Πένθος

Δυστυχώς, αργά η γρήγορα, θα πεθάνει ένα κοντινό μας πρόσωπο. Το πως θα
βιώσει αυτή την απώλεια ο καθένας μας θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.
Για παράδειγμα αν ο θάνατος ήταν ξαφνικός ή αναμενόμενος, η ηλικία του
προσώπου που απεβίωσε, το πόσο σημαντικό ήταν για εμάς το πρόσωπο που
απεβίωσε, το αν βιώσαμε και άλλο θάνατο πρόσφατα και άλλα. Το σίγουρο είναι
πως δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος, αλλά ο δικός μας τρόπος που θα
βιώσουμε την απώλεια. Κάποιοι μπορεί να πενθήσουν για μερικές μέρες, άλλοι
για μήνες και χρόνια.

Ποιες μπορεί να είναι οι πρώτες αντιδράσεις αμέσως μετά το θάνατο
Το πιο συνηθισμένο συναίσθημα είναι το σοκ μετά το θάνατο ενός αγαπημένου
προσώπου. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να υπάρχει έλλειψη συναισθημάτων, ή
μέχρι και το αντίθετο, πανικός. Μπορεί να νιώθετε την ανάγκη να κλάψετε ή να
μη μπορείτε να κλάψετε καθόλου. Μπορεί ακόμα να υπάρχει και εναλλαγή
μεταξύ των δύο καταστάσεων. Μπορεί να έχετε σωματικά συμπτώματα όπως
για παράδειγμα ταχυκαρδία, πόνους στο σώμα, αδυναμία ή να δυσκολεύεστε να
κοιμηθείτε. Μπορεί να μην μπορείτε να ελέγξετε τα συναισθήματα σας και να
ανησυχείτε ότι οι άλλοι θα σας παρεξηγήσουν αν αρχίσετε να κλαίτε ξαφνικά ή
και το αντίθετο να είστε τελείως ψύχραιμοι και να ανησυχείτε ότι οι άλλοι θα
σκεφτούν πως δεν σας νοιάζει καθόλου που πέθανε το κοντινό σας πρόσωπο.
Τέλος μπορεί να μη μπορείτε να αντεπεξέλθετε και να διαχειριστείτε το χαμό
του κοντινού σας ανθρώπου και να χρειάζεστε υποστήριξη. Το σημαντικό
είναι πως δεν υπάρχει σωστή και λάθος αντίδραση και θα ήταν καλό να
μη πιέσετε τον εαυτό σας να αντιδράσετε ή να συμπεριφερθείτε με άλλο
τρόπο από αυτόν που σας έρχεται φυσικά.

Ποιες μπορεί να είναι οι αντιδράσεις βδομάδες και μήνες μετά το
θάνατο
Όπως αναφέρθηκε ήδη ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και με αυτή την
έννοια δεν υπάρχουν σωστές και λάθος αντιδράσεις. Για αρκετό διάστημα μετά
το θάνατο κάποιοι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν θυμό, άγχος, λύπη, ενοχές,
σύγχυση. Άλλοι μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν χάσει το μυαλό τους γιατί
βλέπουν ή ακούν τον άθρωπο που πέθανε. Κάποιοι άλλοι μπορεί να
αναρωτιούνται τι νόημα έχει η ζωή τώρα ή ακόμα και το ότι δεν θέλουν να
συνεχίσουν να ζουν. Μπορεί ακόμα να αρχίσουν να σκέφτονται όλα εκείνα τα
πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν κάνει που πιθανά να είχαν αποτρέψει το
θάνατο. Είναι επίσης πιθανό το να έχουν συνεχίσει τη ζωή τους χωρίς να έχουν
αρνητικά συναισθήματα που να τους προβληματίζουν.
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Πότε θα αρχίσω να νιώθω καλύτερα
Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έτσι και η διαδικασία και ο χρόνος που
θα χρειαστεί το κάθε άτομο θα είναι διαφορετικό. Σιγά σιγά και σταδιακά οι
περισσότεροι άνθρωποι θα συνεχίσουν τις ζωές τους και θα σκέφτονται όλο και
λιγότερο το πρόσωπο που έχασαν. Συνήθως αυτό συμβαίνει μετά από έξι μήνες
με τρία χρόνια μετά το θάνατο αλλά όχι πάντα. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να
νιώσουν τύψεις και ενοχές που συνεχίζουν τη ζωή τους αλλά είναι
απόλυτα φυσιολογικό η ζωή να συνεχιστεί χωρίς το αγαπημένο τους
πρόσωπο.

