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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας πραγματεύεται τη σημασία του θανάτου στην 

επικούρεια φιλοσοφία και την εξοικείωση της παιδικής ηλικίας με αυτήν. Η 

συγκεκριμένη εργασία εστιάζει σε δύο κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τον τρόπο 

με τον οποίο ο Επίκουρος αλλά και ο Φιλόδημος (επικούρειος φιλόσοφος) μιλούν για 

τον θάνατο ως ένα απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο στη ζωή του ανθρώπου και στο 

οποίο δεν θα ήταν λογικό κατά την άποψή τους να επιδεικνύουμε τους διάφορους 

φόβους και τις ανασφάλειες μας σχετικά με αυτόν. Ενώ το δεύτερο κύριο μέρος 

προσεγγίζει το ζήτημα του θανάτου ως προς την επιρροή που έχει στα παιδιά, δηλαδή 

το αν και πώς μπορούν να τον αντιληφθούν σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία η οποία 

καλύπτει την περίοδο των βρεφών έως και των παιδιών που είναι έξι ετών. Πέρα από 

τα προαναφερθέντα, η εργασία εστιάζει την προσοχή της και σε άλλα θέματα που 

συνδέονται με τον θάνατο όπως είναι τα στάδια που περιβάλλουν το πένθος, διάφοροι 

μύθοι και αλήθειες για το πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά την απώλεια, τις 

θρησκευτικές αλλά και κοινωνικές προσεγγίσεις του θανάτου, τους τρόπους στήριξης 

και αντιμετώπισής του (οικογενειακή, σχολική και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση) και 

στο τελευταίο μέρος της εργασίας προσεγγίζεται σε μια μικρή έκταση σελίδων ο 

τρόπος αντίληψης του θανάτου στην παιδική λογοτεχνία. Ο λόγος, δηλαδή, για τον 

οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη πτυχιακή  είναι το γεγονός πως στη 

σημερινή εποχή που ζούμε δεν νοείται να μην θέλουμε να μιλήσουμε και να μην 

προσπαθούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά για το τι σημαίνει θάνατος και απουσία. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως θεωρούμε φυσικό το γεγονός να συζητάμε μαζί τους για την 

έννοια της γέννησης και τη δημιουργίας έτσι κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να 

συζητάμε και για το δυσάρεστο ζήτημα του θανάτου, διότι ο θάνατος είναι μέσα στη 

ζωή και αργά ή γρήγορα κάθε άτομο βιώνει τη δική του απώλεια. Είναι σημαντικό οι 

ενήλικες να καταλάβουν πως η έννοια του θανάτου δυστυχώς ή ευτυχώς κατακτάται 

από τα παιδιά από την πολύ μικρή ηλικία και αυτό έχει ως απότοκο τα παιδιά να 

θέτουν πολλά υπαρξιακά ερωτήματα τα οποία φέρνουν τους γονείς τους σε δύσκολη 

θέση, καθώς δεν επιθυμούν να μιλήσουν ανοιχτά και απροκάλυπτα για αυτό το θέμα 

μπροστά στα παιδιά τους. Αν και ο θάνατος αποτελεί ένα οδυνηρό γεγονός τόσο στη 

ζωή των παιδιών όσο και της οικογένειάς τους, τόσο οι γονείς όσο και το σχολικό 

περιβάλλον, όπως θα αναφερθεί και αναλυτικότερα μέσα στην εργασία, οφείλουν να 

ενημερώνουν τα παιδιά έτσι ώστε να τα βοηθήσουν σε περίπτωση που βιώσουν 

κάποια σημαντική απώλεια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αν και ο θάνατος αποτελεί τη μόνη βεβαιότητα στη ζωή μας, ωστόσο 

αντιμετωπίζεται ως κάτι μακρινό, ξένο από τον καθένα μας, ανατριχιαστικό και ως 

επί το πλείστον ένα θέμα συζήτησης προς αποφυγή, πόσο μάλλον όταν στη συζήτηση 

εμπλέκονται μικρά παιδιά που δεν θέλουμε να πληγωθούν. Παρόλο που πολλοί 

συμφωνούν στο ότι τα παιδιά οφείλουν να έχουν τις πληροφορίες εκείνες που θα 

φανούν ως αρωγός ώστε να κατανοήσουν τις έννοιες που έχουν σχέση με τα σύνορα 

της ζωής και του θανάτου και να αναπτύξουν δεξιότητες αντιμετώπισης δύσκολων 

καταστάσεων, στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά και 

δύσκολα. Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι ικανή να κλονίσει τη σιγουριά 

και την ασφάλεια με την οποία πορευόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στη ζωή. Όπως οι 

προϋπάρχουσες κοινωνίες έτσι και οι σημερινές διακατέχονται από μια μόνιμη φοβία 

εναντίον του θανάτου. Ο λόγος αυτού του φόβου είναι ότι ο θάνατος υπενθυμίζει 

αυτό που όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να ξεχνάμε, ότι η φύση του έχει όρια που η 

τεχνολογία δεν κατάφερε να καταργήσει. Επιπλέον, ένας άλλος λόγος είναι η 

αδυναμία του ανθρώπου να κυνηγάει τη γοητεία που προκαλεί η ζωή και η άρνηση 

ότι κάποια στιγμή θα πάψει να ζει και να υπάρχει. Αυτή η ατμόσφαιρα της άρνησης 

και απώθησης του θανάτου που υπάρχει στις κοινωνίες μας αναπόφευκτα επιδρά και 

στις αντιλήψεις των παιδιών, τα οποία μεγαλώνουν στο πλαίσιο των αξιών που αυτές 

διαμορφώνουν. Ως πρώτο απότοκο είναι το παιδί να μην εξοικειώνεται με την έννοια 

του θανάτου δημιουργώντας έτσι έναν ενήλικα ανίκανο και ανήμπορο να διαχειριστεί 

οποιαδήποτε κατάσταση πένθους στη ζωή του. Ως δεύτερο απότοκο είναι το γεγονός 

πως το παιδί δεν θα μπορέσει να κατανοήσει την περίπλοκη και μυστηριώδη σημασία 

του θανάτου, καθώς όλοι γύρω του τον αρνούνται και τον αποφεύγουν. Τα παιδιά 

όμως δεν παύουν να προβληματίζονται και να αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα 

τους. Η έκφραση αυτών των ερωτημάτων ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και το 

αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται, την ωριμότητά του, τις σχέσεις που είχε με 

το πρόσωπο που πέθανε αλλά και τους τρόπους στήριξης και διαχείρισης του 

οικογενειακού του περιβάλλοντος. Έτσι, λοιπόν, στη βρεφική ηλικία, το βρέφος δεν 

αντιλαμβάνεται την έννοια του θανάτου, αλλά διαπιστώνει την απουσία και 

αισθάνεται τη θλίψη γύρω του. Η θλίψη που έχουν τα κοντινά του πρόσωπα 

μεταδίδεται στο βρέφος και εκείνο αντιδρά είτε με διαταραχές στον ύπνο και 

μεταβολές στις διατροφικές του συνήθειες είτε με ευερεθιστότητα. Στην προσχολική 

ηλικία, το παιδί πιστεύει πως όλα γύρω του έχουν ζωή. Δεν έχει αναπτύξει και 

εξελίξει επαρκώς την ικανότητα αντίληψης της έννοιας του θανάτου και των 

συνεπειών του. Έχει σχηματίσει, βέβαια, κάποιες αόριστες εικόνες, όπως του 

παρατεταμένου ύπνου και της ακινησίας. Για αυτό το λόγο αδυνατεί να αντιληφθεί το 

θάνατο ως κάτι το οριστικό και αμετάκλητο. Στη σχολική ηλικία, το παιδί κατανοεί 

το θάνατο ως ένα μη αναστρέψιμο γεγονός και αντιλαμβάνεται ότι η απουσία του 

νεκρού είναι οριστική. Αντιλαμβάνεται, δηλαδή, ότι ο θάνατος είναι ένα γεγονός με 

επιπτώσεις, ότι αφορά όλα τα όντα, αλλά όχι το ίδιο, ότι έχει σειρά (πρώτα η 

μεγαλύτεροι σε ηλικία) και αναζητά επίμονα λεπτομέρειες για το γεγονός αυτό. Σε 

αυτήν την ηλικία, όμως, εκδηλώνεται και έντονος φόβος θανάτου από το παιδί για το 

ίδιο ή για άλλα κοντινά και αγαπημένα του πρόσωπα. Στην προ εφηβεία, τα παιδιά 

γνωρίζουν ότι ο θάνατος είναι οριστικός, ότι τους αφορά όλους και μάλιστα χωρίς 

ηλικιακή σειρά. Συνειδητοποιούν ότι μπορεί να συμβεί και στους ίδιους. Αυτό που 

δεν ομολογείται σε αυτήν την ηλικία είναι η φαντασίωση της αθανασίας, κάτι που 

εξηγεί το γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ρίσκο. Κατά τη φάση της εφηβείας, ο έφηβος 

συνειδητοποιεί ότι ο αποχωρισμός είναι μέρος μιας καινούργιας αρχής και ότι ο 
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θάνατος ανήκει στη ζωή. Επίσης, κατανοεί ότι όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί και πως 

θα περάσουν από αυτό το στάδιο. Η υπάρχουσα μελέτη πρόκειται να εστιάσει κυρίως 

στην προσχολική και σχολική ηλικία και όχι τόσο στη προ εφηβική και εφηβική. 

