Ντιμίτρι Ιβάνοβιτς Μεντελέγιεφ
Πνιινί επηζηήκνλεο, κέρξη ην 19ν αηώλα, πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ έλαλ ηξόπν λα
ηαμηλνκήζνπλ ηα ρεκηθά ζηνηρεία. Καλέλαο όκσο δελ θαηέιεμε ζε κηα ζεσξία πνπ
κπνξνύζε λα γίλεη απνδεθηή από ηελ επηζηήκε. Με ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ έθαλαλ νη
δηάθνξνη επηζηήκνλεο γηλόηαλ όιν θαη πην εκθαλέο όηη ππήξρε θάπνηνπ είδνπο
πξνηύπνπ ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ, αιιά ε απάληεζε ήηαλ πξνθαλέο, πην
πνιύπινθε. Ο άλδξαο, πνπ ζα ήηαλ ν επόκελνο πνπ ζα επηρεηξνύζε λα ιύζεη απηό ην
πξόβιεκα, ήηαλ ε κεγαιύηεξε ρεκηθή δηάλνηα πνπ εκθαλίζηεθε από ηνλ θαηξό ηνπ
Λαβνπαδηέ.
Σν 19ν αηώλα αλαδείρζεθε ζηε Ρσζία κηα νκάδα γεγελώλ επηζηεκόλσλ. Σα
πξνεγνύκελα ρξόληα όιε ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα ηεο απέξαληεο ρώξαο
αλαπηπζζόηαλ ζηελ Αθαδεκία ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο, ε νπνία
όκσο ηεινύζε ππό ηνλ έιεγρν Γεξκαλώλ θπξίσο επηζηεκόλσλ, γηαηί δελ ππήξραλ ηόηε
Ρώζνη επηζηήκνλεο. ηελ αξρή όκσο ηνπ αηώλα Ρώζνη επηζηήκνλεο ζπνύδαζαλ ζηα
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ζηε ζπλέρεηα επέζηξεςαλ ζηε Ρσζία γηα λα
θαηαιάβνπλ έδξεο ησλ δηθώλ ηνπο ζρνιώλ. Έηζη άλζηζε ε ξώζηθε επηζηήκε ζην
δεύηεξν κηζό ηνπ αηώλα θαη αλαδείρζεθαλ ζπνπδαίνη επηζηήκνλεο όπσο ν Νηηκίηξη
Μεληειέγηεθ.
Ο Νηηκίηξη Ιβάλνβηηο Μεληειέγηεθ γελλήζεθε ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1834 ή ζηηο 27
Ιαλνπαξίνπ ζύκθσλα κε ην παιαηό ηνπιηαλό εκεξνιόγην, ην νπνίν, εθείλε ηελ επνρή,
ήηαλ αθόκε ελ ρξήζεη ζηε Ρσζία. Ο Μεληειέγηεθ γελλήζεθε ζην Σνκπόιζθ ζηε
δπηηθή ηβεξία θαη ήηαλ ν κηθξόηεξνο από δεθαηέζζεξα ή δεθαεπηά αδέξθηα (θαλείο
δελ γλσξίδεη αθξηβώο ηνλ αξηζκό). Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ δηεπζπληήο ηνπ ηνπηθνύ
γπκλαζίνπ, αιιά ηπθιώζεθε ηε ρξνληά πνπ γελλήζεθε ν Νηηκίηξη θαη έηζη ηελ
αλαηξνθή ησλ παηδηώλ αλέιαβε ε κεηέξα ηνπ. Η κεηέξα ηνπ θαζώο δηέθξηλε ηηο
ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ηνπ Νηηκίηξη, κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπδύγνπ ηεο, ηαμίδεςε κε ην
Νηηκίηξη θαη κία αθόκε θόξε ηεο πνπ ήηαλ ειεύζεξε, 2.600 ρικ καθξηά πξώηα ζηε
Μόζρα θαη ηειηθά ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε, γηα λα ζπνπδάζεη ν Νηηκίηξη. Γηα θαιή
ηνπο ηύρε ν δηεπζπληήο ηνπ Κεληξηθνύ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ήηαλ παιηόο θίινο

ηνπ παηέξα ηνπ θαη έηζη παξαθάκπηνληαο ηε γξαθεηνθξαηία επηηξάπεθε ζην Νηηκίηξη
λα παξαθνινπζεί καζεκαηηθά θαη θπζηθέο επηζηήκεο.
