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Σχηματισμός ομοιοπολικών δεσμών –
Θεωρία δεσμού σθένους

• Ομοιοπολικοί δεσμοί σχηματίζονται όταν 2 άτομα πλησιάσουν το ένα το
άλλο κοντά και το ημιπληρωμένο τροχιακό του ενός αλληλεπικαλύπτεται
με το ημιπληρωμένο τροχιακό του άλλου

• Τα e- στα αλληλοεπικαλυπτόμενα τροχιακά έλκονται από τους πυρήνες
και των 2 ατόμων

• Ο δεσμός H–H προέρχεται από την μετωπική αλληλεπικάλυψη 2
ημιπληρωμένων τροχιακών 1s

• Ο δεσμός H-H έχει κυλινδρική συμμετρία και ονομάζεται δεσμός
σίγμα (σ)



Σχηματισμός ομοιοπολικών δεσμών –
Θεωρία δεσμού σθένους



Υβριδισμός sp3

Συνδυασμός s τροχιακού και τριών p τροχιακών ώστε να
σχηματιστούν 4 ισοδύναμα ατομικά τροχιακά με τετραεδρική
διάταξη (sppp = sp3) (Pauling (1931)



Δομή αιθανίου



Υβριδισμός sp2

Το 2s συνδιάζεται με δύο 2p για
να δώσει 3 τροχιακά (spp = sp2)



Δεσμοί από sp2 υβριδικά τροχιακά
• Δύο sp2-υβριδικά τροχιακά αλληλεπικαλύπτονται μετωπικά για να

δημιουργήσουν ένα δεσμό σ
• p τροχιακά αλληλεπικαλύπτονται πλευρικά για να δημιουργήσουν δεσμό π
• sp2–sp2 σ δεσμός και 2p–2p  δεσμός δημιουργεί C=C διπλό δεσμό
• Ηλεκτρόνια που ανήκουν σε σ δεσμούς βρίσκονται ανάμεσα στους 2 πυρήνες
• Ηλεκτρόνια που ανήκουν σε π δεσμούς βρίσκονται σε περιοχές επάνω και κάτω

από τον πυρήνα



Σύγκριση απλού – διπλού δεσμού
Αδυναμία περιστροφής διπλού δεσμού



Υβριδισμός sp



Υβριδισμός sp

Για τον C

Δύο sp υβριδικά τροχιακά από κάθε C δημιουργούν sp–sp σ δεσμό (μετωπική
επικάλυψη).
pz τροχιακά από κάθε άτομο C δημιουργούν ένα pz–pz  δεσμό (πλευρική
επικάλυση). Ομοίως επικαλύπτονται py τροχιακά και δημιουργούν άλλον ένα 
δεσμό
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Υβριδισμός συνηθέστερων ατόμων σε οργανικές ενώσεις

sp3

τετράεδρο

sp2

επίπεδο τριγωνικό

sp
γραμμικό



Ερωτήσεις
• Να βρεθεί ο υβριδισμός και η γεωμετρία των ατόμων άνθρακα στην

παρακάτω ένωση.

H αναμενόμενη γωνία δεσμού CCO στον άνθρακα 1 είναι:
α) ~109,5ο β) ~180ο γ) ~120ο δ) δεν είναι γνωστή

• Σχεδιάστε τη δομή Kekule για το αλλένιο CH2=C=CH2. Υποδείξτε τον
υβριδισμό για κάθε άνθρακα.



Παρόλο που οι οργανικές ενώσεις περιέχουν τετρασθενή άτομα άνθρακα,
υπάρχουν και ασταθείς μορφές με τρισθενή άτομα άνθρακα όπως τα
καρβοκατιόντα.
(α) Πόσα e σθένους έχει το άτομο άνθρακα;
(β) Τι υβριδισμό θα αναμένατε για το άτομο άνθρακα;
(γ) Ποια είναι η πιθανή γεωμετρία;

(δ) Να απαντήσετε τα ίδια ερωτήματα (α-γ) για το καρβανιόν που
ακολουθεί.



Scan Fig. 2.1

• Ομοιοπολικοί δεσμοί μπορεί να έχουν ιοντικό χαρακτήρα

• Υπάρχουν πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί
– Ηλεκτρόνια σε ένα δεσμό (δεσμικά) έλκονται περισσότερο από το

ένα άτομο
– Κατανομή ηλεκτρονίων μεταξύ ατόμων ασύμμετρη

Ιοντικός χαρακτήρας δεσμών



Πολικότητα δεσμών

δ+δ δ+δ δ+δ



Μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις 
(διαμοριακές δυνάμεις) 

• Δυνάμεις διπόλου-διπόλου

• Δυνάμεις διασποράς (London)

• Δεσμός υδρογόνου

• Ιοντικές αλληλεπιδράσεις

Van der Waals



Δυνάμεις διπόλου-διπόλου

• Αναπτύσσονται μεταξύ γειτονικών πολικών μορίων ως αποτέλεσμα της
ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης μεταξύ διπόλων

• Ανάλογα του προσανατολισμού του μορίου, μπορεί να είναι ελκτικές ή
απωστικές



Δυνάμεις διασποράς (London)
Αναπτύσσονται μεταξύ γειτονικών μορίων και οφείλονται στη συνεχή
μεταβολή της ηλεκτρονιακής κατανομής μέσα στα μόρια (παροδικά
δίπολα). Εξαρτώνται από μέγεθος μορίων και σχήμα.



Δεσμοί υδρογόνου

Αποτέλεσμα της έλξης μεταξύ ενός Η που είναι συνδεδεμένο με ένα
ηλεκτροαρνητικό Ο ή Ν με ένα ασύζευκτο ζεύγος ηλεκτρονίων ενός
άλλου ατόμου Ο ή Ν



Δεσμοί υδρογόνου σε οργανικές ενώσεις

Αλκοόλες Καρβοξυλικά οξέα

Αζωτούχες π.χ. Αμίνες
Πρωτοταγείς: RNH2
Δευτεροταγείς: R2NH
Τριτοταγείς: R3N

Αμίδια



Δεσμοί υδρογόνου σε οργανικές ενώσεις



Ιοντικές αλληλεπιδράσεις και Ιόντος - διπόλου



• Χρησιμοποιείστε το συμβολισμό δ+/δ- και το τόξο για να
υποδείξετε την κατεύθυνση της αναμενόμενης πόλωσης στους δεσμούς
των παρακάτω ενώσεων.
(α) CH2F2 (β) CH3CH2SH (γ) CH3ΝHCH3

(δ) (ε)

Ερωτήσεις

• Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις μπορούν να αναπτύξουν δεσμούς
υδρογόνου μεταξύ ίδιων μορίων.
(α) CF4 (β) CH3COCH3 (γ) CH3OCH3 (δ) CH3ΟΗ
(ε) (CH3)2NH (στ) (CH3)3N



• Ποιές από τις παρακάτω ενώσεις είναι υδρόφιλες και ποιες υδρόφοβες;
α) CH3NΗ2 β) CH2=CH2 γ) CH3COCH3 δ) CH3CH2CH3

ε) CH3CONH2 στ) CH3CΗ2CΗ2CΗ2CΗ2CΗ2CΗ2CΗ2CΗ2OH

• Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις μπορούν να αναπτύξουν δεσμούς
υδρογόνου με το νερό;
α) (CH3)2NΗ, β) CH3COCH3 γ) CH3CCl2CH3

δ) CH3COΟH, ε) (CH3)3N στ) CH3OH

ζ)



Συντονισμός (Συζυγιακό φαινόμενο)
• Κάποια μόρια έχουν δομές που δεν μπορούν να παρασταθούν με μία απεικόνιση
• Σε αυτές τις περιπτώσεις ζωγραφίζουμε δομές συντονισμού που συνεισφέρουν

στην τελική δομή αλλά διαφέρουν στη θέση των π e- ή αδεσμικών e- σθένους
• Στις δομές συντονισμού τα ηλεκτρόνια μετατοπίζονται μέσω ατόμων με sp ή sp2

υβριδισμό.
• Οι δομές συντονισμού δεν εναλλάσσονται ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές.
• Οι δομές συντονισμού είναι πηγή ενεργειακής σταθερότητας!
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Συντονισμός (resonance)
Παράδειγμα CH3-COO

Πειραματικά δεδομένα δείχνουν 2 δδ ισοδύναμους (127 pm)



1. Οι μεμονωμένες δομές συντονισμού είναι φανταστικές και όχι
πραγματικές. Αυτή η δομή είναι υβρίδιο των διαφορετικών μορφών.

2. Οι δομές συντονισμού διαφέρουν μόνο στην κατανομή των π ή
αδεσμικών e- τους

Η μετακίνηση e παρίσταται με  τη βοήθεια καμπύλων βελών. 

Κανόνες συντονισμού



3. Διαφορετικές δομές συντονισμού μίας ένωσης δεν είναι απαραίτητα
ισοδύναμες

4. Οι δομές συντονισμού πρέπει να υπακούουν στους κανόνες διατήρησης
του σθένους

5. Το υβρίδιο συντονισμού είναι πιο σταθερό από οποιαδήποτε μεμονωμένη
δομή συντονισμού

Κανόνες συντονισμού



• Ποια από τα ακόλουθα ζεύγη δομών αποτελούν δομές συντονισμού και
ποια όχι;

Ερωτήσεις



• Σχεδιάστε τις δομές συντονισμού για τα παρακάτω ιόντα.



• Οξύ κατά Brønsted-Lowry: ένωση που δίνει ιόν υδρογόνου H+

• Βάση κατά Brønsted-Lowry: ένωση που παίρνει ιόν υδρογόνου H+ (ή
πρωτόνιο)

Όταν ένα οξύ (HΑ) διαλύεται σε νερό λαμβάνει χώρα μία οξεοβασική αντίδραση
Brønsted-Lowry.
Το οξύ δίνει ένα πρωτόνιο στο νερό παράγοντας το ιόν του υδροξωνίου (H3O+)
Η ανάποδη αντίδραση είναι επίσης μία οξεοβασική αντίδραση Brønsted-Lowry
του συζυγούς οξέος και της συζυγούς βάσης

Oξέα και βάσεις κατά Brønsted–Lowry

Συζυγή ζεύγη: HCl / Cl, H2O / H3O+



Οξεοβασικές αντιδράσεις

Συζυγή ζεύγη: Διαφέρουν κατά ένα πρωτόνιο (Η+). Το πρωτονιωμένο είδος
είναι το οξύ, ενώ το αποπρωτονιομένο είδος είναι η βάση.

Συζυγή ζεύγη (οξέος / βάσης): HΑ / Α, ΒH+ / Β

Συζυγή ζεύγη (οξέος / βάσης): H2Ο / ΟΗ, ΝH4+ / ΝΗ3



• Η ικανότητα ενός οξέος κατά Brønsted να δίνει ένα πρωτόνιο
αναφέρεται σαν η ισχύς του οξέος (acid strength)

• Η ισχύς του οξέος μετριέται ως προς τη βάση Brønsted που λαμβάνει
το Η+

HA +  B ↔  A +  BH+

• Το νερό χρησιμοποιείται σαν βάση για τη δημιουργία κλίμακας της
ισχύος των οξέων Brønsted

HA +  H2O ↔  A +  H3O+

Μέτρο της ισχύς των οξέων είναι η Ka ή η pKa όπου: pKa = -log Ka
Όσο μεγαλύτερη τιμή Ka τόσο χαμηλότερη τιμή pKa (και αντιστρόφως).

• Ισχυρά oξέα έχουν υψηλές τιμές Κa άρα χαμηλές τιμές pKa

• Ασθενή οξέα έχουν χαμηλές τιμές Κa άρα υψηλές τιμές pKa

Ισχύς οξέων-έκφραση μέσω Κa



• Υποδείξτε τα συζυγή ζεύγη οξέος / βάσης στις παρακάτω αντιδράσεις.

Ερωτήσεις



Πρόβλεψη αντιδράσεων οξέων-βάσεων από τις τιμές pKa

Όλες οι οξεοβασικές αντιδράσεις είναι μετατοπισμένες προς το
ασθενέστερο οξύ, δηλαδή το οξύ με την υψηλότερη τιμή pKa



Ερωτήσεις
• Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις με σειρά αυξανόμενης οξύτητας.

• Προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένες οι παρακάτω αντιδράσεις;

pKa = 9,9 pKa = 4,2

pKa = 16,1 pKa = 36

pKa = 10,3 pKa = 60



• Εξηγήστε τη διαφορά στα pKa μεταξύ των παρακάτω ενώσεων

• Εξηγήστε τη διαφορά στα pKa μεταξύ αιθανόλης (pKa = 16), οξικού
οξέος (pKa = 4,8) και τριφθοροοξικού οξέος (pKa = 0,5).

pKa = 4,2

COOH COOH

pKa = 3,4

O2N

• Εξηγήστε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένες οι παρακάτω
αντίδρασεις.

α) CH3CH2COO + CH3CH2CH2OH ↔ CH3CH2COOH + CH3CH2CH2O

β) CH3CH2COOH + CF3CH2COO ↔ CH3CH2COO + CF3CH2COOH

• Χρησιμοποιείστε κυρτά βέλη για να δείξετε τη ροή ηλεκτρονίων στην
παρακάτω αντίδραση.

(CH3)3CO +  ΗOH   ↔   (CH3)3COH +  OΗ



Απλός δεσμός C με πιο ηλεκτροαρνητικό άτομο

Αιθέρες
Δύο C συνδέονται με το ίδιο άτομο 

O (C-O-C)

Αλκυλαλογονίδια
C συνδέεται με αλογόνο (C-X)

Αλκοόλες
C συνδέεται με O 

υδροξυλομάδας (C-OH)

Φωσφορικός εστέρας
C συνδέεται με οξυγόνο 

φωσφορικής ομάδας (C-Ο-Ρ)

Πολωμένοι δεσμοί: (+) στον C και () στο ηλεκτροαρνητικό άτομο



Αμίνες
C συνδέεται με N (C-N)

Θειόλες
C συνδέεται με την ομάδα

SH (C-SH)

Σουλφίδια
Δύο C συνδεδεμένοι με το ίδιο S 

(C-S-C) Δι-σουλφίδια
Δύο C συνδεδεμένοι με δυο 

γειτονικά S (C-S-S-C)

Απλός δεσμός C με πιο ηλεκτροαρνητικό άτομο



Λειτουργικές ομάδες με C=O
Καρβονυλικός C έχει μερικό θετικό φορτίο (+)

Καρβονυλικό O έχει μερικό αρνητικό φορτίο ()



Ερωτήσεις
Αναγνωρίστε τις λειτουργικές ομάδες των παρακάτω ενώσεων. Υποδείξτε με το
συμβολισμό δ+/δ- του πολωμένους δεσμούς.

(g)
O S

O



Αναγνωρίστε τις λειτουργικές ομάδες των παρακάτω ενώσεων και δείξτε
την πολικότητα της κάθε ομάδας χρησιμοποιώντας τον συμβολισμό δ+/δ-.



Σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις, ποιες δομές αντιπροσωπεύουν
την ίδια και ποιες αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ενώσεις;



Προθέματα στην ονοματολογία αλκυλομάδων

Αλκυλομάδες:  sec (δευτεροταγής), tert: τριτοταγής

Υπάρχουν 4 πιθανοί τρόποι υποκατάστασης σε ένα C που υποδηλώνονται
ως:

– Πρωτοταγής (σύνδεση με ένα C)
– Δευτεροταγής (σύνδεση με δύο C)
– Τριτοταγής (σύνδεση με τρεις C)
– Τεταρτοταγής (σύνδεση με τέσσερεις C)



Δηλώστε τα άτομα άνθρακα στα παρακάτω μόρια ως πρωτοταγή,
δευτεροταγή, τριτοταγή και τεταρτοταγή.

(d)

Ερωτήσεις

(e)



Αναπαράσταση διαμορφωμερών

• πλαγιογωνιακές 
αναπαραστάσεις (sawhorse 
representations)

• προβολές κατά Newman 
(Newman projections)

Μόρια που εμφανίζουν διαφορετικές διατάξεις στο χώρο ονομάζονται
ισομερή διαμόρφωσης ή στροφομερή ή διαμορφωμερή (conformer)



• Αλκάνια που περιέχουν άτομα C που σχηματίζουν δακτύλιο

• Λόγω των CH2 μονάδων, αντιστοιχούν στο γενικό μοριακό τύπο
(CH2)n, ή CnH2n

• Οι σκελετικές τους δομές αναπαρίστανται από πολύγωνα

Κυκλοαλκάνια (αλεικυκλικές ενώσεις)

κυκλοβουτάνιο κυκλοεξάνιοκυκλοπεντάνιοκυκλοπροπάνιο



Στερεοϊσομέρεια
• Ενώσεις οι οποίες έχουν διαφορετική στερεοδομή δηλαδή έχουν

διαφορετική διευθέτηση στο χώρο

• Οι όροι “cis” και “trans” χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη
σχετική θέση δυο ομάδων στο χώρο.
cis = ίδια πλευρά, trans = αντίθετη πλευρά

Συντακτικά ισομερή

Στερεοϊσομερή

cis



Baeyer (1885): λόγω sp3 υβριδισμού (γωνία 109°) δακτύλιοι με αριθμό C > ή < 5 ή
6 έχουν μεγάλη γωνιακή τάση

Σταθερότητα κυκλο-αλκανίων-Θεωρία τάσης (Baeyer)

Σύγκριση θερμότητας καύσης κυκλοαλκανίου με αυτή που προκύπτει από
πρότυπο άκυκλο αλκάνιο

Θερμότητα καύσης: θερμότητα που απελευθερώνεται κατά την αντίδραση
κυκλοαλκανίου με Ο2σχετίζεται με γωνιακή τάση δακτυλίου



Κυκλοπροπάνιο
• Δακτύλιος 3 ατόμων έχει επίπεδη διάταξη 
• Λόγω συμμετρίας οι γωνίες δεσμών C–C–C είναι 60°. Αυτό

συνεπάγεται απόκλιση από τη γωνία δεσμού για sp3 (υψηλή
γωνιακή τάση)

• Το κυκλοπροπάνιο έχει κεκαμμένους δεσμούς
• Όλοι οι δεσμοί C-H είναι εκλειπτικοί (μεγάλη τάση στρέψης)



• Υποκατεστημένα κυκλοεξάνια πολύ κοινά στη φύση
• Δακτύλιος κυκλοεξανίου ελεύθερος από γωνιακή τάση και τάση

