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Η άποψη ότι ο έρωτας έχει ίδια 
συμπτώματα με τα ναρκωτικά είναι 
επιστημονικά ορθή. Όσο για την 
περίφημη «χημεία» που αναπτύσσεται 
μεταξύ δύο ατόμων, έχει αποδειχθεί 
ότι δεν αποτελεί ένα απλό σχήμα 
λόγου αλλά μια κυριολεξία, την οποία 
προσυπογράφει η επιστήμη. Ερευ-
νητές ανακάλυψαν ότι η ίδια χημική 
διαδικασία που προκαλείται από τη 
δράση ενός ναρκωτικού, παρατηρείται 
και στους ερωτευμένους. Όταν μας 
χτυπήσει το βέλος του... σκανταλιάρη 
αγγέλου, κάποιοι συγκεκριμένοι νευ-
ροδιαβιβαστές ενεργοποιούνται από το 
κατώτερο τμήμα της παρεγκεφαλίδας 
προς τον πρόσθιο φλοιό του εγκεφά-
λου. Ολόκληρη η ερωτική λειτουργία, 
από τα πρώτα στάδια μιας σχέσης 
μέχρι την ολοκλήρωσή της, οφείλεται 
στη βιοχημεία. Και ας πιστεύουμε, 
αφελώς, ότι εμείς είμαστε που διαλέ-
γουμε τον/την ερωτικό/ή σύντροφό 
μας. Ότι εμείς κρατάμε το τιμόνι στην 
ερωτική λειτουργία μας.

Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα 
(αν όχι όλα) οφείλονται στο εργοστά-
σιο του εγκεφάλου με την ανάλογη 
παραγωγή χημικών ουσιών. Το πιο 
γνωστό χημικό στοιχείο που συνδέε-
ται με τον έρωτα (και, κατ’ επέκταση, 
το σεξ) είναι η φενιλεθιλαμίνη. Μια 
φυσική αμφεταμίνη του εγκεφάλου, 
όμοια με ναρκωτικό, που προκαλεί 
ανάλογη διέγερση. Το αίσθημα της 
λαγνείας οφείλεται στην τεστοστερόνη, 
ενώ για την έκρηξη του πάθους... 
υπόλογη είναι η οξυτοκίνη, που 
ονομάζεται και «ορμόνη του αγκα-
λιάσματος». Δικός της ρόλος είναι να 
αυξάνει την ευαισθησία στις απολήξεις 
των νεύρων και να διεγείρει τις συ-
σπάσεις των μυών, με αποτέλεσμα την 
έκρηξη του ηφαιστείου που ονομάζεται 
οργασμός. Ακόμα και η διάρκεια μιας 
ερωτικής σχέσης εξαρτάται, σε μεγάλο 
βαθμό, από τη σταθερή παραγωγή 
της σεροτονίνης. Η απιστία, αντίθετα, 
«πριμοδοτείται» από μια διαφορετική 
λειτουργία του εγκεφάλου. Ερευνητές 
ανακάλυψαν ότι η καταστολή έκκρισης 
της βασοπρεσίνης, γνωστής και ως 
«ορμόνης της αγάπης», μπορεί να 
προκαλέσει τη μείωση του ερωτικού 
ενδιαφέροντος και την αναζήτηση  
μιας άλλης ερωτικής φωλιάς.

Η χημεία του έρωτα

«Οι άντρες είναι σαν τους πυροσβέστες. Το σεξ αποτελεί γι’ αυτούς 
επείγουσα κατάσταση και, χωρίς να έχει σημασία τι κάνουν, είναι 

έτοιμοι σε δύο λεπτά. Οι γυναίκες, από την άλλη μεριά, είναι σαν τη 
φωτιά. Χρειάζονται τις κατάλληλες συνθήκες για να ξεσπάσουν» 

Jerry Seinfeld (ηθοποιός)   
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Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 / 16 17 / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 / Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με (ανεπιβεβαίωτους) 
υπολογισμούς, κάθε ημέρα γύρω στα 
200 εκατομμύρια ζευγάρια κάνουν 
έρωτα σε όλον τον κόσμο. Πράγμα που 
σημαίνει πάνω από 2.000 ζευγάρια 
το λεπτό! Μιλώντας για ετερόφυλες 
συνευρέσεις, κάθε πλευρά των... συμ-
βαλλομένων έχει να επιδείξει μια σειρά 
εντυπωσιακών δεδομένων που συνδέ-
ονται με το σεξ. Οι σωματικές ιδιαιτερό-
τητες που καθορίζουν το φύλο και την 
ερωτική λειτουργία του κουβαλούσαν, 
από πολύ παλιά, ένα σωρό λαθεμένες 
αντιλήψεις. Μόλις τον 15ο αιώνα έγινε 

γνωστός ο παράγοντας που συντελεί 
στη διέγερση του αντρικού μορίου. 
Ο –πολυσχιδής– Λεονάρντο ντα Βίντσι 
ήταν εκείνος που ανακάλυψε πρώτος 
ότι αυτό που πλημμυρίζει το ορθωμένο 
πέος είναι αίμα και όχι αέρας, όπως 
πίστευαν μέχρι τότε οι προάγγελοι 
του... βουλκανιζατέρ.

