή τη συλλογή. Η ιστορία µας έχει σχέση µε τις ανακαλύψεις στο πεδίο του 
ηλεκτρισµού κατά τον 18ο αιώνα. 

 
Βρισκόµαστε στο 1778.  Μεταφερόµαστε σε 

µια µικρή λίµνη όπου µια οµάδα αγοριών 
χαλάρωνε µια καλοκαιρινή, ηλιόλουστη µέρα. Η 
θερµοκρασία ήταν αρκετά υψηλή ώστε να 
βγάλουν τα πουκάµισά τους για να κάνουν 
ηλιοθεραπεία και να κολυµπήσουν. Η οµάδα των 
γελαστών αγοριών εγκατέλειψε τη λίµνη και πήγε 
στην παραλία λίγο πιο δίπλα. Ο Αντρέας ήταν ο 
τελευταίος και ο Πέτερ προχωρούσε ακριβώς 
µπροστά του. Ξαφνικά ο Αντρέας πλησίασε τον 
Πέτερ και τον ρώτησε :  

«Πέτερ βλέπω κάτι σηµάδια πίσω στην πλάτη 
σου; Τί είναι αυτά;» 

«Δεν ξέρω. Προσπάθησε να µαντέψεις…» 
Ο Αντρέας άγγιξε τις ευκρινείς γραµµές που 

σχηµάτιζαν στεφάνι µε τα δάχτυλά του. Αυτές οι 
γραµµές δηµιουργούσαν κάποιες φιγούρες στο 
σώµα του Πέτερ που έµοιαζαν µε τις εκατοντάδες 
σήραγγες που υπάρχουν στις µυρµηγκοφωλιές. Τα 
περιγράµµατα διακλαδώνονταν σαν τις ατελείωτες 
ρίζες ενός τεράστιου δέντρου. Ελαφρά κόκκινα 
σηµάδια βρίσκονταν σε ολόκληρη την περιοχή 
της ωµοπλάτης, τα οποία οµαδοποιούνταν στη 
µέση της σπονδυλικής στήλης στο πιο παχύ µέρος 
του κορµού ενώ στένευαν κατεβαίνοντας χαµηλά 
όπου κατέληγαν σχηµατίζοντας σπείρες και 
µαιάνδρους. 

  Μετά από αυτή την εξέταση ο Αντρέας 
ρώτησε τους υπόλοιπους της παρέας: «Έχετε 
καµιά ιδέα; Πώς εξηγείτε αυτά τα ασυνήθιστα 
σηµάδια; Μπορείτε να κάνετε κάποιες 
υποθέσεις;». 

  «Εγώ µάλλον ξέρω! Του Πέτερ του αρέσει να 
σκαρφαλώνει στα δέντρα. Εποµένως µπορεί να 
τραυµατίστηκε»,  είπε ο Χένρι. 

  O Γιόχαν αφού σκέφτηκε για λίγο είπε: «Έχω 
διαβάσει ότι τέτοια σηµάδια µπορεί να 
προκληθούν στο δέρµα από ασθένεια». 

«Πέτερ, µήπως έχεις τατουάζ στο σώµα; Γιατί 
δεν είπες τίποτα;» Είπε ο µε έµφαση ο Πωλ. 

«Ω, έλα τώρα, όχι... Κάποτε χτυπήθηκα από 
µια αστραπή. Οι φλέβες µου πετάχτηκαν εξαιτίας 
του χτυπήµατος και της υψηλής θερµοκρασίας. Ο 
πατέρας µου θυµάµαι µου είπε: Είναι θαύµα που 
είσαι ακόµη ζωντανός.” Ίσιωσε το σώµα του, 
αγνοώντας το άγγιγµα του Αντρέα κι άπλωσε το 
χέρι του για να πιάσει το πουκάµισό του. 

