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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Μέσα από τα ποικίλα ερεθίσµατα που ήρθα αντιµέτωπη στα πλαίσια των σπουδών 

µου, υπήρχαν κάποια τα οποία χαράχτηκαν βαθειά για την σηµασία και τον “θόρυβο” 

που δηµιούργησαν µέσα µου. ∆ύο  από αυτά τα ερεθίσµατα ήταν η αφετηρία για την 

συγγραφή της παρούσας εργασίας. 

    Το πρώτο ερέθισµα, ήταν η ανάγνωση του βιβλίου «Κλινική Ψυχολογική 

Παρέµβαση στο Παιδί και τον Έφηβο µε Βαρύ και Χρόνιο Νόσηµα» (Χατήρα, Ιατρικές 

Εκδόσεις Ζήτα), όπου κάθε σελίδα δηµιουργούσε µια συγκλονιστική εικόνα για το 

πώς αντιµετωπίζουµε ένα παιδί µπροστά στο θάνατο  , πόσο µάλλον όταν το ίδιο το 

παιδί όταν διαισθάνεται τον επικείµενο θάνατο . Όπως αναφέρεται στο συγκεκριµένο 

βιβλίο αυτό που έχει σηµασία είναι ο ασθενής και όχι η ασθένεια. Ο ρόλος του 

ψυχολόγου σε σχέση µε το παιδί που εµφανίζει την ασθένεια, τους γονείς του παιδιού 

καθώς και το πώς βιώνει προσωπικά ο ψυχολόγος τον επικείµενο θάνατο του µικρού 

παιδιού το οποίο στηρίζει ψυχολογικά, µου έφερναν µεγάλη συγκίνηση και 

αναστάτωση. Προφανώς δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή πλήρως η ιδέα του θανάτου, 

αλλά πώς µπορεί να λειτουργεί και να αισθάνεται ένα παιδί το οποίο γνωρίζει πώς θα 

πεθάνει; Πώς είναι το ανθρώπινο είδος να είναι το µοναδικό είδος στον πλανήτη που 

γνωρίζει πως στο τέλος έρχεται ο θάνατος; Το συγκεκριµένο βιβλίο υπήρξε από τα 

πιο καθοριστικά αναγνώσµατά µου ως τώρα.  

  Το δεύτερο ερέθισµα είναι µια σύντοµη ιστορία η οποία ήταν τόσο κοινότυπη και 

απλή αλλά µε τόσο βαθύ νόηµα που αξίζει να σηµειωθεί. Στο αµφιθέατρο ακούγεται 

η καθηγήτρια να εξιστορεί τις προσπάθειες που έκανε σαν µητέρα µεγαλώνοντας τον 

µικρό της γιό, µε στόχο ο γιός της να εκφράζει τα συναισθήµατά του γιατί έτσι θα 

µπορεί να είναι χαρούµενος και ανακουφισµένος µε τον εαυτό του. Σε µια επίσκεψη 
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στον γιατρό για ένα εµβόλιο, η µητέρα προετοιµάζει το τρίχρονο αγοράκι της για την 

επίπονη κατάληξη που θα έχει αυτή η επίσκεψη. ∆ιαβεβαιώνει συνεχώς το µικρό 

παιδί πως “ Μπορείς να κλάψεις, είναι οκ να κλάψεις, µη ντραπείς να κλάψεις, απλά 

κλάψε” . Το παιδί δέχεται το εµβόλιο και απλά βρίσκεται σε µια κατάσταση σοκ, όπου 

τρέχουν βουβά δάκρυα, δεν αφήνει όµως τον εαυτό του να προβάλλει µια 

“κατάσταση κλάµατος” µε την συνήθη έννοια. Η µητέρα συνεχίζει να παροτρύνει το 

παιδί πως “ είναι οκ να κλάψεις, κλάψε!”  αλλά η απάντηση του παιδιού ήταν 

αποστοµωτική : “ ∆εν θέλω να κλάψω, δεν κλαίω (καθώς τα δάκρυα έτρεχαν), ο θείος 

είπε πως τα αγόρια δεν κλαίνε! ∆εν είµαι κορίτσι για να κλαίω, είµαι άντρας!”  

  Συνδέοντας αυτά τα δυο ερεθίσµατα, έγινε κατανοητό πως οι δύο καταστάσεις, το 

να είσαι παιδί και να βρίσκεσαι σε κατάσταση πόνου, µε την ειδική και την γενική 

έννοια του πένθους, δηµιουργούν έναν κόσµο που χρειάζεται πολύ ψυχική δύναµη 

και αντοχή αφενός για το µικρό παιδί, αφετέρου για τα άτοµα που βρίσκονται στο 

περιβάλλον του. 

     Το πένθος είναι µια  συναισθηµατική κατάσταση που βιώνει ο κάθε άνθρωπος, 

ανεξάρτητα από την ηλικία του, µπροστά σε µια απώλεια. Είτε είναι το κατοικίδιο 

κάποιου που πεθαίνει, είτε η διαίσθηση ή και η γνώση του δικού του θανάτου στο 

άµεσο µέλλον, είναι καταστάσεις που οδηγούν το άτοµο σε κατάσταση πένθους. 

  Πώς αντιδρά το µικρό παιδί µπροστά στην απώλεια; Πώς µεταφράζεται η έννοια του 

πένθους σε ένα παιδί; Ο Jan Van Eys (1979), αναφέρει πως όταν µιλάµε για την 

θεραπεία ενός παιδιού, δεν αναφερόµαστε µονάχα στην οργανική θεραπεία, αλλά και 

στην ψυχολογική καθώς και στη συναισθηµατικοινωνική θεραπεία. Το πένθος είναι 

µια κατάσταση µε χαρακτηριστικά στάδια. Έχει τη δύναµη το παιδί να περάσει αυτά 
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τα στάδια µόνο του; Ο αντίκτυπος αυτών των σταδίων ποιες συνέπειες µπορεί να έχει 

στην µετέπειτα εξέλιξη του  ψυχισµού του παιδιού; 

   Για να γίνει κατανοητή η αντίδραση του παιδιού  αναφορικά µε την κατάσταση 

πένθους την οποία µπορεί να βιώσει, θα γίνει µια σχετική αναφορά αρχικά, δίνοντας 

απαντήσεις για τη φύση του πένθους, τα στάδια του φυσιολογικού πένθους, την 

διεργασία και το παθολογικό πένθος. Στη συνέχεια, θα υπάρξει καταγραφή της 

ψυχολογικής στάσης του παιδιού απέναντι στο πένθος, όταν για παράδειγµα, το παιδί 

χάνει κάποιο σηµαντικό πρόσωπο από τη ζωή του ή ακόµα και όταν το παιδί έχει 

κάποιο χρόνιο νόσηµα, µε µικρό προσδόκιµο ζωής. 

  Το αποτέλεσµα της απώλειας είναι η εµφάνιση του ψυχικού πόνου. Στην περίπτωση 

που η απώλεια έχει να κάνει µε τον χαµό ενός αγαπηµένου προσώπου, τότε ο πόνος 

είναι µεγαλύτερος και βαθύτερος. Το γεγονός πως πονάµε είναι η απόδειξη πως τα 

συναισθήµατά µας είναι ζωντανά και υγιή. Η έκφραση των συναισθηµάτων πόνου 

αποτελεί για το άτοµο απόδειξη της υγιούς κοινωνικής του κατάστασης επίσης. Όταν 

µπορούµε να εκφράσουµε ανοιχτά το συναίσθηµά µας, βρίσκεται και κάποιος που 

µπορεί να µας ακούσει και να µας ανακουφίσει, να µας παρηγορήσει. Είναι αυτό που  

ισχύει σύµφωνα µε την λαϊκή ρήση «Πες µου τον πόνο σου να µείνει µισός» (Bacque, 

1997).  
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1.  Πένθος : Ιστορική Αναδροµή 

  Είναι γνωστό πως ο άνθρωπος καθ’ όλη την Ιστορία επινοούσε τελετές µαγικού ή 

θρησκευτικού χαρακτήρα για να επεξεργαστεί το ζήτηµα του θανάτου. Ήδη από την 

Μέση Παλαιολιθική εποχή (35.000– 100.000 χρόνια πριν) οι άνθρωποι του 

Νεάτερνταλ και Κροµανιόν αφιέρωναν τελετουργίες όχι µόνο σε γυναίκες και άνδρες 

αλλά και σε έµβρυα (Mohen, 1995). 

  Το γεγονός ότι εκείνη την εποχή παράλληλα µε τις νεκρικές τελετές εµφανίζονται οι 

µουσικές τέχνες και οι ζωγραφικές αναπαραστάσεις µας δείχνει ότι αντιλαµβάνονταν 

την έννοια του συµβολισµού. Στην πλειοψηφία ανασκαµµένων τάφων ( από την 

Προϊστορία έως την Αρχαιότητα) υπάρχουν δείγµατα ιδιαίτερης µεταχείρισης των 

σκελετών, προσφορές στους νεκρούς, και στόλισµα των οστών. Συµπεραίνουµε έτσι 

πως τα ταφικά έθιµα χρησιµοποιούνται σαν συµβολική γλώσσα, εµπεριέχοντας 

παράλληλα ένα κρυφό νόηµα : την αποτροπή της επιστροφής των νεκρών (Bacque, 

1997). 

  Ο άνθρωπος σε όλες τις µορφές ανιµισµού ( πίστη ότι τα φυσικά φαινόµενα, τα 

αντικείµενα και το σύµπαν έχουν ψυχή ή πνεύµα και µπορούν να επέµβουν στη ζωή 

των ανθρώπων) πιστεύει πολύ περισσότερο ότι υπάρχει ψυχή στο νεκρό σώµα. 

Σκελετοί που βρέθηκαν στην Αφρική, µε θρυµµατισµένες κνήµες, δείχνουν ότι οι 

τελετές ήταν απαραίτητη διαδικασία για να επιβεβαιωθεί το ότι οι αποθανόντες δεν 

θα περάσουν ποτέ τα σύνορα που τους χωρίζουν από τον κόσµο των ζωντανών 

(Thomas, 1982). Ο σεβασµός των απογόνων προς τους νεκρούς φανερώνει την διττή 

τους υπόσταση, καθ’ ότι συνυπάρχει πολλές φορές µε τον φόβο µήπως ο κόσµος 
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ζωντανών και νεκρών γίνουν ένα. Οι νεκροί επιστρέφουν (ως φαντάσµατα ή στα 

όνειρα) για να αποκαταστήσουν την τάξη και να αποδώσουν δικαιοσύνη, εποµένως 

εκτός από πρόγονοι είναι και κριτές από τον άλλο κόσµο (Schmitt, 1982). 

  Πολύ πριν τον ανιµισµό, τα θρησκευτικά δόγµατα συνέβαλαν σε έναν 

επαναπροσδιορισµό των κυρίαρχων αντιλήψεων. Στην Ευρώπη, οι αφηρηµένες ιδέες 

περί υπόστασης της ψυχής και του σώµατος κατέληξαν σταδιακά στη θεώρηση του 

θανάτου ως βιολογικού φαινοµένου. Ο 20ος αιώνας, προσεγγίζοντας επιστηµονικά το 

σώµα, το αποσυνδέει από την ιερή του διάσταση, στερώντας ταυτόχρονα κάθε 

συµβολισµό από το πτώµα, από το οποίο όσο πιο γρήγορα απαλλαγούµε, τόσο το 

καλύτερο. Η καύση των νεκρών βρίσκει τη θέση της στην αγγλοσαξονική και τη 

σκανδιναβική κοινωνία.  ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και στη Γαλλία, όπου η κατοχή 

ενός τµήµατος γης, ακόµα και στο νεκροταφείο, έχει ιδιαίτερη σηµασία, ως ένδειξη 

ατοµικής υπεροχής. Η απουσία ή η διαφοροποίηση του αντικειµένου (στην 

περίπτωση της τεφροδόχου), στο οποίο ακουµπά η µνήµη, µοιάζει να επιβραδύνει 

πολλές φορές την διεργασία του πένθους. 

  Στην πραγµατικότητα, πάνω στο νεκρό σώµα επικεντρώνεται η προετοιµασία της 

διεργασίας του πένθους. Στην Γαλλία, όπως και αλλού, το νεκρό σώµα υπήρξε πάντα 

αντικείµενο ιδιαίτερης φροντίδας. Οι συγγενείς επέλεγαν τη στάση του στο φέρετρο 

και επιδίδονταν στην περιποίησή του, µε στόχο την κάθαρσή του, πριν το 

συνοδέψουν στην τελευταία του κατοικία (Bacque, 1997).Φαίνεται δε ότι στον 

ελληνικό πολιτισµό όπως τον γνωρίζουµε τις τελευταίες χιλιετίες, υπάρχει µια 

συνέχεια, όσον αφορά την πολιτισµική έκφραση του θρήνου, η περιοχή της Λακωνίας 

ίσως είναι από τα καλύτερα δείγµατα που αποδεικνύουν αυτή την πολιτισµική 

συνέχεια. Το µοιρολόγι ή θρηνωδία είναι θρηνητικό τραγούδι που λέγεται κατά το 
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ξενύχτισµα και την κηδεία του νεκρού, αποτελεί θρήνο για την µοίρα  του 

αποθανόντος, εκφράζει την δίψα για τη ζωή, εκφράζει την απέχθεια και τον τρόµο για 

τον θάνατο και ως είδος κατέχει ξεχωριστή θέση στην δηµοτική νεοελληνική ποίηση 

(Καλλέργης, 2008). 

  Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, µπορούµε να πούµε πως το πένθος αποτελεί µια 

εύθραυστη ψυχική κατάσταση που χρειάζεται ξεκούραση και φροντίδα. Ο δρόµος του 

πένθους µπορεί να είναι δύσβατος, αποτελεί, ωστόσο, απαραίτητο στάδιο για την 

ψυχική και φιλοσοφική ανάπτυξη του ατόµου. Πρόκειται, άλλωστε, για πηγή 

ωρίµανσης της κοινωνίας στο σύνολό της (Bacque, 1997). 
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1.2.  Το Φυσιολογικό Πένθος 

  Όπως αναφέρει στο βιβλίο της «Πένθος και Υγεία: άλλοτε και σήµερα» η ψυχολόγος 

Marie – Frederique Bacque (1997), η γαλλική γλώσσα διαθέτει έναν και µοναδικό 

όρο (deuil = πένθος) για να δηλώσει τον χαµό ενός προσφιλούς προσώπου και 

ταυτόχρονα την ψυχολογική κατάσταση που προκαλείται εξαιτίας τους. Οι 

Αγγλοσάξονες, αντίθετα, έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν, ανάλογα µε την 

περίσταση, ανάµεσα σε τρία διαφορετικά ουσιαστικά: bereavement, grief και 

mourning (σύµφωνα µε το Oxford Dictionary ο ορισµός για την κάθε λέξη είναι: 

bereavement = the action or condition of being bereaved, grief = intense sorrow, 

especially caused by someone’s death, mourning = the expression of sorrow for 

someone’s death). 

    Η λέξη bereavement υποδηλώνει την αντικειµενική απώλεια, την αποστέρηση, 

δηλαδή την ίδια την κατάσταση του πένθους: οι bereaved people µπορούν να 

αποδοθούν ως “πενθούντες”. Το ουσιαστικό grief παραπέµπει κατευθείαν στην 

στενοχώρια, την οδύνη, τον πόνο, και αντιστοιχεί στην ετυµολογία της γαλλικής 

λέξης douleur που προέρχεται από το λατινικό dol, ή το ρήµα dolere, που σηµαίνει 

υποφέρω. Το ουσιαστικό mourning αναφέρεται περισσότερο στην κοινωνική 

διάσταση του πένθους και χρησιµοποιείται, ως επί το πλείστον, για να εκφράσει το 

γεγονός της “πενθηφορίας” ή της “συµµετοχής στο πένθος” : οι mourners, ως εκ 

τούτου, αποτελούν τµήµα της νεκρικής ποµπής (Bacque, 1997). 

  Οι Boerner και Wortman (2001), δίνουν τους δικούς τους ορισµούς σχετικά µε το 

πένθος. Αναφέρουν συγκεκριµένα πως ο όρος bereavement  προέρχεται από την 

λατινική λέξη rumpere που σηµαίνει αυτό που σπάει και κατακερµατίζεται και 

προσδιορίζει την υποκειµενική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτοµο το οποίο 
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έχει χάσει ένα σηµαντικό πρόσωπο. Σχετικά µε τον όρο πένθος (grief), το οποίο 

προέρχεται από την λατινική λέξη gravare που σηµαίνει κατάπτωση, προσδιορίζεται 

η συναισθηµατική εµπειρία µιας πληθώρας ψυχολογικών, συµπεριφοριστικών, 

κοινωνικών και φυσιολογικών αντιδράσεων από το άτοµο το οποίο έχασε ένα 

αγαπηµένο πρόσωπο. Σχετικά µε την λέξη mourning, η οποία προέρχεται από την 

λατινική λέξη memor, που σηµαίνει προσεκτικός, προσδιορίζει τις πράξεις µε τις 

οποίες το άτοµο προσπαθεί να εκφράσει το πένθος του, σύµφωνα µε τις κοινωνικές 

και πολιτισµικές πρακτικές και προσδοκίες. Σύµφωνα µε τον Jeter (1983, σελ. 219, 

όπως αναφέρεται στους Boerner και Wortman , 2001), «από την αρχαιότητα, έτσι και 

σήµερα οι σύγχρονοι άνθρωποι µπροστά στην απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου, 

θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις καινούριες συνθήκες, νιώθοντας 

χτυπηµένοι, θα προσπαθήσουν να επιβιώσουν από την ιδέα του θανάτου, αλλά θα 

ξέρουν πως η ζωή τους δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια». 

  Η γνώση µας για το πένθος και το αίσθηµα της απώλειας έρχεται µέσα από 

διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Η πρώτη βασική θεωρητική προσέγγιση για 

το βίωµα του πένθους έρχεται από τον Freud στο βιβλίο του «Πένθος και 

Μελαγχολία». Σύµφωνα µε τον Freud, κατά τη διάρκεια της διεργασίας του πένθους 

η ψυχολογική λειτουργία του ατόµου είναι να καταναλώνει συναισθηµατική ενέργεια 

(κάθεξη) µε σκοπό να µπορέσει να αποδεσµευτεί από το άτοµο το οποίο χάθηκε από 

τη ζωή (αποκάθεξη). Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η συγκεκριµένη 

θεωρία είναι στο γεγονός πως το έχει στην διάθεσή του περιορισµένη ποσότητα 

ενέργειας την οποία µπορεί να δαπανήσει σε κάθε κατάσταση που ζητά 

συναισθηµατική επένδυση. Συνεπώς, µόνο εάν το άτοµο απελευθερώσει ενέργεια θα 

µπορέσει να επενδύσει ξανά συναισθηµατικά σε µελλοντικές καταστάσεις. Ο Freud 



11 

 

υποστήριζε πως το άτοµο το οποίο πενθεί θα πρέπει να χρησιµοποιεί τις σκέψεις και 

τις αναµνήσεις του από τον αποθανόντα (υπόθεση επεξεργασίας του πένθους) για να 

µπορέσει να επεξεργαστεί το πένθος. Αν και µια τέτοια διαδικασία βιώνεται επίπονα 

από το υποκείµενο, αποτελεί όµως τον µοναδικό τρόπο για να µπορέσει το άτοµο να 

προχωρήσει στη ζωή του (Boerner και Wortman , 2001). 