Στο πέρασμα των αιώνων, η λαϊκή 
ιατρική χρησιμοποίησε μια μεγάλη 
γκάμα από μαντζούνια και καταπλά-
σματα για να πετύχει τη διέγερση των 
μαραμένων φαλλών: από τριμμένο 

κέρατο ρινόκερου, μέχρι «αμελέτη-
τα» αλόγων, ή ακόμα και ξύσματα 
ανθρώπινων νυχιών. Το αστείο είναι 
ότι, παρά τις επίμονες προσπάθειες της 
αντρικής συνομοταξίας να... σκληρύνει 
τη στάση της στο σεξ, οι γυναίκες λένε 
ότι το σημείο που λατρεύουν περισ-
σότερο είναι τα οπίσθιά τους. Σε κάθε 
περίπτωση, οι άντρες δεν χρειάζεται να 
ερεθιστούν σεξουαλικά για να έχουν 
διέγερση. Αυτό μπορεί να συμβεί και 
όταν είναι φοβισμένοι, έχουν νεύρα, 
ή γεμάτη την ουροδόχο κύστη τους. 
Στους αστάθμητους παράγοντες της 
διέγερσης περιλαμβάνεται και ο πλέον 
μακάβριος: οι «σηκωμάρες» που παρα-
τηρούνται στους κρεμασμένους.

Δεν είναι μόνο το πέος που μεγεθύνεται 
στη διάρκεια του σεξ. Πηγαίνοντας 
χαμηλότερα, το ίδιο συμβαίνει και στα 
δύο γνωστά «μπαλάκια» με τα οποία 
πολλοί αρσενικοί υπολογίζουν τα... 
κότσια τους. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 
όρχεις αυξάνουν το μέγεθός τους μέχρι 
και 50% πριν από την εκσπερμάτωση. 
Το προϊόν που παράγουν περιέχει σε 
μικροποσότητες περισσότερα από 30 
στοιχεία: φρουκτόζη, ασκορβικό οξύ, 
χοληστερόλη, κρεατίνη, κιτρικό οξύ, 
γαλακτικό οξύ, άζωτο, βιταμίνη Β12, 
διάφορα ένζυμα κ.λπ. Επόμενο ήταν 
να αποκτήσει το σπέρμα, εκτός από 
αναπαραγωγική, και τραπεζική αξία!  
Οι τράπεζες σπέρματος, μάλιστα, διατη-
ρούν τα πολύτιμα «αποθεματικά» τους 
σε θερμοκρασία -196 βαθμών Κελσίου.

Από τη δική του πλευρά, το γυναικείο 
σώμα έχει άλλες ιδιαιτερότητες και λει-
τουργικές συμπεριφορές. Για παράδειγ-
μα, υπολογίζεται ότι περίπου το 1% των 
γυναικών μπορεί να φτάσει σε οργασμό 
μόνο με απλή διέγερση του στήθους. Το 
σεξ αποτελεί για τις γυναίκες μια θαυμά-
σια φροντίδα ομορφιάς. Επιστημονικά 
τεστ έχουν αποδείξει ότι όταν κάνουν 

έρωτα παράγουν σημαντικές ποσότητες 
οιστρογόνων, που δίνουν λάμψη στα 
μαλλιά και κάνουν απαλότερη την επι-
δερμίδα τους. Ίσως για αυτόν τον λόγο 
υπολογίζεται ότι 30% των γυναικών σε 
ηλικία άνω των 80 ετών συνεχίζουν την 
ερωτική τους δραστηριότητα είτε με τον 
σύζυγο είτε με κάποιον εραστή. 