Μεηά ηελ Αγία Πεηξνύπνιε ν Μεληειέγηεθ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Παξίζη θαη
έπεηηα ζηε Υατδειβέξγε, όπνπ θαη ήξζε ζε επαθή κε ζπνπδαίνπο ρεκηθνύο, πνπ
δίδαζθαλ ζηα παλεπηζηήκηα απηά. ην Παξίζη δνύιεςε καδί κε ηνλ Ρελό, ν νπνίνο
ήηαλ ν κεγαιύηεξνο πεηξακαηηζηήο ηεο επνρήο ηνπ, ελώ ζηε Υατδειβέξγε
επεξεάζηεθε θπξίσο από ηνλ Κίξρνθ. ηε Υατδειβέξγε πέξα από ηε θνίηεζε ηνπ ζην
παλεπηζηήκην δνύιεςε θαη κε ην ζπλεξγάηε ηνπ Κίξρνθ, ηνλ Μπνύλζελ, ζην
εξεπλεηηθό ηνπ εξγαζηήξην. ηε Υατδειβέξγε ν Μεληειέγηεθ βξέζεθε ζην ζσζηό
κέξνο ηε ζσζηή ζηηγκή. Γεδνκέλνπ όηη εξγαδόηαλ καδί κε ηνλ Μπνύλζελ, είρε ην
πξνλόκην λα έρεη άκεζε πξόζβαζε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο. Έηζη ζην δηάζηεκα απηό
νη γλώζεηο ηνπ γηα ηα ρεκηθά ζηνηρεία δηεπξύλζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό από ηηο
αλαθαιύςεηο πνπ γηλόηαλ γύξσ ηνπ.
Ο Μεληειέγηεθ όκσο είρε ηδηαίηεξα νμύζπκν ραξαθηήξα, ηόζν πνπ πνιιέο θνξέο
έβγαηλε εθηόο εαπηνύ. Έηζη θαη ζηε Υατδειβέξγε ην ηαπεξακέλην ηνπ απνδείρηεθε
αηηία θαηαζηξνθήο. Καζώο δελ ηα πήγαηλε θαιά κε ηνλ Μπνύλζελ, κεηά από έλα
μέζπαζκα ζπκνύ, όξκεζε έμσ από ηα εξγαζηήξηα νπξιηάδνληαο όηη δελ ζα
μαλαγπξίζεη πνηέ. ηέξεζε κε απηό ηνλ ηξόπν από ηνλ εαπηό ηνπ ηε δπλαηόηεηα λα
εξγαζηεί ζηα κεγαιύηεξα γεξκαληθά εξγαζηήξηα. Σν γεγνλόο απηό όκσο δελ ηνλ
απνζάξξπλε θαζόινπ. Μεηέηξεςε ην έλα από ηα δύν δσκάηηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ ζε
ηδησηηθό εξγαζηήξην θαη εθεί επηθεληξώζεθε ζηε κειέηε ηεο δηαιπηόηεηαο ηεο
αηζπιηθήο αιθνόιεο ζην λεξό, πνπ ήηαλ ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο.
Ο Μεληειέγηεθ είρε κηα ηδηαίηεξε ηθαλόηεηα, λα δηαθξίλεη νκνηόηεηεο κεηαμύ
θαηλνκεληθά άζρεησλ επξεκάησλ. Έηζη, ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο,
ζύληνκα εμειίρζεθε ζε κηα κειέηε γηα ηε θύζε ησλ δηαιπκάησλ, ε νπνία ηνλ
νδήγεζε ζε κηα βαζπζηόραζηε κειέηε ησλ αηόκσλ, ησλ κνξίσλ θαη ηνπ ζζέλνπο ησλ
ζηνηρείσλ.
