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• Θεμελιακή δημιουργική δύναμη 
και λατρευόταν ως θεός ζωής και δημιουργίας

• Ο Ήλιος εμφανίζεται σε έργα της Ελληνικής 
μυθολογίας, ποίησης και λογοτεχνίας, 
όπου παρουσιάζεται ως ο γιος των τιτάνων 
Υπερίωνα και Θείας

• Ο Όμηρος τον περιγράφει ως '"τερψίμβροτο", 
δηλαδή αυτός που δίνει χαρά στους θνητούς

Ο ήλιος στην αρχαιότητα 

Δίπολο φως (ημέρα)-σκοτάδι (νύχτα) και  ζωή - θάνατος



• Ενισχύει την έκκριση σεροτονίνης

• Εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα 
ύπνου 

• Βελτιώνει την ενδοθηλιακή 
λειτουργία

• Αυξάνει την σεξουαλική επιθυμία 

• Αναπαραγωγή

Πέντε λόγοι
για να αγαπήσουμε τον ήλιο



Sun addiction: Πειράματα σε ποντίκια

➢ Η έκθεση στην Υπεριώδη Ακτινοβολία B 
προκαλεί την αυξημένη παραγωγή 
οπιοειδών, όπως βήτα-ενδορφινών
(b-endorphin), κατά 30% έως 50% 
από την πρώτη εβδομάδα.

➢ Τα πειραματόζωα εμφάνισαν 
συμπτώματα συνδρόμου στέρησης, 
όπως τρέμουλο, όταν τους χορηγήθηκε 
ναλοξόνη, που μπλόκαρε την παραγωγή 
ενδορφινών.

Parikh, R., et al., 2021. Skin exposure to UVB light induces a skin-brain-gonad axis and sexual behavior. Cell Reports.



Σεροτονίνη, διάθεση και ήλιος

Το φως του ήλιου απορροφάται
από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα 

και ενεργοποιεί 
τη σύνθεση της σεροτονίνης

στον πυρήνα της ραφής

Sansone, R. A., & Sansone, L. A. (2013). Sunshine, serotonin, and skin: a partial explanation for seasonal patterns in 
psychopathology?. Innovations in clinical neuroscience, 10(7-8), 20–24.

• Σεροτονίνη: Ρυθμιστικός 
νευροδιαβιβαστής της διάθεσης

• Μειωμένα επίπεδα της έχουν 
συνδεθεί με κατάθλιψη, SAD και άγχος



Ο ήλιος δίνει ζωή… 

και στη σεξουαλική μας ζωή!
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Βιταμίνη D (VD) και ενδοθηλιακή λειτουργία 

Canguven O, Al Malki AH., 2021. Vitamin D and Male Erectile Function: An Updated Review. World J Mens Health. 39(1):31-37. 

1. Σταθεροποιεί το ενδοθήλιο όταν βρίσκεται 
σε κατάσταση ηρεμίας (quiescent endothelium) 

2. Ρυθμίζει τα στάδια της ενδοθηλιακής ενεργοποίησης
(activation)

3. Εμπλέκεται στην αποκατάσταση κατεστραμμένου 
ενδοθηλίου

4. Προστατεύει τα ενδοθηλιακά κύτταρα από το οξειδωτικό 
στρες (ROS)

Ο βασικότερος μηχανισμός της βιταμίνης D 
στη στυτική λειτουργία είναι 

η ενδοθηλιακή ακεραιότητα (endothelial integrity):
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VD<20 ng/mL αύξηση εκδήλωσης στυτικής δυσλειτουργίας 

VD> 35 ng/mL μείωση εκδήλωσης στυτικής δυσλειτουργίας



Βιταμίνη D (VD) και Νιτρικό οξείδιο (ΝΟ)

• Η βιταμίνη D μεσολαβεί στην αγγειακή διαστολή. 

• Η ενεργοποίησή της διεγείρει την παραγωγή ΝΟ και ΝΟS

Βιταμίνη D (VD) και ενδοκρινικό σύστημα 

➢ Η έλλειψη και η ανεπάρκεια (deficiency-VDD) Βιταμίνης D, 
συνδέεται με χαμηλά επίπεδα Τ και υπογοναδισμό. Ν=2,854 

➢ Άνδρες (N=165, 20-49χρ) με παχυσαρκία και ανεπάρκεια 
βιταμίνης D και τεστοστερόνης, μετά από 1χρ θεραπείας 
με VD (83 mg), βελτίωσαν τα επίπεδα ορού τεστοστερόνης 
και τη στυτική λειτουργικότητα. 

Canguven O, Al Malki AH., 2021. Vitamin D and Male Erectile Function: An Updated Review. World J Mens Health. 39(1):31-37. 