Το σεξ κάνει καλό όχι μόνο ψυχολο-
γικά αλλά και ιαματικά. Μπορεί να 
ξεβουλώσει μια συναχωμένη μύτη, 
αποτελώντας ισχυρό αντιισταμινικό. 
Επίσης, βοηθά στο άσθμα και στην 
αλλεργική ρινίτιδα. Ανάμεσα στις ευ-
εργετικές παρενέργειές του είναι και η 
καταπολέμηση του πονοκεφάλου. Με 
το σεξ μειώνεται το στρες που επιδρά 
αρνητικά στα αιμοφόρα αγγεία του 
εγκεφάλου. Ο γυναικείος οργασμός 
είναι ένα ισχυρότατο καταπραϋντικό 
χάρη στην απελευθέρωση των ενδορ-
φινών. Η επίκληση του πονοκεφάλου, 
επομένως, είναι στην πραγματικότητα 
μια πολύ κακή δικαιολογία προκειμέ-
νου να αποφύγουν να κάνουν έρωτα.

«Ακούγοντας πολλούς 
θρησκόληπτους να μιλούν, 
νομίζεις ότι ο Θεός έπλασε  

το κεφάλι, το στέρνο, τα χέρια 
και τα πόδια, αλλά ο διάβολος 

ήταν εκείνος που σκάλισε τα 
γεννητικά όργανα»  

Don Schrader  
(δημοσιογράφος, πολιτικός ακτιβιστής)

Το οπλοστάσιο του σεξ
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ΑΥΤΙΑ
Αν μπουν οι ψύλλοι της γνωστής έκ-
φρασης, προκαλούν υποψίες. Αν όμως 
χωθεί εκεί μέσα μια υγρή γλώσσα, τότε 
μπορεί να προκληθεί ηδονική παρά-
λυση. Κάθε χιλιοστό των αυτιών είναι 
υπερευαίσθητο. Πολλοί απλώς γαργα-
λιούνται, άλλοι όμως διεγείρονται όταν 
νιώθουν την –καυτή!– ανάσα του/της 
συντρόφου στο αυτί τους. Παρόμοια 
συμπτώματα προκαλεί το γλείψιμο, το 
δάγκωμα, ή τα φιλιά στον λοβό και  
στα εσωτερικά τοιχώματα.

ΑΥΧΕΝΑΣ
Ο λαιμός έχει το όνομα, αλλά ο 
σβέρκος έχει τη χάρη! Όσο ευαίσθη-
τος είναι ο πρώτος στα ρουφηχτά 
φιλιά και τα γλειψίματα τόσο (κι 
ακόμα περισσότερο) είναι ο δεύτερος 
στις ερωτικές θωπείες. Ορισμένοι/
ες, μάλιστα, λατρεύουν τις ελαφρές 
δαγκωματιές σε τέτοιο βαθμό, ώστε  
να δημιουργούνται οι γνωστές  
«πιπιλιές» που εμφανίζονται  
συνήθως στην μπροστινή πλευρά.
 

ΜΑΣΧΑΛΕΣ
Έχουν διπλή ερωτική ιδιότητα: διεγεί-
ρονται στην αφή και διεγείρουν με την 
οσμή τους, εκκρίνοντας ένα (μεθυστικό 
για πολλούς/ές) «άρωμα» από τους 
σμηγματογόνους αδένες. Ειδικά ο 
ιδρώτας της αντρικής μασχάλης περι-
έχει τόσο ισχυρές φερορμόνες, ώστε 
πολλές γυναίκες… λιγώνονται μόλις τον  
μυρίσουν. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που 
αυτή η τριχωτή περιοχή έχει ονομαστεί 
«Μυστική Ζούγκλα της Ηδονής».

ΔΑΧΤΥΛΑ
Είτε μιλάμε για εκείνα των χεριών είτε 
των ποδιών (στα τελευταία προσθέστε 
και τις πατούσες), το αποτέλεσμα είναι 
ίδιο. Μετά τη γλώσσα, τα ακροδάχτυλα 
είναι το δεύτερο περισσότερο ευαίσθη-
το σημείο του ανθρώπινου σώματος 
διαθέτοντας πολυάριθμες νευρικές 
απολήξεις. Γεγονός που προκαλεί 
μεγάλο ερεθισμό σε κάθε είδους άγ-
γιγμα, όπως το πέρασμα της γλώσσας, 
το ελαφρύ ξύσιμο του νυχιού, μικρές 
τρυφερές δαγκωματιές κ.λπ.

