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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ο ήιηνο είλαη ραξαθηεξηζηηθό ζύκβνιν ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο ραξάο, ηνλ 

απνιακβάλνπκε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ζηελ ακκνπδηά. Δίλαη ν ήιηνο πνπ άιινηε 

γίλεηαη ζύκκαρνο θαη παηρλίδη θαη άιινηε απεηιή γηα απηό πξέπεη λα πξνθπιαρζνύκε 

ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ,πξηλ είλαη πνιύ αξγά. 

Ζ ιέμε ήιηνο  ζηελ αξραία Διιεληθή ζξεζθεία θαη κπζνινγία είλαη ην όλνκα ηνπ 

ζενύ θαη πξνζσπνπνίεζεο ηνπ ήιηνπ, όπνπ ζηηο απεηθνλίζεηο εκθαλίδεηαη  σο έλαο 

λεαξόο άλδξαο κε ειηαθό ζηέκκα πνπ νδεγεί  έλα ηέζξηππν ζηνλ νπξαλό. 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ 

Ο ήιηνο  είλαη ν αζηέξαο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο θαη ην πην ιακπξό ζώκα ηνπ 

νπξαλνύ. Δίλαη κηα κεγάιε ζθαίξα κε δηάκεηξν 1,4 εθαηνκκύξηα  ρηιηόκεηξα θαη ε 

θσηεηλόηεηα ηνπ είλαη πνιύ κεγάιε. Ο  ήιηνο δίλεη ελέξγεηα ζηελ γε  θαη κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο  πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα ησλ θπηώλ θαη 

ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Δπίζεο  δηαηεξεί ηελ επηθαλεηαθή  ζεξκνθξαζία ηεο γεο  

ζε αλεθηά επίπεδα γηα ηελ δσή θαη πξνθαιεί ηα κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα . 

      Ο  ήιηνο εθπέκπεη ππεξηώδεηο αθηηλνβνιίεο(UVA, UVB) πνπ δελ είλαη νξαηέο κε 

ην αλζξώπηλν κάηη . νη αθηηλνβνιίεο απηέο απνξξνθώληαη από πλ κειαλίλε κηα νπζία 

ηνπ αλζξώπηλνπ δέξκαηνο , κε απνηέιεζκα ην δέξκα λα ζθνπξαίλεη κεηά ηελ έθζεζε 

ζηνλ ήιην.   Ζ  κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα έθζεζεο θάζε κέξα  πξέπεη λα είλαη 10-15 

ιεπηά  πξνθεηκέλνπ ν ήιηνο λα πξνζθέξεη  ηελ επεξγεηηθή δξάζε ζηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό. 

ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

 Μεηώλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε 

 Απμάλεη ηελ γνληκόηεηα ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο 

 Θεξαπεύεη θιεγκνλώδε λνζήκαηα ηνπ δέξκαηνο όπσο ςσξίαζε 



 Βνεζάεη ζηελ ζηε ζεξαπεπηηθή  αληηκεηώπηζε ησλ απηναλόζσλ λνζεκάησλ , 

ηνπ θαξθίλνπ θαη ηνπ δηαβήηε 

 Απμάλεη ηα επίπεδα ηεο ζεξνηνλίλεο 

 πκβάιιεη ζηε ζύλζεζε ηεο πνιπβηηακίλεο D 

 

 

ΑΡΝΗΣΙΚΕ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

 Γεξκαηηθέο βιάβεο 

 Πξόσξε γήξαλζε ηνπ δέξκαηνο 

 Φσηνδεξκαηίηηδα 

 Μειαγρξσκαηηθέο βιάβεο 

 Ζιηαθά εγθαύκαηα 

 Αλάπηπμε κειαλώκαηνο 

ΗΛΙΑΚΟ ΕΓΚΑΤΜΑ 

Όηαλ ην δέξκα εθηεζεί ζε πνζόηεηα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κεγαιύηεξε από απηή 

πνπ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ε κειαλίλε ηόηε πξνθαιείηαη ειηαθό έγθαπκα. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε παηδηά θαη ελήιηθεο κε αλνηρηό δέξκα ρξώκαηνο. 

 ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 Πνλνθέθαινο 

 Εάιε 

 Κξάκπεο 

 Σαρπθαξδία 

 Έληνλε δίςα 

 Ναπηία-εκεηόο 

 Γξήγνξε αλαπλνή 

 Φνπζθάιεο ζην δέξκα 

 Ληπνζπκηθή ηάζε 

 Ππξεηόο  

Θα πξέπεη λα απεπζπλζείο άκεζα ζε θάπνην γηαηξό ή θαη ζην ηκήκα επεηγόλησλ 

αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. 



 

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

 Κξαηήζηε ηα βξέθε <6 κελώλ καθξηά από ηνλ έληνλν ήιην 

 Σν θαινθαίξη , πξνζπαζήζηε λα πεξηνξίζεηε ζην ειάρηζην ηελ έθζεζε ηνπ 

παηδηνύ ζηνλ ήιην ηηο κεζεκεξηαλέο ώξεο (11.00-18.00 ) 

 Σν παηρλίδη λα γίλεηαη ζε ζθηεξά κέξε  

 Απαξαίηεηε  ε  ρξήζε ηεο νκπξέιαο 

 Φνξέζηε ζηα παηδηά κεηά ην κπάλην ζηε ζάιαζζα  ιεπθό κπινπδάθη κε 

καλίθηα 

 Φνξέζηε  ηνπο άλεηα , θαξδηά θαη βακβαθεξά ξνύρα 

 Φξνληίζηε ηα παηδηά λα θαηαλαιώλνπλ θξνύηα θαη ιαραληθά 

 Να πίλνπλ άθζνλν λεξό     

 Φνξέζηε ηνπο γπαιηά ειίνπ θαη θαπέιν ην νπνίν λα πξνζθέξεη ζθηά ζην 

πξόζσπν θαη ηνλ απρέλα   

 Σνπνζεηήζηε αληηιηαθή θξέκα κηζή ώξα πξηλ ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην θαη λα 

αληηθαζίζηαηαη θάζε 2 ώξεο ή κεηά ην κπάλην 

 Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο  ησλ  ώκσλ, ηεο πιάηεο, ηνπ 

ηξαρήινπ, ηνπ κεηώπνπ, ηεο κύηεο θαη ην πίζσ κέξνο ησλ απηηώλ                                 
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