στρέψης λόγω υιοθέτησης κατάλληλα πτυχωμένης επιφάνειας στο
χώρο

• Η διαμόρφωση αυτή ονομάζεται διαμόρφωση ανάκλινδρου (οι
γωνίες δεσμών C–C–C είναι ~109°)

• Το κυκλοεξάνιο δεν είναι επίπεδο

Κυκλοεξάνιο



Ευκινησία διαμόρφωσης κυκλοεξανίου

Οι αξονικές και ισημερινές θέσεις στη διαμόρφωση ανάκλινδρου
εναλλάσσονται πολύ γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτή η
αλληλομετατροπή αναφέρεται και ως αναστροφή του δακτυλίου (ring-flip)



Διαμορφώσεις υποκατεστημένων κυκλοεξανίων
• Τα δύο διαμορφωμερή ενός μονο-υποκατεστημένου κυκλοεξανίου δεν

είναι εξίσου σταθερά
• Η ισημερινή θέση του μεθυλοκυκλοεξανίου είναι πιο σταθερή
• Ενεργειακή διαφορά ανάμεσα σε αξονικά και ισημερινά διαμορφωμερή

οφείλεται στη στερεοχημική τάση που προκαλείται από τις λεγόμενες
1,3-διαξονικές αλληλεπιδράσεις (1,3-diaxial interactions)

• Άτομα Η της αξονικής μεθυλομάδας στον C-1 βρίσκονται πολύ κοντά
στο αξονικό Η των C-3 and C-5



Ερωτήσεις
• H γλυκόζη βρίσκεται με τη μορφή των ισομερών Α και Β. Ποιο

ισομερές είναι το σταθερότερο και γιατί;

• Να κατατάξετε τους παρακάτω κυκλικούς υδρογονάνθρακες κατά σειρά
αυξανόμενης σταθερότητας



Διαμορφώσεις πολυκυκλικών μορίων

Δεκαλίνιο – δυο συμπυκνωμένοι κυκλοεξανικοί
δακτύλιου



Ερωτήσεις
• Για τo παρακάτω στεροειδές να αναγνωρίσετε τις συμπυκνώσεις των

δακτυλίων ως cis ή trans O

HO

CH3

H

H

H H

CH3

• Να συσχετίσετε τους υποδεικνυόμενους δεσμούς στις δυο πρώτες ενώσεις ως
cis/trans. Γιατί δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τους υποδεικνυόμενους
δεσμούς στην τρίτη ένωση ως cis/trans;



Εναντιομερή και ο τετραεδρικός άνθρακας

Κάποιες ενώσεις διαφέρουν από το είδωλο τους (CHXYZ)
Αυτά είναι στερεοϊσομερή και ονομάζονται εναντιομερή (enantiomers)

Τρισδιάστατη απεικόνιση ένωσης άνθρακα
με τέσσερις απλούς δεσμούς (sp3)



Χειρομορφία και στερεογονικά κέντρα
• Χειρόμορφα μόρια έχουν τουλάχιστον ένα κέντρο ασυμμετρίας που ονομάζεται

στερεογονικό κέντρο
• Άτομο C συνδεδεμένο με 4 διαφορετικούς υποκαταστάτες ονομάζεται

στερεογονικό κέντρο (chirality center) ή ασύμμετρος άνθρακας ή οπτικά ενεργός
άνθρακας (*)



Ερωτήσεις
1) Ποιο/α από τα παρακάτω μόρια είναι χειρόμορφο; 2) Προσδιορίστε το/τα
στερεογονικά κέντρα. 3) Για τα χειρόμορφα μόρια να υπολογίσετε τον συνολικό
αριθμό των πιθανών στερεοϊσομερών τους.

b)a)

d)

e)

c)



• Δέσμη φωτός αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα
που ταλαντώνονται σε άπειρο αριθμό επιπέδων κάθετων στη διεύθυνσή
διάδοσης τους

• Πολωτής: συσκευή που δημιουργεί φως που ταλαντώνεται σε ένα μόνο επίπεδο
• Δέσμη πολωμένου φωτός όταν διέλθει από διάλυμα ορισμένων οργανικών

ενώσεων στρέφεται κατά μια γωνία πόλωσης.
• Ενώσεις που εμφανίζουν την ιδιότητα στρέψης του πολωμένου φωτός είναι

οπτικά ενεργές

Οπτική ενεργότητα (Biot 1774-1862)



Κανόνες προτεραιότητας-προσδιορισμός 
στερεο-απεικόνισης R και S

Κανόνας 1: Προσδιορίζω τα 4 άτομα (ή ομάδες) που συνδέονται απευθείας με ένα
στερεογονικού κέντρο C* και τα κατατάσσω βάσει του ατομικού αριθμού τους,
έτσι ώστε τα άτομα με τον υψηλότερο αα να έχουν προτεραιότητα έναντι ατόμων
με τον χαμηλότερο



Προσδιορισμός στερεο-απεικόνισης
Τοποθέτηση ομάδας χαμηλότερης προτεραιότητας προς τα πάνω ή προς τα πίσω.
Όταν ο υποκαταστάτης χαμηλότερης προτεραιότητας είναι προς τα πάνω βολεύει
η χρήση του χεριού. Η απεικόνιση του στερεογονικού κέντρου είναι R όταν
χρησιμοποιείται το δεξί χέρι, (rectus, δηλ. δεξί χέρι) ή S όταν χρησιμοποιείται το
αριστερό χέρι (sinister, δηλ. αριστερό χέρι) .
Όταν ο υποκαταστάτης χαμηλότερης προτεραιότητας είναι προς τα πίσω βολεύει
ο προσδιορισμός της φοράς περιστροφής των υπολοίπων υποκαταστατων.
Αν 1 → 2 → 3 δεξιόστροφα τότε R, ενώ αν 1 → 2 → 3 αριστερόστροφα τότε S.



Παράδειγμα 
Προσδιορίστε την απεικόνιση ως R ή S στα στερεογονικά κέντρα για κάθε ένα από
τα παρακάτω μόρια.
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Ερωτήσεις
• Σχεδιάστε τα δυο εναντιομερή του γαλακτικού οξέος,

CH3CH(OH)COOH.
• Προσδιορίστε την απεικόνιση ως R ή S στα στερεογονικά κέντρα για

κάθε ένα από τα παρακάτω μόρια.



Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων
• Εξετάζουμε το είδος της αντίδρασης και τον τρόπο που αυτές συντελούνται
• Γενικοί τύποι αντιδράσεων

– Αντιδράσεις προσθήκης (addition reactions) – δύο αντιδρώντα προστίθενται
προς σχηματισμό ενός νέου προϊόντος

– Αντιδράσεις απόσπασης (elimination reactions) – ένα απλό προϊόν χωρίζεται
σε δύο (είναι το αντίθετο των αντιδράσεων προσθήκης)



Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

– Αντιδράσεις υποκατάστασης (substitution) – δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν
κάποιο τμήμα τους για το σχηματισμό δύο νέων προϊόντων

– Αντιδράσεις αναδιάταξης (rearrangement reactions) –ένα αντιδρών υφίσταται
αναδιάταξη των δεσμών και ατόμων του για να δώσει ένα νέο ισομερές
προϊόν



• Πολωσιμότητα είναι το μέγεθος της ανταπόκρισης ενός ατόμου σε μια
εξωτερική ηλεκτρική αλληλεπίδραση.

• Η πολωσιμότητα ενός δεσμού επηρεάζεται σημαντικά από τη διαφορά
της ατομικής ακτίνας μεταξύ των ατόμων.

• Μεγαλύτερα άτομα που συγκρατούν χαλαρότερα τα e- σθένους είναι
περισσότερο πολώσιμα. Οι δεσμοί που κάνουν είναι πιο ασθενείς

• Μικρότερα άτομα λιγότερα πολώσιμα

Πολωσιμότητα ατόμου (polarizability)

• Πολικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ ενός ηλεκτρονικά
πλούσιου τμήματος ενός μορίου με ένα ηλεκτρονικά φτωχό τμήμα ενός
άλλου μορίου



Πολικές αντιδράσεις, πυρηνόφιλα και ηλεκτρονιόφιλα

Ηλεκτρονιόφιλα (ηλεκτρονιακά φτωχές ενώσεις). Συνδέονται με
Πυρηνόφιλα (ηλεκτρονιακά πλούσιες ενώσεις)

Μετακίνηση ζεύγους e- από πυρηνόφιλο σε ηλεκτρονιόφιλο υποδηλώνεται
με καμπύλο βέλος.

Ζεύγους e- που μετακινείται από ένα άτομο ή δεσμό υποδηλώνεται στην
αρχή του βέλους ενώ το άτομο ή δεσμός στον οποίο μετακινείται
βρίσκεται στην κορυφή του.



Ερωτήσεις

Ποια από τα παρακάτω θα αναμένατε να συμπεριφέρονται ως
πυρηνόφιλα και ποια ως ηλεκτρονιόφιλα.

(a) CH3COONa (b) CH3CH2CH2Br (c) CH3OK

(d) (e) NaOH (f) KI (g) (CH3)3S+

(h) CO2 (i) CH3NHCH3 (j) CH3SNa



Πυρηνόφιλα / ηλεκτρονιόφιλα και 
οξέα / βάσεις κατά Lewis

• Τα ηλεκτρονιόφιλα είναι οξέα κατά Lewis (δέκτες ζεύγους e-)
• Τα πυρηνόφιλα είναι βάσεις κατά Lewis (δότες ζεύγους e-)

• Το κυρτό βέλος υποδεικνύει ότι το ζεύγος e- προσφέρεται από το
πυρηνόφιλο στο ηλεκτρονιόφιλο. Το αποτέλεσμα είναι ομοιοπολικός
δεσμός



Καμπύλα βέλη και κανόνες χρησιμοποίησης τους

1. Το ζεύγος e- μετακινείται από ένα πυρηνόφιλο δότη (Nu: ή Nu:) προς
ένα ηλεκτρονιόφιλο δέκτη (Ε).

2. Ένα πυρηνόφιλο μπορεί να είναι αρνητικά φορτισμένο ή ουδέτερο με
ηλεκτρονιακά πλούσιο άτομο.



Καμπύλα βέλη και κανόνες χρησιμοποίησης τους

3. Ένα ηλεκτρονιόφιλο μπορεί να είναι θετικά φορτισμένο ή ουδέτερο με
ηλεκτρονιακά φτωχό άτομο. (Ε ή Ε+)



Ερωτήσεις
• Προσθέστε καμπύλα βέλη στις παρακάτω πολικές αντιδράσεις ώστε να

φαίνεται η ροή των ηλεκτρονίων.

(a)

(b)

(c)



• Η κατεύθυνση μιάς αντίδρασης καθορίζεται από τη σχετική ελεύθερη
ενέργεια Gibbs των προϊόντων και αντιδρώντων

• Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs μεταξύ προϊόντων και
αντιδρώντων συμβολίζεται σαν “ΔG”

• Εάν Keq > 1, τότε η ΔG < 0 και υπάρχει έκλυση ενέργειας στο
περιβάλλον (εξεργονική). Τότε η αντίδραση θεωρείται αυθόρμητη.

• Εάν Keq < 1, τότε η ΔG > 0 και απορροφάται ενέργεια από το
περιβάλλον (ενδεργονική). Τότε η αντίδραση θεωρείται μη
αυθόρμητη.

Τι προσδιορίζει αν μία αντίδραση θα λάβει χώρα ή όχι;
Ελεύθερη ενέργεια και ισορροπία



Για μία αντίδραση ΔGº= Gºπροϊόντων- Gºαντιδρώντων

Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας σε κανονικές (πρότυπες)
συνθήκες, δηλ. πίεση 1 atm, συγκεντρώσεις 1 Μ και θερμοκρασία
298 K (25 οC) ορίζεται σαν ΔGº:

ΔGº = - RT ln Keq όπου

R = 1,987 cal/(K • mol) ή R = 8,31 J/K • mol
T = θερμοκρασία σε Kelvin
ln Keq = φυσικός λογάριθμος του Keq

Επίσης:  ΔGo = ΔΗο - Τ•ΔS

Συσχέτιση Keq και ΔGο



• Ενεργειακό διάγραμμα: Γραφική παράσταση ενεργειακών μεταβολών μιας
αντίδρασης όπου παρίσταται η συνολική ενέργεια των αντιδρώντων
(κατακόρυφος άξονας) ως προς την πρόοδο της αντίδρασης (οριζόντιος άξονας)

• Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε παραπάνω από ένα στάδια περιλαμβάνει
ενώσεις που ονομάζονται ενδιάμεσα μίας αντίδρασης (intermediates)

• Κάθε στάδιο έχει τη δική του ενέργεια ενεργοποίησης (την ελάχιστη ενέργεια που
απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η αντίδραση)

• Μεταβατική κατάσταση: δομή με την υψηλότερη ενέργεια σε στάδιο αντίδρασης
• Το πλήρες ενεργειακό διάγραμμα μίας αντίδρασης δείχνει την αλλαγή της

ελεύθερης ενέργειας (ΔG).