Στη συνέχεια, εν συντομία, πρόκειται να αναφερθούν οι ενότητες από τις οποίες 

αποτελείται η συγκεκριμένη εργασία. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες 

για τη ζωή του Επίκουρου και του Φιλόδημου, καθώς και ορισμένα σημεία από τις 

πραγματείες τους. Στη δεύτερη ενότητα τονίζεται το αν και πώς κατανοούν τη 

σημασία του θανάτου τα παιδιά κυρίως ανάλογα με την ηλικία τους (βρεφική, 

προσχολική και σχολική), και γίνεται μια αναφορά στον διαχωρισμό δύο σημαντικών 

εννοιών που αφορούν τη συγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες είναι το πένθος και το 

θρήνος. Επιπροσθέτως, πέρα από τα παραπάνω η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 

διάφορους μύθους και αλήθειες για τον τρόπο που εκλαμβάνουν τα παιδιά την έννοια 

του θανάτου, καθώς και ποικίλες θρησκευτικές και κοινωνικές προσεγγίσεις του 

τελευταίου. Η τρίτη ενότητα περιέχει τους τρόπους στήριξης και αντιμετώπισης του 

παιδιού που πενθεί τόσο εκ μέρους της οικογένειας όσο και του σχολικού 

περιβάλλοντος αλλά και της ειδικής παρέμβασης (ψυχοθεραπεία). Τέλος, η τέταρτη 

ενότητα σχετίζεται με την αντίληψη του θανάτου υπό το πρίσμα της παιδικής 

λογοτεχνίας και προβάλλονται με τη σειρά τους διάφορα παιδικά βιβλία με θέμα την 

απώλεια και την απουσία που αφορούν την προσχολική και σχολική ηλικία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  

 

1.1 Ο βίος του Επίκουρου 

Ο φιλόσοφος, ήταν γιος του Νεοκλή και της Χαιρεστράτης, Αθηναίος του γένους των 

Φιλαϊδών από τον δήμο Γαργηττών. Γεννήθηκε το 340 π.Χ και μεγάλωσε στη Σάμο 

λόγω των Αθηναίων γονέων του που βρέθηκαν εκεί ως κληρούχοι. Ήρθε στην Αθήνα 

στην ηλικία των δεκαοχτώ ετών για να εκπληρώσει την εφηβεία του όταν ο 

Ξενοκράτης δίδασκε στην Ακαδημία και ο Αριστοτέλης στην Χαλκίδα. Την περίοδο 

που πέθανε ο Αλέξανδρος της Μακεδονίας και οι Αθηναίοι στη Σάμο εκδιώχθηκαν 

από τον επίγονο Περδίκα, ο Επίκουρος έφυγε από την Αθήνα για να συναντήσει τον 

πατέρα του στην Κολοφώνα της Ιωνίας. Από μικρός ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία και 

διαμόρφωσε αρκετά νωρίς την προσωπική του άποψη. Στην ηλικία των τριάντα δύο 

ετών δίδαξε πρώτα στη Μυτιλήνη και ύστερα στη Λάμψακο. Στη συνέχεια επέστρεψε 

στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του άρχοντα Αναξικράτη.  Εκεί ίδρυσε τη φιλοσοφική 

του Σχολή, τον «Κήπο». Ήταν ο πρώτος ανθρωπιστής φιλόσοφος καθώς, αρχικά 

κατανόησε την έννοια της φύσης του ανθρώπου και φώτισε τον δρόμο προς την 

ευδαιμονία και έπειτα έδειξε ενδιαφέρον για την ευτυχία όλων των ανθρώπων κι αυτό 

γίνεται άμεσα διακριτό από το γεγονός ότι στη σχολή του, τον «Κήπο», δίδασκε 

ισότιμα πλήθος ανθρώπων που διέφεραν μεταξύ τους ως προς το κύρος, την 

οικονομική κατάσταση, την ηλικία αλλά και το φύλο. Άνδρες και γυναίκες, πλούσιοι 

και φτωχοί, γέροι και παιδιά, εταίρες και δούλοι, όλοι είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν τη φιλοσοφία μέσα από τα μάτια του Επίκουρου, ειδικότερα σε μία εποχή 

που η σχολή του Αριστοτέλη, το «Λύκειο» και η σχολή του Πλάτωνα, η «Ακαδημία» 

παρείχαν αυτή την ευκαιρία μόνο σε ευκατάστατους άνδρες. Δίδασκε για τη 

δυνατότητα της απόλαυσης της μοναδικής και ανεπανάληπτης ζωής μας. Ο 

Επίκουρος παρότρυνε συνεχώς όλους για την ενασχόληση με τη φιλοσοφία, 

λέγοντας: « Ούτε όταν είναι νέος κανείς δεν πρέπει να αναβάλλει να φιλοσοφεί ούτε 

όταν είναι γέρος, μα πρέπει να θεωρεί κοπιαστικό για να φιλοσοφήσει, διότι ποτέ δεν 

είναι ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ αργά για να φροντίσει κανείς την υγεία της ψυχής 

του. Κι αυτός που λέει ότι ο καιρός για να φιλοσοφήσει δεν έχει φτάσει ακόμα, 

μήπως ήδη έχει περάσει; Μοιάζει με αυτόν που λέει δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός για 

την ευδαιμονία ή ότι δεν υπάρχει πλέον ο καιρός για αυτήν. Πρέπει επομένως να 

στοχαζόμαστε τα πράγματα που φέρνουν την ευδαιμονία γιατί αν την κατέχουμε 

έχουμε τα πάντα ενώ όταν αυτή λείπει κάνουμε τα πάντα για να την αποκτήσουμε 

».Υπήρξαν πολλοί καλοί μάρτυρες της ανυπέρβλητης ευγνωμοσύνης του προς όλους. 

Οι φίλοι του ήταν τόσο καλοί και τόσοι πολλοί ώστε ήταν αδύνατο να μετρηθούν. 

Έλεγε: « Από όσα η σοφία προετοιμάζει στη μακαριότητα όλου του βίου, το μέγιστο 

είναι η απόκτηση της φιλίας» (Κεχαγιά, 2008, σ.162). Ήταν φιλάνθρωπος προς όλους 

και δεν εγκατέλειψε στιγμή τον τόπο που κατοικούσε. Θεωρούσε την αυτάρκεια 

μεγάλο αγαθό όχι για να χρησιμοποιούμε πάντοτε τα λίγα αλλά για να αρκούμαστε 

στα λίγα όταν δεν έχουμε τα πολλά, έχοντας την πεποίθηση ότι απολαμβάνουν πολύ 

ευχάριστα την πολυτέλεια αυτή που τη χρειάζονται λιγότερο. Ο Επίκουρος ήταν 

αυτός που καθόριζε πως ο σκοπός της ζωής είναι η ηδονή. Απεβίωσε το 270 π.Χ 

αφού έζησε εβδομήντα δύο χρόνια. Ο φιλόσοφος πέθανε από ασθένεια: υπέφερε από 

πέτρα, πιθανόν στην ουροδόχο κύστη, η οποία και του προκάλεσε κατακράτηση 

ούρων, δυνατό πόνο και επέφερε τον θάνατό του μετά από δεκατέσσερις ημέρες 
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(Διογένης Λαέρτιος Χ.15). Το συγγραφικό έργο του Επίκουρου αποτελούσαν 

τριακόσια βιβλία, από τα οποία τα περισσότερα δυστυχώς χάθηκαν ταξιδεύοντας 

στους αιώνες.  

 

 

1.2 Η αντίληψη του Επίκουρου για το θάνατο 

 

Το θέμα του θανάτου στην επικούρεια φιλοσοφία καταδεικνύεται με μεγαλύτερη 

σαφήνεια σε ορισμένες επιστολές του: 

 

«Κοίτα να συνηθίσεις στην ιδέα ότι ο θάνατος για εμάς είναι ένα τίποτα. Κάθε καλό 

και κάθε κακό βρίσκεται στην αίσθηση μας. Όμως θάνατος σημαίνει στέρηση της 

αίσθησης. Γι' αυτό, η σωστή εκτίμηση ότι ο θάνατος δεν σημαίνει τίποτα για εμάς, 

μας βοηθά να χαρούμε τη θνητότητα του βίου: όχι επειδή μας φορτώνει αμέτρητα 

χρόνια αλλά γιατί μας απαλλάσσει από τον πόθο της αθανασίας. Δεν υπάρχει τίποτα 

το φοβερό ση ζωή του ανθρώπου, που έχει αληθινά συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει 

τίποτα το φοβερό στο να μη ζεις. Άρα είναι ανόητος αυτός που λέει ότι φοβάται τον 

θάνατο, όχι γιατί θα τον κάνει να υποφέρει όταν έρθει, αλλά επειδή υποφέρει με την 

προσδοκία του θανάτου. Γιατί ότι δεν σε στενοχωρεί όταν είναι παρόν, δεν υπάρχει 

λόγος να σε στενοχωρεί όταν το προσδοκείς. Το πιο ανατριχιαστικό από τα "κακά" , ο 

θάνατος, είναι ένα τίποτα για μας, ακριβώς επειδή όταν υπάρχουμε εμείς, αυτός είναι 

ανύπαρκτος, κι όταν έρχεται αυτός, είμαστε ανύπαρκτοι εμείς. Ο θάνατος λοιπόν δεν 

έχει να κάνει ούτε με τους ζωντανούς ούτε με τους πεθαμένους, αφού για τους 

ζωντανούς δεν υπάρχει, ενώ οι τελευταίοι δεν υπάρχουν πια. Βέβαια, οι πολλοί 

άλλοτε πασχίζουν να αποφύγουν τον θάνατο σαν να είναι η πιο μεγάλη συμφορά κι 

άλλοτε τον ζητούν για να αναπαυθούν από τα δεινά της ζωής. Απεναντίας, ο σοφός 

ούτε τη ζωή απαρνιέται ούτε την ανυπαρξία φοβάται. Γιατί δεν του είναι δυσάρεστη 

η ζωή αλλά ούτε και θεωρεί κακό το να μη ζει. Κι όπως με το φαγητό δεν προτιμά σε 

κάθε περίπτωση το πιο πολύ μα το πιο νόστιμο, έτσι και με τη ζωή: δεν απολαμβάνει 

τη διαρκέστερη μα την ευτυχέστερη. Και είναι αφελής όποιος προτρέπει τον νέο να 

ζει καλά και τον γέρο να δώσει ωραίο τέλος στη ζωή του. Όχι μόνο γιατί η ζωή είναι 

ευπρόσδεκτη αλλά γιατί το να ζεις καλά και το να πεθαίνεις καλά είναι μία και η αυτή 

άσκηση. Όμως πολύ χειρότερος είναι αυτός που λέει , πως καλό είναι να μη 

γεννηθείς. Αν το λέει επειδή το πιστεύει γιατί δεν αυτοκτονεί; Στο χέρι του είναι να 

το κάνει αν το έχει σκεφτεί σοβαρά. Αν πάλι το λέει στα αστεία, είναι ελαφρόμυαλος 

σε πράγματα που δεν σηκώνουν αστεία» . (Επίκουρος επιστολή προς Μενοικέα) ( 

Ζωγραφίδης, 2009, σσ. 252-253). 

