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Θάνατος ενός Συμφοιτητή: Πένθος, τι να αναμένετε, τρόποι διαχείρισης 

Με τους συμφοιτητές μας περνούμε πολύ χρόνο πλάι-πλάι, και συχνά 
μοιραζόμαστε μαζί τους τα νέα και την καθημερινότητά μας. Ως αποτέλεσμα δεν 
είναι απλώς άτομα μαζί με τα οποία μοιραζόμαστε χρόνο ἠ και συνεργαζόμαστε, 
συχνά είναι φίλοι ή ακόμα και μέλη μιας ευρύτερης μας οικογένειας.  

Όταν πληροφορηθούμε για το θάνατο ενός συμφοιτητή, φυσικό είναι να βιώσουμε 
αισθήματα όπως θλίψη και αίσθηση απώλειας. Ο θάνατος μπορεί επίσης να επηρεάσει τα 
συναισθήματά μας για τις σπουδές μας, τον ακαδημαϊκό μας χώρο, καθώς και τη δική μας υγεία 
και ευημερία. Τα συναισθήματά μας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολα όταν η απώλεια είναι 
απροσδόκητη, καθώς μπορεί να μην υπήρχαν οι ευκαιρίες να τον/την αποχαιρετίσουμε ή να 
μοιραστούμε ανοικτά πόσο εκτιμούμε τη σχέση μας.  

Ο καθένας μας βιώνει το πένθος και επεξεργάζεται το θάνατο διαφορετικά. Κάποιοι άνθρωποι 
νιώθουν πως δεν έχουν το δικαίωμα να θρηνήσουν για ένα συμφοιτητή με τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο θα θρηνούσαν για ένα κοντινό φίλο ή συγγενή. Κάποιοι ίσως νιώθουν συντετριμμένοι, άλλοι 
μπορεί να νιώθουν μουδιασμένοι και απομακρυσμένοι. Κάποιοι ίσως απομονώνονται κοινωνικά 
ενώ άλλοι αποζητούν στήριξη. Συχνά, η καθοδήγηση στην περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία του 
πένθους είναι βοηθητική. Ακολουθούν ορισμένες σκέψεις για το τι μπορείτε να αναμένετε και πώς 
να διαχειριστείτε το θάνατο ενός συμφοιτητή.  

1. Η διαδικασία του πένθους  

Συχνά χρειάζονται βδομάδες ή ακόμα και μήνες για να 
επεξεργαστούμε τα προσωπικά μας συναισθήματα και 
τα συμπτώματα του πένθους. Δεν υπάρχει χρονο-
διάγραμμα για την «επούλωση», όμως με τον καιρό τα 
συναισθήματά μας γίνονται πιο ήπια.  

Για τη φοιτητική περίοδο, επικρατεί ο μύθος ότι 
πρόκειται για χρόνια ευτυχισμένα, και αν δεν 
αναγνωρίσουμε ότι οι απώλειες που μας επηρεάζουν 
δεν είναι μόνο οι απώλειες των πολύ κοντινών μας 
προσώπων, μπορεί να μας διαφύγει –να μην 
προσέξουμε ότι ένας φοιτητής, συμφοιτητής, ή 
συνάδελφος, βιώνει τη διαδικασία του πένθους.  

Τα συναισθήματα και τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφορετικά για τον καθένα από εμάς. 
Μπορεί να συμπεριλαμβάνουν: σοκ, άρνηση, θυμό, ενοχή, άγχος, δυσκολίες ύπνου, εξουθένωση, 
δυσβάσταχτη θλίψη και δυσκολίες συγκέντρωσης. Συνήθως βιώνουμε διάφορα από αυτά τα 
συναισθήματα ταυτόχρονα, ίσως και ανάμεικτα, σε διαφορετική ένταση. Η έκταση, το βάθος και η 
διάρκεια μπορεί να εξαρτάται από το πόσο κοντά ήμασταν στο άτομο που πέθανε, τις συνθήκες 
θανάτου, τις δικές μας συνθήκες και τις απώλειες που έχουμε βιώσει.  

