
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ευρωπαϊκή Mέρα Λογοθεραπείας, 6η Μαρτίου 2015 

 
Λευκωςία, 25η Φεβρουαρίου, 2015:  Η Μόνιμθ Επιτροπι των Συνδζςμων Λογοπακολόγων-
Λογοκεραπευτϊν των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (C.P.L.O.L.) κακιζρωςε τθν 6θ Μαρτίου ωσ τθν 
Ευρωπαϊκή Μζρα Λογοθεραπείασ. 
 
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 10θ ςυνεχισ χρονιά που 
διοργανϊνεται μια τζτοια Μζρα ςε όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
Ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.) γιορτάηει φζτοσ τα 25χρονά του και με τθν 
ευκαιρία αυτι κα διοργανϊςει διάφορεσ εκδθλϊςεισ που κα δείξουν το ζργο του και τθν προςφορά του 
ςτθν κοινότθτα κακϊσ και ςτθν εδραίωςθ και τεκμθρίωςθ του επαγγζλματοσ του Λογοπακολόγου ςτθν 
Κφπρο.  Οι εκδθλϊςεισ κα ςυνεχιςτοφν ολόκλθρο το μινα Μάρτιο και Απρίλιο με διαφορετικζσ 
παρουςιάςεισ ςε όλθ τθν Κφπρο.  Προγραμματίηεται ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ μζςα ςτον Απρίλιο και 
μζςα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου τθσ Δευτζρασ του Ευρωπαϊκοφ 
Πανεπιςτθμίου Κφπρου (ΕΠΚ) όπου κα λάβουν μζροσ νευρολόγοι, παιδιάτροι, αναπτυξιολόγοι, γενετιςτζσ, 
λογοπακολόγοι και άλλοι ειδικοί που αςχολοφνται με τουσ ενιλικεσ και τα νευρολογικά προβλιματα που 
αφοροφν ςτθν επικοινωνία.  
 
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 οι «Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές Επικοινωνίας». 
 
Η θμζρα αυτι, ζχει οριςτεί με ςκοπό τθ γενικι ενθμζρωςθ του κοινοφ ςτα κζματα που αφοροφν τθ γλϊςςα 
και τθν ομιλία τόςο ςτα παιδιά όςο και ςτουσ ενιλικεσ, και φζτοσ κα επικεντρωκεί ιδιαίτερα ςτθν 
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για το κζμα των Επίκτθτων  Νευρολογικϊν Διαταραχϊν Επικοινωνίασ ςτθ 
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διευρυμζνθ Ευρϊπθ του ςιμερα. Το κζμα αυτό κα απαςχολιςει όλεσ τισ χϊρεσ μζλθ τθσ C.P.L.O.L. μζςω 
διαφόρων εκδθλϊςεων.   
 
Η ικανότθτα ενόσ ατόμου να επικοινωνεί με το περιβάλλον του είναι απαραίτθτθ για μια φυςιολογικι και 
ευτυχιςμζνθ ηωι.  Ο λόγοσ και θ ομιλία βαςίηονται ςτθν ομαλι λειτουργικότθτα του νευρικοφ, νευρομυικοφ 
και μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ του ατόμου.  Τόςο τα παιδιά όςο και οι ενιλικεσ μπορεί να παρουςιάςουν 
διαταραχζσ λόγου και ομιλίασ.  Όταν οι διαταραχζσ αυτζσ παρουςιάηονται λόγω κάποιασ οργανικισ αιτίασ 
που επθρεάηει τθ λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ,  τότε οι διαταραχζσ λζγονται νευρολογικζσ 
διαταραχζσ επικοινωνίασ και ςυμπεριλαμβάνουν διαταραχζσ ομιλίασ, λόγου, ςκζψθσ, ςίτιςθσ και κατάποςθσ.   
 
Οι κφριεσ νευρολογικζσ διαταραχζσ ομιλίασ τόςο ςτα παιδιά όςο και ςτουσ ενιλικεσ ςυμπεριλαμβάνουν 

 Δυςαρκρίεσ    

 Απραξία 

 Τραυλιςμό-δυςφράδεια 

 Φωνθτικζσ διαταραχζσ 
 
Όταν ζνα άτομο δεν μπορεί να αρκρϊςει ιχουσ ςωςτά ι με ευφράδεια, ι ζχει προβλιματα με τθ φωνι 
του, τότε ζχει διαταραχι ομιλίασ.  Οι απραξίεσ προκαλοφν διαταραχι ςτθ ροι τθσ ομιλίασ διότι ο εγκζφαλοσ 
δυςκολεφεται ςτον προγραμματιςμό των κινιςεων για τθν παραγωγι τθσ ομιλίασ. Στισ δυςαρκρίεσ μπορεί 
να υπάρχει διαταραχι ςτο ςυντονιςμό των κινιςεων ι ακόμθ και αδυναμία ςτουσ μφεσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι ομιλίασ κακϊσ και ςτα ςχετικά όργανα όπωσ το αναπνευςτικό 
ςφςτθμα. Οι νευρολογικζσ διαταραχζσ μπορεί να προκαλζςουν δυςκολίεσ ςτθν ευφράδεια και ευκολία 
ροισ τθσ ομιλίασ κακϊσ και φωνθτικζσ διαταραχζσ. Οι διαταραχζσ λόγου και γλϊςςασ ςυμπεριλαμβάνουν 