«Ένα τίποτα είναι για μας ο θάνατος. Γιατί ότι αποσυντίθεται παύει να αισθάνεται κι 

ότι δεν αισθάνεται δεν μας αφορά» . (Επίκουρος, Κύρια Δόξα 2) (Ζωγραφίδης, 2009, 

σσ. 294-295) 

«Γεννηθήκαμε μια φορά και δεν γίνεται να γεννηθούμε και δεύτερη, και είναι βέβαιο 

πως δεν θα υπάρξουμε ξανά στον αιώνα τον άπαντα. Εσύ, όμως, ενώ δεν εξουσιάζεις 

το αύριο, αναβάλλεις την ευτυχία για αργότερα. Κι η ζωή κυλά με αναβολές και 
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χάνεται κι ο καθένας μας πεθαίνει μες τι έγνοιες» . (Επίκουρος προσφώνηση 14) 

Επιπλέον, αναφέρει ότι «η ζωή κυλάει μέσα μου χωρίς ιδέα για σταμάτημα. Αν 

σταματήσει καμιά φορά θα μου είναι αδιάφορο, αφού ο ίδιος δε θα νιώθω».  

 

Δεν πρέπει, λοιπόν, να τρέμουμε το θάνατο. Αντιθέτως, δεν θα πρέπει να δείχνουμε 

καμία αγωνία, κανέναν φόβο και να ζούμε τη ζωή μας χωρίς το άγχος που προκαλεί ο 

θάνατος. Το να μπορεί να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και να βιώνει ένας 

άνθρωπος καταστάσεις, προϋποθέτει ένα νευρικό σύστημα σε λειτουργία ή 

τουλάχιστον εν μέρει σε λειτουργία. Αυτό, ωστόσο, παύει να υφίσταται με το θάνατο, 

διότι ο θάνατος είναι η ολοκληρωτική στέρηση των αισθήσεων, η πλήρης 

εκμηδένιση. Το θάνατο, λοιπόν, είναι αδύνατο να τον συναντήσουμε, γιατί οι 

αισθήσεις μας καταλύονται. Στην ουσία, ο συγκεκριμένος φιλόσοφος μας έδωσε τη 

μοναδική οδηγία να ζήσουμε μια χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή η οποία είναι στο 

χέρι μας. Ο θάνατος μας συναντά πάντα στην μορφή του «ξένου θανάτου». Η 

απώλεια κάποιου με τον οποίο είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση προσκόλλησης, μάς κάνει 

να νοιώθουμε φτωχότεροι, μας φέρνει αντιμέτωπους με βαριά συναισθήματα θλίψης 

και απώλειας. Ακόμα και οι προσεγγίσεις του Επίκουρου περί θανάτου, στην αρχή 

μιας τέτοιας κατάστασης δύσκολα μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση. Φυσικά δε 

μας απαλλάσσει από το πένθος, ωστόσο η πίστη ότι η ψυχή διασκορπίζεται όταν το 

σώμα ολοκληρώνει τον κύκλο της ζωής και δεν περιφέρεται στον κάτω κόσμο 

αναζητώντας ανάπαυση, ούτε πρόκειται να κριθεί από κάποια ανώτερη δύναμη, 

προσφέρει στήριγμα και γαλήνη στα συγγενικά πρόσωπα. Αντιμέτωποι με τον 

θάνατο, απαλλαγμένοι από τις μετά θάνατον φοβίες, μας στηρίζει επίσης σε κάτι 

ακόμη. Μας δίνει κουράγιο να συναντηθούμε με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο 

τέλος της ζωής του, με τον άνθρωπο που βιώνει μια μη αναστρέψιμη ασθένεια, ακόμη 

και με τον ετοιμοθάνατο. Ξεπερνώντας τις δικές μας φοβίες μας κάνει πιο δυνατούς 

και πιο ανθρώπινους, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε παρηγοριά και 

φροντίδα. Αφηνόμαστε στη διαδικασία αποχαιρετισμού και σε έναν θάνατο 

αξιοπρεπή, που σημαίνει κυρίως τον θάνατο χωρίς πόνο, χωρίς αναζητήσεις και 

κινήσεις απελπισίας για θεραπευτικές παρεμβάσεις που παρατείνουν με τεχνητά μέσα 

τη ζωή. Άλλωστε, υπό μία φιλοσοφική έννοια, τον θάνατο τον συναντάμε διαρκώς 

διότι καθημερινά μας παίρνει ένα μέρος της ζωής μας. Ακόμη, όταν εμείς 

μεγαλώνουμε, η ζωή που μας απομένει σταθερά μικραίνει. Από τη στιγμή λοιπόν που 

γεννιόμαστε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Τα παιδιά γύρω στα 6 τους χρόνια, 

ανάλογα με τη γνωστική τους ανάπτυξη, το επίπεδο της νοητικής και 

συναισθηματικής τους εξέλιξης, αλλά και με τις προσωπικές τους εμπειρίες με το 

θάνατο συνειδητοποιούν την ύπαρξη του θανάτου, που αρχικά αφορά σε τρίτα 

πρόσωπα, όπως παππούδες ή ακόμα γονείς κ.τ.λ. Από εκεί ηλικιακά λίγο αργότερα, 

οδηγείται στη συνειδητοποίηση του δικού του θανάτου.  
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Σύμφωνα με την ανθρώπινη ιστορία, ο θάνατος είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε εξ 

αρχής τον άνθρωπο και τίθεται πέρα και πάνω από τις διάφορες εποχές και κοινωνίες. 

Ο θάνατος είναι ένα φαινόμενο που μπαίνει απρόοπτα στη ζωή του ανθρώπου και την 

ταράζει. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο ισοδυναμεί με το τέλος της ζωής του 

ανθρώπου και τον καθιστά έναν από τους βασικότερους φόβους του, που 

ενδεχομένως τον απομακρύνει από την ευτυχισμένη ζωή. Έτσι, ο άνθρωπος 

επιχείρησε από την αρχή της δημιουργίας του και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να 

προσεγγίζει το θέμα του θανάτου με διαφορετικούς τρόπους επιζητώντας να τον 

κατανοήσει προκειμένου να ζήσει μια ζωή ήρεμη και απαλλαγμένη από κάθε είδος 

φόβου που σχετίζεται με αυτόν. Η φύση και το περιεχόμενο της έννοιας του θανάτου 

αποτελούν θεματικές που μπορεί να συνδέονται με τα γηρατειά, την ασθένεια, τον 

πόνο και το πένθος. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα στη 

ζωή και τη σκέψη των ανθρώπων. Επιπλέον, ο θάνατος μπορεί να είναι φυσικός ή, σε 

πολλές περιπτώσεις, ατυχές γεγονός. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, αποτελεί στη 

ζωή των ανθρώπων τόσο αναπόφευκτο γεγονός όσο και αναπόδραστο. Έτσι, δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα πανανθρώπινο θέμα. Για τους λόγους 

αυτούς, το ζήτημα του θανάτου, επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί και να εξηγηθεί με 

πολλούς τρόπους και μέσα και, συστηματικότερα, από τη φιλοσοφία. Ο φόβος και η 

αγωνία που προξενούσε και ακόμη προξενεί στο άτομο ο ενδεχόμενος θάνατος, ο 

δικός του ή των αγαπημένων του, συνιστούσαν θεμελιακούς λόγους για να 

απομακρυνθεί το άτομο αυτό, οι δικοί του αλλά και κοινωνίες ολόκληρες από την 

ευδαιμονία. Η πιο σημαντική επίδραση του θανάτου στην ανθρώπινη ύπαρξη είναι η 

καθημερινή του παρουσία. Ο φόβος, η αγωνία και γενικότερα όλα τα αρνητικά 

συναισθήματα που φέρει μπορούν να προκαλέσουν δυστυχία και «κακό» μεγαλύτερο 

από τον ίδιο τον θάνατο ως γεγονός. Για τον άνθρωπο, ο θάνατος είναι τόσο 

υπαρκτός όσο η ζωή του. Γι’ αυτό και μόνο μέσα από τη ζωή του μπορεί τελικά να 

τον αντιμετωπίσει. Καθοριστικός τρόπος για να μπορέσει το άτομο να αντιμετωπίσει 

τη ζωή και τον θάνατο, είναι ο τρόπος της ελληνιστικής φιλοσοφίας και ειδικότερα 

της επικούρειας φιλοσοφίας. Ο θάνατος ως πραγματικότητα απασχολούσε έντονα  

την επικούρεια φιλοσοφία, καθώς αποτελεί ένα γεγονός καθοριστικό και 

αναπόδραστο για τη ζωή των ανθρώπων. Για τον Επίκουρο, ο θάνατος αποτελεί μεν 

τὸ φρικωδέστατον τῶν κακῶν (Επίκουρος προς Μενοικέα 125). Το «κακό» αυτό, 

όμως, δεν απορρέει μόνο από το ίδιο το γεγονός του θανάτου αλλά κυρίως από τον 

φόβο του ατόμου γι’ αυτόν και άρα μπορεί να εξαλειφθεί (Warren, 2004, σσ. 21-22). 

