
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ευρωπαϊκή Mέρα Λογοθεραπείας, 6η Μαρτίου 2014 

 
Λευκωςία, 24θ Φεβρουαρίου, 2014:  Η Μόνιμθ Επιτροπι των Συνδζςμων Λογοπακολόγων-
Λογοκεραπευτϊν των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (C.P.L.O.L.) κακιζρωςε τθν 6θ Μαρτίου ωσ τθν 
Ευρωπαϊκι Μζρα Λογοκεραπείασ. 
 
Για τθν Κφπρο, τθν ευκφνθ τθσ διοργάνωςθσ ζχει ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου 
(Σ.Ε.Λ.Κ ) που είναι μζλοσ τθσ Μόνιμθσ αυτισ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  Φζτοσ είναι θ 9θ ςυνεχισ χρονιά που 
διοργανϊνεται μια τζτοια Μζρα ςε όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 
Το κζμα τθσ φετινισ Ευρωπαϊκισ Μζρασ Λογοκεραπείασ, το οποίο επιλζχκθκε από τθ Μόνιμθ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι των Συνδζςμων Λογοπακολόγων-Λογοκεραπευτϊν των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(C.P.L.O.L.), είναι θ «Πολυγλωςςία και Πολφ-πολιτιςμικότητα»  με ςφνκθμα  «Πολλζσ Γλώςςεσ, Πολλζσ 
Κουλτοφρεσ, Μία Επικοινωνία». 
 
Οι ςυνεχείσ και ραγδαίεσ αλλαγζσ που παρατθροφνται τα τελευταία χρόνια  ζχουν επιφζρει ςθμαντικζσ 
μεταβολζσ τόςο ςτθν κοινωνικι και δθμογραφικι δομι, όςο και ςτθν πολιτιςτικι και γλωςςικι 
διαμόρφωςθσ τθσ Κφπρου.  Η Κυπριακι κοινωνία ζχει αποκτιςει πολυεκνικό χαρακτιρα και θ ςυνζπεια 
αυτοφ είναι θ φπαρξθ μιασ πολιτιςμικισ και γλωςςικισ πολλαπλότθτασ. Η ανάγκθ για επικοινωνία μεταξφ 
των ατόμων διαφορετικϊν εκνϊν με διαφορετικζσ γλϊςςεσ, ικθ και ζκιμα, είναι κακθμερινό φαινόμενο και 
θ κατάκτθςθ και χριςθ δφο ι περιςςότερων γλωςςϊν ςυναντάται ςτθ πλειοψθφία ατόμων κάκε κοινωνικοφ 
ςτρϊματοσ. 

 

Η Λογοκεραπεία είναι  θ επιςτιμθ που καλείται να αςχολθκεί με τθν πρόλθψθ, τθν αξιολόγθςθ, τθ κεραπεία 
και τθν αποκατάςταςθ τθσ επικοινωνίασ των ατόμων μιασ πολυπολιτιςμικισ και πολυγλωςςικισ κοινωνίασ, 
όπωσ ζχει διαμορφωκεί πλζον θ κοινωνικι δομι τθσ χϊρασ μασ. 

 

Επικοινωνία: 
 
κ. Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ / Υπεφκυνοσ Γραφείου 
 
Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου 
 
Tθλ.: 22660611, Κινθτό 99377080 
 
Φαξ: 22661774 
 
Email: info@speechtherapy.org.cy  
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Η μελζτθ αυτϊν των πολιτιςτικϊν και γλωςςολογικϊν διαφορετικϊν ατόμων (Culturally and Linguistically 
Diverse (CLD) Individuals) περιλαμβάνει όλα τα άτομα που χρθςιμοποιοφν ενεργά ι προςπακοφν να 
χρθςιμοποιιςουν περιςςότερεσ (από μία) γλϊςςεσ, ακόμα και αν δεν ζχουν επιτφχει τθν άνεςθ ςτθ δεφτερθ 
(τρίτθ, κλπ.) γλϊςςα κεωροφνται δίγλωςςοι, τρίγλωςςοι ι πολφγλωςςοι…  
 

Η δεφτερθ γλϊςςα (Γ2) μακαίνεται: 
 

 νωρίσ ι αργότερα ςτθ ηωι τουσ.  

 με άλλουσ τρόπουσ: ςτο ςχολείο ι ανεπίςθμα ςε καταςτάςεισ όπου το άτομο για να επικοινωνιςει 
με το περιβάλλον του πρζπει να μάκει μια καινοφρια γλϊςςα, κάτι που ςυμβαίνει κυρίωσ ςε 
πλθκυςμοφσ μεταναςτϊν.  
 

Η δεφτερθ γλϊςςα μπορεί να είναι μθτρικι (ςυνθκζςτερα όταν οι γονείσ δεν ζχουν τθν ίδια μθτρικι 
γλϊςςα). 