  Η δεύτερη θεωρητική προσέγγιση προέρχεται από τον John Bowlby. Χρησιµοποιεί 

ιδέες από την ψυχανάλυση, την ηθολογία και το πεδίο της ανθρώπινης ανάπτυξης τις 

οποίες ενσωµατώνει στη δική του θεωρία σχετικά µε το «µοντέλο προσκόλλησης για 

το πένθος». Βασική παράµετρος σε αυτό το µοντέλο είναι οι οµοιότητες τις οποίες 

παρουσιάζει σχετικά µε τις αντιδράσεις των ατόµων που χάνουν ένα αγαπηµένο 

πρόσωπο µε αυτές που παρουσιάζουν τα µικρά παιδιά όταν αποχωρίζονται τη µητέρα 

τους. Αναφέρει πως το πένθος είναι µια διαδικασία η οποία έχει κοινά σηµεία µε το 

άγχος του αποχωρισµού, όπου το άτοµο το οποίο πενθεί παρουσιάζει οργή, θυµό και 

κλάµατα επειδή έχει αποχωριστεί από ένα αγαπηµένο του πρόσωπο το οποίο όσο κι 

αν αναζητά δεν θα µπορέσει να ξαναβρεί ποτέ. Μέσα από αυτές τις αντιδράσεις το 

άτοµο απλά προσπαθεί να βρει το αγαπηµένο του πρόσωπο και εν τέλει να το 

ξανασυναντήσει, παρά να αποδεσµευτεί από αυτό για πάντα. Το άτοµο προσπαθεί να 

βρει το χαµένο πρόσωπο στην καθηµερινότητά του καθώς νιώθει έντονα την ανάγκη 

πως δεν θα µπορέσει να επιβιώσει χωρίς αυτό. Ο Bowlby είναι ο πρώτος ίσως που 

αναφέρεται σε κάποια συγκεκριµένα στάδια του πένθους. Αυτά έχουν ως εξής: ένα 

αρχικό µούδιασµα, έλλειψη πίστης ή κατάσταση σοκ, µια αναζήτηση του χαµένου 

προσώπου η οποία συνοδεύεται από αισθήµατα θυµού και διαµαρτυρίας, ένα αίσθηµα 

απόγνωσης και αποδιοργάνωσης το οποίο προκύπτει από την άκαρπη αναζήτηση του 

χαµένου προσώπου συνοδευόµενο από συναισθήµατα κατάθλιψης και τέλος, το 
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αίσθηµα της αναδιοργάνωσης ή της ανάρρωσης καθώς το άτοµο αντιλαµβάνεται πως 

δεν θα µπορέσει να φέρει πίσω στη ζωή το χαµένο πρόσωπο και θα πρέπει να 

συνεχίσει την ζωή του ξανά σε φυσιολογικούς ρυθµούς. Για πρώτη φορά στην 

διεργασία του πένθους συναντούµε τον σηµαντικό ρόλο που παίζει το αίσθηµα του 

θυµού µε σκοπό της µακροπρόθεσµη συναισθηµατική ανάρρωση του πενθούντα 

(Boerner και Wortman , 2001). 

  Τέλος, µε βάση τη θεωρία του Bowlby και τα στάδια του πένθους, έρχεται µια 

ακόµα θεωρία η οποία αναφέρεται σε στάδια διεργασίας του πένθους, αυτή της 

Kübler- Ross. Η Kübler- Ross αναφέρει πως υπάρχουν πέντε διαφορετικά στάδια 

επεξεργασίας του πένθους (τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά σε επόµενο 

κεφάλαιο) όπου το άτοµο αντιδρά αρχικά στην σκέψη του δικού του επερχόµενου 

θανάτου. Τα στάδια αυτά είναι η άρνηση, ο θυµός, η σύγχυση, η κατάθλιψη και 

τέλος, η αποδοχή. Το δικό της µοντέλο παρουσιάζεται ως το δηµοφιλέστερο µοντέλο 

επεξεργασίας του πένθους. Είναι αυτό το οποίο διδάσκεται σε επαγγελµατίες υγείας 

και παρουσιάζεται πιο συχνά στην βιβλιογραφία σχετικά µε την διεργασία του 

πένθους και τα ψυχολογικά και σωµατικά συµπτώµατα που παρουσιάζει το άτοµο 

που πενθεί. Μέσα από αυτά τα συγκεκριµένα στάδια του πένθους έγινε περισσότερο 

κατανοητή η αντίδραση της ∆υτικής κοινωνίας σχετικά µε την απώλεια ενός 

αγαπηµένου προσώπου και τις συναισθηµατικές αντιδράσεις του ατόµου. Οι 

επαγγελµατίες υγείας χρησιµοποιούν τα συγκεκριµένα στάδια για να προσδιορίσουν 

το κατά πόσο το άτοµο το οποίο πενθεί βιώνει το πένθος του φυσιολογικά. Σε πολλές 

περιπτώσεις όµως, επειδή η ακολουθία των συγκεκριµένων σταδίων δεν σηµαίνει 

απαραίτητα πως πρέπει να τηρείται κατά σειρά από το άτοµο, δίνει την εντύπωση πως 

το άτοµο παρουσιάζει δυσλειτουργίες σχετικά µε την επεξεργασία του πένθους. Για 
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παράδειγµα, ένα άτοµο το οποίο δε δείχνει να έχει αποδεχτεί πλήρως το γεγονός της 

απώλειας ενός αγαπηµένου προσώπου µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 

µπορεί να θεωρηθεί πως έχει απλά «βουτηχτεί στο πένθος» και δεν µπορεί να 

συνεχίσει τη ζωή του. Ακόµα και στην περίπτωση που το άτοµο παρουσιάζει για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα το αίσθηµα του θυµού και ακολουθεί ταυτόχρονα 

φαρµακευτική αγωγή, µπορεί να θεωρηθεί ως µια καθήλωση στο συγκεκριµένο 

στάδιο, στο γενικότερο πλαίσιο της επεξεργασίας του πένθους (Boerner και 

Wortman, 2001). 

   Κατά συνέπεια, οι ερευνητές όπως οι Wortman και Silver (1989), κατέληξαν στο 

συµπέρασµα πως τα στάδια του πένθους δεν πρέπει να µεταφράζονται µε βάση τη 

σειρά µε την οποία παρουσιάστηκαν αρχικά από την Kubler- Ross, αλλά πως το κάθε 

άτοµο το οποίο πενθεί, εκτός του ότι βιώνει ατοµικά το πένθος, µπορεί να 

“µεταφέρεται” από το ένα στάδιο στο άλλο ανάλογα µε τις συναισθηµατικές του 

ανάγκες. Μέσα από την εξέταση εµπειρικών ερευνών βρήκαν πως τα άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας τα οποία χάνουν τον/ την σύντροφο τους, παρουσιάζουν 

διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο βιώνουν το πένθος τους, ακόµα και µε το ενδεχόµενο 

να παραλείψουν κάποιο στάδιο. 

   Οι Boerner και Wortman (2001), καταλήγουν πως όντως το άτοµο θα µπορεί να 

µεταπηδά από το ένα στάδιο στο άλλο µε σκοπό να φτάσει στην αποδοχή της 

απώλειας. Στην περίπτωση της απώλειας ενός αγαπηµένου προσώπου θετικά 

συναισθήµατα όπως είναι η χαρά, απουσιάζουν από τη ζωή του πενθούντα. Εάν το 

άτοµο παρουσιάζει µια συναισθηµατική κατάσταση µε έλλειψη έκφρασης κάποιου 

συναισθήµατος και κυρίως αρνητικού, όπως είναι ο θυµός, αυτό αποτελεί ένδειξη 

δυσλειτουργίας της επεξεργασίας του πένθους. Για να µπορέσει το άτοµο να 
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επεξεργαστεί την απώλεια θα πρέπει κατά κύριο λόγο να εκφράσει το συναίσθηµά 

του. Σε περίπτωση που παραµένει προσκολληµένο στην ιδέα του θανόντα δεν θα 

µπορέσει ποτέ να φτάσει στην ιδέα της αποδοχής. Βέβαια, στο µεγαλύτερο ποσοστό 

των πενθούντων, παρατηρείται να καταλήγουν στο στάδιο της αποδοχής και να 

επιστρέφει η ζωή τους σε φυσιολογικούς ρυθµούς.   

   Στην περίπτωση των µικρών παιδιών τα οποία πενθούν δεν υπάρχουν πολλές 

µελέτες, αλλά η µελέτη των Silverman και Nickman (1996, σελ. 73-86) δίνει 

σηµαντικά στοιχεία για την επεξεργασία του πένθους από τα παιδιά µικρής ηλικίας. Η 

έρευνά τους βασίστηκε στην υπόθεση πως η προσκόλληση στο νεκρό πρόσωπο 

µπορεί να µην είναι απαραίτητα αρνητική για τη λειτουργική διεργασία του πένθους. 

Μελετώντας τη συναισθηµατική κατάσταση παιδιών τα οποία είχαν χάσει τους γονείς 

τους, τέσσερις µήνες µετά το θάνατό τους, βρήκαν πως το µεγαλύτερο ποσοστό 

(74%) είχε στενή επαφή µε την ιδέα του γονέα αναφέροντας πως αυτός/ αυτή 

βρισκόταν στον παράδεισο και σε ένα µικρότερο ποσοστό (60%) των παιδιών 

ανέφεραν πως µπορούσαν να µιλάνε µε το νεκρό γονέα τους. Ανέφεραν πως ήξεραν 

ότι ο µπαµπάς ή η µαµά δεν θα τα άφηναν ποτέ µόνα τους και θα είναι πάντα εκεί για 

να τα αγαπούν και να τα συµβουλεύουν αν έχουν κάποιο πρόβληµα. Βέβαια, ένα 

ποσοστό της τάξεως του 50% ανέφερε πως τροµοκρατούνταν στην ιδέα πως ο 

µπαµπάς ή η µαµά τα παρακολουθεί από τον παράδεισο. 

  Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν µε αργά ή γρήγορα το άτοµο φτάνει στο 

στάδιο της αποδοχής. Βέβαια, υπάρχουν και έρευνες οι οποίες δείχνουν πως σε 

κάποιες περιπτώσεις το άτοµο δεν µπορεί να δεχτεί την απώλεια του αγαπηµένου του 

προσώπου. Για παράδειγµα, η έρευνα των Parkes και Weiss(1983, όπως αναφέρεται 

στους Boerner και Wortman , 2001) αναφέρει πως το 61% των ατόµων τα οποία 
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έχασαν τον/ την σύζυγό τους, ακόµα και δύο χρόνια µετά το θάνατο τους δεν 

µπορούσαν να φτάσουν στο στάδιο της αποδοχής. Το ίδιο βρέθηκε και στην έρευνα 

των Lehman και συν. (1987, όπως αναφέρεται στους Boerner και Wortman , 2001) 

όπου ακόµα και τέσσερα µε εφτά χρόνια µετά τον θάνατο του/της συζύγου ή του 

παιδιού από κάποιο ατύχηµα, η αποδοχή της κατάστασης δεν είχε ενδείξεις 

εµφάνισης στα άτοµα που πενθούσαν. Ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν επειδή τα 

άτοµα που έµεναν πίσω, δεν µπορούσαν να δώσουν µια λογική εξήγηση για το 

ατύχηµα το οποίο συνέβη και θεωρούσαν πως ήταν άδικο για να µπορέσουν απλά να 

συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά. Επιπλέον, τα συγκεκριµένα άτοµα παρουσίαζαν 

υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, χαµηλή ποιότητα ζωής, και στην περίπτωση της 

απώλειας του παιδιού, υπήρχαν προβλήµατα στη σχέση των γονιών και αυξηµένος 

αριθµός διαζυγίων σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. 

   “Βιώνω το πένθος µου”, είναι µια έκφραση που συναντάµε όλο και συχνότερα 

σήµερα, και αντιστοιχεί στην επώδυνη εσωτερική διεργασία αποδοχής της απώλειας 

και της µη αναστρεψιµότητάς της. Ωστόσο, η συχνή χρήση της συγκεκριµένης 

έκφρασης δεν πρέπει να φθείρει το νόηµά της. Η πράξη του πένθους απαιτεί χρόνο 

και ενέργεια. Σήµερα, στις δυτικές κοινωνίες, πρόκειται για µια έννοια ζωτικής 

σηµασίας, ιδιαίτερα σε κρίσιµες στιγµές. 

  Σε επόµενο κεφάλαιο θα γίνει λεπτοµερής αναφορά σχετικά µε τα στάδια του 

φυσιολογικού πένθους, καθώς χαρακτηρίζεται ως µια διαδικασία µε αρχή, µέση και 

τέλος. Πριν από την περιγραφή των σταδίων του φυσιολογικού πένθους, θα γίνει 

σχετικά ιστορική αναφορά στις καταστάσεις που το άτοµο πενθεί ή/ και µελαγχολεί. 

Η µελαγχολία και το πένθος παρουσιάστηκαν αρχικά σαν καταστάσεις ταυτόσηµες 

παρά αµφίδροµες.   
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1.2.1.  Η ∆ιεργασία του Φυσιολογικού Πένθους µέσα από Σύγχρονες 

Προσεγγίσεις 

 Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις 

σχετικά µε τη διεργασία του πένθους. Οι ερευνητές σήµερα αναφέρουν πως υπάρχουν 

σύγχρονες θεωρίες, βασισµένες κυρίως στις παραδοσιακές θεωρητικές προσεγγίσεις, 

οι οποίες δίνουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τις αντιδράσεις του 

ατόµου µπροστά στην απώλεια του αγαπηµένου του προσώπου. Όπως αναφέρουν 

συγκεκριµένα οι Dohrenwend και Dohrenwend (1981) στο βιβλίο τους «Stressful life 

events and their contexts», µέσα από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις εµφανίζεται η 

προσέγγιση της αντιµετώπισης του στρες σε θέµατα πένθους (the stress and coping 

approach). Η συγκεκριµένη προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση πως από τη στιγµή 

που συµβαίνει ένα στρεσσογόνο γεγονός στη ζωή του ατόµου, όπως είναι το να χάνει 

ένα αγαπηµένο πρόσωπο, ο τρόπος που θα αντιδράσει τόσο συναισθηµατικά όσο και 

σωµατικά, εξαρτάται από τον βαθµό που θα νιώσει ευάλωτο µπροστά στον 

στρεσσογόνο παράγοντα και τον βαθµό που έχει τις απαραίτητες άµυνες για να 

αντιµετωπίσει την καινούρια κατάσταση µε την απώλεια. Το κατά πόσο ευάλωτο ή 

προετοιµασµένο εµφανίζεται το άτοµο, συνδυάζεται επίσης και µε την φύση της 

καινούριας κατάστασης. Για να µπορέσει, δηλαδή, το άτοµο να προσαρµοστεί στις 

καινούριες συνθήκες, παίζει σηµαντικό ρόλο το κατά πόσο ήταν απρόσµενο το 

περιστατικό του θανάτου, κατά πόσο εµφανίζει το άτοµο γενικότερα ψυχικά θέµατα 

υγείας και κατά πόσο εµφανίζει χαµηλής ποιότητας σωµατική υγεία ή έλλειψη 

κοινωνικής υποστήριξης. 

  Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές δεν µπορούν ακόµα να συµφωνήσουν στο ποιος είναι ο 

παράγοντας ο οποίος θα έχει σαν αποτέλεσµα το άτοµο να καταρρεύσει ψυχικά και 
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σωµατικά µπροστά στην απώλεια του αγαπηµένου του προσώπου. Υποστηρίζουν πως 

όταν το άτοµο παρουσιάζει προβλήµατα υγείας το διάστηµα µετά την απώλεια, είναι 

αποτέλεσµα ενός συνδυασµού παραγόντων. Για παράδειγµα, ένας ξαφνικός θάνατος 

θεωρείται πως προκαλεί περισσότερα ψυχικά και σωµατικά προβλήµατα για το άτοµο 

το οποίο έχει να αντιµετωπίσει τον χαµό ενός αγαπηµένου προσώπου, σε σύγκριση µε 

έναν θάνατο ο οποίος παρουσιαζόταν αναµενόµενος µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα. 

Ακόµα και στην περίπτωση του θανάτου ενός ηλικιωµένου ατόµου, οι έρευνες έχουν 

δείξει πως τα πενθούντα άτοµα µπορεί να αντιµετώπιζαν την κατάσταση σαν να ήταν 

κάτι φυσιολογικό να συµβεί, παρ’ όλα αυτά   αντέδρασαν σαν να συνέβη κάτι 

πραγµατικά απρόσµενο. Οι αντιδράσεις, δηλαδή, µπροστά στο χαµό ενός 

ηλικιωµένου ή ενός ατόµου νεαρής ηλικίας, συνοδεύονταν από το συναίσθηµα του 

απρόσµενου. Σε φυσιολογικές συνθήκες όµως είναι αναµενόµενο να πεθαίνει ένα 

άτοµο µεγάλης ηλικίας καθώς είναι η νόρµα στην καθηµερινή ζωή (Boerner και 

Wortman , 2001). 

  Με την σειρά της η Stroebe (2009), αναφέρει πως η προσέγγιση σχετικά µε την 

αντιµετώπιση του στρες είναι πολύ σηµαντική καθώς αναφέρεται στους παράγοντες 

πλαισίου εµφάνισης του στρες (κατάσταση σωµατικής και ψυχικής υγείας, κοινωνική 

υποστήριξη) µετά το χαµό ενός αγαπηµένου προσώπου καθώς δίνει και το περιθώριο 

να προστεθούν επιπλέον παράγοντες που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του στρες. 

Η Stroebe θεωρεί πως το άτοµο δεν έχει να αντιµετωπίσει την απώλεια του 

αγαπηµένου προσώπου αλλά και την οργάνωση της δικής του ζωής µετά την 

απώλεια. Έτσι, προτείνει µια προσέγγιση µε δυο διαφορετικά µοντέλα σχετικά µε την 

επεξεργασία του πένθους: το µοντέλο προσανατολισµού της απώλειας (loss- oriented 

coping), όπου το άτοµο προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα συναισθήµατα που 
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συνοδεύουν την κατάσταση της απώλειας του αγαπηµένου προσώπου και το µοντέλο 

προσανατολισµού της οργάνωσης (restoration- oriented coping), όπου το άτοµο 

προσπαθεί να αντιµετωπίσει τον πόνο που βιώνει εξαιτίας της απώλειας µέσα από την 

ενασχόλησή του µε πράγµατα της καθηµερινότητας τα οποία θα του δώσουν την 

δυνατότητα να συνεχίσει µε ένα ψυχικά υγιή τρόπο την ζωή του. Αυτό το διπλό 

µοντέλο δίνει την δυνατότητα στο άτοµο να πενθεί και να συνεχίζει την ζωή του 

ταυτόχρονα. Καταναλώνει ενέργεια και για την εξωτερίκευση των συναισθηµάτων 

πόνου λόγω του πένθους και για την τακτοποίηση των καθηµερινών αναγκών του που 

θα το βοηθήσουν µακροπρόθεσµα  να νιώσει ασφάλεια ξανά. Για να µπορέσει το 

άτοµο να ξεπεράσει τα αρνητικά συναισθήµατα θα πρέπει να ακολουθήσει τις 

συµπεριφορές που πρεσβεύει το παραπάνω διπλό µοντέλο. 

