
 

 Το Περιοδικό Όνειρο του Ντµίτρι Μεντελέγεφ 1 
Storytelling Teaching Model: http://science-story-telling.eu 

Το Περιοδικό Όνειρο του Ντµίτρι Μεντελέγεφ 
Βρισκόµαστε στο Τοµπόλσκ της Σιβηρίας στις 12 Ιουλίου 1849. Ενθουσιασµένος ο δεκαπεντάχρονος 
Ντµίτρι Μεντελέγεφ κρατούσε σφιχτά στο χέρι του το απολυτήριο του γυµνασίου.  Καθώς µελετούσε 
προσεκτικά το έγγραφο µαζί µε την υπερήφανη µητέρα του, τη Μαρία, πρόσεξε ένα λάθος: Έγραφε 
“Ηλικία: 16 ετών”. Η µητέρα του απάντησε κουνώντας το κεφάλι της επιδοκιµαστικά: “Ναι, έτσι 
γράφει. Οι κανονισµοί δεν επιτρέπουν σε κανέναν να αποφοιτήσει πριν την ηλικία των 16 κι έτσι αντί 
να σε κρατήσουν για µια ακόµη χρονιά, το άλλαξαν. Εγώ τους το πρότεινα.” O Ντµίτρι χαµογέλασε 
“Επίσης, θα µπορέσω να µπω στο πανεπιστήµιο γρηγορότερα”. Ο Ντµίτρι είχε εναποθέσει τις ελπίδες 
του στις σπουδές στο πανεπιστήµιο, ως το όχηµα που θα του επέτρεπε να ζήσει µια καλή ζωή. 

To γεγονός ότι η οικογένειά του είχε περάσει 
από µεγάλες δυσκολίες, αρχικά µε την τύφλωση 
και το θάνατο του πατέρα του και στη συνέχεια µε 
την απώλεια της οικογενειακής περιουσίας όταν ο 
ίδιος ήταν ακόµη βρέφος, αποτελούσε ένα 
επιπλέον κίνητρο γι’ αυτόν. Οι προοπτικές που 
είχε για να αποκτήσει µια καλή µόρφωση δεν 
ήταν ευοίωνες καθώς τα οικογενειακά οικονοµικά 
µέσα ήταν πενιχρά, ενώ το πιο κοντινό 
πανεπιστήµιο βρισκόταν σχεδόν 2.000 χιλιόµετρα 
µακριά, δηλαδή στη Μόσχα. Ωστόσο εκεί ζούσε ο 
ευκατάστατος θείος του Ντµίτρι, ο Βασίλι. Έτσι 
παρά τις δυσκολίες και τα έξοδα η Μαρία 
ξεκίνησε για το µακρύ ταξίδι µαζί µε το Ντµίτρι 
και την αδελφή του Λίζα. Όταν επιτέλους 
έφτασαν στη Μόσχα, ο Ντµίτρι έκανε αίτηση για 
να σπουδάσει στο Παναπιστήµιο της Μόσχας. O 
ζήλος του ωστόσο δεν επιβραβεύτηκε. Αντίθετα 
αναγκάστηκε να δει τις προσδοκίες του να 
µαταιώνονται, καθώς το πανεπιστήµιο της 
Μόσχας δεν αποδεχόταν παρά µόνο σπουδαστές 
που είχαν αποφοιτήσει από γυµνάσια της Μόσχας.  
Ωστόσο τίποτα δεν µπορούσε να σταµατήσει 

τη µητέρα του Ντµίτρι, η οποία σχεδόν αµέσως 
σκέφτηκε µια άλλη διέξοδο. “Γιατί να µη 
δοκιµάσουµε κάποιο άλλο µεγάλο πανεπιστήµιο, 
λόγου χάρη αυτό της Αγίας Πετρούπολης;” Ο 
θείος του Μεντελέγεφ, υποσχέθηκε να βοηθήσει 
µε τα έξοδα για το 650 χιλιοµέτρων ταξίδι, οπότε 
η τριάδα έκανε το ταξίδι µε το τραίνο στην Αγία 
Πετρούπολη, όπου ο Ντµίτρι έκανε αίτηση στο 
εκεί πανεπιστήµιο. Για ακόµα µια φορά βίωσε 
έντονη απογοήτευση καθώς και εκεί ο κανονισµός 
όριζε ότι µόνο σπουδαστές που είχαν αποφοιτήσει 
από γυµνάσια της Αγίας Πετρούπολης γίνονταν 
δεκτοί.  
Αλλά η άκρως επινοητική µητέρα του Ντµίτρι 

είχε µια ακόµη ιδέα: Ο πατέρας του είχε  φοιτήσει 
το  κεντρικό κολλέγιο στο οποίο εκπαιδεύονταν οι 
δάσκαλοι. Η µητέρα του θυµήθηκε ότι ένας από 
τους συµµαθητές του άντρα της, ο Τσιζόφ είχε 
γίνει καθηγητής εκεί. Ίσως ο καθηγητής Τσιζόφ 
µπορούσε να βοήθησει ώστε ο γιος της να γίνει 
αποδεκτός στο πρώην κολλέγιο του πατέρα του.     

