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Ο Ντµίτρι Ιβάνοβιτς Μεντελέγεφ (1834 - 1906) ήταν Ρώσος χηµικός ο
οποίος έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Αγίας Πετρούπολης. Ηταν
Ρώσος χηµικός που έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Αγίας
Πετρούπολης. Είναι κυρίως γνωστός για τον εντοπισµό των ιδιοτήτων
των στοιχείων και τη δηµιουργία του περιοδικού πίνακα των στοιχείων, ο
οποίος χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα. Ο Μεντελέγεφ αφιέρωσε
µεγάλο µέρος της ζωής του στη µελέτη των διαλυµάτων, της κατάλυσης
και του πετρελαίου. Έγραψε επίσης πολλά έργα, συµπεριλαµβανοµένων
των Αρχών της Χηµείας.
Ο Ντµίτρι Μεντελέγιεφ γεννήθηκε στις 8
Φεβρουαρίου 1834 στο Τοµπόλσκ, µια πόλη στο
δυτικό τµήµα της Σιβηρίας. Ήταν ίσως ο
τελευταίος από τα δεκαεπτά (σύµφωνα µε άλλες
πηγές δεκατέσσερα) παιδιά του Ιβάν Πάβλοβιτς
Μεντελέγεφ και της Μαρία Ντµίτρεβα
Μεντελέγεβα. Ο πατέρας του Ντµίτρι, Ιβάν,
δίδασκε λογοτεχνία και ήταν Γυµνασιάρχης σε
ένα
ανώτερο
σχολείο
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, που κατά τα ρωσικό σύστηµα
ονοµαζόταν Γυµνάσιο. Δυστυχώς, ο Ιβάν έχασε
την όρασή του και πέθανε όταν ο Δηµήτρης ήταν
ακόµη παιδί. Η µητέρα του έλαβε µια µικρή
σύνταξη, αλλά τα χρήµατα δεν ήταν αρκετά για
να ζήσει την οικογένειά της. Ωστόσο, η Μαρία
ήταν µιά πολυµήχανη γυναίκα και κατάφερε να
ανοίξει εκ νέου ένα εργοστάσιο γυαλιού που
ανήκε παλιότερα σε κάποιον από τους συγγενείς
της. Η καταστροφή χτύπησε όταν ο Δηµήτρης
ήταν 15 ετών όταν το εργοστάσιο γυαλιού
καταστράφηκε από πυρκαγιά. Κατά συνέπεια , η
Μαρία και ο Ντµίτρι µετακόµισαν στη Μόσχα,
όπου αυτή ήλπιζε ότι ο γιος της θα φοιτούσε
στο πανεπιστήµιο. Δυστυχώς, το σχέδιό τους
ναυάγησε και ο Ντµίτρι εισήλθε στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο όπου εκπαιδεύονταν οι καθηγητές του
Γυµνασίου. Σπούδασε µαθηµατικά, φυσική και
χηµεία και τιµήθηκε µε µετάλλιο αριστείας
καθώς αποφοίτησε πρώτος στην τάξη του .
Λόγω της κακής υγείας του, µετακόµισε στη
Συµφερόπολη (Simferopol) της νότιας Ρωσίας
όπου έγινε δάσκαλος στο τοπικό Γυµνάσιο.
Δυστυχώς η καριέρα του διακόπηκε από τον
Κριµαϊκό πόλεµο, ενώ το Γυµνάσιο όπου
εργαζόταν µετατράπηκε σε νοσοκοµείο. Ο
Μεντελέγεφ επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη,
όπου διορίστηκε ως βοηθός στο µάθηµα της
Γενικής Χηµείας στο εκεί Πανεπιστήµιο . Μετά

από δύο χρόνια, το 1857 , άρχισε να παραδίσει
διαλέξεις στους σπουδαστές.
Τον Ιανουάριο του 1859 ο Μεντελέγεφ έφυγε
από τη Ρωσία για να µετεκπαιδευτεί για δύο
χρόνια στο εξωτερικό. Στην αρχή , σπούδασε στο
Παρίσι υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ανρί
Βικτόρ
Ρενώ
(Henri
Victor
Regnault).
Αργότερα,ταξίδεψε στη Χαϊδελβέργη, όπου
συνέχισε τις έρευνές του αυτή τη φορά
µελετώντας τα διαλύµατα, υπό την καθοδήγηση
του Ρόµπερτ Μπούνσεν (Robert Bunsen) και του
Γκούσταβ Κίρκοφ (Gustav Kirchoff ).
Οι επιστήµονες που ενδιαφέρονταν για τα
άτοµα και τα στοιχεία εκείνη την εποχή,
οργάνωσαν ένα διεθνές συνέδριο στην
Καρλσρούη της Γερµανίας.