 

Είναι πολφ πικανό θ κακεμιά από αυτζσ τισ γλϊςςεσ να χρθςιμοποιείται ςε διαφορετικά περιβάλλοντα και ςε 
κάκε περίπτωςθ  με διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ. Είναι λάκοσ, λοιπόν, να κεωροφμε ότι οι άνκρωποι που 
είναι δίγλωςςοι κατζχουν το ίδιο καλά και τισ δφο γλϊςςεσ.  
 
Τα δίγλωςςα άτομα μπορεί να δείχνουν διαφορετικι επάρκεια μεταξφ των γλωςςϊν τόςο ωσ προσ τθ μορφι 
χριςθσ τθσ γλϊςςασ (π.χ. προφορικόσ, γραπτόσ λόγοσ) όςο και ωσ προσ τισ διαφορετικζσ γλωςςικζσ δομζσ 
τθσ κάκε γλϊςςασ (ςφνταξθ, μορφολογία, φωνολογία, ςθμαςιολογία).  
 
Συνικωσ, τα δίγλωςςα άτομα είναι και διαπολιτιςμικά (δφο κουλτοφρεσ). Η κουλτοφρα κατακτάται, 
μεταδίδεται μζςω κοινωνικισ ςυναλλαγισ και μεταφζρεται κυρίωσ μζςω τθσ γλϊςςασ.  
 
Η λογοκεραπευτικι αξιολόγθςθ ατόμων που μιλοφν δφο (και περιςςότερεσ) γλϊςςεσ αποτελεί μια πρόκλθςθ 
για τον (μονόγλωςςο) κλινικό λογοκεραπευτι. Είναι μία διαδικαςία θ οποία εμπεριζχει ςυνδιαλλαγζσ 
ανάμεςα ςτον κλινικό λογοκεραπευτι, τον αςκενι/πελάτθ, τθν οικογζνεια του πελάτθ και διάφορουσ 
(μονόγλωςςουσ) εκπαιδευτζσ, ιατροφσ και ςυναφείσ επαγγελματίεσ.  
 
Για να γίνουν εκτενείσ και ακριβείσ αξιολογιςεισ, ο λογοκεραπευτισ κα πρζπει να κατζχει γνϊςεισ όςον 
αφορά: 

 τθ φυςιολογικι και μθ ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ του αςκενι και ςτισ δφο γλϊςςεσ 

 πολιτιςτικά προςαρμοςμζνεσ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ  

 τθν κουλτοφρα και τισ αξίεσ του πελάτθ  

 τισ πολιτιςμικζσ αποκλίςεισ 

 τα κλινικά κζματα λογοκεραπείασ ςε ςχζςθ με τθ διγλωςςία. 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ 9θσ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Λογοκεραπείασ κα πραγματοποιθκοφν εκδθλϊςεισ ςε όλεσ τισ 
χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Στθν Κφπρο, ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου 
διοργανϊνει 2 διάλεξεισ-ςυηιτθςθ για το κοινό κακϊσ και προβολι ταινίασ ωσ ακολοφκωσ: 
 

 Λευκωςία 
Τετάρτθ, 5 Μαρτίου 2014 
Τίτλοσ: «Διγλωςςία: Η επικοινωνιακή πρόκληςη του ςήμερα» 
Ομιλιρια: Δρ. Κάκια Πετεινοφ, Αν. Κακθγιτρια, Τμιμα Αποκατάςταςθσ ΤΕΠΑΚ 
Τόποσ: Δθμοτικό Σχολείο «Πεφκιοσ Γεωργιάδθσ», Αμφικζατρο Άκθσ Κλεάνκουσ 
Ώρα: 7.00 μμ 
 

 Λεμεςό 
Πζμπτθ, 6 Μαρτίου 2014 
Τίτλοσ: «Διγλωςςία/Πολυγλωςςία: Η Πολυδιάςτατη πρόκληςη τησ Εποχήσ» 
Ομιλιτρια: Δρ. Μαρία Καμπανάρου, Αν. Κακθγιτρια, Πρόεδροσ Τμιματοσ Επιςτθμών 
Αποκατάςταςθσ ΤΕΠΑΚ 
Τόποσ: Αμφικζατρο «Πεφκιοσ Γεωργιάδθσ», Κτιριο Ανδρζασ Θεμιςτοκλζουσ, ΤΕΠΑΚ, Οδόσ Ακθνϊν, 
Λεμεςόσ 
Ώρα: 7:00μμ  
Η εκδιλωςθ ςυνδιοργανϊνεται από τον ΣΕΛΚ και το Τμιμα Επιςτθμϊν Αποκατάςταςθσ του ΤΕΠΑΚ. Τθν 
εκδιλωςθ κα χαιρετίςει θ Πρφτανθσ του ΤΕΠΑΚ όπωσ επίςθσ θ κα. Μαργαρίτα Σιαμαρι, αντιπρόεδροσ 
του ΣΕΛΚ. Η εκδιλωςθ ζχει τεκεί υπό τθν αιγίδα τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Λεμεςοφ ςτθν οποία κα 
παραςτεί ο Πανιερϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Λεμεςοφ, κ.κ. Ακανάςιοσ.  Η εκδιλωςθ είναι ανοικτι προσ το 
κοινό και θ είςοδοσ ελεφκερθ. 
 