  Σχετικά µε τη σηµασία του διπλού µοντέλου, η έρευνα της Stroebe (2009), έδειξε 

πως οι µητέρες οι οποίες είχαν χάσει τα παιδιά τους παρουσιάζονταν περισσότερο 

αποπροσανατολισµένες σχετικά µε την απώλεια του παιδιού τους σε σύγκριση µε 

τους συζύγους και πατέρες των παιδιών τους. Αξιοσηµείωτο είναι πως οι άντρες 

παρουσίαζαν δυσκολίες στο να εκφράσουν το συναίσθηµά τους, γι’ αυτό και 

παρουσιάζονταν λιγότερο αποπροσανατολισµένοι σε σύγκριση µε τις µητέρες. Μέσα 

από µια πρακτική παρέµβασης για την έκφραση του συναισθήµατος, οι άντρες 

παρουσιάστηκαν περισσότερο αποπροσανατολισµένοι, ενώ οι µητέρες µπόρεσαν να 

ανταποκριθούν καλύτερα στο µοντέλο προσανατολισµού της οργάνωσης, καθώς 

εξέφραζαν τα συναισθήµατα πόνου αλλά δεν είχαν το κίνητρο για να µπορέσουν να 

ανασυγκροτήσουν και να οργανώσουν την ζωή τους ξανά µετά την απώλεια του 

παιδιού τους. Τέλος, µέσα από την συγκεκριµένη προσέγγιση µπόρεσαν να 

παρουσιαστούν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι συµβάλλουν στην διαδικασίες 
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επεξεργασίας του πένθους, όπως είναι το φύλο και η αντίδραση αναφορικά µε την 

διαδικασία προσανατολισµού στην απώλεια και την διαδικασία προσανατολισµού της 

οργάνωσης. Αυτό που προτείνει η Stroebe (2009) είναι πως θα πρέπει να εξεταστεί 

περαιτέρω το κατά πόσο οι άνδρες και οι γυναίκες µπορούν αφενός να υιοθετήσουν 

µε ευκολία τα συγκεκριµένα µοντέλα, αφετέρου αν θα παρουσιάσουν ή όχι µεταβολές 

στη συναισθηµατική τους κατάσταση και στην οργάνωση της ζωής, µετά τον χαµό 

του παιδιού τους. 

  Στη συνέχεια, πέρα από την θεωρία αντιµετώπισης του στρες, έχουµε σύγχρονες 

θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες αναφέρονται στην παραδοσιακή θεωρία της 

προσκόλλησης του Bowlby και στο πώς επιδρά στο άτοµο που πενθεί. Όπως 

αναφέρουν συγκεκριµένα οι  Prigerson, Bierhals, Kasl, Reynolds, Frank, και Jacobs 

(1997), οι άνθρωποι τείνουν να παρουσιάζουν ένα παρατεταµένο πένθος ως 

αντίδραση στην απώλεια του/ της συντρόφου τους, η οποία αντίδραση είναι 

επηρεασµένη από τη θεωρία την προσκόλλησης. Αναφέρουν πως το άτοµο που 

πενθεί παρουσιάζει µια ψυχική αντίδραση διαφορετική από αυτή που εµφανίζεται στα 

πλαίσια του φυσιολογικού πένθους, µια αντίδραση που αποκαλούν τραυµατικό 

πένθος, η οποία παρουσιάζει διαφορετικά συµπτώµατα από την κατάθλιψη που 

υπάρχει στο φυσιολογικό πένθος, µε προσκόλληση συνεχώς σε σκέψεις για το άτοµο 

που πέθανε. Στην έρευνά τους σε άτοµα µεγάλης ηλικίας που έχασαν τους/ τις 

συντρόφους τους βρήκαν πως τα συµπτώµατα του τραυµατικού πένθους υπήρχαν 

ακόµα και έξι µήνες µετά την απώλεια, εµφάνισαν σοβαρά προβλήµατα υγείας όπως 

καρκίνο, υψηλή αρτηριακή πίεση και γενικά καρδιολογικά επεισόδια ένα χρόνο µετά 

την απώλεια. Με γνώµονα τις ψυχικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις των ατόµων, 

συσχετίζουν τις αντιδράσεις των παιδιών µπροστά στην απώλεια ενός αγαπηµένου 
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προσώπου, όπως είναι ο γονέας, και αναφέρουν πως όταν µια σχέση η οποία 

χαρακτηρίζεται από ισορροπία και θετικά συναισθήµατα, σταµατήσει να υφίσταται 

εξαιτίας του θανάτου, τότε εµφανίζεται µια αντίδραση υπερβολικής εξάρτησης ως 

συνέπεια του τραυµατικού πένθους. 

  Ολοκληρώνοντας, µια ακόµα σύγχρονη προσέγγιση σχετικά µε την απώλεια είναι 

αυτή της θεωρίας του τραύµατος (trauma theory) µε σκοπό να γίνουν κατανοητές οι 

διαφορετικές αντιδράσεις των ατόµων στην επεξεργασία του πένθους. Οι ερευνητές 

αναφέρουν πως το άτοµο µπροστά στην απώλεια θα παρουσιάσει παρατεταµένο 

πένθος εάν οι βασικές απόψεις και στάσεις του για τη ζωή οργανώνονταν µε βάση το 

άτοµο το οποίο πέθανε. Για παράδειγµα, στην περίπτωση που η απώλεια είναι ένα 

εντελώς ξαφνικό γεγονός, το άτοµο που µένει πίσω θα τραυµατιστεί περισσότερο από 

όλα εξαιτίας της αδυναµίας του να ελέγξει τις καινούριες συνθήκες ζωής τις οποίες 

θεωρούσε δεδοµένες µαζί µε το άτοµο το οποίο ήταν στην ζωή. Εάν το άτοµο 

µοιράζεται την ζωή του µε ένα άλλο άτοµο το οποίο του προσφέρει ασφάλεια σε 

βασικές ιδέες όπως πως η ζωή είναι δίκαιη και µε νόηµα, ο κόσµος είναι 

προβλεπόµενος και ελεγχόµενος, υπάρχει το αίσθηµα της εµπιστοσύνης και ένα 

καταφύγιο στην σχέση, τότε ο θάνατος του ατόµου θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις στη 

ζωή του ατόµου που µένει πίσω. Ειδικά στις περιπτώσεις που ο θάνατος είναι 

αποτέλεσµα κάποια εσκεµµένης συµπεριφοράς, δηλαδή στην περίπτωση κάποιας 

δολοφονίας, τότε το αίσθηµα της αδικίας και το τραύµα του ατόµου που µένει πίσω 

είναι πολύ µεγαλύτερο για να µπορέσει να ανταποκριθεί µε ευκολία στις καινούριες 

συνθήκες. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πενθών παρουσιάζει συµπτώµατα της 

µετατραυµατικής διαταραχής, όπως είναι οι εφιάλτες και οι παρεισφρητικές σκέψεις 

(Janoff- Bulman, 1992). 
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  Εποµένως, γίνεται κατανοητό πως µέσα από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, 

έρχονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις για να µελετήσουν τις διαδικασίες που είναι 

απαραίτητες για την επεξεργασία του πένθους. Σε κάθε περίπτωση εµφανίζεται ένας 

καινούριος παράγοντας, ο οποίος είναι διαφορετικός και απρόβλεπτος, σχετικά µε το 

πώς αντιδρά το άτοµο µπροστά στην απώλεια. Μέχρι και σήµερα, δεν έχουν 

αποσαφηνιστεί ακόµα τα απαραίτητα χρονικά όρια που χρειάζεται το άτοµο για να 

µπορέσει να συνεχίσει φυσιολογικά τη ζωή του. 
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1.3.  Πένθος και Μελαγχολία 

  Ο Sigmund Freud (1917, όπως αναφέρεται στην Bacque, 1997) εγκαινιάζει έναν 

αληθινά επιστηµονικό διάλογο σχετικά µε το πένθος. Ήδη από το 1911, ο Abraham 

(1975) κάνει λόγο για πρώτη φορά περί οµοιότητας µεταξύ πένθους και µελαγχολίας. 

Κατά την άποψή του (όπως αναφέρεται στην Bacque, 1997), η µελαγχολία µπορεί να 

προσδιοριστεί ως µια «εσωτερική αιµορραγία», αληθινή κένωση του ψυχισµού, που 

οφείλεται στην απώλεια του εξιδανικευµένου αντικειµένου αγάπης. Η απώλεια αυτή 

είναι οριστική και πολύ πιο ριζική από το θάνατο. ∆ιότι ο θάνατος του άλλου µπορεί 

να υποστεί έναν επαναπροσδιορισµό των συναισθηµατικών επενδύσεων, ενώ η 

απώλεια του Εγώ δεν επιδέχεται καµία επανόρθωση. Γι’ αυτό και µεταφράζεται µε 

µια γενικευµένη απαισιοδοξία και µια παραληρηµατική προσµονή της έσχατης 

τιµωρίας, εν αντιθέσει µε το πένθος, που µπορεί να οδηγήσει στην εσωτερίκευση του 

αντικειµένου της αγάπης. Το αντικείµενο µπορεί να χαθεί, όµως η δυνατότητα 

αγάπης για ένα νέο αντικείµενο έχει διατηρηθεί. Στη µελαγχολία, η παθολογική 

κατάθλιψη έχει να κάνει µε το ίδιο το υποκείµενο, το οποίο αισθάνεται ολόκληρο, ή 

µέρος τού Εγώ του, νεκρωµένο. «Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σκιά του αντικειµένου 

πέφτει πάνω στο Εγώ», θα πει χαρακτηριστικά ο Freud λίγο αργότερα. Στο πένθος ο 

κόσµος φτωχαίνει, αφού το αγαπηµένο πρόσωπο έχει χαθεί. 

  Ο Freud, ερευνώντας το θέµα ήδη από το 1892, θα αναπτύξει, ως γνωστόν, το 

συστηµατικό διαχωρισµό πένθους και µελαγχολίας. Το 1917, δηµοσιεύει ένα 

καθοριστικής σηµασίας άρθρο, µε τίτλο «Mourning and Melancholia» (Πένθος και 

Μελαγχολία), η σπουδαιότητα του οποίου έγκειται στη διαβεβαίωση ότι το πένθος 

είναι φυσιολογικό. Υποστηρίζει, επίσης, ότι από πολλές απόψεις, το πένθος 

παρουσιάζει οµοιότητες µε την ψυχωσική µελαγχολία. Η καταθλιπτική διάθεση, η 
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έλλειψη ενδιαφέροντος για τον εξωτερικό κόσµο, η αναστολή σχετικά µε την 

δραστηριότητα του ατόµου, αποτελούν χαρακτηριστικά κοινά και στις δύο 

περιπτώσεις. Ποτέ, ωστόσο, το πένθος δεν φτάνει µέχρι την αυτοϋποτίµηση, τις 

αυτοµοµφές και τους αυτοδιασυρµούς του µελαγχολικού, οι οποίες πολλές φορές 

προδίδουν ένα αληθινό παραλήρηµα προσµονής τιµωρίας ή αυτοκαταστροφικών 

τάσεων. 

  Για τον Freud,το πένθος είναι «η αντίδραση στην απώλεια ενός αγαπηµένου 

προσώπου ή µιας αφηρηµένης ιδέας που το υποκαθιστά, όπως η πατρίδα, η 

ελευθερία, το ιδεατό, και τα λοιπά». Πρόκειται για αντίδραση απέναντι σε µια 

πραγµατική απώλεια, η οποία, στην προσπάθεια αναζήτησης λύσης, παρασύρει τον 

ψυχισµό σε µια διαδικασία αποδοχής, στην διεργασία του πένθους, όπως την 

ονοµάζει ο Freud. 

   Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως ο Freud υποστηρίζει πως το άτοµο βρίσκει την 

ταυτότητα και τον ρόλο του φύλου του µέσα από µια διεργασία πένθους όπως 

αναφέρει η Judith Butler στο βιβλίο της «Αναταραχή Φύλου» (2009). Συγκεκριµένα 

αποµονώνει τον µηχανισµό της µελαγχολίας ως ουσιώδη για τον «σχηµατισµό του 

εγώ» και του «χαρακτήρα», αλλά απλώς υπαινίσσεται την εκκεντρικότητα της 

µελαγχολίας για το φύλο. Στο κείµενο του «το Εγώ και Id» (1923, όπως αναφέρεται 

στην Bacque, 1997), αναπτύσσει τη δοµή του πένθους ως αρχική δοµή του 

σχηµατισµού του εγώ, θέση της οποίας ίχνη µπορούµε να βρούµε ήδη στο δοκίµιο 

του «Πένθος και µελαγχολία» (1917, όπως αναφέρεται στην Bacque, 1997).  Στην 

εµπειρία της απώλειας ενός άλλου ανθρώπινου όντος που έχουµε αγαπήσει, 

υποστηρίζει ο Freud, το εγώ λέγεται ότι ενσωµατώνει αυτόν τον άλλο στην ίδια τη 

δοµή του, παίρνοντας γνωρίσµατα του άλλου και «διατηρώντας» τον µέσω µαγικών 
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πράξεων µίµησης. Η απώλεια του άλλου που επιθυµούµε και αγαπάµε ξεπερνιέται 

µέσα από µια ειδική πράξη ταύτισης, η οποία επιδιώκει να περιθάλψει τον άλλο µέσα 

στην ίδια τη δοµή του εαυτού: « Καταφεύγοντας, λοιπόν, στο εγώ, η αγάπη γλυτώνει 

από το θάνατο». Η ταύτιση αυτή δεν είναι απλώς στιγµιαία ή περιστασιακή, αλλά 

γίνεται µια νέα δοµή ταυτότητας ·  ο άλλος γίνεται πράγµατι µέρος του εγώ µέσω της 

µόνιµης εσωτερίκευσης των γνωρισµάτων του. Σε περιπτώσεις τις οποίες µια 

αµφίθυµη σχέση διακόπτεται από την απώλεια, η αµφιθυµία αυτή εσωτερικεύεται ως 

αυτοκριτική ή αυτοεξευτελιστική διάθεση, στην οποία ο ρόλος του άλλου τώρα 

καταλαµβάνεται και σκηνοθετείται από το ίδιο το εγώ: « Η ναρκισσιστική ταύτιση µε 

το αντικείµενο υποκαθιστά τότε την ερωτική κάθεξη, µε αποτέλεσµα η σχέση αγάπης 

να µη χρειάζεται να εγκαταλειφθεί, παρά τη σύγκρουση µε το αγαπηµένο πρόσωπο». 

Αργότερα ο Freud κάνει σαφές ότι η δυσκολία εσωτερίκευσης και διατήρησης των 

χαµένων αγαπηµένων είναι κοµβική για το σχηµατισµό του εγώ και την «επιλογή 

αντικειµένου» του. Στο κείµενο το Εγώ και το Id, ο Freud αναφέρεται σε αυτή τη 

διαδικασία εσωτερίκευσης που περιγράφεται στο «Πένθος και µελαγχολία» και 

παρατηρεί πως η υποκατάσταση του χαµένου αντικειµένου παίζει πολύ µεγάλη 

σηµασία για την διαµόρφωση του χαρακτήρα. 
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1.4. Τα Στάδια του Φυσιολογικού Πένθους 

  Οι περισσότερες διαταραχές που επιφέρει η απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου 

είναι γνωστές από παλιά. Ορισµένες µάλιστα απέκτησαν ανθρωπολογική υπόσταση 

και αποτελούν κοινωνικές ενδείξεις πένθους. Για παράδειγµα, η γενειάδα, το 

ξερίζωµα των µαλλιών ή των φρυδιών, οι θρηνωδίες ακόµα και τα µοιρολόγια που 

αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Το κλάµα είναι η πρωταρχική διέξοδος στις 

καταστάσεις απόγνωσης (Bacque, 1997). 

  Προφανώς και δε θυµόµαστε τη στιγµή που γεννηθήκαµε. Το στοιχείο που 

χαρακτηρίζει την έναρξη της ζωής όµως, είναι το κλάµα του µωρού. Το κλάµα, το 

οποίο συνδυάζεται µε αρνητικές, τις περισσότερες φορές καταστάσεις, είναι αυτό που 

επισηµάνει πως ο µικρός οργανισµός παίρνει την πρώτη ανάσα ζωής. Όπως πολύ 

σωστά τόνισε ο Επίκουρος στην αρχαιότητα «Η γέννηση είναι η αρχή του θανάτου» 

(Yalom, 2011). Μπορεί να προκύπτει ένας περίπλοκος συλλογισµός, το συµπέρασµα 

όµως είναι το εξής: το κλάµα είναι απαραίτητο για να ζήσουµε και είναι η πρώτη 

πράξη που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο κατά την γέννησή του και ίσως η τελευταία 

πράξη στον θάνατό του, αν όχι για αυτόν, σίγουρα για τα άτοµα που µένουν πίσω και 

έχασαν ένα αγαπηµένο πρόσωπο. Θα χρειαστεί να πενθήσουν, να εκφράσουν τη λύπη 

για την απώλεια, για να µπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους σε φυσιολογικούς 

ξανά ρυθµούς, µε την πάροδο του χρόνου.  

  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, το πένθος χαρακτηρίζεται από 

κάποια στάδια, τα οποία το άτοµο που πενθεί θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσει 

για να µπορέσει µετά από κάποιο χρονικό σηµείο να συνεχίσει τη ζωή του σε 

φυσιολογικούς ρυθµούς ξανά. Σήµερα, το µοντέλο των πέντε σταδίων του 

φυσιολογικού πένθους το οποίο εισήγαγε η Elisabeth Kübler – Ross επηρεασµένη 
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από την παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση του Bowlby σχετικά µε τις ψυχολογικές 

και συναισθηµατικές αντιδράσεις του ατόµου στα πλαίσια της θεωρίας της 

προσκόλλησης, αποτελεί το δηµοφιλέστερο µοντέλο για την περιγραφή των 

ψυχολογικών, σωµατικών και συναισθηµατικών αντιδράσεων του ατόµου που πενθεί 

για την απώλεια του αγαπηµένου του προσώπου. 

  Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρει η Kubler- Ross στο βιβλίο της “On Death and 

Dying” (1969), τα πέντε στάδια του πένθους συµπεριλαµβάνουν συναισθήµατα όπως 

την άρνηση, το θυµό, τη σύγχυση, την κατάθλιψη και  τέλος, την αποδοχή. Το 

σηµαντικότερο που εκφράζει η θεωρία της Kubler- Ross, είναι πως τα συγκεκριµένα 

στάδια δεν εµφανίζονται ολοκληρωµένα σαν καταστάσεις, ούτε ακολουθούν πάντα 

την ίδια χρονολογική σειρά. Εµφανίζονται κάθε φορά που το άτοµο είναι αντιµέτωπο 

µε µια απώλεια, ασθένεια ή θάνατο. Ο τρόπος που το άτοµο θα βιώσει τα πέντε αυτά 

στάδια είναι µοναδικός όσο και το ίδιο το άτοµο. 

  Τα στάδια τα συναντούµε συχνά στη βιβλιογραφία µε το ακρωνύµιο DABDA 

(Denial- Anger- Bargaining- Depression- Acceptance) και η Kubler- Ross τα 

χρησιµοποίησε για πρώτη φορά µέσα από την έρευνά της σε ασθενείς οι οποίοι 

βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο της ασθένειάς τους. Μετά τα εισήγαγε και σε άλλες 

επίπονες για το άτοµο συναισθηµατικές καταστάσεις, όπως είναι απόρριψη από 

κάποιον που µας ενδιαφέρει, το τέλος µιας σχέσης ή ένα διαζύγιο, ο εθισµός σε 

ναρκωτικές ουσίες, η ποινή της φυλάκισης, το ξεκίνηµα µιας θανατηφόρας ασθένειας 

ή µιας χρόνιας ασθένειας, µια διάγνωση σχετική µε την ανικανότητα του ατόµου για 

αναπαραγωγή, καθώς και µια φυσική καταστροφή (Santrock, 2007). 