Το 1860 ο Μεντελέγεφ παρακολούθησε το
συνέδριο της Καρλσρούης, όπου συνάντησε
πολλούς εξέχοντες χηµικούς της εποχής.
Αναµφίβολα αυτό είχε τεράστια επίδραση στο
νεαρό Μεντελέγεφ, καθώς µόλις δύο χρόνια µετά
το συνέδριο έγραψε τη διατριβή του µε τίτλο Για
τους συνδυασµούς του νερού µε το οινόπνευµα και
έγινε καθηγητής της Χηµείας στο Πανεπιστήµιο
της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου έγραψε επίσης ένα ολοκληρωµένο
βιβλίο για την οργανική χηµεία.
Ως καθηγητής, ήταν ιδιαίτερα σεβαστός και
έχαιρε της εκτίµησης των φοιτητών του: από τους
φοιτητές του: ήταν εύγλωττος, γενναίος και το
σηµαντικότερο, είχε αναγνωρισθεί ως ηθική και
επιστηµονική αυθεντία. Τις διαλέξεις του
παρακολουθούσε µεγάλος αριθµός φοιτητών από
διαφορετικά τµήµατα και σχολές, οι οποίοι
κυριολεκτικά αγωνίζονταν για την εξασφάλιση
µιας θέσης. Όταν Μεντελέγεφ βάδιζε προς τις
αίθουσες διδασκαλίας γινόταν δεκτός µε σιγή, η
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οποία µετατρεπόταν αµέσως σε δυνατές
επευφηµίες.
Επηρεασµένος από την οικογένειά του ο
Μεντελέγεφ έκανε πρόταση γάµου στην Φεόζνα
Νικίτινα Λέσεβα (Feozva Nikitichna Leshcheva)
το 1861. Λίγο µετά τον αρραβώνα παντρεύτηκαν
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου της
Αγίας Πετρούπολης. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον
Βλαδίµηρο και την Όλγα. Όµως λόγω των
διαφορετικών προσωπικοτήτων τους, ο γάµος
κατέληξε σε διαζύγιο .
Το έργο του Μεντελέγεφ στο πανεπιστήµιο
τερµατίστηκε απρόσµενα. Παίρνοντας το µέρος
των φοιτητών του σε µία διένεξη, ανέλαβε να
παραδώσει στον Υπουργό Παιδείας µια αναφορά,
µε την οποία οι φοιτητές προέβαλαν διάφορα
αιτήµατα. Αφού τιµωρήθηκε για την πράξη του,
παραιτήθηκε από τη θέση του στο πανεπιστήµιο
και διορίστηκε ως Διευθυντής του Γραφείου
Μέτρων και Σταθµών. Παρέµεινε στη θέση αυτή
για το υπόλοιπο της ζωής του.
Η έρευνά του επηρέασε πολλούς διαφορετικούς
τοµείς της επιστήµης. Τα έργα του σχετίζονται µε
τη θεωρία των διαλυµάτων, τη µάζα, το βάρος και
τα αέρια. Επίσης, παρουσίασε µια υπόθεση
σχετικά µε την αβιογενετική προέλευση του
πετρελαίου και προέβλεψε τη δυνατότητα της
παραγωγής πολλών
σηµαντικών χηµικών
ενώσεων από αυτό. ΄Αφησε επίσης το σηµάδι του
στο πεδίο της φυσικής , των φυσικών επιστηµών
και των οικονοµικών.
Ο Μεντελέγεφ ενδιαφερόταν για τις ηλιακές
εκλείψεις, τις κινήσεις του εκκρεµούς του
ρολογιού, την ύπαρξη του κοσµικού αιθέρα, τα
ορυχεία και τις αποστολές στον πολικό κύκλο.
Ανάµεσα στις πολλές δηµοσιεύσεις του βρίσκεται
και µια διατριβή για τους δασµούς στα Ρωσικά
Τελωνεία.
Πιο σηµαντικό επίτευγµά του θεωρείται η
ανακάλυψη του περιοδικού πίνακα των στοιχείων,
ο οποίος απεικονίζει τον περιοδικό νόµο του
Μεντελέγεφ.
Ο περιοδικός νόµος του Μεντελέγεφ δεν
καθόριζε το µήκος της περιόδου, αλλά
παρουσίαζε την ύπαρξη ενός επαναλαµβανόµενου
µοντέλου στις ιδιότητες των στοιχείων, όταν αυτά
ταξινοµούνται σε σειρά αυξόντων ατοµικών
βαρών.
