
Οι περιπέτειες του χαλκού που 

ψάχνει φίλους 

 

Ο χαλκός ήταν κοκκινωπός, όμορφος και 

πολύ μα πολύ μόνος… 



Μια μέρα λοιπόν σκέφτηκε πως δε θέλει 

πια να είναι μόνος (και όμορφος..) και πως 

θέλει φίλους. 

Κι εκεί που έψαχνε τριγύρω, εμφανίστηκε 

το ισχυρό ισχυρότατο ΑΚΟΥA ΦΟΡΤΕ!!!  



 

Ή ελληνιστί πυκνό νιτρικό οξύ HNO3. 

Το οποίο του λέει, λοιπόν, έλα να 

ενωθούμε και θα περνάμε τρέλα! 



Τέλεια, λέει ο χαλκός μας πανευτυχής απ 

την προσφορά του νιτρικού οξέος, και μη 

χάνοντας χρόνο, πηδάει μέσα του. 

Τι να δει, τότε, τεράστια αλλαγή, αφού η 

πολύ μα πολύ ισχυρή φύση του νιτρικού 

οξέος άλλαξε τελείως το χαλκό.  



Από στερεός έγινε υγρός και από 

κοκκινωπός γαλαζιος! Και ζεστάθηκε 

κιόλας!  

Μέχρι και όνομα άλλαξε: ΝΙΤΡΙΚΟΣ 

ΧΑΛΚΟΣ (πρώτο βέβαια το όνομα του 

ισχυρού-ισχυρότατου νιτρικού οξέος..). 



Σα να μην του πολυάρεσαν όλες αυτές οι 

αλλαγές του έρμου του χαλκού μας και ότι 

άρχιζε να το μετανοιώνει και να κοιτάει 

τριγύρω για άλλη παρέα, να σου μπροστά 

του η κυρία βάση ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ  ή 

αλλιώς υδροξείδιο του νατρίου NaOH. 



Του λέει λοιπόν, φίλε μου χαλκέ, άστον 

αυτόν που σε καίει και σε στεναχωρεί, έλα 

να κάνουμε τρελή παρέα οι δυο μας και θα 

δεις τι όμορφα θα περάσουμε. 

Με τα πολλά συμφωνεί ο χαλκός να βρεθεί 

παρέα με την κυρία βάση NaOH, ισχυρή 

ισχυρότατη και αυτή! 



Και τι να δει τότε ο καϋμένος χαλκός… από 

γαλαζοπράσινο καθάριο διάλυμα, γίνεται 

ένα μπλε αηδιαστικό πηχτό ζελέ, το 

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Cu(OH)2  

 

!!!Φρίκη και πάλι φρίκη!! 



Βρε τι καϋμός για να χει φίλους να τραβάει 

τόσα βάσανα και αλλαγές και να μη μπορεί 

να είναι απλώς ο εαυτός του… 

Και εκεί που έκλαιγε, αποφασίζει πως 

θέλει να ΖΕΣΤΑΘΕΙ στο ματάκι 

παραδίπλα… μήπως νοιώσει καλύτερα! 



Αααααχ, τι ωραία και ζεστά που νοιώθω 

σκέφτεται αλλά πριν προλάβει να χαρεί 

άρχισε κάτι περίεργο να του συμβαίνει, σαν 

να ‘πηζε κι άλλο, σα να μαύριζε, μαύρα 

φίδια τον ζώσανε….. και από μπλε έγινε 



μαύρος και πιο πηχτός, μπλιαχ 

τι αηδία!! 

Τότε, απ τις φωνές που έβαλε ο χαλκός, 

σκάει μύτη νέος υποψήφιος καρδιακός 

φίλος το ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ H2SO4, ισχυρό 

λέει, ισχυρότατο και αυτό. 



     

Του λέει λοιπόν, ψιτ φιλαράκι, σε λυπήθηκα 

έτσι που σκούζεις, μην κάθεσαι να κλαις, 



παράτα το ματάκι που στρογγυλοκάθισες 

και παραζεστάθηκες. 

Ψιλοχάλια φαίνεσαι έτσι μαύρος αλλά φταίει 

η πολλή ζέστη, βγες από κει και σου 

‘ρχομαι. 

Δηλαδή; Λέει ο χαλκός όλο ελπίδα.. 



Να, θα πηδήξω στο ποτήρι σου αλλά δε μου 

πάει τόση κάψα, έλα στη δροσιά πριν 

γίνουμε φίλοι. 

Πριν προλάβει όμως ο χαλκός να βγει απ 

τη ζέστη και χωρίς προειδοποίηση, το 



θειικό οξύ κάνει βουτιά στο ποτήρι του 

χαλκού φωνάζοντας ΓΙΟΥΠΙΙΙΙ!!!! 

Και τσαφ, το μαύρο γίνεται πρασινωπός 

ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ CuSO4 και πάνε τα 

μαύρα κομμάτια, εξαφανιζόλ! 

 



Λοιπόν, πώς σου φαίνεται φιλαράκι, δεν 

περνάμε ΤΕΛΕΙΑ;;; Ρωτάει το χαλκό. 

ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 

ΠΙΣΩ!!!  

φώναξε τότε απηυδισμένος ο χαλκός… 



Καλά ντε, μη σκούζεις, του απαντά το 

θειικό οξύ, το κατάλαβα. Εξάλλου, μόνο εσύ 

δε με θες για παρέα παλιοψηλομύτη… αν 

θες να ξέρεις τα πιο πολλά μέταλλα (που 

είναι και πιο ζωηρά από 

σένα..!)τρελαίνονται για πάρτη μου, άμα 



βρεθώ δίπλα τους τρέχουν να ενωθούν 

μαζί μου, χα! 

Αλλά δε βαριέσαι, άμα είναι αχάριστος 

κανείς… κάτσε λοιπόν να σου φωνάξω ένα 

άλλο μεταλλάκι, το σίδηρο. 



Φσσστ, σφυρίζει το θειικό οξύ και να σου ο 

ΣΙΔΗΡΟΣ Fe. 

Τώρα θα σε στρώσω εγώ λέει στο χαλκό 

καθώς κάνει βουτιά στο ποτήρι του. 

Να, λίγο λίγο θα ξεβολέψω το θειικό οξύ, 

θα ενωθώ εγώ μαζί του για να μη 



γκρινιάζει (γιατί είναι και τσατίλας) και θα 

σ’ ελευθερώσω συνάδελφε! 

Και πράγματι, μετά από λίγο, ΙΔΟΥ!!! 

Όμορφος και κοκκινωπός ο χαλκός 

ξαναεμφανίζεται στο ποτήρι, παρέα βέβαια 



με τον σίδηρο που περίσσεψε, αλλά ήταν 

ΧΑΛΚΟΣ Cu!!!  

Οπότε και παρέα έκανε με τις άλλες ουσίες 

στο ποτήρι του (νεράκι, σίδηρο, θειικό οξύ) 

αλλά..βασικά ήταν Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ!!! 

 