Krysiak, R., et al., 2018. The effect of low vitamin D status on sexual functioning and depressive
symptoms in apparently healthy men: a pilot study. International Journal of Impotence Research. 

Χαμηλά επίπεδα VD, κατάθλιψη και σεξουαλική λειτουργία σε άνδρες  

Ν=47 18-40χρ, 
Γκρουπ: με ανεπάρκεια βιταμίνης D (VDD) και ομάδας ελέγχου 

Αποτελέσματα

Άνδρες με ανεπάρκεια VD, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, είχαν:

• Υψηλότερα σκορ στην κλίμακα της κατάθλιψης  (BDI)

• Χαμηλότερα σκορ στην κλίμακα της στυτικής (IIEF-15) 
λειτουργικότητας και σεξουαλικής επιθυμίας  (IISF-15)

Συσχέτιση σοβαρότητας καταθλιπτικής συμπτωματολογίας 
και στυτικής δυσλειτουργίας με βαθμό υποβιταμίνωσης D.



Krysiak, R., Gilowska, M., & Okopień, B. (2016). Sexual function and depressive symptoms in young women with low vitamin D status: a 
pilot study. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 204, 108–112.

Bιταμίνη D, κατάθλιψη και γυναικεία σεξουαλική λειτουργικότητα

Ν=42 (14:έλλειψη βιταμίνης D, 14:ανεπάρκεια, 14:φυσιολογικά επίπεδα) 
Ηλ.εύρος: 20-40 έτη 

Αποτελέσματα

Σεξουαλική δυσλειτουργία υπήρχε:

• Στο 36% των γυναικών με έλλειψη βιταμίνης D

• Στο 21% με ανεπάρκεια βιταμίνης D

• Στο 7% με φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D
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Bιταμίνη D, κατάθλιψη και γυναικεία σεξουαλική λειτουργικότητα

Ν=42 (14:έλλειψη βιταμίνης D, 14:ανεπάρκεια, 14:φυσιολογικά επίπεδα) 
Ηλ.εύρος: 20-40 έτη 

Αποτελέσματα

Σεξουαλική δυσλειτουργία υπήρχε:

• Στο 36% των γυναικών με έλλειψη βιταμίνης D

• Στο 21% με ανεπάρκεια βιταμίνης D
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Καταθλιπτική συμπτωματολογία εμφάνιζε:

• Το 43% των γυναικών με έλλειψη βιταμίνης D

• To 21% με ανεπάρκεια βιταμίνης D

• Tο 7% με φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D



Βιταμίνη D και σεξουαλική λειτουργία 
σε  γυναίκες στην εμμηνόπαυση

71% είχε ανεπάρκεια βιταμίνης D

Οι γυναίκες με φυσιολογικές τιμές βιταμίνης D:

• είχαν καλύτερη σεξουαλική λειτουργικότητα

• βίωναν μικρότερης έντασης 
εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα 
(ψυχολογικά, ουρογεννητικά και οργανικά)

Askin, M.,et al., 2019. Relationship between postmenopausal vitamin D level, menopausal symptoms and sexual 
functions. J Coll Physicians Surg Pak, 29(9), 823-27.



Υπεριώδης ακτινοβολία Β (Ultraviolet B) & σεξουαλική συμπεριφορά 

Η έκθεση στην Υπεριώδη Ακτινοβολία Β (UVB) 
στα θηλυκά ποντίκια αυξάνει: 

• Την ελκυστικότητα τους

• Την σεξουαλική απαντητικότητα
και έλξη προς τα αρσενικά

• Τα επίπεδα των ορμονών του άξονα 
υποθάλαμος-υπόφυση-γονάδες

• Την διάρκεια του οίστρου

• Την αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στα θηλυκά και τα αρσενικά

Parikh, R., et al., 2021. Skin exposure to UVB light induces a skin-brain-gonad axis and sexual behavior. Cell Reports.

μεγαλύτερες ωοθήκες



Υπεριώδης ακτινοβολία Β (Ultraviolet B) & σεξουαλική συμπεριφορά 

Η έκθεση στον ήλιο ενισχύει:

Στον άνδρα: 
• Τα επίπεδα τεστοστερόνης 

• Την λεκτική επιθετικότητα 
(verbal agressiveness)

• Την γνωστική διάσταση του πάθους:
Εμμονικές σκέψεις και επιθυμία 
να μάθει περισσότερα για την σύντροφο 

Parikh, R., et al., 2021. Skin exposure to UVB light induces
a skin-brain-gonad axis and sexual behavior. Cell Reports.

