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Τ α τελευταία χρόνια η Ελληνική Δερ
ματολογική και Αφροδισιολογική 
Εταιρεία, με την υποστήριξη των 

εργαστηρίων VICHY, έχουν ξεκινήσει μία 
πρωτοποριακή συμμαχία με στόχο τη σω
στή προστασία κάτω από τον ήλιο.

Φέτος, η επιτυχημένη αυτή συμμαχία μετατρέ-
πεται σε μία πλατφόρμα συλλογικής προσπά-
θειας, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, 
με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της υγεί-
ας της επιδερμίδας μέσα από ένα ταξίδι υγεί-
ας με το χαρακτηριστικό τίτλο «γνώρισε την 
επιδερμίδα σου».

H VICHY, εταιρεία με κορυφαία επιστημονική 
εμπειρία, εκμεταλλευόμενη την πολυετή επι-
στημονική αφοσίωσή της στην υγεία της επιδερ-
μίδας, αναπτύσσει ένα ισχυρό πρόγραμμα κοι-
νωνικής ευθύνης με στόχο την ουσιαστική και 
άμεση συμβολή στη δημόσια υγεία που ανα-
πτύσσεται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Ο στόχος και ταυτόχρονα η πρόκληση για την 
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική 
Εταιρεία και τη VICHY είναι να εισχωρήσει η ση-
μασία της υγείας της επιδερμίδας στη συνείδη-
ση κάθε ανθρώπου, ειδικά σε μία χώρα όπως 
η Ελλάδα, όπου εκατομμύρια κάτοικοι και επι-
σκέπτες χαίρονται σχεδόν οχτώ μήνες το χρό-
νο τον ήλιο και να ταυτιστεί στην κοινή γνώμη 
η προστασία του δέρματος κάτω από τον ήλιο 
με την καθημερινότητα όλων μας.

Οι βασικοί άξονες δράσης της εκστρατείας 
περιλαμβάνουν:

• Τη δημιουργία υψηλού επιπέδου κέντρων 
ενημέρωσης στην Αθήνα, την Κηφισιά, τη 
Γλυφάδα, τη Θεσσαλονίκη, όπου με την πα-
ρουσία επιστημονικών στελεχών του νοσοκο-
μείου «Ανδρέας Συγγρός», οι κάτοικοι της πό-
λης μας θα έχουν την ευκαιρία να ενημερω-
θούν από δερματολόγους για την υγεία και τις 
ανάγκες της επιδερμίδας, τη σωστή φροντίδα 
της, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την προστασία και την ισορροπία της, αλ-
λά και τη σωστή συμπεριφορά κάτω από τον 
ήλιο, ένα θέμα που αγγίζει όλους μας και που 
κάθε χρόνο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ση-
μασία. Στην Αθήνα θα λειτουργήσει για τρί-
τη συνεχή χρονιά, υπό την Αιγίδα του Δήμου 

Αθηναίων στην πλατεία Συντάγματος από τις 
3 έως και τις 7 Ιουλίου.

• Τη διοργάνωση ενός εκπαιδευτικού ταξιδι-
ού 1.500 χιλιομέτρων στα δημοτικά σχολεία 
της Πελοποννήσου, όπου θεατρικές, διαδρα-
στικές και παιδαγωγικές ιστορίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα σε περισσότερους από 15.000 
μαθητές να μάθουν για την υγεία της επιδερ-
μίδας και τη σωστή συμπεριφορά στον ήλιο, 
ενώ ταυτόχρονα θα προσεγγισθούν οι δάσκα-
λοι και γονείς.

• Τη δημιουργία ενός ψηφιακού κέντρου ενη-
μέρωσης με το χαρακτηριστικό τίτλο www.
epidermida.gr, όπου μέσα από τις νέες τεχνο-
λογίες θα φέρει την υγεία της επιδερμίδας και 
την προστασία από τον ήλιο πιο κοντά μας.

•  Τη διεξαγωγή μίας πανελλήνιας έρευνας 
κοινής γνώμης, μέσα από την οποία θα ανα-
δειχθούν χρήσιμα συμπεράσματα γύρω από 
την υγεία της επιδερμίδας και την προστασία 
από τον ήλιο.

Καθώς το καλοκαίρι είναι προ των πυλών, 
ανυπομονούμε να φτάσει η ώρα που θα βρε-
θούμε σε ένα από τα ελληνικά νησιά και θα 
χαρούμε τη θάλασσα και τον ήλιο. Ιδίως ο ήλι-
ος θα μας κάνει να νιώσουμε ιδιαίτερα όμορ-
φα και ευχάριστα αφού, όταν το σώμα εκτίθε-
ται στις ηλιακές ακτίνες, απελευθερώνεται εν-
δορφίνη, η οποία δημιουργεί μία κατάσταση 
ευφορίας στο άτομο.

