
1

Ιωάννης Ε. Ξενέλης

Εισαγωγη 
ΑΚΟΉ: Ή ΟΛΙΚΉ ΑΙΣΘΉΣΉ

Η ακουστική αίσθηση αποτελεί τον ακρογωνι-
αίο λίθο για την αδιάκοπη σύζευξη του ατομικού 
μικρόκοσμου με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. 
Του παρέχει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής 
στην κατανόηση της τρέχουσας οικονομο-πολιτι-
κής δραστηριότητας και ευρύτερα της υπαρκτής 
κουλτούρας. Είναι κατανοητό ότι η απώλεια της 
κοής πέραν των αναπόφευκτων καταστροφι-
κών επιπτώσεων στον ψυχισμό του ατόμου έχει 
και ολέθριες συνέπειες στην απόκτηση ομιλού-
σας γλώσσας, η οποία είναι ο βασικός πυλώνας 
συναισθηματικής ωρίμασης ενός παιδιού. Όταν 
ένα παιδί μοιράζεται κοινό γλωσσικό κώδικα με 
τους γονείς του, η κοινωνικοποίησή του και η 
απόκτηση ομιλίας επέρχεται φυσιολογικά με την 
ωρίμαση. Όταν όμως δεν υπάρχει κοινός κώδικας 
επικοινωνίας δημιουργούνται σοβαρές αρνητικές 
αναπτυξιακές προκλήσεις.

Ένα παιδί με φυσιολογική ακοή βιώνει δύο 
παράλληλους κόσμους που προέρχονται από τη 
συνεχή λειτουργική σύζευξη με την όραση. Η 
όραση παρέχει δισδιάστατη αντίληψη του άμε-
σου επιστητού. Η ακοή το συνδέει συνεχώς τρισ-
διάστατα με τον περίγυρό του με ήχους οι οποίοι 
γίνονται συνειδητοί και όταν ασχολείται με δρα-
στηριότητες μοναχικά. Σε αντίθεση ο περίγυρος 
ενός κωφού παιδιού είναι ηχητικά μονωμένος και 
το παιδί επικεντρώνεται βασικά στον εαυτό του 
και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Γενικά δια-
ταραχές της συμπεριφοράς είναι τρεις φορές συ-
χνότερες στα άτομα με κώφωση από ότι σε αυτά 
με φυσιολογική ακοή (Watson και συν., 1990).

Είναι προφανές ότι η ακουστική αίσθηση συμ-
μετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του ανθρώπινου 

«Το εγώ του ανθρώπου είναι συνδεδεμένο 
με ένα ακουστικό φλοιό».

Sigmund Freud

ψυχισμού. Η διάρθρωση της παρέμβασης αυτής 
μπορεί να περιγραφεί ότι εξελίσσεται σε τρία επί-
πεδα.

Α. Στο πρώτο επίπεδο η ακοή χρησιμεύει 
στην κατανόηση του προφορικού λόγου δηλαδή 
των λέξεων. Οι λέξεις είναι τα σύμβολα για τα 
περιβάλλοντα αντικείμενα και για τις διάφορες 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα, π.χ. λέξη 
δένδρο συμβολίζει το φυτό, η λέξη καλπασμός 
συμβολίζει το γρήγορο βάδισμα του αλόγου. Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: α) η επικοινωνία 
με τις πολυσύνθετες εμπειρίες της καθημερινό-
τητας, β) η αποσαφήνιση των διαφόρων νοημά-
των διαμέσου της γνωσιακής δόμησης αυτών και 
γ) η απόκτηση του αποδεκτού ηθικού κώδικα για 
την ανατροφή του παιδιού δηλαδή στην κατανό-
ηση αυτών που επιτρέπονται ή απαγορεύονται. 
Η συμβολική αυτή φύση της ακουστικής αίσθη-
σης ονομάσθηκε «Συμβολικό Επίπεδο – Symbolic 
Level».

B. Στο δεύτερο επίπεδο η ηχητική πρόσληψη 
επιβεβαιώνει άμεσα ή έμμεσα την παρουσία γεγο-
νότων που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων της 
ατομικής ακουστικής αίσθησης. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνονται οι αναγκαίες αντιρροπιστι-
κές αντιδράσεις για την αντιμετώπισή τους, π.χ. 
ο βόμβος της μέλισσας υπαγορεύει την ανάγκη 
προφύλαξης και όχι αυτό καθ’ εαυτό το έντομο, ο 
ήχος της σφυρίχτρας του τροχονόμου επιβάλει το 
φρενάρισμα και όχι την παρουσία του τροχονό-
μου. Το επίπεδο αυτό της ακουστικής λειτουργίας 
ονομάστηκε «επίπεδο προειδοποίησης – Warning 
Level».