Σν επηέκβξην ηνπ 1860 ζπγθιήζεθε ζηελ Καξιζξνύε ηεο Γεξκαλίαο ην πξώην
δηεζλέο ζπλέδξην ρεκείαο γηα λα δηαιεπθαλζεί ην δήηεκα πνπ είρε πξνθύςεη ζηελ
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ αηνκηθώλ βαξώλ θαη ησλ
ηζνδύλακσλ βαξώλ. Κάπνηνη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο ηα
ηζνδύλακα βάξε θαη θάπνηνη ηα αηνκηθά βάξε, ηα νπνία όκσο δελ ήηαλ ίζα κεηαμύ
ηνπο. ην ζπλέδξην απηό πήξε κέξνο θαη ν Μεληειέγηεθ, ν νπνίνο ζπγθινλίζηεθε
θαζώο πνηέ άιινηε δελ είρε μαλαθνύζεη λα ζπδεηηνύληαη κε ηόζν πάζνο επηζηεκνληθά
ζέκαηα. Ιδηαίηεξε εληύπσζε έθαλε ζηνλ Μεληειέγηεθ ε εηζήγεζε ηνπ Καληηζάξν. Ο
Καληηζάξν ππνζηήξημε κε έλζεξκν ηξόπν ηηο ηδέεο ηνπ γηα ην άηνκν. Σν άηνκν «είλαη
ην κηθξόηεξν ηκήκα ελόο ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε έλα κόξην ή κηα
έλσζε ηνπ. Μόλν ηέηνηνπ είδνπο πξαγκαηηθά αηνκηθά βάξε … κπνξνύζαλ λα
απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα κηα γελίθεπζε». Οη γλώζεηο ηνπ Μεληειέγηεθ γηα ην άηνκν
θαη ην αηνκηθό βάξνο πινύηηζαλ ζε βάζνο. Υσξίο ην δσηηθήο ζεκαζίαο ελλνηνινγηθό

πιαίζην ηνπ αηνκηθνύ βάξνπο, δελ ζα ήηαλ δπλαηή θακηά πξννπηηθή αλαθάιπςεο
ελόο πξνηύπνπ κε βάζε ηηο ηδηόηεηεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ.
Όηαλ ν Μεληειέγηεθ επέζηξεςε ζηε Ρσζία δηνξίζηεθε θαζεγεηήο Γεληθήο Υεκείαο
ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο ζε ειηθία κόιηο ηξηάληα δύν ρξνλώλ.
Γξήγνξα θαηάιαβε, όηη νη θνηηεηέο ηνπ δελ κπνξνύζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο
δηαιέμεηο ηνπ, γηαηί δελ είραλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο. Γελ είραλ κέρξη ηόηε έλα
βηβιίν Αλόξγαλεο Υεκείαο γηα λα κπνξνύλ λα κειεηνύλ. Έηζη απνθάζηζε λα γξάςεη
απηόο έλα.
ηηο αξρέο ηνπ 1869 είρε νινθιεξώζεη ηνλ πξώην ηόκν ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Αξρέο ηεο
ρεκείαο». Απηό ην ρξπζσξπρείν γλώζεσλ είρε κηα πνιύ θαζνξηζκέλε δνκή. Σα
ζηνηρεία καδί κε ηηο ελώζεηο ηνπο, θαηαρσξίδνληαλ ζε νκάδεο κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο,
κε ηελ θάζε κία λα πξνθύπηεη, θαηά θάπνην ηξόπν, από ηηο πξνεγνύκελεο ζηε ζεηξά.
Γηα παξάδεηγκα ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ ηόκνπ θαιύπηνληαλ ε νκάδα ησλ αινγόλσλ,
απνηεινύκελε από ην θζόξην, ην ριώξην, ην βξώκην θαη ην ηώδην. Δπεηδή ηα ζηνηρεία
απηά ζρεκαηίδνπλ άιαηα αληηδξώληαο κε ην λάηξην θαη ην θάιην, ήηαλ ινγηθό ν
δεύηεξνο ηόκνο ηνπ λα αξρίδεη κε ηελ νκάδα ησλ κεηάιισλ ησλ αιθαιίσλ, ε νπνία
πεξηείρε ην λάηξην θαη ην θάιην.
