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O εγκέφαλος 

 

        Η καταπληκτική αυτή μηχανή, ελέγχει τις λειτουργίες της σκέψης, της μνήμης, της συγκίνησης (αισθήματα) και της ομιλίας 
ενώ ταυτόχρονα στα εγκεφαλικά ημισφαίρια γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών που μεταβιβάζονται από τα αισθητήρια 
όργανα. Μας επιτρέπει να φανταστούμε μια εικόνα, να την περιγράψουμε και να αποθηκεύσουμε την ανάμνηση της. 
Ταυτόχρονα, μπορούμε να αισθανόμαστε. Ο εγκέφαλος απορροφά τις εμπειρίες μας και δημιουργεί μοναδικές ιδέες και 
σκέψεις που συνθέτουν την προσωπικότητα μας. 

 

O εγκέφαλος 
        Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος μας και 

ελέγχει όλες τις ακούσιες και εκούσιες δραστηριότητες που 
γίνονται μέσα σε αυτό.  

        Αποτελεί το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού 
νευρικού συστήματος. Βρίσκεται εντός του εγκεφαλικού κρανίου 
και περιβάλλεται από τρεις προστατευτικούς υμένες, τις 
μήνιγγες. 

        Είναι φτιαγμένος από 1.300-1.500 γραμμάρια ζελατινοειδούς 
ιστού, ο οποίος αποτελείται από 100 δισεκατομμύρια νευρώνες, 
καθένας από τους οποίους δημιουργεί από 1.000-10.000 
συνάψεις με γειτονικούς νευρώνες και είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση εκατοντάδων εργασιών που πραγματοποιούνται μέσα 
στο σώμα μας, πολλές φορές και ταυτόχρονα. 

         Αποτελείται από δύο ημισφαίρια τα οποία χωρίζονται μεταξύ 
τους από την επιμήκη σχισμή. Από την κάτω επιφάνεια του 
εγκεφάλου εκφύονται οι εγκεφαλικές συζυγίες ή νεύρα και ξεκινά 
ο νωτιαίος μυελός. Η βάση του εγκεφαλικού κρανίου έρχεται σε 
σχέση με την κάτω επιφάνεια του εγκεφάλου και διαθέτει 
αντίστοιχα τμήματα για την δίοδο των εγκεφαλικών νεύρων και 
του νωτιαίου μυελού. Από τα τμήματα αυτά περνούν επίσης τα 
διάφορα αγγεία για την αιμάτωση του εγκεφάλου. Η άνω και οι 
πλάγιες επιφάνειες του εγκεφάλου αποτελούν τον εγκεφαλικό 
φλοιό και έρχονται σε σχέση με τον θόλο του κρανίου. Ο 
εγκέφαλος περιβάλλεται από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 

 

 

         

         

         



Το νευρικό σύστημα 
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Το νευρικό σύστημα αποτελεί το σύστημα που ρυθμίζει και ελέγχει την λειτουργία όλων των οργάνων του 

ανθρωπίνου σώματος, καθώς επίσης και την μεταξύ τους αρμονική συνεργασία. Αποτελεί επίσης την έδρα των 

ψυχικών λειτουργιών και επιπλέον μέσω των αισθητήριων οργάνων (μάτι, αυτί, δέρμα, γλώσσα, μύτη) συμβάλλει 

στην αντίληψη του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο.  

Το Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από πολλά δισεκατομμύρια νευρώνες που είναι οργανωμένα με συγκεκριμένη 

δομή και αποτελείται από δύο μεγάλους κλάδους, το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Με τα 

περιφερικά νεύρα οδηγούνται οι εντολές από τον εγκέφαλο προς τα εκτελεστικά όργανα και παράλληλα φέρονται οι αισθητικές 

πληροφορίες από την περιφέρεια στο ΚΝΣ. Ο νωτιαίος μυελός είναι η αρχαιότερη περιοχή του νευρικού συστήματος και ελέγχει τις 

πιο αυτόματες κινητικές λειτουργίες. Στο στέλεχος εντοπίζονται κέντρα που ελέγχουν τις βασικές ζωτικές λειτουργίες του σώματος. 

Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί σημαντικό κέντρο στον έλεγχο των κινήσεων. Ο διεγκέφαλος είναι κέντρο διέλευσης και ολοκλήρωσης 

όλων των αισθητικών πληροφοριών που άγονται από την περιφέρεια προς τον φλοιό και από το φλοιό στην περιφέρεια. Ο φλοιός 

είναι το κυριότερο κέντρο των "ανώτερων" λειτουργιών, ενώ στις περιοχές του αναπαρίστανται όλες οι περιοχές του σώματος αλλά 

και ο εξωτερικός κόσμος. Στο φλοιό καταστρώνονται τα σχέδια για την εκτέλεση των σωματικών κινήσεων.  



Τα αισθητήρια όργανα 
 Το αισθητήριο όργανο της όρασης είναι ο οφθαλμός (μάτι). 
 