 Διαταραχζσ αντίλθψθσ 

 Διαταραχζσ ζκφραςθσ 
 

Όταν ζνα άτομο ζχει δυςκολία ςτο να καταλαβαίνει αυτά που του λζνε οι άλλοι (αντιλθπτικόσ λόγοσ), ι όταν 
ζχει δυςκολία ςτο να μοιράηεται τισ ςκζψεισ, τισ ιδζεσ και τα ςυναιςκιματα του (εκφραςτικόσ λόγοσ), τότε 
ζχει διαταραχι λόγου. Η Αφαςία είναι διαταραχι λόγω βλάβθσ ςτον  εγκζφαλο που μπορεί να επθρεάςει 
όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ γλϊςςασ- τόςο το γραπτό λόγο (κατανόθςθ και ζκφραςθ) όςο και τον προφορικό 
λόγο (κατανόθςθ και ζκφραςθ).  
Ο λόγοσ και θ γλϊςςα είναι ςυνδεδεμζνα με τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ όπωσ ςκζψθ, οργάνωςθ και μνιμθ. 
Κατά ςυνζπεια οι εκπτϊςεισ ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ επιδεινϊνουν τισ διαταραχζσ λόγου και γλϊςςασ.  
 
Τα τελευταία είκοςι χρόνια θ λογοπακολογία διαδραματίηει ενεργό ρόλο ςτθν αξιολόγθςθ και δθμιουργία 
παρεμβατικϊν προγραμμάτων ςίτιςθσ και κατάποςθσ. Οι δυςκολίεσ αυτζσ οφείλονται ςε νευρολογικι 
εξαςκζνθςθ νευρομυικϊν ςυςτθμάτων ι και ςε δυςλειτουργία του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ που 
εμπλζκονται τόςο ςτθν ομιλία τόςο και ςτθ διαχείριςθ του φαγθτοφ και ςτθν κατάποςθ.  
 
(Σημ. Επιςυνάπτεται ολοκληρωμζνο άρθρο πάνω ςτο θζμα) 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ 10θσ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Λογοκεραπείασ κα πραγματοποιθκοφν εκδθλϊςεισ ςε όλεσ 
τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Στθν Κφπρο, ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου κα 
ςτιςει περίπτερα ςε όλεσ τισ πόλεισ για ενθμζρωςθ του κοινοφ ωσ ακολοφκωσ: 
 

 Λευκωςία  –  Σάββατο,  7 Μαρτίου 2015, ςτθν Πλατεία Φανερωμζνησ,            10:00 πμ – 4:00 μμ. 
 Λεμεςόσ    –   Σάββατο,  7 Μαρτίου 2015, ςτο Μόλο (δίπλα από Παιδότοπο),           10:00 πμ – 4.00 μμ. 
 Λάρνακα   –   Σάββατο,  7 Μαρτίου 2015, ςτισ Φοινικοφδεσ (μπροςτά από Hobos),    10:00 πμ – 4:00 μμ. 
 Πάφοσ       –    Σάββατο,  7 Μαρτίου 2015, ςτο Kings Avenue Mall                          10:00 πμ – 4:00 μμ. 
 Παραλίμνι  –  Σάββατο,  7 Μαρτίου 2015, ςτθν Πλατεία Αγ. Γεωργίου                             10:00 πμ – 4:00 μμ. 

 
Στα εν λόγω περίπτερα κα υπάρχουν  ενθμερωτικά τρίπτυχα του Συλλόγου μασ ςε κζματα λογοκεραπείασ. 
Στουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ κα προςφζρονται μπαλόνια ςτα παιδιά και ηωγραφικι προςϊπου ενϊ ςτουσ 
εξωτερικοφσ/υπαίκριουσ χϊρουσ κα υπάρχει και ηωγραφικι για τα παιδιά ςε πανί.  
 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ 2-8 Μαρτίου 2015 μζλθ του Συλλόγου μασ κα φιλοξενθκοφν ςε 
εκπομπζσ ςτο ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ για ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε κζματα λογοκεραπείασ. 
------------------------------------------------------ 

Ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπαθολόγων ιδρφκθκε το 1990 και μζχρι ςιμερα αρικμεί 271 ενεργά μζλη.  
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 Μόνιμη Επιτροπή Λογοθεραπευτών τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ.  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.  Από τον Ιοφνιο 2014 θ CPLOL 
αποτελείται από 35 επαγγελματικοφσ ςυνδζςμουσ/ςυλλόγουσ Λογοκεραπευτϊν/ Λογοπακολόγων ςε 32 
χϊρεσ, ενϊ τα μζλθ τθσ αρικμοφν περίπου 80.000 επαγγελματίεσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο: 
 

Σφλλογο Εγγεγραμμζνων Λογοπαθολόγων 
Τθλ: 22 660611 ι 99377080 

E-mail: info@speechtherapy.org.cy 
Website: www.speechtherapy.org.cy 

 
Με εκτίμθςθ, 
Η Ομάδα Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ τησ C.P.L.O.L. και  
η Οργανωτική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ημζρα Λογοθεραπείασ τησ Κφπρου.  
 
25 Φεβρουαρίου 2015 
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