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Ιστορία των χημικών στοιχειών - Η ανακάλυψη στοιχειών και προέλευση 

των ονομάτων τους. 

(Μπορμπιλά Μ., Ρεκλείτη Π., Σταμάτη Π., Χαλδαίου Φ., Χατζηδημητρίου Ν., Χατζόπουλος Δ.,  

Χελιώτη Η., Τμ. Γ2) 

Χημικό στοιχείο, είναι οποιαδήποτε ουσία αποτελείται αποκλειστικά από άτομα με τον ίδιο 
αριθμό πρωτονίων στους πυρήνες τους (ατομικό αριθμό).  Για τον συμβολισμό του κάθε στοιχείου, 
χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα της λατινικής του ονομασίας (με κεφαλαίο). Στις περιπτώσεις 
που το αρχικό γράμμα είναι ίδιο στα ονόματα δύο ή περισσότερων στοιχείων χρησιμοποιείται και 
δεύτερο γράμμα του ονόματος του στοιχείου (αναγράφεται με μικρό). Ο Antoine de Lavoisier, 
πατέρας της σύγχρονης Χημείας, υπήρξε ο «νονός» αρκετών χημικών στοιχείων. Επειδή η 
επικρατούσα γλώσσα της επιστήμης την εποχή του Διαφωτισμού ήταν η ελληνική, τα περισσότερα 
χημικά στοιχεία έχουν ονόματα με Ελληνική προέλευση. 

Τα χημικά στοιχεία που γνωρίζουμε σήμερα είναι περίπου 120 και λέμε «περίπου» επειδή συχνά 
συμβαίνει να γίνεται γνωστό ότι ένα νέο στοιχείο ανακαλύφθηκε ή πιθανόν να ανακαλύφθηκε. Τα 
χημικά στοιχεία ανακαλύπτονται από τον άνθρωπο από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, σε 
διαδοχικές φάσεις. Η ιστορία της ανακάλυψης και της χρήσης των χημικών στοιχείων άρχισε μαζί 
με τις πρωτόγονες ανθρώπινες κοινωνίες που έβρισκαν κάποια φυσικά χημικά στοιχεία που 
υπάρχουν στη φύση, όπως ο χαλκός, ο χρυσός και ο συντηγμένος σίδηρος και λίγα άλλα μέταλλα 
από τα ορυκτά τους. Αρχικά οι αλχημιστές και οι χημικοί, μεταγενέστερα, ταυτοποίησαν πολλά 
περισσότερα, με σχεδόν όλα τα φυσικά υπάρχοντα χημικά στοιχεία να είναι ήδη γνωστά μέχρι 
1900. Οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων συχνά συνοψίστηκαν με τη σταδιακή ανάπτυξη του 
περιοδικού πίνακα των χημικών στοιχείων του Mendeleev (1869 μ.Χ), που οργανώνει τα χημικά 
στοιχεία κατά αύξοντα ατομικό αριθμό σε περιόδους και ομάδες που μοιράζονται ορισμένες 
«περιοδικές» φυσικές και χημικές ιδιότητες. Με εξαίρεση κάποια ασταθή και βραχύβια ραδιενεργά 
χημικά στοιχεία, όλα τα υπόλοιπα χημικά στοιχεία είναι (πλέον) διαθέσιμα βιομηχανικά, τα 
περισσότερα σε υψηλούς βαθμούς καθαρότητας. Παρατηρούμε ότι τα χημικά στοιχεία 
διακρίνονται σε μέταλλα, μεταλλοειδή και αμέταλλα.  

Παρακάτω ακολουθεί ένας παραστατικός πίνακας με τα στοιχεία που ήταν γνωστά σε διάφορες 
χρονικές στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας και της διαδρομής της επιστήμης της Χημείας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
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Εικόνα 1. Ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων 
(http://molwave.chem.auth.gr/chemhistory/name_of_elements.html). 

Τα ελαφρύτερα χημικά στοιχεία, που περιλαμβάνουν το υδρογόνο, το ήλιο, και σε μικρότερες 
ποσότητες, το λίθιο, το βηρύλλιο και το βόριο, θεωρείται ότι έχουν παραχθεί με διάφορες κοσμικές 
διεργασίες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Έκρηξης και το βομβαρδισμό με κοσμικές ακτίνες.  

Η παραγωγή των βαρύτερων χημικών στοιχείων, από τον άνθρακα ως τα πολύ βαρύτερα χημικά 
στοιχεία, έγινε με αστρική πυρηνοσύνθεση, και έγιναν διαθέσιμα για τα μεταγενέστερα ηλιακά 
συστήματα και το σχηματισμό των πλανητών με πλανητικά νεφελώματα και υπερκαινοφανείς 
αστέρες, που εκτοξεύουν τέτοια χημικά στοιχεία στο διάστημα. Η υψηλή αφθονία του οξυγόνου, 
του πυριτίου και του σιδήρου στη Γη αντανακλά τη συνηθισμένη παραγωγή τους σε τέτοια άστρα. 
Ενώ τα περισσότερα χημικά στοιχεία είναι γενικά «σταθερά», μια μικρή ποσότητα φυσικής 
μετατροπής του ενός χημικού στοιχείου σε ένα άλλο επίσης συμβαίνει με τη διάσπαση των 
ραδιενεργών χημικών στοιχείων, καθώς επίσης και με άλλες πυρηνικές διεργασίες που συμβαίνουν 
στη φύση. 

Τα 2/3 των χημικών στοιχείων που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη, μπορούν να βρεθούν στη 
φύση μὀνο με τη μορφή χημικών ενώσεών τους, αλλά και στο υπόλοιπο 1/3, συνήθως είναι πιο 
συνηθισμένο να βρεθούν και πάλι με τη μορφή χημικών ενώσεών τους. Σχετικά καθαρά δείγματα 
ελεύθερων χημικών στοιχείων είναι ασυνήθιστα στη φύση.  Ενώ όλα τα 94 φυσικά υπάρχοντα 
χημικά στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί σε δείγματα ορυκτών προερχόμενα από το γήινο φλοιό, μόνο 
μια μικρή μειοψηφία των χημικών στοιχείων είναι αναγνωρίσιμα, ως σχετικά καθαρά χημικά 
στοιχεία.  Ανάμεσα στα πιο συνηθισμένα από αυτά τα «εγγενή στοιχεία» είναι ο χαλκός, ο άργυρος, 
ο χρυσός, ο άνθρακας (σε τρεις αλλομορφές: γαιάνθρακας, γραφίτης και διαμάντι), το θείο και ο 
υδράργυρος. Όλα αυτά, εκτός από λίγα από τα πιο αδρανή χημικά στοιχεία, όπως τα ευγενή αέρια 
και μερικά από τα ευγενή μέταλλα, συνήθως βρίσκονται στη Γη στη μορφή χημικών ενώσεών τους.  
Ενώ περίπου 32 από τα χημικά στοιχεία υπάρχουν στη Γη σε μορφή (ελεύθερου) χημικού στοιχείου, 
τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε μίγματα. Για παράδειγμα, ο ατμοσφαιρικός αέρας (της 
Γης) αποτελείται κυρίως από ένα μείγμα αζώτου, οξυγόνου και αργού, και τα εγγενή στερεά 
στοιχεία βρίσκονται σε κράματα, όπως ο σίδηρος με το νικέλιο. 

Επί του παρόντος 118 χημικά στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί. Από αυτά τα 118 γνωστά χημικά 
στοιχεία, μόνο τα πρώτα 94 είναι γνωστό ότι έχουν βρεθεί με φυσικό τρόπο στη Γη. Επίσης, μόνο τα 
80 από αυτά είναι σταθερά, ενώ τα άλλα είναι ραδιενεργά, διασπώμενα σε ελαφρύτερα χημικά 
στοιχεία, με διάφορες ημιζωές, που κυμαίνονται από κλάσματα του δευτερολέπτου ως και 
δισεκατομμύρια έτη. Τα 24 βαρύτερα χημικά στοιχεία που δεν έχουν βρεθεί με φυσικό τρόπο στη 
Γη, ταυτοποιήθηκαν αφού παράχθηκαν τεχνητά ως συνθετικά προϊόντα με ανθρωπογενείς 
πυρηνικές αντιδράσεις. 

Μέσα από τη παρακάτω ιστορική αναδρομή, ας δούμε ποια χημικά στοιχεία ήταν γνωστά από την 
αρχαιότητα και ποια στοιχεία ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. 

A. Τα χημικά στοιχεία τα γνωστά από τους αρχαίους χρόνους 

Από την εμφάνιση του Homo habilis μέχρι και το 4000 π.Χ. περίπου, ένα διάστημα δύο 
εκατομμυρίων ετών, ο άνθρωπος κατασκεύαζε τα εργαλεία και τα όπλα του από πέτρα, ξύλο ή 
οστά. Η πέτρα ήταν το πιο ανθεκτικό από αυτά τα υλικά, επομένως τα λίθινα αντικείμενα είχαν τις 
περισσότερες πιθανότητες να διατηρηθούν μέχρι και σήμερα, ως τεκμήρια των αρχαίων 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αυτή η μακρά περίοδος είναι γνωστή ως Λίθινη Εποχή, ένας όρος 
που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ρωμαίο ποιητή Τίτο Λουκρήτιο Κάρο (95-55 π.Χ.) 

http://molwave.chem.auth.gr/chemhistory/name_of_elements.html
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και επαναφέρθηκε από έναν Δανό αρχαιολόγο, τον Christian Jurgensen Thomsen (1788-1865), το 
1834. 

