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επίδερμίδα της εδαε  

με την υποστήριξη των εργαστηρίων VICHY

η Ελληνική Δερματολογική & Αφρο-
δισιολογική Εταιρεία με την υποστήρι-
ξη των εργαστηρίων ViCHY, συνεχίζουν 

για ένατη συνεχόμενη χρονιά την επιτυχημένη 
εκστρατεία ενημέρωσης για την υγεία της επιδερ-
μίδας και τη σωστή προστασία κάτω από τον ή-
λιο. τα τελευταία 9 χρόνια η εκστρατεία ΓΝΩρΙΣΕ 
τηΝ ΕπΙΔΕρΜΙΔΑ ΣΟΥ έχει «αγγίξει» περισσότε-
ρα από 140.000 παιδιά, ενώ έχει δώσει τη δυνα-
τότητα σε περισσότερους από 25.000 συμπολίτες 
μας να συζητήσουν με δερματολόγους για τη δι-
κή τους επιδερμίδα, τα προβλήματα και την προ-
στασία της.

Το φετινό πρόγραμμα ενεργειών περιλαμβάνει:
•  Τη δημιουργία κέντρων ενημέρωσης σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν από δερματολόγους για 
την υγεία και τις ανάγκες της επιδερμίδας, τη σω-
στή φροντίδα της, αλλά και τη σωστή συμπεριφο-
ρά κάτω από τον ήλιο.

•  Στην αθήνα θα λειτουργήσει για τέταρτη συνεχή 
χρονιά ακόμα υπό την αιγίδα του δήμου αθηναίων, 
στην πλατεία Συντάγματος από τις 17 έως και 21 

ίουνίου. οι ώρες λειτουργίας του κέντρου είναι από 
τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 19.30 μ.μ.
•  Τη συνέχιση του προγράμματος ενημέρωσης δημο-

τικών σχολείων όπου μετά την Πελοπόννησο, φέ-
τος οι μαθητές της Θράκης, οι δάσκαλοι και οι γο-
νείς τους, θα έχουν την ευκαιρία μέσα από διαδρα-
στικές και παιδαγωγικές παραστάσεις να μάθουν για 
τη σωστή προστασία κάτω από τον ήλιο.

•  Τη διεξαγωγή για δεύτερη χρονιά πανελλήνιας έ-
ρευνας σε συνεργασία με κορυφαία εταιρεία του 
χώρου, μέσα από την οποία θα αναδειχθούν χρή-
σιμα συμπεράσματα σχετικά με τις τάσεις της κοινής 
γνώμης απέναντι στον ήλιο.

•  Την αναβάθμιση του ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης 
www.epidermida.gr ώστε να αποτελεί την πιο άμεσα 
προσβάσιμη πηγή πληροφόρησης για όσους επιθυ-
μούν να μάθουν για την υγεία της επιδερμίδας τους.

Η εκστρατεία που πραγματοποιείται σε 38 χώρες, εκμε-
ταλλευόμενη την κορυφαία επιστημονική εξειδίκευση των 
Εργαστηρίων VICHY, διαμορφώνει μία νέα αντίληψη για την 
καθημερινή προστασία της επιδερμίδας και συμβάλλει ου-
σιαστικά στην υγεία κάθε Έλληνα.

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί η άνοιξη και 
το καλοκαίρι θεωρούνται οι πιο αγαπη-
μένες εποχές του χρόνου από τους πε-

ρισσότερους ανθρώπους; πιθανώς η εξήγηση 
να οφείλεται στις ευεργετικές ιδιότητες του ή-
λιου. Έχει αποδειχθεί πως η έκθεση στον ήλιο 
προκαλεί ευφορία στο άτομο και αυτό γιατί ό-
ταν το σώμα εκτεθεί στις ηλιακές ακτίνες απε-
λευθερώνεται ενδορφίνη, ουσία υπεύθυνη για 
την αίσθηση ευφορίας.

Η απόλαυση του ήλιου, λόγο των κλιματικών αλ-
λαγών των τελευταίων ετών δε θεωρείται ιδιαίτερα 
ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τους 
κινδύνους που κρύβει η έκθεση στον ήλιο. Ακούμε 

συνεχώς για την υπεριώδη ακτινοβολία και τους κιν-
δύνους που επιφυλάσσει, ενημερωνόμαστε για τις 
ώρες που μπορούμε να είμαστε ασφαλείς κάτω από 
τον ήλιο και παράλληλα επιλέγουμε αντηλιακό ανά-
λογα με τον τύπο δέρματός μας. είναι όμως τα μέ-
τρα αυτά αρκετά για να προφυλάξουμε την επιδερ-
μίδα και άρα την υγεία μας από ηλιακά εγκαύματα, 
πρόωρη γήρανση, φωτογήρανση ακόμα και καρκί-
νο του δέρματος;

Γίνεται μεγάλη αναφορά γύρω από την ηλιακή α-
κτινοβολία αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι δεν δί-
νουμε πολύ σημασία σε αυτό. είναι πραγματικά ε-
ντυπωσιακό πως πολλά «κανάλια» πρόγνωσης και-
ρού στο διαδίκτυο, αναφέρουν και τα επίπεδα ηλια-

κής ακτινοβολίας. Μέσω της πρόγνωσης αυτής, εί-
ναι μια καλή ευκαιρία να προστατεύσουμε την επι-
δερμίδα μας ή έστω να αντιληφθούμε πόσο σημα-
ντική είναι η προστασία της από την ηλιακή ακτινο-
βολία όλες τις μέρες του χρόνου.

Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική 
Εταιρεία με την υποστήριξη των εργαστηρίων VICHY, 
συνεχίζουν για ένατη συνεχόμενη χρονιά την εκστρα-
τεία ενημέρωσης για την υγεία της επιδερμίδας που 
έχει «αγγίξει» περισσότερα από 140.000 παιδιά, 
ενώ έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 
25.000 συμπολίτες μας να συζητήσουν με δερμα-
τολόγους για τη δική τους επιδερμίδα, τα προβλή-
ματα και την προστασία της.

επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα




