
 
 
 

           

 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

20 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας 
 
 
 
 Αξιότιμοι Κυρίες / Κύριοι  
 
 Με το βλέμμα και την καρδιά μας στραμμένη στον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή 

στην Ουκρανία, πλησιάζουμε την 20η Μαρτίου, που είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Στο-
ματικής Υγείας . 

 
Το μήνυμα μας για φέτος είναι:  
 

                           # Να είσαι Περήφανος για το στόμα σου # 
  # Είναι αυτό που συνδέει το σώμα, με το μυαλό και την καρδιά μας # 
 
 
 Οι  Στόχοι μας  για την  χρονιά 2022  είναι:  
 

 Η ευαισθητοποίηση του κοινού στην σχέση του στόματος του με την γενική εικόνα του και 
την γενική του Υγεία.  # Mouthproud #. 

 

 Η ανάδειξη του ρόλου του οδοντίατρου ως ενεργού  συμβούλου τόσο  για την  στοματική 
όσο και για την γενική υγεία και ευζωία του ατόμου.   

 
 
 
 
 
  



Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας, πλαισιώνει αυτή την ημέρα με μία σειρά εκδηλώσεων-
δράσεων, μερικές από τις οποίες είναι οι παρακάτω:  

 
➢  Την Κυριακή 20 Μαρτίου το πρωί, 11.00-12.30 μμ  στο χώρο μπροστά από το Μαλ-

λιαροπούλειο θέατρο, στην Πλατεία Πετρινού θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη του Συλλόγου, ε-
νημέρωση του κοινού και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και διαφημιστικών δειγμάτων από 
προϊόντα στοματικής υγιεινής ( οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, στοματικά διαλύματα)  καθώς και 
μπαλόνια με το μήνυμα της ημέρας για τους μικρούς μας φίλους. 

 
➢ Συμβολική Φωταγώγηση του Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου Τρίπολης την Κυριακή 20 

Μαρτίου  με το λογότυπο της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας . 
 

➢ Αναπαραγωγή βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων (FDI), μεταφρασμένο στα Ελληνικά με υπότιτλους, αλλά και  νοηματική 
για τα άτομα με μειωμένη ακοή . 

 
➢ Προβολή ενημερωτικού βίντεο  που αφορά στην Στοματική υγεία, με την συμμετοχή 

των Προέδρων Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Μαγνησίας και Αργολίδος σε συνεργασία με την Στοματολο-
γική Εταιρεία Ελλάδος. 

 
➢ Δράσεις στοματικής υγείας σε σχολεία , σε πλήρη σύνδεση με το κεντρικό μήνυμα της 

Ημέρας «Νιώσε περήφανος για το στόμα σου». 
 

➢ Συνέντευξη Τύπου σε Ραδιόφωνο, Τηλεόραση και Ηλεκτρονικό Τύπο από το Διοικητι-
κό συμβούλιο του Συλλόγου. 

 
➢ Παροχή δωρεάν στοματολογικού ελέγχου και ενημέρωση για την στοματική υγεία, σε 

παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, από συμμετέχοντες ιδιώτες οδοντιάτρους-μέλη του Ο.Σ. Αρκαδίας  
στα ιατρεία τους, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και διαθεσιμότητας για δέκα ημέρες από 21 έως 
και 31 Μαρτίου 2022. 

 
➢ Η λίστα με τα ονόματα των οδοντιάτρων που συμμετέχουν στην εθελοντική δράση 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου  www.osarkadias.gr καθώς και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Συλλόγου  (https://www.facebook.com/osarkadias.gr). 

 
➢ Σε όλες τις ενέργειες του Συλλόγου θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα α-

σφαλείας κατά του covid-19.  
 

  
Με εκτίμηση 

 
το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. 

http://www.osarkadias.gr/

