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Α π ο σ τ ο λ Η  υ λ Η σ

Είναι ευπρόσδεκτο κάθε σχόλιο και συνεργασία συ να δέλ φου. O 
συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας 
του, καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των 
χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για 
την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η 
έννοια του κειμένου.Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν στη 
διεύθυνση του περιοδικού ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
κ. Π. Σακκά: psakkas@med.uoa.gr

Γιατί ακουστικές κυρίως ψευδαισθήσεις  
στη σχιζοφρένεια;

Όταν έκανα Νευρολογία, με εντυπωσίασε το γεγονός ότι πολλοί επιληπτικοί περιέγραφαν 

την ίδια οσφρητική ψευδαίσθηση, πριν από την επιληπτική τους κρίση: μια δυσάρεστη ο-

σμή καμένου ελαστικού. γιατί η επιληπτική αύρα συχνά είναι οσφρητική; και μάλιστα τις 

περισσότερες φορές είναι συγκεκριμένη, ασχέτως από την κρίση που την ακολουθεί;

αργότερα, όταν έκανα Ψυχιατρική, περίμενα ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια θα εμφάνι-

ζαν όλων των τύπων τις ψευδαισθήσεις: ακουστικές, οπτικές, οσφρητικές, γευστικές, απτι-

κές κ.ά. Όμως, προς μεγάλη μου έκπληξη, οι ασθενείς που πάσχουν από σχιζοφρένεια, 

εμφανίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία μόνο ακουστικές ψευδαισθήσεις. γιατί; 

αυτό το ερώτημα με απασχολούσε όλα τα χρόνια, όπως νομίζω ότι απασχολεί και κά-

θε προβληματιζόμενο ψυχίατρο.

Παρ’ όλα αυτά, είναι απορίας άξιο πώς η διεθνής βιβλιογραφία αγνοεί επιδεικτικά αυτήν 

την ιδιαιτερότητα της σχιζοφρένειας. Σε κανένα βιβλίο Ψυχιατρικής, από όσα έχουν πέ-

σει στην αντίληψή μου, δε γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί αυτή η προτίμηση της σχιζο-

φρένειας στις ακουστικές ψευδαισθήσεις.

από την άλλη μεριά, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάλογο της σχιζο-

φρένειας στα ζώα. Δεν υπάρχουν πειραματόζωα που να πάσχουν από αυτό, που στον άν-

θρωπο αποκαλούμε σχιζοφρένεια. ακόμα δεν έχουν παρατηρηθεί πίθηκοι που να χειρο-

νομούν μόνοι τους και να φωνάζουν σαν να απαντούν σε ακουστικές ψευδαισθήσεις.

Φαίνεται, δηλαδή, ότι η σχιζοφρένεια είναι μια αρρώστια που για πρώτη φορά παρατη-

ρείται στον άνθρωπο. Άρα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η αρρώστια αυτή είναι συνδε-

δεμένη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, όπως είναι ο λόγος. 

Έτσι οδηγήθηκα στη διατύπωση της υπόθεσης που αναπτύσσεται στις επόμενες σελίδες. 

Θα μου έκανε μεγάλη χαρά αν είχα τη δική σας απάντηση.

Παύλος Σακκάς
psakkas@med.uoa.gr
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