Σν πξσί ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1869, ηα δύν πξώηα θεθάιαηα είραλ νινθιεξσζεί.
Ο Μεληειέγηεθ αληηκεηώπηδε ηώξα ην πηεζηηθό πξόβιεκα κε ην πνηα νκάδα ζα
θαηαπηάλνληαλ ζηε ζπλέρεηα. Ήηαλ απαξαίηεην λα αλαθαιύςεη θάπνηα ππνθεηκεληθή
αξρή βάζεη ηεο νπνίαο ζα θαηαηάζζνληαλ ηα ζηνηρεία. Καη δελ ππήξρε θαηξόο γηα
ράζηκν: έπξεπε λα είρε ιύζεη ην δήηεκα κέζα ζην ζαββαηνθύξηαθν. Σε Γεπηέξα
έπξεπε λα πάξεη ην ηξέλν γηα ην Σβεξ όπνπ είρε λα κηιήζεη ζε κηα έλσζε ηπξνθόκσλ.
Ο Μεληειέγηεθ θάζηζε ζην αθαηάζηαην γξαθείν ηνπ θαη κε κεγάιε πξνζνρή άξρηζε
λα αλαζθαιεύεη ηηο εγθπθινπαηδηθέο ηνπ γλώζεηο γηα ηα ρεκηθά ζηνηρεία, ςάρλνληαο
λα βξεη θάπνην πξόηππν, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ζπλδέεη ηηο νκάδεο ησλ ζηνηρείσλ
κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο. Σν πξσί ηεο Γεπηέξαο ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ δελ είρε
θαηαιήμεη αθόκα ζε θάηη.
Από ηηο πξώηεο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε είρε πηζηεί πσο ην αηνκηθό βάξνο παίδεη
θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ ζηνηρείσλ, ελώ ηδηαηέηεξε έκθαζε έδηλε θαη
ζην ζζέλνο ησλ ζηνηρείσλ. Κάπνηα ζηηγκή, θαζώο έθαλε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο,
ηνπ ήξζε ε ηδέα λα ζπλδπάζεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ κε ην
αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη ηελ παζίεληδα. Όπσο δειαδή ζηελ παζίεληδα ηα
ηξαπνπιόραξηα ηαμηλνκνύληαη ζε ζηήιεο θαηά ρξώκα θαη ζε θάζε ζηήιε
ηαμηλνκνύληαη θαηά θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά, έηζη ζθέθηεθε λα ηαμηλνκήζεη θαη
ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζε ζηήιεο θαη ζεηξέο κε βάζε ην αηνκηθό ηνπο βάξνο θαη ηηο
ηδηόηεηέο ηνπο. Σόηε όκσο ηνλ πήξε ν ύπλνο πάλσ ζην γξαθείν ηνπ, θαζώο γηα λα
ιύζεη ην πξόβιεκα απηό πέξαζε άππλνο ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λύρηεο.
Όηαλ ν Μεληειέγηεθ μύπλεζε θώλαμε κε ραξά, πσο είδε ζην όλεηξν ηνπ έλαλ πίλαθα
όπνπ όια ηα ζηνηρεία βξίζθνληαλ ζηε ζέζε ηνπο, όπσο έπξεπε. Ο Μεληειέγηεθ, ζην

όλεηξν ηνπ, είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη όηαλ ηα ζηνηρεία ηαμηλνκνύληαη κε βάζε ην
αηνκηθό ηνπο βάξνο, νη ηδηόηεηεο ηνπο επαλαιακβάλνληαη αλά πεξηνδηθά δηαζηήκαηα.
Γηα ηνλ ιόγν απηό νλόκαζε ηελ αλαθάιπςε ηνπ Περιοδικό Πίνακα ηων ζηοιχείων.