Το 1869 η Ρωσική Χηµική Εταιρεία ανακοίνωσε
τις πρώτες πληροφορίες για την ανακάλυψή του.
Η εφηµερίδα της Εταιρείας παρουσίασε το άρθρο
του: «Η Εξάρτηση µεταξύ των Ιδιοτήτων των
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Ατοµικών Βαρών των Στοιχείων» ΄Ένα χρόνο
αργότερα ο Μεντελέγεφ έγραψε ακόµα ένα
λεπτοµερειακό άρθρο σχετικά µε τον περιοδικό
νόµο των χηµικών στοιχείων.
Ο Μεντελέγεφ ισχυρίστηκε ότι η διαίρεση σε
οκτάβες που χρησιµοποιήθηκε από τον ΄Αγγλο
χηµικό Τζων Αλεξάντερ Ρέινα Νιούλαντς (John
Alexander Reina Newlands) το 1865 δεν
µπορούσε να εφαρµοστεί σε όλα τα χηµικά
στοιχεία. Παρατήρησε ότι µετά τις δύο πρώτες
οκτάβες, η κάθε µία αποτελούµενη από επτά
χηµικά στοιχεία (τα ευγενή αέρια ήταν άγνωστα
εκείνη την εποχή), έρχονται οµάδες που
αποτελούνται από δεκαεπτά στοιχεία. Ένα άλλο
αξιοσηµείωτο επίτευγµα ήταν η ανακάλυψη ότι η
έλλειψη µοντέλου στην διάταξη των στοιχείων
δεν οφειλόταν στο περιοδικό σύστηµα, αλλά στα
λάθη που γίνονταν στον υπολογισµό του
ατοµικού βάρους των στοιχείων αυτών. Ο
Μεντελέγεφ κατέληξε σε αυτό το συµπέρασµα
µετά από τη διεξαγωγή αναρίθµητων πειραµάτων
µε τα χηµικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο το
περιοδικό σύστηµα δικαίωσε πλήρως την ύπαρξή
του.
Όποτε ο Μεντελέγεφ συναντούσε ένα νέο
χηµικό στοιχείο του οποίου οι ιδιότητες ήταν
εντελώς διαφορετικές από των άλλων στοιχείων
της οµάδας του, άφηνε ένα κενό και τοποθετούσε
το στοιχείο αυτό ανάµεσα σε παρόµοια στοιχεία
σε µια άλλη οµάδα. Αυτό του επέτρεψε να
προβλέψει τα χαρακτηριστικά στοιχείων που ήταν
άγνωστα εκείνη την εποχή. Ο Μεντελέγεφ
ονόµαζε ορισµένα από αυτά τα στοιχεία εκα βορίου , εκα - αλουµινίου και εκα - πυριτίου .
Όταν τα στοιχεία που ο Μεντελέγεφ είχε
προβλέψει τελικά ανακαλύφθηκαν, αποδείχτηκε
ότι ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων είναι
σωστός.
Ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων έθεσε τα
θεµέλια για την ανάπτυξη της χηµείας όπως τη
γνωρίζουµε σήµερα. Έφερε τάξη και συνοχή. Ο
ίδιος ο πίνακας είναι ευέλικτος και εξακολουθεί
να αναπτύσσεται. Ο ίδιος ο Μεντελέγεφ γνώριζε
ότι η ανακάλυψή του δεν ήταν τελικό προϊόν.
Ο Μεντελέγεφ πέθανε σε ηλικία 72 ετών στην
Αγία Πετρούπολη. Ένας κρατήρας στη Σελήνη,
ένας αστεροειδής, και το ραδιενεργό στοιχείο µε
ατοµικό αριθµό 101 ονοµάστηκαν προς τιµήν του.
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Κείµενο: Emilia Dobrowolska
Μετάφραση στα ελληνικά:
Τη Βιογραφία: Ντµίτρι Ιβάνοβιτς Μεντελέγεφ
επιµελήθηκαν ο Stephen Klassen και η Cathrine Froese Klassen. Η βιογραφία στηρίζεται εν µέρει στο Ιστορικό
Υπόβαθρο – Αναδροµή: Η Aνάπτυξη του Περιοδικού
Πίνακα που έγραψε Peter Heering.
Η Βιογραφία: Ντµίτρι Ιβάνοβιτς Μεντελέγεφ γράφηκε
από την Emilia Dobrowolska µε την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έργο: 518094-LLP-1-2011-1-GRCOMENIUS-CMP) και της Πολωνικής Ένωσης
Διδασκόντων Φυσικές Επιστήµες. Η δηµοσίευση αυτή
αντανακλά τις απόψεις της συγγραφέα και µόνον και η
Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που αυτή περιέχει.
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