«Μπορώ;» ρώτησε πειρακτικά, χαµογελώντας. 
Το νεαρό αγόρι πετάρισε τις βλεφαρίδες του 
νευρικά κι επέστρεψε το πουκάµισο στον 
ιδιοκτήτη του. Το πουκάµισο ξαναέκρυψε τις 
στενές κατσαρές σπείρες. 

«Σχηµατισµοί Λίχτενµπεργκ! Έχω δει 
παρόµοια στοιχεία σε διαλέξεις φυσικής», 
αναφώνησε ο Αντρέας ευχαριστηµένος. 

  «Σχηµατισµοί τίνος;» Ρώτησαν όλοι εκτός 
από τον Γιόχαν.   

«Αυτοί οι σχηµατισµοί ανακαλύφθηκαν για 
πρώτη φορά από έναν Γερµανό φυσικό, τον 
Γκέοργκ Κρίστοφ Λίχτενµπεργκ (Georg Christoph 
Lichtenberg) ο οποίος τις µελετούσε και τις 
επιδείκνυε στο πανεπιστήµιο του Γκέτινγκεν 
(Göttingen). Ο Λίχτενµπεργκ έφτιαξε ένα µεγάλο 
ηλεκτροφόρο για να παράγει υψηλής τάσης 
στατικό ηλεκτρισµό. Αφού τον εκφόρτισε, 
ανακάλυψε παράξενους σχηµατισµούς στην 
επιφάνεια ενός µη-αγώγιµου υλικού» διηγήθηκε ο 
κοκκινοµάλλης Αντρέας λες και διάβαζε κάποιο 
σύγγραµµα φυσικής. Έπεσε σιωπή. Όλοι 
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κοιτούσαν τον Πέτερ σαν να ήταν το 8ο θαύµα 
του κόσµου. 

  «Δεν το είχες αναφέρει ποτέ αυτό κι ας 
σπουδάζαµε µαζί τρία χρόνια», είπε ο ψυχρά 
Γιόχαν κοιτώντας τον φίλο του.  

«Το είχα ξεχάσει. Δεν είναι κάτι που θα ήθελα 
να θυµάµαι. Τέλος πάντων.  Η αλήθεια είναι ότι 
αυτές οι φιγούρες θα έπρεπε να είχαν εξαφανιστεί 
ή να είχαν γίνει δυσδιάκριτα σηµάδια. Δεν βλέπω 
συχνά την πλάτη µου.» Ο Πέτερ σήκωσε το χέρι 
του κι έδειξε µε τον αντίχειρά του το πίσω µέρος 
του σώµατός του για να κάνει πιο παραστατικό κι 
εµφανές τί εννοούσε. 

  «Είναι πράγµατι εκπληκτικά», είπε ο Χένρι 
µε την πιο χαριτωµένη φωνή που θα µπορούσε να 
χρησιµοποιήσει, συνοδεύοντάς την µε το πιο 
γλυκό, ολόλευκο χαµόγελό του. Ο Γιόχαν του 
ανταπέδωσε το χαµόγελο ακριβώς µε τον ίδιο 
τρόπο. Ο Αντρέας πλησίασε το «τυχερό αγόρι» 
σήκωσε το στρίφωµα από το πουκάµισό του για 
να έχει την ευκαιρία να δει αυτό το επιστηµονικό 
φαινόµενο ακόµη µια φορά. Το αγόρι έριξε µια 
µατιά πάνω απ’ τον ώµο του και έκανε ένα 
µορφασµό αποδοκιµασίας. Την ίδια στιγµή τα 
µάτια του Αντρέα στένεψαν ελαφρά, 
δηµιουργώντας µικρές ρυτίδες ενώ τα µάτια του 
γούρλωσαν από το σοκ.   