 

 
"Το πένθος είναι ένα ταξίδι, συχνά 

επικίνδυνο και χωρίς σαφή κατεύθυνση. Η 
εμπειρία του πένθους δεν μπορεί να 

σειροθετηθεί ή να κατηγοριοποιηθεί, να 
γίνει βιαστικά ή κάτω από έλεγχο, να 

παραμεριστεί ή να αγνοηθεί επ’ αόριστον. 
Είναι τόσο αναπόφευκτη όσο η αναπνοή, η 
αλλαγή, η αγάπη. Μπορεί να αναβληθεί, 

όμως δεν πρόκειται να στερηθεί».  
~Mollie Fumia 
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Η αντίδρασή μας στο πένθος μπορεί επίσης να έχει να κάνει με παράγοντες όπως το χρόνο που 
περάσαμε μαζί με το εκλιπόν πρόσωπο, τη σχέση που είχαμε μαζί του, την ηλικία του ατόμου που 
έφυγε, το αναπάντεχο του θανάτου, και άλλες προκλήσεις που ίσως αντιμετωπίζει η φοιτητική και 
πανεπιστημιακή κοινότητα κατά την περίοδο της απώλειας.  

Όταν χάνουμε ένα συμφοιτητή ή συνεργάτη μας μας, μπορεί να χάνουμε έναν άνθρωπο με τον 
οποίο μοιραστήκαμε εμπειρίες, στις ίδιες τάξεις, τμήματα, προκλήσεις, και ιδιαίτερα σε μια 
περίοδο σημαντική για την προσωπική ανάπτυξη και μετάβαση στην ενηλικίωση. Μπορεί να 
χάνουμε έναν άνθρωπο με τον οποίο ίσως ήρθαμε κοντά, ή θέλαμε να έρθουμε πιο κοντά, και  μια 
τέτοια εμπειρία μπορεί να είναι οδυνηρή και κουραστική.  

 

2. Τι να αναμένουμε 

 Οι άνθρωποι βιώνουν το πένθος με διαφορετικούς τρόπους. Σε κάποιες στιγμές μπορεί να 
νιώθετε καταβεβλημένοι, αφηρημένοι, ευέξαπτοι ή κουρασμένοι. Κάποιοι μπορεί να 
βρίσκουν πως τους βοηθά να διαχειριστούν τη θλίψη τους να μιλούν για το άτομο που 
έφυγε, ενώ άλλοι προτιμούν να κλείνονται στον εαυτό τους. Σεβαστείτε και δεχτείτε τον 
τρόπο που ίσως βιώνουν η άλλοι την απώλεια, ίσως περισσότερο ή λιγότερο έντονα από 
ότι εσείς, και ότι μπορεί να το διαχειρίζονται διαφορετικά.  

 Ένας θάνατος ίσως μας προκαλεί ερωτήματα και φόβο για τη δική μας θνησιμότητα. Όταν 
πεθαίνει ένας συμφοιτητής/συνομήλικός μας ίσως νιώθουμε ενοχή ή και θυμό προς τον 
ίδιο, ή προς τη ζωή, ή προς το ιατρικό προσωπικό ή τους φροντιστές εάν ο θάνατος είχε 
σχέση με κάποια ασθένεια. Μπορεί να μας κάνει να αναρωτηθούμε για τη δική μας ζωή, 
για το πόσο φευγαλέα είναι η ζωή που έχουμε με αυτούς που αγαπάμε. Αυτά είναι 
φυσικές αντιδράσεις και συναισθήματα. Να είστε έτοιμοι για σημάδια πένθους που μπορεί 
να σας ξαφνιάσουν, καθώς μπορεί από το πουθενά να προκύπτουν άβολα συναισθήματα. 
Ο θάνατος ενός κοντινού ή γνώριμού μας προσώπου κάποτε ίσως πυροδοτεί αναμνήσεις 
από προηγούμενες απώλειες στη ζωή μας, καθώς και φόβο και ανησυχία για τη δική μας 
θνησιμότητα.  

 Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να είναι αφηρημένος και να σκέφτεται το θάνατο και 
εκτός του ακαδημαϊκού πλαισίου. 

 Η οικογένειά και φίλοι σας σας μπορεί να μην καταλαβαίνει γιατί έχετε τόσο έντονη 
αντίδραση για ένα θάνατο στον ακαδημαϊκό σας χώρο και θα ήθελαν να είστε το ίδιο 
άτομο που ήσασταν πάντα.  

 Μπορεί να μην έχετε διάθεση για πράγματα όπως πάρτι, οικογενειακές συνευρέσεις, 
βραδιές διασκέδασης, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για τους φίλους και τους 
συγγενείς σας να το κατανοήσουν.  

