
 

 

Πως στηρίζουμε ένα παιδί που βιώνει την απώλεια 
ενός αγαπημένου προσώπου.   
                         Ψυχολόγοι ΚΕΣΥ : Πέτσα Ελένη και Δεληγιάννη Κωνσταντίνα 

                                                    
«Ζω σημαίνει βιώνω απώλειες. Ζω σημαίνει αποχαιρετώ αυτό που χάνω. τον αστερισμό της 
απώλειας, ζω σημαίνει καλούμαι συνεχώς να αποχαιρετήσω ό,τι χάθηκε. Να συνεχίσω να υπάρχω και 
να ζω χωρίς αυτό που έχει χαθεί.  Γι’ αυτό ψυχή και πολιτισμός οφείλουν να εμπεριέχουν και να 
καλλιεργούν την τέχνη του αποχαιρετισμού ως προς όσα χάνονται» (Νίκος ιδέρης, ψυχαναλυτής-
συγγραφέας). 

 
«Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το πένθος, πρέπει να περάσεις από αυτό, διότι αλλιώς δεν 
υπάρχεις...»(Μαργαρίτα Καραπάνου, συγγραφέας). 
 

   Πώς αντιλαμβάνονται τον θάνατο τα παιδιά 
 
 Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αν και αντιλαμβάνονται την 

απώλεια ενός σημαντικού προσώπου, δεν κατανοούν όμως ότι 
πρόκειται για οριστικό γεγονός. 

 Τα παιδιά σχολικής ηλικίας κατανοούν ότι ο θάνατος είναι ένα 
οριστικό γεγονός, αλλά δεν πιστεύουν ότι μπορεί να συμβεί στον εαυτό 
τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 

 Οι έφηβοι συνειδητοποιούν ότι όλοι οι άνθρωποι, όπως και οι ίδιοι, 
πρόκειται να πεθάνουν και μερικές φορές κάνουν παρορμητικές 
πράξεις, για να ξορκίσουν τον φόβο του θανάτου. 
 

 

Πώς διαχειρίζονται τα παιδιά το πένθος τους  
 

 Είναι απόλυτα φυσιολογικό κάθε παιδί να θρηνεί με τον δικό του 
ιδιαίτερο τρόπο που το βοηθάει να αποδεχθεί την πραγματικότητα της 
απώλειας και να προσαρμοστεί σ’ αυτήν. 

 Ο θρήνος  δεν έχει καθορισμένο χρονικό τέλος και αναβιώνει σε 
μελλοντικές απώλειες, οι οποίες δεν αφορούν απαραίτητα φυσικό 
θάνατο(π.χ. διαζύγιο ,ασθένεια ,αλλαγή τόπου κατοικίας κ.λ.π. ).    

 Τα παιδιά  δεν μπορούν να αντέξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
τα οδυνηρά συναισθήματα.  Ενώ τη μια στιγμή μπορεί να είναι 



 

 

θλιμμένα, την αμέσως επόμενη παίζουν ή γελούν. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι αδιαφορούν ή ότι έχουν "ξεπεράσει" τη θλίψη τους. 

 Τα παιδιά εκφράζουν το θρήνο τους κυρίως  έμμεσα (στο παιχνίδι, 
στις ζωγραφιές τους ,μέσα από τις αλλαγές στη συμπεριφορά τους, στον 
ύπνο, στο φαγητό, στο σπίτι ή στο σχολείο). 
Συνήθως παρουσιάζουν:              
- Θλίψη, ενοχές, ξεσπάσματα θυμού ή κλάματος, επίμονη αναζήτηση 
του ατόμου που πέθανε και  συνεχείς σκέψεις γύρω από το θάνατό του. 
-Διάφορους φόβους (π.χ. φόβος αποχωρισμού από αγαπημένα 
πρόσωπα, φόβος για το σκοτάδι ) 
-Αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου, του φαγητού και σωματικά 
συμπτώματα χωρίς οργανική αιτία (π.χ. πονοκεφάλους, στομαχικές 
διαταραχές, αναπνευστικά προβλήματα, ενούρηση ) 
-Αλλαγές στη συμπεριφορά (π.χ. απομόνωση, εσωστρέφεια, 
παρορμητικότητα, επιθετικότητα, μείωση της απόδοσης στο σχολείο) 
 

      

 
Πώς στηρίζουμε το παιδί που θρηνεί 
 Λέμε την αλήθεια  με λόγια κατανοητά για την ηλικία του και 

κάνουμε ξεκάθαρο το γεγονός της οριστικότητας του θανάτου, για να 
μην δημιουργείται σύγχυση στο παιδί. 

