
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Λογοθεραπείας, 6η Μαρτίου 2011 
«Από την Ακοή στην Επικοινωνία» 

Λευκωσία, 15
η
 Φεβρουαρίου, 2011:  Η Μόνιμη Επιτροπή των Συνδέσμων Λογοπαθολόγων-

Λογοθεραπευτών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.P.L.O.L.) καθιέρωσε την 6η Μαρτίου ως την  

 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας. 

 

Για την Κύπρο, την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου 

(Σ.Ε.Λ.Κ ) που είναι μέλος της Μόνιμης αυτής Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Φέτος είναι η 5
η
 κατά συνεχή χρονιά 

που διοργανώνεται μια τέτοια Ημέρα σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Το θέμα της φετινής Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας, το οποίο επιλέχθηκε από την Μόνιμη Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή των Συνδέσμων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(C.P.L.O.L.), είναι η «ακοή» και τα προβλήματα ακοής με σύνθημα: 

 

«Από την ακοή στην επικοινωνία». 

 

Η ημέρα αυτή, έχει οριστεί με σκοπό την γενική ενημέρωση του κοινού στα θέματα που αφορούν τη γλώσσα 

και την ομιλία τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες αλλά φέτος θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα της ακοής και των προβλημάτων επικοινωνίας που σχετίζονται με 

την απώλεια της στα παιδιά και τους ενήλικες της στην Ευρώπη του σήμερα. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει 

όλες τις χώρες μέλη της C.P.L.O.L. με διάφορες εκδηλώσεις. 

 

Η ακοή και η όραση είναι οι αισθήσεις που μας κρατούν σε επαφή με το περιβάλλον.  Η ακοή 

αναπτύσσεται πολύ νωρίς στην ανθρώπινη ζωή.  Ο μηχανισμός της ακοής είναι αναπτυγμένος με το 

τέλος του τέταρτου μήνα κύησης, ώστε το έμβρυο να ακούει ήχους πριν ακόμα γεννηθεί!  Από τη 
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στιγμή της γέννησης τα μωρά αναγνωρίζουν και ηρεμούν με τις φωνές των οικείων τους, και έχουν 

έμφυτη την ικανότητα να ξεχωρίζουν λεπτές διαφορές μεταξύ φθόγγων.  Μέχρι τα πρώτα γενέθλια, τα 

μωρά ξεχωρίζουν και αναγνωρίζουν ήχους του περιβάλλοντος, αναγνωρίζουν αντικείμενα με το όνομά 

τους, εντοπίζουν την πηγή του ήχου, έχουν ήδη αποκτήσει γνώση για τα μηνύματα που περικλείει ο 

τόνος της φωνής (ερώτηση-χαρά-θυμός), και αρχίζουν να επιχειρούν τις πρώτες λέξεις.  Η ανάπτυξη 

λόγου και ομιλίας που επέρχεται ραγδαία τα επόμενα χρόνια, στηρίζεται στο ρεπερτόριο ακουστικών 

εικόνων που δημιουργείται από την πρώτη μέρα της ζωής.  Τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του παιδιού 

αποτελούν την «κρίσιμη περίοδο» για την ανάπτυξη λόγου και γλώσσας:  την περίοδο αυτή το παιδί 

αναπτύσσει δυνατότητες επικοινωνίας αβίαστα, γρήγορα, και σύμφωνα με τον «φυσικό 

προγραμματισμό» μας.  Η βαρηκοΐα που δεν αποκαθίσταται σε αυτή την ηλικία, έχει ολέθρια 

αποτελέσματα στην ανάπτυξη λόγου και ομιλίας στην αρχή, και στην ακαδημαϊκή εξέλιξη αργότερα.   