Γ. Το τρίτο επίπεδο είναι ενδεχομένως το ση-
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μαντικότερο γιατί με αυτό βιώνουμε συνεχώς το 
ακουστικό περίγραμμα – Auditory back-groud 
όλης της ζώσας πραγματικότητας, γεγονός που 
συμβάλει στο βίωμα ότι είμαστε ζώντες οργανι-
σμοί. Με την ακοή στο επίπεδο αυτό αντιδρούμε 
στους τυχαίους ήχους του περιβάλλοντος όπως 
π.χ. στους χτύπους ενός ρολογιού ή στον απο-
μακρυσμένο θόρυβο της κυκλοφορίας, χωρίς να 
έχουμε άμεση οπτική επαφή με τις υπεύθυνες γε-
νεσιουργές πτυχές. Η ακουστική αυτή επαφή με 
τους τυχαίους ήχους του περιβάλλοντος που γίνο-
νται χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή διαδραματίζει 
τον σημαντικότερο παράγοντα στην ενσωμάτωση 
του ατόμου στη ζώσα πραγματικότητα. Αντίθετα 
τα άτομα με κώφωση βιώνουν νεκρική σιγή του 
περιβάλλοντος. Την αίσθηση αυτή οι ψυχολό-
γοι ονόμασαν «Συναισθηματικό Τόνο – Affective 
Tone» και την απώλεια της «αίσθησης απομό-
νωσης». Η νεκρική σιγή συνεπάγεται η κώφωση 
οδηγεί τελικά στην κατάθλιψη. Το τρίτο επίπεδο 
της ακοής ονομάστηκε «Αρχέγονο – Primitive 
Level». Στη ζώσα πραγματικότητα η ακουστική 
αίσθηση είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης 
ταυτόχρονης αλλά σε διαφορετικό βαθμό δρα-
στηριότητα και των τριών επιπέδων: ακούμε τη 
συμβολική σημασία των λέξεων, προσαρμόζουμε 
τις αντιδράσεις μας, στα προειδοποιητικά σήματα 
και βιώνουμε ασυνείδητα την τυχαία ηχητική δρα-

στηριότητα. Η ακοή πέραν των ανωτέρω λειτουρ-
γεί και σε ένα επιπλέον επίπεδο που αφορά την 
«αισθητική» εμπειρία που μας προκαλούν τα ευ-
χάριστ6α περιβαλλοντικά ακούσματα και η μου-
σική. Επίσης αποτελεί τον καθοριστικό παράγο-
ντα στην ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης 
ενός κειμένου τα οποία εξαρτώνται απόλυτα από 
την «Ακουστική γλώσσα – Hearing Language». 
Για ένα κωφό παιδί η ανάγνωση ενός κειμένου 
είναι τρομακτική εμπειρία γιατί η εννοιολογική 
του διάρθρωση εδράζεται σε άγνωστες λέξεις, εκ-
φράσεις, ιδιωματισμούς και γραμματικούς κανό-
νες. Ιδιαίτερα η διανοητική ωρίμαση ενός κωφού 
παιδιού μέχρι την ηλικία των 3 ετών είναι σχεδόν 
φυσιολογική, γιατί οι γλωσσικές ανάγκες είναι 
περιορισμένες. Όσο όμως προχωρά η ηλικία του 
και οι γλωσσικές ανάγκες πολλαπλασιασθούν η 
διανοητική του ωρίμαση καθυστερεί και η συμπε-
ριφορά του είναι αναντίστοιχη της ηλικίας του. 
Αναπόφευκτα οι γονείς με φυσιολογική ακοή αι-
σθάνονται απογοήτευση από τον ρυθμό ωρίμασης 
του παιδιού τους. Το αποτέλεσμα είναι δυσκολίες 
στη συναισθηματική σύνδεσή τους με αυτό και 
πιθανές λανθασμένες επιλογές κανόνων σωστής 
ανατροφής.