«Μπορείς να δεις αυτά τα σηµάδια εδώ; 
Εµφανίστηκαν ως αποτέλεσµα της 
αλληλεπίδρασης του δέρµατος του Πέτερ και της 
ηλεκτρικής εκκένωσης  που προκλήθηκε από µια 
αστραπή υψηλής τάσης. Απ' όσο θυµάµαι από τις 
διαλέξεις του καθηγητή Λίχτενµπεργκ , παρόµοια 
σχήµατα µπορούν να προκληθούν από τη χρήση 
µιας συσκευής η οποία παράγει ηλεκτρισµό 
υψηλής τάσης και η οποία ονοµάζεται 
ηλεκτροφόρος». 
Όταν ο Αντρέας είδε τα µάτια των φίλων του 

γεµάτα θαυµασµό, ρώτησε:  
«Θα θέλατε να παρακολουθήσετε τις επόµενες, 

διάσηµες  και αξιοθαύµαστες επιστηµονικές 
επιδείξεις του καθηγητή Λίχτενµπεργκ; Έχουν 
ήδη ανακοινωθεί και θα πραγµατοποιηθούν 
σύντοµα. Το Γκέτινγκεν δεν είναι µεγάλη πόλη, 
αλλά τις διαλέξεις του καθηγητή τις 
παρακολουθούν πλήθη ολόκληρα. Πολλοί 
έρχονται κι από άλλες περιοχές της Γερµανίας. Τα 
πειράµατά του συχνά καταλήγουν σε δυνατές 
εκρήξεις. Καµιά φορά ο θόρυβος είναι τόσο 
µεγάλος που όλοι οι σκύλοι στα περίχωρα 
αρχίζουν να γαυγίζουν.”  
Οι υπόλοιποι της παρέας αναφώνησαν 

ταυτοχρόνως “ευχαρίστως θα θέλαµε να 
παρακολουθήσουµε τις διαλέξεις του.”  

  H ηµέρα της παρουσίασης µε θέµα «Οι 
αποτυπωµένοι σχηµατισµοί της αστραπής» 
επιτέλους έφτασε. O Μίκολαι Μπόγκουσλαβ 
Τσιεκάνσκι (Mikolaj Buguslaw Ciechanski), ένας 
Πολωνός, ο οποίος ήταν επόπτης του γραφείου 
του µηχανικού µοντελισµού στο πανεπιστήµιο, 
βοήθησε τον Λίχτενµπεργκ να προετοιµάσει τα 
πειράµατα.  
Το πλήθος των ανθρώπων που έφτασαν για να 

δουν τη διάλεξη, δυσκόλεψε την οµάδα των φίλων 
µας στη µετακίνησή της. Παρόλα αυτά κατάφεραν 
να βρουν τις κατάλληλες θέσεις για να 
παρακολουθήσουν τη διάλεξη.  
Ο καθηγητής Λίχτενµπεργκ λόγω του ύψος του 

ανέβηκε στην πλατφόρµα µε δυσκολία.  
Ξεκίνησε να µιλά µε στόµφο: «Κατά τη 

διάρκεια της σηµερινής µας διάλεξης θα 
ανακαλύψουµε πώς και για ποιο λόγο µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε µια απλή συσκευή φυσικής 
- έναν ηλεκτροφόρο». 
Αρχικά ο ηλεκτροφόρος, ο οποίος είναι το 

πρωτότυπο της ηλεκτροστατικής µηχανής 
χρησιµοποιήθηκε για να δηµιουργεί  ηλεκτρικά 
φορτία - βελτιώθηκε από τον Σουηδό επιστήµονα 
Γουίλκ (Wilcke) και περιγράφηκε από τον ίδιο το 
1761. Παρόλα αυτά έγινε γνωστός από τον  Ιταλό 
Αλεσάντρο Βόλτα (Alessandro Volta). 
Αυτή η συσκευή αποτελείται από ένα “κέικ” 

ρητίνης το οποίο είναι τοποθετηµένο σ’ ένα 
γειωµένο µεταλλικό δοχείο. Για να δηµιουργήσει 
και να διαχωρίσει τις φορτίσεις, ο ηλεκτροφόρος 
πρέπει να τριφτεί. Πολύ χρήσιµη σ’ αυτή τη 
διαδικασία της τριβής είναι η γάτα µου. Την 
τοποθετώ στο µονωµένο τραπέζι, την τρίβω λίγο 
και την ακουµπάω µε το δίσκο ενός µικρού 
ηλεκτροφόρου ο οποίος συχνά δηµιουργεί 
σπινθήρες µήκους 3/4 της ίντσας. 