Τα πέντε στάδια του πένθους
Όπως αναφέρθηκε η διαδικασία του πένθους θα διαφέρει από άτομο σε άτομο.
Μία χρήσιμη θεωρία που βοηθάει στη κατανόηση της διαδικασίας του πένθους
είναι τα πέντε στάδια του πένθους της Kübler-Ross. Το πρώτο στάδιο είναι η
άρνηση και η απομόνωση. Το δεύτερο ο θυμός, το τρίτο η διαπραγμάτευση, το
τέταρτο η κατάθλιψη και το πέμπτο η αποδοχή. Δεν είναι απαραίτητο πως όλοι
θα περάσουμε από αυτά τα πέντε στάδια ή ότι θα τα βιώσουμε με αυτή τη
σειρά. Από τη κλινική και προσωπική μου εμπειρία ο κάθε άνθρωπος βιώνει το
πένθος με το δικό του τρόπο. Είναι πιθανό να βιώσετε τρία στάδια μέσα στη
ίδια μέρα ή να μείνετε σε ένα στάδιο για μέρες ή και μήνες ή ακόμα και να
μην περάσετε κανένα από αυτά τα πέντε στάδια. Είναι απόλυτα
φυσιολογικό να νιώσετε συναισθήματα θλίψης, θυμού, άγχους, ενοχής. Το
σημαντικό, και αυτό που θέλω να κρατήσετε, είναι πως δεν υπάρχει σωστή και
λάθος αντίδραση ή αντιμετώπιση. Ας δούμε τα στάδια ένα ένα.
1. Άρνηση και απομόνωση
Το πιο συνηθισμένο πρώτο στάδιο είναι η άρνηση του θανάτου. Το γεγονός είναι
τόσο θλιβερό και συντριπτικό που δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι έχει συμβεί.
Αυτός είναι και ένας μηχανισμός αυτοάμυνας που μας προστατεύει από τα
αφόρητα συναισθήματα. Με λίγα λόγια ο οργανισμός μας μας προστατεύει από
το να νιώσουμε όλα τα δύσκολα συναισθήματα που φέρνει ο χαμός ενός
αγαπημένου μας προσώπου έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε
σιγά σιγά και όχι όλα μαζί. Σκέψεις που μπορεί να βιώσουμε σε αυτό το στάδιο
είναι «Αυτό δεν συμβαίνει» ή «δεν το πιστεύω». Μπορεί ακόμα να νιώσετε πως
βλέπετε κάποια ταινία και πως αυτή δεν είναι η δική σας ζωή, πως αυτό το
θλιβερό γεγονός δεν έχει συμβεί σε εσάς αλλά σε κάποιον άλλο. Σε αυτό το
στάδιο πιθανά να νιώσετε σοκ ή πανικό, να μην μπορείτε να ελέγξετε τον εαυτό
σας και να κλαίτε πολύ ή το αντίθετο να μη μπορείτε να κλάψετε.
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2. Θυμός
Αφού ξεθυμάνει η επίδραση του πρώτου στάδιου και σιγά σιγά
συνειδητοποιήσουμε πως ο άνθρωπος που πέθανε δεν θα γυρίσει και όντως
πέθανε αρχίζουμε πάλι να νιώθουμε το πόνο τον οποίο δεν ήμαστε έτοιμοι να
επεξεργαστούμε. Αυτός ο πόνος μπορεί να εξωτερικευτεί ως θυμός. Ο θυμός
είναι ένα δυναμικό συναίσθημα σε σχέση για παράδειγμα με τη λύπη. Ο θυμός
επειδή είναι πιο δυναμικό συναίσθημα είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Ο
θυμός μας επιτρέπει να μπούμε σε μία πιο δυναμική κατάσταση και μας
προστατεύει από τα αφόρητα συναισθήματα. Μπορεί να νιώσετε θυμό προς το
πρόσωπο που πέθανε, προς τον εαυτό σας, προς τρίτους. Μπορεί να νιώσετε και
τύψεις για το θυμό που νιώθετε και ως επακόλουθο να νιώθετε πιο θυμωμένοι
με τον εαυτό σας επειδή νιώθετε θυμό.
