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                                   ΕΙΑΓΨΓΗ 

Πανδημύα και η διεργαςύα του θρόνου 

Η πανδημύα, αποτελεύ από μόνη τησ μια τραυματικό εμπειρύα,  και ο 
θϊνατοσ ενόσ αγαπημϋνου προςώπου εύναι το τραγικό αποτϋλεςμϊ τησ. Όλα 
ςυμβαύνουν ξαφνικϊ, γκρεμύζονται βύαια ακόμη και οι αντιλόψεισ οι πεποιθόςεισ 
μασ για τη ζωό και τον θϊνατο. Με την πανδημύα ςυνειδητοποιεύται ότι ο θϊνατοσ 
ϋρχεται πολύ πιο πρόωρα, από όςο το εύχαμε το μυαλό μασ.  

Εύναι πιθανό ο ϊνθρωποσ που βιώνει την απώλεια αγαπημϋνου 
προςώπου, λόγω των αυςτηρών μϋτρων προςταςύασ από την πανδημύα, να ϋρθει 
αντιμϋτωποσ με δύςκολα ςυναιςθόματα ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ και αλλαγϋσ ςτον 
τρόπο του αποχαιρετιςμού του ανθρώπου του. Ο φυςικόσ αποχαιρετιςμόσ (φιλύ, 
ϊγγιγμα) απαγορεύεται. Η τελετό τησ κηδεύασ, γύνεται με λύγα ϊτομα ςε ςτενό 
ςυγγενικό κύκλο. οι ςυγγενεύσ, φύλοι, γνωςτού δεν ϋχουν την ευκαιρύα να 
αποχαιρετόςουν και να τιμόςουν τον θανόντα. Η φυςικό παρουςύα φύλων, 
γνωςτών, ςυναδϋλφων δεν εύναι δυνατό. Επομϋνωσ, ϋνα κομμϊτι του 
υποςτηρικτικού δικτύου λεύπει. Οι ϊνθρωποι που μϋνουν πύςω νιώθουν 
ςυντετριμμϋνοι. Η αύςθηςη τησ ανημποριϊσ εξαπλώνεται  παντού ςτη ζωό του. Ο 
θϊνατοσ που οφεύλεται ςτον κορωνοώό, ςυχνϊ ςυνδϋεται με ςτύγμα, με 
αποτϋλεςμα να μεγαλώνει η απομόνωςη. Διαφαύνεται πωσ μια απρόςμενη 
κατϊςταςη , μασ ςτερεύ την αύςθηςη του ελϋγχου και τησ βεβαιότητασ ςτη ζωό 
μασ. Ωλλωςτε το πϋνθοσ εύναι ϋνα γεγονόσ που δεν το επιλϋγει κανεύσ απλώσ 
ςυμβεύ.  

τη πρωτόγνωρη αυτό κατϊςταςη που επικρατεύ, ςχηματύζεται 
λανθαςμϋνη αντύληψη για την πραγματικό ςημαςύα του θρόνου. Ωλλωςτε αυτό 
παρατηρεύται ςυχνϊ όλεσ τισ κρύςεισ, και η πανδημύα του κορονοώού εύναι μια 
υγειονομικό κρύςη. Ο ϊνθρωποσ που θα μϋνει πύςω μπορεύ να εκδηλώςει με 
διϊφορεσ μορφϋσ τον θρόνο του ό ακόμη και μην τον αναγνωρύςει μϋςα όλα όςα 
καλεύται να διαχειριςτεύ. Εύναι πολύ ςημαντικό, να αναγνωριςτεύ η ανϊγκη των 
ανθρώπων που χϊνουν τα αγαπημϋνα τουσ πρόςωπα, να θρηνόςουν. 

Σο πϋνθοσ βιώνεται καθ΄όλη την διϊρκεια τησ παιδικόσ ηλικύασ αλλϊ μϋςω 
των μηχανιςμών ωρύμανςησ και ενηλικύωςησ το παιδύ και ο ενόλικασ κατανοεύ τη 
θνητότητα τησ ύπαρξησ μασ και την καθολικότητα του θϊνατο. 

 
                                              
 
 
 
 
 
 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
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                                      Θάνατοσ, Πένθοσ και Θρήνοσ 
 

Πρόκειται για δύο όρουσ τουσ οπούουσ πολλϋσ φορϋσ τεύνουμε να 
χρηςιμοποιούμε για να περιγρϊφουμε την ύδια κατϊςταςη. Ψςτόςο υπϊρχουν 
διαφορϋσ: 

Θϊνατοσ εύναι η οριςτικό παύςη όλων των βιολογικών λειτουργιών που 
υποςτηρύζουν τη διαβύωςη ενόσ οργανιςμού. Υαινόμενα που ςυνόθωσ επιφϋρουν 
το θϊνατο περιλαμβϊνουν τα γηρατειϊ, τον υποςιτιςμό, την αφυδϊτωςη, την 
αςθϋνεια, και το τραύμα, το οπούο περιλαμβϊνει την αυτοκτονύα, τη δολοφονύα 
και το δυςτύχημα. Όλοι οι γνωςτού οργανιςμού κϊποια ςτιγμό αντιμετωπύζουν 
αναπόφευκτα το θϊνατο. 

Πϋνθοσ ονομϊζεται η ςυναιςθηματικό και γνωςτικό κατϊςταςη του 
ατόμου όταν του ςυμβεύ κϊποια μεγϊλη ςυμφορϊ , ςυνόθωσ όταν χϊςει κϊποιο 
αγαπημϋνο του πρόςωπο, αλλϊ και τα ϋθιμα που ακολουθούνται για χρονικό 
διϊςτημα μετϊ την απώλεια του προςώπου.  