ΘΗΛΕΣ
Για εκείνες του γυναικείου στήθους 
είναι αυτονόητη η –πολλαπλή–  
ερωτική λειτουργία: υπερευαίσθητες 
σε κάθε άγγιγμα, με εμφανή τα σημά-
δια της διέγερσης στο ευμέγεθες σχή-
μα τους, δέχονται (και την ίδια στιγμή 
προσφέρουν) ερωτική απόλαυση. 
Τι γίνεται, όμως, με τις αντρικές 
θηλές; Από πολλούς ανθρωπολόγους 
θεωρούνται άχρηστα βιολογικά υπο-
λείμματα του γυναικείου είδους στην 
εμβρυογένεσή του. Σε αντίθεση με τις 
γυναικείες θηλές που προσφέρουν 
ζωοδότρια τροφή, οι αντρικές θηλές 
υπάρχουν μόνο για να προσφέρουν 
τη σαρκική απόλαυση. Πρώτος ένας 
Ολλανδός γυναικολόγος, ο Θίοντορ 
βαν ντε Βέλτε, περιέγραψε το 1937 
την αντρική θηλή ως ερωτογενή 
ζώνη. Στις μέρες μας, οι hardcore 
γκέι ιστοσελίδες την ονομάζουν 
«πούτσα του στήθους»: ένας αντι-
επιστημονικός (και ακαλαίσθητος) 
ορισμός, που αποδίδει όμως απόλυτα 
την ερωτική λειτουργία τους.

ΓΟΝΑΤΑ (πίσω πλευρά)
Στο Γόνατο της Κλαίρης του Ερίκ 
Ρομέρ, ο 35χρονος Ζερόμ φλεγόταν 
από την επιθυμία να αγγίξει το γόνατο 
της νεαρής πρωταγωνίστριας. Αν δεν 
ήταν κινηματογραφικός ήρωας και 
ζούσε στην πραγματική ζωή, μάλλον 
θα κυνηγούσε το πίσω μέρος του 
γονάτου της! Αυτή η μαλακή «τσέπη 
της απόλαυσης» στα (μυώδη, κατά τα 
άλλα) πόδια είναι μια από τις πιο… 
αναπάντεχες ζώνες ερωτισμού: όσο πιο 
απαλό είναι το χάδι ή το γλείψιμο σε 
αυτήν την κλείδωση τόσο μεγαλύτερη 
η απόλαυση που δημιουργεί. 

«Στο σεξ το σώμα 
προσπαθεί να πει την 

αλήθεια. Συνήθως  
όμως υποχρεώνεται να  
υπακούει σε κανόνες 
και δεσμεύεται από 

προσχήματα που 
δεν το αφήνουν 
να λειτουργήσει. 

Σακατεύουμε τους 
εαυτούς μας  
με ψέματα» 

Jim Morrison 
(τραγουδιστής)

Η ερωτική γεωγραφία του ανθρώπι-
νου σώματος δεν περιλαμβάνει μόνο 
τη «διακεκαυμένη» ζώνη των γεν-
νητικών οργάνων. Υπάρχουν πολ-
λές άλλες περιοχές (κυριολεκτικά: 
από κορυφής μέχρις ονύχων) που 
εκλιπαρούν για χάδια, γλειψίματα, 
ελαφρές δαγκωματιές και οτιδήποτε 
μπορεί να προκαλέσει ηδονικά ρίγη, 
ακόμα και οργασμό. Άντρες και 
γυναίκες έχουν ερωτογενή σημεία 
διάσπαρτα σε ολόκληρο το σώμα,  

με διαφορετική… απόδοση από  
άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιοι  
μπορεί να ερεθίζονται από ένα  
ελαφρό χάδι στην πατούσα.  
Άλλοι με ένα απαλό άγγιγμα της 
γλώσσας στις βλεφαρίδες ή τα φρύδια 
και άλλοι με ελαφριές δαγκωματιές 
στον σβέρκο. Ξεκινώντας από το 
κεφάλι και οδεύοντας προς τα κάτω, 
ιδού μερικά σημεία που μπορούν  
να κάνουν το ηφαίστειο μέσα μας  
να εκραγεί.

Τα καυτά σημεία
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ΑΥΤΙΑ
Αν μπουν οι ψύλλοι της γνωστής έκ-
φρασης, προκαλούν υποψίες. Αν όμως 
χωθεί εκεί μέσα μια υγρή γλώσσα, τότε 
μπορεί να προκληθεί ηδονική παρά-
λυση. Κάθε χιλιοστό των αυτιών είναι 
υπερευαίσθητο. Πολλοί απλώς γαργα-
λιούνται, άλλοι όμως διεγείρονται όταν 
νιώθουν την –καυτή!– ανάσα του/της 
συντρόφου στο αυτί τους. Παρόμοια 
συμπτώματα προκαλεί το γλείψιμο, το 
δάγκωμα, ή τα φιλιά στον λοβό και  
στα εσωτερικά τοιχώματα.