Ο φόβος του θανάτου όχι μόνο αλληλοσυνδέεται στενά με την παρεμπόδιση της 

γαλήνιας και της ευτυχισμένης ζωής, αλλά αποτελεί και κυρίαρχο φόβο της 

ανθρώπινης παθολογίας, ο οποίος δημιουργεί μια σειρά από παρεμφερή κατώτερα 

συναισθήματα. Έτσι, αποτελεί τόσο πάθος όσο και κακία, είναι αρνητικό συναίσθημα 

όσο και, κατ’ επέκταση, ελάττωμα του χαρακτήρα (Τσούνα, 2013, σ. 556). Ο φόβος 

του θανάτου παραπέμπει σε ένα γεγονός φυσικό που αναπόφευκτα θα συμβεί 

ανεξάρτητα από τον ενδεχόμενο φόβο του ατόμου γι’ αυτόν. Με ποιον τρόπο, 

επομένως, ο Επίκουρος επιχειρεί να καθησυχάσει τον συγκεκριμένο φόβο; Σύμφωνα 

με τον Επίκουρο, η ευδαιμονία όπως και ο πόνος του ατόμου, σχετίζονται με τη ζωή 

και τις αισθήσεις του (Long, 2012, σ. 83). Για αυτόν τα πάντα αποτελούνται από 
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άτομα, έχουν δηλαδή σωματική διάσταση και χάρη σ’ αυτήν, ζωή και αίσθηση. Ως εκ 

τούτου, εφόσον ο θάνατος αποτελεί την απουσία της ζωής, δεν μπορεί να επηρεάσει 

το άτομο ούτε θετικά ούτε αρνητικά, καθώς στην πρώτη περίπτωση δεν μπορεί να το 

καταστήσει ευτυχισμένο σε μια αιώνια αθανασία της ψυχής, ενώ στη δεύτερη δεν 

μπορεί να το τοποθετήσει σε μια κατάσταση μεταθανάτιου πόνου. Με άλλα λόγια, 

αντίθετα από τις προγενέστερες θεωρίες για την αθανασία της ψυχής, ο Επίκουρος 

διατείνεται ότι δεν υπάρχει ανταπόδοση μετά θάνατο. Το άτομο δεν χρειάζεται να 

αισθάνεται κανένα φόβο ή καμία αγωνία για τον θάνατο, εφόσον με το τέλος της 

ζωής του επέρχεται και το τέλος της συνείδησής του. Η προσωπικότητά του, ο εαυτός 

του και η αντίληψη του εξωτερικού κόσμου παύουν να υπάρχουν, όπως ακριβώς δεν 

υπήρχαν και πριν από τη γέννησή του (Τσούνα, 2013, σ.307). Ο Λουκρήτιος, 

επομένως, θέτει, ταυτόχρονα, και τα όρια της ύπαρξης ανάμεσα στη γέννηση και τον 

θάνατο του ατόμου (Τσούνα, 2013, σ. 570) και θεωρεί ότι, αφού η ψυχή και το σώμα 

αποτελούν αλληλοσυνδεόμενα κομμάτια, δεν γίνεται να υπάρξει καμία αντίληψη 

μετά το θάνατο του σώματος (Long, 2012, σ. 94). Σε αυτή την αναισθησία  δεν είναι 

δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε συναίσθηση (Τσούνα, 2013, σ. 291, 307 και 

Warren, 2004, σ. 13). Επομένως, ο θάνατος δεν πρέπει να προβληματίζει και να 

προκαλεί οποιοδήποτε φόβο στον άνθρωπο, επειδή ως ‘ανύπαρκτος’ είναι απίθανο να 

φέρει και κάποιου είδους ταραχή. Το μόνο που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι να 

κατανοήσει την έννοια του θανάτου και τη σημασία του στη ζωή του και να 

ξεπεράσει τυχόν προκαταλήψεις της κοινωνίας και της λαϊκής θρησκείας σε σχέση με 

αυτόν. Επομένως, η ορθή θεώρηση  των πραγμάτων παρέχει στο άτομο τον τρόπο 

αντιμετώπισης του φόβου του (Warren, 2004, σ.110). 

 

ὅθεν γνῶσις ὀρθὴ τοῦ μηθὲν εἶναι πρὸς ἡμᾶς τὸν θάνατον ἀπολαυστὸν ποιεῖ τὸ τῆς 

ζωῆς θνητόν, οὐκ ἄπειρον προστιθεῖσα χρόνον άλλὰ τὸν τῆς ἀθανασίας ἀφελομένη 

πόθον. (Επίκουρος προς Μενοικέα 124) , ( Ζωγραφίδης, 2009, σσ. 252-253) 

 

Το μυαλό του ανθρώπου έχει γεμίσει με τις πιο τρομακτικές φαντασιώσεις για το 

θάνατο. Έχει κουράσει το μυαλό και την καρδιά του και έχει πλάσει γύρω από αυτό 

απίθανους μύθους, έθιμα, ιεροτελεστίες. Ακόμη και στις σημερινές κοινωνίες όπου η 

πίστη δεν έχει την παλιά της δύναμη, οι φόβοι του θανάτου συνεχίζουν να ταλανίζουν 

τον άνθρωπο. Η τρομακτική σκέψη του αναπόφευκτου θανάτου μας εμποδίζει να 

απολαύσουμε τη ζωή μας. Επειδή καμιά δραστηριότητα δεν μπορεί να ικανοποιήσει 

τη λαχτάρα μας για αιώνια ζωή, οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι μη ικανοποιητική. 

Έτσι, πολλοί αφοσιώνονται στην ασταμάτητη και πολλές φορές άσκοπη 

δραστηριότητα, η οποία δεν έχει άλλο σκοπό από την αποφυγή της οδύνης που είναι 

εγγενής στην ανθρώπινη ύπαρξη. Άλλοι πάλι αναπτύσσουν ένα μίσος για τη ζωή, σε 

σημείο που να φτάνουν ακόμα και στην αυτοκτονία. Μέσα από τη διδασκαλία του, ο 

Επίκουρος είχε ως κύριο σκοπό να ανακουφίσει τον άνθρωπο από το φόβο του 

θανάτου. Η ακραία θρησκευτικότητα, η ολοκληρωτική προσήλωση στη συγκέντρωση 

πλούτου, η ανάγκη για εξουσία, τιμή και δόξα, η ανάγκη για δημοσιότητα, είναι 
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μορφές που προσφέρουν μία ψεύτικη εκδοχή αθανασίας. Ο Επίκουρος καυτηρίαζε 

τους θρησκευτικούς ηγέτες, που επιδιώκοντας να αυξήσουν τη δύναμή τους, 

ενέτειναν το άγχος του θανάτου προειδοποιώντας τους ανθρώπους για τις τιμωρίες 

που θα επιβάλλονταν μετά θάνατον σε όσους δεν τηρούσαν συγκεκριμένους κανόνες 

και κανονισμούς. Με τη φιλοσοφική του προσέγγιση, χάρισε τη λύτρωση από τον 

φόβο των θεών, των θεών τιμωρών και ανακούφισε από τον συνυφασμένο με αυτόν 

άγχος του θανάτου.   

 

Στην ιστορία της φιλοσοφίας καταγράφηκαν πολλές απόψεις για το γεγονός ότι ο 

θάνατος δεν αφορά το πρόσωπο που τον βιώνει. Αναμφίβολα, όμως, είναι με την 

απόλυτη έννοια ένα από τα χειρότερα κακά. Αφαιρεί την ίδια τη ζωή. Μπορεί να μη 

μας αγγίξει διότι δεν τον συναντούμε, όμως μας αφαιρεί την ίδια τη βάση για μια 

καλή ζωή. Όπως έχει προαναφερθεί: «Μια φορά υπάρχουμε, δεν υπάρχει τρόπος να 

υπάρξουμε δυο φορές και μάλλον δε θα υπάρξουμε ποτέ ξανά. Κι εσύ που δεν 

εξουσιάζεις το αύριο, αναβάλλεις τη χαρά. Και η ζωή πάει χαμένη με τις αναβολές, κι 

ο καθένας πεθαίνει απασχολημένος». Ο ίδιος ο Επίκουρος πιστεύει πως κάθε 

επιθυμία μας που είναι αντίθετη με την ίδια τη φύση πρέπει να απορρίπτεται. Έτσι, η 

φιλοσοφία αποδεικνύει τον θεραπευτικό της ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και την 

ορθή καθοδήγησή του στην ευδαιμονία. Διακηρύσσοντας ότι η κατάκτηση της 

ευτυχίας είναι εφικτή σε αυτή τη ζωή, ο Επίκουρος υποστήριζε ότι ο θάνατος δεν μας 

αφορά και ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς τη μετά θάνατον ζωή γιατί δεν 

υπάρχει. Η επικούρεια προσέγγιση μας βοηθάει να ασπαστούμε τον κύκλο της ζωής 

και να αντλήσουμε δύναμη από τη σοφή σκέψη ότι είμαστε τυχεροί που ήρθαμε σε 

αυτή τη ζωή με όλες τις δυσκολίες και κακουχίες που έχει, για να την απολαύσουμε, 

να την χαρούμε με τους αγαπημένους και τους φίλους μας, ζώντας ηδονικά την κάθε 

μας στιγμή.  
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1.3 Ο βίος του Φιλόδημου 

Επηρεασμένος από τη διδασκαλία του Επίκουρου φαίνεται να ήταν και ο Φιλόδημος 

ο Επικούρειος: 

Ο Φιλόδημος έζησε από το 110 π.Χ. έως το 35 π.Χ, γεννήθηκε στα Γάδαρα της 

Παλαιστίνης και ήταν Έλληνας επικούρειος φιλόσοφος. Φιλόσοφος, ιστορικός της 

φιλοσοφίας, θεωρητικός της ρητορικής και της ποίησης, οικονομολόγος και ποιητής. 

Υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα με πλούσια συγγραφική δράση. Τα 

ενδιαφέροντα του Φιλόδημου κάλυπταν ένα τεράστιο εύρος: λογική, ηθική και 

πολιτική φιλοσοφία, θεολογία, φυσική, αισθητική, ρητορική, ιστορία της φιλοσοφίας 

και φυσικά ποίηση. Απέκτησε φήμη και σαν επιγραμματοποιός. Μετανάστευσε στην 

Αθήνα και σπούδασε φιλοσοφία και δη επικούρεια φιλοσοφία στον Κήπο οπού 

δάσκαλος του Φιλόδημου υπήρξε ο Ζήνων ο Σιδώνιος. Φιλοσοφικά κείμενά του 

ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα, όταν στην ανασκαφή του 18ου αιώνα στο 

Ηράκλειο (Herculaneum), το σημερινό Ερκολάνο, μια παραθαλάσσια πόλη γειτονικά 

της Νάπολης και της Πομπηίας έφερε στο φως 1100 περίπου παπυρικά βιβλία 

θαμμένα στο εσωτερικό μιας εκπληκτικής ρωμαϊκής βίλας. Πρόκειται στην 

πλειονότητά τους για έργα του Επίκουρου και μεταγενεστέρων Επικούρειων, μεταξύ 

των οποίων πολλά του Φιλόδημου. Μετά τις σπουδές του στην Αθήνα μετακινήθηκε 

στην Ιταλία , αρχικά στη Ρώμη και κατόπιν στην περιοχή της Νάπολης. Γύρω στα 75-

70 π.κ.χ., συνδέεται εκεί με μια ισχυρή προσωπικότητα της Ρωμαϊκής αριστοκρατίας 

τον πεθερό του Ιουλίου Καίσαρα και δραστήριο πολιτικό Πείσωνα, ο οποίος γίνεται ο 

πατρόνας του. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό στη φιλοσοφία του Φιλόδημου είναι 

πως επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα ηθικού χαρακτήρα. Ασχολείται τόσο με 

θεωρητικά όσο και με πρακτικά θέματα ηθικής, αναβιώνοντας έτσι την επικούρεια 

παράδοση που του είχε εμφυτεύσει ο δάσκαλός του. Πρωταρχικός στόχος στη σκέψη 

του Φιλόδημου παραμένει η ‘αταραξία’ η οποία βοηθάει στην αποχώρηση των 

στρεβλών επιθυμιών και του φόβου που προκαλεί ο θάνατος, πράγματα τα οποία 

απομακρύνουν όλο και περισσότερο τον άνθρωπο από το να ζήσει μια ευτυχισμένη 

και ευδαιμονική ζωή. Επιπλέον, εξετάζει τα συναισθήματα, τις κατηγορίες και την 

ταξινόμηση τους, τις προδιαθέσεις ή τις αντιδράσεις δίνοντας διάφορα παραδείγματα. 

Στο φιλοσοφικό έργο του Φιλόδημου κατατάσσονται τα έργα του περί Οικονομίας και 

Παρρησίας που έχουν σωθεί, ενώ έχει επίσης γράψει τα 1. Περί Αισθήσεως, 2. Περί Θεών, 

3. Περί Ευσεβείας, 4. Περί των Στωικών, 5. Περί Πλούτου, 6. Περί Οργής, 7. Περί 

Ποιητικής, 8. Περί Ρητορικής, 9. Περί Φιλαργυρίας, 10. Επικούρειες Δόξες, 11. Περί 

Ομιλίας, 12. Περί Αρετών και Κακιών, 13. Περί Υπερηφάνειας, 14. Περί σύνταξις των 

Φιλοσόφων, 15. Περί Θανάτου, 16. Περί Σημείων και Σημειώσεων. 

Η μελέτη του θανάτου αποτελεί βασικό στοιχείο της επικούρειας φιλοσοφίας. Όλοι οι 

Επικούρειοι φιλόσοφοι έχουν γράψει για τον θάνατο και υπάρχουν αρκετά κείμενα 

που έχουν σωθεί σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα (Λουκρήτιος, ΙΙΙ.830-911, 966-

1023, 1087, 1094 και Smith, 1993, σς. 485-491). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο 

Φιλόδημος πάνω σε αυτό το θέμα, στην πραγματεία του «Περί θανάτου». Σ’ αυτήν 

την πραγματεία προάγεται η αταραξία μέσα από την οποία πρέπει να διακατέχεται 

ψυχικά ένας άνθρωπος, δίνοντας έμφαση στην έλλειψη πόνου που συνοδεύει τον 

θάνατο, καθώς θάνατος σημαίνει απουσία των αισθήσεων. Σύμφωνα με τον 

Φιλόδημο, οι επιμέρους εκδηλώσεις του φόβου του θανάτου πηγάζουν από 
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πεποιθήσεις και σκέψεις δεισιδαιμονίας, αλλά και από επιθυμίες "να ζήσουμε μετά 

θάνατον". Επίσης μας λέει, ότι αυτός ο φόβος δεν εκδηλώνεται πάντα αλλά υπάρχει 

μέσα μας και ξεσπάει με αφορμή κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Ο Φιλόδημος δέχεται 

πως είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να αισθάνεται θλίψη. Αυτά τα συναισθήματα τα 

ονομάζει «δηγμούς» (Τσούνα, 2013, σ. 352, 567). Αυτοί οι δηγμοί θλίψης είναι 

φυσικά συναισθήματα, τα οποία πηγάζουν από την ανθρώπινη φύση μας και τα οποία 

κατανοούμε και αποδεχόμαστε. Προσπαθεί, λοιπόν, να απομακρύνει τους φόβους και 

τους δηγμούς που προκαλεί ο θάνατος σε κάποιον και να διερευνήσει διάφορες 

λύσεις, με αποτέλεσμα να βοηθήσει το άτομο να αποκαταστήσει την ορθή κρίση για 

τη σημασία του θανάτου στη ζωή του.  

Σε αυτό το στάδιο θα αναφέρουμε εν συντομία ορισμένες μεταφρασμένες θεματικές 

ενότητες της πραγματείας «Περί θανάτου» ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς 

ο Φιλόδημος προσπαθεί να μεταπείσει τους ανθρώπους σχετικά με τους φόβους του 

θανάτου. Τα διάφορα είδη φόβων που περιλαμβάνονται στη σκέψη του θανάτου 

αποτελούν πηγή μεγαλύτερου πόνου και αγωνίας για το άτομο. Έτσι, ο επικούρειος 

φιλόσοφος τονίζει πως με την αφαίρεση του συγκεκριμένου πόνου και με τη σωστή 

αντίληψη και αντιμετώπιση του θανάτου, ο άνθρωπος θα μπορέσει να έχει το πιο 

επιθυμητό αγαθό, την ευδαιμονία ( Τσούνα, 2013, σ. 557). Το κείμενο του, Περί 

θανάτου, βρίσκεται στον πάπυρο 1050 (P.Herc. 1050) και το έχουμε χάρη στις 

ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν το 1750 στην πόλη του Ερκολάνο. Αναφορικά 

με πληροφορίες που αντλούμε από τον ίδιο πάπυρο, το αρχικό κείμενο εκτεινόταν σε 

118 στήλες, από τις οποίες σήμερα έχουν σωθεί σε αποσπασματική ή σχετικά καλή 

κατάσταση οι 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Η απώλεια αίσθησης στους νεκρούς (1.2-21) 

 

-Παρηγοριά ... σε όλους … ότι η απώλεια αντίληψης καθώς πεθαίνουμε δεν έχει 

καμία σχέση με εμάς, …εύκολα καταδεικνύει ότι η στέρηση των αγαθών 

συνοδευόμενη από την απώλεια της αίσθησης, δεν προκαλεί πόνο και δεν είναι τέτοια 

όπως (η στέρηση αγαθών) στη ζωή ... 

Σε αυτό το κομμάτι της πραγματείας επικρατεί η άποψη πως δεν υπάρχει τίποτα να 

φοβάται κανείς όταν πεθάνει, καθώς ο θάνατος συνοδεύεται από απουσία αντίληψης 

και άρα πρόκειται για ένα γεγονός στο οποίο δεν θα πρέπει να δίνουμε βάση. 

Επιπρόσθετα, στο σημείο αυτό ο Φιλόδημος προσπαθεί να αντικρούσει τον φόβο ότι 

ο θάνατος συνεπάγεται στέρηση των αγαθών που θα είχε απολαύσει ο νεκρός αν ήταν 

ακόμη ζωντανός. Ακόμη, υποστηρίζει πως το να μην μπορούμε να απολαμβάνουμε τα 

αγαθά όταν είμαστε ζωντανοί δεν είναι καθόλου το ίδιο με το να μην τα 

απολαμβάνουμε όταν είμαστε νεκροί, αφού στην πρώτη περίπτωση συνειδητοποιούμε 

τη στέρηση ενώ στη δεύτερη όχι . 

 

Θάνατος και στέρηση αγαθών (2.3-19) 

 

-Σε σχέση με αυτούς που λένε … για να μην … απλώς … τα αγαθά επειδή όσα δεν 

μπορούν να γίνουν αντιληπτά φέρνουν κακά πράγματα σε αυτούς … αφού ως επί το 

πλείστον στη ζωή σύμφωνα με τη στέρηση των αγαθών και την απόκτηση των κακών 

… υγεία που διαταράσσεται από ασθένεια … των αισθήσεων …μετέχοντας στους 

πόνους που προέρχονται από την απώλεια αυτών … ούτε όση περιουσίας … και 

φτώχειας … 

Σε αυτό το χωρίο αναφέρεται η στέρηση των αγαθών που συνοδεύει ο θάνατος, 

πράγμα το οποίο τρομοκρατεί τους περισσότερους ανθρώπους, καθώς σκέφτονται 

πως όταν πεθάνουν θα στερηθούν όλα τα αγαθά που τους προσφέρει απλόχερα η ζωή. 

