
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας, 6η Μαρτίου 2022 

 

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου, 2022:  Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Λογοθεραπείας (ESLA) γιορτάζει την 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας στις 6 Μαρτίου, ημέρα ιδρύσεως του από χώρες μέλη της 
ευρύτερης Ευρώπης. Ο στόχος αυτής της ετήσιας ενημερωτικής καμπάνιας είναι η 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα διαταραχών επικοινωνίας και κατάποσης όπως επίσης και 
για τον ρόλο του λογοπαθολόγου ή λογοθεραπευτή (οι δύο όροι χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι)  
στην αντιμετώπιση τους. Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, λογοπαθολόγοι από όλη την Ευρώπη ενώνουν 
τις δυνάμεις τους και δημοσιοποιούν το συγκεκριμένο θέμα μέσω των ΜΜΕ, οργανώνουν 
σεμινάρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια και διαδικτυακά συνέδρια/σεμινάρια. Το θέμα που θα 
προβληθεί φέτος είναι «Η Λογοθεραπεία αφορά όλες τις ηλικίες.» 
 
Η Norma Camilleri, πρόεδρος της ESLA, είπε ότι με αυτό το θέμα θέλουμε να επισημάνουμε ότι η 
λογοθεραπεία είναι αποτελεσματική σε όλο το φάσμα των ηλικιών. «Οι διαταραχές της 
επικοινωνίας και της κατάποσης δεν έχουν φράγμα ηλικίας.  Κατ’ επέκταση και το επάγγελμα μας 
δε μπορεί να έχει περιορισμό ηλικίας. Θέλουμε οποιοδήποτε άτομο παρουσιάζει διαταραχές 
επικοινωνίας και κατάποσης, να γνωρίζει ότι μπορεί να αποταθεί για βοήθεια σε έναν 
λογοθεραπευτή ανεξαρτήτως ηλικίας. Έμφαση σε αυτό το θέμα θα δοθεί και στο προσεχές 11ο  
Πανευρωπαϊκό Συνέδριό μας που θα γίνει στις 26-28 Μαΐου 2022 στο Salzburg στην Αυστρία.  Αυτό 
το συνέδριο θα παρουσιάσει νέα σύνορα στη λογοθεραπεία από όλες τις πτυχές της πρακτικής, της 
έρευνας και της εκπαίδευσης. Στον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας 
θέλουμε να τονίσουμε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένας λογοθεραπευτής στην ποιότητα 
της ζωής ενός ατόμου ανά πάσα στιγμή.» 
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Η Πρόεδρος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων και Αντιπρόεδρος της ESLA, 
Καθηγήτρια  Φώφη Κωνσταντινίδου, αναφέρει πως «η επιστήμη της Λογοπαθολογίας έχει 
αναπτυχθεί ραγδαία σε μέγεθος, σε πεδίο δράσης και φήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Στη χώρα μας 
έχει ανθίσει τα τελευταία 30 χρόνια και η δημιουργία του Συλλόγου Εγγεγραμμένων 
Λογοπαθολόγων (ΣΥ.Ε.Λ.) το 1990, ήταν καταλύτης προς τη διαμόρφωση και ανάπτυξη του 
επαγγέλματος. Ο ΣY.Ε.Λ. είναι ο επίσημος φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους λογοπαθολόγους της 
Κύπρου και απαριθμεί γύρω στα 630 ενεργά μέλη. Μαζί με τον ΣΥ.Ε.Λ., η ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, έδωσε ώθηση προς τη δημιουργία της ακαδημαϊκής 
έρευνας αλλά και της εγχώριας εκπαίδευσης των επαγγελματιών λογοπαθολόγων.  Στην Κύπρο οι 
λογοπαθολόγοι αντιμετωπίζουν άτομα όλων των ηλικιών που έχουν διαταραχές επικοινωνίας ή/και 
κατάποσης από ένα ευρύ φάσμα αιτιών και παθήσεων. Ως επιστημονικός κλάδος, είναι σημαντικό 
να μπορούμε να αποδείξουμε ότι όλες οι πτυχές της επαγγελματικής πρακτικής υποστηρίζονται 
από αποτελεσματικές τεκμηριωμένες πρακτικές. Aυτά και άλλα σημαντικά θέματα θα αναδείξουμε 
στο Πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο Διαταραχών Επικοινωνίας που θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Ιουλίου, 
2022 με στόχο να αναδείξει την σύνδεση μεταξύ έρευνας και κλινικής πράξης και σύγχρονες 
προσεγγίσεις. » Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας 
www.speechtherapy.org.cy. 
 
Φέτος η Ευρωπαϊκή οικογένεια, μέσω της ESLA’s θα γιορτάσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Λογοθεραπείας με τη διοργάνωση ενός διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα, «Λογοθεραπεία σε 
όλες τις ηλικίες: H αξία και ο αντίκτυπος ενός επιστημονικού επαγγέλματος», το οποίο θα 
προσφέρεται δωρεάν και θα μεταδοθεί το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 στις 10:30 πμ (ώρα Κύπρου). 
Το κοινό μπορεί να το παρακολουθήσει αφού πρώτα κάνει εγγραφή στον σύνδεσμο εδώ. Το 
διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιαστεί από την Dr. Hazel Roddam από το Ηνωμένο Βασίλειο η 
οποία έχει εδραιώσει τη φήμη της διεθνώς, στην ανάπτυξη νέων ερευνητών και στην προώθηση 
στρατηγικών τεκμηριωμένης επαγγελματικής πρακτικής σε όλα τα συναφή επαγγέλματα υγείας. Η 
Dr. Roddam εργάζεται για το Health Education England για προώθηση εθνικής στρατηγικής για 
έρευνα και καινοτομία σε 14 συναφή επαγγέλματα υγείας.  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας διαφώτισης, μέλη του Συλλόγου μας θα φιλοξενηθούν σε 
εκπομπές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση και θα γίνονται δημοσιεύσεις στον τύπο για 
ενημέρωση του κοινού σε θέματα Λογοθεραπείας που αφορούν όλο το φάσμα των ηλικιών.  
 
Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Λογοθεραπείας (ESLA) είναι ο πρωταρχικός οργανισμός ο οποίος 
αντιπροσωπεύει το επάγγελμα της Λογοθεραπείας στην Ευρώπη. Ως η ναυαρχίδα του 
επαγγέλματος στην Ευρώπη, η ESLA φροντίζει για τα κοινά συμφέροντα των 31 συλλόγων μελών 
της, εκπροσωπώντας έτσι 40,000 επαγγελματίες λογοπαθολόγους σε 28 κράτη-μέλη.  Μέσα από τις 
δράσεις της, η ESLA στοχεύει στην αύξηση της προβολής και της ευαισθητοποίησης για τη  
Λογοθεραπεία, προωθώντας ενεργά το επάγγελμα και διασφαλίζοντας τα επαγγελματικά και 
εκπαιδευτικά πρότυπα. Η Κύπρος μέσω του ΣΥ.Ε.Λ. είναι τακτικό μέλος της ESLA. 
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Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη ESLA/CPLOL εδώ: https://eslaeurope.eu/  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον: 
 
Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων 
Tηλ: 22 660611 ή 99377080 
E-mail: info@speechtherapy.org.cy 
Website: www.speechtherapy.org.cy 
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