ΑΥΧΕΝΑΣ
Ο λαιμός έχει το όνομα, αλλά ο 
σβέρκος έχει τη χάρη! Όσο ευαίσθη-
τος είναι ο πρώτος στα ρουφηχτά 
φιλιά και τα γλειψίματα τόσο (κι 
ακόμα περισσότερο) είναι ο δεύτερος 
στις ερωτικές θωπείες. Ορισμένοι/
ες, μάλιστα, λατρεύουν τις ελαφρές 
δαγκωματιές σε τέτοιο βαθμό, ώστε  
να δημιουργούνται οι γνωστές  
«πιπιλιές» που εμφανίζονται  
συνήθως στην μπροστινή πλευρά.
 

ΜΑΣΧΑΛΕΣ
Έχουν διπλή ερωτική ιδιότητα: διεγεί-
ρονται στην αφή και διεγείρουν με την 
οσμή τους, εκκρίνοντας ένα (μεθυστικό 
για πολλούς/ές) «άρωμα» από τους 
σμηγματογόνους αδένες. Ειδικά ο 
ιδρώτας της αντρικής μασχάλης περι-
έχει τόσο ισχυρές φερορμόνες, ώστε 
πολλές γυναίκες… λιγώνονται μόλις τον  
μυρίσουν. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που 
αυτή η τριχωτή περιοχή έχει ονομαστεί 
«Μυστική Ζούγκλα της Ηδονής».

ΔΑΧΤΥΛΑ
Είτε μιλάμε για εκείνα των χεριών είτε 
των ποδιών (στα τελευταία προσθέστε 
και τις πατούσες), το αποτέλεσμα είναι 
ίδιο. Μετά τη γλώσσα, τα ακροδάχτυλα 
είναι το δεύτερο περισσότερο ευαίσθη-
το σημείο του ανθρώπινου σώματος 
διαθέτοντας πολυάριθμες νευρικές 
απολήξεις. Γεγονός που προκαλεί 
μεγάλο ερεθισμό σε κάθε είδους άγ-
γιγμα, όπως το πέρασμα της γλώσσας, 
το ελαφρύ ξύσιμο του νυχιού, μικρές 
τρυφερές δαγκωματιές κ.λπ.

ΘΗΛΕΣ
Για εκείνες του γυναικείου στήθους 
είναι αυτονόητη η –πολλαπλή–  
ερωτική λειτουργία: υπερευαίσθητες 
σε κάθε άγγιγμα, με εμφανή τα σημά-
δια της διέγερσης στο ευμέγεθες σχή-
μα τους, δέχονται (και την ίδια στιγμή 
προσφέρουν) ερωτική απόλαυση. 
Τι γίνεται, όμως, με τις αντρικές 
θηλές; Από πολλούς ανθρωπολόγους 
θεωρούνται άχρηστα βιολογικά υπο-
λείμματα του γυναικείου είδους στην 
εμβρυογένεσή του. Σε αντίθεση με τις 
γυναικείες θηλές που προσφέρουν 
ζωοδότρια τροφή, οι αντρικές θηλές 
υπάρχουν μόνο για να προσφέρουν 
τη σαρκική απόλαυση. Πρώτος ένας 
Ολλανδός γυναικολόγος, ο Θίοντορ 
βαν ντε Βέλτε, περιέγραψε το 1937 
την αντρική θηλή ως ερωτογενή 
ζώνη. Στις μέρες μας, οι hardcore 
γκέι ιστοσελίδες την ονομάζουν 
«πούτσα του στήθους»: ένας αντι-
επιστημονικός (και ακαλαίσθητος) 
ορισμός, που αποδίδει όμως απόλυτα 
την ερωτική λειτουργία τους.

ΓΟΝΑΤΑ (πίσω πλευρά)
Στο Γόνατο της Κλαίρης του Ερίκ 
Ρομέρ, ο 35χρονος Ζερόμ φλεγόταν 
από την επιθυμία να αγγίξει το γόνατο 
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ήταν κινηματογραφικός ήρωας και 
ζούσε στην πραγματική ζωή, μάλλον 
θα κυνηγούσε το πίσω μέρος του 
γονάτου της! Αυτή η μαλακή «τσέπη 
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αναπάντεχες ζώνες ερωτισμού: όσο πιο 
απαλό είναι το χάδι ή το γλείψιμο σε 
αυτήν την κλείδωση τόσο μεγαλύτερη 
η απόλαυση που δημιουργεί. 
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προσχήματα που 
δεν το αφήνουν 
να λειτουργήσει. 
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εαυτούς μας  
με ψέματα» 

Jim Morrison 
(τραγουδιστής)
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