Γύν εβδνκάδεο αξγόηεξα δεκνζίεπζε ηνλ πξώην απηό Πεξηνδηθό Πίλαθα ζηελ
ηζηνξηθή εξγαζία ηνπ « Έλα πξνηεηλόκελν ζύζηεκα γηα ηα ζηνηρεία ». ηνλ πίλαθα
απηό νη θάζεηεο ζηήιεο ηαμηλνκνύλ ηα ζηνηρεία θαηά ζεηξά απμαλόκελνπ αηνκηθνύ
βάξνπο, ελώ νη νξηδόληηεο γξακκέο ηαμηλνκνύλ ηα ζηνηρεία ζε νκάδεο κε παξόκνηεο
ηδηόηεηεο. Δπηπιένλ ζηνλ πίλαθα απηό ζηνηρεία κε ην ίδην ζζέλνο βξίζθνληαλ ζηελ
ίδηα νκάδα.

Ο πρώηος Περιοδικός Πίνακας ηοσ Μενηελέγιεθ

Ωζηόζν απηόο ν πξώηνο πίλαθαο εκθάληδε θάπνηεο αλσκαιίεο ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ
ζηνηρείσλ. Δάλ δειαδή όια ηα ζηνηρεία ηαμηλνκνύληαλ νξηδόληηα ζε νκάδεο, κε βάζε
ηηο ηδηόηεηεο ηνπο, απηό ζήκαηλε όηη γηα θάπνηα ζηνηρεία ην αηνκηθό ηνπ βάξνο δελ
ζπκβάδηδε κε ηελ αθξηβή αύμνπζα ζεηξά. Δπίζεο ζηνηρεία κε ην ίδην ζζέλνο δελ
βξίζθνληαλ ζηε ζσζηή νκάδα. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν Μεληειέγηεθ ακθηζβήηεζε
ην αηνκηθό βάξνο ηνπ ζηνηρείνπ, ζεσξώληαο όηη δελ είρε ππνινγηζηεί ζσζηά. Δδώ,
δηαθήξπμε αιαδνληθά, ε επηζηήκε έθαλε ιάζνο θαη απηόο ήηαλ πνπ είρε δίθην. Αθόκε
πην ηνικεξή ήηαλ ε πξόηαζε ηνπ γηα ηελ εξκελεία ησλ άιισλ αλσκαιηώλ ηνπ
Πίλαθα. Αλ δελ ππήξρε θάπνην ζηνηρείν πνπ λα ηαηξηάδεη ζην πξόηππν ηνπ, δειαδή
ζην πξόηππν ηνπ ζζέλνπο, πνιύ απιά ζε εθείλν ην ζεκείν άθελε έλα θελό.
Πξνέβιεςε όηη ηα θελά απηά κηα κέξα ζα ζπκπιεξώλνληαλ από ζηνηρεία πνπ δελ
είραλ αθόκε αλαθαιπθζεί. Γηα παξάδεηγκα ζηελ έλαηε νξηδόληηα γξακκή (ηελ νκάδα
ηνπ βνξίνπ) πξόβιεςε όηη ππήξρε έλα σο ηόηε άγλσζην ζηνηρείν κεηαμύ ηνπ αξγηιίνπ
θαη ηνπ νπξαλίνπ. Σν ζηνηρείν απηό ην νλόκαζε έθα-αινπκίλην, πξνβιέπνληαο όηη
όηαλ απηό αλαθαιπθζεί, ην αηνκηθό ηνπ βάξνο ζα είλαη 68, ελώ πξνέβιεςε αθόκα θαη
ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Καηά παξόκνην ηξόπν ζηελ νκάδα ηνπ άλζξαθα, πξνέβιεςε όηη
κεηαμύ ηνπ ππξηηίνπ θαη ηνπ θαζζηηέξνπ ζα αλαθαιύπηνληαλ έλα ζηνηρείν κε αηνκηθό
αξηζκό 72. Σν ζηνηρείν απηό ην νλόκαζε έθα-ππξίηην, ελώ θαη πάιη πξνέβιεςε ηηο
ηδηόηεηέο ηνπ.