Η Λίθινη Εποχή, με βάση τις εξελισσόμενες τεχνικές επεξεργασίας της πέτρας, χωρίζεται στην 
Παλαιολιθική, την Μεσολιθική και την Νεολιθική εποχή. Μερικές φορές, όμως, οι άνθρωποι της 
Λίθινης Εποχής έβρισκαν ορισμένες πέτρες που ήταν στιλπνές και βαρύτερες από τις συνήθεις 
πέτρες του ίδιου μεγέθους. Εξάλλου, όταν τις χτυπούσαν με ένα λίθινο σφυρί, δεν έσπαζαν όπως οι 
συνηθισμένες πέτρες, αλλά παραμορφώνονταν. Σήμερα υπάρχουν ψήγματα μετάλλων που είχαν 
υποστεί επεξεργασία από τον άνθρωπο γύρω στο 5000 π.Χ. ή και παλαιότερα. Λόγω της 
στιλπνότητάς τους και επειδή ο άνθρωπος, χτυπώντας τα με τον κατάλληλο τρόπο, μπορούσε να 
τους δώσει ενδιαφέροντα σχήματα, αρχικά χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά ως 
κοσμήματα. 

Οι πέτρες αυτές περιείχαν μέταλλα. Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικά μέταλλα, τα περισσότερα όμως 
απαντούν με τη μορφή ποικίλων ενώσεών τους στα διάφορα ορυκτά. Μόνο τα μέταλλα που είναι 
αδρανή και δεν οξειδώνονται εύκολα είναι πιθανόν να βρεθούν σε ελεύθερη κατάσταση, όπως 
λέγεται «αυτοφυή». Τα μέταλλα που έχουν στατιστικά μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν ως 
αυτοφυή είναι ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός. Η σπανιότητά τους είναι εμφανής και από το 
γεγονός ότι η ίδια η λέξη μέταλλο, που είναι ελληνική, προέρχεται από το ρήμα «μεταλλώ», που 
σημαίνει «ερευνώ, αναζητώ». 

 ΆΝΘΡΑΚΑΣ, C 

Ο άνθρακας (λατινικά: carbonium, αγγλικά: carbon) 
είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό 
σύμβολο C και ατομικό αριθμό 6. Είναι μέλος 
της δεύτερης περιόδου και της ομάδας 14 (πρώην IVA) 
του περιοδικού πίνακα. Ο άνθρακας είναι ένα από τα 
λίγα χημικά στοιχεία που είναι γνωστά από 
την Αρχαιότητα. Δρα σχεδόν πάντα ως 
αμέταλλο τετρασθενές στοιχείο, δηλαδή το άτομό του 
έχει τέσσερα ηλεκτρόνια διαθέσιμα για τη δημιουργία 
(συνήθως)  ομοιοπολικών χημικών δεσμών. Υπάρχουν 
τρία φυσικά ισότοπα άνθρακα, από τα οποία ο 12C και 
ο 13C είναι σταθερά, ενώ ο 14C είναι ραδιενεργό, 

με ημιζωή περίπου 5.730 έτη. Ο άνθρακας είναι το 15ο σε αφθονία χημικό 
στοιχείο στο φλοιό της Γης και το 4ο πιο άφθονο χημικό στοιχείο στο σύμπαν, μετά από 
το υδρογόνο, το ήλιο και το οξυγόνο. Είναι παρόν σε όλες τις γνωστές μορφές ζωής, ενώ 
στο ανθρώπινο σώμα ο άνθρακας είναι το δεύτερο πιο άφθονο χημικό στοιχείο, περίπου 18,5%, 
μετά το οξυγόνο. Αυτή η αφθονία του άνθρακα, σε συνδυασμό με τη μοναδική του ικανότητα να 
σχηματίζει τέτοια τεράστια ποικιλία οργανικών ενώσεων, που επιπλέον συχνά μπορούν και 
να πολυμερίζονται, σε σχετικά συνηθισμένες, για την επιφάνειας της Γης μας, συνθήκες, έκαναν 
αυτό το χημικό στοιχείο τη βάση κάθε γνωστής μορφής ζωής.Υπάρχουν αρκετές αλλοτροπικές 
μορφές του άνθρακα, από τις οποίες οι πιο γνωστές είναι ο γραφίτης, το διαμάντι και ο άμορφος 
άνθρακας. Οι φυσικές ιδιότητες των διαφόρων αλλομορφών του άνθρακα διαφέρουν πολύ. Όλες οι 
(γνωστές) αλλοτρομορφές του άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, είναι στερεές, με 
το γραφίτη να έχει την πιο  θερμοδυναμικά  σταθερή μορφή. 

Ιστορία 

Ο άνθρακας ανακαλύφθηκε κατά την Προϊστορία και ήταν γνωστό στις μορφές της αιθάλης και του 
ξυλοκάρβουνου από τους παλαιότερους ανθρώπινους  πολιτισμούς. Τα διαμάντια ήταν γνωστά 
πιθανώς από το 2500 π.Χ. στην Κίνα, ενώ ο άνθρακας με τη μορφή του ξυλοκάρβουνου παραγόταν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_2%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-12&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-13&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%89%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B3%CE%AE%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B3%CE%AE%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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κατά τη Ρωμαϊκή Εποχή με την ίδια χημεία που παράγεται και σήμερα, δηλαδή με θέρμανση μιας 
πυραμίδας από ξύλα καλυμμένης με πηλό, για να αποκλειστεί η είσοδος αέρα. 

 ΘΕΙΟ, S 

 Ένα από τα δύο μη μεταλλικά στοιχεία που ήταν γνωστά στους 
αρχαίους. Στα Ελληνικά είναι γνωστό ως θείο και σχετίζεται με 
την παρουσία του στα ηφαίστεια που θεωρούνταν κατεξοχήν 
μέρη διαμονής του θεού Ηφαίστου ή, σύμφωνα με άλλους, 
σχετίζεται και πάλι με τη φωτιά αλλά αυτή που εξαπέλυε με 
τους κεραυνούς του ο πατέρας θεών και ανθρώπων Ζεύς. 

Το σύμβολο και το όνομα του στοιχείου, sulfur έχουν Λατινική 
προέλευση (sulpur) αν και δεν είναι ξεκάθαρη η πηγή της. 
Επειδή υπάρχουν όμως αρκετές σχετικές ρίζες σε διάφορες 

Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, όπως π.χ. swefel, swebal, swel, φαίνεται ότι έχουν κοινή καταγωγή από 
την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και έχουν όλες το νόημα του υλικού που καίγεται. 

Η καύση του άλλωστε ήταν πολύ γνωστή από παλιά όσον αφορά τον απολυμαντικό της χαρακτήρα 
(μέσω των τοξικών οξειδίων του θείου που παράγονται) και αναφέρεται ήδη στους αρχαϊκούς 
χρόνους από τον Όμηρο ως μέσο εξαγνισμού. 

Στη σύγχρονη εποχή τα οξείδια του θείου αποτελούν ένα από τους περιβαλλοντικά επιζήμιους 
παράγοντες καθώς με την ενσωμάτωσή τους σε νέφη μετατρέπονται σε αντίστοιχα οξέα του θείου 
και η επακόλουθη βροχή μεταφέρει στην περιοχή όπου πέφτει ένα αραιό διάλυμα αρκετά ισχυρών 
οξέων (όξινη βροχή) που καταστρέφουν τόσο το έδαφος όσο και την υπάρχουσα βλάστηση καθώς 
και την επιφάνεια αρκετών ανθρώπινων κατασκευών. 

 ΣΙΔΗΡΟΣ, Fe 

 Ο σίδηρος είναι το 2ο σε αφθονία μέταλλο στον 
φλοιό της Γης (μόνο το αργίλιο υπάρχει σε 
μεγαλύτερες ποσότητες), αλλά εμφανίζεται 
πάντα ενωμένο με άλλα στοιχεία. Σε ελεύθερη 
μεταλλική μορφή υπάρχει μόνο σε μερικούς 
μετεωρίτες οι οποίοι τυπικά δεν αποτελούν 
μέρος της Γης. Κατά τα πρώτα στάδια του 
πολιτισμού, οι αρχαίοι έβρισκαν κατά καιρούς 
τέτοιους μετεωρίτες και τους χρησιμοποιούσαν. 

Ο σίδηρος, σε σύγκριση με τον χρυσό, τον άργυρο και τον χαλκό, είναι ένα μέταλλο με απωθητική 
εμφάνιση, αλλά οι αρχαίοι διαπίστωσαν γρήγορα ότι ο σίδηρος των μετεωριτών είναι πιο σκληρός 
και ανθεκτικός ακόμη και από τον ορείχαλκο. Επειδή διατηρούσε την κόψη του πολύ καλύτερα από 
τον ορείχαλκο, ο σίδηρος είχε μεγάλη ζήτηση για την κατασκευή των κοπτικών τμημάτων των 
εργαλείων. Το αποτέλεσμα είναι ότι στις περιοχές όπου άνθησαν παλαιοί πολιτισμοί δεν βρίσκουμε 
καθόλου σιδηρούχους μετεωρίτες, πράγμα που σημαίνει ότι είχαν χρησιμοποιηθεί. Οι αρχαίοι δεν 
μπορούσαν να εξαγάγουν σίδηρο από μεταλλεύματα. Χάρη στην φωτιά από ξύλο είχαν κατορθώσει 
να παραγάγουν με σχετική ευκολία χρυσό, άργυρο, χαλκό, μόλυβδο, κασσίτερο και, αργότερα, 
ακόμη και υδράργυρο, όχι όμως και σίδηρο. Ο δεσμός του σιδήρου με τις άλλες ύλες του 
μεταλλεύματος είναι πολύ πιο ισχυρός και χρειάζονται υψηλότερες θερμοκρασίες για την 
απελευθέρωσή του. 