  Η  Ε. Kubler- Ross µαζί µε τον D. Kessler (2005), παρουσιάζουν επιγραµµατικά τα 

στάδια του πένθους και τα χαρακτηριστικά του. Πιο συνοπτικά (βλέπε παρακάτω για 
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λεπτοµερή περιγραφή των σταδίων), αρχικά στην περίπτωση της άρνησης, το άτοµο 

χρησιµοποιεί τον συγκεκριµένο αµυντικό µηχανισµό καθώς δεν µπορεί να αντιληφθεί 

το συναισθηµατικό κόστος που θα του αποφέρει η απώλεια. Η άρνηση παρουσιάζεται 

είτε συνειδητή είτε ασυνείδητη µε συµπεριφορές οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσµα την 

άρνηση των πραγµατικών γεγονότων, των καθηµερινών πληροφοριών και της 

πραγµατικότητας της κατάστασης. Γενικότερα το άτοµο νιώθει πως έχει µείνει µόνο 

του στον κόσµο µε µοναδική συντροφιά το θάνατο. Περνώντας από το πρώτο στο 

δεύτερο στάδιο, αυτό του θυµού, το άτοµο αναγνωρίζει πως δεν µπορεί να βρίσκεται 

σε άρνηση καθώς δεν είναι λειτουργική για την καθηµερινότητά του και δεν µπορεί, 

έτσι κι αλλιώς, να συνεχίσει την ζωή του σύµφωνα µε τους παρελθοντικούς 

φυσιολογικούς του ρυθµούς. Στα πλαίσια του θυµού, το άτοµο παρουσιάζεται 

θυµωµένο είτε µε τον ίδιο του τον εαυτό, είτε µε τους άλλους και κυρίως µε τα 

κοντινά του πρόσωπα. ∆εν µπορεί να  δείξει ένα ήρεµο ενδιαφέρον για την 

κατάσταση την οποία επικρατεί, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ δύσκολο για τα άτοµα 

που το περιβάλλουν να µπορέσουν να βρουν έναν ήπιο τρόπο επικοινωνίας για να 

στηρίξουν τον πενθούντα. Στο τρίτο στάδιο της σύγχυσης, το άτοµο παρουσιάζει έναν 

µελλοντοκεντρικό χαρακτήρα, στον οποίο προσπαθεί µε τις σκέψεις και τις πράξεις 

του να αναβάλλει ή να αποτρέψει τον δικό του µελλοντικό θάνατο. Στο στάδιο της 

σύγχυσης είναι πολύ πιθανό το άτοµο να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, ακολουθώντας 

για παράδειγµα, έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, για να µπορέσει να κερδίσει λίγο 

περισσότερο χρόνο ζωής ή σε περιπτώσεις που υπάρχει το τέλος µιας σχέσης, να 

θέλει να «παραµείνει φίλος» µε το άλλο άτοµο, δίνοντας έτσι µια συνέχεια µε 

διαφορετική µορφή, στην σχέση που είχε µέχρι πρώτα. Λίγο πριν το τέλος των πέντε 

σταδίων του πένθους, έχουµε το στάδιο της κατάθλιψης. Το άτοµο αντιλαµβάνεται 

σιγά – σιγά πως έχει συµβεί κάτι τραγικό στην ζωή του και αρχίζει και αποµονώνεται 
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στον εαυτό του µε σκοπό να θρηνήσει, αποφεύγοντας τις κοινωνικές συναναστροφές. 

Σε αυτή τη φάση, µένοντας το άτοµο µόνο µε τις σχετικές µε την απώλεια σκέψεις, θα 

µπορέσει να τις επεξεργαστεί και κατά συνέπεια, να αποδεσµευτεί από αυτές. Στο 

στάδιο της κατάθλιψης δεν πρέπει ο περίγυρος του πενθούντα να προσπαθήσει να 

µεταφέρει θετικά συναισθήµατα καθώς δεν θα είναι αφενός λειτουργικά, αφετέρου το 

άτοµο θα πρέπει να κλάψει και να εξωτερικεύσει µε την µορφή της κατάθλιψης τον 

πόνο του για την απώλεια, για να µπορέσει να οδηγηθεί στο επόµενο και τελευταίο 

στάδιο της αποδοχής. Έτσι, µετά από τον άρνηση, τον θυµό, την σύγχυση και την 

κατάθλιψη, ολοκληρώνεται η πένθιµη περίοδος µε την αποδοχή της κατάστασης. 

Στην περίπτωση που το άτοµο έχει χάσει κάποιο αγαπηµένο πρόσωπο, νιώθει πως 

πλέον θα πρέπει να αποδεχτεί την κατάσταση και  να δώσει αγάπη στα άτοµα που 

έχουν αποµείνει γύρω του. Εάν είναι το ίδιο το άτοµο ένα στάδιο πριν τον θάνατο, 

προσπαθεί να περάσει όσο το δυνατό περισσότερο ποιοτικό χρόνο µε τα άτοµα που 

αγαπά για να µπορέσει να εξισορροπήσει τα θετικά µε τα αρνητικά συναισθήµατα. 

Στην περίπτωση που έχουµε το τέλος µιας σχέσης, το άτοµο έχει µια συµπεριφορά 

που δείχνει πως είναι έτοιµο για ένα καινούριο ξεκίνηµα. 

  Αξίζει να αναφερθεί πως οι Karami, Ghasemzadeh, Saadat,  Mazaheri, και, 

Zandipour,  (2012), µε βάση την θεωρία της Kubler- Ross για τα στάδια του πένθους 

και τον αντίκτυπο που έχει στα παιδιά στην περίπτωση της απώλειας της 

οικογενειακής ισορροπίας µε την µορφή ενός διαζυγίου, εξηγούν τις συναισθηµατικές 

αντιδράσεις των παιδιών σε κάθε στάδιο. Συγκεκριµένα αναφέρουν τις πιο 

συνηθισµένες αντιδράσεις των παιδιών στο πέρασµα από το ένα στάδιο στο άλλο, 

µέχρι την αποδοχή. Στο στάδιο της άρνησης, τα παιδιά πιστεύουν πως οι γονείς τους 

θα είναι ξανά µαζί ή θα αλλάξουν γνώµη σχετικά µε το διαζύγιο. Στο επόµενο στάδιο 
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του θυµού, τα παιδιά παρουσιάζουν αισθήµατα οργής προσπαθώντας να 

κατηγορήσουν κάποιον άλλο για το αποτέλεσµα του διαζυγίου, που στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι ο ένας από τους δύο γονείς, και κυρίως αυτός που 

αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι και να αποχωριστεί τα παιδιά. Στο στάδιο της 

σύγχυσης το παιδί προσπαθεί να αποµονώσει τα αρνητικά συναισθήµατα δίνοντας 

προτεραιότητα στα θετικά, µέσα από συµπεριφορές οι οποίες κατά τη γνώµη του θα 

οδηγήσουν σε αλλαγή της κατάστασης. Το παιδί έχει ένα αίσθηµα ευθύνης για το 

διαζύγιο µε αποτέλεσµα να συµµορφώνεται στις καθηµερινές του υποχρεώσεις πιο 

επιµελώς από ποτέ, καθώς θεωρεί πως η δική του συµπεριφορά θα µπορέσει να 

επηρεάσει την διαδικασία του διαζυγίου. Στο στάδιο της κατάθλιψης, το παιδί 

εµφανίζει συµπτώµατα κατάθλιψης από την στιγµή που αντιλαµβάνεται πως δεν 

µπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση και πως είναι θέµα χρόνου µέχρι 

να αποχωριστεί τον έναν από τους δύο γονείς. Το µεγαλύτερο αρνητικό συναίσθηµα 

έρχεται την στιγµή που το παιδί αναγνωρίζει πως µε τις δικές του δυνάµεις δεν 

µπόρεσε να αποτρέψει το άσχηµο για αυτό γεγονός. Οι γονείς  σε αυτό το στάδιο 

οφείλουν να αφήσουν το παιδί να µελαγχολεί και να εξωτερικεύει τα αρνητικά του 

συναισθήµατα καθώς είναι ο µόνος τρόπος για να ελέγξουν την κατάσταση. Η 

στήριξή τους θα είναι αρκετή εφόσον θα µπορέσουν να δείξουν στο παιδί την 

κατανόησή τους για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και την ανικανότητά τους 

να αλλάξουν την κατάσταση. Τέλος, στο στάδιο της αποδοχής, το παιδί δεν 

παρουσιάζεται απαραίτητα χαρούµενο µε την κατάληξη της κατάστασης. Η αποδοχή 

στην περίπτωση του διαζυγίου είναι πως το παιδί ξεπερνά την καταθλιπτική διάθεση 

που εµφάνιζε πριν το διαζύγιο και πλέον αρχίζει να συνηθίζει στην ιδέα του 

διαζυγίου. Από τη στιγµή που οι γονείς θα µπορέσουν να συνεχίσουν σε 

φυσιολογικούς ρυθµούς ξανά τη ζωή τους µετά το διαζύγιο, θα µπορέσει και το παιδί 
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να µπει στους δικούς του φυσιολογικούς ρυθµούς, αποδεχόµενο την καινούρια 

κατάσταση. 

   Περνώντας από την Kübler- Ross και το βιβλίο της µε τον Kessler  “On Grief and 

Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss” (2005), σε 

πιο πρόσφατες θεωρίες σχετικά µε τα στάδια του φυσιολογικού πένθους, θα βρούµε 

τις υποθέσεις της Kübler- Ross να είναι διαχρονικές και αµετάβλητες. Όπως αναφέρει 

η Bacque (1997) στο δεύτερο κεφάλαιο «Το φυσιολογικό πένθος» του βιβλίου της, το 

άτοµο που πενθεί αδυνατεί να εκδηλώσει οποιαδήποτε αντίδραση εάν προηγουµένως 

δεν έχει συνειδητοποιήσει τη µεγάλη αλλαγή που του προκάλεσε η απώλεια. Για αυτό 

το λόγο γίνεται  αναφορά από τους ειδικούς σε στάδια του πένθους, τα οποία 

σηµατοδοτούν µια εξελικτική πορεία, που δεν είναι ούτε απλή ούτε δεδοµένη, και 

ονοµάζεται «εγγραφή της απώλειας». 

  Σύµφωνα µε τη συγγραφέα, το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην Συνειδητοποίηση 

της Απώλειας. Το να συνειδητοποιήσει το άτοµο πως έχει µια απώλεια δεν αποτελεί 

διαδικασία που συντελείται αµέσως. Είναι οι περιπτώσεις που θα ακούσουµε το 

άτοµο να λέει χαρακτηριστικές φράσεις του τύπου «.. Όχι, δεν είναι δυνατόν! ∆εν το 

πιστεύω…». Τα πρώτα λόγια, µετά την ανακοίνωση του θανάτου, εκφράζουν 

αµφισβήτηση και άρνηση. Οι παρόντες µένουν άφωνοι. Άλλοι καταρρέουν. Άλλοι 

συνεχίζουν φυσιολογικά τη δουλειά τους σαν να µην έχει συµβεί κάτι ή σαν να µην 

µπορούν να καταλάβουν τι έχει συµβεί. Αυτή η πραγµατική αδυναµία σύλληψης του 

γεγονότος καλείται στην ψυχολογία «αντιληπτική δυσλειτουργία». Κάθε ψυχική 

λειτουργία είναι µπλοκαρισµένη. Το άτοµο φαίνεται να αδυνατεί να χρησιµοποιήσει 

τη νόησή του. Πολύ συχνά, µια ακαθόριστη αίσθηση του µοιραίου κυριεύει αυτόν 

που πενθεί, ώστε µοιάζει να θέλει να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Το παράδοξο είναι ότι 
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επιθυµεί να επιστρέψει στο παρελθόν, υποκρινόµενος ότι δεν έχει ακόµα 

πληροφορηθεί το συµβάν. 

  Παρουσιάζουν τότε κάποιες αυθόρµητες αντιδράσεις που για τα άτοµα του στενού 

περιβάλλοντος του πενθούντος, µοιάζουν ασυνήθιστες ή ακόµα και αψυχολόγητες : 

αναζήτηση αντικειµένων µε καθησυχαστική επίδραση ή αποδείξεων της ύπαρξης του 

άλλου, φυγή που σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι και υστερική µε την έννοια 

της ψυχοαποσύνδεσης (το άτοµο φεύγει για κάποιο ταξίδι και συµπεριφέρεται σαν να 

µην έχει συµβεί τίποτα το αρνητικό που το ώθησε σε αυτή τη φυγή). 

  Αυτή η παθητική φάση αδυναµίας και άρνησης µπορεί να διαρκέσει ώρες ή, 

σπανιότερα, µέρες. Στη συνέχεια, η συνειδητοποίηση είναι αναπόφευκτη. 

  Ακολουθεί το στάδιο της Άρνησης. Η «αντιληπτική δυσλειτουργία» συνοδεύεται 

από µια γενικότερη επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του πενθούντος. 

Παρατηρείται µια πραγµατική «κατάσταση κλονισµού» στο σώµα του, η οποία 

πλήττει σηµαντικές οργανικές λειτουργίες. Η απώλεια ύπνου κατά τις πρώτες νύχτες, 

η απώλεια όρεξης, η καθολική απώλεια ενέργειας είναι τα πιο συνηθισµένα 

συµπτώµατα. Είναι, ωστόσο, δυνατόν αυτή η ατελείωτη κόπωση να παραχωρήσει τη 

θέση της σε κάποια ερωτήµατα, διστακτικά στην αρχή, και ίσως, πιο επιτακτικά στη 

συνέχεια : «Γιατί αυτός; Γιατί σ’ εµένα; Γιατί τώρα;». Οι ερωτήσεις αυτές 

υποδεικνύουν ότι η πληροφορία έχει αφοµοιωθεί πλήρως. Υπάρχει ωστόσο ο 

κίνδυνος να υπερισχύσει τη δεδοµένη στιγµή µια επιθυµία ακύρωσης ( σύµφωνα µε 

τη συγγραφέα, η ακύρωση είναι ο ψυχολογικός µηχανισµός µέσω του οποίου το 

άτοµο προσπαθεί να ακυρώσει, ως µη συµβάντα, προηγούµενες σκέψεις, λόγια, 

πράξεις, χρησιµοποιώντας µια σκέψη ή µια συµπεριφορά που έχει την αντίθετη 

σηµασία). Η ακύρωση σηµειώνεται συνήθως σε όσους βρίσκονταν στο πλάι του 
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νεκρού ως το τέλος. Το άτοµο που πενθεί πρόκειται σύντοµα να βυθιστεί στην 

κατάθλιψη. Μόλις κυλήσουν τα πρώτα δάκρυα, η διεργασία του πένθους είναι έτοιµη 

να ξεκινήσει. 

  Οπότε, το άτοµο µπαίνει στο στάδιο της Κατάθλιψης. Σε λίγες λέξεις µπορούµε να 

συνοψίσουµε τη σηµαντικότητα αυτού του σταδίου : το κλάµα κάνει καλό. Κάποιοι 

πενθούντες παραδέχονται ότι επιζητούν την ευκαιρία να κλάψουν ακούγοντας 

µελαγχολική µουσική ή κοιτάζοντας φωτογραφίες. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουν 

ανάγκη να εκφράσουν την απόγνωσή τους, που πρέπει να “αξιοποιηθεί” στην 

προσπάθεια έναρξης ενός διαλόγου. Τα δάκρυα είναι πράγµατι µια οµαλή εκδήλωση 

της φυσιολογικής κατάθλιψης του πένθους – όµως τα εκφρασµένα µε λόγια 

συναισθήµατα επιτρέπουν µια αποτελεσµατικότερη προσέγγιση των συγκρούσεων 

που έχουν προσωρινά απωθηθεί λόγω της εξιδανίκευσης του νεκρού. Το πένθος 

αποτελεί, ως εκ τούτου, µια αληθινά καταθλιπτική κατάσταση, µια αντίδραση στην 

απώλεια, µε αντίκτυπο στη σωµατική, στη διανοητική και στη συναισθηµατική 

σφαίρα. 

   Πιο συγκεκριµένα, στο σωµατικό επίπεδο, θα ανιχνεύσουµε διαταραχές στον 24ωρο 

βιολογικό ρυθµό, που εκδηλώνονται είτε µε αϋπνία είτε µε ξύπνηµα στην µέση της 

νύχτας. Η ποιότητα του ύπνου υποβαθµίζεται, οι εφιάλτες πληθαίνουν. Μπορεί να 

σηµειωθούν παραισθήσεις, ακόµα και εισβολές παράδοξης υπνηλίας, ενώ το άτοµο 

είναι ξύπνιο.  Άλλη µια- µακροπρόθεσµη – συνέπεια του πένθους είναι η υπερυπνία. 

Πρόκειται για τον ύπνο καταφύγιο ή την αναζήτηση µιας κατάστασης χωρίς 

αισθήσεις, όπου το άτοµο µπορεί για λίγο να πιστέψει ότι «δεν συνέβη τίποτα». 

Παράλληλα, διασαλεύεται η όρεξη. Οι ανορεκτικές και οι βουλιµικές τάσεις είναι τα 

δύο συµπτώµατα αυτής της απώλειας επιθυµίας, µε την ευρεία έννοια.  
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  Την εικόνα συµπληρώνει η εµφάνιση της «ασθένειας», που οφείλεται στις 

ανωµαλίες του ύπνου και της όρεξης. Έχουµε να κάνουµε µε µια αληθινή 

εξασθένηση του οργανισµού, που παρεµποδίζει την δραστηριότητα του ατόµου, και, 

κάποιες φορές, το καθιστά ανίκανο να εργαστεί. Αυτός είναι ένας ακόµα λόγος που 

παρακινεί τον πενθούντα να επισκεφτεί έναν γιατρό. « Γιατρέ, βοηθήστε µε να 

ξαναβρώ την ζωντάνια µου, πρέπει οπωσδήποτε να συνέλθω». Οι ψυχοκινητική 

αναστολή είναι εµφανής. Ακόµα και η εκφορά του λόγου επηρεάζεται. Κάθε πρωί 

που ξυπνάει, το άτοµο έρχεται ξανά αντιµέτωπο µε την κόπωση και τη σκληρή 

πραγµατικότητα ( την οποία είχε ξεχάσει όσο κοιµόταν), καθώς και µε την αδυναµία, 

ή , σωστότερα, την άρνηση να αγωνισθεί. Ο πενθών διατηρεί, επιπλέον, ένα αίσθηµα 

ενοχής, το οποίο δεν αργεί να µετατραπεί σε αυτοκατηγορίες.  

  Στη συνέχεια, στο διανοητικό επίπεδο, η σαφέστατη επιβράδυνση της αντίληψης 

συνοδεύεται από µια κάµψη της προσοχής και της ικανότητας συγκέντρωσης. Έντονα 

επηρεάζεται, επίσης, η βραχυπρόθεσµη µνήµη, γεγονός που ενισχύει, πολλές φορές, 

την αποµόνωση του πενθούντος. Η εντύπωση ότι έχει « χάσει τα λογικά του», 

ενισχύει ακόµα περισσότερο το αίσθηµα της ενοχής και την ήδη χαµηλή του 

αυτοεκτίµηση. 