Σο πϋνθοσ εύναι η διεργαςύα τησ αποδοχόσ του θανϊτου και τησ θϋςησ του 
ατόμου μϋςα ςε αυτό την κατϊςταςη, ενςωματώνοντασ τον πόνο και την 
απουςύα και επενδύοντασ ςε νϋα αντικεύμενα χωρύσ να ξεχνϊ το πρόςωπο που 
πϋθανε.  

Από την ϊλλη ο θρόνοσ, εύναι το ςύνολο των αντιδρϊςεων που εκδηλώνει 
το ϊτομο ςε ϋνα γεγονόσ που το αντιλαμβϊνεται ωσ απώλεια, καθώσ και η  
εςωτερικό διεργαςύα που κϊνει όταν χϊςει κϊποιον ό κϊτι ςτο οπούο ϋχει 
επενδύςει ςυναιςθηματικϊ. Αν και ο καθϋνασ βιώνει με το δικό του τρόπο την 
απώλεια, ωςτόςο όλοι περνούν μια μεταβατικό περύοδο και αυτό εύναι η 
περύοδοσ του πϋνθουσ. Εύναι για τουσ περιςςότερουσ η περύοδοσ να 
αποχαιρετύςουν ό,τι χϊςανε, να γνωρύςουν την πραγματικότητα και να 
ςυμβιβαςτούν με μαζύ τησ. 

 
                           Σο παιδύ ο Θϊνατοσ, το  Πϋνθοσ  και ο Θρόνοσ  
 
Η γενικευμϋνη αντύληψη των ενηλύκων εύναι ότι τα παιδιϊ εύναι ανύκανα να 
πενθόςουν την απώλεια ενόσ αγαπημϋνου προςώπου. Πολλού γονεύσ αλλϊ και 
ϊτομα που φροντύζουν του παιδιϊ, επιλϋγουν   να μη ςυζητούν  το θϋμα του 
θανϊτου, το κϊνουν για να προςτατϋψουν τα παιδιϊ τουσ από τη ςκληρό 
πραγματικότητα τησ απώλειασ και του θανϊτου. Παρόλα αυτϊ εύναι αδύνατον να 
αποτρϋψουν τα παιδιϊ από το να βιώςουν την απώλεια ενόσ αγαπημϋνου τουσ 
προςώπου .Οι ενόλικεσ δεν θϋλουν να αντιμετωπύςουν το πϋνθοσ των παιδιών 
και τα παιδιϊ  καλούνται να καταπιϋζουν τα ςυναιςθόματα τουσ προκειμϋνου να 
προςτατϋψουν τουσ ενόλικεσ. Ϊτςι, δημιουργεύται η  εςφαλμϋνη εντύπωςη ότι τα 
παιδιϊ δε βιώνουν την απώλεια και δεν πενθούν. 

Οι αντιδρϊςεισ που θα ϋχει το κϊθε παιδύ κατϊ τη διαδικαςύα του θρόνου, 
διαφϋρουν ανϊλογα με την γνωςτικό και την ψυχοςυναιςθηματικό του ανϊπτυξη 
Σο παιδύ θρηνεύ, αλλϊ αντιδρϊ με διαφορετικό τρόπο από ϋναν ενόλικα και ϋτςι 
πολλϋσ φορϋσ δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον θρόνο τουσ, καθώσ ςυχνϊ 
καλύπτεται μϋςω τησ ςιωπόσ ό τησ ϊρνηςησ. Ο θρόνοσ ςυνδϋεται με τα 
ςυναιςθόματα οδύνησ, πόνου και θλύψησ. Η θλύψη εύναι το αποτϋλεςμα μιασ 
αυθόρμητησ, φυςικόσ και αυτόνομησ απϊντηςησ του οργανιςμού ϋναντι τησ 
απώλειασ. Ουςιαςτικϊ, η θλύψη και ο θρόνοσ αποτελούν τισ φυςιολογικϋσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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αντιδρϊςεισ μετϊ από μια απώλεια, η οπούα φυςικϊ μπορεύ να ϋχει πολλϋσ μορφϋσ 
και όχι μόνο απαραύτητα του θανϊτου.  
τη πανδημύα κορωνοώού ο θϊνατοσ ςυνηθύζεται να ςυμβαύνει ςε κϊποιο 
νοςοκομεύο ό ςτην απομόνωςη του ςπιτιού. Καθώσ, λοιπόν, την προηγούμενη 
χρονικό περύοδο, τα παιδιϊ εύχαν περιςςότερα ϊμεςα βιώματα θανϊτων εύχαν τισ 
ευκαιρύεσ ςυμμετοχόσ ςε τελετϋσ πϋνθουσ όπου μπορούςαν να κϊνουν 
περιςςότερεσ ερωτόςεισ ςχετικϊ με την ϋννοια του θανϊτου και των 
τελετουργιών τησ ταφόσ.  
 

Η κατανόηςη του θανάτου από τα παιδιά . 
 

Σα παιδιϊ ςτην ηλικύα από τα 3 ϋωσ τα 5 ϋτη δεν μπορούν να 
κατανοόςουν τον  ϋννοια του θανϊτου . Ψσ την ηλικύα των τριών ετών η μόνη 
ανηςυχύα του παιδιού εύναι ο αποχωριςμόσ. Ο θϊνατοσ ο ύδιοσ δεν ϋχει υπόςταςη 
μόνο η διακοπό τησ ςχϋςησ εύναι επώδυνη και επηρεϊζει ϊμεςα το νόπιο. Σο 
νόπιο ξαναβρύςκει τουσ φυςιολογικούσ του ρυθμούσ εφόςον η αςφϊλεια και η 
ςταθερότητα εξαςφαλύζεται από το περιβϊλλον του. την ηλικύα των πϋντε ετών 
πιςτεύουν ότι θϊνατοσ εύναι όπωσ ο ύπνοσ και ότι ουςιαςτικϊ εύναι ςα να ζει 
κϊποιοσ ςε διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ, καθώσ ςύμφωνα με την αντύληψη τουσ, 
κϊποιοσ που πεθαύνει ςυνεχύζει να κϊνει ςκϋψεισ και γενικότερα να κϊνει αυτϊ 
που ϋκανε ςτη ζωό του. Σα νόπια μπορούν να αντιληφθούν ότι ϋνα ςημαντικό 
πρόςωπο από το περιβϊλλον τουσ απουςιϊζει, αλλϊ δεν μπορούν να 
κατανοόςουν την οριςτικότητα του θανϊτου. Δηλαδό, θεωρούν ότι το ϊτομο που 
πϋθανε εύτε θα ξαναγυρύςει εύτε θα ςυνεχύςει να κϊνει τη ζωό του εκεύ που 
βρύςκεται. 