Ευτυχώς, µπόρεσαν να βρουν τον καθηγητής 
Τσιζόφ, ο οποίος θυµόταν µε αγάπη τον πατέρα 
του Ντµίτρι. “Φυσικά και θα σας βοηθήσω!” είπε 
ο καθηγητής.  
Χάρις στην παρέµβαση του Τσιζόφ, το 1850, ο 

Ντµίτρι µπόρεσε να συµµετάσχει στις εισαγωγικές 
εξετάσεις της σχολής, στις οποίες πήρε αρκετά 
µεγάλο βαθµό ώστε να λάβει πλήρη υποτροφία. 
Αυτή ήταν η ευκαιρία που περίµενε ο Ντµίτρι. 
Ωστόσο η τύχη του δεν κράτησε πολύ. Μόλις είχε 
αρχίσει τις σπουδές του, η κακοτυχία τον χτύπησε 
και πάλι. Η µητέρα του αρρώστησε και πέθανε 
µέσα σ’ ένα µήνα και σε λιγότερο από δύο χρόνια 
το ίδιο συνέβη στην αδελφή του Λίζα. H όλη 
δοκιµασία ήταν πολύ µεγάλη για το Ντµίτρι, ο 
οποίος ανέπτυξε µια πάθηση των πνευµόνων κατά 
την οποία υπέφερε από ισχυρό βήχα. Ως συνέπεια 
της αρρώστειας του χρειάστηκε να νοσηλευθεί σε 
νοσοκοµείο. Ο γιατρός του είχε πεισθεί ότι ο 
νεαρός άνδρας θα υπέκυπτε. Ωστόσο η 
κατάσταση της υγείας του άρχισε σταδιακά να 
βελτιώνεται. Κάποια στιγµή αποθεραπεύτηκε και 
µπόρεσε να συνεχίσει τις σπουδές του. Εξαιτίας 
όλων αυτών των δυσκολιών χρειάστηκε δύο 
χρόνια για να τελειώσει το πρώτο έτος του 
πανεπιστηµίου, µε τη χειρότερη σχεδόν 
βαθµολογία στην τάξη του, η οποία είχε 28 
φοιτητές. Καθώς ήταν εξαιρετικά µελετηρός 
µπόρεσε σύντοµα να καλύψει το χαµένο έδαφος 
και να τελειώσει το κολλέγιο λαµβάνοντας 
µάλιστα και χρυσό µετάλλιο αριστείας. Αυτό 
συνέβη όταν ο Ντµίτρι Μεντελέγεφ ήταν 21 ετών.  
Καθώς ήταν υποχρεωµένος να διδάξει για δύο 