3. Διαπραγμάτευση
Όταν νιώθουμε ευάλωτοι και αβοήθητοι είναι πολύ φυσιολογικό να
προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Μπορεί σε αυτό
το στάδιο να έχουμε σκέψεις όπως «Αν είχαμε πάει στο γιατρό πιο νωρίς», «Αν
δεν τον είχα αφήσει να πάρει το αυτοκίνητο» ή «Αν είχα επιστρέψει πιο νωρίς
από το ταξίδι». Αυτή είναι η προσπάθεια μας να διαπραγματευτούμε το θάνατο
και είναι και αυτός ένας πιο αδύναμος μηχανισμός άμυνας για να μας
προστατεύσει από την οδυνηρή πραγματικότητα. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να
νιώσετε ενοχές και τύψεις για αυτά που αν είχατε κάνει διαφορετικά και θα
μπορούσαν να έχουν ανατρέψει ή καθυστερήσει το θανάτου του αγαπημένου
σας προσώπου.
4. Κατάθλιψη
Σε αυτό το στάδιο μπαίνουμε στο παρόν και το πένθος μπαίνει στη ζωή μας σε
ένα πιο βαθύ επίπεδο. Νιώθουμε βαθιά θλίψη για τον άνθρωπο που χάσαμε και
νιώθουμε πως αυτή η θλίψη μπορεί να κρατήσει για πάντα. Αυτή η θλίψη δεν
είναι σημάδι ψυχολογικής διαταραχής αλλά η φυσιολογική αντίδραση σε ένα
τραυματικό γεγονός. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να αναρωτηθείτε πιο είναι το
νόημα της ζωής και γιατί να συνεχίσω μόνος μου; Αν δούμε τη διαδικασία του
πένθους σαν μια διαδικασία επούλωσης ενός τραύματος, τότε η θλίψη είναι ένα
από τα αναγκαία στάδια αυτής της διαδικασίας.
5. Αποδοχή
Όταν μιλάμε για αποδοχή του θανάτου δεν εννοούμε ότι νιώθουμε καλά για το
θάνατο του αγαπημένου μας. Εννοούμε την αποδοχή της πραγματικότητας ότι ο
αγαπημένος μας άνθρωπος έχει πεθάνει και πως αυτή η καινούργια
πραγματικότητα είναι και μόνιμη πραγματικότητα. Ποτέ δεν θα μας αρέσει αυτή
η πραγματικότητα αλλά σε αυτό το στάδιο την δεχόμαστε και μαθαίνουμε σιγά
σιγά να ζούμε με αυτή. Μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουμε και άλλους
τομείς της ζωής μας ή συνήθειες. Μερικές φορές η αποδοχή σημαίνει απλά πως
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έχουμε περισσότερες καλές μέρες. Αρχίζουμε σιγά σιγά να ξαναζούμε τη ζωή μας
αφού πρώτα έχουμε δώσει το χρόνο που χρειαζόμαστε να επεξεργαστούμε και
να αποδεχτούμε πως ο αγαπημένος μας άνθρωπος πλέον δεν ζει.

Πρακτικές συμβουλές που μπορεί να βοηθήσουν
1. Μην πιέζετε τον εαυτό σας να νιώσει ή να κάνει πράγματα που δεν
βγαίνουν φυσικά
Ειδικά τις πρώτες μέρες μπορεί να νιώσετε ότι θέλετε να μείνετε μόνοι σας ή το
αντίθετο να θέλετε να είστε συνέχεια με άλλους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος
είναι διαφορετικός και για αυτό το λόγο θα ποικίλουν και οι αντιδράσεις.
Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει και να κάνει αυτό που θέλει, σε λογικά πλαίσια
πάντα. Ειδικά αν νιώθετε την ανάγκη να μείνετε μόνοι σας χρειάζεται προσοχή
γιατί είναι λεπτή η ισορροπία μεταξύ της βοηθητικής μοναξιάς και της μοναξιάς
που μπορεί να καταλήξει σε κατάθλιψη αν γίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Αν νιώθετε την ανάγκη να μιλήσετε για το πως νιώθετε, να το κάνετε
Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν οι κοντινοί σας
άνθρωποι ακόμα και αν αυτό είναι απλά να σας ακούσουν. Πολλές φορές μπορεί
να μη θέλουμε να φορτώσουμε σε άλλους τα προβλήματα μας αλλά συνήθως οι
κοντινοί άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν και τους δίνει και ευχαρίστηση όταν
ξέρουν πως μας βοήθησαν.
