
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων ανησυχεί για τις επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στο Δάλι 

 
Λευκωσία, 30 Δεκεμβρίου 2020 
 
 
Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων (ΣΥΕΛ) ενώνει τη φωνή του με τους συμπολίτες και τα άλλα 
οργανωμένα σύνολα της χώρας. Εκφράζουμε έντονη ανησυχία για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας στην ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι, συνεπεία δύο 
βιομηχανικών μονάδων που χρησιμοποιούν μαζούτ ως καύσιμη ύλη. 
 
Ο ΣΥΕΛ είναι ένας επαγγελματικός σύλλογος με πολυετή προσφορά στον τομέα της υγείας. Από το 1990 
έχουμε πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο. Καθημερινά, βλέπουμε παιδιά όλων των ηλικιών, τα οποία ανήκουν 
σε ένα ευρύ φάσμα νευροαναπτυξιακών διαταραχών (φάσμα αυτισμού, διανοητική καθυστέρηση, 
ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, κ.α.) οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις 
σχετίζονται, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, με την έκθεση των εγκύων σε διάφορα χημικά, τα 
οποία προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στο έμβρυο που κυοφορούν.   
 
Ο εγκέφαλος των εμβρύων και νεογνών είναι σε συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη. Επιστημονικές έρευνες 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2013; Perera et al., 2014; Raaschou-Nielsen, 2019) επιβεβαιώνουν πως η 
έκθεση των μικρών παιδιών σε ορισμένα χημικά, μπορεί να επιδράσει αρνητικά τον υπό ανάπτυξη εγκέφαλο 
τους, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τη συμπεριφορά τους. Τα προβλήματα των ασθενών δε σχετίζονται 
πάντα με τα γονίδια ή την κληρονομικότητα, αλλά και σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
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Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, «Οι έγκυες 
γυναίκες που εκτίθενται στη ρύπανση της ατμόσφαιρας από πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες, έχουν αυξημένη πιθανότητα να γεννήσουν παιδιά, τα οποία έως την ηλικία των εννέα 
ετών θα εμφανίσουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).» 
 
Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί και αληθινοί. Οι ανθρώπινες ζωές πολύτιμες. Η ποιοτική ζωή των παιδιών μας 
αναφαίρετο δικαίωμα. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την άμεση παρέμβαση της πολιτείας στο να βρει τις 
απαραίτητες και επιβεβλημένες λύσεις σ’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που αφορά το πολύτιμο αγαθό της 
υγείας.    
 
 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΕΛ 
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