 

Οι φωνές των αγαπημένων μας, η μουσική, οι ήχοι της φύσης, είναι όλα δώρα της ακοής μας.  Η 

απώλεια της ακοής αφαιρεί ευχαρίστηση από τη ζωή του ανθρώπου, δημιουργεί δυσκολίες στην 

επικοινωνία, και ψυχολογική πίεση στο άτομο και την οικογένειά του. Η βαρηκοΐα είναι η πιο συχνή 

πάθηση, και επηρεάζει ανθρώπους κάθε ηλικίας, φυλής, και κοινωνικοοικονομικής κλίμακας.  Περίπου 

17 στα 1000 παιδιά κάτω των 18 ετών έχουν μόνιμη βαρηκοΐα.  Η συχνότητα αυξάνει με την ηλικία:  

31.4%  των ατόμων πάνω από 65 ετών έχουν βαρηκοΐα.  Η βαρηκοΐα μπορεί να είναι γενετική, 

αποτέλεσμα γήρανσης (πρεσβυακουσία), ή να προέλθει από ασθένεια, τραύμα, ή μακροχρόνια έκθεση 

σε βλαβερό θόρυβο και φάρμακα.  Ο βαθμός βαρηκοΐας μπορεί να κυμαίνεται από ελαφρά απώλεια 

ακοής μέχρι πλήρη κώφωση.  Υπάρχουν τύποι βαρηκοΐας που μπορούν να θεραπευθούν η να 

βελτιωθούν με ιατρική ή φαρμακευτική παρέμβαση, και η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα που βελτιώνεται 

μόνο με τη χρήση ακουστικών βοηθημάτων.  Παιδιά και ενήλικες με μόνιμη βαρηκοΐα συνήθως 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και περιορισμούς στην καθημερινότητά τους, όπως.   

 Δυσκολία να ακούσουν όταν ο συνομιλητής μιλά σιγανά ή όταν δεν βλέπουν το πρόσωπο του 

συνομιλητή. 

 Δυσκολία να παρακολουθήσουν συζητήσεις, ειδικά όταν υπάρχει θόρυβος.   

 Δυσκολία να ακούσουν το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση σε φυσιολογική ένταση. 

 Κούραση και εκνευρισμό που προκαλείται από τη δυσκολία να ακούσουν, ή παρεξηγήσεις όταν δεν 

ακούν καθαρά. 

 Ένταση με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους λόγω της αυξημένης προσπάθειας που χρειάζεται για 

επικοινωνία με το βαρήκοο άτομο. 

Η βαρηκοΐα έχει αναπτυξιακές, ακαδημαϊκές, κοινωνικές, εργασιακές, και ψυχολογικές επιπτώσεις.  Το 

άτομο με απώλεια ακοής αντιμετωπίζει  δυσκολία να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις, και οδηγείται στην 

κοινωνική απομόνωση και την απομάκρυνση από το περιβάλλον του.  Με την κατάλληλη αποκατάσταση της 

ακοής μπορεί το άτομο να ενταχτεί πιο ενεργά σε δραστηριότητες και να απολαμβάνει τις μικρές χαρές της 

καθημερινότητας με πληρότητα.  Η ενημέρωση γύρω από την ακοή και τις δυνατότητες αποκατάστασης 

είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι στους ενήλικες, από τη χρονική στιγμή που θα διαγνωσθεί μια 

σημαντική απώλεια ακοής μέχρι να ζητήσει το άτομο βοήθεια, περνούν κατά μέσο όρο επτά χρόνια. 
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Κατά τη διάρκεια της 5ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε όλες τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο, ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Δευτέρας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει 

διάλεξη-συζήτηση για το κοινό.  Η διάλεξη  θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Πανεπιστημίου της 

Δευτέρας 

 

 Θέμα: “Βαρηκοΐα: Ο ύπουλος εχθρός μιας ζωτικής μας αίσθησης: Επιπτώσεις και ποιότητα ζωής  

o Βαρηκοΐα στα νεογνά, ανήλικους και ενηλίκους  

o Κοχλιακά εμφυτεύματα 

 Δευτέρα 21 Μαρτίου, 2011, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 

7:00μμ. 

 Εισηγήτριες:  Δρ. Κάκια Πετεινού, Δρ. Χρυσούλα Θώδη, CCC-A, FAAA, Κα Μαρίνα Καλλιμάχου 

 

Κατά τις διαλέξεις θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό (τρίπτυχα) που αφορούν τα θέματα λογοθεραπείας που 

εκδίδει ο Σύλλογος μας. 