 Ενθαρρύνουμε  την έκφραση των συναισθημάτων του  χωρίς να του 
λέμε πώς πρέπει να αισθάνεται ή πώς πρέπει να σκέφτεται. Σεβόμαστε 
επίσης και την ανάγκη του να μη μοιραστεί αυτό που νιώθει. Του 
δείχνουμε ότι αποδεχόμαστε τα συναισθήματά του  και είμαστε 
διαθέσιμοι, όταν μας χρειάζεται. 

 Μοιραζόμαστε μαζί του και τα δικά μας συναισθήματα και σκέψεις, 
αναγνωρίζουμε και τον δικό μας πόνο. 

 Φροντίζουμε ώστε να διατηρήσει την ανάμνηση του προσώπου που 
πέθανε μέσα από αντικείμενα, φωτογραφίες του  ή μιλώντας για 
εμπειρίες που μοιραστήκαμε μαζί του. 

 Ενισχύουμε τη συμμετοχή του στις οικογενειακές τελετές πένθους, αν 
φυσικά το επιθυμεί  και έχοντας την υποστήριξη ενός αγαπημένου 
προσώπου. 

 Εξασφαλίζουμε τη συνέχεια και τη σταθερότητα στις συνθήκες ζωής. 



 

 

Αποφεύγουμε οποιαδήποτε άμεση αλλαγή σχολείου ή σπιτιού, καθώς 
δημιουργεί μια αίσθηση ασυνέχειας στη ζωή του παιδιού και προκαλεί 
νέες απώλειες, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει.  

 Ενημερώνουμε το σχολείο για την απώλεια που βιώνει το παιδί, ώστε 
οι εκπαιδευτικοί που είναι κοντά του να μπορέσουν να το στηρίξουν 
και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του. 

 Ενθαρρύνουμε το παιδί να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς να αισθάνεται 
ότι προδίδει αυτόν που πέθανε. Του επιτρέπουμε να συμμετέχει σε 
κοινωνικές και σχολικές εκδηλώσεις, σε εκδρομές, σε γιορτές, όσο 
πρόσφατος και αν είναι ο θάνατος.  
 

 

 
  
 

Ζητάμε την βοήθεια ειδικού, όταν διαπιστώσουμε: 

 
 

Φορείς για την διαχείριση του πένθους και της απώλειας 
https://merimna.org.gr/ 
 
Παιδικά βιβλία που βοηθούν στην διαχείριση του πένθους  

 «Σα δώρα του κυρ-Μενέλαου», συγγραφέας Susan Varley, Εκδόσεις 
Μέριμνα 

 «Θα σ’αγαπώ ό,τι κι αν γίνει», συγγραφέας Gliori Debi,Εκδόσεις Πατάκη 

 «Σί στην ευχή να κάνεις, αν χάσεις κάποιον που αγαπάς», συγγραφέας 
Σρέβορ Ρομέιν, Εκδόσεις Κέδρος 

 Παρατεταμένη αποχή από το παιχνίδι και από τις φιλικές σχέσεις. 
 Επίμονες κατηγορίες του παιδιού, που απευθύνονται προς τον εαυτό 

του ή άλλους, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για το θάνατο. 
 Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (ναρκωτικές ουσίες, ροπή για 

ατυχήματα, αυτοτραυματισμοί) και επίμονες σκέψεις αυτοκτονίας. 
 Παρατεταμένα, σοβαρά προβλήματα στη σχολική απόδοση ή στη σχέση 

με τους συμμαθητές και τους δασκάλους 
 Παρατεταμένες διαταραχές στη διατροφή ή και στον ύπνο (βουλιμία, 

απώλεια όρεξης, επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες, αϋπνίες). 

https://merimna.org.gr/