χρόνια µετά την αποφοίτησή του –όρος της 
υποτροφίας του- ανέλαβε µε ευσυνειδησία ένα 
διδακτικό πόστο. Ωστόσο στην πρώτη ευκαιρία 
που του παρουσιάστηκε, έκανε αίτηση για να 
παρακολουθήσει ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
στο πανεπιστήµιο της Αγίας Πετρούπολης. Στην 
πραγµατικότητα στόχος του ήταν να καταλάβει 
µια διδακτική θέση στο Πανεπιστήµιο, 
προϋπόθεση για την οποία ήταν η κατοχή δύο 
µεταπτυχιακών διπλωµάτων. Ο Μεντελέγεφ 
κατόρθωσε να εκπληρώσει αυτή την προϋπόθεση 
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και έτσι ξεκίνησε να διδάσκει στη σχολή απ’ όπου 
αποφοίτησε. Δυσαρεστηµένος µε τη χαµηλή του 
θέση εκεί, προσπάθησε να βελτιώσει τα τυπικά 
του προσόντα ακόµη µία φορά. Δύο µόλις χρόνια 
αφότου είχε αρχίσει να διδάσκει, το πανεπιστήµιο 
συµφώνησε να σταλεί σε εκπαιδευτικό ταξίδι στο 
εξωτερικό. Ο εικοσπεντάχρονος Μεντελέγεφ 
ταξίδεψε στη Χαϊδελβέργη της Γερµανίας, όπου 
εντάχθηκε στην ερευνητική οµάδα του διάσηµου 
χηµικού Ρόµπερτ Μπούνσεν (Robert Bunsen). Η 
χρονιά αυτή ήταν µια από τις πιο ευτυχισµένες 
στη ζωή του Μεντελέγεφ. Δηµιούργησε πολλές 
φιλίες αλλά και έµαθε πάρα πολλά σε αυτό το 
περιβάλλον. Την επόµενη χρονιά παρακολούθησε 
το Διεθνές Συνέδριο Χηµείας στην Καρσλούη της 
Γερµανίας. Μία από τις οµιλίες που 
παρακολούθησε εκεί τον σηµάδεψε για όλη του τη 
ζωή. Ο Ιταλός χηµικός Κανιζάρο (Canizzaro), 
παρουσίασε το νέο του σύστηµα υπολογισµού των 
ατοµικών βαρών, το οποίο εντυπωσίασε βαθειά 
τον Μεντελέγεφ. Οι εµπειρίες αυτές έθεσαν τις 
βάσεις για να µπορέσει να πάρει το διδακτορικό 
του και στη συνέχεια τη θέση του καθηγητή 
γενικής χηµείας στο Πανεπιστήµιο της Αγίας 
Πετρούπολης. Ο Μεντελέγεφ ήταν τότε 33 ετών.  
Το φθινόπωρο, ο καθηγητής πλέον 

Μεντελέγεφ, ανέλαβε τα διδακτικά του 
καθήκοντα, στα οποία συµπεριλαµβανόταν και η 
διδασκαλία της ανόργανης χηµείας. Το πρώτο του 
µέληµα ήταν να βρει το κατάλληλο διδακτικό 
βιβλίο. Μη µπορώντας ωστόσο να βρει ένα βιβλίο 
το οποίο θα µπορούσε να προτείνει στους 
φοιτητές του, άρχισε να γράφει ένα δικό του. 
Αυτό ήταν κάτι το οποίο του προσέθεσε µεγάλο 
εργασιακό φόρτο, καθώς έπρεπε να τηρεί διαρκώς 
προθεσµίες, τόσο σε σχέση µε τα διδακτικά του 
καθήκοντα, όσο και µε τον εκδότη του. Το 
Φεβρουάριο του 1869 είχε τελειώσει  τον πρώτο 
τόµο του βιβλίου του στο οποίο όµως 
πραγµατευόταν µόλις οκτώ από τα εξηντατρία 
έως τότε γνωστά στοιχεία. Καθώς έγραφε το 
δεύτερο τόµο, άρχισε να αναζητά έναν τρόπο 
οργάνωσης των στοιχείων, που θα του επέτρεπε 
να ολοκληρώσει το βιβλίο του.  
Ταυτόχρονα συνέχισε να ασχολείται µε τα 

υπόλοιπα ενδιαφέροντά του, ένα από τα οποία 
ήταν οι µέθοδοι γεωργικής βελτίωσης. Είχε γίνει 
µελος της Ελεύθερης Οικονοµικής Εταιρείας για 
τη Γεωργία, της οποίας ήταν ταυτόχρονα και 
επιστηµονικός σύµβουλος. Το Φεβρουάριο του 
1869 η Εταιρεία ανέθεσε στο Μεντελέγεφ να 
επιθεωρήσει τα τυροκοµεία της περιοχής.  
Στις 17 Φεβρουαρίου 1869, ο Μεντελέγεφ 
βρισκόταν στο γραφείο του. Διάφορα χαρτιά ήταν 
διασκορπισµένα πάνω του.  Στο µέσο του 

γραφείου του ήταν µια επιστολή που φαινόταν 
επίσηµη. Ο Μεντελέγεφ άρχισε να τη διαβάζει: 
“Σας προσκαλούµε εγκάρδια να συµµετάσχετε σε 
µια επιθεώρηση των τυροκοµείων της περιοχής 
στις 17 Φεβρουαρίου 1869”. Αυτό πήγαινε πάρα 
πολύ για το Μεντελέγεφ. Η προθεσµία για το 
επόµενο κεφάλαιο  του βιβλίου του πλησίαζε κι 
αυτός δεν είχε ακόµη βρει τρόπο για να 
οργανώσει τα χηµικά στοιχεία. Μετά βίας είχε  
κοιµηθεί λίγο τις περασµένες δύο εβδοµάδες. 
Καθώς συλλογιζόταν το γρίφο που είχε µπροστά 
του, άκουσε ένα κοφτό  χτύπηµα στην  πόρτα του. 
Ξαφνιασµένος είπε “Εµπρός”.  
Ο ανεπιθύµητος επισκέπτης, ένας αµαξάς 