Τελικά οι άνθρωποι παρασκεύασαν ξυλάνθρακα (κάρβουνο) καίγοντας ξύλα με ανεπαρκή παροχή 
αέρα, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται οι άλλες ουσίες και να παραμένει σχεδόν καθαρός ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
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άνθρακας. Ο ξυλάνθρακας καίγεται με ελάχιστη φλόγα, αλλά παράγει υψηλότερες θερμοκρασίες 
από το ξύλο. 

Γύρω στο 1500 π.Χ., οι Χετταίοι της Μικράς Ασίας ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να εξάγουν σίδηρο 
από ορισμένα μεταλλεύματα, θερμαίνοντάς τα με ξυλάνθρακα. Στην αρχή όμως ο σίδηρος τους 
απογοήτευσε. Στην καθαρή του μορφή είναι ανθεκτικός, αλλά όχι τόσο σκληρός όσο ο καλύτερος 
ορείχαλκος. (Ο σίδηρος των μετεωριτών δεν είναι καθαρός. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για 
ένα κράμα σιδήρου και νικελίου σε αναλογία 9 προς 1, κάτι που οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να 
παρασκευάσουν, αφού αγνοούσαν το νικέλιο). Το 1200 π.Χ., αναμφίβολα μετά από πολλές 
προσπάθειες και αποτυχίες, ανακαλύφθηκε ότι ο σίδηρος, αν τακεί με τον κατάλληλο τρόπο, 
μπορεί να προσλάβει πιο σκληρή μορφή. Αυτό συνέβη όταν ένα μέρος του άνθρακα που περιέχει 
το κάρβουνο αναμίχθηκε με τον σίδηρο και σχηματίστηκε το κράμα σιδήρου-άνθρακα που 
ονομάζουμε χάλυβα ή ατσάλι. Το 1000 π.Χ., αυτές οι ανθρακούχες μορφές σιδήρου μπορούσαν να 
παραχθούν σε ποσότητες, με αποτέλεσμα να αρχίσει η Εποχή του Σιδήρου, η περίοδος κατά την 
οποία ο σίδηρος ήταν το κύριο μέταλλο από το οποίο κατασκευάζονταν όπλα και εργαλεία. 

Ο αρχαιότερος κατεργασμένος σίδηρος που βρέθηκε χρονολογείται περίπου στα 3.500 π.Χ. και 
όπως αποδείχθηκε από τη σύνθεση του κράματός του, περιείχε μεγάλο ποσοστό νικελίου και κατά 
συνέπεια η πηγή του αποδίδεται με βεβαιότητα σε μετεωρίτη. Τέτοια πηγή προέλευσης είχαν τα 
πρώτα σιδερένια τεχνουργήματα των Αιγυπτίων και Σουμερίων. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού, το 
υλικό τους (κυρίως ο σίδηρος δηλαδή) χαρακτηρίστηκε ως θεϊκό. 

 ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ, Sn 

 Τα μεταλλεύματα χαλκού δεν είναι πάντοτε αμιγή. Μπορεί να 
περιέχουν και άλλες ουσίες, οι οποίες, όταν θερμανθούν, 
ενώνονται με τον χαλκό σχηματίζοντας ένα κράμα. Ένα τέτοιο 
μίγμα μετάλλων είναι αυτό που αποτελείται από χαλκό και 
αρσενικό. το αρσενικό όμως είναι δηλητήριο και οι άνθρωποι 
που το επεξεργάζονταν πιθανότατα θα αρρώσταιναν. Έτσι, αυτά 
τα μικτά μεταλλεύματα εγκαταλείφθηκαν. (Αυτή ήταν ίσως η 
πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία η ασφάλεια των 
εργαζομένων έπαιξε κάποιον ρόλο στην εξέλιξη στης 

τεχνολογίας). Ευτυχώς, ανακαλύφθηκε ένα άλλο μίγμα το οποίο έδινε με την τήξη του μια σκληρή 
μορφή χαλκού. Ήταν το μετάλλευμα κασσιτέρου και η νέα σκληρή μορφή ήταν στην 
πραγματικότητα ένα κράμα χαλκού-κασσιτέρου. Το κράμα ονομάσθηκε μπρούντζος, πιθανώς από 
μια περσική λέξη που σήμαινε «χαλκός». 

Ο μπρούντζος ήταν αρκετά σκληρός ώστε να μπορεί να ανταγωνισθεί την πέτρα. Η κόψη του 
διατηρούνταν περισσότερο και, φυσικά, όταν αμβλυνόταν μπορούσε να αποκατασταθεί με τα 
κατάλληλα χτυπήματα- αν και αυτό δεν χρειαζόταν να γίνεται συχνά. Ο μπρούντζος άρχισε να 
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για εργαλεία, όπλα και πανοπλίες. Το 3000 π.Χ., η Μέση 
Ανατολή είχε εισέλθει ήδη στην Εποχή του Ορειχάλκου, η οποία εξαπλώθηκε σιγά-σιγά προς όλες 
τις κατευθύνσεις, καθώς διαδόθηκαν οι μέθοδοι για την τήξη του χαλκού και την παρασκευή 
ορειχάλκου. 

Το μεγάλο πολιτιστικό προϊόν της Εποχής του μπρούτζου ήταν η Ιλιάδα του Ομήρου, η ιστορία του 
Τρωικού Πολέμου (1200 περίπου π.Χ.), στον οποίο τόσο οι Έλληνες όσο και οι Τρώες φορούσαν 
ορειχάλκινους θώρακες, κρατούσαν ορειχάλκινες ασπίδες και πολεμούσαν με ορειχάλκινα ξίφη και 
με λόγχες με ορειχάλκινες αιχμές. 
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Το σύμβολο του στοιχείου είναι Sn και αποτελεί συντομογραφία του stannum κι αυτό με τη σειρά 
του συνδέεται με το αρχαιότερο Ινδοευρωπαϊκό stagnum που είναι εμφανέστατο στους  Έλληνες 
ότι αναφέρεται σε κάτι που στάζει. Φυσικά η αναφορά γίνεται στο χαμηλό σημείο τήξης του 
καθαρού μετάλλου το οποίο φαίνεται να συμπεριφέρεται ως υγρό και να στάζει κατά τη διαδικασία 
καθαρισμού του ή της ανάμιξής του με άλλα μέταλλα για το σχηματισμό κράματος. 

Η Ελληνική ονομασία κασσίτερος σχετίζεται με τη ρίζα κασσ- που πιθανόν να σημαίνει τόπο 
προέλευσης. Η σύγχρονη αναφορά στο στοιχείο γίνεται ως Tin και μπορεί να ακολουθήσει μια 
πορεία μικρομετατροπών σε τοπικό επίπεδο από το αρχικό stannum μέσω του Ισπανικού estano 
στο Αγγλοσαξωνικό estean και τέλος στην τοπική διάλεκτο της Κορνουάλης που ήταν μεγάλος 
παραγωγός του μετάλλου τους πρώτους μ.Χ. αιώνες σε stean. 

 ΧΑΛΚΟΣ, Cu 

 Το χημικό στοιχείο χαλκός (cuprum) είναι μέταλλο με ατομικό 

αριθμό 29 και ατομικό βάρος 63,546. Έχει θερμοκρασία 

τήξης 1084,6 °C και θερμοκρασία βρασμού 2567 °C. Το 

σύμβολό του είναι Cu. Έχει κοκκινωπό χρώμα και 

είναι όλκιμος και ελατός. Ανήκει στην ομάδα της 1ης κύριας 

σειράς των στοιχείων μετάπτωσης. 

Ιστορία 

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ο χαλκός είναι το πρώτο από τα μέταλλα που χρησιμοποίησε ο 
άνθρωπος για την κατασκευή σκευών, εργαλείων και όπλων. Εκτιμάται ότι ο χαλκός έγινε γνωστός 
περίπου το 9.000 π.Χ., πιθανόν επειδή απαντά ως αυτοφυής και δεν απαιτεί μεταλλουργική 
διαδικασία για την Παρασκευή του σε καθαρή μορφή. 

Η χρήση καθαρού χαλκού ήταν γνωστή στη Μικρά Ασία από το 6.500 π.Χ. ενώ από τα μέσα της 4ης 
χιλιετίας άρχισε να αναπτύσσεται η μεταλλουργία που προκάλεσε και την αστικοποίηση 
της Μεσοποταμίας. Περί το 3.000 π.Χ. η χρήση χαλκού ήταν πλήρως διαδεδομένη στην Εγγύς 
Ανατολή. Η χρήση του ορείχαλκου ήταν ευρύτερα διαδεδομένη στη 2η χιλιετία μέχρι την 1η όπου 
ακολούθησε η ευρύτερη χρήση του σιδήρου.  