Στην γυναίκα: 

• Το σεξουαλικό πάθος: 
υψηλότερα σκορ σε ερωτήσεις 
αναφορικά με την σεξουαλική διέγερση 
και την εξιδανίκευση της σχέσης



Τεστοστερόνη και Σεξουαλική συμπεριφορά

Το Καλοκαίρι, λόγω της ανόδου της 
θερμοκρασίας, παρατηρήθηκε σε άνδρες:

• Αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης 

• Αύξηση της συχνότητας σεξουαλικών 
επαφών την εβδομάδα

• Αύξηση του δείκτη μάζας σώματος (IBM)

Demir, A., Uslu, M., & Arslan, O. E. (2016). The effect of seasonal variation on sexual behaviors in males and its 
correlation with hormone levels: a prospective clinical trial. Central European journal of urology, 69(3), 285–289. 



«Σεξουαλικοποίηση» του περιβάλλοντος το καλοκαίρι

• Πιο αποκαλυπτικά ρούχα 
(σεξουαλική-αισθητηριακή πρόκληση)

• Περισσότερες ευκαιρίες 
κοινωνικοποίησης - φλερτ

• Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ 

• Διακοπές-περισσότερος ελεύθερος 
χρόνος



Απιστία και Καλοκαίρι

• Η απιστία κορυφώθηκε κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες

• Κυρίως παρατηρήθηκε 
σε ανύπαντρα ζευγάρια 

• To ίδιο σε άνδρες και γυναίκες

Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current opinion in psychology, 13, 70-74.



Ν=123, Ηλικίας 24-47 ετών

Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
που τα παιδιά τους περνούσαν 
πιο πολλές ώρες στο σπίτι:

• Το 37%  παρουσίασε 
σεξουαλική δυσλειτουργία

• Το 27% μείωσε 
τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών 

Zhang, Y., Ma, G., Li, X., Feng, J., Yang, X., Wu, X., … Luo, S. (2018). 581 Female (Chinese nurses) sexual function and 
the impact of kids’ return on it during the summer holiday. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S343.



Εικόνα σώματος το καλοκαίρι

Griffiths, S., Austen, E., Krug, I., & Blake, K. (2021). Beach body ready? Shredding for summer? A first look at 
“seasonal body image”. Body Image, 37, 269-281.

Άτομα ανέφεραν 
μεγαλύτερη δυσαρέσκεια 

με την εικόνα σώματος τους 
σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες



Παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα σώματος το καλοκαίρι

• Διαφημίσεις και Social media
(κοινωνικο-πολιτισμικές απαιτήσεις 
για το «τέλειο σώμα»)

• Ελαφριά και κοντά ρούχα, μαγιό 
που αποκαλύπτουν το σώμα 
(αύξηση της ανασφάλειας 
για το σώμα)

• Σύγκριση με τα σώματα των άλλων, 
πιο εύκολα και άμεσα

Griffiths, S., Austen, E., Krug, I., & Blake, K. (2021). Beach body ready? Shredding for summer? A first look at 
“seasonal body image”. Body Image, 37, 269-281.



Summer vacation effect:
Διαδικτυακές αναζητήσεις και σεξουαλικότητα

Markey, P. M., & Markey, C. N. (2012). Seasonal Variation in Internet Keyword Searches: A Proxy Assessment of Sex 
Mating Behaviors. Archives of Sexual Behavior, 42(4), 515–521.

Ιανουάριος 2006- Μάρτιος 2011

Αποτελέσματα

Παρατηρήθηκε αύξηση στην: 

• Αναζήτηση επαγγελματία του σεξ
(prostitution): κατά 2.78% τον Ιούλιο

• Αναζήτηση συντρόφου 
μέσω εφαρμογών γνωριμιών 
(mate-seeking): κατά 5.67% τον Ιούλιο

• Αναζήτηση πορνογραφικού υλικού: 
κατά 4.28% τον Ιούνιο



Αποτελέσματα 
Ι.Ψ.Σ.Υ.

Διαδικτυακή έρευνα



20/1/2022 – 20/6/2022

Ν= 1500  (70% γυναίκες)
Μ.Ο ηλικίας 43 έτη

70% είχε σταθερό σύντροφο

➢ 35% μειώθηκε 

➢ 65% αυξήθηκε

20/6/2021 – 20/09/2021

Ν=1320 (69% γυναίκες) 
Μ.Ο ηλικίας 45 έτη

75% είχε σταθερό σύντροφο

Πώς επηρεάστηκε η σεξουαλική σας επιθυμία;

➢ 52% μειώθηκε 

➢ 38% αυξήθηκε

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2021-2022



«Τα ενδύματα μισοανοίχθηκαν
– πολλά δεν ήσαν,
γιατί επύρωνε θείος Ιούλιος μήνας»

Κωνσταντίνος Καβάφης
1863-1933



«Με τα τζιτζίκια που 
αγάλλονται στη ζέστη  
Και προκαλούνε στύσεις 
στους πατέρες»

Ανδρέας Εμπειρίκος
1901-1971