Είναι, επίσης, γνωστό, πως το μαυρισμένο 
από τον ήλιο σώμα είναι πιο όμορφο και ελ-
κυστικό. Έτσι, δημιουργείται μία έντονη επιθυ-
μία για μαύρισμα και το άτομο εκτίθεται συ-
στηματικά στον ήλιο, περιμένοντας να απο-
κτήσει το επιθυμητό «χρώμα» και στη συνέ-
χεια να το διατηρήσει μέχρι το τέλος του κα-
λοκαιριού.

Ειδικότερα οι νέοι, αν και γνωρίζουν τις πα-
ρενέργειες που μπορεί να έχει η έκθεση στον 
ήλιο στην επιδερμίδα και κατ’ επέκταση στην 
υγεία τους, τις αγνοούν και απλά ακολουθούν 
τις τάσεις της μόδας, ενώ η λανθασμένη προ-
στασία πολλές φορές επιφέρει χειρότερα απο-
τελέσματα. Ίσως αυτή η αντιμετώπιση των νέ-
ων ατόμων να οφείλεται στην έλλειψη ενη-
μέρωσης για την υγεία της επιδερμίδας από 

την παιδική τους κιόλας ηλικία, 
έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν 
την κατάσταση αυτή με ωρι-
μότητα και να είναι τέτοια η 
αντίληψή τους ώστε να σκέ-
φτονται τα προβλήματα που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν μελ-
λοντικά.

Η παρατεταμένη και 
χωρίς προστασία έκ-
θεση στην υπεριώδη 
ακτινοβολία μπορεί 
να προκαλέσει ηλιακά 
εγκαύματα, πρόωρη 
γήρανση, φωτογήραν-
ση ακόμα και καρκίνο 
του δέρματος, αφού η 
ακτινοβολία που δέχε-
ται ο οργανισμός μας 
συσσωρεύεται με το 
πέρασμα των ετών.

Είναι πολύ σημα-
ντικό να χαρούμε τον 
ήλιο και να δεχτού-
με όλες τις ευεργετι-
κές του ιδιότητες, αλ-
λά αυτό πρέπει να γίνει 
με σύνεση και ακολου-
θώντας τους απαραί-
τητους κανόνες προ-
στασίας από τον ήλιο. 
Σύμφωνα με αυτούς, 
πρέπει να αποφύγου-
με την έκθεση στον 
ήλιο τις μεσημεριανές ώρες, να χρησιμοποι-
ούμε αντηλιακή προστασία και να την ανανε-
ώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και να 
καταναλώνουμε πολλά υγρά με σκοπό την 
ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Έχετε ποτέ σκεφτεί πόσο σημαντική είναι η 
επιδερμίδα για την ανθρώπινη φύση; Αποτελεί 
το νούμερο ένα στοιχείο της εξωτερικής μας εμ-
φάνισης. Είναι το πιο εύθραυστο κομμάτι του 
σώματός μας, που μπορούμε ακόμη και να δι-
ακοσμήσουμε (make-up, tattoos, piercing). 
Προστατεύει τον οργανισμό μας από διάφο-
ρες εξωτερικές επιθέσεις. 

Έχει τη δική του ταυτότητα 
αφού, ανάλογα με το φω-
τότυπο, μπορούμε να «δι-
ακρίνουμε» την προέλευση 
ενός ατόμου (Σκανδιναβός, 
Ασιάτης, Αφρικανός) μια και 

το χρώμα της επιδερμίδας κα-
θορίζεται από την έκθε-
ση που είχαν οι πρόγο-
νοί μας στον ήλιο.

Η επιδερμίδα περνά-
ει από τρία στάδια μέ-
σα στον κύκλο ζωής. 
Αρχικά είναι πολύ λε-
πτή, όσο μεγαλώνει αυ-
ξάνεται το πάχος μέχρι 
την ενηλικίωση του ατό-
μου και στην πορεία αρ-
χίζει σταδιακά να λε-
πταίνει, να αλλάζει η 
υφή της και να γίνεται 
αδύναμη και λιγότερο 
προστατευτική. 

Αν και αυτή είναι η 
φυσική ακολουθία στη 
ζωή του δέρματος, δι-
άφοροι παράγοντες 
όπως το στρες, η ρύ-
πανση της ατμόσφαι-
ρας, οι απότομες αλ-
λαγές της θερμοκρα-
σίας και η ηλιακή ακτι-
νοβολία συμβάλλουν 
στη γρηγορότερη κατα-

στροφή της άμυνας της επιδερμίδας, κάτι που 
συνεπάγεται την προσβολή από αλλεργίες, την 
πρόωρη γήρανση, ηλιακά εγκαύματα και διά-
φορες μορφές καρκίνου του δέρματος.

Η χρησιμοποίηση προϊόντων που την καθα-
ρίζουν σε βάθος και που της προσφέρουν την 
ενυδάτωση που χρειάζεται, διατηρώντας πά-
ντα τη φυσιολογία της, σε συνδυασμό με τη 
σωστή διατροφή, λειτουργούν σαν ασπίδα 
για την επιδερμίδα ενάντια στους εχθρικούς 
για αυτήν παράγοντες. Έτσι, η επιθυμία για 
λαμπερή, νεανική και υγιή επιδερμίδα παύ-
ει να είναι όνειρο.
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