Ο Φιλόδημος επιχειρεί να αποδείξει ότι ο φόβος του θανάτου δεν αποτελεί ορθό φόβο 

διότι πρώτον ένας νεκρός δεν έχει ούτε αντίληψη ούτε αίσθηση και δεύτερον αν δεν 

μπορούμε να απολαύσουμε τα διάφορα αγαθά κατά τη διάρκεια τη ζωής μας γιατί να 

φοβόμαστε ότι θα τα στερηθούμε όταν θα βρισκόμαστε πλέον νεκροί; Όσο είμαστε εν 

ζωή μπορούμε να χάσουμε είτε την υγεία μας, είτε τα χρήματά μας ή ακόμη και το 

μυαλό μας. Όμως, οι νεκροί δεν μπορούν να χάσουν τίποτα πλέον, διότι δεν έχουν τη 

δυνατότητα να αντιληφθούν τίποτα.  
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Ο χωρισμός ψυχής και σώματος (7.38-8.37) 

 

-… οι θάνατοι [συνοδεύονται από] ακραίο πόνο καθώς, όπως ισχυρίζονται (κάποιοι 

αντίπαλοι), είναι αδύνατον να μπορεί να διαλυθεί η στενότερη όλων των ενώσεων 

δίχως τη μεγαλύτερη δυνατή ενόχληση. Θα αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει συνάφεια 

ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή, ακόμη και αν ... κατά κύριο λόγο αποτελεί την 

αιτία (ασθένειας) ... συνοδεύεται από πόνο ή συστέλλει με αφύσικο τρόπο ή πρήζει τα 

μέλη των όντων. Εντούτοις δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι αδύνατο αυτή η συνάφεια να 

μπορεί να διαλύεται κάποτε, αφού υφίσταται μια μικρή αλλοίωση, η οποία όμως δεν 

είναι η αιτία κάποιου είδους πόνου. Γιατί η ψυχή λεπτομερώς πλασμένη και απόλυτα 

ευκίνητη, και για αυτό έχει συντεθεί από πολύ μικρά και λεία και στρόγγυλα (άτομα), 

και κατά συνέπεια προκαλεί μεγάλη απορία, πώς δεν βγαίνει απλώς πετώντας, καθώς 

υπάρχουν πόροι στο σώμα, αναρίθμητοι. Ή για ποιον λόγο δεν θα λέγαμε … ο 

διαχωρισμός … φοβόμαστε, … αφού έχει ολοκληρωθεί … ευχαρίστηση … συμβαίνει 

… 

 

Οι αντίπαλοι του Φιλόδημου πίστευαν πως είναι ανέφικτο να διασπαστεί η σχέση 

σώματος και ψυχής χωρίς να νοιώσει το άτομο υπερβολικό πόνο. Ο φιλόσοφος 

γνωρίζοντας τις θέσεις των αντιπάλων του επισημαίνει πως δεν είναι υποχρεωτικό 

όταν διαλύεται αυτή η ένωση να συνοδεύεται από επίπονες διαδικασίες. 

Επιπροσθέτως, διαχωρίζει την αιτία του πόνου που ενδεχομένως να νοιώθει ο 

ασθενής πριν από τον θάνατο λέγοντας πως δεν είναι αναγκαίο να την ταυτίζουμε με 

τον πραγματικό λόγο του θανάτου. Επιπλέον, ο Φιλόδημος θεωρεί πως ο θάνατος όχι 

μόνο επίπονος δεν είναι αλλά πρόκειται και για κάτι ευχάριστο, εφόσον στο σώμα 

υπάρχουν πολλοί πόροι που βοηθούν τα άτομα της ψυχής να βγουν με ευκολία έξω 

από αυτό χωρίς να προξενούν ιδιαίτερο πόνο και φόβο. 

 

 

Ο φόβος του πρόωρου θανάτου (12.2-17.17)                       

                 

-… διότι αποφεύγουν τον πρόωρο θάνατο ελπίζοντας ότι θα αποκτήσουν πολλά 

αγαθά σε περισσότερο χρόνο, που χωρίς τη γνήσια φιλοσοφία, ούτε στον ύπνο θα 

ήταν δυνατόν να αποκτηθούν. Για αυτόν τον λόγο … οι περισσότεροι άνθρωποι … 

τον πιο πολύ χρόνο κάνουν μια προσπάθεια να κερδίσουν … αξιοσημείωτο … Καθώς 

μετρούν το αγαθό με βάση τον χρόνο, δεν θα κερδίσουν τίποτα σημαντικό… της 

σκέψης της σχετικής με … το μέλλον, … άδικα, … μάταια 

 



17 
 

1.4 Ο όρος του θανάτου ως βιολογικό φαινόμενο 

Η επιστήμη ορίζει ως θάνατο το βιολογικό εκείνο φαινόμενο κατά το οποίο όλες οι 

λειτουργίες του οργανισμού σταματούν οριστικά. Σύμφωνα με το νόμο της φύσης 

όλα τα έμβια όντα είναι προορισμένα να ζήσουν και να πεθάνουν. Όμως, το 

αναπόφευκτο γεγονός του θανάτου έγινε αντικείμενο έντονου προβληματισμού για 

τον άνθρωπο αφού είναι εκείνο που φέρνει στην επιφάνεια όλες τις υπαρξιακές του 

αγωνίες. Με τον όρο θάνατος, λοιπόν, αναφερόμαστε στον τερματισμό της 

λειτουργίας ενός ζωντανού οργανισμού. Καταστάσεις που επιφέρουν τον θάνατο 

είναι τα γηρατειά, κάποια χρόνια ή μη ασθένεια, η αυτοκτονία, η δολοφονία και το 

ατύχημα (Kubler-Ross, 2005). Όλοι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν αναπόφευκτα τον 

θάνατο. Αποτελεί αναπόδραστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, μια 

αναπόφευκτη πραγματικότητα που κάθε άνθρωπος θα αντιμετωπίσει σε κάποια 

δεδομένη στιγμή. Ο θάνατος διακρίνεται σε 1) φυσιολογικό, 2) αιφνίδιο και 3) βίαιο. 

 

Φυσιολογικός θάνατος: έρχεται με τα βαθιά γεράματα και τον ξαφνικό ή απρόβλεπτο 

παράγοντα που οφείλεται σε ασθένεια, φόνο ή δυστύχημα. Επέρχεται λόγω 

φυσιολογικής φθοράς του οργανισμού ή από κάποια διαταραχή της κατάστασης 

ισορροπίας της υγείας. Οι ενδείξεις ότι ένας οργανισμός δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή 

μπορεί να είναι η παύση της αναπνοής, η πτώση της θερμοκρασίας, η απουσία 

παλμού, η ωχρότητα, η νεκρική ακαμψία και η αποσύνθεση.  

 

Αιφνίδιος θάνατος: Από την άλλη πλευρά, ο αιφνίδιος θάνατος πρόκειται για μία 

ταχεία και απρόβλεπτη λήξη της ζωής που οφείλεται σε μη εμφανή παθολογική αιτία, 

οργανικής ή και λειτουργικής φύσης. Το 80% οφείλονται σε παθολογικά αίτια, όπως 

τα καρδιακά επεισόδια, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και ο πνιγμός που 

προέρχεται από την εισρόφηση κάποιου ξένου σώματος. Το 20% των αιφνιδίων 

θανάτων προέρχεται από τροχαία, δολοφονίες και ατυχήματα άλλου τύπου, που 

θεωρούνται ότι έχουν βίαιο χαρακτήρα.  

 

Βίαιος θάνατος: Πρόκειται για την επίδραση ενός εξωτερικού παράγοντα που 

προκαλεί τερματισμό ενός στοιχείου που θεωρείται απαραίτητο για την ύπαρξη της 

ζωής ή κάκωση ή δηλητηρίαση ή μεταβολή των συνθηκών του περιβάλλοντος. 
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1.5 Θρησκευτική προσέγγιση του θανάτου 

Η θρησκεία έρχεται να δώσει μια άλλη εικόνα στην έννοια του θανάτου. Σχεδόν σε 

όλες τις θρησκείες υπάρχει υπέρβαση του θανάτου και πίστη στην αθανασία της 

ψυχής. Σύμφωνα, λοιπόν με αυτές, όταν η ψυχή αποχωρίζεται από το σώμα, κάνει το 

δικό της ταξίδι και χαράζει μια νέα πορεία, η οποία καθορίζεται από τον τρόπο με τον 

οποίο έζησε όταν ήταν μέσα στο θνητό της σώμα, αν δηλαδή ακολουθούσε ή όχι τις 

εντολές της θρησκείας στην οποία ανήκε (Toynbee, 1969). 

Χριστιανισμός: Σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία υπάρχουν δύο είδη θανάτου. 

Ο πνευματικός θάνατος, που σημαίνει τον χωρισμό του ανθρώπου από τον Θεό και ο 

σωματικός θάνατος, ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Ο Χριστιανισμός 

ασχολείται με το θάνατο περισσότερο ως ψυχικό και πνευματικό γεγονός παρά ως 

βιολογικό φαινόμενο. Διδάσκει ότι ο ψυχικός θάνατος είναι εκείνος που θέτει ένα 

τέλος στην πνευματική και ουσιαστική υπόσταση του ανθρώπου και όχι ο σωματικός. 

Για την Χριστιανική θρησκεία, ο θάνατος είναι η συνέπεια του προπατορικού 

αμαρτήματος από το οποίο όμως ο άνθρωπος θα απαλλαγεί κατά την Δευτέρα 

Παρουσία, με την ανάσταση των νεκρών, οπότε θα γίνει και η τελική του κρίση για 

τις πράξεις που είχε εκτελέσει καθ’ όλη τη ζωή του. Στη συνέχεια, η ψυχή του θα 

πετάξει προς τους ουρανούς απελευθερωμένη τόσο από την ύλη όσο και από τις 

αμαρτίες της, και θα ζήσει σε μια ανώτερη υπαρξιακή σφαίρα. Επομένως, ο 

άνθρωπος δεν θα πρέπει να τρέμει και να φοβάται τον θάνατο αφού μπορεί να τον 

νικήσει εάν ακολουθήσει τις εντολές της Χριστιανικής θρησκείας (Μαντζαρίδης, 

1990). 

 

Βουδισμός: Ο θάνατος θεωρείται ως το πρωταρχικό γεγονός της ζωής. Ο θάνατος 

αποτελεί τη συνεχή επανάληψη της διάλυσης και εξαφάνισης της ψυχής και του 

σώματος, η οποία συμβαίνει σε κάθε μέρος και κάθε λεπτό. Σημαντικό κομμάτι 

θεωρείται η μετεμψύχωση όπου έχει έντονη παρουσία στη θρησκεία αυτή. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της είναι και η Νιρβάνα, η οποία χαρακτηρίζει την απάρνηση 

κάθε εγκόσμιας επιθυμίας και την εξαφάνιση του πόνου που είναι συνδεδεμένος με 

την επίγεια ζωή (Bowker, 1996).  