  Τέλος, στο συναισθηµατικό επίπεδο, η διάθεση του ατόµου είναι θλιµµένη και 

σκοτεινή. Εκφράζεται σκόπιµα απαισιόδοξα, ακροβατώντας ανάµεσα σε µια 

µαζοχιστική κριτική των ελαττωµάτων του, και σε µια εχθρότητα απέναντι στο στενό 

του περιβάλλον. Ταυτόχρονα, λόγω της έντονης αναστάτωσής του, αντιδρά µε 

υπερβολική ευαισθησία σε οτιδήποτε του θυµίζει το τραγικό συµβάν. Το περιβάλλον 

του υποµένει το άτοµο µε δυσκολία όταν κλείνεται εγωιστικά στην εσωτερική του 

οδύνη και δεν επιτρέπει σε κανέναν να διακόψει τον θρήνο του. Παρουσιάζει, επίσης, 
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µια αστάθεια στα συναισθήµατά του, περνώντας, χωρίς ενδιάµεσα στάδια, από τον 

πόνο της εγκατάλειψης στην έξαρση της ανάµνησης. Το αίσθηµα της ενοχής µπορεί 

να είναι λιγότερο καταστροφικό στο πένθος από ότι στη µελαγχολία – ωστόσο, 

τροφοδοτεί αδιάκοπα παράπονα, που κουράζουν τους γύρω του. 

  Αξιοσηµείωτη σε αυτό το σηµείο είναι η αναφορά στο ιατρικό προσωπικό και τις 

αντιδράσεις του µπροστά σε έναν ασθενή που πενθεί είτε για τον δικό του επικείµενο 

θάνατο, είτε γιατί κάποιο αγαπηµένο του πρόσωπο πρόκειται να πεθάνει ή πέθανε. 

Σύµφωνα µε τον Mander (2009), το ιατρικό προσωπικό ενώ βρίσκεται αντιµέτωπο µε 

µια πένθιµη κατάσταση, δυσκολεύεται να εκφράσει το πένθος του µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται αρνητικά συναισθήµατα στα άτοµα του προσωπικού. Συγκεκριµένα, 

οι επαγγελµατίες υγείας δυσκολεύονται να χειριστούν τις επίπονες συναισθηµατικές 

καταστάσεις των ασθενών, ειδικά στις περιπτώσεις που έχουµε τον θάνατο ενός 

παιδιού, κάτι που µακροπρόθεσµα στην καριέρα τους έχει ως συνέπεια την 

συναισθηµατική τους κατάπτωση. Εµφανίζουν µια συµπεριφορά άρνησης για αυτό 

που συµβαίνει µε σκοπό να µην αντιδρούν συναισθηµατικά στις καταστάσεις. Μέσα 

από αυτή την άρνηση υπάρχει το ενδεχόµενο να µην διεκπεραιωθεί σωστά η δουλειά 

τους, καθώς δεν θα µπορέσουν να νιώσουν, αν όχι στον ίδιο βαθµό, ένα µέρος από 

τον πόνο που βιώνει το άτοµο που πενθεί. 

  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε κάθε περίπτωση πένθους η εξωτερίκευση του 

συναισθήµατος του πόνου γίνεται σε µεγάλο βαθµό µε την εκδήλωση του κλάµατος, 

κάτι που είναι καταπραϋντικό για το άτοµο που πενθεί και για το ιατρικό προσωπικό. 

Όπως αναφέρουν στην έρευνά τους οι Kukullu και Keser (2006), το να εκφράζει 

κανείς τον πόνο του µέσα από το κλάµα διαφέρει ανάλογα µε το πολιτισµικό πλαίσιο. 

Σε σύγκριση δείγµατος γυναικών από την Αµερική και την Τουρκία, βρήκαν πως οι 
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γυναίκες στην Τουρκία εκφράζουν τον πόνο τους σε µια πένθιµη κατάσταση 3.5 

φορές σε κάθε 4 περιπτώσεις, ένα ποσοστό πολύ χαµηλό από την άλλη µεριά στις 

γυναίκες στην Αµερική. Η διαφορά φαίνεται ακόµα και στην περίπτωση µια κηδείας, 

όπου στην Τουρκία ενθαρρύνονται τα άτοµα που πενθούν να κλάψουν, ενώ στην 

αµερικάνικη κοινωνία επικρατεί περισσότερο η τάση να φανούν δυνατοί οι 

πενθούντες και να µη “λυγίσουν”. Ακόµα και σε µια κατάσταση η οποία δεν είναι 

πένθιµη, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση ενός γάµου, παρουσιάστηκαν ακόµα 

και εκεί διαφορές, µε τις γυναίκες στην Τουρκία να κλαίνε περισσότερο από 

συγκίνηση σε σύγκριση µε τις γυναίκες στην Αµερική. Μέσα από αυτό το 

παράδειγµα οι Kukullu και Kesser (2006), θέλησαν να δείξουν την στενή σχέση που 

έχει το κλάµα και στην περίπτωση της χαράς και στην περίπτωση της λύπης, µε 

βασικό αποτέλεσµα την εξωτερίκευση του συναισθήµατος. Στην περίπτωση που το 

άτοµο κλαίει λόγω κάποιου τραγικού γεγονότος, το κλάµα µεταφράζει τα 

συναισθήµατα της λύπης, του θυµού, της ενόχλησης, του φόβου και του αισθήµατος 

του αβοήθητου.  

  Εποµένως, όπως αναφέρει και ο Mander (2009), είναι προτιµότερο για το άτοµο το 

οποίο πενθεί να µπορεί να κλαίει µε την παρουσία κάποιου άλλου καθώς µετριάζεται 

το αρνητικό αίσθηµα του πενθούντα και νιώθει λιγότερο πόνο. Μπορεί το κλάµα να 

διαφέρει σε κάθε κατάσταση, όπως ένα βρέφος το οποίο κλαίει επειδή πεινάει ή ένας 

ενήλικας που πενθεί για µια τραγική κατάσταση, σε κάθε περίπτωση εκφράζεται το 

συναίσθηµα και το άτοµο µπορεί µακροπρόθεσµα να νιώσει ψυχικά και σωµατικά 

καλύτερα. Αποτελεί ακόµα κι έναν τρόπο να ζητήσει το άτοµο κοινωνική υποστήριξη 

για να µπορέσει να αντέξει την κατάσταση. Οι κοινωνικές αλλαγές έχουν ως συνέπεια 

να θεωρείται το κλάµα κάτι αποδοκιµαστικό (Durston, 1998, Κεφάλαιο 14). Οι 
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ειδικοί συµφωνούν πως το άτοµο οφείλει να κλαίει για να µπορέσει να αντέξει την 

κατάσταση την οποία βιώνει. Μάλιστα αναφέρουν το “καλό” και το  “κακό” κλάµα, 

στην περίπτωση που ο ασθενής πρόκειται να πεθάνει, αν µπορεί να κλαίει µαζί µε 

τους συγγενείς του, τότε το κλάµα είναι θετικό. Στην περίπτωση που το κλάµα είναι 

κακό, αναφερόµαστε σε έντονη συναισθηµατική αντίδραση και από την µεριά του 

ασθενή και από την µεριά των συγγενών όπου το ενδεχόµενο αποτέλεσµα είναι η 

σωµατική κατάρρευση (Mander, 2009). 

   Το τελευταίο στάδιο είναι η Αποδοχή. Το άτοµο πλέον αποδέχεται το γεγονός πως 

έχει µια απώλεια και προσπαθεί να βάλει καινούριες βάσεις στη ζωή του. Μεγάλο 

ρόλο παίζει και η “εξάντληση” που χαρακτηρίζει τα προηγούµενα στάδια για τον 

ανθρώπινο ψυχισµό. Η ανάγκη για επιβίωση, τόσο ψυχική όσο και σωµατική, έχει 

σαν αποτέλεσµα το άτοµο να κάνει το πέρασµα του από «τον δρόµο των δακρύων» 

για να καταλήξει στον προορισµό, που είναι η αποδοχή.  

  Σύµφωνα µε τον Αµερικάνο ψυχαναλυτή Erich Lindermann (1944), (όπως 

αναφέρεται στην Bacque, 1997), για να µπορέσει το άτοµο να επεξεργαστεί το πένθος 

και να φτάσει στο στάδιο της αποδοχής, θα πρέπει όλα τα κοινά βιώµατα που 

χαρακτήριζαν τη σχέση του αποθανόντα και του πενθούντα, να 

“αποσυναρµολογηθούν”, µε τη βοήθεια της σκέψης και του πόνου. Σε µια πρόταση 

αυτό µεταφράζεται ως « thought through  and pained through» (σκέφτηκα µέσα σε 

αυτή, δηλαδή την πένθιµη κατάσταση, και πόνεσα µέσα σε αυτή). Αυτό που έχει 

σηµασία, είναι ο πενθών να αποδεσµεύσει τον εαυτό του αργά και σταθερά από την 

προσδοκία πως κάποια στιγµή θα µπορέσει να ξαναζήσει τις όµορφες στιγµές που 

ζούσε µε τον νεκρό, οι οποίες είναι πλέον για αυτόν µόνο αναµνήσεις. 
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   Το γεγονός πως ο άνθρωπος για να µπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του µετά το 

θάνατο κάποιου προσφιλούς προσώπου, χρειάζεται να καταβάλει τεράστια 

προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις καινούριες συνθήκες, τόσο σε σωµατικό όσο 

και σε συναισθηµατικό και νοητικό επίπεδο, όπως αναφέραµε παραπάνω, είναι µια 

διαδικασία που δεν συνοδεύεται από περίσσια ενέργεια εξαρχής. Ο θάνατος ενός 

κοντινού προσώπου αποτελεί «µια αδικία από την ζωή» για αυτόν που µένει πίσω και 

γι’ αυτό το λόγο δεν γίνεται πλήρως αποδεκτός από την πρώτη στιγµή. Όσο κι αν το 

άτοµο έχει περάσει εµφανώς όλα τα στάδια διεργασίας του πένθους και βρίσκεται στο 

βάθρο της αποδοχής, χρειάζεται απλά µια στιγµή ή ένα περιστατικό για να 

υποτροπιάσει. Είναι οι στιγµές που αφορούν στο επετειακό πένθος. Πολλές φορές, 

αρκεί µια επέτειος ή κάποιο δυσάρεστο γεγονός για να ξυπνήσουν ξανά τα 

συναισθήµατα του πένθους. Ο πενθών θα πρέπει να είναι ενήµερος γι’ αυτή την 

πιθανότητα υποτροπής, ούτως ώστε να αποφευχθούν ακραίες αντιδράσεις, σε 

περίπτωση επανόδου της κατάθλιψης (Bacque, 1997). 

   Κατά συνέπεια, το φυσιολογικό πένθος χαρακτηρίζεται από στάδια τα οποία 

συντελούν στη διεργασία του. Η Bacque (1997, σελ. 42) κάνει αναφορά στον Freud 

για να αποσαφηνίσει τα χαρακτηριστικά αυτής της διεργασίας : « για να ξεκινήσει η 

διεργασία του πένθους, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο που 

χαρακτηρίζεται από την εξέγερση και την άρνηση συνειδητοποίησης της απώλειας, όταν 

το υποκείµενο αναλώνεται σε µια αδιάλειπτη σύγκριση µεταξύ της αλλοτινής σχέσης και 

της τωρινής απουσίας. Ο πενθών προσπαθεί να απελευθερώσει τµηµατικά ολόκληρη τη 

Λίµπιντό του από τους δεσµούς που τον συνέδεαν µε τον νεκρό. Το δυσχερές αυτό έργο 

απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια». 
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  Συνεχίζει προσθέτοντας : « Ο άνθρωπος που πενθεί επαναστατεί ενάντια στην 

πραγµατικότητα, ενώ η έντονη επιθυµία του να ξαναβρεί το χαµένο πρόσωπο, µπορεί, 

κάποιες φορές, να του προκαλέσει παραισθήσεις. Ωστόσο, οι επιθυµίες, οι προσδοκίες – 

µε λίγα λόγια οι συναισθηµατικές επενδύσεις µέλλουν να αποδεσµευτούν µια – µια από 

τη µνήµη και να µετατραπούν σε λιγότερο επώδυνες αναµνήσεις. Αργότερα, το Εγώ θα 

είναι ξανά ελεύθερο, και ο πενθών θα µπορέσει να συνάψει και πάλι σχέσεις µε ένα νέο 

αντικείµενο – ο χρόνος είναι απαραίτητος για την ακριβή εκτέλεση της εντολής ελέγχου 

της πραγµατικότητας – µια διεργασία, µέσα από την οποία το Εγώ απελευθερώνει τη 

Λίµπιντό του από το χαµένο αντικείµενο». 

  Βασισµένη στη θεωρία του Freud για το πένθος, όπως αναφέρεται παραπάνω, η 

Melanie Klein (1967), υποστηρίζει πως το πρώτο βίωµα του πένθους για τον άνθρωπο 

είναι την στιγµή που το βρέφος θα χρειαστεί να απογαλακτιστεί από την µητέρα του. 

Το βρέφος µέσα από την αδιάκοπη φροντίδα της µητέρας θα πρέπει να περάσει σε 

ένα επόµενο στάδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από απογοήτευση, καθώς 

αποµακρύνεται από αυτή. Συγκεκριµένα περνάει µια «καταθλιπτική φάση» καθώς 

συνειδητοποιεί πως δεν έχει την αποκλειστικότητα της µητέρας. Έτσι, τα 

συναισθήµατα  του βρέφους είναι οργή και θλίψη για την “εγκατάλειψη” που βιώνει 

από την αποστέρηση της µητέρας. Για να µπορέσει το βρέφος να ισορροπήσει ξανά 

συναισθηµατικά, θα πρέπει να αναπτύξει ναρκισσιστικούς µηχανισµούς που θα του 

επιτρέψουν να κερδίσει την εµπιστοσύνη για τον ίδιο του τον εαυτό αρχικά, και την 

επιβεβαίωση πως η αγάπη της µητέρας θα είναι πάντα εκεί. 

  Συµπερασµατικά, το πένθος είναι µια συναισθηµατική κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από τα στάδια της συνειδητοποίησης της απώλειας, της άρνησης, της 

κατάθλιψης και της αποδοχής. Το χρονικό πέρασµα από το ένα στάδιο στο άλλο 
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εξαρτάται από το άτοµο που πενθεί. ∆εν υπάρχει κάποιος modus operandi για την 

αντιµετώπιση του πένθους. Προφανώς ένα υποστηρικτικό περιβάλλον συµβάλλει 

στην αντιµετώπιση της επώδυνης κατάστασης που συνοδεύει το πένθος. Το άτοµο 

που πενθεί βιώνει ατοµικά την κατάσταση. ∆εν υπάρχει κλίµακα για την µέτρηση του 

πένθους.  

   Το σηµαντικό για το πένθος είναι πως απορρέει από την απώλεια. Πενθούµε κάθε 

φορά που χάνουµε κάτι, από ένα αγαπηµένο αντικείµενο, µέχρι ένα αγαπηµένο 

πρόσωπο. Το σηµαντικό είναι να δεχόµαστε τις συναισθηµατικές αντιδράσεις του 

εαυτού µας και να εκφράζουµε το συναίσθηµά µας. Το πένθος είναι ανθρώπινη 

ιδιότητα. Σε καµία περίπτωση το άτοµο δεν πρέπει να είναι αυστηρό µε τον εαυτό του 

και να καταπνίξει τα συναισθήµατα που συνοδεύουν την διεργασία του πένθους. 

Όπως αναφέρθηκε και πριν, το πένθος είναι ένας δρόµος από δάκρυα, ένας δρόµος 

δύσβατος, που το άτοµο είναι αναγκασµένο να περάσει για να οδηγηθεί στον δρόµο 

της ευτυχίας ξανά. 
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1.5.   Το Παθολογικό Πένθος 

  Όπως αναφέρθηκε στο παραπάνω κεφάλαιο, το φυσιολογικό πένθος χαρακτηρίζεται 

από κάποια συγκεκριµένα στάδια, τα οποία συντελούν στην διεργασία του πένθους µε 

σκοπό το άτοµο που πενθεί να µπορέσει να βγει ξανά ζωντανό από την κατάσταση 

της απώλειας. Σε ποιες περιπτώσεις όµως, το πένθος καταλήγει να είναι παθολογικό 

για το άτοµο; Ποια χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά στο δίπολο φυσιολογικό – 

παθολογικό; 

  Κυριαρχεί η άποψη πως για να µπορέσουµε να ελέγξουµε κάτι, πρέπει πρώτα να το 

ονοµάσουµε. Ονοµάζοντας µια κατάσταση, την εκλογικεύουµε και δρούµε 

αντίστοιχα. Το πένθος είναι µια καθολική συναισθηµατική κατάσταση. Η κατάσταση 

χαρακτηρίζεται ως πένθος, αλλά δεν αρκεί µόνο αυτό στην περίπτωση που έχουµε 

την απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου. Είναι γνωστό πως όταν κάποιος/α χάνει 

τον/την σύντροφό του/της, ονοµάζεται χήρος/ χήρα. Όταν κάποιο παιδί χάνει τους 

γονείς του, ονοµάζεται ορφανό. Πιθανόν σε καµία γλώσσα στον κόσµο δεν υπάρχει 

λέξη για να ονοµάσει τον γονέα που χάνει το παιδί του. Στην περίπτωση που ο γονέας 

χάνει το παιδί του, µιλάµε απλά για µια διεργασία πένθους; Μια µητέρα που πενθεί 

τον χαµό του παιδιού της, θα ανταποκριθεί ποιοτικά σε όλα τα στάδια του πένθους, 

µέσα σε κάποιο διάστηµα;  

  Σε ορισµένες περιπτώσεις, η απώλεια ενός προσώπου µπορεί να στιγµατίσει το 

άτοµο για όλη του τη ζωή. Το άτοµο να µπει σε µια κατάσταση παρατεταµένου 

πένθους µέχρι το τέλος της ζωής του. Φυσικά και δεν τίθεται θέµα εξάρτησης µε το 

άτοµο που πεθαίνει. Μερικές φορές τα συναισθήµατα δεν µπορούν να 

χαλιναγωγηθούν από την λογική. Οι Αγγλοσάξονες χρησιµοποιούν µια συγκεκριµένη 

φράση για να εκφράσουν ένα αρνητικό συναίσθηµα που αναδύεται από την απώλεια. 
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Για παράδειγµα, ένα ζευγάρι που χωρίζει και η κοπέλα αναφέρει πως «..αυτός µου 

ράγισε την καρδιά..» («..he broke my heart..»), είναι καθαρή αναφορά στο λεγόµενο 

“Σύνδροµο της ραγισµένης καρδιάς”, όπου το άτοµο που πενθεί την απώλεια ενός 

αγαπηµένου προσώπου. Σε αυτή την περίπτωση, ενώ το άτοµο βρίσκεται στο πρώτο 

στάδιο του πένθους όπου προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια, τα αυξηµένα 

κύµατα αδρεναλίνης και λοιπών σχετικών ορµονών που σχετίζονται µε το άγχος λόγω 

της καινούριας επώδυνης κατάστασης, µπορούν να πληγώσουν την καρδιά και να 

οδηγήσουν ακόµα και στον θάνατο (Stein, 2005). Ένα απλό παράδειγµα, είναι όταν 

κάποιος ηλικιωµένος φεύγει από την ζωή και λίγους µήνες µετά “ακολουθεί” και η 

σύντροφος του, και δηµιουργείται η εντύπωση πως δεν άντεξε την µοναξιά ή τον 

αγαπούσε πολύ για να µείνει µακριά του. Ο δεύτερος θάνατος οφείλεται καθαρά στις 

φυσιολογικές αλλαγές που υποβάλλεται το ανθρώπινο σώµα µετά από µια απώλεια 

και το πέρασµα στην κατάσταση του πένθους. Είναι η περίπτωση που δεν υπήρξε 

διεργασία ενός φυσιολογικού πένθους, αλλά η παρουσία ενός παθολογικού πένθους 

που απέβη µοιραίο για το δεύτερο άτοµο. 

