
Αθήνα, ∆εκέµβρης 2002 
Κοχλιακό εµφύτευµα: Η µεγάλη απόφαση! 
 
Σε ηλικία ενός έτους, εκεί που άρχισα να µιλάω και να σχηµατίζω προτάσεις, ξαφνικά µια µέρα έχασα την 
ακοή µου από το εµβόλιο. Πήγα στην Αµερική για επέµβαση αλλά χωρίς επιτυχία. 
 
Πέρασαν τριάντα χρόνια "εκπαίδευσης" µε µια υπέροχη δασκάλα που µε έµαθε να διαβάζω τα χείλη και 
µε την πολύτιµη βοήθεια της µητέρας µου µπήκα στον κόσµο των ακουόντων. 
 
∆εν ήταν και τόσο εύκολα τα πράγµατα. Ήθελαν να πηγαίνω σε ίδρυµα αλλά όταν είδα τα άλλα παιδιά 
που µίλαγαν στην γλώσσα των χεριών, αυτόµατα έφυγα τρέχοντας από εκεί. Τότε ήµουν πολύ µικρή για 
να καταλάβω που βρισκόµουν. 
 
∆εν ήξερα τι µου συνέβαινε αλλά µε τον καιρό, κατάλαβα και µπήκα στο νόηµα της ζωής σε ηλικία τριών 
χρόνων. ∆εν πέρασα δύσκολα χρόνια, τελείωσα κανονικό νηπιαγωγείο, σχολείο και ΤΕΙ γραφιστικής. 
 
Πριν από έξι χρόνια είχα την επιθυµία να µάθω πώς θα ήταν αν άκουγα. Ξεκίνησα ένα µαραθώνιο για 
πληροφορίες επεµβάσεων. Ώσπου βρήκα στο Internet κάτι πληροφορίες για το κοχλιακό εµφυτευµα. Και 
µίλησα µε λίγα άτοµα που είχαν κανει αυτήν την επέµβαση. 
 
Περνούσαν λοιπόν τα χρόνια αλλά δεν το έπαιρνα απόφαση επειδή ίσως φοβόµουν αυτή την τεράστια 
αλλαγή. Ώσπου µια µέρα µια φωνή µου είπε: "Αν δεν δοκιµάσεις, δεν θα µάθεις ποτέ". 
 
Ξεκίνησα και άλλον µαραθώνιο αγώνα για να βρω τους καλύτερους χειρούργους για αυτή την περίπτωση. 
Και να’µαι! Πριν από ένα χρόνο την έκανα. Και µπορώ να πω πως άλλαξε η ζωή µου. 
 
∆εν είναι σαν το κοινό ακουστικό. Η διάφορα είναι τεράστια. Ακούω τα παντα µε καθαρότητα και ρυθµό. 
Χάρη σε αυτό έµαθα να ξεχωριζω ολους τους βασικούς ήχους. Τώρα, επειδή έχω χρόνια να ακούσω 
οµιλία κανονικά, µε τη βοήθεια της λογοθεραπείας και των φίλων µου, σιγά-σιγά πιάνω κάποιες λέξεις. 
Αυτό είναι πια θέµα χρόνου, υποµονής και πάνω από όλα προσπάθειας. 
 
Τελικά, άξιζε τον κόπο! Όταν µε το καλό και µε την βοήθεια του Θεού αρχίσω να καταλαβαίνω καθαρά  
οµιλίες, θα έµπαινα ευχαρίστως στον κόπο για την τοποθέτηση και δεύτερου κοχλιακού στο άλλο µου 
αυτί. 
 
Με την πρώτη ρύθµιση που µου έκανε ο τεχνικός στο εµφύτευµα αυτό που ένιωσα δεν περιγράφεται. 
 
Ε.Ν. 
 