ντυµένος µ’ ένα βαρύ παλτό του ανακοίνωσε: 
“Κύριε, η άµαξα περιµένει για να σας πάει στο 
σιδηροδροµικό σταθµό.” 
Ο Μεντελέγεφ ήταν έτοιµος ν’ αρχίσει να 

τραβάει τα µαλλιά του από την απελπισία. “Δεν 
έχω χρόνο για να πάω σήµερα - στείλε ένα 
µήνυµα στην Εταιρεία ότι θα καθυστερήσω για 
λίγες ηµέρες.”  

“Βεβαίως κύριε – όπως επιθυµείτε” , είπε ο 
αµαξάς φεύγοντας.  
Ο Μεντελέγεφ κοίταξε τα χαρτιά που ήταν 

επάνω στο γραφείο του. Είδε το γράµµα της 
Εταιρείας. Δίπλα του ήταν µια σελίδα στης οποίας 
το πάνω µέρος είχε γράψει: “Οι ιδιότητες του 
λιθίου.” Πώς να συνεχίσει απ’ αυτό το σηµείο; 
Κατάλαβε ότι θα έπρεπε να ηρεµήσει κάπως. Στις 
περιπτώσεις αυτές συνήθως έριχνε πασιέντζα. 
Από το πάνω συρτάρι του γραφείου του πήρε µια 
τράπουλα. Την ανακάτεψε ζωηρά, πήρε τρία 
χαρτιά και τα τοποθέτησε πάνω στο γραφείο του. 
Σταµάτησε λίγο βυθισµένος στις σκέψεις του. Τα 
µάτια του άρχισαν να κλείνουν και το κεφάλι του 
να βαραίνει. Η αϋπνία τον νίκησε· ακούµπησε το 
κεφάλι του στο γραφείο του κι αποκοιµήθηκε. Ο 
µόνος ήχος που ακουγόταν στο γραφείο ήταν 
αυτός του εκκρεµούς και το απαλό ροχαλητό του. 
Περίπου 15 λεπτά πέρασαν. Ο Μεντελέγεφ 
τινάχτηκε και ξυπνώντας έφερε τον κορµό του σε 
όρθια στάση. “Νοµίζω ότι τώρα το καταλαβαίνω” 
µονολόγησε τρίβοντας τα µάτια του. Ψάχνοντας 
κάτι για να γράψει και µη βρίσκοντας τίποτα 
πρόχειρο πήρε το γράµµα της πρόσκλησης της 
εταιρείας από το γραφείο του κι έγραψε: “Li = 7, 
Na = 23, K = 39, Rb = 85.” 
Ο Μεντελέγεφ µόλις είχε δει ένα όνειρο στο 

οποίο του είχε παρουσιαστεί ολόκληρη η 
οργανωτική δοµή µε την οποία θα µπορούσαν να 
ταξινοµηθούν τα χηµικά στοιχεία. 
Μπορούσε να θυµηθεί κάποια κοµµάτια, αλλά 

όχι όλα. Έριξε µια µατιά στα χαρτιά από τη 
µισοτελειωµένη πασιέντζα του. Και τότε του ήρθε 
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η έµπνευση! Άνοιξε ένα συρτάρι του και πήρε ένα 
σωρό από κάρτες ταξινόµησης. Τις µέτρησε µέχρι 
τον αριθµό 63. “Ωραία, έχω αρκετές”, 
µονολόγησε. Σε καθεµιά απ’ αυτές έγραψε τ’ 
όνοµα ενός στοιχείου, το σύµβολό του, το 
ατοµικό του βάρος και τις φυσικές και χηµικές 
του ιδιότητες. Η γνώση του πάνω στα χηµικά 
στοιχεία ήταν εντυπωσιακή· για την ακρίβεια 
συµπλήρωσε µε κάθε λεπτοµέρεια ολόκληρη τη 
σειρά από µνήµης. Και τότε ξεκίνησε το παιχνίδι 
της χηµικής πασιέντζας ταξινοµώντας τις κάρτες 
µε τα στοιχεία που είχαν παρεµφερείς ιδιότητες σε 
σειρές κατά αύξοντα αριθµό ατοµικού βάρους. 
Αυτή η δουλειά τον παίδεψε και του πήρε ώρες. 
Αυτό που τον ενοχλούσε ήταν ότι δεν µπορούσε 
να συµπληρώσει κάποιες θέσεις σ’ αυτή την 
ιδιότυπη τράπουλα. Οι θέσεις που αντιστοιχούσαν 
στα ατοµικά βάρη 45, 68 και 70 παρέµεναν κενές. 
“Πρέπει ν’ αντιστοιχούν σε στοιχεία τα οποία δεν 
έχουν ακόµη ανακαλυφθεί,” συλλογίστηκε. Το 
πρόσωπό του φωτίστηκε από µια έκφραση 
ικανοποίησης κι άρχισε να γράφει γρήγορα  στο 
πίσω µέρος της πρόσκλησης το πλήρες σύστηµα 
ώστε να µην το ξεχάσει. Κι όµως όλο αυτό του 
φαινόταν εξαιρετικά οικείο. “Mα βέβαια! Είναι 
αυτό που είδα στ’ όνειρό µου” αναφώνησε.  
Από το σηµείο αυτό και µετά ο Μεντελέγεφ 