3. Προσέξτε τη διατροφή σας και την υγεία σας
Ειδικά τις πρώτες μέρες μετά το θάνατο μπορεί να μη πεινάτε ή να τρώτε
υπερβολικά ή ακόμα και να ξεχάσετε να φάτε. Αν δεν πεινάτε καθόλου
προσπαθήστε να φάτε κάτι έστω και λίγο γιατί θα χρειαστείτε ενέργεια για να
αντιμετωπίσετε το χαμό του αγαπημένου σας ανθρώπου. Ακόμη είναι πιθανό να
ξεχάσετε πως είναι ο καιρός για προληπτικές εξετάσεις και επισκέψεις σε
γιατρούς. Είναι σημαντικό αυτά τα ραντεβού να γίνουν στην ώρα τους.
4. Οι μικρές αλλαγές μπορεί να είναι και οι πιο δύσκολες
Μην σας εκπλήξει αν οι πιο δύσκολες στιγμές είναι τελικά οι αλλαγές σε μικρά
πράγματα που δεν είχατε καν σκεφτεί. Για παράδειγμα αν πέθανε ο σύζυγος
σας, και αυτός πήγαινε τα σκουπίδια στον κάδο των απορριμμάτων, μπορεί η
συνειδητοποίηση ότι δεν είναι πια εδώ να εμφανιστεί τη στιγμή που θα πρέπει
να πάτε εσείς τα σκουπίδια στο κάδο και ως επακόλουθο να νιώσετε έντονα
συναισθήματα. Προσπαθήστε να φτιάξετε καινούργιες ρουτίνες με τη
κατανόηση όμως πως αυτές οι μικρές αλλαγές θα είναι δύσκολες για κάποιο
χρονικό διάστημα.
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5. Βρείτε ασχολίες/δραστηριότητες που σας βοηθάνε να ξεχαστείτε έστω
και για λίγο
Ο θάνατος του αγαπημένου σας προσώπου δεν μπορεί να ξεχαστεί και ούτε θα
θέλαμε κάτι τέτοιο. Η διαδικασία του πένθους όμως είναι πολύ επώδυνη τις πιο
πολλές φορές και θα ήταν καλό να γίνει πιο διαχειρίσιμη με το να βρείτε
ασχολίες που θα σας επιτρέψουν να ξεχαστείτε έστω και για λίγο ώστε να
κρατήσετε τις δυνάμεις σας για τη συνέχεια. Δείτε το σαν μία μικρή ψυχολογική
ανάπαυλα.
6. Προσπαθήστε να μην πάρετε καμία απόφαση ζωής τους πρώτους 6 μήνες
μετά το θάνατο
Ειδικά σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις όπως για παράδειγμα
αυτοκτονίας/θανάτου στο σπίτι είναι πολύ πιθανό να νιώσετε την ανάγκη να το
πουλήσετε και να φύγετε ή να αλλάξετε δουλειά ή να ξαναπαντρευτείτε
γρήγορα. Υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να πάρετε μία απόφαση ζωής που
μπορεί να τη μετανιώσετε αργότερα και για αυτό θα ήταν πιο ασφαλές να
αφήσετε να περάσουν μερικοί μήνες προτού πάρετε κάποια απόφαση ζωής.
7. Κρατείστε ημερολόγιο με τις σκέψεις σας
Είναι γνωστό πως το να εξωτερικεύουμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματα
μας βοηθάει, άλλωστε η ψυχοθεραπεία είναι βασισμένη πάνω σε αυτή την ιδέα.
Μπορεί να μη θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον ειδικό ή και ακόμα σε κάποιο
κοντινό σας πρόσωπο. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν τη διαδικασία του να
γράψουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους σε ένα χαρτί καθαρτικό και ένα
βοήθημα επεξεργασίας συναισθημάτων.
8. Προσοχή στη κατάχρηση ουσιών
Είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν πονάτε ψυχικά ή σωματικά να θέλετε αυτός ο
πόνος να σταματήσει. Η κατάχρηση ουσιών μπορεί να βοηθήσει στο εδώ και
τώρα αλλά μακροπρόθεσμα θα γίνει μέρος του προβλήματος ή ακόμα και ένα
παραπάνω πρόβλημα που θα πρέπει να διαχειριστείτε. Προσπαθήστε να βρείτε
χαλαρωτικά πράγματα/δραστηριότητες που σας βοηθάνε με το πόνο (π.χ.