Είναι επίσης γνωστό ότι η μεταλλουργία του χαλκού ήταν ενεργή γενικότερα στο χώρο του Αιγαίου 
(π.χ. στην Σέριφο) κατά την διάρκεια της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, η οποία θεωρητικά 
σηματοδοτεί την έναρξη χρήσης του χαλκού για την κατασκευή εργαλείων, όπλων, 
χρηστικών αγγείων, κοσμημάτων κλπ. 

Το αγγλικό του όνομα copper προκύπτει από το λατινικό Cuprum, λέξη η οποία με τη σειρά της 
προέρχεται από το νησί της Κύπρου, όπου και εξορυσσόταν κατά την ρωμαϊκή εποχή. 

Πώς πήρε το όνομα του; 

Cu COPPER ΧΑΛΚΟΣ  π.χ. Το σύμβολο προέρχεται από το λατινικό Cuprum, Ρωμαϊκό όνομα της 
Κύπρου που φημιζόταν για τα ορυχεία χαλκού. Κατά την ρωμαϊκή κατοχή της Κύπρου η 
τροφοδοσία της Ρώμης σε χαλκό γινόταν αποκλειστικά από την Κύπρο, έτσι το μέταλλο 
έγινε γνωστό ως aes cyprium (κυπριακό μετάλλευμα). Σιγά-σιγά έμεινε το cyprium που έγινε cyprum 
από όπου και προέρχεται το copper. 

 ΧΡΥΣΟΣ, Au 

 Το πιο περιζήτητο από τα μέταλλα ήταν ο χρυσός, γιατί 
έχει το πιο όμορφο χρώμα (ένα λαμπερό κίτρινο) και 
ήταν το βαρύτερο και πιο αδρανές. Ο χρυσός έχει το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%AE%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%AE%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


7 
 

πλεονέκτημα να μην αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Το διεθνές όνομα του χρυσού είναι 
gold και είναι Αγγλοσαξωνικής προέλευσης με βάση τη ρίζα ghel που σημαίνει κίτρινο αστραφτερό. 

Αντίστοιχη είναι η λέξη που χρησιμοποιείται και σε άλλες γλώσσες. Το σύμβολο του στοιχείου είναι 
Au και προέρχεται από το Λατινικό aurum που σημαίνει κατά λέξη «αστραφτερή αυγή» και 
ανταποκρίνεται πλήρως στην εμφάνιση του μετάλλου. 

 

B. Αλχημιστική περίοδος 

Με τον όρο αυτό γίνεται αναφορά στην περίοδο που περιλαμβάνει τα Ελληνιστικά χρόνια, την 
περίοδο της άνθησης του Αραβικού πολιτισμού καθώς και τους Μέσους χρόνους της δυτικής 
Ευρώπης και ολοκληρώνεται την περίοδο της Αναγέννησης. Στην περίοδο αυτή η επιστήμη της 
Χημείας δεν υφίσταται ως διακριτή, όπως δεν υφίσταται και εξέλιξη στις επιστήμες γενικότερα. 

Τα χημικά στοιχεία ανακαλύπτονται από τον άνθρωπο από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, σε 
διαδοχικές φάσεις. Οι φάσεις αυτές δεν σχετίζονται ούτε με το είδος ούτε με τις ιδιότητες των 
στοιχείων παρά μόνο με την ανάγκη που είχε ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει κάποιο υλικό και με 
τις τεχνικές δυνατότητες που υπήρχαν κάθε περίοδο ώστε να ανιχνευθεί η παρουσία και να 
ταυτοποιηθεί ένα νέο στοιχείο. 

Η επικράτηση της φεουδαρχικής διακυβέρνησης στη δυτική Ευρώπη με άμεση εξάρτηση από την 
εκκλησία της Ρώμης, του θρησκόληπτου Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους και των διαρκών 
μεταβολών στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου μετά την άνοδο της Ρωμαϊκής εξουσίας, 
οδήγησαν στη δημιουργία του ρεύματος των Αλχημιστών οι οποίοι μπορεί να είχαν εσωτερικές ή 
πνευματικές αναζητήσεις οποιουδήποτε τύπου ωστόσο εκείνο που εντέχνως άφηναν να εννοηθεί 
είναι ότι ερευνούσαν είτε για το ελιξίριο της ζωής είτε για τη φιλοσοφική λίθο που θα επέτρεπε τη 
μετατροπή των κοινών μετάλλων σε χρυσό. 

 ΦΩΣΦΟΡΟΣ, P 

Οι αρχαίοι γνώριζαν εννέα στοιχεία ενώ τέσσερα ακόμη 
στοιχεία ήταν κατά πάσα πιθανότητα γνωστά και 
περιγράφηκαν από τους αλχημιστές του Μεσαίωνα και 
συγκεκριμένα ο φωσφόρος, το αρσενικό, το αντιμόνιο και 
ο ψευδάργυρος. Δεν είναι γνωστό ποιος ανακάλυψε αυτά 
τα στοιχεία και πότε.  Η κατάσταση άλλαξε όταν ο 
Γερμανός ερασιτέχνης χημικός Hennig Brand (πέθανε περί 
το 1710) άρχισε να αναζητά μια ουσία που θα του 
επέτρεπε να παρασκευάσει το χρυσό και για κάποιον 
λόγο, πίστευε ότι θα τη βρει στα ούρα. Πολλοί άλλοι 
αλχημιστές χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό το ξύδι. 
Στη σημερινή ορολογία θα λέγαμε ότι προσπαθούσαν να 
πετύχουν μια όξινη ή αλκαλική διαδικασία υδρόλυσης και 
πράγματι από τέτοιες διαδικασίες απομονώθηκαν πολλές 
νέες ουσίες ενώ παράλληλα προχώρησε η έρευνα σχετικά 
με τη δυνατότητα παρασκευής πιο πυκνών και άρα πιο 
δραστικών διαλυμάτων οξέων και βάσεων. 

Ο Brand δεν μπόρεσε βεβαίως να παρασκευάσει χρυσό, 
κατόρθωσε όμως, ίσως από το 1669 κιόλας, να 
απομονώσει μια λευκή κηρώδη ουσία, που καιγόταν 
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άμεσα στον αέρα και που, γι' αυτόν το λόγο την ονόμασε φωσφόρο (phosphorus) από τις ελληνικές 
λέξεις φως και φέρω. Η λάμψη του οφειλόταν στην αυτογενή καύση του φωσφόρου στον αέρα. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαδικασία που προαναφέρθηκε χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή 
φωσφόρου ως τα 1775 οπότε ο Scheele πέτυχε να παρασκευάσει το στοιχείο από κόκκαλα. 

C. Πρώιμη περίοδος της Χημείας 

Στην πρώιμη περίοδο της Χημείας η έκταση των μελετών ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Κείμενα των 
αρχαίων και των αλχημιστών ερευνώνται ξανά και γίνεται εκτενής χρήση των «συνταγών» της 
προηγούμενης περιόδου. Οι συνταγές αυτές σχετίζονται κυρίως με μεταλλουργικές διαδικασίες, 
αφού, η κεντρική κυρίως Ευρώπη, είχε περάσει μια μεγάλη περίοδο έντονης εκμετάλλευσης για 
κατασκευή εργαλείων και όπλων. 

 ΜΑΓΓΑΝΙΟ, Mn 

 Το μαγγάνιο είναι το χημικό στοιχείο με χημικό 
σύμβολο Mn και ατομικό αριθμό 25. Δεν έχει βρεθεί ως 
ελεύθερο στοιχείο στη φύση. Συχνά βρίσκεται σε ορυκτά σε 
συνδυασμό με σίδηρο. Ανήκει στην ομάδα της 1ης κύριας 
σειράς των μετάλλων μετάπτωσης. Χρησιμοποιείται   σε  
σημαντικά  βιομηχανικά  κράματα, ιδιαίτερα στον 
ανοξείδωτο χάλυβα.Ιστορικά,το μαγγάνιο ονομάστηκε έτσι 
από τον πυρολουσίτη και άλλα μαύρα ορυκτά από 
τη Μαγνησία της Ελλάδας, που επίσης έδωσε την ονομασία 
τους στο μαγνήσιο και στο μαγνητίτη. Κατά τα μέσα 
του 18ου αιώνα, ο σουηδογερμανός χημικός Καρλ Βίλχελμ 
Σέλε (Carl Wilhelm Scheele) χρησιμοποίησε πυρολουσίτη για 

την παραγωγή χλωρίου. Ο Σέλε και άλλοι γνώριζαν ότι ο πυρολουσίτης (που πλέον είναι γνωστό ότι 
περιέχει διοξείδιο του μαγγανίου, MnO2) περιείχε ένα νέο (για τότε) χημικό στοιχείο, αλλά δεν 
κατάφεραν να το απομονώσουν. Όμως, το 1774, ο Γιόχαν Γκότλιεμπ Γκαν (Johan Gottlieb Gahn) 
ήταν ο πρώτος που απομόνωσε ένα όχι χημικά καθαρό δείγμα μεταλλικού μαγγανίου, ανάγοντας 
διοξείδιο του μαγγανίου με άνθρακα. 

Ιστορία 

Η ιστορία του ονόματος του μαγγανίου είναι περίπλοκη. Στην αρχαία εποχή, δυο μαύρα ορυκτά 

από τη Μαγνησία της Ελλάδας ονομάζονταν και τα δυο «μάγνες», από την ονομασία του τόπου 

προέλευσής τους, αλλά θεωρούνταν ότι διέφεραν ως προς γένος. Το «αρσενικό», ο μάγνης, έλκυε 

το σίδηρο και ήταν σιδηρούχο ορικτό, γνωστό ως «μαγνητίτης», με κύριο χημικό συστατικό το 

επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου (Fe3O4), από τον οποίο μάλλον προήλθε ο όρος «μαγνήτης».Το 

«θηλυκό»,η «μάγνις»,δεν έλκυε το σίδηρο, αλλά χρησιμοποιούνταν για να αποχρωματίζει το γυαλί. 

