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Η μυστηριώδης φύση της χαρακτηρίζεται 
από την απότομη εμφάνισή της, από την 

απότομη, επίσης, εξαφάνισή της, δηλαδή της 
κρίσης κι από την άγνωστη αιτιολογία. 

Όλα αυτά επέδρασαν έτσι ώστε να διαχωριστεί 
από τις άλλες νόσους και να χαρακτηριστεί ως «ι-
ερά νόσος». 

Η Ελληνική Ιατρική, με την καθαρή νόηση τη θε-
ώρησε ως νόσο του ανθρώπινου σώματος και α-
φαίρεσε τη «θεϊκή» της προέλευση. 

Ο Ιπποκράτης θεωρεί τον εγκέφαλο ως όργανο 
του σκέπτεσθαι και αιτία όλων των νόσων του κρα-
νίου, στις οποίες υπάγεται η επιληψία. Μέχρι σή-
μερα παραμένει κλασική η περιγραφή του για την 
επιληπτική κρίση. Τις θεραπευτικές μεθόδους με 
μαγείες τις θεωρεί ως τσαρλατανισμό και εμπαιγ-
μό των Θεών. 

Στη νεολιθική εποχή προσπαθούσαν να θερα-
πεύσουν την επιληψία με οπές, που γίνονταν στο 
κρανίο του ασθενή. Πίστευαν ότι από τις οπές αυ-
τές έβγαινε ο δαίμονας, που βρισκόταν μέσα στο 
κρανίο, δηλαδή το αίτιο της νόσου.  

Στην εποχή του Ιούλιου καίσαρα, οι άνθρωποι 
που πιστευόταν ότι έπασχαν από επιληψία, συχνά 
ρουφούσαν αίμα από νεκρούς μονομάχους.

Οι απόψεις για τις αιτίες της επιληψίας συνέχι-
σαν να είναι διαφορετικές. Το 15ο αιώνα, η θεω-
ρία του σατανικού πνεύματος άρχισε και πάλι να 
κυριαρχεί. 

Οι πάσχοντες κατηγορούνταν για μαγεία και η τι-
μωρία τους ήταν να καούν ζωντανοί. 

για πρώτη φορά, ο Berhaven (1668-1738) ερεύ-
νησε την επιληψία με σύγχρονη για την εποχή μέ-
θοδο και την αναγνώρισε ως νόσο του εγκεφάλου. 
Ο ίδιος περιέγραψε επίσης και τη μικρή κρίση.

Ο ποιητής του 19ου αιώνα Alfred Lord Tennyson 
παρουσίαζε «καταληψίες στην αφύπνιση», οι οποίες 
πιστεύεται ότι ήταν επιληπτικές κρίσεις. Η θεραπεία 
στην οποία υποβλήθηκε ήταν να πίνει μεγάλες πο-
σότητες νερού, να περπατάει μεγάλες αποστάσεις 
σε άσχημες καιρικές συνθήκες και να τυλίγεται με 
σεντόνια και να μπαίνει σε κρύο ντους.

κανένας δεν εξέτασε το χαρακτήρα της επιλη-
ψίας τόσο συστηματικά όσο ο H. Jackson (1834-
1911).

Όλο αυτό το διάστημα, τα άτομα με επιληψία υ-
πέφεραν και από τον κοινωνικό στιγματισμό. Οι άν-
θρωποι γύρω τους τους φοβόταν, δεν τους κατα-
λάβαιναν ή τους απέφευγαν. αυτές οι λανθασμέ-

νες αντιλήψεις που κυριάρχησαν για πολύ καιρό 
οδήγησαν στο στιγματισμό που παραμένει ακόμη 
και σήμερα σε μεγάλο βαθμό. 

Η επιστήμη σήμερα κατόρθωσε να παρουσιάσει 
έξοχες προόδους στη διάγνωση και θεραπεία της 
επιληψίας. Δε μπορούμε όμως να υποστηρίξου-
με το ίδιο και για τη συμπεριφορά του οικογενει-
ακού και ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Σήμερα, μπορούμε με την αντιεπιληπτική θερα-
πεία να εξαφανίσουμε τις κρίσεις ή να ελαττώσου-
με τη συχνότητά τους. 

Το περιβάλλον όμως, κυρίως το ευρύτερο, είναι 
και παραμένει ο αυστηρός κριτής. Πολλές φορές 
μία και μοναδική κρίση αρκεί να καταστήσει τον 
προσβληθέντα «άχρηστο» για την εργασία του. 
κανένας δεν ενδιαφέρεται για τη συχνότητα των 
κρίσεων, για την πορεία της νόσου. Η κοινωνία, η 
συντροφιά αισθάνεται την ανάγκη της «σιγουριάς» 
και είναι έτοιμη να αρνηθεί την είσοδο του επιλη-
πτικού ασθενή στον κύκλο της. 