Παξά ηηο παξαπάλσ αλσκαιίεο ν Μεληειέγηεθ ήηαλ πεπεηζκέλνο πσο είρε δίθην. Οη
δπηηθνί όκσο επηζηήκνλεο παξέκεηλαλ δηζηαθηηθνί. Πσο κπνξνύζε ν Μεληειέγηεθ λα
βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη νξηζκέλα αηνκηθά βάξε δελ έρνπλ ππνινγηζηεί ζσζηά;
Πνηνο είρε μαλαθνύζεη γηα κηα επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά
ιάζε; Πσο κπνξνύζε λα βαζίδεηαη έλαο επηζηεκνληθόο λόκνο ζε αλαθαιύςεηο πνπ
δελ έρνπλ γίλεη αθόκε; Απηή ε πεπνίζεζε γηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ αθόκε
αλαθαιπθζεί ήηαλ θαζαξή θαληαζηνπιεμία. Η ζέζε ηνπ Μεληειέγηεθ άξρηζε λα
γίλεηαη όιν θαη πην επηζθαιήο θαζώο πεξλνύζαλ ηα ρξόληα θαη δελ αλαθαιύπηνληαλ
λέα ρεκηθά ζηνηρεία. Σόηε, ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 1874 ν Πνι Λεθόθ ληε
Μπνπακπνληξάλ αλαθνίλσζε ζηελ Αθαδεκία ησλ Δπηζηεκώλ ζην Παξίζη, πσο
αλαθάιπςε έλα λέν ζηνηρείν.
Σν ρεκηθό απηό ζηνηρείν, ην νπνίν ν Λεθόθ νλόκαζε γάιιην, από ηε ρώξα ηνπ,
δηαπηζηώζεθε όηη είρε αηνκηθό βάξνο 69 θαη νη ηδηόηεηέο ηνπ ππνδείθλπαλ όηη αλήθε
ζηελ νκάδα ηνπ βνξίνπ, αλάκεζα ζην αξγίιην θαη ην νπξάλην. Σν λέν ζηνηρείν γάιιην
είρε αθξηβώο ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο πνπ είρε πξνβιέςεη ν Μεληειέγηεθ γηα ην έθααινπκίλην. Όηαλ όκσο ν Λεθόθ ππνιόγηζε ην εηδηθό βάξνο ηνπ γαιιίνπ, βξήθε όηη
ήηαλ 4,7 ελώ ν Μεληειέγηεθ είρε πξνβιέςεη όηη ην έθα-αινπκίλην ζα έρεη εηδηθό
βάξνο 5,9.
Μόιηο ν Μεληειέγηεθ πιεξνθνξήζεθε όηη ηα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ηνπ Λεθόθ δελ
ηαίξηαδαλ κε ηηο δηθέο ηνπ πξνβιέςεηο, έζηεηιε έμαιινο κία επηζηνιή ζηνλ Λεθόθ
ιέγνληαο ηνπ όηη ην δείγκα ηνπ δελ ήηαλ αξθεηά θαζαξό. Σνπ πξόηεηλε ηόηε λα
επαλαιάβεη ην πείξακα κε έλα άιιν πην θαζαξό δείγκα. Πξάγκαηη ν Λεθόθ απηή ηε

θνξά εξγάζηεθε πην ζρνιαζηηθά θαη βξήθε όηη ην εηδηθό βάξνο ηνπ γαιιίνπ ήηαλ 5,9
όπσο αθξηβώο είρε πξνβιέςεη ν Μεληειέγηεθ!
Πέληε ρξόληα αξγόηεξα ήξζε ε επηβεβαίσζε όηη ζίγνπξα απηό δελ ήηαλ θάηη ηπραίν.
