
Henri Moissan – βιογραφία 

Ο  Henri  Moissan  γεννήθηκε  στο  Παρίσι  στις  28 
Σεπτεμβρίου  1852  από  γονείς  που 
προέρχονταν  από  την  Τουλούζη.  Ο 
πατέρας  του  ήταν  κατώτερος 
σιδηροδρομικός  υπάλληλος  και  η  μητέρα 
του  βοηθούσε  την  οικογένεια  με  τη 
ραπτική της. Οι επιδόσεις του στο σχολείο 
ήταν  μέτριες,  ώστε  σε  συνδιασμό  με  την 
οικονομική  του  κατάσταση  να  μην  του 
επιτρέψουν την είσοδο στο Πανεπιστήμιο. 

Άρχισε  την  επαγγελματική  του  σταδιοδρομία  ως  βοηθός 
φαρμακείου.  Μια  και  η  θέση  αυτή  δεν  τον  ικανοποιούσε 
την  εγκατέλειψε  για  να  κάνει  πρακτική  εξάσκηση  στα 
χημικά  εργαστήρια  του  Μουσείου  Φυσικής  Ιστορίας. 
Παράλληλα  παρέδιδε  φροντιστηριακά  μαθήματα  για  να 
εξασφαλίσει  τα  προς  το  ζην.  Το  1887  κατάφερε  να 
αποκτήσει  το  δίπλωμα Θετικών Επιστημών.  Εν  τω  μεταξύ 
είχε  ήδη  δημοσιεύσει  μια  εργασία  σχετικά  με  την 
απορρόφηση του οξυγόνου και την εκπομπή διοξειδίου του 
άνθρακα από τα φυτά, όταν διατηρούνται στο σκοτάδι. 

Ασχολήθηκε  εκτενώς  με  την  ανόργανη  χημεία 
δημοσιεύοντας  συνολικά  300  περίπου  εργασίες  σε 
διάστημα  30  ετών.  Άρχισε  με  την  μελέτη  σύστασης  του 
πυροφόρου  σιδήρου,  μιας  μορφής  του  μετάλλου  που 
αναφλέγεται  στον  αέρα.  Με  την  εργασία  αυτή 
ανακηρύχτηκε  διδάκτορας  το  1880  ενώ  είχε  πάρει  και  το 
δίπλωμα του φαρμακοποιού. Έτσι κατείχε δύο θέσεις, του 
λέκτορα  στην  Ανωτάτη  Σχολή  Φαρμακευτικής  και  του 
βοηθού  στο  Αγροτικό  Ινστιτούτο.  Ασχολούμενος  με  τα 
οξέα  του  χρωμίου,  κατόρθωσε  να  παρασκευάσει  στην 
κρυσταλλική του μορφή: το χρωμικό οξύ. 

Το 1882 παντρεύεται την κόρη ενός φαρμακοποιού πράγμα 
που  αποτέλεσε  την  καλύτερη  επιλογή  του.  Αφενός  μεν  η 
γυναίκα  του  τον  βοηθούσε  στα  επιστημονικά  του 
καθήκοντα,  αφετέρου  δε  ο  πεθερός  του  τον  προίκισε



γενναιόδωρα  ώστε  να  μπορεί  να  ασχοληθεί  αποκλειστικά 
με τη χημεία απαλλαγμένος από οικονομικά προβλήματα. 

Ο σταθερός στόχος του για μια ολόκληρη δεκαετία θα ήταν 
η  απομόνωση  του  φθορίου  και  η  μελέτη  των  ιδιοτήτων 
του.  Λίγους  μήνες  μετά  την  επιτυχία  του  αυτή  εξελέγη 
καθηγητής  τοξικολογίας  στη  Φαρμακευτική  σχολή  οπότε 
απέκτησε  και  το  δικό  του  εργαστήριο.  Σύντομα  κατέλαβε 
επίσης  μια  θέση  στην  Ακαδημία,  ενώ  λίγο  αργότερα  το 
1900,  εξελέγη  καθηγητής  της  Ανόργανης  Χημείας  στη 
Σορβόνη.  Επιστέγασμα  των  διακρίσεών  του  το  βραβείο 
Nobel,  που  του  απονεμήθηκε  ένα  μόλις  χρόνο  πριν  τον 
πρόωρο θάνατό του. 