  Σύµφωνα µε την ανανεωµένη τρίτη έκδοση του DSM – III- R (Diagnostic Statistical 

Manual Revised), (όπως αναφέρεται στην Bacque, 1997), αναγνωρίζει ότι ένα 

παρατεταµένο πένθος (Prolonged Grief Disorder), που συνοδεύεται από κάµψεις των 

λειτουργιών του οργανισµού, είναι ένα πένθος µε “καταθλιπτικές επιπλοκές”, και 

συµπεραίνει ότι οι πολιτισµικές διαφορές στην προσαρµογή στο πένθος  καθιστούν 

δύσκολη την ανίχνευση του παθολογικού πένθους. Η τέταρτη έκδοση του DSM- IV, 

καθορίζει ακόµα πιο σαφή κριτήρια – είναι απαραίτητη η φαρµακευτική αγωγή εάν 

έχει περάσει διάστηµα δυο µηνών µετά την απώλεια και το άτοµο που πενθεί είναι 

βυθισµένο σε βαθιά κατάθλιψη, µε χαµηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης και τάσεις 
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αυτοκαταστροφικές. Ένας περιορισµός που προβλέπεται για την κατάσταση του 

παθολογικού πένθους είναι πως ενώ η χορήγηση των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων 

οδηγεί στην µείωση των συµπτωµάτων της κατάθλιψης, δε σηµαίνει όµως πως 

θεραπεύει το πένθος. 

  Με λίγα λόγια, µπορεί το παθολογικό πένθος να συγχέεται αρχικά µε το 

φυσιολογικό πένθος καθώς εµφανίζονται τα ίδια συµπτώµατα, διαφέρει ποιοτικά στο 

ζήτηµα της προσαρµογής σε µια νέα κατάσταση. Η επιµονή των συµπτωµάτων αυτών 

για περισσότερο από έξι µήνες µετά την απώλεια, είναι ένδειξη σοβαρού κινδύνου 

εµφάνισης διαταραχών κοινωνικής, ψυχολογικής και ιατρικής φύσης σύµφωνα µε τον 

Prigerson (1995). Το παθολογικό πένθος χαρακτηρίζεται από την αδυναµία του 

ατόµου να µπορέσει να λειτουργήσει φυσιολογικά στην καθηµερινή του 

πραγµατικότητα µετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Πιο 

συγκεκριµένα, στο παθολογικό πένθος δεν εµφανίζονται τα στάδια που απαντώνται 

κατά την διεργασία του φυσιολογικού πένθους. Το άτοµο δε σοκάρεται αρχικά, 

συνειδητοποιεί την απώλεια, αρνείται, καταθλίβεται και στο τέλος αποδέχεται. Το 

άτοµο παρουσιάζει µια κατάσταση νευρικού κλονισµού και µια ποιοτική έλλειψη 

επαφής µε την πραγµατικότητα που το οδηγεί στο να µην είναι λειτουργικό για το 

προσωπικό και κοινωνικό του είναι. 

  Τα γενικότερα συµπεράσµατα σχετικά µε το παθολογικό πένθος, είναι πως τα 

φάρµακα δεν είναι πανάκεια στην περίπτωση που δεν είναι οµαλή η διεργασία του 

πένθους και δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί φυσιολογικό. Το άτοµο ενδεχοµένως να 

µπορέσει να πενθήσει οµαλά µέσα από µια φαρµακευτική αγωγή, συνδυασµένη µε 

ψυχοθεραπεία και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, µέσα στην δύσκολη διαδροµή του 

πένθους και της απώλειας. 
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 Τα κριτήρια για την διάγνωση της διαταραχής του παρατεταµένου πένθους (PGD), 

όπως παρουσιάζονται στο DSM-V, σύµφωνα µε τους Prigerson,  Vanderwerker, και 

Maciejewski (2007, σελ. 171) είναι τα εξής : το κριτήριο Α, όπου έχουµε το πένθος 

για την απώλεια του αγαπηµένου προσώπου, το κριτήριο Β, όπου είναι η εµφάνιση 

της ανησυχίας µπροστά στην απώλεια µε τρία χαρακτηριστικά τα οποία εµφανίζονται 

αρκετές φορές την ηµέρα, όπως είναι συνεχείς σκέψεις για το άτοµο που πέθανε, 

σωµατικοί πόνοι και κραυγές θρήνου, το κριτήριο Γ, όπου εµφανίζονται γνωστικά, 

συναισθηµατικά και συµπεριφοριστικά συµπτώµατα κατά την διάρκεια της ηµέρας, 

όπως είναι η σύγχυση σχετικά µε τον εαυτό (το άτοµο νιώθει πως ένα µέρος του 

εαυτού του έχει πεθάνει επίσης), προβλήµατα για την αποδοχή της απώλειας, άγνοια 

για τα αντικείµενα τα οποία θυµίζουν πως έχει πεθάνει το αγαπηµένο πρόσωπο, 

έλλειψη εµπιστοσύνης προς τους άλλους µετά την απώλεια, αισθήµατα πικρίας και 

θυµού στα γύρω άτοµα τα οποία θεωρεί εσφαλµένα υπεύθυνα για την απώλεια, 

δυσκολία για την συνέχιση των φυσιολογικών ρυθµών της καθηµερινότητας, έλλειψη 

έκφρασης συναισθήµατος, σωµατικά συµπτώµατα ασθένειας, όπως είναι οι ζαλάδες 

και οι σωµατικοί πόνοι. Τέλος, είναι το κριτήριο ∆, όπου αναφέρεται στην χρονική 

διάρκεια του παρατεταµένου πένθους, όπου τα συµπτώµατα εµφανίζονται ακόµα και 

έξι µήνες µετά την απώλεια προκαλώντας δυσλειτουργίες στις διάφορες πτυχές 

(κοινωνικές σχέσεις, εργασιακό περιβάλλον) της καθηµερινότητας του ατόµου που 

πενθεί. 

  Οι Boelen, van de Schoot, van den Hout, Keijser, και van den Bout (2010), θέλησαν 

να δείξουν µέσα από την έρευνά του πως η διαταραχή του παρατεταµένου πένθους, η 

κατάθλιψη και η διαταραχή µετατραυµατικού στρες, είναι διαφορετικά ψυχιατρικά 

σύνδροµα. Όπως αναφέρουν, ένα µέρος των ατόµων τα οποία πενθούν, εκδηλώνουν 
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την διαταραχή του παρατεταµένου πένθους, κάτι που στην βιβλιογραφία µπορεί 

συχνά να βρούµε ως “περίπλοκο πένθος” (complicated grief). Όπως αναφέρεται και 

παραπάνω, τα συµπτώµατα της διαταραχής αυτής δεν είναι µόνο η κατάθλιψη και η 

ανησυχία που χαρακτηρίζουν το φυσιολογικό πένθος, αλλά µια γενικότερη φυσική 

κατάσταση κατάρρευσης λόγω του πένθους. Προσπάθησαν, λοιπόν, να βρουν µέσα 

από ένα µεγάλο δείγµα ατόµων που πενθούσαν κατά πόσο εκδήλωναν τα 

συµπτώµατα του φυσιολογικού πένθους και κατά πόσο εκδήλωναν τα συµπτώµατα 

του παθολογικού πένθους. Τα δεδοµένα τους προήλθαν από ερωτηµατολόγια 

αυτοαναφοράς, σε 572 άτοµα τα οποία πενθούσαν και τα προσέγγισαν µέσω του 

διαδικτύου και σε 408 άτοµα που πενθούσαν και τα οποία βρίσκονταν σε κάποια 

υποδοµή όπου τους παρείχετο ψυχολογική βοήθεια από επαγγελµατίες υγείας. Μέσα 

από τα ερωτήµατα των ερωτηµατολογίων, το δείγµα έδινε διαφορετικές απαντήσεις 

σχετικά µε το πώς αντιλαµβάνεται την κατάσταση πένθους την οποία βιώνει και σε 

πολλές περιπτώσεις οι απαντήσεις ήταν ακραίες αναφορικά µε την έκφραση του 

συναισθήµατος. Υπήρχαν περιπτώσεις, για παράδειγµα, που τα υποκείµενα ανέφεραν 

σωµατική κατάρρευση καθηµερινά, για µεγάλο διάστηµα µετά την απώλεια του 

αγαπηµένου τους προσώπου, κάτι που δεν µπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα 

συµπτώµατα του φυσιολογικού πένθους. Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν πως το 

φυσιολογικό πένθος, διαφέρει από το παθολογικό καθώς και από την διαταραχή του 

µετατραυµατικού στρες, µε µεγάλη απόσταση στην έκφραση της συµπτωµατολογίας 

σε κάθε µια από αυτές τις καταστάσεις πένθους. Προτείνουν πως θα πρέπει µε βάση 

τα θεωρητικά µοντέλα που ισχύουν σήµερα για την µελέτη της διεργασίας του 

πένθους, να χρησιµοποιηθούν και αντίστοιχοι παράγοντες ανάλυσης, οι οποίοι θα 

δείχνουν ανά πάσα στιγµή εάν το άτοµο που πενθεί έχει ξεπεράσει τα όρια του 
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φυσιολογικού και βρίσκεται πλέον στην εµφάνιση της διαταραχής του παθολογικού 

(παρατεταµένου) πένθους. 
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2. Πένθος και Θεραπεία 

  Το άτοµο βρίσκεται αντιµέτωπο µε την απώλεια ενός αγαπηµένου του προσώπου 

και θα πρέπει να επεξεργαστεί τα καινούρια δεδοµένα στην ζωή του. Όπως 

παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο είναι απαραίτητο να περάσει τα πέντε 

στάδια του πένθους µε σκοπό να µπορέσει να δεχθεί την καθηµερινότητά του χωρίς 

το αγαπηµένο του άτοµο. Ρίχνοντας µια µατιά στη βιβλιογραφία θα δούµε πως στα 

πλαίσια της τραυµατικής αυτής εµπειρίας οι αντιδράσεις των ατόµων που πενθούν 

ποικίλλουν σύµφωνα µε την θεωρία του τραύµατος (Janoff- Bulman, 1992). Κατά 

πόσο υπάρχει µια θεραπεία για το πένθος; Είναι αρκετό για το άτοµο να περάσει απλά 

τα στάδια του πένθους µε σκοπό να µπορέσει να επιστρέψει σε φυσιολογικούς 

ρυθµούς στην καθηµερινότητά του; 

  Είναι πολύ πιθανό το άτοµο να εµφανίσει παρατεταµένο και έντονο πένθος αν όλες 

του οι βασικές θεωρίες και στάσεις για την ζωή συµπεριλάµβαναν το άτοµο το οποίο 

πέθανε. Συγκεκριµένα, αν ο θάνατος του αγαπηµένου προσώπου ήταν ξαφνικός και 

αναπάντεχος, τότε το άτοµο που µένει πίσω θα πρέπει να αµφισβητήσει βασικές 

απόψεις για την ζωή του. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει το άτοµο να βρεθεί στα πλαίσια 

κάποιας θεραπείας για να αντιµετωπίσει την απώλεια; Κατά πόσο µια θεραπεία θα 

είναι όντως καταπραϋντική για το άτοµο το οποίο πενθεί; Ποιες θεραπείες έχουν 

βρεθεί αποτελεσµατικές στην περίπτωση του πένθους; Όπως αναφέρουν οι Boerner 

και Wortman (2001), τα συµπτώµατα του πένθους είναι πολύ πιθανό να εµφανιστούν 

έξι µήνες µετά την απώλεια, µε αποτέλεσµα να µην είναι εγγυηµένα τα αποτελέσµατα 

µιας θεραπείας. Στην περίπτωση που έξι µήνες µετά την απώλεια το άτοµο εµφανίζει 

έντονα συναισθήµατα κατάθλιψης, ανησυχίας και συµπτώµατα µετατραυµατικού 

στρες, είναι επιθυµητό να ξεκινήσει κάποια θεραπεία.  
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  Όπως αναφέρει και ο Jacobs (1993)  σε 800.000 άτοµα τα οποία έχασαν τον/ την 

σύντροφό τους, ένα χρόνο µετά την απώλεια το 30% εξ αυτών εµφανίζει κάποια 

ασθένεια ψυχιατρικής φύσης, όµως µόνο ένα στα πέντε από αυτά τα άτοµα ζητά 

βοήθεια από κάποιον επαγγελµατία υγείας. Οι οµάδες οι οποίες θα µπορέσουν να 

πάρουν βοήθεια από ειδικούς και να ξεπεράσουν τα παρατεταµένα συµπτώµατα του 

πένθους είναι αυτές οι οποίες έχουν µικρό βαθµό κοινωνικής υποστήριξης και 

χαµηλή ποιότητα υγείας, άτοµα που έχασαν τους/ τις συζύγους τους, γονείς οι οποίοι 

έχασαν τα παιδιά τους και παιδιά τα οποία έχασαν κάποιον από τους δύο γονείς. 

Ιδανικά, ο επαγγελµατίας ο οποίος έχει ειδίκευση σε θέµατα πένθους θα µπορέσει να 

βοηθήσει το άτοµα δραστικά. Στις περιπτώσεις ενός ξαφνικού θανάτου, ο ειδικός θα 

µπορέσει να ανιχνεύσει πέρα από τα φυσιολογικά συµπτώµατα του πένθους και 

συµπτώµατα ψυχιατρικού τραύµατος, εάν υπάρχουν. Ακόµα και µέσα από µια 

οµαδική ψυχοθεραπεία το άτοµο θα µπορέσει να µοιραστεί τον πόνο του, να νιώσει 

πως είναι φυσιολογικά όλα τα συναισθήµατα τα οποία ξεχειλίζουν από µέσα του και 

να δει πως υπάρχουν άτοµα τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση µε αυτό και 

προσπαθούν να συνεχίσουν την ζωή τους µετά την απώλεια. Στην περίπτωση του 

παρατεταµένου πένθους, µια οµαδική ψυχοθεραπεία λειτουργεί συµπληρωµατικά 

στην θεραπεία του ατόµου και όχι ως υποκατάστατο της ατοµικής ψυχοθεραπείας 

(Boerner και Wortman, 2001). 

  Όπως αναφέρουν οι Golden και Dalgleish (2009),  το παρατεταµένο πένθος είναι 

διαφορετικό από τα συµπτώµατα που παρουσιάζονται στη διαταραχή του 

µετατραυµατικού άγχους. Μέσα από την έρευνά τους προσπάθησαν να δείξουν τις 

διαφορές ανάµεσα στο παρατεταµένο πένθος (Prolonged Grief Disorder , PGD) και 

στα συµπτώµατα ανησυχίας και κατάθλιψης που εµφανίζονται στην διαταραχή του 
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µετατραυµατικού στρες. Θέλησαν µε αυτόν τον τρόπο να δείξουν πως η ψυχιατρική 

βοήθεια που θα χρειαστεί για τη θεραπεία του ατόµου µε παρατεταµένο πένθος, θα 

είναι διαφορετική από αυτή που χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις µετατραυµατικού 

στρες. Ο λόγος που το παρατεταµένο πένθος χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια για την 

αντιµετώπισή του βρίσκεται στα πλαίσια της µη λειτουργικότητας που εµφανίζει το 

άτοµο στην καθηµερινότητά του, σύµφωνα µε το DSM-IV. Γι’ αυτό το λόγο 

εµφανίζονται και όροι όπως «περίπλοκο πένθος» (complicated grief), «διαταραχή 

περίπλοκου πένθους» (complicated grief disorder), και πιο συνηθισµένος ο όρος 

«διαταραχή παρατεταµένου πένθους» (prolonged grief disorder) στο εγχειρίδιο των 

ψυχιατρικών διαταραχών. 

  Αναφέρουν, επίσης, πως το παρατεταµένο πένθος αποτελεί ψυχιατρική διαταραχή 

λόγω των διαφορετικών συµπτωµάτων που εµφανίζει σε σύγκριση µε την κατάθλιψη 

του φυσιολογικού πένθους, όπως προκύπτει από τη µελέτη των παραγόντων 

ανάλυσης σε έρευνες µε δείγµα το οποίο πενθούσε. Φέρνουν ως παράδειγµα µια 

έρευνα του Pirgerson και των συνεργατών του (1995) µε άτοµα τα οποία είχαν χάσει 

τους συντρόφους τους, όπου εµφάνιζαν συµπτώµατα παρατεταµένου πένθους µε την 

µορφή ενός ασταµάτητου οδυρµού, σκέψεις προσκολληµένες στο παρελθόν, άρνηση 

πως είχε επέλθει ο θάνατος του/ της συζύγου, συµπτώµατα διαφορετικά από την απλή 

µορφή κατάθλιψης ή την απάθεια, που εµφανίζονται στο φυσιολογικό πένθος. Έτσι, 

και στο δικό τους δείγµα από 223 άτοµα (ενήλικες) οι οποίοι πενθούσαν, 

διαπιστώθηκε πως το πένθος ήταν παρατεταµένο σε κάποιες περιπτώσεις, σε άλλες 

είχε την µορφή µετατραυµατικού στρες, ενώ σε άλλες τη µορφή του φυσιολογικού 

πένθους, µε αποτέλεσµα να προτείνουν διαφορετική ψυχιατρική παρέµβαση σε κάθε 
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περίπτωση ξεχωριστά από ειδικούς σε σχέση µε το πένθος και τα χαρακτηριστικά 

του.  

  Στην περίπτωση των παιδιών τα οποία χάνουν ένα αγαπηµένο τους πρόσωπο, όπως 

είναι ο γονέας, έρχεται η έρευνα των Spuij, van Londen- Huiberts, και Boelen (2012), 

οι οποίοι κάνουν λόγο για την διαταραχή του παρατεταµένου πένθους στα παιδιά, 

πώς ανιχνεύεται και πώς µπορεί να θεραπευτεί. Συνιστούν πως η λύση για την 

αντιµετώπιση της διαταραχής είναι µια γνωστική και συµπεριφοριστική θεραπεία 

(Cognitive- Behavioral Therapy). Αναφέρουν πως η διαταραχή του παρατεταµένου 

πένθους έχει µελετηθεί κυρίως σε ενήλικες και δεν υπάρχουν ερευνητικά 

αποτελέσµατα σχετικά µε την συγκεκριµένη διαταραχή σε παιδιά. Γι’ αυτό το λόγο, 

δηµιούργησαν µια θεραπεία αποτελούµενη από 9 στάδια, γνωστικής και 

συµπεριφοριστικής προσέγγισης, οι οποίες θα συµπεριλάµβαναν τόσο τα παιδιά που 

πενθούσαν όσο και τον γονέα που παρέµενε στην ζωή του παιδιού. Το πώς διεξήχθη η 

έρευνα των Spuij και συν., (2012), θα αναφερθεί µε λεπτοµέρειες ακολούθως. Το 

σηµαντικό είναι πως µέσα από την έρευνά τους βρέθηκε πως ο τρόπος παρέµβασης 

τον οποίο εισάγουν είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση των συµπτωµάτων της 

διαταραχής του παρατεταµένου πένθους, τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς. 