  Για να διεξαγάγουµε το πείραµά µας µ’ έναν 
παραδοσιακό τρόπο πρέπει να πράξουµε ως 
ακολούθως: «βάζουµε το µονωµένο µεταλλικό 
πιάτο στo φορτισµένo “κέικ” από ρητίνη και τo 
γειώνουµε. Όταν η γείωση αφαιρεθεί, το 
µεταλλικό πιάτο σηκώνεται και αυτός που 
πραγµατοποιεί το πείραµα µπορεί να παραγάγει 
έναν σπινθήρα, κάτι που µπορεί να επαναλάβει 
πολλές φορές.» 
Μετά από αυτή την εξήγηση ο Λίχτενµπεργκ 

ανέφερε πως διεξάγοντας αυτά τα πειράµατα 
κατάφερε χωρίς να το περιµένει να εµφανίσει στο 
“κέικ” ρητίνης, τους µυστηριώδεις σχηµατισµούς. 
«Ακολούθησα την αρχή,  πρέπει να προσπαθήσεις 
να κάνεις κάτι καινούργιο για να δεις κάτι 
καινούργιο. Εποµένως, καθώς µε ενδιέφεραν οι 
ηλεκτροφόροι έφτιαξα αρκετούς. Ο µεγαλύτερος 
από αυτούς είχε διάµετρο 2 µέτρα. Έπειτα άρχισα 



 

Ιστορία: Οι Μυστηριώδεις Σχηµατισµοί του Λίχτενµπεργκ 3 
Storytelling Teaching Model: http://science-story-telling.eu 

να επαναλαµβάνω τα πειράµατα µε  
εκφορτισµένους ηλεκτροφόρους κι επειδή το 
εργαστήριό µου ήταν γεµάτο σκόνη µπόρεσα να 
παρατηρήσω ένα ασυνήθιστο φαινόµενο. Πάνω 
στο κέικ ρητίνης όπου υπήρχαν ηλεκτρικές 
εκκενώσεις η σκόνη σχηµάτιζε συγκεκριµένους 
µυστηριώδεις σχηµατισµούς. Στην 
πραγµατικότητα οι δύο τύποι σχηµατισµών 
δηµιουργήθηκαν από δύο διαφορετικούς τύπους 
ηλεκτρισµού (θετικό - αρνητικό). Στην 
πραγµατικότητα ήµουν πολύ τυχερός!...» 
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Tην Ιστορία Οι Μυστηριώδεις Σχηµατισµοί του 
Λίχτενµπεργκ επιµελήθηκε η Jozefina Turlo. Η 
Ιστορία είναι εν µέρει βασισµένη στην Ιστορική 
Αναδροµή: Ηλεκτροφόρος που έγραψε ο Peter Heer-
ing και τη Βιογραφία: Γκέοργκ Κρίστοφ 
Λίχτενµπεργκ που έγραψε ο Dawid Basak. 

 

Η Ιστορία Οι Μυστηριώδεις Σχηµατισµοί του 
Λίχτενµπεργκ γράφηκε από τους Dawid Basak & 
Jozefina Turlo µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (έργο: 518094-LLP-1-2011-1-GR-
COMENIUS-CMP) και της Πολωνικής Ένωσης 
Διδασκόντων Φυσικές Επιστήµες. Η δηµοσίευση αυτή 
αντανακλά τις απόψεις των συγγραφέων και µόνον και 
η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αυτή 
περιέχει.

 


