
Ποόοοσο γρήγορα τρέχει μια αντίδραση; 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μεταλλάκι, το μαγνήσιο Mg, 

πολύ ζωηρό και παιχνιδιάρικο. 

 

Έτυχε λοιπόν μια μέρα να βαριέται απίστευτα και να μην έχει 

πώς να περάσει την ώρα του. 

 

Σκαρφίστηκε τότε το εξής: 

 

Ήξερε πως με εκείνο το υδροχλωρικό οξύ HCl που το παιζε 

πολύ σοβαρό αλλά ήταν και ισχυρό, μπορούσε να σπάσει πλάκα 

και να παίξει ένα σωρό παιχνίδια. Κι αυτό γιατί τα δυο τους 

παρέα στο ίδιο δοχείο αντιδρούσαν ευθύς μόλις 

συναντιόντουσαν και το ένα πάλευε να μεταμορφώσει το άλλο: 

 

Να, κάπως έτσι: 

 

Mg+2HCl MgCl2 + H2 

 

Κ όχι μόνο αντιδρούσαν το ένα στην παρουσία του άλλου αλλά 

το μαρτυριάρικο εκείνο αέριο, το υδρογόνο H2 ευθύς 

εμφανιζόταν στην παρέα μην τυχόν και δεν καταλάβει κανείς 

ότι γινόταν καβγάς! Στην πλάκα βέβαια, αλλά καβγάς! 

 

Πάει λοιπόν και λέει στο HCl: 

 

Ψιτ, υδροχλωρικούλιιιι! Να σου πω! Είσαι να κάνουμε μαζί μια 

δοκιμή; Να δούμε πότε θα αντιδράσουμε πιο γρήγορα;  



Δηλαδή, ρωτά το HCl σοβαρό μεν αλλά και περίεργο μαζί να 

μάθει τι μηχανεύτηκε πάλι εκείνο το μεταλλικό πειραχτήρι. 

 

Άκου πώς θα το κάνουμε, λέει το μαγνήσιο: 

Εγώ θα βουτάω μέσα σου κάθε φορά και με άλλη μορφή και θα 

δούμε πότε θα τελειώσει πιο γρήγορα η αντίδραση που σου 

προκαλώ. 

 

Τη μια φορά θα γίνω μπαλίτσα (γιατί ως γνωστόν είμαι και 

σούπερ ευλύγιστο!), τη δεύτερη φορά θα βουτήξω σε 

κομματάκια και την τρίτη θα κάνω βουτιά ολόκληρο κομμάτι σα 

σανίδα πλαφ μέσα. Και θα δούμε τι θα γίνει. 

 

Χμμμ, λέει το HCl (που και αυτό ήταν μεν σοβαρό σοβαρότατο 

αλλά δεν έλεγε όχι και για λίγη δράση, δραστικό οξύ 

βλέπετε!), δεν είναι κακή ιδέα. Άντε ξεκίνα κι εγώ θα κρατάω 

το χρόνο! 

 

Έτσι κι έγινε. 

 

Στην πρώτη βουτιά, το μαγνήσιο τυλίχτηκε σφιχτά γύρω απ 

τον εαυτό του, έγινε μια μικρή μπαλίτσα, πήρε φόρα και 

βούτηξε στο σωλήνα με το HCl. Αμέσως άρχισε να βγαίνει το 

υδρογόνο H2, φσσσστ. 

 

Στη δεύτερη βουτιά το μαγνήσιο λύγισε τη μεσούλα του πολλές 

φορές και έσπασε σε κομματάκια που όλα μπήκαν σα 

χαρτοπόλεμος στο σωλήνα με το HCl. Και πάλι βέβαια να σου 

το υδρογόνο H2 σε μπουρμπουλήθρες. 



Την τρίτη και τελευταία του βουτιά την έκανε ολόκληρο, 

ολόρθο σαν να χε καταπιεί μπαστούνι, πλουφ! Φσστ μετά από 

λίγο ξέρετε τι! 

 

Όλο χαρά το μαγνήσιο που και ακροβατικά έκανε και παρέα 

βρήκε για να παίξει, ρωτά το HCl: 

 

Λοιπόν, πότε τα καταφέραμε να αντιδράσουμε πιο γρήγορα; 

Άντε πες! 

 

Ξεροβήχοντας για να καθαρίσει το λαιμό του και να δώσει 

ακόμα μεγαλύτερη σοβαρότητα στην παρουσία του (όχι που θα 

χανε την ευκαιρία..), το υδροχλωρικό μάς λέει: 

 

Χμμ, κυρίες και κύριοι μετά από επισταμένη μελέτη και 

ενδελεχή έρευνα έχω να σας ανακοινώσω ότι το μαγνήσιο 

σα χαρτοπόλεμος, κέρδισε τον πόλεμο, εεε, τον αγώνα 

θέλω να πω..  

 

Τερμάτισε πρώτο ! 

Νίκησε και τη μπάλα και το μπαστούνι! 

 

Ιδού λοιπόν ο νικητής! 

 

 