Περιγράφοντας ενεργειακά μία αντίδραση



Ερωτήσεις
• Αντίδραση Α → Β έχει ΔGο = -120 kJ/mol και ΔG‡ = + 45 kJ/mol, ενώ

αντίδραση C → D έχει ΔGο = -200 kJ/mol και ΔG‡ = +70 kJ/mol; Ποια
από τις δυο είναι ταχύτερη; Ποια από τις δύο δίνει περισσότερο προϊόν
σε κατάσταση ισορροπίας;

• Στο παρακάτω διάγραμμα υποδείξτε τα τμήματα του διαγράμματος που
αντιστοιχούν στα αντιδρώντα, τα προϊόντα, ενδιάμεσο, τις μεταβατικές
καταστάσεις, την συνολική ΔGo και τη ΔGǂ κάθε σταδίου. Είναι η Κeq
της συνολικής αντίδρασης μεγαλύτερη ή μικρότερη της μονάδας;



• Η αντίδραση προσθήκης νερού στο αιθυλένιο έχει τις εξής
θερμοδυναμικές παραμέτρους: ΔΗο = -44 kJ/mol, ΔSo = -120 J/K.mol.

(a) Εξηγήστε αν η αντίδραση είναι αυθόρμητη στους 25 οC (298 K).
(b) Η Keq της αντίδρασης είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της μονάδας;
(c) Είναι τα δεδομένα επαρκή για να γνωρίζουμε αν η αντίδραση είναι

γρήγορη ή αργή; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.



• Διπλός δεσμός C-C δημιουργεί δύο ισομερέις δομές
– cis ισομέρεια – δύο ίδιοι υποκαταστάτες (τα Η) στην ίδια πλευρά του

δ.δ
– trans ισομέρεια ίδιοι υποκαταστάτες (τα Η) σε διαφορετική πλευρά

του δ.δ.

• Δεδομένου ότι δε μπορεί να λάβει χώρα περιστροφή, τα δύο ισομερή
δεν αλληλομετατρέπονται μεταξύ τους (διακριτές απομονώσιμες
ενώσεις)

Cis-Trans ισομέρεια στα αλκένια



Σταθερότητα αλκενίων-στερεοχημική άπωση
Cis αλκένια λιγότεροι σταθερά από trans λόγω στερεοχημικής άπωσης
μεταξύ 2 ογκωδών υποκαταστατών στην ίδια πλευρά του δ.δ.



• Αλκένια σταθεροποιούνται καθώς αυξάνεται η υποκατάσταση
• Σειρά σταθερότητας:

4υποκατεστημένα > 3υποκατεστημένα > 2υποκατεστημένα >
μονοϋποκατεστημένα

(Λόγω υπερσυζυγιακoύ φαινομένου & αναλογίας sp3-sp3 & sp3-sp2 δεσμών)

Σχέση αριθμού υποκαταστατών και 
σταθερότητας αλκενίων



Ερωτήσεις

Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις μπορούν να υπάρξουν ως ζεύγη cis/trans ή
Ζ/Ε ισομερών; Να σχεδιάσετε τα ισομερή σε κάθε περίπτωση που υπάρχει
cis/trans ή Ζ/Ε ισομέρεια.

CH2=CHCH3, CHCl=CHBr, CH3CH=C(CH3)CH2Cl, (CH3)2C=CHBr



• Προσδιορίστε την απεικόνιση στα παρακάτω αλκένια ως Ε ή Ζ.

• Nα ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις (προσοχή στην cis/trans, Z/E ισομέρεια):

(e)



Υποδείξτε τη σταθερότερη ένωση σε κάθε περίπτωση.



• Αλκένια: συμμετέχουν σε πολικές αντιδράσεις ως πυρηνόφιλα (ή
βάσεις κατά Lewis)

• Γενικός μηχανισμός ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης σε αλκένια:
- Προσβολή των ηλεκτρονίων του πυρηνόφιλου  δεσμού στο

ηλεκτρονιόφιλο H-Χ (συγκεκριμένα στο Η+)
- Παραγωγή ενδιάμεσου καρβοκατιόντος και Χ-

- Σχηματισμός δεσμού μεταξύ καρβοκατιόντος και Χ-

Αντιδράσεις αλκενίων:
Αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης



Δομή και σταθερότητα καρβοκατιόντων

Καρβοκατιόντα: επίπεδα με sp2 υβριδισμό.
Οι 3 υπ/τες κατευθύνονται στις γωνιές ενός
ισόπλευρου τριγώνου. Διαθέτει κενό p-
τροχιακό

Αυξανόμενης της υποκατάστασης του καρβοκατιόντος αυξάνεται και η
σταθερότητα του



Κανόνας Markovnikov
(εναλλακτική διατύπωση)

Κατά την προσθήκη ΗΧ σε αλκένιο σχηματίζεται το πιο
υποκατεστημένο καρβοκατιόν ως το ενδιάμεσο και όχι το λιγότερο
υποκατεστημένο



• Κατατάξτε τα παρακάτω καρβοκατιόντα κατά σειρά αυξανόμενης
σταθερότητας.

Ερωτήσεις

• Πολλά καρβοκατιόντα σταθεροποιούνται με δομές συντονισμού.
Σχεδιάστε τις δομές συντονισμού στα παρακάτω καρβοκατιόντα.