Οι θεραπευτικές πρόοδοι στον τομέα της επιλη-
ψίας αφορούν στην παθοφυσιολογία, διαγνωστι-
κή και θεραπεία, όχι όμως στη νουθέτηση του πε-
ριβάλλοντος, με το οποίο ο ασθενής είναι υπο-
χρεωμένος να ζήσει. Είναι απόλυτη ανάγκη να δι-
αφωτιστεί το αδιάφορο περιβάλλον, να τεθούν 
νέες κατευθύνσεις και προοπτικές, ώστε η επιλη-
πτική κρίση να μην αποτελεί αίτιο απόλυσης ή ε-
μπόδιο πρόσληψης στην εργασία. Παλιότερα, το 
μόνο επιτρεπτό επάγγελμα στους επιληπτικούς ή-
ταν η κηπουρική. Σήμερα, πιστεύεται ότι ο ασθε-
νής μπορεί να εκπαιδευτεί σε οποιοδήποτε επάγ-
γελμα, κάτω όμως από ιατρική παρακολούθηση. 
Επικρατεί και η άποψη ότι στην περίπτωση εκλο-
γής επαγγέλματος πρέπει να ισχύουν ορισμένες 
περιοριστικές προϋποθέσεις. Οι περιορισμοί ανα-
φέρονται σε επαγγέλματα που διαθέτουν κοπτι-
κές, πιεστικές μηχανές, απαιτούν έλλειψη ιλίγγων, 
εμφανίζουν κίνδυνο πτώσης ή απαιτούν ικανότη-
τα οδήγησης κ.λπ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ε-
φόσον ο ασθενής είναι απαλλαγμένος από επι-
ληπτικές κρίσεις για περισσότερα από δύο χρό-
νια και η ηλεκτροεγκεφαλογραφική καμπύλη ε-
λέγχεται απολύτως φυσιολογική, μπορεί να εκλέ-
ξει το επάγγελμα που επιθυμεί χωρίς κανένα πε-
ριορισμό. ας μη λησμονείτε ότι οι επιληπτικοί και 
οι υγιείς συνδέονται με το νήμα του πεπρωμένου. 
αν σκεφθεί κανείς ότι η συχνότητα της επιληψίας 
είναι 0.4-0.5%, τότε οι ασθενείς αυτοί αποτελούν 
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6 κατά κάποιον τρόπο τους αντιπροσώπους των υ-
γιών, δηλαδή πρόσφεραν το τίμημα προς τη νό-
σο, που καθορίστηκε από τη μοίρα, από την ο-
ποία οι υγιείς απαλλάχτηκαν. Φέρει επομένως η 
κοινωνία κάποια ευθύνη. 

Ο επιληπτικός ασθενής δε ζητά από το περιβάλ-
λον συμπάθεια και συμπαράσταση, αλλά εμπιστο-
σύνη και αναγνώριση της ικανότητάς του για πα-
ραγωγή έργου. Ο επιληπτικός ασθενής είναι ερ-
γατικός, φιλότιμος και επιθυμεί να λάβει στην ερ-
γασία υπεύθυνο και ενεργό μέρος. Έτσι, καθίστα-
ται «υπέρ» - κοινωνικός. Δημιουργεί ή προσπαθεί 
τουλάχιστον να δημιουργήσει ένα ευχάριστο πε-
ριβάλλον. γίνεται όμως και ευαίσθητος, ευερέθι-
στος, αναπτύσσει αυτοκριτική, προκαλεί πολλές 
φορές τον εκνευρισμό και την απώθηση του πε-
ριβάλλοντος και έτσι επέρχεται η διαταραχή της 
ισορροπίας των σχέσεων ανάμεσά τους. 

Η προσπάθεια κοινωνικής αποκατάστασης του 
επιληπτικού δε συνίσταται μόνο στην επάνοδο της 
δραστηριότητάς του στην εργασία. Συνίσταται κυ-
ρίως στην επαναπόκτηση της εκτίμησης, στην ε-
ξαφάνιση των θλιβερών βιωμάτων, στην απόκτη-
ση της εμπιστοσύνης στον εαυτό του, στην τακτο-
ποίηση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγό-
ντων ζωής. Τις προσπάθειες της κοινωνικής απο-
κατάστασης τις δυσχεραίνουν περισσότερο οι με-
ταβολές του χαρακτήρα από τις κρίσεις. 

Το πρόβλημα αυτό καθίσταται δύσκολο αν οι 
κρίσεις εμφανιστούν στην παιδική ηλικία, δηλαδή 
στην περίοδο εκείνη της ζωής στην οποία ο άν-
θρωπος εντυπωσιάζεται έντονα και τραυματίζεται 
σοβαρά από την εμφάνιση των επιληπτικών κρί-
σεων, μετά από τις οποίες ακολουθούν θλιβερές 
επιδράσεις στην παραπέρα ανάπτυξή τους.

