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Περιεχόμενα 
• Τι συμβαίνει όταν ερωτευόμαστε; 

• Ο ρόλος των πέντε αισθήσεων 

• Τι είναι οι φερομόνες; 

• Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες; 

 



Τι συμβαίνει όταν ερωτευόμαστε; 

Όταν ερωτευόμαστε οι ορμόνες στο σώμα 
μας παρουσιάζουν αλλαγές. 

Στις γυναίκες, η τεστοστερόνη που συνήθως 
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και είναι 
υπεύθυνη για τη σεξουαλική ορμή των 
γυναικών, αυξάνεται. 

 

  



Αντίθετα, στους άνδρες, 
η ορμόνη τεστοστερόνη 
που μεταξύ άλλων 
αυξάνει την 
επιθετικότητα και τη 
σεξουαλική 
ορμή,μειώνεται. 

 



Και στα δύο φύλα αυξάνεται σημαντικά η κορτιζόλη 
που είναι η κατ' εξοχήν ορμόνη του στρες. 

 



Ο ρόλος των πέντε αισθήσεων 

Αφή… 

Είναι ο πραγματικός σκηνοθέτης του 
έρωτα, αφού συντονίζει όλες τις άλλες 
αισθήσεις. Κάθε φορά που ένα ερέθισμα 
γίνεται αντιληπτό από ένα συγκεκριμένο 
αισθητήριο όργανο, είμαστε σε θέση να το 
εντοπίσουμε χάρη στις νευρικές απολήξεις 
του δέρματος. 



 

Όσφρηση… 

Τα οσφρητικά κύτταρα παίζουν βασικό ρόλο στον 
έρωτα. Οι μυρωδιές μας επιτρέπουν να γνωρίσουμε 
καλύτερα τον σύντροφό μας μέσα από τις 
φερομόνες που αναδίδει. 

 



Ακοή… 

Τα όργανα της ακοής είναι εργαλεία μέσω των οποίων 
η φωνή του αγαπημένου μας προσώπου φτάνει στον 
εγκέφαλο. Η φωνή του, το τραγούδι του... είναι όλα 
ερεθίσματα με ακαταμάχητη σαγηνευτική ισχύ. 



Όραση… 

Οι μελέτες που έχουν γίνει σε ζευγάρια, έχουν δείξει ότι ο 
έρωτας γεννιέται τη στιγμή που η προσοχή του κάθε 
συντρόφου «αιχμαλωτίζεται» από ένα συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό του άλλου. Το αρχικό ερέθισμα του έρωτα 
λοιπόν είναι οπτικό. 



Γεύση… 

Για τους ερωτευμένους, η γεύση συνδέεται άρρηκτα με το 
φιλί, μία από τις πιο τρυφερές εκδηλώσεις αγάπης. Με το 
φιλί απελευθερώνονται φερομόνες και άλλες ουσίες που 
χρησιμεύουν για την ενίσχυση, αλλα και τη διατήρηση της 
έλξης. 

 



Τι είναι οι φερομόνες; 
 
  Οι φερομόνες είναι απλά κάποιες χημικές ουσίες, 

αόρατες στο γυμνό μάτι, που εντοπίζονται κατά κύριο 
λόγο στο δέρμα και τις τρίχες. Επίσης υπάρχουν σε 
αυξημένες συγκεντρώσεις στον ιδρώτα και στα ούρα. Τα 
κυριότερα σημεία του σώματος που εκκρίνουν φερομόνες 
είναι: 

                                                •Το πρόσωπο 

                                                •Οι μασχάλες 

                                                •Τα αναπαραγωγικά όργανα 

 



 Όπως εξηγούν οι ειδικοί, δεν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι όταν είμαστε ερωτευμένοι, γινόμαστε 
πιο όμορφοι: οι μύες του προσώπου χαλαρώνουν, 
το σώμα αδυνατίζει, τα μάτια γίνονται λάγνα, το 
δέρμα πιο λείο και λαμπερό.  
Δεν ταλαιπωρούμαστε από κρίσεις πείνας, 
κοιμόμαστε λίγο αλλά ξυπνάμε φρέσκοι, είμαστε 
ευγενικοί και γενναιόδωροι ακόμα και με όσους 
βρίσκουμε ενοχλητικούς και ανεπιθύμητους. Ο 
κόσμος μοιάζει τέλειος, λες και έχει φτιαχτεί στα 
μέτρα μας. 



Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες; 

Ο έρωτας έχει πολλά κοινά με τον παραλογισμό, με 
μία διαταραγμένη κατάσταση του μυαλού, με μία 
γλυκιά και ανίατη ασθένεια. Και αρκεί μία απλή 
εξέταση αίματος για να διαγνωστεί. 
Νευροεπιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Πίζας, με 
επικεφαλής την Καθηγήτρια Ντονατέλα Μαρατσίτι, 
κατάφεραν να αναλύσουν τον έρωτα λες και πρόκειται 
για μία από τις τόσες διαταραχές που εμφανίζονται 
κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου και 
εκδηλώνονται με ακριβείς και μετρήσιμες αλλοιώσεις 
της βιολογίας του εγκεφάλου. 



ΠΗΓΕΣ 

• http://www.goodstories.gr/index.php/goodstory/it
em/5258-diavaste-ti-sumvainei-otan-eroteuesai 

• http://www.sigmalive.com/node/319497 

• http://www.vita.gr/ygeia/article/1395/h-xhmeia-
toy-erwta-ftaine-ta-matia-soy-h-h-serotoninh/ 

• http://www.ygeia-evexia.gr/articles2.asp?aid=801 
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