Γράψτε τον πλήρη μηχανισμό για κάθε αντίδραση και εξηγήστε τον
σχηματισμό του κύριου προϊόντος

(d)

(e)



Γράψτε τον πλήρη μηχανισμό για κάθε αντίδραση και εξηγήστε τον
σχηματισμό του κύριου προϊόντος



Ηλεκτρονιόφιλο κέντρο

• Δεσμός C-Χ στα αλκυλαλογονίδια πολικός
• R-X ηλεκτρονιόφιλα
• Χημεία τους περιλαμβάνει πολικές αντιδράσεις με

πυρηνόφιλα (δότες ελεύθερου ζεύγους e-)
• Υποκατάσταση Χ από πυρηνόφιλο
• Απόσπαση ΗΧ, σχηματισμό αλκενίου

Αντιδράσεις RX



Κινητικές μελέτες

Πειραματικά διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ανάλογη 
της συγκέντρωσης του ηλεκτρονιόφιλου και του πυρηνόφιλου.

Αντίδραση SN2

ταχύτητα = κꞏ[RBr]ꞏ[OH:-]

H αντίδραση είναι απλή, δηλαδή είναι αντίδραση ενός σταδίου. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι το ηλεκτρονιόφιλο δεν είναι παρεμποδισμένο.

Αναστροφή της στερεοχημείας στο στερεογονικό κέντρο του C

Ονομάστηκε SN2 καθώς η αντίδραση είναι διμοριακή (2ης τάξης)



Μηχανισμός αντίδρασης SN2



Είναι απλή αντίδραση (ενός σταδίου) με ταχύτητα = κꞏ[RX]ꞏ[Nu:-]
(κινητική 2ης τάξης)

H στερεοχημική παρεμπόδιση του ηλεκτρονιόφιλου αυξάνει ενέργεια μεταβατικής
κατάστασης (ΔG ‡) μειώνοντας την δραστικότητα
Σειρά δραστικότητας ηλεκτρονιόφιλου: CH3-X > RCH2-X > R2CH-X >> R3C-X

Σε δευτεροταγή ηλεκτρονιόφιλα με ασύμμετρο άνθρακα συγκεκριμένης
απεικόνισης, παρατηρείται αναστροφή στην στερεοχημεία

Η καλές αποχωρούσες ομάδες αυξάνουν την δραστικότητα του ηλεκτρονιόφιλου
Σειρά δραστικότητας: R-OTos > R-I > R-Br > R-Cl

H αντίδραση ευνοείται σε πολικούς απρωτικούς διαλύτες (π.χ. DMF, DMSO,
CH3CN)

Τα δραστικά πυρηνόφιλα (πχ αρνητικά φορτισμένα) ευνοούν την αντίδραση

Σύνοψη χαρακτηριστικών αντιδράσεων SN2
RX + Nu: →  NuR + X



Κινητικές μελέτες

Πειραματικά διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ανάλογη
MONO της συγκέντρωσης του ηλεκτρονιόφιλου. Το πυρηνόφιλο δεν
συμπεριλαμβάνεται στην εξίσωση της ταχύτητας

ταχύτητα = κꞏ[R3X]

H αντίδραση είναι πολύπλοκη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το
ηλεκτρονιόφιλο είναι παρεμποδισμένο.

Ονομάστηκε SN1 καθώς η αντίδραση είναι μονομοριακή (1ης τάξης)

Αντίδραση SN1

Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης μέσω SN1
SN1 = Substitution, Nucleophilic, Unimolecular



Αντίδραση SN1

Μηχανισμός: Η αντίδραση είναι πολύπλοκη 2 σταδίων και περιλαμβάνει
ενδιάμεσο καρβοκατιόν

αργό γρήγορο

Ο μηχανισμός αυτός εξηγεί το γεγονός ότι όσο πιο υποκατεστημένος ο
άνθρακας του ηλεκρονιόφιλου τόσο ταχύτερη η αντίδραση SN1. Στο 1ο και
καθορίζον στάδιο της αντίδρασης σχηματίζεται το περισσότερο
υποκατεστημένο καρβοκατιόν το οποίο είναι και το σταθερότερο.



SN1 συμβαίνει σε δύο στάδια, αλλά καθοριστικό
στάδιο αντίδρασης (βραδύτερό) είναι αυτό που
συμμετέχει το ηλεκτρονιόφιλο (1ο στάδιο)

Παράδειγμα

Κινητική της αντίδρασης SN1



Παράδειγμα SN1 

Σχηματισμός ρακεμικού προϊόντος
(Η μερική αναστροφή εκτός ύλης)

50% S 50% R



Σύνοψη χαρακτηριστικών αντιδράσεων SN1

Είναι πολύπλοκη αντίδραση (2 σταδίων με το 1ο βραδύτερο).
ταχύτητα = κꞏ[RX] (κινητική 1ης τάξης)

Δραστικά αντιδρώντα σχηματίζουν σταθερότερα καρβοκατιόντα
Σειρά δραστικότητας ηλεκτρονιόφιλου: R3C-X > R2CH-X >> RCH2-X > CH3-X

Σε ηλεκτρονιόφιλα με ασύμμετρο άνθρακα συγκεκριμένης απεικόνισης,
παρατηρείται σχηματισμός ρακεμικού μίγματος προϊόντος

Η καλές αποχωρούσες ομάδες αυξάνουν την δραστικότητα του ηλεκτρονιόφιλου
(όμοια με SN2)

H αντίδραση ευνοείται σε πολικούς πρωτικούς διαλύτες (π.χ. H2O, ROH)



Ερωτήσεις 
Προέβλεψε αν κάθε μια από τις παρακάτω αντιδράσεις είναι
πιθανότερο να είναι τύπου SN2 ή SN1 και γιατί;



Συμπληρώστε τις παρακάτω αντιδράσεις υποκατάστασης και γράψτε το νόμο
ταχύτητας σε κάθε περίπτωση.



Προβλέψτε το(α) κύριο(α) προϊόν(τα) των παρακάτω αντιδράσεων.
Αναγνωρίστε τις αντιδράσεις που αναμένετε να σχηματίσουν προϊόν ή
μίγμα προϊόντος που θα στρέφει ή όχι το επίπεδο του πολωμένου φωτός.
Να εξηγήσετε την απάντησή σας.