 Οι σπουδές συνεχίζονται. Προετοιμαστείτε για αντιδράσεις όπως θυμό και αναβίωση της 
θλίψης σε σχέση με αλλαγές στο μαθησιακό περιβάλλον που ακολουθούν το θάνατο ενός 
συμφοιτητή.  
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 Να έχετε επίγνωση των πιθανών αντιδράσεών 
σας στην απουσία του συμφοιτητή σας. Ακόμα 
και η διαδικασία να βρεθείτε στην τάξη, στο 
χώρο όπου καθόταν, στους χώρους όπου 
σύχναζε, μπορεί να σας προκαλέσει βαθιά 
συγκίνηση και αναστάτωση. Αν νιώθετε θυμό 
ή απογοήτευση με πράγματα που είχε κάνει ή 
δεν έκανε το εκλιπόν πρόσωπο, λάβετε υπόψη ότι τα συναισθήματά σας ίσως έχουν να 
κάνουν λιγότερο με το άτομο και περισσότερο με το πένθος και την απώλειά του.  

 

3. Διαχείριση και τι μπορείτε να κάνετε 

 Αν νιώθετε άνετα με αυτό, πηγαίνετε στην κηδεία και στα μνημόσυνα. Αυτό μπορεί να σας 
δώσει την ευκαιρία να αποχαιρετήσετε το συμφοιτητή και να προσφέρετε να συλλυπητήριά 
σας στην οικογένεια και τα κοντινά του πρόσωπο 

 Σκεφτείτε το ενδεχόμενο μιας τελετής αποκλειστικά για το Τμήμα/την Πανεπιστημιακή 
κοινότητα. Ένα μνημόσυνο γεύμα ή συνεύρεση μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία στους 
συμφοιτητές ακαδημαϊκούς και προσωπικό να αναγνωρίσουν την ιδιαίτερη σχέση τους με το 
άτομο που έφυγε.  

 Φτιάξτε ένα μνημείο ή ένα προσωπικό φυλακτό. Ως Τμήμα/Σχολή σκεφτείτε το ενδεχόμενο να 
κρατήσετε μια φωτογραφία, μια κάρτα ή ένα ιδιαίτερο αντικείμενο που κρατούσε το άτομο 
στο γραφείο του ως τρόπο για να το θυμάστε. Σκεφτείτε επίσης το ενδεχόμενο να αναρτήσετε 
μια πλάκα ή μια φωτογραφία σε κάποιο χώρο εις μνήμην.  

 Εκφράστε τα συλλυπητήριά σας: μια κάρτα, λουλούδια, ή κάποια άλλη μορφή έκφρασης προς 
την οικογένεια του αποθανόντος μπορεί να εκτιμηθεί και να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα.  

 Να συμμετέχετε σε κάποιου είδους συλλογή. Αυτό μπορεί να αφορά κάποιο συγκεκριμένο 
σκοπό, όπως, όπου αρμόζει για την οικογένεια/τα παιδιά του αποθανόντος. 

 Φτιάξτε ένα λεύκωμα αναμνήσεων. Αυτό μπορεί να δοθεί στην οικογένεια ως μια απεικόνιση 
της ακαδημαϊκής ζωής του αγαπημένου τους προσώπου, και ως τρόπος να εκφράσετε τα δικά 
σας συναισθήματα και αναμνήσεις. Πρόκειται επίσης για ένα τρόπο να μεταφέρετε προς την 
οικογένεια ότι το αγαπημένο τους πρόσωπο ήταν ένας αξιόλογος φοιτητής/συμφοιτητής που 
σας λείπει.  

 Εκφράστε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας σε άτομα που εμπιστεύεστε∙ όταν τα 
μοιράζεστε σας βοηθά στην επούλωση. Επίσης, για κάποιους ανθρώπους είναι βοηθητικό να 
γράφουν κάτω τις σκέψεις τους, ίσως σε ένα ημερολόγιο, ως τρόπο εξωτερίκευσης των 
εσωτερικών σκέψεων και συναισθημάτων.  

 Βρείτε στήριξη. Μπορεί να είναι χρήσιμο να μιλήσετε με ένα συγγενή, ένα έμπιστο φίλο, 
κάποιο πνευματικό ή επαγγελματία. Διαβάστε κάτι για τη διαδικασία του πένθους – μπορεί να 
σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις αντιδράσεις σας.  

 Τα συναισθήματά σας αμέσως μετά το θάνατο και κατά τις βδομάδες που θα ακολουθήσουν 
θα αλλάξουν, έτσι να είστε υπομονετικοί και συμπονετικοί με τον εαυτό σας. Δώστε στον 
εαυτό σας και στους συμφοιτητές/συναδέλφους σας χρόνο προσαρμογής στην απώλεια.  
 