Η θλικία από τα 6 ζωσ και τα 8 έτη τα παιδιά ςε αυτό το θλικιακό ςτάδιο τθσ 
ανάπτυξθσ διακζτουν τθν ικανότθτα να αντιλθφκοφν τθν απουςία που ςυνεπάγεται 

ο κάνατοσ, κακϊσ, εξοικειϊνονται με τον κάνατο μζςω τθσ τθλεόραςθσ, ωςτόςο  δεν 
είναι ςε κζςθ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι πρόκειται για ζνα φαινόμενο που μπορεί να 
ςυμβεί ακόμθ και ςε κάποιο δικό τουσ πρόςωπο. Αν και κατανοοφν τον μθ 

αναςτρζψιμο χαρακτιρα του, πιςτεφουν ότι μπορεί να ςυμβεί μόνο ςτουσ άλλουσ. 
Επομζνωσ, αναπτφςςουν τθν αντίλθψθ ότι ο κάνατοσ είναι κάτι οριςτικό και κάτι που 
ςυμβαίνει ανεξάρτθτα από τθν επικυμία μασ αλλά δεν μπορεί να ςυμβεί ςτα ίδια ι 
ςε κάποιο δικό τουσ άτομο, αφορά μόνο τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ. Θεωροφν επίςθσ 

ότι οι αιτιολογικοί παράγοντεσ του κανάτου είναι εξωτερικοί και μποροφν να 
αποφευχκοφν ϊςτε να μθ ςυμβεί. Πολλά παιδιά προςωποποιοφν τθν ζννοια του 
κανάτου, δθμιουργϊντασ με τθ φανταςία τουσ φαντάςματα, ανκρϊπινουσ 

ςκελετοφσ ι άλλεσ μορφζσ . Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, τα παιδιά 
δείχνουν μεγάλο ενδιαφζρον για τον κάνατο, κάνουν ερωτιςεισ ςχετικά με το τι 
πακαίνει το ςϊμα κάποιου που πεκαίνει ι αν τρϊει, αν κοιμάται ι αν νιϊκει πόνο 

και ςε τι οφείλεται ο κάνατοσ, ποια είναι θ διαδικαςία ι λεπτομζρειεσ για τα 
βιολογικά χαρακτθριςτικά μιασ αςκζνειασ, για  τα κζματα τελετουργικοφ χαρακτιρα, 
όπωσ το φζρετρο, τον τάφο, το γραφείο τελετϊν.  Ο παράδειςοσ και ο ουρανόσ είναι 

δφο από τισ ζννοιεσ που αρζςουν ςτα παιδιά, κακϊσ με τθ φανταςία τουσ 
ςυλλογιοφνται ότι το αγαπθμζνο τουσ πρόςωπο κατοικεί εκεί. Έχει ιδιαίτερθ 
ςθμαςία να μθν χαλάςει αυτι θ εικόνα από ψυχρζσ ι τρομακτικζσ κεωριςεισ ι το 

κενό. ‘Ενασ αρνθτικόσ παράγοντασ για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα 
παιδιά τα αίτια του κανάτου ι τθσ απϊλειασ αποτελεί θ «ψυχολογικι αιτιότθτα», 



5 
 

δθλαδι ότι τα παιδιά ςυνθκίηουν να δίνουν κάποιο ψυχολογικό κίνθτρο ςτα 
γεγονότα. Παραδείγματοσ χάριν, ότι ο μπαμπάσ μπικε ςτο νοςοκομείο επειδι  είναι 

νευριαςμζνοσ  και όχι εξαιτίασ κάποιασ αρρϊςτιασ. Επίςθσ θ «μαγικι ςκζψθ», των 
παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ με τθν πεποίκθςθ ότι ζνασ άνκρωποσ ι ζνα αντικείμενο 
ζχει τθ δφναμθ να αποτρζψει μαγικά μια κατάςταςθ . Παραδείγματοσ χάριν, ζνα 6 

παιδί μπορεί να πιςτεφει ότι αν είναι « καλό παιδί», οι γονείσ του που είναι 
χωριςμζνοι κα είναι ξανά μαηί ι αν δϊςει ςτθ γιαγιά του ζνα φυλαχτό δε κα 
πεκάνει. Ουςιαςτικά, μζςω τθσ μαγικισ ςκζψθσ, τα παιδιά βλζπουν τον κάνατο ι τθν 
απϊλεια ωσ μια κατάςταςθ που είναι αναςτρζψιμθ ι μπορεί να αποφευχκεί Μπορεί 

ο εγωκεντριςμόσ ςε άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ να κεωρείται ςτοιχείο 
ανωριμότθτασ, ενϊ ςε αυτό το θλικιακό ςτάδιο αποτελεί ζνα φυςιολογικό ςτοιχείο 
τθσ προςωπικότθτασ των παιδιϊν.  