Στις μέρες μας το δεύτερο ορυκτό είναι γνωστό ως πυρολουσίτης, με κύριο χημικό συστατικό το 

διοξείδιο του μαγγανίου. Ούτε ο μαγνητίτης αλλά ούτε και το μεταλλικό μαγνήσιο είναι μαγνητικά 

υλικά. Κατά το 16ο αιώνα, το διοξείδιο του μαγγανίου (MnO2) ονομάζονταν «μαγγανήσιο» 

(manganesum) από υαλουργούς, πιθανώς από παραφθορά και συνδυασμό δύο λέξεων, καθώς 

τόσο οι υαλουργοί, όσο και οι αλχημιστές έπρεπε να μπορούν να διαχωρίζουν τα δυο ορυκτά με 

την κοινή ονομασία, στην οποία δεν αναγνωρίζονταν τα γένη στα λατινικά, δηλαδή το «magnesia 

negra» (δηλαδή «μαύρη μαγνησία») και «magnesia alba» (δηλαδή «λευκή μαγνησία»), με κύριο 

συστατικό το οξείδιο του μαγγανίου (MnO), που επίσης ήταν χρήσιμο και στην υαλουργία. Ο Μισέλ 

Μερκάτι (Michele Mercati) ονόμασε τον πυρολουσίτη «magnesia negra manganesa», ενώ όταν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/25_(%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CE%A3%CE%AD%CE%BB%CE%B5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CE%A3%CE%AD%CE%BB%CE%B5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1774
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%80_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/16%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1


9 
 

τελικά το μέταλλο απομονώθηκε από το οξείδιο του μαγγανίου, έγινε γνωστό ως «manganese»(που 

αργότερα εξελληνίστηκε σε «μαγγάνιο»),με τη γερμανική του έκδοση να ήταν «mangen». 

Πώς πήρε το όνομα του; 

Mn MANGANESE Μαγγάνιο (C.W.Scheele-J.G.Gahn) Ο πυρολουσίτης (διοξείδιο του μαγγάνιου)   

ήταν γνωστός από την αρχαία εποχή, αλλά μέχρι τον 18ο αιώνα όλα τα ορυκτά του μαγγανίου 

θεωρούντο ως ορυκτά του μαγνησίου ή και του σιδήρου (μόλις το 1774 ο C.W. Scheele έδειξε ότι 

ο πυρολουσίτης περιείχε ένα άγνωστο ως τότε μέταλλο). Έτσι, ο πυρολουσίτης ονομαζόταν μαύρη 

μαγνησία ή και ψευδής μαγνήτης, αφού έμοιαζε με ορυκτό του σιδήρου αλλά δεν είχε μαγνητικές 

ιδιότητες. Ο αναγραμματισμός της λέξης magnesia σε manganesa, που πρέπει να έγινε κατά τους 

μεσαιωνικούς χρόνους, δημιούργησε τη ρίζα από την οποία προήλθε το όνομα του μετάλλου. 

 ΧΛΩΡΙΟ, Cl 

Το χλώριο (λατινικά: chlorum, αγγλικά: chlorine) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό 
σύμβολο Cl, ατομικό αριθμό 17. Έχει ατομικό βάρος 35,453 amu.Το χλώριο ανήκει 
στην ομάδα 17 (πρώην VIIA) του Περιοδικού Συστήματος, δηλαδή στα αλογόνα. Πιο συγκεκριμένα, 
είναι το δεύτερο ελαφρύτερο αλογόνο, μετά από το φθόριο (F). Οι ιδιότητές του είναι επί το 
πλείστον ενδιάμεσες μεταξύ αυτών του φθορίου και του βρωμίου (Br). Το χημικά καθαρό χλώριο, 
στις κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, δηλαδή σε θερμοκρασία 25 °C και υπό πίεση 1 atm, είναι 
κιτρινοπράσινο διατομικό αέριο. Το χλώριο έχει την υψηλότερη ηλεκτρονιακή συγγένεια και την 
τρίτη υψηλότερη ηλεκτραρνητικότητα από όλα τα χημικά στοιχεία, δηλαδή μετά από το φθόριο και 
το οξυγόνο μόνο. Για το λόγο αυτό, το (στοιχειακό) χλώριο είναι ισχυρό οξειδωτικό μέσο. Ελεύθερο 
(στοιχειακό) χλώριο είναι σπάνιο στη Γη, και, όταν υπάρχει, συνήθως είναι αποτέλεσμα άμεσης ή 
έμμεσης οξείδωσης από οξυγόνο (O). 

Ιστορία 

Το χλωριούχο νάτριο ήταν γνωστό από τους αρχαίους χρόνους. Η απομόνωση στοιχειακού χλωρίου 
έγινε από τον Σουηδό χημικό Καρλ Βίλχελμ Σέελε το 1774. Ο Σέελε παρήγαγε χλώριο με την 
αντίδραση υδροχλωρικού οξέος με διοξείδιο του μαγγανίου: 

4ΗCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

O Σέελε δεν κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι είχε ανακαλύψει ένα νέο χημικό στοιχείο. Μετά από 
τριάντα περίπου χρόνια, ο Σερ Χάμφρι Ντέιβι, ένας Άγγλος χημικός, απέδειξε ότι το χλώριο ήταν 
στοιχείο. 

Χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως βακτηριοκτόνο, το 1846 στη Βιέννη. Κατά τη διάρκεια του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε από Γερμανούς και Συμμάχους ως χημικό όπλο, με 
τρομακτικά αποτελέσματα στους ανθρώπους και στη γύρω πανίδα και χλωρίδα. Γύρω από τις 
θέσεις των μαχών πολλά δέντρα έχασαν το χρώμα των φύλλων τους και αρκετά λουλούδια άλλαξαν 
χρώμα. 

Πώς πήρε το όνομα του; 

Cl CHLORINE ΧΛΩΡΙΟ 1774 (C.W. Scheele): Από την ελληνική λέξη χλωρός = κιτρινοπράσινος, 
υποπράσινος, πρασινωπός. Το όνομα βέβαια οφείλεται στο χρώμα του ίδιου του (αερίου) 
στοιχείου. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/17_(%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B8%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CE%A3%CE%AD%CE%B5%CE%BB%CE%B5&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BC%CF%86%CF%81%CE%B9_%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF
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 ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ, Te 

 Το τελλούριο ανήκει στη 16η ομάδα του περιοδικού πίνακα, 
στην 5η περίοδο. 

Το τελλούριο ανακαλύφθηκε το 1782 από τον Φρανζ-Τζόζεφ 
Μύλλερ φον Ρέιχενσταϊν , στην Αψβουρκική Αυτοκρατορία, 
σε ορυκτό που περιείχε τελλούριο και χρυσό. Το 1798 ο Μάρτιν 
Χάιντριχ Κλάπροθ ονόμασε το (τότε) νέο στοιχείο από το 
λατινικό όνομα για τη Γη tellus.  

Κονιορτοποιείται εύκολα, είναι εύθραυστο, ήπια τοξικό και 
σπάνιο. 

Παράγεται ως παραπροϊόν παραγωγής χαλκού και μολύβδου. Χρησιμοποιείτε στην παραγωγή 
κραμάτων, ως καταλύτης στην  επεξεργασία του καουτσούκ και ως χρωστικό πρόσθετο σε γυαλιά 
και κεραμικά. 

 TITANIO, Ti 

 Το χημικό στοιχείο τιτάνιο (titanium) είναι πολύ ανθεκτικό, 
αργυρόλευκο,όλκιμο μέταλλο μικρής πυκνότητας. Ο ατομικός 
αριθμός του είναι 22 και η σχετική ατομική μάζα του 47,867. 
Το χημικό του σύμβολο είναι «Ti» και ανήκει στην ομάδα 4 
του περιοδικού πίνακα, στην περίοδο 4, στο d-block και στην 
1η κύρια σειρά των στοιχείων μετάπτωσης. Έχει θερμοκρασία 
τήξης 1668 °C και θερμοκρασία βρασμού 3287 °C. 

Το τιτάνιο είναι το 9ο πιο άφθονο στοιχείο και αποτελεί 
περίπου το 0,6 % w/w του στερεού φλοιού της Γης. Βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα έμβια όντα, τα 
πετρώματα, τα υδατικά συστήματα και τα εδάφη. Αφθονότερα από το τιτάνιο είναι κατά φθίνουσα 
σειρά τα χημικά στοιχεία: οξυγόνο, πυρίτιο, αργίλιο, σίδηρος, ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο,καλίο 

Εμφανίζεται στη φύση πάντα ενωμένο και στα ορυκτά του υπάρχει συνήθως οξυγόνο αλλά 
και αλκαλιμέταλλα, μέταλλα αλκαλικών γαιών, σίδηρος, μαγγάνιο, χαλκός, πυρίτιο κ.ά. Τα 
κυριότερα ορυκτά από τα οποία και εξάγεται είναι το ρουτίλιο (TiO2) και ο ιλμενίτης (Fe++TiO3) που 
είναι πολύ διασπαρμένα σε όλη τη Γη.  