Η αντιδραστική συμπεριφορά της οικογένειας 
και γενικότερα του περιβάλλοντος στο επιληπτι-
κό παιδί βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πόλους. Η 
νόσος του παιδιού θεωρείται δυστύχημα και α-
ποτελεί στίγμα για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν 
το εμφανίζουν στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώ-
σεις, ενώ συγχρόνως εγκωμιάζουν τα προτερή-
ματα των άλλων παιδιών. Ο μικρός ασθενής α-

ντιλαμβάνεται ότι αποτελεί τη ντροπή της οικογέ-
νειας. Οι γονείς αναφέρονται μπροστά στο παιδί 
για την αρρώστια, για πιθανές ευθύνες και τύψεις 
ή για τη γένεση της νόσου ή για την απρεπή, πολ-
λές φορές, συμπεριφορά τους απέναντι στο μικρό 
ασθενή. Στον άλλο πόλο βρίσκεται η υπερβολική 
ανεκτικότητα από μέρους των γονιών, η υπερβο-
λική τρυφερότητα. Το παιδί που αναπτύσσεται σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον αποκτά συνήθειες που έρ-
χονται σε πλήρη αντίθεση με την ψυχρότητα και 
την αδιαφορία του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
Οι δύο αυτές διαφορετικές φάσεις επιδρούν πά-
νω στον ασθενή δυσμενώς και επειδή εμφανίζο-
νται πολλές φορές συγχρόνως, η παραπέρα ανά-
πτυξή του δυσχεραίνεται εντόνως.

Ο ασθενής υποφέρει όχι συνεπεία των κρίσεων, 
αλλά από την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσω-
πό του και τούτο γιατί η εμφάνιση των κρίσεων 
είναι «κλειστή». 

Ο ασθενής δεν παρατηρεί τίποτα. Ενδεχομένως 
να αισθανθεί ένα δυσάρεστο συναίσθημα πριν ή 
σπανιότερα μετά τη κρίση. Είναι πράγματι παρά-
δοξο πώς ο επιληπτικός ασθενής αμέτοχος και α-
παθής διηγείται τις κρίσεις του και δείχνει μια τά-
ση να παρουσιάσει τη νόσο του αγαθή και δίχως 
ιδιαίτερη σημασία. αισθάνεται άρρωστος όχι από 
ιδία πείρα και γνώση, αλλά από τις αντιδράσεις 
και φροντίδες των οικείων του και γενικότερα του 
περιβάλλοντός του. Τότε μόνο αντιλαμβάνεται πό-
σο άρρωστος είναι. Ο επιληπτικός ασθενής ζει τη 
νόσο του στον «καθρέφτη» του κοινωνικού του 
περιβάλλοντος. 

Ο ασθενής νοιώθει ότι το υπερβολικό ενδιαφέ-
ρον προέρχεται προφανώς από τη σοβαρότητα 
της καταστάσεώς του. Όσο το ενδιαφέρον γιγα-
ντώνεται, τόσο η κατάστασή του είναι σοβαρή. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής αντιδρά, υπε-
ρασπίζεται τη «νόσο» του. Όσο οι κρίσεις είναι 
βαρύτερες τόσο ο ασθενής δεν τις αντιλαμβάνε-
ται. Όταν όμως εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια 
αλλαγής του χαρακτήρα ή διαταραχής της σκέ-
ψης, ο ασθενής υποφέρει, με τέτοιο τρόπο που δε 
λαμβάνει υπόψη του τις κρίσεις. Έτσι ερμηνεύο-

νται οι μελαγχολικές τάσεις και οι τάσεις αυτοκτο-
νίας των επιληπτικών. Το κοινωνικό σύνολο αρ-
νείται να τον συμπεριλάβει στα ενεργά μέλη του. 
από το φόβο των συνεπειών αυτών, ο επιληπτι-
κός τηρεί –σε ό,τι αφορά τις κρίσεις- μυστικότητα 
και δεν εκδηλώνεται, με επακόλουθο την πλή-
ρη απομόνωσή του από το κοινωνικό σύνολο. 
Η σκοπιμότητα της ψυχοθεραπείας δε συνίσταται 
στη αντίδραση εναντίον των επιληπτικών κρίσε-
ων, αλλά στην εκτόνωση των εντυπώσεων, στη 
δημιουργία ηρεμότερης ατμόσφαιρας, στην τό-
νωση της αυτοπεποίθησης του ασθενή, στη μεί-
ωση της τάσης του φόβου της αναμονής νέας ε-
περχόμενης επιληπτικής κρίσης.

Οι δυνατότητες για πλήρη κοινωνική αποκατά-
σταση πραγματοποιούνται όταν η κοινωνία γί-
νει έτοιμη να αντιμετωπίσει τους επιληπτικούς α-
κριβώς όπως τους ασθενείς από άλλα νοσήμα-
τα και τους μεταχειριστεί και σεβαστεί αναλόγως. 
Επιτέλους αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη, με 
μια συντονισμένη προσπάθεια, να γίνει αποδεκτή 
η επιληψία ως «νόσος», στην οποία θα μπορεί να 
αναφέρεται ο καθένας. 

Θα πρέπει να κατανοηθεί απολύτως ότι η απο-
κατάσταση των ασθενών δε στηρίζεται ολοκλη-
ρωτικά στην ιατρική περίθαλψή τους, αλλά κυρί-
ως στην επαναπόκτηση της δραστηριότητας, της 
τιμής, της προσωπικής αξίας και της καλής φή-
μης του ασθενούς.
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