Ο γεξκαλόο ρεκηθόο Κιέκελο Βίλθιεξ ζε κηα αλάιπζε ξνπηίλαο αλίρλεπζε ηελ
παξνπζία ελόο άγλσζηνπ σο ηόηε ζηνηρείνπ. Σν νλόκαζε γεξκάλην πξνο ηηκήλ ηεο
παηξίδαο ηνπ. Σν γεξκάλην είρε αθξηβώο ηηο ηδηόηεηεο ηηο νπνίεο είρε πξνβιέςεη ν
Μεληειέγηεθ γηα ην έθα-ππξίηην. Καλείο πηα δελ κπνξνύζε λα ακθηβάιεη γηα ηνλ
Πεξηνδηθό Νόκν ηνπ Μεληειέγηεθ. Έηζη πεξίπνπ 2.500 ρξόληα κεηά ηελ πξώηε
δηαηύπσζε ηεο έλλνηαο ηνπ αηόκνπ από ηνλ Λεύθηππν θαη ην Γεκόθξηην, ν
Μεληειέγηεθ κε ηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα πξόζζεζε ηε δηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ εμέιημε
ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο.
Ο Μεληειέγηεθ ήηαλ ζίγνπξνο όηη κηα ηέηνηα αλαθάιπςε ζα νδεγνύζε ηελ επηζηήκε
ζε ζεκαληηθέο πξνόδνπο. Τπέζεηε όηη ζηνπο κειινληηθνύο αηώλεο ν Πεξηνδηθόο
Πίλαθαο ζα κπνξνύζε ίζσο λα ππνδείμεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ ζύκπαληνο, ην πξόηππν
πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε ίδηα ε δσή, ή ίζσο αθόκε θαη ηα έζραηα κπζηηθά ηεο
ύιεο.
Πξέπεη σζηόζν ζην ζεκείν απηό λα αλαθεξζεί όηη ηελ ίδηα επνρή πνπ αλαθνίλσζε ν
Μεληειέγηεθ ην Νόκν ηεο Πεξηνδηθόηεηαο, έλαο άιινο επηζηήκνλαο αλαθνίλσζε
αλάινγεο απόςεηο κε ηνπ Μεληειέγηεθ ζηε δηθή ηνπ εξεπλεηηθή εξγαζία. Ο γεξκαλόο
Λόηαξ Μέγηεξ ην 1868 ζρεδίαζε ηνλ πίλαθα ηνπ ζε ζρεδόλ ηειηθή κνξθή, δελ ηνλ
δεκνζίεπζε όκσο κέρξη ην 1870 θαη ελώ είρε ήδε δεκνζηεπηεί ε εθδνρή ηνπ
Μεληειέγηεθ. Ο Μέγηεξ είρε επηθεληξσζεί θαηά ηε κειέηε ηνπ ζηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο
ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ, ελώ ν Μεληειέγηεθ αζρνιήζεθε κε ηηο ρεκηθέο ηνπο
ηδηόηεηεο.
Πνιύ πηζαλό δελ είλαη ηπραίν όηη νη δύν επηζηήκνλεο θαηέιεμαλ ζε παξόκνηα
ζπκπεξάζκαηα αλ αλαινγηζηνύκε ηα θνηλά ζεκεία ηεο δσήο ηνπο. Ο Μέγηεξ, ιίγα
ρξόληα αξγόηεξα κεηά ηνλ Μεληειέγηεθ, είρε ζπνπδάζεη θαη απηόο ρεκεία ζηε
Υατδειβέξγε θνληά ζηνλ Κίξρνθ, ελώ εξγάζηεθε θαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα
θνληά ζηνλ Μπνύλζελ. Δπηπιένλ είρε παξαθνινπζήζεη θαη απηόο ην πεξίθεκν
ζπλέδξην ηεο Καξιζξνύεο θαη είρε θαη απηόο εκπλεπζηεί από ηε θινγεξή νκηιία ηνπ
Καληηζάξν, πνπ ππεξάζπηδε ην δήηεκα ησλ αηνκηθώλ βαξώλ.