Ιστορία 

Το τιτάνιο ανακαλύφθηκε το 1791 σε ένα ορυκτό στην Κορνουάλη της Αγγλίας από τον πάστορα και 

ερασιτέχνη γεωλόγο Ουίλιαμ Γκρέγκορ (William Gregor, 1761 – 1817) που ήταν τότε εφημέριος της 

ενορίας του χωριού Κριντ. Ο Γκρέγκορ, που ήταν πολύ ικανός στη χημική ανάλυση διαφόρων 

ουσιών και είχε ήδη αναλύσει με μεγάλη επιτυχία ουσίες όπως το ανθρακικό βισμούθιο και το 

τοπάζιο, ανακάλυψε σε ένα ρέμα στην κοντινή πεδιάδα της ενορίας Μάνακαν (Manaccan) μαύρη 

άμμα που έμοιαζε με πυρίτιδα, αποτελούνταν από κόκκους διαφόρων μεγεθών και σχημάτων και 

ελκύονταν από μαγνήτη. Η ανάλυση της άμμου που έκανε ο Γκρέγκορ έδειξε, όπως δημοσιεύθηκε 

την ίδια χρονιά στο γερμανικό επιστημονικό περιοδικό Crell’s Annalen, ότι αυτή αποτελούνταν 

κυρίως από δύο οξείδια. 

Πώς πήρε το όνομα του; 

Ti TITANIUM ΤΙΤΑΝΙΟ 1791 (W.Gregor): Από το όνομα των μυθικών Τιτάνων, με αφορμή την 

εξαιρετική αντοχή του μετάλλου. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%AE%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%AE%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
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D. Νέα περίοδος της Χημείας 

Εκείνη την εποχή ήταν γνωστές 38 περίπου χημικές ουσίες που σήμερα αναγνωρίζονται ως 
στοιχεία. Οι περισσότερες από αυτές ήταν μέταλλα. Υπήρχαν επίσης μερικές ουσίες για τις οποίες 
οι επιστήμονες γνώριζαν ότι είναι οξείδια –ενώσεις του οξυγόνου με κάποιο μέταλλο- αλλά δεν 
είχαν βρει τρόπο να τις διασπάσουν και να απομονώσουν το ελεύθερο μέταλλο. 

Όλες οι συνήθεις χημικές μέθοδοι με τις οποίες είχαν απομονωθεί άλλα μέταλλα είχαν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές. Ήταν γνωστό, όμως, ότι με το ηλεκτρικό ρεύμα είχε επιτευχθεί η διάσπαση 
μορίων του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο, μια διάσπαση που επίσης δεν επιτυγχάνεται με τις 
συνήθεις χημικές μεθόδους. Επομένως το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλεί επίσης τη 
διάσπαση αυτών των οξειδίων. 

Ο Davy ενδιαφέρθηκε για το πρόβλημα και κατασκεύασε μια ηλεκτρική στήλη με 250 μεταλλικές 
πλάκες, την ισχυρότερη που είχε κατασκευασθεί ως τότε. Η εποχή του ηλεκτρισμού έμπαινε στην 
περιοχή της Χημείας και μάλιστα πολύ δραστικά καθώς έδωσε τη δυνατότητα για την απομόνωση 
πολλών από τα πιο δραστικά στοιχεία. 

 Νάτριο Na – Κάλιο K – Μαγνήσιο Mg - Ασβέστιο Ca – Βάριο Ba 

Στις 6 Οκτωβρίου του 1807, ο Davy (Sir Humphry Davy, 1778 –1829), διοχέτευσε ηλεκτρικό ρεύμα 
διά μέσου τηγμένης ανθρακικής ποτάσας, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί ένα μέταλλο το οποίο 
ονόμασε potassium (= κάλιο). 

Όταν τα μικρά στιλπνά σφαιρίδια του μετάλλου έρχονταν σε επαφή με το νερό, διασπούσαν τα 
μόρια του νερού καθώς το μέταλλο ενωνόταν και πάλι με το οξυγόνο, ενώ το απελευθερούμενο 
υδρογόνο θερμαινόταν τόσο πολύ ώστε αναφλεγόταν. Μια εβδομάδα αργότερα, ο Davy 
απομόνωσε το νάτριο από ανθρακικό νάτριο με ανάλογη διαδικασία. 

Τον επόμενο χρόνο, χρησιμοποιώντας παρόμοιες μεθόδους, ο Davy απομόνωσε τα στοιχεία βάριο, 
ασβέστιο και μαγνήσιο. Όλα είναι πολύ ενεργά στοιχεία, που παρουσιάζουν πολύ ισχυρό δεσμό με 
το οξυγόνο και δεν μπορούν να απομονωθούν εύκολα με μη ηλεκτρικές μεθόδους. Αυτές οι 
ανακαλύψεις προκάλεσαν τεράστια αίσθηση στον επιστημονικό κόσμο και είχαν ως αποτέλεσμα να 
γίνουν πολλές έρευνες στον τομέα της ηλεκτροχημείας. 

Νάτριο. Το όνομα σόδα χαρακτήριζε σε κάποιες Ευρωπαϊκές γλώσσες από πολύ παλιά το 
ανθρακικό νάτριο ενώ το καθαυτό Αιγυπτιακό όνομα της ουσίας πέρασε μέσω του Ελληνικού 
νίτρον στα Λατινικά ως νάτρον και έδωσε στο στοιχείο το όνομα που επιθυμούσε ο Berzelius το 
1813. Ο Davy φυσικά είχε προτείνει τον όρο sodium με το οποίο είναι γνωστό το στοιχείο στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Η επιθυμία του Berzelius διατηρήθηκε εν μέρει καθώς το σύμβολο του 
στοιχείου δεν είναι το So αλλά το Na. 

Κάλιο. Ανάλογη είναι και η περίπτωση του στοιχείου αυτού με τον Davy να δίνει το κοινό σήμερα 
όνομα potassium ενώ ο Gilbert στα 1809 το χαρακτήρισε ως kalium και το σύμβολο Κ έμεινε για να 
δηλώνει το συγκεκριμένο στοιχείο. 

Μαγνήσιο. Το όνομα ήταν σε χρήση από πολύ παλιά αναφερόμενο στη μαγνησία γη, με σαφή την 
ένδειξη προέλευσης από την περιοχή της Μαγνησίας. Η λευκή μαγνησία όπως ήταν γνωστή στους 
μέσους χρόνους (magnesia alba) είχε περίπου την ακόλουθη σύσταση MgCO3.Mg(OH)2. 

Ασβέστιο. Ο ασβέστης, ως δομικό υλικό, χρησιμοποιούταν από τους Προϊστορικούς Χρόνους 
(περίπου από το 14.000 π.Χ.). Η πρώτη καταγεγραμμένη ασβεστοκάμινος, χρονολογείται από το 
2.500 π.Χ. και βρέθηκε στην πόλη Khafajah της Μεσοποταμίας. Η επίσημη ονομασία του ασβεστίου 
«calcium» προέρχεται από την λατινική λέξη calx, που σημαίνει «ασβέστης». 
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Βάριο. Το όνομα του βαρίου προέρχεται από την ελληνική λέξη βαρύς, που αποδίδεται στην πολύ 
υψηλή πυκνότητα των ορυκτών στα οποία απαντάται. Οι αλχημιστές του Μεσαίωνα γνώριζαν 
κάποια ορυκτά του βαρίου, τα οποία τους είχαν κινήσει το ενδιαφέρον αφού είχαν την ικανότητα, 
μετά από έκθεσή τους στο φως, να λάμπουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ο Σουηδός χημικός Carl Wilhelm Scheele (1742–1786), διατύπωσε το 1774 πως το ορυκτό βαρίτης 
(BaSO4) περιείχε ένα νέο στοιχείο, αλλά δεν κατάφερε να απομονώσει το βάριο, παρά μόνο το 
οξείδιό του, BaO. Δύο χρόνια αργότερα, ο Σουηδός χημικός και μεταλλουργός Johan Gottlieb Gahn 
(1745-1818) απομόνωσε, μετά από παρόμοια μελέτη, επίσης το οξείδιο του βαρίου. 

 ΠΥΡΙΤΙΟ, Si 

 Το πυρίτιο (λατινικά silicium και αγγλικά: silicon) είναι 

το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο Si, ατομικό 

αριθμό 14 και ατομική μάζα 28,0855 amu. 

Είναι τετρασθενές μεταλλοειδές, που ανήκει 

στην ομάδα 14 (πρώην IVA) του περιοδικού πίνακα μαζί με 

τον άνθρακα, το γερμάνιο, τον κασσίτερο και 

το μόλυβδο. Το πυρίτιο και οι ενώσεις του έχουν 

πολλές βιομηχανικές χρήσεις. Το περισσότερο πυρίτιο 

χρησιμοποιείται εμπορικά χωρίς να διαχωριστεί και συχνά 

με λίγη επεξεργασία των ενώσεών του που λαμβάνονται από τη φύση. 