Από τα 9 με τα 10 έτη και πάνω τα παιδιά ζχουν μια ολοκλθρωμζνθ άποψθ 
για τθν ζννοια του κανάτου, να ςθμειωκεί ότι τα παιδιά, από τα εννζα ζωσ τα 
δϊδεκα ζτθ, εκλογικεφουν το κάνατο και ςυχνά με ανθςυχθτικό τρόπο. Το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ παρουςιάηει κάποιο ξεκάκαρο 
μθχανιςμό άμυνασ προσ τον κάνατο και προςπακεί να κρφψει τα ςυναιςκιματα και 
τθ ςυγκίνθςθ του, ϊςτε να φαίνεται δυνατό ςτθν κοινωνία του ςχολείου. Αυτό 

μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τα παιδιά αυτά να χαρακτθριςτοφν ωσ αναίςκθτα .  
 

                                  Η διαδικαςύα του πϋνθουσ ςτα παιδιϊ 

Σα παιδιϊ ακολουθούν τϋςςερα ςτϊδια ςτη διαδικαςύα του πϋνθουσ τουσ, ωσ 
αντύδραςη ςτο θϊνατο ενόσ αγαπημϋνου προςώπου. Οι φϊςεισ αυτϋσ, ϋχουν 
πολλϊ  κοινϊ ςημεύα με τα ςτϊδια του πϋνθουσ των ενηλύκων. 
α) Η κατανόηςη του γεγονότοσ τησ απώλειασ 
β) Η διεργαςύα του θρόνου, μϋςα από την ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων από τον 
πόνο που προκαλεύται από την απώλεια 
γ). Η δημιουργύα εςωτερικόσ, ςυμβολικόσ επαφόσ με τον ϊνθρωπο που πϋθανε 
ώςτε να διατηρηθεύ ζωντανό η μνόμη του 
δ) Σο παιδύ ςυνεχύζει τη ζωό του και επενδύει ςε νϋεσ ςχϋςεισ  
 
α) Η κατανόηςη του γεγονότοσ τησ απώλειασ: 

την πρώτη διεργαςύα του θρόνου τα ϊτομα οποιαςδόποτε ηλικύασ πρϋπει 
να κατανοόςει και να πειςτεύ ότι το ϊτομο που πϋθανε εύναι ςτην 
πραγματικότητα νεκρό και δεν υπϊρχει καμύα περύπτωςη να ξαναεπιςτρϋψει ςτη 
ζωό. Αυτό θα το βοηθόςει να αντιμετωπύςει την απώλεια ςτον ςυναιςθηματικό 
του κόςμο. ‘Ϊνα παιδύ για  να κατανοόςει τισ αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ για το 
αμετϊκλητο και την οριςτικότητα του θανϊτου απαιτεύται η ικανότητα τησ 
λειτουργικόσ ςκϋψησ. Σα μικρότερα παιδιϊ ϋχουν περιςςότερεσ πιθανότητεσ να 
πιςτεύουν ότι ο ϊνθρωποσ που ϋχουν πεθϊνει μπορεύ να εξακολουθεύ να κϊνει 
αυτϊ που ϋκανε , .Παραδεύγματοσ χϊριν, μπορεύ να θεωρούν ότι ο πατϋρασ τουσ 
λεύπει ςε επαγγελματικό ταξύδι και κϊποια ςτιγμό θα ξαναγυρύςει. Με την 
ανϊπτυξη του γνωςτικού επιπϋδου τα παιδιϊ εύναι πλϋον ςε θϋςη να 
κατανοόςουν την οριςτικότητα που χαρακτηρύζει κϊθε απώλεια. Έτςι, 
λοιπόν, το κϊθε παιδύ πρϋπει να ενημερωθεύ για τον θϊνατο με ςαφό 
τρόπο, απλό και ειλικρινό μϋςω μιασ γλώςςασ που εύναι κατϊλληλη για 
την ηλικύα τουσ Σο παιδύ  που δεν ϋχει αναπτυγμϋνεσ τισ  αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ 
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για το αμετϊκλητο και την οριςτικότητα θα δυςκολευτεύ με την πρώτη διεργαςύα 
του θρόνου, να . κατανοόςει την πραγματικότητα για την απώλεια. Δηλαδό για 
να ξεπερϊςει ϋνα παιδύ το θρόνο που βιώνει πρϋπει να εκπληρώςει οριςμϋνουσ 
ψυχολογικούσ ςτόχουσ,  να αποδεχτεύ την πραγματικότητα του θανϊτου, 
την μη αντιςτρεψιμότητα και την παύςη των λειτουργιών.  

  
β) Η διεργαςύα του θρόνου, μϋςα από την ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων από τον 
πόνο που προκαλεύται από την απώλεια: 
 

Η δεύτερη διεργαςύα του θρόνου περιλαμβϊνει το ςυναιςθηματικό μϋροσ 
τησ απώλειασ. Σα παιδιϊ ςτα 4 ό 5 ϋτη τησ ηλικύασ τουσ, με τη «μαγικό ςκϋψη» 
τουσ, μπορεύ να πιςτεύουν ότι προκϊλεςαν τον θϊνατο ό  υποθϋτουν ότι ο 
θϊνατοσ θα μπορούςε να οφεύλεται ςτη δικό τουσ κακό ςυμπεριφορϊ ϋτςι 
καλούνται  να αντιμετωπύςουν αυτϋσ τισ ενοχϋσ. Σα παιδιϊ από τα 5 ϋωσ τα 7 ϋτη 
τησ ηλικύασ τουσ εύναι ιδιαύτερα ευϊλωτα, καθώσ το γνωςτικό τουσ επύπεδο τα 
επιτρϋπει μεν να κατανοόςουν την οριςτικότητα που χαρακτηρύζει τον θϊνατο, 
αλλϊ από την ϊλλη, δεν ϋχει αναπτυχθεύ ακόμη το επύπεδο των κοινωνικών 
δεξιοτότων και ικανοτότων του «εγώ» ώςτε να μπορϋςουν να ανταπεξϋλθουν 
ςτα ςυναιςθόματα που τουσ προκαλούνται. Ο καλύτεροσ τρόποσ για να 
βοηθόςουμε ϋνα παιδύ εύναι να αναπτύξουμε την ελεύθερη ϋκφραςη, ώςτε να 
μπορούν να βιώςουν και να εκφρϊςουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ χωρύσ το φόβο να 
κριθούν. το ςτϊδιο αυτό το παιδύ θα πρϋπει , να αναγνωρύςει, να 
αποδεχτεύ και να εκφρϊςει τα ςυναιςθόματϊ που του προκαλούνται από 
την απώλεια . 

