
Οξύ και βάση….. 

Ή αλλιώς η ιστορία της κυρίας εξουδετέρωσης 

 

Ήταν κάποτε ένα οξύ.. Πώς είπατε; Τι είναι το οξύ;! 

Μα, σίγουρα ξέρετε πολλά οξέα απ την καθημερινή σας ζωή, π.χ. 

το γνωστό μας ξύδι που μπαίνει στη σαλάτα. Είναι το οξικό οξύ. 

Ναι, βέβαια και το λεμόνι μπαίνει στη σαλάτα και είναι και αυτό 

όξινο, δηλαδή περιέχει ένα οξύ που του δίνει το χαρακτήρα του, 

δηλαδή το κάνει ΞΙΝΟ! Για να λέμε όμως τα πράγματα όπως 

έχουν, το λεμονάκι περιέχει κάνα δυο οξέα, ένα το λένε κιτρικό 

και το άλλο… μαντέψατε μήπως; Είναι η γνωστή μας βιταμίνη C, το 

ασκορβικό οξύ αλλιώς. Πράματα και θάματα κάνει αυτή η βιταμίνη 

που υπάρχει σε όλα τα ξινά, δηλαδή τα εσπεριδοειδή (που τα λέμε 

και ξινά ακόμα κι αν είναι γλυκά) όπως τα πορτoκάλια, τα 

μανταρίνια, τα κίτρα και πάει λέγοντας.  

Άλλο οξύ;; Μα, αυτό που παράγει ο οργανισμούλης μας απ τα 

γεννοφάσκια μας, το τόσο απαραίτητο για να χωνεύουμε ό,τι 

καταπίνουμε και πάει στο στομάχι μας: Το υδροχλωρικό οξύ HCl! 

Χωρίς αυτό θα υποφέραμε όλοι απ τις αχώνευτες τροφές, όπως 

όταν σκάμε απ το πολύ φαγητό και αργούμε να χωνέψουμε. Ε, έτσι 

θα ήμασταν συνέχεια χωρίς αυτό το τόσο χρήσιμο και εργατικό 

οξύ! 

Βέβαια, επειδή είναι πολύ φιλότιμο καμιά φορά το παρακάνει, 

δηλαδή απ τον πολύ ζήλο να διαλύσει ό,τι τροφή βρεθεί στο 

στομάχι μας παράγεται σε μεγάλη ποσότητα και κοντεύουμε να 

χωνέψουμε το στομάχι μας το ίδιο! Για αυτό καμιά φορά πονάμε 

και μπορεί να πάθουμε και μια αρρώστια που λέγεται έλκος, 



πληγώνεται το στομάχι μας απ την πολλή δραστηριότητα του 

υδροχλωρικού οξέος! 

Υπάρχουν πολλά άλλα οξέα ακόμα που τα βρίσκουμε (και τα τρώμε 

ή πίνουμε) σε φρούτα, λαχανικά, στο κρασί, στα αναψυκτικά, 

σχεδόν παντού όπως καταλαβαίνετε. 

Αυτά με τα οξέα, να πάμε τώρα και στις βάσεις…; 

Η πιο γνωστή μας βάση είναι η μαγειρική σόδα που φουσκώνει τα 

κέικ αλλά και το τουμποφλό που ξεβουλώνει νεροχύτες!  

Και μήπως έχετε ακούσει κάτι χάπια που τα λένε αντιόξινα και 

βοηθάνε λέει στο στομαχόπονο απ το πολύ φαΐ; 

Γιατί είπαμε ότι έχουμε στομαχόπονο απ το πολύ φαΐ; Γιατί είναι 

πολύ δουλευταράδικο εκείνο το υδροχλωρικό οξύ στο στομάχι μας 

και καμιά φορά προκαλεί πρόβλημα εκεί που πάει να το λύσει. 

Τα αντιόξινα λοιπόν κάνουν την εξής φοβερή δουλειά: Πάνε και 

βρίσκουν το υδροχλωρικό οξύ, αντιδρούν μαζί του και σταματά ο 

πόνος. Πώς αντιδρούν; Ε, λοιπόν, ΤΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΥΝ! 