 Με γνώµονα την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναφέρουν πως επειδή η διαταραχή του 

παρατεταµένου πένθους παρουσιάζει διαφορετικά συµπτώµατα (άγχος αποχωρισµού, 

σκέψεις εµµονής µε το παρελθόν, αδυναµία ελέγχου της καθηµερινότητας, δυσκολία 

για την συνέχεια της ζωής) από την κατάθλιψη και τα συµπτώµατα της διαταραχής 

του µετατραυµατικού στρες, έπρεπε να βρουν ένα τρόπο για να δείξουν πως το 

παρατεταµένο πένθος δεν θα µπορούσε να θεραπευτεί ή να µειωθούν τα συµπτώµατά 

του σε έναν βαθµό, χρησιµοποιώντας τις πρακτικές που είναι διαθέσιµες για την 
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αντιµετώπιση των παραπάνω διαταραχών. Ακόµα και το γεγονός πως είναι 

διαφορετική κατάσταση από το φυσιολογικό πένθος, τους έδωσε το ερέθισµα να 

µελετήσουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά του για να µπορέσουν να 

δηµιουργήσουν µια αποτελεσµατική συνθήκη παρέµβασης. 

  Οι έρευνες έχουν δείξει πως η διαταραχή του παρατεταµένου πένθους µπορεί να 

εµφανιστεί και σε παιδιά και σε ενήλικες. Πιο συγκεκριµένα, σε µια µελέτη µε παιδιά 

από 11 χρονών µέχρι ενήλικες 23 χρόνων, άτοµα τα οποία είχαν κάποιον φίλο ο 

οποίος αυτοκτόνησε, τα ποσοστά εµφάνισης αυτοκτονίας σε αυτά τα άτοµα ήταν 

αυξηµένα, καθώς εµφάνιζαν επίσης µείζονα κατάθλιψη και συµπτώµατα της 

διαταραχής του µετατραυµατικού στρες (Melhem και συν., 2004, όπως αναφέρεται 

στους Spuij και συν., 2012). Ακόµα οι Melhem, Moritz, Walker, Shear, και Brent 

(2007, όπως αναφέρεται στους Spuij και συν., 2012), βρήκαν πως σε παιδιά τα οποία 

είχαν χάσει τους γονείς τους και πενθούσαν, ηλικίες από 7 έως 18 ετών, εµφάνιζαν 

την διαταραχή του παρατεταµένου πένθους, µε έντονες τάσεις αυτοκτονίας και 

λειτουργικά ελλείµµατα στην καθηµερινότητά τους, ακόµα και µείζονα κατάθλιψη 

και συµπτώµατα µετατραυµατικού στρες. Τα παιδιά αυτά, εκτός του ότι εµφάνιζαν 

συµπτώµατα διαφορετικά από αυτά του φυσιολογικού πένθους, είχαν και χαµηλή 

ποιότητα υγείας και ζωής γενικότερα. Αναφέρουν πως δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν 

έχει δηµιουργεί κάποια µορφή παρέµβασης η οποία θα µπορέσει να µειώσει την 

εµφάνιση των συµπτωµάτων του παρατεταµένου πένθους στα παιδιά σε σύγκριση µε 

την οµάδα ελέγχου (παιδιά τα οποία δεν είχαν κάποια απώλεια και δεν πενθούσαν για 

κάτι). Βέβαια, η έρευνα του Sandler και των συνεργατών του (2003, όπως αναφέρεται 

στους Spuij και συν., (2012), έδειξε πως µέσα από ένα πρόγραµµα παρέµβασης στην 

οικογένεια (family bereavement program, FBP), µε στόχο τις ικανότητες του γονέα 
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και τις ικανότητες του παιδιού, µπορούσαν να µειωθούν τα συµπτώµατα του 

παρατεταµένου πένθους και στις δύο οµάδες σε µεγάλο βαθµό. Ο περιορισµός είναι 

πως το FBP στηρίζεται στο γονέα και όχι στο  παιδί το οποίο πενθεί, καθώς στόχος 

του προγράµµατος είναι ο γονέας να µπορέσει να επεξεργαστεί όσο το δυνατό 

αποτελεσµατικότερα το πένθος και να µπορέσει κατά συνέπεια να βοηθήσει και το 

παιδί. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια έρευνα σχετικά µε το FBP που να αποδεικνύει 

πως όντως µειώνει δραµατικά την εµφάνιση ή την επανεµφάνιση στο µέλλον των 

συµπτωµάτων του παρατεταµένου πένθους, τόσο στο γονέα όσο και στο παιδί. 

 Έτσι, λοιπόν, η έρευνα των Spuij και συν. (2012) για τη διαταραχή του 

παρατεταµένου πένθους στα παιδιά, στηρίχθηκε στο γνωστικό – συµπεριφοριστικό 

µοντέλο των Boelen, Van den Hout, και Van den Bout, (2006, 2012, όπως αναφέρεται 

στους Spuij και συν., 2012) για τα συµπτώµατα του παρατεταµένου πένθους στους 

ενήλικες, το οποίο αναφέρει πως τα συµπτώµατα αναπτύσσονται κάτω από την 

επιρροή τριών αλληλένδετων διαδικασιών. Η πρώτη διαδικασία, είναι η διαδικασία 

της ανεπαρκούς ενσωµάτωσης (insufficient integration), όπου το άτοµο δεν µπορεί να 

δεχθεί τις καινούριες πληροφορίες και την απώλεια του αγαπηµένου του προσώπου, 

και το µόνο το οποίο διαπραγµατεύεται είναι οι πληροφορίες που είναι 

αποθηκευµένες στην αυτοβιογραφική µνήµη σχετικά µε το άτοµο που πέθανε. Η 

έλλειψη της ενσωµάτωσης των καινούριων πληροφοριών έχει ως αποτέλεσµα το 

άτοµο να νιώθει πως η απώλεια είναι αναστρέψιµη, το άτοµο που πέθανε κάποια 

στιγµή θα επιστρέψει και ένας τρόπος για να γίνει αυτό εφικτό, είναι το άτοµο που 

πενθεί να απασχολεί συνέχεια τη σκέψη του µε το θανόντα και να µιλάει σε αυτόν 

σαν να βρίσκεται δίπλα του. Η δεύτερη διαδικασία, είναι η διαδικασία της επίµονης 

αρνητικής σκέψης (persistent negative thinking). Το άτοµο εµφανίζει αρνητική 
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γνωστική αντίληψη σχετικά µε τον εαυτό του, τη ζωή του και το µέλλον του, και 

οποιαδήποτε αντίδρασή του λόγω του πένθους την µεταφράζει ως προσωπική τρέλα 

και ένδειξη απώλειας του ελέγχου της πραγµατικότητας. Μια συνηθισµένη σκέψη του 

ατόµου που βρίσκεται στο στάδιο της δεύτερης διαδικασίας είναι πως εάν αφήσει 

ελεύθερα τα συναισθήµατά του, τότε θα οδηγηθεί στην τρέλα. Τέλος, η τρίτη 

διαδικασία περιλαµβάνει την άγνοια της ανησυχίας και την κατάθλιψης (anxious and 

depressive avoidance). Η άγνοια της ανησυχίας περιλαµβάνει συµπεριφορές όπου το 

άτοµο αποφεύγει να βλέπει αντικείµενα τα οποία του θυµίζουν τον νεκρό και το 

αίσθηµα της απώλεια το οποίο βιώνει, ενώ η άγνοια της κατάθλιψης είναι η 

περίπτωση όπου το άτοµο δεν ασχολείται µε τις καθηµερινές του συνήθειες, καθώς 

δεν βρίσκει ενδιαφέρον σε τίποτα και δεν µπορεί να προσαρµοστεί στις καινούριες 

συνθήκες. Αυτοί οι δύο τύποι άγνοιας θα έχουν σαν αποτέλεσµα το άτοµο να µην 

µπορεί να ενσωµατώσει στην ζωή του τις καινούριες πληροφορίες από τις συνθήκες 

που επικρατούν, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να επεξεργαστεί το πένθος του και να 

συνεχίζει την ζωή του σε φυσιολογικούς ρυθµούς, µετά από κάποιο χρονικό 

διάστηµα. 

  Βασισµένοι, λοιπόν, σε αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο, οι Spuij και συν. (2012), 

θεωρούν πως η ανακούφιση λόγω της απώλειας θα µπορέσει να έρθει αν 

στοχοποιηθούν αυτές οι τρεις διαδικασίες µέσα από γνωστικές και συµπεριφοριστικές 

παρεµβάσεις. Αναφέρουν, πως µέσω της θεραπείας το άτοµο θα µπορέσει να 

αποδεχθεί την απώλεια, είτε µε µια φανταστική έκθεση στο γεγονός, όπου µε την 

βοήθεια του ειδικού θα µπορεί να “µιλήσει” στον νεκρό και να εξωτερικεύσει όλα τα 

συναισθήµατα πόνου τα οποία κρατάει µέσα του, είτε µε µια πραγµατική έκθεση στο 

γεγονός, όπου θα µπορέσει το άτοµο να επισκεφθεί το σηµείο, για παράδειγµα, που 
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πέθανε ή έχει θαφτεί το άτοµο, και τέλος µε ένα γράµµα αντιµετώπισης, όπου το 

άτοµο θα µπορέσει µέσα από τις λέξεις να εξωτερικεύσει τον πόνο της απώλειας τον 

οποίο βιώνει και να µεταφέρει στο νεκρό άτοµο τα πράγµατα τα οποία θα του 

λείψουν και του λείπουν περισσότερο από αυτό. Η αρνητική αντίληψη για το γεγονός 

θα µπορέσει να αντιµετωπιστεί µέσω γνωστικών πρακτικών όπως είναι η Σωκρατική 

µέθοδος (αναγνώριση, συζήτηση για την αξία και την χρησιµότητα µη λειτουργικών 

συµπεριφορών από το άτοµο και αλλαγή των αρνητικών αντιλήψεων) και 

συµπεριφοριστικών πειραµατισµών (για παράδειγµα, το άτοµο να µπορεί να 

συγκρίνει ανάµεσα σε δύο συµπεριφορές κατά πόσο αυτή που έχει υιοθετήσει µετά 

την απώλεια είναι λειτουργική στην καθηµερινότητά του και κατά πόσο αυτή που 

προτείνει ο θεραπευτής θα είναι όντως λειτουργική στην καθηµερινότητά του). Στην 

περίπτωση της διαδικασίας της άγνοιας των ερεθισµάτων που θυµίζουν τον νεκρό, 

αυτό που κάνει ο ειδικός είναι να µειώσει την άγνοια από τον πενθούντα και να τον 

“αναγκάσει” να αντιµετωπίσει τα αντικείµενα τα οποία αγνοεί. Αυτή η 

συµπεριφοριστική ενεργοποίηση, αργά ή γρήγορα θα έχει σαν αποτέλεσµα το άτοµο 

να εµφανίσει µείωση των καταθλιπτικών του συναισθηµάτων. 

  Το πρωτόκολλο της γνωστικής και συµπεριφοριστικής θεραπείας των συµπτωµάτων 

του παρατεταµένου πένθους στα παιδιά, ακολουθεί τους ίδιους ακριβώς κανόνες που 

ακολουθεί και η θεωρία που αναφέρθηκε παραπάνω για τους ενήλικες. Φυσικά, ο 

περιορισµός είναι η ηλικία των παιδιών, οπότε κάθε πρακτική προσαρµόζεται 

ανάλογα µε το αναπτυξιακό και γνωστικό στάδιο του παιδιού. Η θεραπεία 

αποτελείται από εννέα 45λεπτες συνεδρίες µε απόσταση µιας ή δυο εβδοµάδων η µια 

από την άλλη. Η πρώτη συνεδρία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας 

τυπικής συνεδρίας όπου ο θεραπευτής µε το παιδί ονοµάζουν τους στόχους που θα 
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έχει η όλη διαδικασία, για παράδειγµα, πώς πιστεύει το παιδί ότι θα νιώθει και τι θα 

έχει καταφέρει σχετικά µε τα αρνητικά συναισθήµατα που αντιµετωπίζει λόγω της 

απώλειας, µετά την πάροδο των εννέα συνεδριών. Σε κάθε συνεδρία το παιδί έρχεται 

αντιµέτωπο όλο και περισσότερο µε ερεθίσµατα και πληροφορίες τα οποία έχουν 

συνδυαστεί µε το άτοµο το οποίο πέθανε. Ουσιαστικά η έκθεση σε αυτά τα 

ερεθίσµατα και ο έλεγχος της πορείας βρίσκεται στα χέρια του ειδικού, αν και το 

παιδί φαινοµενικά βάζει τα όρια στο κατά πόσο µπορεί να εκτεθεί σε ερεθίσµατα που 

του θυµίζουν το νεκρό πρόσωπο. Στις επόµενες συνεδρίες το παιδί θα µπορέσει να πει 

στον θεραπευτεί πως όντως ο φίλος του έχει πεθάνει και κάποια συγκεκριµένα 

στοιχεία το αποδεικνύουν, όπως για παράδειγµα, µια επίσκεψη στην περιοχή που 

βρίσκεται ο τάφος του φίλου, ή το γεγονός πως δεν µένει πια σπίτι του και δεν 

µπορούν να συναντηθούν. Στο τέλος των συνεδριών, αυτό που θα έχει επιτευχθεί, θα 

είναι το παιδί να µπορεί να ονοµάσει την κατάσταση µετά την απώλεια, να βάζει 

στόχους και να κάνει όνειρα για το µέλλον, αναγνωρίζοντας πως η απώλεια και ο 

θάνατος κατ’ επέκταση είναι µέρος της ζωής και δεν µπορούµε να αγνοούµε αυτές τις 

δύο καταστάσεις. 

 Μέσα από αυτή την διαδικασία ο ρόλος του γονέα είναι κυρίως υποστηρικτικός. Οι 

εννέα συνεδρίες πραγµατεύονται τα συναισθήµατα και τα προβλήµατα του παιδιού 

και όχι του γονέα. Έπειτα από συνεννόηση µε τον θεραπευτή, ο γονέας θα µπορεί να 

ενηµερώνεται µετά το τέλος κάθε συνεδρίας για τα αποτελέσµατα, για παράδειγµα, 

εάν το παιδί αναγνωρίζει πλέον τι µπορεί να  συµβεί σε κάποιον που πενθεί 

συναισθηµατικά και σωµατικά, ποιες είναι οι αντιδράσεις και οι αλλαγές γενικότερα. 

Οι γονείς συµβουλεύονται να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο µε τα παιδιά, να 
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µοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους για την απώλεια και γενικότερα 

να αναπτυχθεί µια πιο υγιής και πιο δυνατή σχέση γονέα- παιδιού. 

  Συµπερασµατικά, όπως γίνεται αντιληπτό, είτε σε περιπτώσεις µε ενήλικες είτε σε 

περιπτώσεις µε παιδιά , το πένθος χρειάζεται επεξεργασία και αποτελεί χωρίς 

εξαιρέσεις µια επίπονη διαδικασία. Ο ρόλος του ψυχολόγου και γενικότερα ενός 

ειδικού σε θέµατα πένθους, είναι σηµαντικός για την αντιµετώπιση των 

συναισθηµάτων της απώλειας. Το σηµείο κλειδί  για το άτοµο που πενθεί είναι η 

συστηµατική αντιµετώπιση των πληροφοριών που δείχνουν πως το άτοµο έχει 

πεθάνει, η εξωτερίκευση των συναισθηµάτων, η ενδυνάµωση του χαρακτήρα και οι 

νέες βάσεις για το µέλλον  
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2.1. Πένθος και Θεραπεία: Υγεία και Προγράµµατα Παρέµβασης 

  Τις τελευταίες δεκαετίες διεξάγονται όλο και περισσότερες έρευνες σχετικά µε τα 

στρεσσογόνα περιστατικά που επηρεάζουν την συναισθηµατική και σωµατική 

κατάσταση των ανθρώπων, όπως είναι η κατάσταση στην οποία το άτοµο πενθεί µετά 

την απώλεια ενός αγαπηµένου του προσώπου. Μέσα από την ανάλυση των 

δεδοµένων των ερευνών προκύπτει πως στην περίπτωση που το άτοµο χάνει τον/ την 

σύντροφό του, το πένθος που εµφανίζεται είναι σε µεγαλύτερο βαθµό σε σύγκριση µε 

άλλες περιπτώσεις απώλειας ενός αγαπηµένου προσώπου. Αν και στην παιδική 

ηλικία δεν παρουσιάζεται τόσο συχνά η διεργασία του πένθους, αργά η γρήγορα η 

απώλεια γίνεται µέρος της ενήλικης ζωής του ατόµου(Christ, Siegel, και Christ, 

2005). Σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των 18 ετών, το 3.5 % έχει να αντιµετωπίσει τον 

θάνατο του ενός εκ των δύο γονέων, ενώ στον ενήλικο πληθυσµό, ο θάνατος του/ της 

συζύγου έχει σαν αποτέλεσµα πάνω από τα 65 χρόνια, το 45 % των γυναικών να είναι 

χήρες και το 15% των ανδρών να είναι χήροι (Hansson και Stroebe, 2003). Αν και 

µέσα στην πάροδο του χρόνου το ποσοστό των ατόµων, είτε παιδιά είτε ενήλικες, 

µπορούν και συνεχίζουν την ζωή τους σε φυσιολογικούς ρυθµούς, το κοινό στοιχείο 

σε κάθε περίπτωση είναι πως η διεργασία του πένθους αποτελεί µια επίπονη περίοδο 

στην ζωή του ατόµου. Η περίοδος αναπροσαρµογής στις καινούριες συνθήκες µπορεί 

να διαρκέσει από µήνες µέχρι και χρόνια, ανάλογα µε την προσωπικότητα του ατόµου 

και τις πολιτισµικές συνθήκες. Για αρκετά άτοµα, η ψυχική και η σωµατική 

κατάσταση είναι µόνιµα ασθενής. Γι’ αυτό το λόγο, το πένθος είναι µια κατάσταση 

που όχι µόνο χρειάζεται προληπτικά µέτρα, αλλά και κλινική πρακτική ( Stroebe, 

Schut, και Stroebe, 2007). 
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  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µπροστά στην απώλεια το άτοµο θα εµφανίσει καινούριες 

συναισθηµατικές, ψυχολογικές και σωµατικές αντιδράσεις οι οποίες θα επηρεάσουν 

την σωµατική και ψυχική του υγεία. Επειδή το πένθος βιώνεται ατοµικά, οι ειδικοί 

επικεντρώνονται σε ατοµικούς παράγοντες επικινδυνότητας για την πρόληψη, την 

προστασία και την θεραπεία των ατόµων που πενθούν. Έτσι, για πολλές δεκαετίες οι 

ειδικοί µελετούν κατά πόσο ο θάνατος ενός αγαπηµένου προσώπου θα αυξήσει τις 

πιθανότητες για τον θάνατο του ατόµου που µένει πίσω και πενθεί. Μια παράµετρος 

που µελετάται είναι ο τρόπος ζωής και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του ατόµου 

πριν και µετά τον θάνατο του / της συζύγου. Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις 

τα άτοµα µοιράζονταν κοινούς στόχους στην ζωή και είχαν ένα κοινό σκοπό, το 

άτοµο που βρίσκεται ξαφνικά µόνο του, έχει όχι µόνο να αντιµετωπίσει την 

επεξεργασία του πένθους, αλλά και τις καινούριες βάσεις και συνθήκες στην ζωή του. 