 
γ) Η δημιουργύα εςωτερικόσ, ςυμβολικόσ επαφόσ με τον ϊνθρωπο που πϋθανε 
ώςτε να διατηρηθεύ ζωντανό η μνόμη του: 
 

την τρύτη διεργαςύα του θρόνου, τα μικρϊ παιδιϊ μπορεύ να χρειαςτούν 
περιςςότερο χρόνο να προςαρμοςτούν ςτο περιβϊλλον, ςτο οπούο λεύπει το 
αγαπημϋνο τουσ πρόςωπο από ότι τα μεγαλύτερα παιδιϊ, καθώσ εύναι λιγότερο 
ανεπτυγμϋνεσ οι ςτρατηγικϋσ αντιμετώπιςησ. τη φϊςη αυτό, δημιουργεύται μια 
εςωτερικό και ςυμβολικό επαφό με το πρόςωπο που πϋθανε με τϋτοιο τρόπο 
που θα τα επιτρϋψει να διατηρόςουν ζωντανό τη μνόμη του. Δεν πρϋπει να 
αποφεύγεται η αναφορϊ ςτο πρόςωπο που πϋθανε και μϊλιςτα να 
χρηςιμοποιεύται το όνομα του και όχι μϋςω μεταφορικών εκφρϊςεων, όπωσ για 
παρϊδειγμα «ο μακαρύτησ». Σα παιδιϊ αναπτύςςονται επαναπροςδιορύζουν τη 
ςχϋςη και ςυνειδητοποιούν με νϋο τρόπο τι εύναι αυτό που ϋχαςαν με το θϊνατο 
ενόσ προςώπου που αγαπούςαν. Αυτό φυςικϊ εξαρτϊται και από το ρόλο που 
εύχε αυτό το ϊτομο ςτη ζωό του κϊθε παιδιού. τη φϊςη αυτό το παιδύ θα πρϋπει 
να επαναπροςδιορύςει τον εαυτό του και τη θϋςη του ςε ϋνα κόςμο ςτον 
οπούο απουςιϊζει το αγαπημϋνο του πρόςωπο. 
 
δ) Σο παιδύ ςυνεχύζει τη ζωό του και επενδύει ςε νϋεσ ςχϋςεισ:  
 
Η τϋταρτη διεργαςύα εύναι η φϊςη τησ επανατοποθϋτηςησ του νεκρού ςτη ζωό 
υπό την ϋννοια ότι ανακαλύπτεται μια νϋα θϋςη για το ϊτομο που πϋθανε ςτη 
ζωό του ατόμου που πενθεύ ςε ςυναιςθηματικό επύπεδο και να μπορϋςει να 
ςυνεχύςει  κανονικϊ τη ζωό. Γενικότερα, το κϊθε παιδύ αναζητϊ πϋρα από την 
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κατανόηςη τησ ϋννοιασ του θανϊτου αλλϊ και την θϋςη που θα ϋχει το νεκρό 
πλϋον ϊτομο ςτη ζωό του. Έτςι, λοιπόν, θα πρϋπει να βοηθόςουμε τα παιδιϊ 
να επανατοποθετόςουν τη ςχϋςη αυτό και όχι να την εγκαταλεύψουν.  

 
 

Έκφραςη του πένθουσ ςτα παιδιά 
 

1. Στα παιδιά προςχολικήσ ηλικίασ όταν πεθαύνει ϋνα ςημαντικό πρόςωπο 
την ζωό τουσ το πϋνθοσ , ςυνοδεύεται βαςικϊ από αλλαγϋσ ςτην 
καθημερινό ρουτύνα και την βύωςη τησ θλύψησ από τουσ γύρω τουσ. 
Πιθανόν ςε αυτόν την ηλικύα να παρουςιαςτούν και παλινδρομόςεισ ςε 
προηγούμενα ςτϊδια:, εξϊρτηςη από το πρόςωπο που το φροντύζει, 
κλϊμα, δυςκολύεσ ςτισ ςχϋςεισ με τα ϊλλα παιδιϊ και εκφρϊςεισ 
θυμού και επιθετικότητασ. 

2. Τα παιδιά μέςη παιδική ηλικίασ ϋχουν πλϋον την ικανότητα να μπορεύ να 

εκφρϊζει τουσ φόβουσ του. Κϊποια παιδιϊ παρουςιϊζουν φόβο να πϊνε 

να κοιμηθούν και ο ύπνοσ τουσ διακόπτεται από εφιϊλτεσ. τισ 

ηλικύεσ αυτϋσ, μπορεύ να εμφανιςτεύ και ανηςυχύα ςχετικϊ με την 

ευαλωτότητα των υπολούπων αγαπημϋνων προςώπων  τησ 

οικογϋνειασ του, απϋναντι ςτο θϊνατο .Πιθανόν να ϋχουνε 

προβλόματα και την ςχολικό μϊθηςη και ςυγκϋντρωςόσ τουσ .Σα 

παιδιϊ  τα απαςχολούν τα θϋματα γύρω από το θϊνατο και μπορεύ 

να βιώνουν ενοχϋσ για την απώλεια του αγαπημϋνου τουσ 

προςώπου.  