Ωζηόζν ν Μέγηεξ δελ είρε ην ζζέλνο, λα ππεξαζπηζηεί ηηο αλσκαιίεο πνπ πξνθαλώο
εκθάληδε θαη ν δηθόο ηνπ πεξηνδηθόο πίλαθαο, ππνζηεξίδνληαο όηη ε επηζηήκε έθαλε
ιάζνο ζηνπο ππνινγηζκνύο ηεο. Γελ κπνξνύζε λα εμεγήζεη επαξθώο ηα ζηνηρεία πνπ
έπεθηαλ εθηόο ζεηξάο θαηάηαμεο, απηά πνπ δελ θαίλνληαλ λα ηαηξηάδνπλ εθ πξώηεο
όςεσο κε ηελ νκάδα πνπ βξίζθνληαλ θαη θπζηθά δελ κπνξνύζε λα εμεγήζεη ηα
εμόθζαικα θελά. Αληίζεηα ν Μεληειέγηεθ δηάιεμε ηελ επίζεζε. Πξόηεηλε όηη, αλ ην
αηνκηθό βάξνο ελόο ζηνηρείνπ νδεγεί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε ιάζνο νκάδα ηνπ
Πεξηνδηθνύ Πίλαθα, ηόηε ε ηηκή ηνπ πξέπεη λα είλαη ιαλζαζκέλε. Ο Μέγηεξ δελ ήηαλ
πξόζπκνο λα θάλεη ηέηνην βήκα. Ο Μεληειέγηεθ ηειηθά απνδείρηεθε πσο είρε δίθην

ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αιιά γηα ην ηώδην θαη ην ηειινύξην ε ζεηξά ησλ
αηνκηθώλ βαξώλ ήηαλ πξάγκαηη ε αληίζηξνθε.
Θα πξέπεη εδώ λα ζεκεησζεί πσο όιεο νη πξνβιέςεηο ηνπ Μεληειέγηεθ δελ είραλ
επηπρέο απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα έλα ζηνηρείν νκόινγν ηνπ δεκεηξίνπ πνπ
ππνιόγηδε λα έρεη αηνκηθό βάξνο 54 δελ αλαθαιύθζεθε πνηέ. Δμάιινπ, πίζηεπε όηη
έπξεπε λα ππάξρνπλ θαη άιια ζηνηρεία κεηαμύ πδξνγόλνπ θαη ιηζίνπ, αθόκε κάιηζηα
θαη ζηνηρεία ειαθξύηεξα ηνπ πδξνγόλνπ: ην λεπηόλην κε αηνκηθό βάξνο 0,4 θαη ν
αηζέξαο κε αηνκηθό βάξνο 0,17.
Ο Πεξηνδηθόο Πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ ππέζηε αξθεηέο δηνξζώζεηο θαη αλαζεσξήζεηο
κεηά ηελ αξρηθή αλαθάιπςε από ηνλ Μεληειέγηεθ. Παξ’ όια απηά νη ζύγρξνλεο
εθδνρέο ηνπ πίλαθα βαζίδνληαη αλακθηζβήηεηα ζηελ δηθή ηνπ θεληξηθή δνκή. Η δνκή
απηή έδηλε ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ πίλαθα ν δηπιάζηνο αξηζκόο
ζηνηρείσλ από όζα αξρηθά είρε ππνινγηζηεί λα πεξηέρεη, ζπκπεξηιακβαλόκελεο κηαο
νιόθιεξεο λέαο νκάδαο θαη αξθεηώλ κεηαγελέζηεξσλ ππνδηαηξέζεσλ ησλ νκάδσλ
ησλ ζηνηρείσλ. Ωζηόζν ε ππξεληθή θπζηθή έρεη ζε κεγάιν βαζκό επηβεβαηώζεη ηελ
αξρηθή δηαίζζεζε ηνπ Μεληειέγηεθ όζνλ αθνξά ηα αηνκηθά βάξε, ηα άγλσζηα
ζηνηρεία θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο.
Σν 1955 αλαθαιύθζεθε ην εθαηνζηό πξώην ρεκηθό ζηνηρείν, ην νπνίν νλνκάζηεθε
κεληειέβην, ζε αλαγλώξηζε ηνπ κεγαιεηώδνπο επηηεύγκαηνο ηνπ Μεληειέγηεθ.
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