Βενζόλιο και δομές συντονισμού

• Θεωρία συντονισμού εξηγεί σταθερότητα δομής βενζολίου

• Βενζόλιο υβρίδιο δύο ισοδύναμων δομών όπου κάθε σύνδεση
αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 1,5 δεσμό, δηλ. σε ενδιάμεση
κατάσταση μεταξύ απλού και διπλού δεσμού



• Βενζόλιο επίπεδο μόριο με σχήμα κανονικού εξαγώνου

• Όλες οι γωνίες των δεσμών C-C-C 120ο, όλα τα άτομα C έχουν
υβριδισμό sp2 και κάθε C διαθέτει ένα τροχιακό p κάθετο στο
επίπεδο του εξαμελούς δακτύλου

• Αποτέλεσμα, 6 άτομα C και 6 τροχιακά: ισοδύναμα

• Δημιουργία π δεσμών στους οποίους συμμετέχουν και τα 6 p e-

Περιγραφή βενζολίου με τροχιακά



Αρωματικότητα βενζολίου-κανόνας του Hückel

1. Κυκλικό συζυγιακό μόριο
2. Ασυνήθιστα σταθερό μόριο
3. Επίπεδο μόριο με σχήμα κανονικού εξαγώνου
4. Υφίσταται αντιδράσεις υποκατάστασης που διατηρούν κυκλική

συζυγία κι όχι ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης που την καταστρέφουν
5. Αποτελεί υβρίδιο συντονισμού

Κανόνας του Hückel
Αρωματικότητα: ένα μόριο είναι αρωματικό όταν διαθέτει επίπεδο
μονοκυκλικό σύστημα συζυγίας και μόνο εάν το σύστημα p των τροχιακών
περιέχει 4ν+2 ηλεκτρόνια π, όπου
ν = ακέραιος αριθμός (ν = 0, 1, 2, …)

Αντιαρωματικότητα: ένα μόριο είναι αντιαρωματικό όταν είναι επίπεδο
συζυγιακό με 4ν ηλεκτρόνια π. Δηλαδή εφαρμόζοντας τον κανόνα 4ν+2
ηλεκτρόνια π, δεν δίνει ν ακέραιο αριθμό.



Κανόνας του Hückel-παραδείγματα

Κυκλοβουταδιένιο

Κυκλοοκτατετραένιο

4ν + 2 = 4   =>   ν = 1/2 (όχι ακέραιος)
Αντιαρωματική ένωση

4ν + 2 = 8   =>   ν = 3/2 (όχι ακέραιος)
Όχι αρωματική ένωση

Βενζόλιο

4ν + 2 = 6   =>   ν = 1 (ακέραιος)
Αρωματική ένωση



Αρωματικά ιόντα
Ο κανόνας 4ν+2 του Hückel είναι ευρύτερα εφαρμόσιμος σε πολλά είδη
μορίων και όχι μόνο στους ουδέτερους υδρογονάνθρακες

Κυκλοπενταδιενυλικό ανιόν

Δεν διαθέτει κυκλική συζυγία οπότε
δεν είναι αρωματικό μόριο

Διαθέτει κυκλική συζυγία και
4ν + 2 = 6 => ν = 1 (ακέραιος)
Αρωματικό ιόν



Αρωματικά ιόντα

Διαθέτει κυκλική συζυγία και
4ν + 2 = 6   =>   ν = 1 (ακέραιος)
Αρωματικό ιόν



Δομή βενζολίου και δραστικότητα
• Γενικά είναι πολύ σταθερό μόριο.
• Βενζόλιο αν και ακόρεστη ένωση (περιέχει 3 δ.δ.) δε συμμετέχει σε

αντιδράσεις προσθήκης αλκενίων (π.χ. C6H6 + Br2 δεν δίνει προϊόν προσθήκης
C6H6Br2). Με χρήση καταλυτών δίνει αντίδραση αρωματικής υποκατάστασης
(C6H6 + Br2 δίνει μόνο ένα προϊόν υποκατάστασης C6H5Br).

• Ασυνήθιστη φύση βενζολίου αποτυπώνεται στο ότι μήκος δεσμών
C-C ίδιο (139 pm) κι ενδιάμεσο αυτού του απλού (154 pm) και διπλού (134
pm) δεσμού.

• Γενικά είναι πολύ σταθερό μόριο.
• Βενζόλιο αν και ακόρεστη ένωση (περιέχει 3 δ.δ.) δε συμμετέχει σε

αντιδράσεις προσθήκης αλκενίων (π.χ. C6H6 + Br2 δεν δίνει προϊόν προσθήκης
C6H6Br2). Με χρήση καταλυτών δίνει αντίδραση αρωματικής υποκατάστασης
(C6H6 + Br2 δίνει μόνο ένα προϊόν υποκατάστασης C6H5Br).



1. Βενζολικός δακτύλιος έχει αυξημένη ηλεκτρονική πυκνότητα
2. Τα π ηλεκτρόνια του βενζολίου: ευπρόσιτα στα προσβάλλοντα αντιδραστήρια
3. Βενζόλιο: συμπεριφέρεται κυρίως σα δότης ηλεκτρονίων (βάση κατά Lewis ή 

πυρηνόφιλο) στις αντιδράσεις με δέκτες ηλεκτρονίων

Βρωμίωση αρωματικών δακτυλίων

Μηχανισμός Αντίδρασης

1. Σχηματισμός μη 
αρωματικού ενδιάμεσου 
καρβοκατιόντος

2. Βάση που υπάρχει στο 
διάλυμα (Br-) αφαιρεί Η+



Ερωτήσεις
• Εξηγήστε γιατί το κυκλοπενταδιένιο έχει όξινα υδρογόνα ικανά να αντιδράσουν

με βάσεις όπως NaOH;

• Εξηγήστε ποιο/α από τα παρακάτω είναι αρωματικό;

• Να κατατάξετε τα παρακάτω κατά σειρά αυξανόμενης σταθερότητας



• Η ένωση Α είναι σταθερή ένωση ενώ η ένωση Β δεν είναι απομονώσιμη.
Εξηγήστε λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητα της καρβονυλομάδας.

• Παρόλο που η ένωση 5-φαινυλο-3-επτένιο έχει 4 διπλούς δεσμούς C=C, η
αντίδρασή της με Br2 δίνει ένα μόνο προϊόν. Γράψτε την αντίδραση και
εξηγήστε τον σχηματισμό του μοναδικού προϊόντος