Και βέβαια είναι και οι οδοντόκρεμες που περιέχουν βάσεις. Τώρα 

θα μου πείτε, τι δουλειά έχουν οι βάσεις στην οδοντόκρεμα;  

Χμμμ, θυμάστε ότι είπαμε πως τα οξέα βρίσκονται σε πολλά απ 

αυτά που τρώμε και πίνουμε; Που βέβαια αν δεν τα ξεπλύνουμε 

απ τα δόντια μας θα μείνουν εκεί παρέα με όλα τα ζουζούνια που 

κάνουν τρελή χαρά όσο τα αφήνουμε να αλωνίζουν στο στόμα μας 

και ειδικά με τη συντροφιά μιας γνωστής κυρίας που έρχεται όσο 

καθυστερούμε το πλύσιμο των δοντιών μας:  

Ναι, της κυρίας τερηδόνας! 



Τα οξέα λοιπόν πάνε και χαλάνε το σμάλτο των δοντιών, μέγα 

πρόβλημα! Πάει το ωραίο χαμόγελο και η προστασία βέβαια απ τις 

τροφές.  

Οπότε οι οδοντόκρεμες περιέχουν βάσεις που 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΥΝ τα οξέα των τροφών για να μη χαλάνε τα 

δοντάκια μας. 

Ιδού λοιπόν το μυστικό των οξέων και των βάσεων:  

Αν βρεθούν αυτά τα δυο μαζί, επειδή η φύση τους είναι κατά 

κάποιο τρόπο αντίθετη η μια της άλλης (πως λέμε φωτιά και νερό, 

ζεστό και κρύο), αντιδρούν και παλεύουν ποιο θα νικήσει και θα 

εξαφανίσει, δηλαδή θα ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΙ το άλλο!  

Έχουμε πόλεμο!  

Δε μπορεί να μείνει αδιάφορο και αδρανές ένα οξύ όταν στο 

περιβάλλον του βρεθεί μια βάση και βέβαια το ολόιδιο συμβαίνει 

με μια βάση που θα της φέρουν για παρέα ένα οξύ!  

Αν το οξύ είναι πιο ισχυρό, θα μικρύνει λίγο η δύναμή του σαν του 

προκύψει βάση στην περιοχή επικράτειάς του, ενώ το αντίθετο θα 

γίνει αν η βάση είναι πιο ισχυρή απ το οξύ. 

Βέβαια, αν έχουν και τα δυο την ίδια δύναμη, δε θα μείνει ούτε οξύ 

ούτε βάση, ε;  

Θα αλληλοφαγωθούν, δηλαδή θα αλληλοΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΘΟΥΝ!  

Και τότε, οι μόνες ουσίες που θα έχουν επιβιώσει απ τον πόλεμο 

της εξουδετέρωσης θα είναι το γνωστό σε όλους μας νερό και ένα 

αλάτι, όχι ντε και καλά αυτό που τρώμε με το φαγητό αλλά 

οποιοδήποτε αλάτι.  



Για να μη μπερδευόμαστε, αλάτια λέμε όοολες τις ουσίες που 

σχηματίζονται από ένα κομμάτι βασικό και ένα κομμάτι όξινο.  Και 

μάλιστα ένα κομμάτι είναι θετικό + (απ τη βάση) και ένα κομμάτι 

αρνητικό - (απ το οξύ).  

Μάλλον θα έχετε μαντέψει ότι υπάρχουν πάρα πάρα πολλά αλάτια, 

όσα και οι συνδυασμοί οξέων και βάσεων που μπορούν να 

αντιδράσουν.  

Μαζί μ’ αυτά τα αλάτια όταν σχηματίζονται παίρνουμε και νεράκι, 

δηλαδή: 

ΟΞΥ + ΒΑΣΗ   ΑΛΑΤΙ + ΝΕΡΟ (Η2Ο) 

Ιδού η φοβερή εξουδετέρωση με δυο λόγια, δηλαδή…με μια 

αντίδραση όπως φαίνεται παραπάνω! 

 

 

 