 
3. Εφηβεία: Οι ϋφηβοι παρουςιϊζουν ςε γενικϋσ γραμμϋσ τισ ύδιεσ 

αντιδρϊςεισ κατϊ τη διϊρκεια του θρόνου τουσ με αυτό των μικρότερων 
παιδιών. Εκφρϊζεται με απόςυρςη από τισ οικογενειακϋσ 
δραςτηριότητεσ, αναζότηςη υποςτόριξησ από ςυνομηλύκουσ, 
αυτοκαταςτροφικϋσ ςυμπεριφορϋσ (όπωσ π.χ χρόςη αλκοόλ, χρόςη 
ναρκωτικών κ.λ.π). Οι ϋφηβοι, ϋχουν  την γνωςτικό ικανότητα να 
ςτοχαςτούν πϊνω ςτο ύδιο το γεγονόσ του θανϊτου αλλϊ και ςτισ 
ςυνϋπειεσ που αυτό μπορεύ να επιφϋρει ςτη ζωό. Αυτό η ικανότητα να 
φϋρουν ςτη μνόμη τουσ το θανόντοσ λειτουργεύ αυτοπαρηγορητικϊ. Από 
την ϊλλη κϊτι τϋτοιο ςυχνϊ τουσ προκαλεύ ενοχϋσ καθώσ αναλογύζονται 
τισ ϊςχημεσ ςτιγμϋσ που εύχαν με το αγαπημϋνο πρόςωπο όςο όταν ςτη 
ζωό.  
 

                                          Ανάγκεσ του παιδιού που πενθεί 
 
H υποςτόριξη του παιδιού το οπούο πενθεύ πρϋπει να αρχύςει από την ςτιγμό του 
θανϊτου και τα ςτϊδια για παρϋμβαςη ςε ϋνα φυςιολογικό πϋνθοσ ενόσ παιδιού 
εύναι:  

  Η προςαρμογό τησ παρϋμβαςησ ςτο ψυχογνωςτικό αναπτυξιακό ςτϊδιο 
που βρύςκεται το παιδύ 

  Ο αφύπνιςη των ςυναιςθημϊτων αλλϊ και των ςκϋψεων για την απώλεια 



8 
 

  Η κατανόηςη των αιτιών του θανϊτου 

  Η ελευθερύα να εκφραςτεύ ο θρόνοσ 

  Η ενθϊρρυνςη τησ ϋκφραςησ των ςυναιςθημϊτων 

  Η ενθϊρρυνςη να παύξει ωσ τρόποσ μετουςύωςησ τησ θλύψησ 
 Η διαχεύριςη των ςκϋψεων που  προκαλούν αιςθόματα ενοχόσ  

 
 
 Η αποτελεςματικό παρϋμβαςη για το παιδύ το οπούο πενθεύ εύναι: 
 