Το  1891  εξέδωσε  το  βιβλίο  «το  φθόριο  και  οι  ενώσεις 
του». Μεταξύ  των  πολυάριθμων  ενώσεων  με φθόριο  που 
παρασκεύασε  συγκαταλέγονται  και  αρκετές  οργανικές, 
όπως τα αλκυλοφθορίδια και ο τετραφθοράνθρακας. 

Μετά  το  φθόριο  ήρθε  η  σειρά  ενός  άλλου  δύσκολου 
στοιχείου  του  βορίου.  Κατάφερε  να  επιτύχει  καθαρότητα 
παρασκευής σε ποσοτό 99%. Παρασκεύασε το τριιωδιούχο 
βόριο  και  έδειξε  ότι  παίρνει  μέρος  σε  πολλές 
ενδιαφέρουσες  αντιδράσεις.  Σήμερα  έχουν  επινοηθεί  νέοι 
τρόποι παρασκευής πολύ καθαρού βορίου (99,9999%) που 
χρησιμοποιείται  στην  κατασκευή  κεραμικών  υλικών  και 
ημιαγωγών. 

Για μεγάλο διάστημα υπέκυψε στη γοητεία των διαμαντιών 
και  επέλεξε  με  επιστημονικά  κριτήρια  την  εφαρμογή 
υψηλής  θερμοκρασίας  και  πίεσης  για  να  επιτύχει  τη 
μεταμόρφωση  του  ταπεινού  άνθρακα  στην  αριστοκρατική 
μορφή  του.  Είχε  διαπιστώσει  ότι  όσα  διαμάντια  εξέτασε 
περιείχαν πάντα  ίχνη μεταλλικού σιδήρου. Υπέθεσε λοιπόν 
ότι  τα  φυσικά  διαμάντια  ήταν  πιθανόν  να  έχουν 
κρυσταλλωθεί  από  λιωμένο  σίδηρο,  όπου  ως  γνωστό  ο 
άνθρακας διαλύεται. Έκανε λοιπόν μια τέτοια προσομοίωση 
στο  εργαστήριο.  Αρχικά  έλιωσε  μια  ποσότητα  σιδήρου  σε 
δοχείο  από  γραφίτη,  οπότε  προέκυψε  το  ανθρακούχο 
διάλυμα  του  μετάλλου.  Το  διάλυμα  αυτό  ανακάλυψε  ότι 
μοιάζει  σε  μια  ιδιότητα  με  το  νερό:  κατά  την  πήξη  του 
διαστέλλεται.  Όταν  ο  Moissan  εφάρμοσε  απότομη  ψύξη 
στο διάπυρο διάλυμα, στερεοποιήθηκε πρώτα το εξωτερικό



του  τμήμα,  οπότε  στο  υγρό  ακόμη  εσωτερικό  του 
αναπτύχθηκε  μεγάλη  πίεση.  Με  τις  συνθήκες  αυτές  τα 
άτομα  του  γραφίτη  υποχρεώθηκαν  να  αναδιαταχθούν  σε 
μια  λιγότερη  σταθερή  διάταξη.  Κρυσταλλώθηκαν  λοιπόν 
στο πλέγμα του διαμαντιού  και μετά από μια  επεξεργασία 
με  οξέα  που  διαλύουν  το  σίδηρο,  εμφανίστηκαν  μικρά 
μαύρα διαμάντια. Εντούτοις, παρόλες τις προσπάθειες του 
ιδίου  και  άλλων  σύγχρονών  του,  η  κατάσταση  δε 
βελτιώθηκε.  Άλλοτε  δεν  εμφανίζονταν  καθόλου  διαμάντια 
και άλλοτε ήταν πολύ μικρά και χωρίς αξία. Πάντως η ιδέα 
ήταν  σωστή  και  γύρω  στα  τέλη  του  1950  άρχισαν  να 
παρασκευάζονται  διαμάντια  για  βιομηχανικές  χρήσεις  με 
μεθόδους βασισμένες στην εφαρμογή υψηλών πιέσεων και 
θερμοκρασιών,  με  διαλύτη  το  σίδηρο.  Σήμερα  έχει 
επιτευχθεί  η  παρασκευή  συνθετικών  διαμαντιών  για 
εξειδικευμένες τεχνολογικές χρήσεις. 

