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Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου, 2019:  Στις 6 Μαρτίου η Μόνιμη Επιτροπή των Συνδέσμων 
Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών των χωρών μελών της Ευρώπης, (CPLOL) γιορτάζει την 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας.  Ο στόχος αυτής της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας είναι 
η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τις διαταραχές επικοινωνίας και τον ρόλο των 
λογοπαθολόγων/λογοθεραπευτών σε αυτές τις διαταραχές.  Το θέμα της φετινής Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Λογοθεραπείας είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ). Την ημέρα αυτή, 
λογοπαθολόγοι/λογοθεραπευτές από όλη την Ευρώπη θα ενωθούν για προβολή του θέματος μέσα 
από διάφορες ενημερωτικές δραστηριότητες.  

 
Οι ΜΔ είναι ένας γενικός όρος, ένας όρος ομπρέλα, ο οποίος περιλαμβάνει μία ετερογενή 

ομάδα διαταραχών που προέρχονται από δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση του λόγου, της 
ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές 
αυτές είναι εγγενείς και οφείλονται  σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 
Συνοπτικά, εκδηλώνονται σε Διαταραχές Ανάγνωσης – Δυσλεξία, Διαταραχές Ορθογραφίας- 
Δυσορθογραφία, Διαταραχές Αρίθμησης-Δυσαριθμισία, δυσκολίες οι οποίες καθιστούν τη μάθηση  
αργή και επίπονη. Η πιθανή σχολική αποτυχία επιφέρει συχνά δευτερογενείς συναισθηματικές 
δυσκολίες όπως η σχολική φοβία, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια και άρνηση για μελέτη.  
 
Εξαιτίας της πολυπλοκότητας  της φύσης των ΜΔ είναι απαραίτητη η δημιουργία διεπιστημονικής 
ομάδας για την αξιολόγηση και κατάρτιση θεραπευτικού προγράμματος. Οι 
λογοπαθολόγοι/λογοθεραπευτές, ως μέλη αυτών των διεπιστημονικών ομάδων, είναι κατάλληλα 
καταρτισμένοι  για να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν αυτού του τύπου δυσκολίες. Μπορούν 
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έμπρακτα να συμβάλουν στη μείωση της σχολικής αποτυχίας και των δευτερευουσών 
συναισθηματικών επιπτώσεων.  
 
Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου και 
αντιπρόεδρος της CPLOL, Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου, «Είναι ευρέως γνωστό πως ο 
προφορικός λόγος (έκφραση και αντίληψη)  είναι στενά συνδεδεμένος με τον γραπτό λόγο. Οι 
λογοπαθολόγοι/λογοθεραπευτές, με εμπειρογνωμοσύνη τόσο στη φυσιολογική ανάπτυξη του 
προφορικού και γραπτού λόγου, όσο και στην αξιολόγηση και δημιουργία παρεμβατικών 
προγραμμάτων για την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου, συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στη διαφορική διάγνωση και παροχή βοήθειας παιδιών με ΜΔ.»  

Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αριθμεί 517 ενεργά 
μέλη.  Είναι ο επίσημος φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους λογοπαθολόγους/λογοθεραπευτές της 
Κύπρου.  Ο ΣY.Ε.Λ.Κ. είναι πλήρες μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Συνδέσμων 
Λογοπαθολόγων/Λογοθεραπευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.P.L.O.L – L.C.S.T.L.) από τον Μάιο 
2004, όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne or 
Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the European Union 
ή Μόνιμη Επιτροπή των Συνδέσμων Λογοπαθολόγων/Λογοθεραπευτών των χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι η Ευρωπαϊκή ομπρέλα των οργανώσεων των 
λογοπαθολόγων/λογοθεραπευτών που ενώνει 29 επαγγελματικούς συλλόγους σε 27 χώρες. Η 
CPLOL δημιουργήθηκε το 1988 και έχει συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία στρατηγικής για την 
ανάπτυξη και διασφάλιση του επαγγέλματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο: 
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Με εκτίμηση, 
 
ΣΥΕΛΚ 
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