Ένα παράδειγµα, είναι στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήµατος, όπου ο ένας εκ 

των δύο συζύγων πεθαίνει, και µέσα σε σύντοµο διάστηµα ο επιζήσαν παντρεύεται 

ξανά. Αυτή η πράξη δείχνει πως το άτοµο δεν αντέχει στην ιδέα να µείνει µόνο του 

και να συνεχίσει τη ζωή του κάτω από τις καινούριες συνθήκες, και σε µερικές 

περιπτώσεις, δεν δίνει την δυνατότητα στον εαυτό του να επεξεργαστεί καν τις 

καινούριες συνθήκες. Ακόµα, βέβαια, και στην περίπτωση ενός γάµου µετά την 

απώλεια, το άτοµο δείχνει χαµηλή ποιότητα υγείας και υψηλό ποσοστό 

επικινδυνότητας για τον δικό του θάνατο ( Stroebe, Schut, και Stroebe, 2007). 

 Σηµαντικό σε αυτό το σηµείο είναι να αναφερθεί πως µέσα από έρευνες έχει 

διαπιστωθεί  πως η ηλικία και το φύλο, καθώς επίσης, η οικογενειακή κατάσταση, ο 

αριθµός των παιδιών, η µόρφωση και η εθνικότητα, επηρεάζουν πολύ τις επιπτώσεις 

που θα έχει η απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου στην υγεία των ατόµων που 
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µένουν πίσω. Για παράδειγµα, ο βαθµός θνησιµότητας στους λευκούς είναι 

µεγαλύτερος σε σύγκριση µε του µαύρους όταν µιλάµε για τις συνθήκες που 

επικρατούν στην ζωή τους µετά την απώλεια. Σχετικά µε το φύλο, οι χήροι 

εµφανίζονται να πεθαίνουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τον θάνατο της 

συζύγου, σε αντίθεση µε τις χήρες οι οποίες δεν παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 

θνησιµότητας µετά τον θάνατο του συζύγου τους. Ακόµα και στην περίπτωση της 

απώλειας του παιδιού της οικογένειας, η µητέρα εµφανίζεται να βρίσκεται σε 

µεγαλύτερη κατάσταση επικινδυνότητας αναφορικά µε την υγεία της σε σύγκριση µε 

τον πατέρα του παιδιού. Επιπλέον, οι χήροι µικρής ηλικίας, εµφανίζουν µεγαλύτερα 

ποσοστά επιδείνωσης της υγείας τους µετά τον θάνατο της συντρόφου τους, σε 

σύγκριση µε τους χήρους µεγαλύτερης ηλικίας. Ακόµα, το 5% των ανδρών που 

µένουν χήροι εµφανίζουν την πιθανότητα να πεθάνουν και αυτοί µετά τον θάνατο της 

συντρόφου τους, µέσα σε διάστηµα 6 µηνών µετά την απώλεια, σε ηλικίες πάνω των 

55 ετών. Σε πολλές περιπτώσεις η επιδείνωση της υγείας προέρχεται από την 

υιοθέτηση συµπεριφορών υγείας οι οποίες δεν προάγουν την υγεία, αλλά το αντίθετο, 

όπως είναι η κατανάλωση αλκοόλ. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, το άτοµο που µένει 

µόνο του, δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να επιβιώσει µέσα στις καινούριες συνθήκες, 

µε αποτέλεσµα να διαπράττει αυτοκτονία και να δίνει µε αυτόν τον τρόπο και αυτό 

ένα τέλος στη ζωή του (Elwert και Christakis, 2006).  

  Εποµένως το συµπέρασµα είναι πως τα άτοµα που πενθούν εµφανίζουν περισσότερα 

προβλήµατα στην υγεία τους σε σύγκριση µε την οµάδα που δεν πενθεί, και ειδικά τα 

άτοµα τα οποία πενθούν για το αγαπηµένο τους πρόσωπο µέσα στην κρίσιµη περίοδο 

των 6 µηνών µετά την απώλεια. Επιπλέον, τα άτοµα που πενθούν παρουσιάζουν µια 

γενικότερη ανικανότητα στην καθηµερινότητά τους, δεν ακολουθούν εύκολα µια 
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φαρµακευτική αγωγή και δεν οδηγούνται στον γιατρό αν και το έχουν ανάγκη, σε 

σύγκριση πάλι µε τα άτοµα τα οποία δεν πενθούν. Αν και τα άτοµα τα οποία έχουν 

χάσει τον/ την σύντροφό τους είναι πιθανότερο να επισκεφθούν κάποιο ιατρό εξαιτίας 

των συναισθηµάτων ανησυχίας και έντασης τα οποία εµφανίζουν λόγω του πένθους, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτοµα µε έντονο πένθος δεν θα επισκεφθούν έναν 

ιατρό για την αντιµετώπιση της επιδεινωµένης σωµατικής και ψυχικής τους 

κατάστασης ( Stroebe, Schut, και Stroebe, 2007). 

  Συνοπτικά, λοιπόν, οι επιπτώσεις στην υγεία του πενθούντα λόγω της διεργασίας 

του πένθους και των αντιδράσεων σε αυτό, έχουν ως εξής: σε συναισθηµατικό 

επίπεδο το άτοµο εµφανίζει συµπτώµατα κατάθλιψης, απόγνωση, µελαγχολία, 

ανησυχία, αισθήµατα ενοχής µε την µορφή της αυτοκατηγορίας για την απώλεια ή 

κατηγορία για την ενοχή των άλλων, ανηδονία, νοσταλγία και µοναξιά. Σε γνωστικό 

επίπεδο, η εµµονή µε την ιδέα του αποθανόντα µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα το 

άτοµο να χάσει επαφή µε την πραγµατικότητα και να προσπαθήσει να δώσει τέλος 

στην ζωή του. Σε συµπεριφοριστικό επίπεδο, εµφανίζει ταραχή, κόπωση ή 

υπερδραστηριότητα, κλαίει συχνά και αποµονώνεται κοινωνικά. Τέλος, σε σωµατικό 

και φυσιολογικό επίπεδο, το άτοµο εµφανίζει διαταραχές στην όρεξη, διαταραχές 

στον ύπνο, απώλεια ενέργειας και κούραση, σωµατικούς πόνους καθώς επίσης, 

εµφανίζεται περισσότερο ευάλωτο σε ασθένειες. Στην περίπτωση που το άτοµο 

εµφανίζει όλα τα κλινικά συµπτώµατα της κατάθλιψης σύµφωνα µε το ∆ιαγνωστικό 

Εγχειρίδιο των ∆ιαταραχών, ακόµα και δύο µήνες µετά την απώλεια, οι ειδικοί 

συµφωνούν πως είναι ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για την εµφάνιση της 

κατάθλιψης και είναι ο µοναδικός τρόπος µέσα από αυτούς τους δύο µήνες να φτάσει 

το άτοµο στο στάδιο της αποδοχής και να συνεχίσει την ζωή του σε φυσιολογικούς 
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ρυθµούς ξανά. Μόνο µετά την πάροδο έξι µηνών από την απώλεια, αν εµφανίζονται 

ακόµα τα συµπτώµατα κατάθλιψης, τότε µιλάµε για παθολογία και διαταραχή 

παρατεταµένου πένθους  ( Stroebe, Schut, και Stroebe, 2007).   

 Είναι αναγκαίο για την υγεία του ατόµου να δουλέψει το πένθος του. Μέσα από 

έρευνες για τον θάνατο του/ της συζύγου ή την απώλεια ενός παιδιού στους  γονείς, 

όσο περισσότερο δούλεψαν τα άτοµα που πενθούσαν την συνθήκη της απώλειας, 

τόσο καλύτερη παρουσιαζόταν η ποιότητα της υγείας τους σε µεταγενέστερη 

εξέταση, κάτι που ήταν εντελώς αντίθετο στην περίπτωση που οι πενθούντες δεν 

είχαν δουλέψει το πένθος τους. Οι ιατρικές και ψυχικές παρεµβάσεις από 

επαγγελµατίες σε χήρους µεγάλης ηλικίας, είχαν ως αποτέλεσµα την µείωση του 

δείκτη θανάτων, σε σύγκριση µε τους περιπτώσεις που οι χήροι δεν δέχονταν 

επαγγελµατική παρέµβαση για την επεξεργασία του πένθους. Βέβαια, σε κάθε 

περίπτωση το πώς δουλεύεται το πένθος εξαρτάται από τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του πενθούντα και το πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει. 

Επιπλέον, στην περίπτωση που το άτοµο αντιδρά ακραία στην αρχή της 

συνειδητοποίησης της απώλειας και επεξεργάζεται το πένθος του, δε σηµαίνει πως 

µελλοντικά δεν θα εµφανίσει µια ακόµα ακραία αντίδραση. Σε κάθε περίπτωση όµως, 

η ενεργή επεξεργασία της συνθήκης της απώλειας, ωφελεί το άτοµο που πενθεί  

(Hewson,1997). 

 Σχετικά µε την δύναµη της παρέµβασης στην περίπτωση του πένθους, τόσο µε την 

µορφή της ψυχιατρικής βοήθειας όσο και µε την µορφή φαρµακευτικής αγωγής, οι 

ειδικοί συµφωνούν πως η παρέµβαση θα είναι αποτελεσµατική µόνο αν ληφθεί 

υπόψη το άτοµο και τα συγκεκριµένα δικά του χαρακτηριστικά στην διεργασία του 

πένθους. όπως αναφέρθηκε, το πένθος έχει βλαβερές συνέπειες για την υγεία και γι’ 
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αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάζεται το κατά πόσο θα µπορεί να είναι και 

αποτελεσµατική η παρέµβαση. Το πρώτο σηµαντικό βήµα είναι η παρέµβαση να έχει 

υποστήριξη ψυχολογικής µορφής και όχι το άτοµο να µπει κατευθείαν στην 

διαδικασία λήψης φαρµάκων. Αν και στην βιβλιογραφία παρουσιάζονται ελάχιστα 

ερευνητικά αποτελέσµατα σχετικά µε προγράµµατα παρέµβασης σε περιπτώσεις 

πένθους, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι συµφωνούν πως η συµβουλευτική 

διαδικασία είναι απαραίτητη υποστήριξη για την διεργασία του πένθους και τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα που χρειάζεται για να παραµείνει σταθερή η ποιότητα της 

υγείας του ατόµου που πενθεί. Επιπλέον, οι ερευνητές αναφέρουν πως οι 

παρεµβάσεις για το πένθος µπορούν να χωριστούν σε  τρεις διαφορετικές οµάδες: την 

πρωτογενή παρέµβαση, την δευτερογενή, και την τριτογενή παρέµβαση. Το 

χαρακτηριστικό της πρωτογενούς παρέµβασης είναι πως η βοήθεια από έναν 

επαγγελµατία είναι διαθέσιµη σε όλα τα άτοµα τα οποία µπορεί να πενθούν. Το 

χαρακτηριστικό της δευτερογενούς παρέµβασης είναι πως έχει σχεδιαστεί για 

περιπτώσεις που το άτοµο το οποίο πενθεί ανήκει σε µια ευπαθή οµάδα και είναι 

περισσότερο ευάλωτο µπροστά στην διεργασία του πένθους (όπως είναι άτοµα τα 

οποία έχουν υψηλά επίπεδα ανησυχίας, η απώλεια έχει κάτω από δραµατικές 

συνθήκες, και τα λοιπά). Τέλος, το χαρακτηριστικό της τριτογενούς παρέµβασης είναι 

πως είναι εφικτή σε περιπτώσεις που η διεργασία του πένθους διαρκεί περισσότερο 

από το φυσιολογικό και τότε µιλάµε για διαταραχή παρατεταµένου πένθους, 

διαταραχές µετατραυµατικού στρες και µείζονα κατάθλιψη, περιπτώσεις που δεν 

ανήκουν στο φυσιολογικό πένθος (Schut, Stroebe, van den Bout, και Terheggen, 

2001). 
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  Εποµένως, όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία, ο µοναδικός τρόπος για να 

µπορέσει το άτοµο να επεξεργαστεί το πένθος του είναι να δουλέψει πάνω σε αυτό µε 

την έκφραση των συναισθηµάτων του. Όποια κι αν είναι η απώλεια, το αποτέλεσµα 

για το άτοµο που πενθεί παραµένει το ίδιο: εµφανίζονται επιπτώσεις στην ποιότητα 

της υγείας του εξαιτίας της τραυµατικής εµπειρίας της απώλειας. Σε κάθε περίπτωση 

προβλέπεται η παρουσία ενός επαγγελµατία υγείας ο οποίος µπορεί να είναι 

ψυχολόγος ή ψυχίατρος, και σε πρώτο στάδιο είναι επιθυµητό να αποφεύγονται οι 

φαρµακευτικές αγωγές καθώς δεν θα είναι έτσι κι αλλιώς αποτελεσµατικές. Η 

αποτελεσµατικότερη µέθοδος, είναι αυτή της συµβουλευτικής. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

    Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε το πένθος και η διεργασία του σε ενήλικες 

και παιδιά. Η συγκεκριµένη βιβλιογραφική έρευνα αποσκοπούσε αρχικά στο να 

δοθούν κάποια στοιχεία σχετικά µε το πένθος στα παιδιά και πώς το αντιµετωπίζουν. 

Από της επισκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι  δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα , 

σηµαντικές έρευνες σχετικές µε το συγκεκριµένο θεωρητικό υπόβαθρο: παιδιά σε 

πένθος που αντιµετωπίζουν το αίσθηµα της απώλειας αγαπηµένου τους προσώπου. 

  Παρουσιάστηκαν θέµατα σχετικά µε το πένθος, ξεκινώντας από µια ιστορική 

αναδροµή και τις πρώτες ενδείξεις έκφρασης του πένθους µέσα από µια πολιτισµική 

σκοπιά. Στη συνέχεια, έγινε εκτενής αναφορά στα στάδια του φυσιολογικού πένθους 

και στην διεργασία του µέσα από τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις που 

υπάρχουν. Ο λόγος που έγινε εκτενής αναφορά στο φυσιολογικό πένθος ήταν επειδή 

υπάρχει µεγάλη διαφορά από αυτό που συναντούµε στη βιβλιογραφία ως διαταραχή 

του παρατεταµένου πένθους ή περίπλοκο πένθος. Όροι οι οποίοι αναφέρθηκαν 

αναλυτικά σε κεφάλαιο σχετικά µε την εµφάνιση των συµπτωµάτων του παθολογικού 

πένθους σε περιπτώσεις απώλειας. 

  Ένα εκτενές κεφάλαιο στην παρούσα εργασία ήταν αυτό  της ανάλυσης των σταδίων 

του φυσιολογικού πένθους. Πέντε είναι τα βασικά στάδια τα οποία θα πρέπει να 

περάσει το άτοµο µε σκοπό κάποια στιγµή να αποδεχθεί την καινούρια κατάσταση 

και να µπορέσει να συνεχίσει σε φυσιολογικούς ρυθµούς της ζωή του. Αυτά είναι 

κυρίως στάδια όπου εµφανίζονται συναισθήµατα άρνησης, θυµού, σύγχυσης, 

κατάθλιψης και τέλος το συναίσθηµα της αποδοχής. Το κάθε άτοµο το οποίο πενθεί 

θα πρέπει αναγκαστικά να περάσει το επίπονο µονοπάτι των σταδίων. Ένα µονοπάτι 

που θα µπορούσε να ονοµαστεί και «δρόµος των δακρύων» καθώς όπως είδαµε, το 
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σηµαντικότερο όλων είναι η εξωτερίκευση του συναισθήµατος, η οποία γίνεται στο 

µεγαλύτερο βαθµό µε τη µορφή του κλάµατος. 

 Τέλος, παρουσιάστηκε στο τελευταίο κεφάλαιο το πένθος και η θεραπεία του καθώς 

και αναλυτική αναφορά στην έρευνα των Spuij και συν., (2012), σχετικά µε την 

διαταραχή του παρατεταµένου πένθους στα παιδιά και την θεραπευτική προσέγγιση 

µέσω µιας γνωστικής και συµπεριφοριστικής πρακτικής για ενήλικες που εµφανίζουν 

την διαταραχή. Ακόµα και στην συγκεκριµένη έρευνα αναφέρθηκε πως δυστυχώς, 

ακόµα και σήµερα δεν υπάρχει ένα πρόγραµµα παρέµβασης το οποίο θα µπορέσει να 

κάνει λιγότερο τον πόνο των παιδιών όταν πενθούν. 

  Ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής αλλά είναι µέρος της ζωής. Το άτοµο αργά ή 

γρήγορα έρχεται αντιµέτωπο µε την ιδέα του θανάτου και βιώνει την απώλεια ενός 

αγαπηµένου του προσώπου. Είναι µια επίπονη διαδικασία την οποία όλοι οι άνθρωποι 

κάποια στιγµή καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Το σηµαντικό όλων είναι πως 

κάποια στιγµή το άτοµο καταφέρνει να συνεχίσει τη ζωή του σε φυσιολογικούς ξανά 

ρυθµούς αν και αναγνωρίζει πως η ζωή του δεν θα είναι πια ίδια. Καθώς πέρα από τα 

στάδια του θανάτου και κάποιες γνωστικές και συµπεριφοριστικές πρακτικές οι 

οποίες βοηθούν το άτοµο να επεξεργαστεί πιο εύκολα το πένθος του, δεν εµφανίζεται 

κάποια άλλη παρεµβατική πρακτική που να δίνει αποτελέσµατα για τη µείωση των 

συµπτωµάτων του πένθους σε ενήλικες και παιδιά, µάλλον κάτι τέτοιο συµβαίνει 

επειδή δεν µπορεί να µετριαστεί ο πόνος από την απώλεια γενικότερα. Αυτό που θα 

πρέπει να απασχολήσει τους ερευνητές, είναι οι παράγοντες επικινδυνότητας στην 

υγεία που εµφανίζουν κάποιες οµάδες περισσότερο από κάποιες άλλες, όπως είναι τα 

άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας που µένουν χήροι/ χήρες ή τα µικρά παιδιά που µένουν 

χωρίς γονείς και τι επιπτώσεις θα έχει ένα τέτοιο περιστατικό στην µελλοντική 
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ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και η αποφυγή υιοθέτησης συµπεριφορών επιβλαβών 

για την υγεία, όπως είναι το αλκοόλ ή οι ναρκωτικές ουσίες. 

  Εποµένως, σηµασία έχει το άτοµο να βιώνει το πένθος του και να ζητά τη βοήθεια 

ενός ειδικού στην περίπτωση που δεν υποχωρούν τα συµπτώµατα του φυσιολογικού 

πένθους, όπως για παράδειγµα, αν εµφανίζει κατάθλιψη µετά το διάστηµα των δυο 

µηνών από την απώλεια ακόµα και µετά την έλευση έξι µηνών από την απώλεια. 

Εξωτερίκευση του συναισθήµατος και συµβουλευτική βοήθεια είναι το µυστικό για 

την σωστή επεξεργασία αυτής της επίπονης διαδικασίας, της διεργασίας του πένθους. 
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