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Εµείς και οι αγαπηµένοι µας:
Το τέλος της ζωής

Θα ξέρετε ίσως ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί, δηλαδή τα φυτά, τα ζώα και
οι άνθρωποι, κάνουν έναν κύκλο, τον κύκλο της ζωής. Γεννιούνται,
ζευγαρώνουν, κάνουν απογόνους – παιδιά δηλαδή – και σιγά σιγά, όταν
γεράσουν πολύ, πεθαίνουν. Τότε λέµε πως συµπλήρωσαν τον κύκλο της ζωής.
Υπάρχουν βέβαια και µερικές εξαιρέσεις. Όσοι από σας είχατε κάποτε
ένα λουλούδι σε µια γλάστρα που µαράθηκε γρήγορα ή ένα κατοικίδιο ζωάκι –
καναρίνι, χρυσόψαρο, γατάκι ή σκυλάκι – που πέθανε πριν γεράσει, θα ξέρετε
ότι καµιά φορά οι ζωντανοί οργανισµοί πεθαίνουν όχι µόνον όταν γεράσουν
αλλά και πριν, συνήθως από κάποια αρρώστια ή ατύχηµα. Ένα λουλούδι
µπορεί να αρρωστήσει και να µαραθεί προτού προλάβει καλά καλά να ανθίσει
και κι ένα γατάκι µπορεί να σκοτωθεί, αν κατά λάθος το πατήσει ένα
αυτοκίνητο. Το ίδιο µπορεί να συµβεί σε µερικές περιπτώσεις και µε τους
ανθρώπους. Ενώ οι περισσότεροι πεθαίνουν όταν γεράσουν, κάποιο µπορεί να
πεθάνουν πιο νέοι από κάποια βαριά ασθένεια ή ένα σοβαρό ατύχηµα.
Ο θάνατος πάντως είναι κάτι φυσιολογικό, είναι δηλαδή κάτι που
συµβαίνει σε όλα τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους. Φυσιολογικά είναι
όµως και τα συναισθήµατα που νιώθουµε όταν κάτι ή κάποιος που αγαπήσαµε
πολύ πεθάνει. Τα συναισθήµατα αυτά µοιάζουν µε εκείνα που έχουµε όποτε
χάνουµε κάτι που αγαπάµε., Γι’ αυτό καµιά φορά οι µεγάλοι λένε: «αυτός
έχασε τη γυναίκα του ή «αυτή έχασε το παιδί της».
Σκεφτείτε πώς αισθανθήκατε όταν κάποτε χάλασε το αγαπηµένο σας
παιχνίδι, ή το κατοικίδιο ζωάκι σας το έσκασε από το σπίτι ή το κλουβί του.
Πρώτα πρώτα θα προσπαθούσατε να φτιάξετε το παιχνίδι ή θα ψάχνατε
παντού για το ζωάκι σας. Με άλλα λόγια θα δυσκολευόσασταν να πιστέψετε
πώς το παιχνίδι σας χάλασε ή το ζωάκι σας χάθηκε. Μπορεί βέβαια τελικά να
κατορθώνατε να επισκευάσετε το παιχνίδι ή να ξαναβρείτε το ζωάκι σας.
Μπορεί όµως και όχι. Τότε θα θυµώνατε και ίσως να τα βάζατε και µε τους
άλλους. Μπορεί να θυµώνατε µε κάποιο παιδί που σας χάλασε το παιχνίδι
σας, ή µε το ζωάκι σας που το έσκασε και δε σκέφτηκε πόσο θα σας
στενοχωρούσε. Μετά µπορεί να τα βάζατε και µε τον εαυτό σας και να
σκεφτόσασταν πως δεν έπρεπε να είχατε αφήσει κανέναν να παίξει µε το
παιχνίδι σας ή πως θα έπρεπε να προσέχατε το ζωάκι σας περισσότερο. Και
ίσως ακόµα να δίνατε και κρυφές υποσχέσεις στον εαυτό σας, δηλαδή πως αν
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µπορούσατε να ξαναφτιάξετε το παιχνίδι ή να ξαναβρείτε το ζωάκι, δε θα
κάνατε ποτέ πια το ίδιο λάθος. Σιγά σιγά, κι αν παρ’ όλες σας τις
προσπάθειες δεν καταφέρνατε τίποτε, θα λυπόσασταν και θα κλαίγατε,.
Μπορεί και να στενοχωριόσασταν πιο πολύ όποτε σκεφτόσασταν πως το
συγκεκριµένο παιχνίδι σάς θύµιζε µια όµορφη στιγµή – ίσως ο µπαµπάς να το
είχε φέρει από κάποιο ταξίδι. Ή όποτε σκεφτόσασταν όλα εκείνα τα σχέδια
που είχατε για το ζωάκι σας – µπορεί να είχατε προγραµµατίσει να το πάρετε
µαζί στις διακοπές ή να του φτιάξετε καινούριο σπιτάκι. Με τον καιρό θα
δεχόσασταν πως ό,τι έγινε έγινε. Η στενοχώρια σας θα λιγόστευε ώσπου θα
έσβηνε σιγά σιγά. Αυτό δε σηµαίνει πως θα ξεχνούσατε ποτέ ούτε το
αγαπηµένο σας παιχνίδι, ούτε βέβαια το ζωάκι σας.
Έτσι κάπως αισθανόµαστε όταν χάνουµε κάτι που αγαπάµε. Τα
συναισθήµατα που έχει κανείς όταν κάτι ή κάποιος που αγαπούσε πολύ
πεθάνει είναι παρόµοια αλλά πολύ πιο έντονα και δυνατά, ιδίως αν είναι
άνθρωπος αυτός που πέθανε και µάλιστα µέλος της οικογένειάς του
Είναι φυσικό εµείς τα παιδιά να θέλουµε να µάθουµε τι συµβαίνει όταν
κάποιος πεθαίνει, γι’ αυτό και είναι καλό να ρωτάµε τους µεγάλους. Όµως
πολλές από τις απορίες µας ούτε οι µεγάλοι µπορούν να τις λύσουν. Και πώς
θα µπορούσαν άλλωστε, αφού είπαµε ότι όποιος πεθαίνει δε γυρνά κοντά µας
και εποµένως δεν µπορούµε να µάθουµε για το θάνατο από πρώτο χέρι. Αυτό
που µπορούν να µας πουν οι γονείς µας είναι τι νοµίζουν ή τι πιστεύουν ότι
συµβαίνει.
Εκείνα που συνήθως ρωτούµε εµείς τα παιδιά είναι πού βρίσκεται
τώρα’ ή «µας βλέπει;». Οι µεγάλοι µπορεί να απαντήσουν ότι «κοιµήθηκε για
πάντα» ή ότι «πήγε στον ουρανό» ή ότι «µας βλέπει από ψηλά» ή ότι
«ησύχασε». Με αυτούς τους τρόπους οι µεγάλοι προσπαθούν να µας
εξηγήσουν όσο πιο καλά µπορούν ότι:
α) Ο θάνατος είναι κάτι οριστικό, δεν αλλάζει («κοιµήθηκε για πάντα»).
β) Το ζωάκι ο άνθρωπος που πέθανε δε θα βρίσκεται ανάµεσά µας όπως
πριν («πήγε στον ουρανό»).
γ) Εµείς δε θα τον ξεχάσουµε ποτέ, θα τον έχουµε πάντα στην καρδιά µας και
θα αισθανόµαστε σαν να ήταν κοντά µας («µας βλέπει από ψηλά»).
δ) Το ζωάκι ή ο άνθρωπος που πέθανε δεν αισθάνεται πόνο, ούτε µοναξιά
(«ησύχασε»).
Είπαµε προηγουµένως ότι όταν κάτι ή κάποιος που αγαπούσαµε πολύ
πεθάνει, αισθανόµαστε λύπη, όπως όταν χάνουµε κάτι πολύτιµο. Η λύπη αυτή
σιγά σιγά περνάει και τότε οι αναµνήσεις που έχουµε για εκείνον που πέθανε
µας γεµίζουν χαρά όποτε τις φέρνουµε στο νου µας.
Η λύπη περνά πιο γρήγορα όταν τη µοιραζόµαστε µε όσους µας
αγαπούν, την οικογένειά µας και τους φίλους µας. Τη λύπη µπορούµε να τη
µοιραστούµε όταν µιλάµε στους άλλους για το πόσο στενοχωρηµένοι είµαστε
2

και δεν προσπαθούµε να την κρύψουµε. Όταν αφήνουµε τους άλλους να µας
παρηγορήσουν και να µας φροντίσουν. Ας θυµόµαστε πάντα πως όταν οι
άνθρωποι µοιράζονται εκείνο που νιώθουν, είτε χαρά είναι αυτό είτε λύπη,
έρχονται πιο κοντά ο ένας στον άλλον, κι έτσι προχωρούν µαζί πιο ξένοιαστοι
στον κύκλο της ζωής.
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