 Ενημέρωςη για τον θάνατο 
 

Ϊνα από τα πρώτα πρϊγματα για τα οπούα θα πρϋπει να μεριμνόςει όποιοσ θϋλει 
να βοηθόςει ϋνα παιδύ να αντιμετωπύςει ϋνα θϊνατο ενόσ αγαπημϋνου του 
προςώπου εύναι η ενημέρωςη για τον θάνατο. Σα παιδιϊ πρϋπει να 
ενημερώνονται με ςαφόνεια αλλϊ και ειλικρύνεια για τον θϊνατο τον οπούο 
αντιμετωπύζουν ό πρόκειται να αντιμετωπύςουν. Πολλϋσ φορϋσ μϊλιςτα εύναι 
πολύ βοηθητικό να μιλϊ κανεύσ ςτο παιδύ για το θϊνατο από πιο μικρϋσ ηλικύεσ, 
παύρνοντασ κϊθε φορϊ ωσ αφορμό την απώλεια ενόσ πιο μακρινού ςυγγενούσ ό 
φιλικού προςώπου ό την απώλεια/θϊνατο ενόσ κατοικύδιου. Όλο αυτό μπορεύ να 
λειτουργόςει βοηθητικϊ και να εξοικειωθεύ το παιδύ με το γεγονόσ του θανϊτου. 
Σα παιδιϊ πρϋπει να προετοιμϊζονται και να διαχειρύζονται το πϋνθοσ τουσ όπωσ 
και οι ενόλικεσ. Ϊτςι λοιπόν, εϊν υπϊρχει η δυνατότητα να αποχαιρετύςει  το 
αγαπημϋνο πρόςωπο το οπούο πρόκειται να πεθϊνει, εφόςον βϋβαια εύναι 
ςύγουρο πωσ το πρόςωπο αυτό θα εύναι ςε θϋςη να εύναι καθηςυχαςτικό, 
ευαύςθητο και να ικανό να ανταποκριθεύ με αγϊπη ςτο παιδύ . 
Για να γύνει μια ςωςτό ενημϋρωςη ςτα παιδιϊ πρϋπει να αρχύςουμε να μιλϊμε ςε 
αυτϊ για αυτϊ που θϋλουν να μϊθουν, για αυτϊ που πρϋπει να καταλϊβουν και 
για αυτϊ τα οπούα εύναι ςε θϋςη να κατανοόςουν. Πρϋπει επύςησ να τουσ δύνεται η 
δυνατότητα να απαντούν και ςε όςα τουσ λϋγονται, να ρωτούν, να αμφιςβητούν, 
να τουσ δύνονται επεξηγόςεισ. Δεν εύναι τόςο ςημαντικό να αναζητούμε ςωςτϋσ 
απαντόςεισ ςτα ερωτόματα των παιδιών για το θϊνατο όςο ςημαντικό εύναι η 
ςχϋςη που δημιουργούμε μαζύ τουσ. 
 Να χρηςιμοποιούνται απλό  γλώςςα και  ςαφεύσ όροι και λϋξεισ (π.χ πϋθανε, 
θϊνατοσ, κορωνοώόσ ). Ευφημιςμού (π.χ ϋφυγε, κοιμόθηκε , ταξύδευςε κτλ.)  να 
αποφεύγονται γιατύ υπϊρχει κύνδυνοσ να μπερδϋψουν το παιδύ και να το 
οδηγόςουν ςε λϊθοσ ςυμπερϊςματα  
Πύςω από μια ερώτηςη που μασ κϊνει το παιδύ μπορεύ να κρύβονται βαθύτερεσ 
ανηςυχύεσ και προβληματιςμού. Πρϋπει να εύμαςτε ςε θϋςη να τισ εντοπύςουμε 
και να ανταποκριθούμε ςε αυτϋσ. Οι απαντόςεισ μασ να εύναι προςαρμοςμϋνεσ 
ςτισ ανϊγκεσ του κϊθε παιδιού. Δεν υπϊρχουν τυποποιημϋνεσ απαντόςεισ. 
Να εύμαςτε παρατηρητικού ςτουσ μη λεκτικούσ και ςτουσ ςυμβολικούσ τρόπουσ 
επικοινωνύασ του παιδιού. Να ϋχουμε ιδιαύτερη υπομονό με τα παιδιϊ τα οπούα 
πενθούν. Μπορεύ να επαναλαμβϊνουν τα ύδια ερωτόματα ξανϊ και ξανϊ ακόμη 
και ςε ακατϊλληλεσ ςτιγμϋσ. Κϊτι τϋτοιο μπορεύ να το κϊνει γιατύ ύςωσ φοβϊται 
την απϊντηςη. Παρόλα αυτϊ δεν χρειϊζεται να λϋμε όλα όςα ξϋρουμε. Να λϋμε 
ςτο παιδύ όλα όςα ζητϊει να μϊθει εκεύνη τη ςτιγμό, αναλογιζόμενο πϊντα την 
ηλικύα και το γνωςτικό τουσ επύπεδο. 
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Να μοιραζόμαςτε με τα παιδιϊ τισ γνώςεισ μασ γύρω από τα θϋματα τησ ζωόσ και 
του θανϊτου. Να μοιραζόμαςτε εμπειρύεσ αλλϊ και τισ αδυναμύεσ και την 
απόγνωςη μασ. Να τολμούμε να πούμε ‘’δεν ξϋρω’’. Κανϋνασ δεν μπορεύ να ϋχει 
μια απϊντηςη για όλα, πόςο μϊλλον για τον θϊνατο. 
 

 Διατήρηςη τησ μνήμησ του νεκρού  
 

Ωλλο ϋνα θϋμα το οπούο για το οπούο θα πρϋπει να μεριμνόςει όποιοσ αςχοληθεύ 
με την διαχεύριςη του πϋνθουσ ενόσ παιδιού εύναι και η ενύςχυςη τησ διατήρηςησ 
τησ μνήμησ του θανόντοσ . Κϊτι τϋτοιο μπορεύ να ςυμβεύ με πολλούσ τρόπουσ: 

 Συμμετοχή ςτα τελετουργικά μνήμησ: Από την επιθανϊτια τελετό μϋχρι και 

όλα τα τελετουργικϊ τα οπούα γύνονται ςε μνόμη του νεκρού, όποια και αν 

εύναι αυτϊ, τα παιδιϊ μπορούν και να ϋπρεπε να ςυμπεριλαμβϊνονται τόςο 

ςτον προγραμματιςμό όςο και ςτην τϋλεςη τουσ. Σϋτοιεσ τελετϋσ βοηθούν τα 

παιδιϊ  να διατηρόςουν ζωντανό ςτη μνόμη τουσ το αγαπημϋνο τουσ 

πρόςωπο. Βϋβαια δεν θα πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να αναγκϊζεται το 

παιδύ να ςυμμετϋχει ςε κϊτι τϋτοιο παρϊ τη θϋληςη του. υςτόνεται 

απλό ενθϊρρυνςη  

 Αντικείμενα του θανόντοσ: Ϊνασ πολύ καλόσ τρόποσ για να διατηρηθεύ 

ζωντανό ςτη μνόμη του πενθούντοσ παιδιού η εικόνα του αγαπημϋνου του 

εύναι η δυνατότητα να μαζϋψει προςωπικϊ αντικεύμενα και φωτογραφύεσ του 

νεκρού. Όλα αυτϊ ςυμβϊλλουν ςημαντικϊ ςτο να θυμύζουν ςτο παιδύ «ποιοσ 

όταν» ο νεκρόσ αλλϊ και να μϋνει ζωντανό ςτη μνόμη τουσ η ςχϋςη τουσ   

 Συζήτηςη των αναμνήςεων: Πολύ ςημαντικό επύςησ εύναι να δύνεται ςτο 

παιδύ η δυνατότητα να ςυζητϊ τισ αναμνόςεισ που εύχε από τον αποθανόντα 

με τα ϊλλα μϋλη τησ οικογϋνειασ.  
 Δραςτηριότητεσ ςτη μνήμη του νεκρού: τη προςπϊθεια διατόρηςησ 