Λυδία λίθο στη λύση των συνεπειών της ακου-
στικής απώλειας είναι η έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση αυτής.
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Μέρος 1
Ο ρόλος του ελικοτρήματος
Η ακουστική ενέργεια, αφού μεταβιβασθεί στη 
βάση του αναβολέα, δημιουργεί ταξιδεύοντα κύ-
ματα δόνησης της περιλέμφου της αιθουσαίας
κλίμακας μέχρι το ελικότρημα (Εικόνα 1.1). Για 
τις περισσότερες συχνότητες, το ελικότρημα λει-
τουργεί σαν να είναι αποφραγμένο (κλειστό), 
επιτρέποντας την εκτροπή της «υδραυλικής» 
ενέργειας στον υμενώδη λαβύρινθο. Η άποψη 
ότι η δόνηση της βάσης του αναβολέα προκαλεί 
αντίστοιχη μετακίνηση της περιλέμφου εμπρός-
πίσω είναι λανθασμένη. Εάν συνέβαινε αυτό, δεν 
θα επιτυγχάνετο η δόνηση της βασικής μεμβρά-

νης του κοχλία. Ο λειτουργικός ρόλος του ελι-
κοτρήματος στον αισθητηριακό μηχανισμό της 
ακοής είναι η συμμετοχή του στη διατήρηση της 
ισορροπίας της πίεσης μεταξύ των υγρών του κο-
χλία. Τα κύματα πίεσης που δημιουργούνται στην 
περίλεμφο από τη δόνηση της βάσης του αναβο-
λέα δημιουργούν αντίστοιχη δόνηση του ελαστι-
κού υμένα της στρογγυλής θυρίδας με χρονική 
καθυστέρηση. Δηλαδή υπάρχει χρονική διαφορά 
φάσης μεταξύ της δόνησης της βάσεως του ανα-
βολέα και αυτής της μεμβράνης της στρογγυλής 
θυρίδας. Σε περίπτωση παρεμπόδισης της δό-
νησης της μεμβράνης της στρογγυλής θυρίδας, 
η αυτονόητη συνέπεια θα είναι η αντίσταση στη 
δημιουργία ταξιδεύοντος κύματος στα υγρά του 

Εικόνα 1.1 Κορυφαία έλικα 
του κοχλία μετά την αφαίρεση του οστέινου 
τοιχώματος. Η: ελικότρημα, ΟΚ: όργανο 
του Corti, Β: οστέινο τοίχωμα του κοχλία.
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Η

Β

500 μm
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λαβύρινθου/βασικής μεμβράνης. Η ανεμπόδιστη 
έκθεση της ωοειδούς θυρίδας στην ακουστική 
ενέργεια με προφύλαξη της ταυτόχρονης έκθεσης 
της στρογγυλής θυρίδας σε αυτήν αποτελεί ανα-
γκαία προϋπόθεση για τη φυσιολογική λειτουργι-
κή δραστηριότητα των υγρών του λαβύρινθου. Η 
διαφορά φάσης στην άφιξη της ακουστικής ενέρ-
γειας μεταξύ των δύο θυρίδων είναι η αναγκαία 
προϋπόθεση για τη δημιουργία ταξιδευόντων κυ-
μάτων της βασικής μεμβράνης του κοχλία.

Το αριθμητικό κέρδος της χρονικής διαφοράς 
φάσης μεταξύ των δύο θυρίδων στον φυσιολογι-
κό αισθητηριακό μηχανισμό της ακοής ανέρχεται 
στα 4 dB περίπου. Σε παθολογικές καταστάσεις 
όμως, είναι πολύ υψηλότερος.

ΜΕΡΟΣ 2 
Υμενώδης   – Ανατομική  
και φυσιολογική θεώρηση
Ο κοχλίας είναι ένας περιτυλιγμένος σωλήνας ο 
οποίος είναι πλήρης από υγρό και ο οποίος διαι-
ρείται σε όλο το μήκος του σε δύο τμήματα από 
ένα ελαστικό χώρισμα, τη «βασική μεμβράνη». 
Η βασική μεμβράνη αιωρείται μεταξύ του ελικο-
ειδούς πετάλου και του ελικοειδούς συνδέσμου 
του πλαγίου τοιχώματος (Εικόνα 1.2). Το κε-
φαλικό της βασικής μεμβράνης διαμέρισμα είναι 
γνωστό ως «αιθουσαία κλίμακα», ενώ αυτό της 
αντίθετης πλευράς ονομάζεται «τυμπανική κλί-
μακα». Το υγρό αυτών των δύο κλιμάκων είναι 

Εικόνα 1.2 A. Ιστολογική 
τομή της μεσαίας κλίμακας  
και του οργάνου του Corti.  
B. Σχηματική αναπαράσταση 
του οργάνου του Corti.  
PM: μεμβράνη του Rissner, 
KM: καλυπτήριος υμένας, 
ΕσΤΚ: έσω τριχωτά κύτταρα,  
ΕξΤΚ:  έξω τριχωτά κύτταρα, 
ΒΜ: βασική μεμβράνη.  
ΕΠ: ελικοειδής σύνδεσμος.
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