χαλαρωτικό μπάνιο, άσκηση, ζωγραφική, κτλ)

Πότε όμως πρέπει να ζητήσετε τη βοήθεια ειδικού?
Αυτή είναι μία πολύ δύσκολη ερώτηση και η απάντηση είναι πως εξαρτάται.
Χωρίς να κάνετε διάγνωση μόνοι σας υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που ίσως
σηματοδοτήσουν την ανάγκη να δείτε κάποιον ειδικό.
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Σε γενικές γραμμές αν έχουν περάσει έξι μήνες με ένας χρόνος από το θάνατο,
δεν μπορείτε να αποδεχτείτε το θάνατο και δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις
καθημερινές απαιτήσεις της ζωής είναι πιθανό να εκδηλωθεί ψυχολογικό
πρόβλημα όπως η κατάθλιψη. Σημάδια και συμπτώματα που χρειάζονται τη
προσοχή σας είναι:
-

έντονη θλίψη, πόνος και επίμονες σκέψεις για το θάνατο του αγαπημένου
σας προσώπου
το να μη μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε τίποτα άλλο εκτός από το
θάνατο του αγαπημένου σας προσώπου
δυσκολία στο να αποδεχτείτε την απώλεια
συναισθήματα και σκέψεις πως η ζωή δεν έχει νόημα ή σκοπό πια καθώς
και σκέψεις για αυτοκτονία ή/και αυτοτραυματισμό
δεν μπορείτε να χαρείτε τη ζωή
απομόνωση από φίλους και οικογένεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Είναι καλό σε αυτές τις περιπτώσεις να επισκεφτείτε ένα επαγγελματία ψυχικής
υγείας που θα μπορεί να αξιολογήσει τη περίπτωση σας. Επίσης αν έχετε
μείνει σε ένα από τα πέντε στάδια για μεγάλο χρονικό διάστημα θα ήταν καλό
να μιλήσετε σε κάποιο ειδικό. Τέλος μπορεί να νιώθετε την ανάγκη ή να είναι
χρήσιμο να μιλήσετε σε κάποιο ψυχολόγο ή ψυχίατρο και όταν βιώνετε πένθος
χωρίς να υπάρχουν τα παραπάνω σημάδια.

Σκέψεις για αυτοκτονία και αυτοτραυματισμό
Αν βιώνετε έντονες σκέψεις για αυτοκτονία ή/και για αυτοτραυματισμό είναι
σημαντικό να καταλάβετε πως αυτές οι σκέψεις είναι παροδικές και πως δεν θα
τις έχετε για πάντα. Αν έχετε σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας και δεν είστε
βέβαιοι πως μπορείτε να είστε ασφαλής τηλεφωνήστε στο ΕΚΑΒ (166), ή/και
επισκεφτείτε Nοσοκομείο που εφημερεύει (μπορείτε να βρείτε το ψυχιατρικό
τμήμα που εφημερεύει για Αττική και Θεσσαλονίκη εδώ:
https://www.moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-nosokomeiwn ) ή/και
τηλεφωνήστε στη Τηλεφωνική Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018
της Κλίμακας (http://suicide-help.gr/κέντρο-ημέρας/ ).
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Χρήσιμα τηλέφωνα
1. Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1065 για ηλικιωμένους
2. Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Ενηλίκων
116123
3. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Μέριμνα”
Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης 2106463622
Λειτουργεί εργάσιμες ημέρες 10:00-17:00 για τις περιοχές που καλύπτονται στο
χάρτη της Ελλάδας με χρώμα ροζ (δείτε το website)
https://merimna.org.gr/service/symvouleutika-kentra-stirixis-sto-penthos/
4. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Μέριμνα”
Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης 2310510010
Λειτουργεί εργάσιμες ημέρες 10:00-18:00 για τις περιοχές που καλύπτονται στο
χάρτη της Ελλάδας με χρώμα μπλε (δείτε το website).
https://merimna.org.gr/service/symvouleutika-kentra-stirixis-sto-penthos/
5. Γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία της Κλίμακας 1018 – 24ωρη
γραμμή
6. Γραμμή SOS Αιγινητείου: Τηλεφωνική βοήθεια για ψυχολογικά προβλήματα
2107297957 Καθημερινά, 10:00 – 20:00
7. Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης Ενόπλων δυνάμεων: 8001145551-2-3
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