Οι  τελευταίες  προσπάθειες  για  καλύτερα  διαμάντια 
πραγματοποιήθηκαν από τον Moissan λίγο πριν τον θάνατό 
του, με τη χρήση του ηλεκτρικού φούρνου (κάμινος) που 
είχε εν τω μεταξύ αναπτύξει και όπου μπορούσε να πετύχει 
πολύ  υψηλές  θερμοκρασίες.  Κατάφερε  επίσης  να 
παρασκευάσει  σε  καθαρή  κατάσταση  δύστηκτα  μέταλλα, 
όπως  το  τιτάνιο  και  να  δραστηριοποιήσει  τρία  από  τα  πιο 
αδρανή  στοιχεία:  τον  άνθρακα,  το  βόριο  και  το  πυρίτιο. 
Αυτά  τα στοιχεία,  ενώ δεν αντιδρούσαν σχεδόν με  τίποτα 
σε  μέτριες  θερμοκρασίες,  στο  φούρνο  ενώνονταν  με 
οποιοδήποτε  στοιχείο,  σχηματίζοντας  ενώσεις  με 
πολύπλοκη  δομή  όπως  ενώσεις:  καρβιδίων,  βοριδίων  και 
σιλικιδίων.  Μερικά  από  αυτά  τα  παράγωγα  αποτελούν 
σήμερα  πολύτιμα  εργαλεία  σε  διάφορες  τεχνολογικές 
εφαρμογές. 

Τα  υδρίδια  των  μετάλλων  αποτέλεσαν  το  τελευταίο 
ερευνητικό  του  πεδίο.  Στα  πειράματά  του  με  τα  υδρίδια 
περιλαμβάνεται  και  η  αντίδρασή  τους  με  το  διοξείδιο  του 
άνθρακα, το οποίο ανάλογα με τις συνθήκες μετατρέπεται 
σε φορμικό ή οξαλικό οξύ. 

Ο  Moissan  ήταν  ιδιαίτερα  καλλιεργημένος:  αγαπούσε  τη 
λογοτεχνία και τη ζωγραφική και ενδιαφερόταν επίσης για 
τεχνικά  θέματα  που  αποσκοπούσαν  στην  ανάπτυξη  της



οικονομίας.  Ήταν  τέλειος  ομιλητής  με  ευγλωττία  και 
κομψότητα  εκφράσεων.  Η  παρακολούθηση  των 
παραδόσεών του ήταν μια πραγματική αισθητική απόλαυση 
όπως  δήλωσε  ένας  φοιτητής  του.  Το  αμφιθέατρο  όπου 
έκανε  τις  παραδόσεις  του  ήταν  πάντα  κατάμεστο  από 
φοιτητές και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, που θύμιζε 
θεατρική  παράσταση,  επικρατούσε  θρησκευτική  σιωπή. 
Ενώ  ο  Moissan  παρέδιδε,  οι  βοηθοί  του  εκτελούσαν 
παράλληλα  τα  σχετικά  πειράματα,  πολλά  από  τα  οποία 
ήταν  αρκετά  πολύπλοκα.  Μεγάλη  επιτυχία  είχε  και  το 
διδακτικό του βιβλίο «Εγχειρίδιο Ανόργανης Χημείας» 

Δυστυχώς  η  υγεία  του  είχε  πάθει  ανεπανόρθωτες  βλάβες 
από  το  φθόριο.  Πέθανε  ξαφνικά  στο  Παρίσι  στις  20 
Φεβρουαρίου 1907 σε ηλικία 55 ετών. 

Από  τις  διαλέξεις  Νόμπελ,  χημεία  19011921,  Elsevier 
Publishing Company, Άμστερνταμ, 1966 

Αυτή  η  αυτοβιογραφία/η  βιογραφία  γράφτηκε  κατά  την 
διάρκεια  του  βραβείου  και  δημοσιεύθηκε  αργότερα  στις 
σειρές Les Prix Nobel/Nobel Lectures.

http://nobelprize.org/nobel/nobel-foundation/publications/lectures/index.html
http://nobelprize.org/nobel/nobel-foundation/publications/lesprix.html
http://nobelprize.org/nobel/nobel-foundation/publications/lectures/index.html