Όταν υπάρχει φως, αυτό ανακλάται στα αντικείμενα περνά, από  

την κόρη του ματιού μας και με την βοήθεια του κρυσταλλοειδούς  

φακού, σχηματίζονται ανεστραμμένα τα είδωλα των αντικειμένων στον  

αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Εκεί υπάρχουν ειδικά νευρικά  

κύτταρα που μετατρέπουν το φωτεινό ερέθισμα σε νευρικό μήνυμα  

και με το οπτικό νεύρο μεταβιβάζονται στο κέντρο όρασης του εγκεφάλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το αισθητήριο όργανο της ακοής και της ισορροπίας είναι το αυτί. 
 

Το πτερύγιο που βρίσκεται εξωτερικά συλλέγει τους ήχους, που περνούν  

μέσα από τον ακουστικό πόρο και καταλήγουν σε μία μεμβράνη, το τύμπανο.  

Το τύμπανο πάλλεται από τα ηχητικά κύματα, ο παλμός μεταδίδεται σε όλο το 

σύστημα του μέσου και εσωτερικού αυτιού, μετατρέπεται σε νευρικό μήνυμα  

και έτσι με το ακουστικό νεύρο, μεταβιβάζεται στο κέντρο της ακοής του  

εγκεφάλου. Στο εσωτερικό του αυτιού υπάρχουν ειδικά κύτταρα, που μαζί  

με την παρεγκεφαλίδα, είναι υπεύθυνα για την αίσθηση της ισορροπίας. 
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Τα αισθητήρια όργανα 
 Το αισθητήριο όργανο της γεύσης είναι η γλώσσα 
        Οι ουσίες της τροφής μας αποτελούν το ερέθισμα για  

        τα εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα της γλώσσας.  

        Έτσι το ερέθισμα της γεύσης μετατρέπεται σε νευρικό μήνυμα  

        το οποίο φθάνει στο κέντρο της γεύσης του εγκεφάλου. 

        Ο άνθρωπος έχει τέσσερις γεύσεις:  

        το ξινό, το αλμυρό, το γλυκό και το πικρό. 

        H ποικιλία των γεύσεων που αισθανόμαστε,  

       οφείλεται στο συνδυασμό των γευστικών ερεθισμάτων. 

 

 

 

 

 Το αισθητήριο της αφής είναι το δέρμα 
        

        Τα ειδικά νεύρα που υπάρχουν στο δέρμα μας δέχονται  

         τα ερεθίσματα της πίεσης, αφής, πόνου, αίσθησης της θερμοκρασίας 

         και τα μετατρέπουν σε νευρικά μηνύματα,  

         τα οποία με τα αισθητικά νεύρα μεταβιβάζονται  

         στα αντίστοιχα κέντρα του εγκεφάλου. 
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Τα αισθητήρια όργανα 
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Το αισθητήριο όργανο της όσφρησης είναι η ρινική κοιλότητα 

    
Στο εσωτερικό της μύτης βρίσκεται το οσφρητικό επιθήλιο. Οι ουσίες που βρίσκονται στον                         

εισπνεόμενο αέρα, ερεθίζουν τα κύτταρα του οσφρητικού επιθηλίου και έτσι από εκεί,  

ξεκινούν νευρικά μηνύματα που καταλήγουν στο κέντρο της  όσφρησης του εγκεφάλου. 



Το Ενδοκρινικό Σύστημα-Ορμόνες 
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Οι ορμόνες είναι χημικές ουσίες που παράγονται από ειδικούς αδένες (ενδοκρινείς 

αδένες), κυκλοφορούν στο αίμα και συντονίζουν πολλές δραστηριότητες του 

οργανισμού. Οι ορμόνες παρουσιάζουν κυκλική έκκριση δηλαδή μεταβάλλονται 

ανάλογα με την ώρα της ημέρας.  

Το ενδοκρινικό σύστημα κατανέμεται  

σε όλο το σώμα και αποτελείται  

από τον υποθάλαμο και την υπόφυση  

(πρόσθια και οπίσθια), την επίφυση,  

το θύμο αδένα, το θυρεοειδή,  

τους παραθυρεοειδείς, το πάγκρεας,  

τα επινεφρίδια, τις ωοθήκες και τους όρχεις. Ο υποθάλαμος που βρίσκεται στη 

βάση του εγκεφάλου εκκρίνει ορμόνες-εκκριτικούς παράγοντες που διεγείρουν την 

πρόσθια υπόφυση η οποία λειτουργεί σαν ο «επικεφαλής» κεντρικός αδένας ή 

«αδένας μαέστρος» και συντονίζει τη λειτουργία των υπόλοιπων «περιφερικών» 

αδένων. Η πρόσθια υπόφυση παράγει μια πλειάδα ορμονών: την προλακτίνη, την 

αυξητική ορμόνη, τη θυρεοειδοτρόπο ορμόνη, την επινεφριδιοτρόπο ορμόνη και τις 

γοναδοτροπίνες θυλακιοτρόπο και ωχρινοτρόπο . Η οπίσθια υπόφυση εκκρίνει δύο 

ορμόνες την ωκυτοκίνη και την αντιδιουρητική ορμόνη. Η επικοινωνία μεταξύ της 

πρόσθιας υπόφυσης και των περιφερικών αδένων κρατά τα επίπεδα των ορμονών 

σε φυσιολογικά όρια.  


