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   Ευρωπαϊκή Ηµέρα Λογοθεραπείας 2013 

 
Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Λογοθεραπείας, η 6η Μαρτίου κάθε έτους, 

θεσµοθετήθηκε από το CPLOL (την Μόνιµη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) ως µια ευκαιρία για τη διευρυµένη δηµόσια επικοινωνία των επιστηµόνων 
λογοπεδικών µε  το  ευρύτερο κοινό.  
 
Στόχος της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Λογοθεραπείας είναι η ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και των άλλων ειδικών, για τις ανάγκες των 
ατόµων που αντιµετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία και για τα δικαιώµατά τους. 
Εκείνη τη µέρα, σε όλη την Ευρώπη, πραγµατοποιούνται δραστηριότητες από τα 
µέλη του CPLOL, για να ενηµερωθεί το κοινό για τις διαταραχές του λόγου και τις 
επικοινωνίας, καθώς και για την πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισµό και αντιµετώπιση 
τους. Μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες αναδεικνύεται και ο ρόλος του λογοπεδικού, η 
επιστηµονική του κατάρτιση και η συµβολή του στην πρόληψη και παρέµβαση αυτών 
των διαταραχών.  

 
Η Μόνιµη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL-
LCSTL, www.cplol.eu) αποτελείται από τους συλλόγους των 
λογοπεδικών – λογοθεραπευτών – λογοπαθολόγων* των κρατών-µελών 
της ΕΕ. Την Ελλάδα εκπροσωπεί  στο CPLOL ο Πανελλήνιος  Σύλλογος 
Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών. 
* Οι όροι αυτοί είναι συνώνυµοι. 

 
Στην επιστήµη της λογοθεραπείας η πρόληψη ασκείται σε πολλά επίπεδα: το πρώτο 
επίπεδο αποτελεί η ενηµέρωση του κοινού, αλλά και ατόµων που έχουν µια 
σηµαντική θέση στην ανατροφή των παιδιών (δάσκαλοι, παιδίατροι, κ.ά) για την 
ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας και για τις καλύτερες συνθήκες για να γίνει 
αυτή χωρίς αρνητικές συνέπειες. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η πρόληψη σηµαίνει τον 
έγκαιρο εντοπισµό των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας, µέσα από διερευνητικές 
διαδικασίες όπως σταθµισµένα ερωτηµατολόγια ή ανιχνευτικά εργαλεία. Στη 
συνέχεια, σε ένα τρίτο επίπεδο, οι δυσκολίες που έχουν εντοπισθεί θα πρέπει να 
αντιµετωπισθούν µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για να αποφευχθούν βλαβερές 
συνέπειες στο µέλλον. Η έγκαιρη αντιµετώπιση µπορεί να προλάβει αυτές τις 
δευτερογενείς επιπτώσεις.  
 
O Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών  οργανώνει για το 2013 
δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Στην υλοποίηση αυτών των δράσεων  εµπλέκονται 
επιστήµονες λογοθεραπευτές εντελώς δωρεάν και όλες οι δράσεις γίνονται σε 
Δηµόσιους χώρους και όχι στα γραφεία τους, αποδεικνύοντας έτσι την ανιδιοτελή 
φύση της παρεχόµενης Υπηρεσίας. Οι παραποµπές για περαιτέρω αξιολόγηση  όταν  
χρειάζεται γίνονται µόνο σε δηµόσιους φορείς. Σε πολλές περιοχές οι Δήµοι 
δείχνοντας την ευαισθησία τους ενισχύουν τις δράσεις µας.  
Ευχαριστούµε θερµά τους χορηγούς µας και παραπέµπουµε στο site µας: 
(www.logopedists.gr)  για να κατεβάσετε την αφίσα µας, το δίπτυχο και τον πίνακα 
των δράσεων µας µε πληροφορίες  και λεπτοµέρειες για  όλη την Ελλάδα. Για 
περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά 2107779901 και µέσω Email: 
info@logopedists.gr. 


