
Θεσσαλονίκη, 2-5-2003 
 
Πέρασα ένα ολόκληρο χρόνο δισταγµών και αµφιβολιών µέχρι να πάρω τη µεγάλη 
απόφαση. Ο γιατρός που µε παρακολουθεί από την πρώτη εµφύτευση η οποία έγινε 
το 1995, δεν παρέλειπε να µου τονίζει συνεχώς πόσο µεγάλο όφελος θα είχα από το 
δεύτερο κοχλιακό. Κάθε φορά που το σκεφτόµουνα όµως δίσταζα και 
οπισθοχωρούσα  και ο κυριότερος λόγος της άρνησής µου ήταν η πολύ καλή ακοή 
που µου πρόσφερε το ένα κοχλιακό. Θυµάµαι ακριβώς τις σκέψεις και τα λόγια µου 
κάθε φορά που γινόταν λόγος για αµφοτερόπλευρη εµφύτευση:  
γιατί να υποστώ ξανά την ταλαιπωρία µιας επέµβασης?  
τι έχω να κερδίσω? 
τι περισσότερο θα ακούσω? 
είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι περισσότερο? 
∆εν µε τρόµαζε το χειρουργείο ή η νάρκωση όπως συµβαίνει συνήθως, δεν ήταν ο 
φόβος η αιτία  των δισταγµών αλλά οι αµφιβολίες µου για τη δυνατότητα ύπαρξης 
καλύτερης ακοής µέσω του κοχλιακού εµφυτεύµατος. 
 
Υπήρχαν όµως στιγµές όπως σε κάποιο κέντρο διασκέδασης µε φίλους,  ή ακόµη και 
στο σπίτι όπου συνυπήρχε ο ήχος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου µε τις φωνές των 
παιδιών µου, που διαπίστωνα ότι πράγµατι κάτι µου λείπει κι αυτό το κάτι ήταν η 
ακοή από το άλλο µου αυτί. Σ’ ένα θορυβώδες περιβάλλον άκουγα µόνο το άτοµο 
που καθόταν αριστερά µου, (η πλευρά που φοράω το πρώτο κοχλιακό), µε 
αποτέλεσµα να µην µπορώ να συµµετέχω άνετα στη συζήτηση ή να αναγκάζοµαι 
συνεχώς να ζητάω να µου το επαναλάβουν, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό.  
 
Έτσι λοιπόν άρχισα να σκέφτοµαι σοβαρά την περίπτωση ενός δεύτερου κοχλιακού 
για να καλύψω αυτό το κάτι που µου έλειπε, έτσι τουλάχιστον πίστευα τότε. 
 
∆εν µου ήταν αρκετές όµως οι επιβεβαιώσεις του γιατρού µου, θέλησα κάτι πιο 
χειροπιαστό, θέλησα να ακούσω από τους ίδιους τους οµοιοπαθείς τη διαφορά, τη 
βελτίωση και τα αποτελέσµατα που διαπίστωσαν. Φυσικά εδώ στην Ελλάδα δεν 
βρέθηκε κανείς για να έχω µία προσωπική επαφή, σερφάροντας όµως στο ίντερνετ 
βρήκα αρκετές αναφορές εµπειριών αµφοτερόπλευρα εµφυτευµένων ατόµων, ειδικά 
Γερµανών. 
 
Όλοι τους, ακόµη και γονείς παιδιών, µου παρουσίασαν τα αποτελέσµατα ως τέλεια, 
συγκεκριµένα θυµάµαι το γράµµα ενός εκπαιδευτικού Γερµανού, ο οποίος ήταν 
έτοιµος να παραιτηθεί από την εκπαίδευση γιατί το ένα κοχλιακό δεν αρκούσε να 
κάνει σωστά τη δουλειά του. Μετά την αµφοτερόπλευρη εµφύτευση όµως συνέχισε 
κανονικά να ασκεί το επάγγελµα του εκπαιδευτικού –στο οποίο η αίσθηση της ακοής 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική όπως όλοι γνωρίζουµε- και µάλιστα µε επιτυχία, άκουγε 
τους µαθητές του ακόµη και τις στιγµές που τους είχε γυρισµένη την πλάτη και 
έγραφε στον πίνακα, και όχι µόνο αυτό αλλά µπορούσε να αντιληφθεί από ποια 
κατεύθυνση ερχόταν ο ήχος.  
 