 

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκπομπές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 

Συγκεκριμένα, από τις 28/02/11 μέχρι και τις 06/03/2011 θα προβληθούν διάφορα θέματα επί του θέματος 

στα ΜΜΕ και στον ημερήσιο τύπο. 

 

Επίσης, το Σάββατο 5/3/2011 θα υπάρχουν περίπτερα του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων σε 

διάφορα κεντρικά μέρη κάθε επαρχίας. 

 

Λευκωσία 

Σάββατο 5 Μαρτίου 2011 10:00 -18:00 

Περίπτερο με ενημερωτικό υλικό, μπαλόνια και face painting για τα παιδιά στην είσοδο 1 του The Mall of 

Cyprus. 

 

Λεμεσός 

Σάββατο 5 Μαρτίου 2011 10:00 -18:00 

Περίπτερο με ενημερωτικό υλικό και μπαλόνια στην είσοδο του Public του My Mall. 

 

Λάρνακα 

Σάββατο 5 Μαρτίου 2011 10:00 -14:00 

Περίπτερο με ενημερωτικό υλικό και μπαλόνια στην Πλατεία των Φοινικούδων. 

 

Πάφος 

Σάββατο 5 Μαρτίου 2011 10:00 -14:00 

Περίπτερο με ενημερωτικό υλικό και μπαλόνια στην Πλατεία παρά το Κάστρο στο Λιμανάκι. 

 

Παραλίμνι 

Σάββατο 5 Μαρτίου 2011 10:00 -14:00 

Περίπτερο με ενημερωτικό υλικό και μπαλόνια στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου. 
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Λευκωσία 

Δευτέρα 21 Μαρτίου, 2011, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 

7:00μμ. 

 

Η διάλεξη  θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Πανεπιστημίου της Δευτέρας. Θέμα: “Βαρηκοΐα: Ο ύπουλος 

εχθρός μιας ζωτικής μας αίσθησης: Επιπτώσεις και ποιότητα ζωής 

• Βαρηκοΐα στα νεογνά, ανήλικους και ενηλίκους 

• Κοχλιακά εμφυτεύματα 

Εισηγήτριες:  Δρ. Κάκια Πετεινού, Δρ. Χρυσούλα Θώδη, CCC-A, FAAA, Κα Μαρίνα Καλλιμάχου - 

Λογοπαθολόγος 

Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων ιδρύθηκε το 1990 και μέχρι σήμερα αριθμεί περίπου 300 

μέλη Ο φορέας εκπροσωπεί τους Λογοπαθολόγους ή  Λογοθεραπευτές, ή Ειδικούς στις διαταραχές λόγου. Ο 

Σ.Ε.Λ.Κ. είναι πλήρες μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Λογοθεραπευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.P.L.O.L – 

L.C.S.T.L.) από τον Μάιο 2004 όπου η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η C.P.L.O.L. είναι η Μόνιμη Επιτροπή Λογοθεραπευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ακρώνυμο C.P.L.O.L.  

αναφέρεται στο Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l'Union Européenne. Μέλη 

του C.P.L.O.L. είναι εθνικοί επαγγελματικοί οργανισμοί Λογοθεραπευτών/ Λογοπεδικών  που πληρούν τα 

κριτήρια μελών που καθορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο. Οργανισμοί από Ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να γίνουν μόνο μέλη-παρατηρητές. Μέχρι σήμερα, η C.P.L.O.L. αποτελείται 

από 23 επαγγελματικούς οργανισμούς Λογοθεραπευτών/ Λογοπαθολόγων σε  21 χώρες, ενώ τα μέλη του 

αριθμούν περίπου 50.000 επαγγελματίες.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 

 

Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων 

Τηλ: 22 660611 

E-mail: info@speechtherapy.org.cy 

Website: www.speechtherapy.org.cy 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Η Ομάδα Επαγγελματικής Κατάρτισης της C.P.L.O.L. και η οργανωτική επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Λογοθεραπείας της Κύπρου.  

 

15 Φεβρουαρίου 2011 