ζωντανόσ τησ μνόμησ του νεκρού, μπορούμε να ενθαρρύνουμε το παιδύ ώςτε 
να προβεύ ςε δραςτηριότητεσ οι οπούεσ θα το βοηθόςουν να κρατόςει ςτη 
μνόμη του ζωντανό το πρόςωπο που ϋφυγε. Κϊτι τϋτοιο μπορεύ να γύνει 
φυτεύοντασ ϋνα δϋντρο ςτη μνόμη του νεκρού, δημιουργώντασ ϋνα 
φωτογραφικό ϊλμπουμ με φωτογραφύεσ του αγαπημϋνου τουσ προςώπου, 
γρϊφοντασ του ϋνα γρϊμμα κτλ. Τπϊρχουν πολλϊ πρϊγματα που μπορούν να 
γύνουν ςτη μνόμη του αγαπημϋνου τουσ  

 
Η παρέμβαςη του ειδικού 

 
Όπωσ εύδαμε, όλα τα παιδιϊ δεν ϋχουν ανϊγκη παρϋμβαςησ από ειδικό 
κατϊ τη διϊρκεια του πϋνθουσ τουσ. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ η ςυμβολό ενόσ 
επαγγελματύα ψυχικόσ υγεύασ κρύνεται απαραύτητη. όταν για μεγϊλο χρονικό 
διϊςτημα παρουςιϊζει τισ παρακϊτω ςυμπεριφορϋσ, αυτϋσ εύναι: 

1. Η επιθετικό ςυμπεριφορϊ. Εύναι ςυχνό φαινόμενο ϋνα παιδύ το οπούο 

πενθεύ να φϋρεται επιθετικϊ, αν αυτό η ςυμπεριφορϊ ςυνεχύζεται ό 

μετατρϋπεται ςε ϊλλεσ μορφϋσ επιθετικότητασ όπωσ π.χ η καταςτροφό 

ιδιοκτηςύασ, χειροδικύα κ.λ.π 
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2.  Η ςωματοπούηςη του πϋνθουσ εύναι επύςησ ςυχνό φαινόμενο. Πολλϊ 

παιδιϊ τα οπούα πενθούν αναφϋρουν ςτομαχόπονουσ, πονοκεφϊλουσ κτλ. ι 

Για προληπτικούσ λόγουσ θα πρϋπει να γύνει επύςκεψη ςτο παθολόγο . 

3. Η παρουςύα ϊγχουσ. το πϋνθοσ πϊντα υπϊρχει ϊγχοσ αλλϊ ϋνα υπϊρχει  

παρατεταμϋνο ϊγχοσ, που δεν μειώνεται με την πϊροδο του χρόνου και το 

παιδύ αγκιςτρώνεται ςε ϋνα ςημαντικό πρόςωπο φοβούμενο μην πεθϊνει και 

αυτό ό παρουςιϊζει ϊγχοσ ςτισ κοινωνικϋσ του ςυναναςτροφϋσ , δεν μπορεύ 

να πϊει ςχολεύο κ.π.λ 

4. Οι δυςκολύεσ ύπνου, οι οπούεσ διαρκούν πολλούσ μόνεσ. 

5. Οι διατροφικϋσ διαταραχϋσ που επιμϋνουν για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα. 

6.  Η κοινωνικό απόςυρςη. 

7.  Οι μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ και δυςκολύεσ ςτη ςυγκϋντρωςη ςτο ςχολεύο. 

8. Όταν το παιδύ δυςκολεύεται να μιλόςει για τον νεκρό για μεγϊλο χρονικό 

διϊςτημα. Μϋχρι ενόσ ςημεύου κϊτι τϋτοιο εύναι αναμενόμενο μϋςα ςτο 

πϋνθοσ. Η επιμονό όμωσ ςε μια τϋτοια ςυμπεριφορϊ θα πρϋπει να 

διερευνηθεύ. 

9. Η επύμονη τϊςη να κατηγορεύ τον εαυτό του και να ϋχει ενοχϋσ για τον 

θϊνατο του αγαπημϋνου προςώπου. 

10. Η επιθυμύα να πεθϊνει και το ύδιο και  εμφανύζει   αυτοκαταςτροφικϋσ 

ςυμπεριφορϋσ. 

 

 
 Σϋλοσ,  ςτον ςύνδεςμο που θα βρεύτε παρακϊτω, ςασ προτεύνεται να 

παρακολουθόςετε το ϋγκυρο οπτικοακουςτικό υλικό του χειριςμού του 

πϋνθουσ ςτα παιδιϊ ςτη πανδημύα από την Αςτικό Μη Κερδοςκοπικό 

Εταιρεύα «Μϋριμνα», που ιδρύθηκε  από εννϋα  πανεπιςτημιακούσ, 

διευθυντϋσ παιδιατρικών τμημϊτων κι επιςτόμονεσ ψυχικόσ υγεύασ.  

Με ςτόχοσ να προςφϋρουν κϊτι ουςιαςτικό και ϊρτια 

οργανωμϋνο ςτην Ελλϊδα για τα παιδιϊ των οπούων η ζωό 

ανατρϋπεται από την απειλητικό για τη ζωό αρρώςτια ό το 

θϊνατο αγαπημϋνου τουσ προςώπου. 

 Πενθώντασ την περύοδο τησ πανδημύασ του 

Covid-19 

Βίντεο - Πενθώντας την περίοδο της πανδημίας τοσ 

Covid-19 
https://youtu.be/46xgj1jGOlM  
 

Μπορεύτε να επικοινωνόςετε με τη Χυχολόγο και την Κοινωνικό 

λειτουργό τησ Επιτροπόσ Διεπιςτημονικόσ Εκπαιδευτικόσ Αξιολόγηςησ 

https://youtu.be/46xgj1jGOlM
https://youtu.be/46xgj1jGOlM
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(ΕΔΕΑΤ) του ςχολεύου, για να ςασ προςφϋρουν την ςτόριξη τουσ, κατόπιν 

μεταβύβαςησ του  αιτόματοσ ςασ ςτον Διευθυντό τησ ςχολικόσ μονϊδασ 
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