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Λευκωςία, 29η Φεβρουαρίου, 2016:  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 Ημζρα 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 11θ ςυνεχισ χρονιά που 
διοργανϊνεται μια τζτοια Ημζρα ςε όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
Ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου (ΣY.Ε.Λ.Κ.), όπωσ κάκε χρόνο ζτςι και φζτοσ, 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.    
 
Το κζμα τθσ φετινισ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ 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 «Δυςπραξία». 
 
Στόχοσ μασ είναι θ πλθροφόρθςθ του κοινοφ αναφορικά με τθ Δυςπραξία.  
 

Η δυςπραξία είναι μια νευρολογικι πάκθςθ που επθρεάηει το ςυντονιςμό κίνθςθσ. Μερικοί άνκρωποι 

πάςχουν από δυςπραξία ςτθν ομιλία που επθρεάηει τθν ακριβι και  ςυςτθματικι ικανότθτα άρκρωςθσ. Για 

παράδειγμα πολλά παιδιά μπορεί να αρκρϊςουν τθν ίδια λζξθ με διαφορετικό τρόπο τθν κάκε φορά (χωρίσ 

να είναι θ ορκι προφορά), δυςκολεφονται ςτθν παραγωγι πολλϊν φκόγγων τθσ ομιλίασ και θ ομιλία τουσ 

ςυχνά ακοφγεται παράτονθ και μονότονθ. Πολλά παιδιά με αργι εξζλιξθ ςτο λόγο, γφρω ςτο 15%, ςυχνά 

παραπζμπονται για αξιολόγθςθ από Λογοπακολόγο.  Ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 4%   καταλιγουν να 

διαγιγνϊςκονται με δυςπραξία που απαιτεί κεραπευτικι παρζμβαςθ. Η δυςπραξία ςυνικωσ ςυνυπάρχει με 
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άλλεσ πακιςεισ όπωσ τθν ειδικι γλωςςικι διαταραχι, τισ διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ και διάφορα 

γενετικά ςφνδρομα με τα αγόρια να παρουςιάηουν ψθλότερο ποςοςτό πάκθςθσ ςε ςφγκριςθ με τα κορίτςια. 

Η λεκτικι δυςπραξία επθρεάηει τθν κακαρότθτα τθσ ομιλίασ όπωσ επίςθσ και τθν κοινωνικι επικοινωνιακι 

ςυμπεριφορά του ατόμου και τθν πρόοδο του ςτο ςχολείο.  

Η εμπειρογνωμοςφνθ που παρουςιάηει ο Λογοπακολόγοσ ςτο κζμα αυτό, επιτρζπει τθν αξιολόγθςθ και 

αποκατάςταςθ τθσ δυςπραξίασ. Μπορεί επίςθσ να ςυμβουλεφςει τθν  οικογζνεια ςχετικά με παράγοντεσ 

επικινδυνότθτασ. Οι διάφορεσ μελζτεσ καταδεικνφουν κετικά αποτελζςματα όταν θ κεραπεία εςτιάηεται ςε 

μεκόδουσ που εμπλζκουν τισ ςτοματοκινθτικζσ κινιςεισ που ςχετίηονται με λζξεισ και φράςεισ.  

 
Κατά τθ διάρκεια τθσ 11θσ 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,  5 Μαρτίου 2016, ςτθν Πλατεία Φανερωμζνησ,  10:00 – 16:00  
 Λεμεςόσ    –   Σάββατο,  5 Μαρτίου 2016, ςτο Μόλο (δίπλα από Παιδότοπο), 10:00 – 16:00  
 Λάρνακα   –   Σάββατο,  5 Μαρτίου 2016, ςτθν Πλατεία Ερμοφ,      10:00 – 16:00  
 Πάφοσ       –    Σάββατο,  5 Μαρτίου 2016, ςτο Kings Avenue Mall              10:00 – 16:00 
 Παραλίμνι  –  Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016, ςτθν Πλατεία Αγ. Γεωργίου       10:00 – 16:00 

 
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 29 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2016 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 312 ενεργά μζλη.  
Είναι ο επίςθμοσ φορζασ ο οποίοσ εκπροςωπεί τουσ Λογοπακολόγουσ / Λογοκεραπευτζσ τθσ Κφπρου.  Ο 
ΣY.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: 
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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.  
 
29 Φεβρουαρίου 2016 
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