Αυτά µου ήταν αρκετά για να  διαλύσουν τους δισταγµούς και να προχωρήσω, σε 
συνδυασµό φυσικά µε την εφεύρεση  του οπισθοωτιαίου επεξεργαστή ο οποίος έχει 
πολύ καλύτερη απόδοση –γεγονός που διαπίστωσα η ίδια όταν έκανα την 
αναβάθµιση- και είναι σχεδόν αθέατος, έτσι πήρα την απόφαση και είπα «ο θεός 
βοηθός».  
 
Τον Σεπτέµβριο του 2002 λοιπόν, στις 23, έγινε η εµφύτευση και αµέσως την 
επόµενη µέρα ο τεχνικός τοποθέτησε το εξωτερικό τµήµα του εµφυτεύµατος και 



έκανε την πρώτη ρύθµιση, κάτι που µε διευκόλυνε πολύ, γιατί δεν χρειαζόταν να 
περιµένω έναν ολόκληρο µήνα για να ακούσω τους πρώτους ήχους όπως είχε γίνει 
στην πρώτη µου εµφύτευση. 
 
Ειλικρινά µου είναι δύσκολο να περιγράψω µε λόγια αυτό που ένιωσα, αρχικά µια 
µικρή δυσαρέσκεια, γιατί έπρεπε να αντιµετωπίσω ξανά το δύσκολο αρχικό στάδιο 
κατά το οποίο όλοι οι ήχοι και ειδικά ο λόγος ακούγονται κάπως παραµορφωµένα και 
γεµάτα ενοχλητικά παράσιτα, πολύ πιο κατανοητά όµως σε σύγκριση µε την πρώτη 
εµπειρία, µιας και ο εγκέφαλος είναι  ήδη εκπαιδευµένος, απλά πρέπει να ξυπνήσει 
και το δεύτερο αυτί όπως λένε. Από την άλλη όµως πραγµατική ακουστική 
πληρότητα, ένιωσα τον εαυτό µου να πληµµυρίζει  από ήχους, είχα την εντύπωση ότι 
προσπαθούσαν να διεισδύσουν µέσα από τους πόρους του δέρµατος και όχι µονάχα 
από τα µικρόφωνα των κοχλιακών, το αξιοσηµείωτο  είναι ότι µπορούσα να τους 
αισθανθώ όχι µόνο να τους ακούσω, δεν ξέρω κατά πόσο µπορεί να γίνει κατανοητό 
κάτι τέτοιο, είναι µία εµπειρία που την προκαλεί κάποια αίσθηση, και οι λέξεις είναι 
πάντα φτωχές για να  περιγράψουν πλήρως κάτι το οποίο δεν είναι ορατό. Είναι 
πραγµατικά δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η στερεοφωνική ακοή, που 
επιτυγχάνεται µέσω της αµφοτερόπλευρης εµφύτευσης  µετατρέπει τον κόσµο σε 
τρισδιάστατο, είναι κάτι πραγµατικά υπέροχο.  
 
Μετά από 7 µήνες µε δύο κοχλιακά η ζωή µου έγινε πιο όµορφη και άνετη, 
αισθάνοµαι πιο σίγουρη για τον εαυτό µου και συµµετέχω σε κοινωνικές 
συγκεντρώσεις χωρίς άγχος και µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 
 
Αρχικά σκεφτόµουνα ότι το δεύτερο θα το φοράω κάποιες ώρες µόνο, συγκεκριµένες 
στιγµές κατά τις οποίες αντιµετώπιζα δυσκολίες στην κατανόηση του λόγου αλλά 
τώρα δεν το αποχωρίζοµαι ούτε λεπτό. Η ποιότητα της σηµερινής µου ακοής δεν 
συγκρίνεται µε αυτή του ενός κοχλιακού, η οποία πίστευα όλα αυτά τα χρόνια ότι 
ήταν αρκετή και ικανοποιητική. 
 
Το ένα κοχλιακό µου αφήνει κάποιο δυσάρεστο κενό, τα δύο µου προσφέρουν 
ακουστική πληρότητα µε αποτέλεσµα να έχουν λυθεί πολλά από τα προβλήµατα που 
αντιµετώπιζα. 
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