 Λευκωςία 
Παραςκευι, 7 Μαρτίου 2014 
Μια ταινία-μια ςυηιτθςθ.  
Τίτλοσ ταινίασ: «Stand and deliver» του Edward James Olmes βαςιςμζνθ ςε πραγματικι ιςτορία. Τθν 
προβολι τθσ ταινίασ κα ακολουκιςει ςφντομθ παρουςίαςθ/ςυηιτθςθ πάνω ςτο κζμα τθσ 
πολυγλωςςίασ. 
Τόποσ: Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου, Auditorium Alpha 
Ώρα: 7.00 – 9.00 μμ 

 
Επίςθσ, κα υπάρχουν διάφορα περίπτερα ςε όλεσ τισ πόλεισ για ενθμζρωςθ του κοινοφ ωσ ακολοφκωσ: 
 

 Λευκωςία  –  Σάββατο,  8 Μαρτίου 2014, ςτθν αρχι Λιδρασ/Οναςαγόρου,            10:00 πμ – 2:00 μμ. 
 Λεμεςόσ    –   Σάββατο,  8 Μαρτίου 2014, ςτο Μόλο (δίπλα από Παιδότοπο),           11:00 πμ – 5.00 μμ. 
 Λάρνακα   –   Σάββατο,  8 Μαρτίου 2014, ςτισ Φοινικοφδεσ (μπροςτά από Hobos),    10:00 πμ – 2.00 μμ. 
 Πάφοσ       –    Σάββατο,  8 Μαρτίου 2014, ςτο Kings Avenue Mall                          10:00 πμ – 2.00 μμ. 
 Παραλίμνι  –  Σάββατο,  8 Μαρτίου 2014, ςτθν Πλατεία Αγ. Γεωργίου                             10:00 πμ – 2.00 μμ. 
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Στα εν λόγω περίπτερα κα υπάρχουν  ενθμερωτικά τρίπτυχα του Συλλόγου μασ ςε κζματα λογοκεραπείασ. 
Στουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ κα προςφζρονται μπαλόνια ςτα παιδιά και  face painting ενϊ ςτουσ 
εξωτερικοφσ/υπαίκριουσ χϊρουσ κα υπάρχει και ηωγραφικι για τα παιδιά.  
 
Κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ 4-8 Μαρτίου 2014 μζλθ του Συλλόγου μασ κα φιλοξενθκοφν ςε 
εκπομπζσ ςτο ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ για ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε κζματα λογοκεραπείασ. 
 
------------------------------------------------------ 

Ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων ιδρφκθκε το 1990 και μζχρι ςιμερα αρικμεί 290 ενεργά μζλθ.  
Είναι ο επίςθμοσ φορζασ ο οποίοσ εκπροςωπεί τουσ Λογοπακολόγουσ / Λογοκεραπευτζσ τθσ Κφπρου.  Ο 
Σ.Ε.Λ.Κ. είναι πλιρεσ μζλοσ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ Λογοκεραπευτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (C.P.L.O.L – 
L.C.S.T.L.) από τον Μάιο 2004 όπου θ Κφπροσ ζγινε πλιρεσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Η C.P.L.O.L. είναι θ Μόνιμθ Επιτροπι Λογοκεραπευτών τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Το ακρωνφμιο C.P.L.O.L.  
αναφζρεται ςτο Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne. 
Μζλθ τθσ C.P.L.O.L. είναι εκνικοί επαγγελματικοί οργανιςμοί Λογοκεραπευτϊν/ Λογοπεδικϊν  που πλθροφν 
τα κριτιρια μελϊν που κακορίηονται από το Γενικό Συμβοφλιο.  Οργανιςμοί από Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, εκτόσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μποροφν να γίνουν μόνο μζλθ-παρατθρθτζσ.  Η C.P.L.O.L. αποτελείται από 33 
επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ Λογοκεραπευτϊν/ Λογοπακολόγων ςε 30 χϊρεσ, ενϊ τα μζλθ τθσ αρικμοφν 
περίπου 80.000 επαγγελματίεσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο: 
 
Σφλλογο Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων 
Τθλ: 22 660611 ι 99377080 
E-mail: info@speechtherapy.org.cy 
Website: www.speechtherapy.org.cy  

 
 
Με εκτίμθςθ, 
 
Η Ομάδα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ C.P.L.O.L. και θ Οργανωτικι Επιτροπι για τθν Ευρωπαϊκι Ημζρα 
Λογοκεραπείασ τθσ Κφπρου.  
 
24 Φεβρουαρίου 2014 
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