Ιστορία 

Παράχθηκε και χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά σε καθαρή μορφή το 1823. Το 1808 του δόθηκε το 
λατινικό του όνομα silicium. Το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) τράβηξε την προσοχή του Αντουάν 
Λωράν Λαβουαζιέ (Antoine Lavoisier), το 1787, που υποπτεύθηκε ότι είναι οξείδιο ενός χημικού 
στοιχείου. Ύστερα από μια απόπειρα να απομονώσει το πυρίτιο  το 1803, ο Σερ Χάμφρι Ντέιβι (Sir 
Humphry Davy) πρότεινε την ονομασία «silicium» για το πυρίτιο, από το λατινικό πρόθεμα «silex», 
που προέρχεται με τη σειρά του από τη λατινική λέξη «silicis», που στα ελληνικά σημαίνει 
πυρόλιθος, και την κατάληξη «-ium», που χρησιμοποιούνταν (τότε τουλάχιστον) για τα χημικά 
στοιχεία που θεωρούνταν ότι είναι μέταλλα.Οι Ζοζέφ Λουί Γκαι-Λυσάκ (Joseph Louis Gay-Lussac) 
και Λουί Ζακ Τενάρ (‘Louis Jacques Thénard) θεωρείται ότι παρήγαγαν χημικά μη καθαρό άμορφο 
πυρίτιο, θερμαίνοντας πρόσφατα απομονωμένο μεταλλικό κάλιο (K) μαζί με τετραφθοριούχο 
πυρίτιο (SiF4), αλλά δεν το καθάρισαν, δεν το χαρακτήρισαν, ούτε το ταυτοποίησαν ως ένα νέο (για 
τότε) χημικό στοιχείο. Η σημερινή αγγλόφωνη ονομασία του πυριτίου, δηλαδή «silicon», δόθηκε 
στο (νέο τότε χημικό στοιχείο) πυρίτιο το 1817, από το Σκώτο χημικό Τόμας Τόμσον (Thomas 
Thomson). Αυτή η ονομασία προήλθε από την ονομασία που έδωσε (στο στοιχείο) ο Σερ Χάμφρι 
Ντέιβι, αλλά ο Τόμας Τόμσον αντικατέστησε την κατάληξη «-ium» με την κατάληξη «-on», για να 
ταιριάζει με τις καταλήξεις των αμετάλλων χημικών στοιχείων βόριο (B, boron) 
και άνθρακα (C, carbon). To 1823 ο Γιονς Γιάκομπ Μπερζέλιους (Jöns Jakob Berzelius) παρήγαγε 
άμορφο πυρίτιο χρησιμοποιώντας περίπου την ίδια μέθοδο με τους Ζοζέφ Λουί Γκαι-Λυσάκ και 
Λουί Ζακ Τενάρ, δηλαδή επίσης με μεταλλικό κάλιο, αλλά χρησιμοποίησε φθοροπυριτικό κάλιο 
(K2SiF6), ως πηγή πυριτίου. Επιπλέον καθάρισε το προϊόν που έλαβε με επανειλημμένες εκπλύσεις. 
Συνεπώς, συνήθως αυτός (ο Γιονς Γιάκομπ Μπερζέλιους) πιστώνεται την ανακάλυψη του πυριτίου. 

Το πυρίτιο στην πιο συνηθισμένη του κρυσταλλική μορφή παράχθηκε για πρώτη φορά το 1854 από 
τον Χενρύ Έτιενν Σαιντέ-Κλαιρ Ντεβίλλ (Henri Étienne Sainte-Claire Deville). Ηλεκτρόλυσε μη καθαρό 
μικτό χλωρίδιο νατρίου και αργιλίου, που περιείχε περίπου 10% πυρίτιο. Έτσι ήταν ικανός να λάβει 
ελαφρώς μη καθαρή (την κρυσταλλική) αλλομορφή του πυριτίου το 1854[14]. Αργότερα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Amu
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD_%CE%9B%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BD_%CE%9B%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD_%CE%9B%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BD_%CE%9B%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BC%CF%86%CF%81%CE%B9_%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9B%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CF%83%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CE%BD%CF%81%CF%8D_%CE%88%CF%84%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD-%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BB%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF#cite_note-14
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αναπτύχθηκαν πιο αποτελεσματικές οικονομικά μέθοδοι για την απομόνωση πυριτίου σε αρκετές 
αλλομορφές του, με πιο πρόσφατα παραχθείσα αλλομορφή το σιλικένιο. 

Η Σίλικον Βάλλεϋ (Silicon Valley, Κοιλάδα Πυριτίου) φέρει το όνομα του πυριτίου από τότε το 
στοιχείο αυτό έγινε η βάση των τεχνολογιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 
συγγενών βιομηχανιών. Άλλες γεωγραφικές τοποθεσίες που έχουν διασυνδέσεις με τις βιομηχανίες 
αυτές έχουν επίσης ως «συστατικό» της ονομασίας τους τη λέξη silicon. Σχετικά παραδείγματα 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τοπωνύμια: Σίλικον Φόρεστ (Silicon Forest, Δάσος Πυριτίου) 
στο Όρεγκον, Σίλικον Χιλς (Silicon Hills, Λόφοι Πυριτίου) στο Ώστιν του Τέξας, Σίλικον Σάξονυ (Silicon 
Saxony, Σαξωνία Πυριτίου) στη Γερμανία, Σίλικον Βάλλεϋ στην Ινδία, Σίλικον Μπόρντερ (Silicon 
Border, Σύνορο Πυριτίου) στο Μεξικό, Σίλικον Φεν (Silicon 
Fen, Βάλτος Πυριτίου)στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας, Σίλικον Ραουνταμπάουτ (Silicon Roundabout, 
Κυκλικός κόμβος Πυριτίου) στο Λονδίνο, Σίλικον Γκλεν (Silicon Glen, Λαγκάδι Πυριτίου) της Σκωτίας 
και Σίλικον Γκορτζ (Silicon Gorge, Φαράγγι Πυριτίου) στο Μπρίστολ της Αγγλίας. 

Πώς πήρε το όνομα του; 

Si SILICON ΠΥΡΙΤΙΟ 1823 (J.J.Berzelius): Ονομάστηκε έτσι γιατί βρίσκεται στον πυρόλιθο. Ο 
πυρόλιθος ή πυρίτης λίθος είναι από τα σώματα που συνδέονται με την ιστορία του ανθρώπινου 
γένους: χρησίμευε για την Παρασκευή εργαλείων ήδη κατά την παλαιολιθική εποχή. Το όνομα του 
πυρίτη λίθου (στον οποίο περιέχεται το οξείδιο του στοιχείου) προέρχεται από τη λέξη πυρ = 
φωτιά. Να σημειωθεί εδώ ότι πυρόλιθος είναι και η τσακμακόπετρα. Το σύμβολό του προέρχεται 
από το λατινικό silex = πυρόλιθος απ’ όπου πήρε και την ονομασία του ο χαλαζίας (silica) που είναι 
οξείδιο του πυριτίου. 

 ΑΡΓΙΛΙΟ, Al 

Το Αλουμίνιο ανήκει στην 13η ομάδα του περιοδικού 
πίνακα. Είναι το πιο άφθονο μέταλλο στον φλοιό της Γης και 
το τρίτο πιο άφθονο χημικό στοιχείο στον πλανήτη μας. 

Το αργίλιο ανακαλύφθηκε, ως στοιχείο, το 1808 από τον 
Σερ Χάμφρι Ντέιβι, ο οποίος και του έδωσε το όνομα, αρχικά 
«αλούμιο» και αργότερα «αλουμίνιο», αφού το στοιχείο 
προερχόταν από το οξείδιό του, την αλουμίνα.  

Έχει χαμηλό βάρος, υψηλή αντοχή σε διάβρωση και 
μηχανικές καταπονήσεις, είναι μαλακό, όλκιμο και καλός 

αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. 

Χρησιμοποιείτε στην αεροναυπιγική, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη βιομηχανία αθλητικών 
ειδών, στην υαλουργία, στο λέιζερ, στην κατασκευή αλουμινόχαρτου, κουτιών για ποτά, εργαλείων 
κουζίνας κ.α.  

 ΣΚΑΝΔΙΟ, Sc 

Το σκάνδιο είναι χημικό στοιχείο με σύμβολο Sc και ατομικό αριθμό 21. Είναι ένα 
αργυρόλευκο μέταλλο, το οποίο ιστορικά κατατάχθηκε 
μερικές φορές στις σπάνιες γαίες μαζί με το ύττριο και 
τις λανθανίδες. Το 1879 ο Λαρς Φρέντρικ Νίλσον (Lars 
Fredrik Nilson) και η ομάδα του, ανακάλυψαν το νέο (τότε) 
χημικό στοιχείο με φασματοσκοπική ανάλυση, σε 
μεταλλεύματα ευξενίτη και γαδολινίτη από τη Σκανδιναβία, 
εξ ου και η ονομασία του.Το σκάνδιο ανευρίσκεται στα 
περισσότερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών και ουρανίου, 
αλλά εξάγεται από αυτά μόνο σε λίγα ορυχεία παγκοσμίως. 
Χάρη στη μικρή του διαθεσιμότητα και τις δυσκολίες της απομόνωσης μεταλλικού σκανδίου, κάτι 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%92%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%8B
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8F%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD_(%CE%A4%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%A3%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BE%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%92%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%8B_(%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%84%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
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που έγινε εφικτό το 1937, χρειάστηκε να φθάσει η δεκαετία του 1970 πριν ανακαλυφθούν οι 
πρώτες εφαρμογές του. Τότε ανακαλύφθηκαν τα θετικά αποτελέσματα από τη 
δημιουργία κραμάτων του με αλουμίνιο. Αυτά τα κράματα παραμένουν η κύρια πρακτική 
εφαρμογή του σκανδίου. 