δεν δυσκολεύτηκε να τελειώσει το βιβλίο του. 
Δηµοσίευσε χωρίς χρονοτριβή το βιβλίο του µε το 
νέο ταξινοµικό σύστηµα των στοιχείων. Αρχικά 
πολλοί χηµικοί δεν πείστηκαν για την εγκυρότητα 
της ανακάλυψής του. Όµως το 1875 
ανακαλυφθηκε το στοιχείο µε τον ατοµικό αριθµό 
68· ονοµάστηκε γάλλιο. Σύντοµα ανακαλύφθηκαν 
και τα στοιχεία που συµπλήρωσαν τις θέσεις 45 κι 
70. Ο Μεντελέγεφ τελικά συνειδητοποίησε ότι το 
σύστηµά του στην πραγµατικότητα εξέφραζε ένα 
νόµο της φύσης. Ήταν σίγουρος ότι θα τον έκανε 
διάσηµο κάποια µέρα κι είχε δίκιο. Ο νόµος που 
ανακάλυψε έγινε τελικά γνωστός ως “ο 
περιοδικός πίνακας” ή αλλιώς  “το περιοδικό 
σύστηµα.” Όπως ήταν φυσικό νέα στοιχεία και 
νέες ιδιότητες ανακαλύφθηκαν και ο πίνακας 
όπως ήταν φυσικό τροποποιήθηκε. Ωστόσο η 
βασική ιδέα του Μεντελέγεφ άντεξε µέσα στο 
χρόνο. 
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο Μεντελέγεφ 

δεν ήταν ο µόνος επιστήµονας που ανακάλυψε 
ένα έγκυρο σύστηµα ταξινόµησης των στοιχείων. 
Ο Γερµανός χηµικός Λόταρ Μέγιερ (Lothar Mey-
er) δηµοσίευσε , ανεξάρτητα από το Μεντελέγεφ 

ένα παρόµοιο ταξινοµικό σύστηµα, όπως άλλωστε 
και ο Άγγλος χηµικός Γουίλιαµ Όντλινγκ (Wil-
liam Odling). Ωστόσο αυτό που διαφοροποίησε το 
σύστηµα του Μεντελέγεφ ήταν ότι εµπεριείχε τη 
δυνατότητα επιστηµονικών προβλέψεων 
ενσωµατώνοντας έτσι τις προοπτικές της 
επιστηµονικής έρευνας. Γι’ αυτό άλλωστε η 
επινόηση του περιοδικού πίνακα στις µέρες µας 
αποδίδεται στο Μεντελέγεφ.  
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Κείµενο: Stephen Klassen 

Μετάφραση στα ελληνικά: Σπύρος 
Κόκκοτας 

Το Περιοδικό Όνειρο του Ντµίτρι Μεντελέγεφ 
επιµελήθηκε η  Cathrine Froese Klassen µε την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έργο: 518094-LLP-1-2011-1-
GR-COMENIUS-CMP) και του Πανεπιστηµίου της 
Γουίνιπεγκ του Καναδά. Η ιστορία είναι βασισµένη εν µέρει 
στο Ιστορικό Υπόβαθρο  - Αναδροµή: Η Ανάπτυξη του 
Περιοδικού Πίνακα που έγραψε ο Peter Heering και τη 
Βιογραφία: Ντµίτρι Μεντελέγεφ που έγραψε η Emelia 
Dobrowolska. 
 

Το Περιοδικό Όνειρο του Ντµίτρι Μεντελέγεφ γράφηκε 
από τον Stephen Klassen µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (έργο: 518094-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUS-
CMP) και του Πανεπιστηµίου της Γουίνιπεγκ του Καναδά. Η 
δηµοσίευση αυτή αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και 
µόνον και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αυτή περιέχει.  

 