“Σαν το πουλί που τραγουδά στη 
βροχή, αφήσετε τις αναμνήσεις της 

ευγνωμοσύνης ζωντανές στους 
καιρούς της λύπης.”  
~Robert Louis Stevenson 
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Δεχτείτε ότι η επιστροφή θα είναι γρήγορη για κάποιους και ίσως πάρει περισσότερο χρόνο για 
άλλους.  

 Να είστε καλοσυνάτοι με τον εαυτό σας και προσπαθήστε να εστιαστείτε στα βασικά: να 
τρέφεστε υγιεινά, να κοιμάστε αρκετά, να ασκείστε και να μιλάτε θετικά στον εαυτό σας.  

 Να είστε καλοσυνάτοι ο ένας με τον άλλο. Αυτή δεν είναι εύκολη περίοδος για τη φοιτητική 
κοινότητα, ίσως χρειάζεται να γίνουν κάποιες προσαρμογές, και οι άνθρωποι μπορεί να μην 
είναι στην καλύτερή τους διάθεση. Δώστε λίγο χώρο και δείξετε επιείκεια ο ένας προς τον 
άλλο, να είστε ευγενικοί και κατανοητικοί ο ένας με τον άλλο αυτή την περίοδο, και βρείτε 
τρόπους να συνεργαστείτε και να μοιραστείτε τις εργασίες και τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις 
που θα συνεχίζουν.  

 Αποφύγετε τις ψεύτικες παρηγοριές προς τους συμφοιτητές. Δηλώσεις όπως «τουλάχιστον δεν 
υποφέρει», «θα το ξεπεράσουμε με τον καιρό» και «ήταν θέλημα Θεού» μπορεί να σας κάνουν 
εσάς να νιώσετε καλύτερα, όμως τέτοιες τετριμμένες εκφράσεις είναι απίθανο να βοηθήσουν 
πραγματικά. Μια απλή έκφραση της θλίψης όπως «λυπάμαι» ή «έχω λίγο χρόνο αν θα ήθελες 
να μιλήσουμε» συνήθως εκτιμάται και μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.  

 
4. Πώς να αναζητήσετε βοήθεια  

Αν εσείς, κάποιος συμφοιτητής, μέλος της Πανεπιστημιακής, ή ομάδα χρειάζεται καθοδήγηση ή 
στήριξη κατά τη δύσκολη περίοδο που έπεται ενός θανάτου και της διαδικασίας πένθους που 
ακολουθεί, μπορείτε να αποταθείτε για καθοδήγηση και παραπομπές στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
(KΕΨΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση 
mentalhealth@ucy.ac.cy (τηλ. 22892136).  
 

5. Επιπρόσθετες πηγές στήριξης  
Για επιπρόσθετες/εξατομικευμένες υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης ειδικά εστιασμένες σε 

θέματα πένθους και προσαρμογής το ΚΕΨΥ μπορεί να σας συνδέσει με τις υπηρεσίες του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Αγλαντζιάς το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το ΚΕΨΥ στον ίδιο 

χώρο, καθώς και με άλλες διαθέσιμες δομές στην κοινότητα.  

Η δωρεάν Γραμμή Συμβουλευτικής και Στήριξης 1410 του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου είναι 

διαθέσιμη τηλεφωνικά και διαδικτυακά μέχρι και η ώρα 23:00.  

Μπορούν επίσης να διευθετηθούν δωρεάν συναντήσεις για συμβουλευτική μέσω της Υπηρεσίας 

ΠΡΟΤΑΣΗ του Οργανισμού Νεολαίας (τηλ. 97725204), μέσω των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε 

Συμβουλευτικά Κέντρα (π.χ. για Λευκωσία τηλ. 22572372-Λατσιά, Στρόβολος 22311534) ή 

υπηρεσιών που προσφέρονται σε Δημοτικά Συμβουλευτικά Κέντρα. 

Το προσωπικό του ΚΕΨΥ είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω καθοδήγηση για τις πιο πάνω 

παραπομπές.  

Το παρόν φυλλάδιο προσαρμόστηκε κατόπιν εξουσιοδότησης από το Πρόγραμμα Στήριξης 

Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Cornell * Cornell University’s Faculty 

and Staff Assistance Program (6/16).  
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