Ιστορία 

Ο Μεντελέγιεφ προέβλεψε την ύπαρξη ενός χημικού στοιχείου, που ονόμασε «εκαβόριο», 
με ατομική μάζα 40-48 amu το 1869. Δέκα χρόνια αργότερα ο Λαρς Φρέντρικ Νίλσον (Lars Fredrik 
Nilson) ανακάλυψε το τότε νέο χημικό στοιχείο σε μεταλλεύματα ευξενίτη και γαδολινίτη από τη 
Σκανδιναβία. Κατάφερε να απομονώσει 2 g οξείδιο του σκανδίου (Sc2O3) με υψηλή καθαρότητα. Το 
ονόμασε «σκάνδιο», από τη λατινική λέξη «Scandia» που σημαίνει Σκανδιναβία. Ο Νίλσον (Nilson) 
δεν γνώριζε τότε την πρόβλεψη του Μεντελέγιεφ, αλλά ο Per Teodor Cleve αναγνώρισε τη 
συνεισφορά και τον ανέφερε.. 

Το μεταλλικό σκάνδιο απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1937 με ηλεκτρόλυση του (σχετικά) 
εύτηκτου μίγματος χλωριούχου καλίου (KCl), χλωριούχου λιθίου (LiCl) και χλωριούχου 
σκανδίου (ScCl3), στου 700-800 °C. Η πρώτη λίβρα 99% καθαρού σκανδίου παράχθηκε το 1960. Η 
πρώτη χρήση του για παραγωγή κράματος με αλουμίνιο έγινε το 1971, ως αμερικανική πατέντα, 
αλλά πολύ σύντομα ανάλογα κράματα ανέπτυξε και η τότε ΕΣΣΔ . 

Πώς πήρε το όνομα του; 

Sc SCANDIUM ΣΚΑΝΔΙΟ 1879 (L.F.Nilsen): Το όνομα οφείλεται στη σκανδιναβική (scandia) 
προέλευση των ορυκτών στα οποία βρέθηκε το στοιχείο. 

 ΦΘΟΡΙΟ, F 

Το φθόριο είναι χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 9.  

Έχοντας την εξαιρετικά υψηλή του δραστικότητα, το στοιχειακό φθόριο 
δεν είχε απομονωθεί παρά μόνο πολλά χρόνια μετά την ταυτοποίηση 
του φθορίτη. Η διαδικασία αυτή είναι εφικτή μόνο ηλεκτρολυτικά και 
κάτω από εξαιρετικά προσεκτικές συνθήκες, αφού το παραγόμενο 
διφθόριο αντιδρά, συχνά βίαια, με πάρα πολλά υλικά, ακόμη και με 
τα ευγενή αέρια. Τελικά, το 1886 κατορθώθηκε η απομόνωση του 
διφθορίου από τον Ανρί Μουασάν, έπειτα από πολύχρονες (περίπου 74 
χρόνων) αποτυχημένες προσπάθειες πολλών άλλων χημικών. Πράγματι 
η απόπειρα απομόνωσης του διφθορίου από το υδροφθόριο σκότωσε ή 
τύφλωσε πολλούς από αυτούς τους δύστυχους, που ονομάσθηκαν 

«μάρτυρες του φθορίου». Για τον ίδιο τον Μουασάν, πάντως, υπήρξε η αιτία να κερδίσει 
το βραβείο Νόμπελ Χημείας του 1906. 

Το φθόριο είναι εξαιρετικά  δραστικό, δηλητηριώδες και έχει ανοιχτόχρωμο χρώμα. Είναι το 
ελαφρύτερο από τα αλογόνα και το πιο ηλεκτραρνητκό από όλα τα στοιχεία. 

Χρησιμοποιείτε στις οδοντόκρεμες και στα στοματικά διαλύματα. Το 1996 κυκλοφόρησε στη διεθνή 
αγορά ένα φάρμακο, το “Sodium Floride” με σκοπό τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Αργότερα 
όμως φάνηκε στην πράξη πως αντί να θεραπεύει, χειροτερεύει τα κόκαλα. Σήμερα αυτό το 
φάρμακο δεν κυκλοφορεί στην αγορά. 

E. Η εποχή της ραδιενέργειας 

Στη σύγχρονη περίοδο, οι επιστήμονες δεν προσπαθούν πλέον να εντοπίσουν την ύπαρξη κάποιων 
νέων χημικών στοιχείων σε ορυκτά, αλλά προσπαθούν, με τις πυρηνικές τεχνικές που έχουν στη 
διάθεσή τους, να δημιουργήσουν νέους, σχετικά σταθερούς, πυρήνες στοιχείων που δεν απαντούν 
στο φυσικό περιβάλλον. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BC%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9_%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Amu
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%94
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 ΡΗΝΙΟ, Re 

 Το Ρήνιο ανήκει στην 7η ομάδα του περιοδικού 
πίνακα, στην 6η περίοδο. 

Το 1904 ο Ιάπωνας χημικός Μασατάκα Ογκάουα ενώ 
συνέχιζε τις σπουδές του στο Λονδίνο υπό την 
επίβλεψη του Ουίλιαμ Ράμσεϊ , απομόνωσε από 
το θοριανίτη, ένα σπάνιο ορυκτό του θορίου, μικρή 
ποσότητα ενός νέου χημικού στοιχείου για το οποίο ο 
Ράμσεϊ πρότεινε το όνομα «νιππόνιο» από τη χώρα 
καταγωγής του Ογκάουα ( «νιππόν» ονομάζεται η 

Ιαπωνία στα ιαπωνικά). Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι ο Ogawa δεν είχε εντοπίσει το στοιχείο 
43, αλλά το στοιχείο 75 δηλαδή το ρήνιο το οποίο τελικά ταυτοποιήθηκε το 1925 από τρεις 
ανακοινώσεις. Η πρώτη των Γερμανών επιστήμων Βάλτερ Ντόνακ, Ίντα Εύα Τάκε και Όττο Μπεργκ, 
η δεύτερη των Βρετανών Ντρους και Λορινγκ και η τρίτη των Τσέχων Χεϋροφσκι και Ντόλεϊσεκ. 
Τελικά η ανακάλυψη αποδόθηκε στους Γερμανούς επιστήμονες. 

Το Ρήνιο είναι σκληρό και παραμαγνητικο, έχει μεγάλη πυκνότητα και θερμοκρασία βρασμού και 
είναι καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. 

Χρησιμοποιείτε ως καύσιμο και στη δημιουργία κινητήρων αεροσκαφών. 

 ΦΡΑΓΓΙΟ, Fr 

 Το φράγκιο είναι χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 87. 

Το εκακαίσιο ανακαλύφθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1939 από τη 
Μαργαρίτα Περέ Ιδρύματος Κιουρί, στο Παρίσι, όταν 
καθάρισε δείγμα 227Ac, που είχε ήδη αναφερθεί ότι έχει 
ενέργεια διάσπασης 220 keV. Η Περέ σημείωσε σωματίδια 
διάσπασης με ενεργειακό επίπεδο κάτω των 80 keV. Η Περέ 
θεώρησε ότι αυτή η δραστηριότητα διάσπασης μπορεί να 
έχει προκληθεί από ένα προηγουμένως αταυτοποίητο προϊόν 
διάσπασης, κάποιο που είχε διαχωριστεί κατά τη διάρκεια 
του καθαρισμού, αλλά προστέθηκε ξανά από τη διάσπαση 
του καθαρού 227Ac. Διάφορες δοκιμές εξουδετέρωσαν τις πιθανότητες το άγνωστο χημικό στοιχείο 
να ήταν θόριο, ράδιο, μόλυβδος, βισμούθιο, ή θάλλιο. Το νέο (τότε) προϊόν είχε χημικές ιδιότητες 
αλκαλιμετάλλου, όπως να συγκαθιζάνει με τα άλατα καισίου. Αυτό οδήγησε την Περέ να πιστέψει 
ότι ήταν το χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 87, που παράχθηκε με α-διάσπαση από το 227Ac. Η 
Περέ ονόμασε το νέο (τότε) ισότοπο ακτίνιο-Κ (ενώ τώρα αναφέρεται ως 223Fr). Αργότερα, 
το 1946 πρότεινε την ονομασία κάτιο  για το νεοανακαλυμένο της (τότε) χημικό στοιχείο, καθώς, 
όπως πίστευε, θα είχε το πιο ηλεκτροθετικό κατιόν απ' όλα τα χημικά στοιχεία. Η Ειρήνη Ζολιότ-
Κουρί , μια από τις επιβλέποντες την Περέ, αντιτάχθηκε στην ονομασία, εξαιτίας της έννοιας 
του cat αντί cation. Επιπλέον, το χημικό σύμβολο που προτάθηκε είχε ήδη κατοχυρωθεί 
στο κιούριο. Τότε, η Περέ πρότεινε την ονομασία φράγκιο (francium), από το όνομα της πατρίδας 
τους (France).  

Το φράγκιο είναι ασταθές, ραδιενεργό και έχει την υψηλότερη ισοδύναμη μάζα από όλα τα 
στοιχεία. 

Δεν υπάρχουν εμπορικές εφαρμογές λόγο της σπανιότητας του αλλά έχει χρησιμοποιηθεί για 
ερευνητικούς σκοπούς στη χημεία. Υπήρχε η περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία του 
καρκίνου, αλλά αυτή η ιδέα κρίθηκε μη πρακτική.  
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