Ινδουισμός: Και στην ινδουιστική θρησκεία ο θάνατος θεωρείται ως πρωταρχικό 

γεγονός της ζωής. Ο άνθρωπος που αποδέχεται το θάνατο ως αναπόφευκτο γεγονός 

και μαθαίνει να ζει ήρεμα, χωρίς να προσκολλάται σε αυτόν και χωρίς να θεωρεί πως 

μπορεί να του ξεφύγει, απελευθερώνεται από τα δεσμά του θανάτου και 

απαλλάσσεται από τις αγωνίες και το φόβο που σχετίζονται με αυτόν (Collett & 

Lester, 1969). Ο ινδουισμός αναφέρεται στη σωτηρία της ψυχής, σε μια ζωή μετά 

θάνατο και στην πεποίθηση ότι αυτή η σωτηρία εξαρτάται απ’ τις επίγειες πράξεις 

του ανθρώπου. 
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Ισλαμισμός: Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους στη γη και 

πεθαίνοντας θα κριθούν είτε με ανταμοιβή είτε με τιμωρία στη μετά θάνατον ζωή 

τους, όπως αναφέρει και το Κοράνι, το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων (Bowker, 

1996).  

 

Ιουδαϊσμός: Αποτελεί υποχρέωση να συμπαραστέκεται κανείς στο άτομο που 

πρόκειται να πεθάνει και να είναι παρών στην αναχώρηση της ψυχής. Υπάρχει η 

γενική άποψη πως τίποτα δεν υπάρχει πέρα από τον θάνατο που να μπορεί να 

συγκριθεί με την ποιότητα της σχέσης με τον Θεό (Bowker, 1996).  

 

 

 

1.6 Κοινωνική προσέγγιση του θανάτου 

Ο θάνατος είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο το άτομο 

που αποτελεί μέρος του συνόλου, αλλά και το ίδιο το σύνολο, δηλαδή την κοινωνία. 

Η κάθε κοινωνία έχει την τάση να πιστεύει σε διάφορες προλήψεις σχετικά με τον 

θάνατο, οι όποιες βέβαια έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Όπως υποστηρίζει ο Αλεξιάς 

(2000), ο άνθρωπος δεν αισθάνεται φόβο απέναντι στον θάνατο, αλλά τον 

προβληματίζει η λανθασμένη αντίληψη που έχει γι’ αυτό. Είναι αναμφισβήτητο το 

γεγονός ότι ο θάνατος αποτελεί ένα θέμα «ταμπού» στην κοινωνία (Clark, 1993). Το 

ζήτημα του θανάτου είναι πάντα πρόβλημα για όλες τις κοινωνίες καθώς, κάθε 

κοινωνικό σύστημα πρέπει να το αποδεχθεί, προκειμένου τα άτομα να προχωρήσουν 

μπροστά. Αν οι κοινωνίες αποτύχουν να αντιμετωπίσουν τον θάνατο, τότε το 

κοινωνικό σύνολο θα καταρρεύσει (Clark, 1993). Η κοινωνία, όμως, τις περισσότερες 

φορές αντιλαμβάνεται τον θάνατο ως ατυχία και γρουσουζιά με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν πολλές προκαταλήψεις σχετικά με αυτόν. Παραδείγματος χάριν, μία 

προκατάληψη μπορεί να σχετίζεται με το αν ένας νεκρός έχει τα μάτια ή το στόμα 

ανοιχτό, τότε πιστεύεται ότι σύντομα θα «πάρει» και άλλον μαζί του. Επιπλέον, 

υπάρχουν και άλλες προκαταλήψεις οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με το μη 

καθάρισμα του σπιτιού κατά την ημέρα του θανάτου αγαπημένου προσώπου έτσι 

ώστε μην «καθαρίσει» και άλλον ο χάρος είτε με το αν βρέχει κατά την ημέρα της 

κηδείας, το οποίο φανερώνει ότι ο αποθανών ήταν καλός άνθρωπος. Επίσης, πολλές 

ηλικιωμένες γυναίκες δεν επιτρέπουν να παραβρεθεί έγκυος σε κηδεία διότι 

θεωρείται κακό για το έμβρυο. Τέλος, πολλές και διάφορες ακόμη αντιλήψεις 

υπάρχουν που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο, την κοινωνία, τους 

ανθρώπους, τις εμπειρίες και τον χρόνο που παρουσιάζεται ο θάνατος (Αλεξιάς, 

2000).  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  

 

2.1 Ορισμός του πένθους 

Πένθος  ονομάζεται το συναίσθημα λύπης και θλίψης που νοιώθει κάποιος όταν του 

συμβεί κάποια μεγάλη συμφορά, συνήθως όταν χάσει κάποιο αγαπημένο του 

πρόσωπο, καθώς και αυτό που ακολουθεί για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την 

απώλεια του προσώπου. Το πένθος σχετίζεται με την αντίδραση στην απώλεια, στην 

αιτία θανάτου (Μίττλετον Χ., 2009). Πρόκειται για μια  επίπονη συναισθηματική 

διαδικασία, στην οποία εισερχόμαστε ύστερα από μια σημαντική απώλεια. Όταν 

καλούμαστε, δηλαδή, να  αποχωριστούμε  από εκείνον που πέθανε και να 

προσαρμοστούμε σε έναν κόσμο από τον οποίον εκείνος θα λείπει. Αποτελεί, δηλαδή, 

το σύνολο της επώδυνης εσωτερικής διεργασίας που πραγματοποιείται μέσα σε κάθε 

άνθρωπο ως αντίδραση απέναντι σε μια πραγματική απώλεια με σκοπό να την 

αποδεχτεί και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα (Freud, 1917). Αυτή η 

διαδικασία, είναι κάτι φυσικό και κανονικό, παρόλο που το ζούμε σαν κάτι οδυνηρό 

και απειλητικό. Τόσο η διάρκεια όσο και ο τρόπος έκφρασης του πένθους είναι κάτι 

το οποίο διαφέρει σημαντικά μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Η 

διαδικασία του πένθους είναι περίπλοκη και συνεπώς οι ψυχολογικές επιπλοκές που 

εμφανίζονται μπορούν να το διαχωρίσουν σε τρεις κατηγορίες: α) αναβλητικό, β) 

ανεσταλμένο και γ) χρόνιο. Το αναβλητικό πένθος παρουσιάζει ασυνείδητα την 

άρνηση της πραγματικότητας, ως ένας μηχανισμός άμυνας. Το ανεσταλμένο πένθος 

παρουσιάζεται συνήθως σε παιδιά ή σε άτομα με μειωμένη νοητική λειτουργία, όπου 

εκδηλώνεται με ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους ή πόνο στο 

στομάχι. Τέλος, επέρχεται το χρόνιο πένθος, όπου το άτομο δεν μπορεί να ξεπεράσει 

τη σχέση εξάρτησης με το παρελθόν. Το άτομο βασανίζεται και κινείται μέσα σε ένα 

φαύλο κύκλο με συμπτώματα χρόνιας κατάθλιψης και τελικά να αποσύρεται και να 

παραιτείται (Bacque, 2007).  

Κάποιες συνήθεις αντιδράσεις πένθους μετά από το θάνατο είναι οι εξής:  
 

• Άρνηση της πραγματικότητας  

• Σοκ - σύγχυση  

• Θυμός για την απώλεια που ανατρέπει τα πάντα στη ζωή του  

• Θλίψη ή απελπισία  

• Αναζήτηση αυτού που πέθανε  

• Αναζήτηση νοήματος για όσα συνέβησαν (γιατί;)  

• Άγχος μήπως πεθάνουν ξαφνικά και άλλα αγαπημένα πρόσωπα και φόβος σε 

κάθε αποχωρισμό  
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• Ενοχές για πράξεις που μπορεί να συνέβαλαν ή που δεν απέτρεψαν το 

δυστύχημα  

• Συναισθηματικές μεταπτώσεις με ξεσπάσματα θυμού ή δακρύων  

• Παλινδρόμηση μέσω της εκδήλωσης συμπεριφορών προηγούμενων σταδίων 

ανάπτυξης (π.χ. πιπίλα, ενούρηση, εξάρτηση από ενήλικες)  

• Αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις όπως επιθετικότητα και εσωστρέφεια  

• Αλλαγές στις συνήθειες διατροφής και ύπνου  

• Πτώση στις σχολικές επιδόσεις και αδυναμία συγκέντρωσης  

• Οργανικές ενοχλήσεις όπως για παράδειγμα στομαχικές ενοχλήσεις, 

πονοκέφαλοι, έξαρση αλλεργιών, επιρρέπεια σε ασθένειες 

 

Σύμφωνα με τη ψυχολόγο Elizabeth Kübler-Ross (1969), στο βιβλίο της  On  Death  

and  Dying, είναι η πρώτη συγγραφέας που αναφέρθηκε στα πέντε στάδια του 

πένθους από τα οποία, όπως εκτιμά η ίδια,   διέρχεται κάθε άνθρωπος, είτε πρόκειται 

για την αποδοχή του δικού του θανάτου, είτε για την αντιμετώπιση του θανάτου ενός 

προσφιλούς του προσώπου. Τα πέντε στάδια του πένθους κατά την Kübler-Ross 

έχουν ως εξής: 

1) σοκ και άρνηση, 

2) οργή και θυμός, 

3) διαπραγμάτευση, 

4) κατάθλιψη και εσωστρέφεια, απομάκρυνση από τον περίγυρο, και 

5) γαλήνη και αποδοχή 
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Πιο συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο στάδιο που περιέγραψε η Elizabeth Kübler-Ross, αυτό της άρνησης, ο 

ασθενής συνειδητά ή ασυνείδητα αρνείται να αποδεχθεί την κατάστασή του και να 

πιστέψει πως αυτό το γεγονός συμβαίνει στον ίδιο. Καταβάλλεται από μεγάλη 

ανησυχία, ενοχή, απογοήτευση και άγχος και συλλογίζεται όλα αυτά που θα αφήσει 

πίσω του. Συνήθως αυτό το στάδιο πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση. Βέβαια, 

υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες καθηλώνονται σε αυτό το στάδιο και δεν περνούν 

στα επόμενα. Επόμενο στάδιο είναι αυτό του  θυμού   και της  οργής. Εδώ, το άτομο 

συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να αρνείται πλέον την πραγματικότητα. Εμφανίζεται 

έντονος θυμός που παίρνει πολλές μορφές και κατευθύνεται προς οποιοδήποτε 

πρόσωπο: τον εαυτό, τους συγγενείς, το Θεό, τους γιατρούς και νοσηλευτές, την ίδια 

την ασθένεια.  Ακολουθεί το στάδιο της  διαπραγμάτευσης. Σε αυτό το στάδιο το 

άτομο σκέφτεται τι θα μπορούσε να είχε κάνει προκειμένου να σώσει το αγαπημένο 

του πρόσωπο. Ο θυμός που ένιωθε στο προηγούμενο στάδιο αρχίζει και 

εσωτερικεύεται, δημιουργώντας του τύψεις για το τι έκανε ή τι δεν έκανε. Αρχίζει, 

λοιπόν, η  διαπραγμάτευση. Προσπαθεί να «παζαρέψει» την εξαγορά χρόνου 

προκειμένου να χάσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο από κάποια ανίατη ασθένεια ή 

έναν ανεπιθύμητο χωρισμό. Παζαρεύει την  «επιθυμητή» για τον ίδιο λύση όσο και 

αν γνωρίζει βαθιά μέσα του ότι δεν υπάρχει λογική στην διαπραγμάτευση αυτή. 

Επόμενο στάδιο αποτελεί αυτό της κατάθλιψης. Το άτομο που θρηνεί έρχεται σε 

επαφή  με τα συναισθήματα της θλίψης, του πόνου, της αβεβαιότητας και του φόβου, 

της στενοχώριας. Αυτό είναι το στάδιο που ξεκινάει η συνειδητοποίηση της 

σοβαρότητας της απώλειας, όπου και η αναγνώρισή της συνάδει με τη φάση της 

κατάθλιψης.  Αυτό που έχει ανάγκη το άτομο είναι ο χρόνος να πενθήσει, να 

μπορέσει να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, να έρθει σε επαφή με αυτά, να πάψει 

να τα αποφεύγει, να καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό ή αυτά που αισθάνεται και να 

σταματήσει σιγά σιγά να τα φοβάται. Αποτέλεσμα αυτού του σταδίου του πένθους, 

είναι το άτομο να μπορέσει να συμβιβαστεί με όλο αυτό που του συμβαίνει και να 

ορθοποδήσει ξανά. Λόγω της μοναξιάς που βιώνει το άτομο, συχνά εμφανίζονται 

διαταραχές σε σωματικό, διανοητικό αλλά και συναισθηματικό επίπεδο. 

Εμφανίζονται διαταραχές του ύπνου, εφιάλτες, αφυπνίσεις, υπνηλία, απώλεια ή 

αύξηση της όρεξης με ανορεκτικές ή βουλιμικές τάσεις αντίστοιχα, κρίσεις κλάματος, 

καταθλιπτική διάθεση, αίσθημα θλίψης, νευρικότητα, παραισθήσεις, ψυχοκινητική 
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αναστολή, μειωμένη ικανότητα της νοητικής συγκέντρωσης. Ακόμα και ο λόγος του 

μπορεί να επιβραδύνεται. Δείχνει θλιμμένος, είναι ευσυγκίνητος, απαισιόδοξος, 

απελπισμένος, νιώθει μόνος, είναι συναισθηματικά ασταθής και παραπονιάρης ή 

ακόμα η συμπεριφορά του μπορεί να βγάζει εχθρότητα με τα κοντινά και οικεία 

άτομα που το περιβάλλουν. Πέμπτο και τελευταίο στάδιο αποτελεί η αποδοχή, κατά 

την οποία το άτομο αντιλαμβάνεται αλλά και αποφασίζει ότι δεν μπορεί να αλλάξει 

τίποτα, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό για να αποτρέψει την επικρατούσα 

κατάσταση, παρά μόνο να διατηρήσει τη μνήμη του εκλιπόντος με τέτοιο τρόπο που 

μονάχα λειτουργικός θα είναι για τον ίδιο αλλά μάλιστα και ο εκλιπόντας θα τον 

θαύμαζε για τη στάση του αυτή, για την απόφασή του να συνεχίσει να ζει. Συνήθως 

το άτομο που θρηνεί με το πέρασμα του χρόνου αναβιώνει όλες εκείνες τις κοινές 

αναμνήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδεχτεί ότι όλα όσα έχει ζήσει με το άτομο 

που έχει φύγει από τη ζωή του, έχουν παρέλθει, καταλήγοντας στην αποδέσμευσή του 

από κάθε προσδοκία για επανένωση. Ακόμη και στην περίπτωση όμως που πρόκειται 

να επέλθει η απώλεια, θα ήταν πολύ χρήσιμο για το άτομο να φροντίσει να «κλείσει» 

τις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και γενικότερα 

να αποχαιρετίσει το περιβάλλον του φροντίζοντας να μην αφήσει πίσω του τυχόν 

ανοιχτούς λογαριασμούς. 

 

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τους Bowlby και Parkes ισχυρίστηκαν ότι το 

πένθος περιλαμβάνει τις 4 παρακάτω φάσεις: 
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• Μούδιασμα: το μούδιασμα αποτελεί μια από τις αρχικές αντιδράσεις στην 

απώλεια. Όταν κάποιος χάνει ένα αγαπημένο του πρόσωπο αισθάνεται  

αποσβολωμένο, αποσυνδεδεμένο και ανίκανο από εδώ και πέρα να αισθανθεί 

οτιδήποτε. Ο πενθών μοιάζει σαν να περιπλανάται στη ζωή συχνά ανήμπορος 

να καλύψει τις βασικές ανάγκες του (π.χ. ύπνος, διατροφή) και τη δυνατότητα 

να παίρνει αποφάσεις. Είναι μια φυσιολογική άμυνα του ατόμου απέναντι σε 

πολύ δυσάρεστα νέα και στον ανεπιθύμητο πόνο. Επιπλέον, αποτελεί σχεδόν 

πάντα ένα μεταβατικό στάδιο. 
 

• Νοσταλγία και αναζήτηση: Η νοσταλγία και η αναζήτηση συνιστούν μια 

προσπάθεια επιστροφής στην προηγούμενη κατάσταση, όπου κανείς 

συνειδητοποιεί το μέγεθος της απώλειας και δεν επιθυμεί να αποδεχθεί την 

απώλεια και να εγκαταλείψει αυτό που πλέον δεν υπάρχει. Το παρελθόν δεν 

είναι πλέον διαθέσιμο και η συνειδητοποίηση αυτή σηματοδοτεί την 

αναγνώριση του βάθους, του βαθμού και της οριστικότητας της απώλειας. 

Αυτή η περίοδος αναζήτησης και βαθιάς επιθυμίας (σχεδόν λαχτάρας) για 

επανασύνδεση με τον αγαπημένο που πέθανε, είναι ένα στάδιο όπου γίνεται 

οδυνηρά αισθητή η απουσία του εκλιπόντος. 
 
 

• Αποδιοργάνωση και απελπισία: Η αποδιοργάνωση αποτελεί μια κατανοητή 

αντίδραση στις αποτυχημένες προσπάθειες να ξαναζωντανέψει το παρελθόν. 

Τίθενται ζητήματα ταυτότητας. Τα άτομα που αισθάνονται αποδιοργανωμένα 

δυσκολεύονται να διεκπεραιώσουν ακόμα και μικρά προγράμματα. Πολλά 

από όσα θεωρούσαν δεδομένα τώρα έχουν ανατραπεί. Ο θάνατος παρενέβη 

στη ζωή και η αίσθηση είναι σαν να ζουν τη ζωή κάποιου άλλου όπου τα 

πάντα είναι χαοτικά και μπερδεμένα. 
 

 

• Αναδιοργάνωση: Η αναδιοργάνωση αρχίζει όταν το άτομο μαζεύει τα 

κομμάτια της ζωής του και προσπαθεί να διαμορφώσει μια νέα συνθήκη. Η 

ζωή μετά από μια απώλεια δεν είναι ποτέ η ίδια. Μπορεί να συγκροτηθεί ξανά 

αλλά κάποιες διαφορές είναι οριστικές. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

καταφέρνουν να αναδιοργανώσουν κατά κάποιο τρόπο τη ζωή τους και να 

αποδεχτούν την πραγματικότητα. 
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2.2 Πενθούν τα παιδιά; 

Οι ενήλικες συχνά προσπαθούν να προστατέψουν τα παιδιά τους από τη σκληρή 

πραγματικότητα της απώλειας και του θανάτου. Παρόλα αυτά, όσο και αν 

προσπαθούν να κρύψουν αυτή την πραγματικότητα, είναι αδύνατον να αποτρέψουν 

τα παιδιά από το να βιώσουν την απουσία ενός αγαπημένου τους προσώπου 

(Schonfeld D.J  1993). Έρευνες έχουν δείξει, πως η γενική αντίληψη που έχει η 

κοινωνία σχετικά με το πένθος και τα παιδιά, θέλει τα τελευταία, να μη μπορούν να 

πενθήσουν την απώλεια ενός δικού τους προσώπου, κάτι το οποίο φυσικά και δεν 

ισχύει. Πολλοί γονείς επιλέγουν είτε να περιορίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τον 

θάνατο είτε να αγνοήσουν την ανάγκη των παιδιών να μιλήσουν, να ρωτήσουν και να 

κατανοήσουν την απώλεια (DowdenS. 1995, Ηoladay B. 1995,  Heney S.P. 1991,  

Schonfeld D.J. 1993). Έχουμε, έτσι, μία κατάσταση κατά την οποία οι ενήλικες δεν 

θέλουν να αντιμετωπίσουν το πένθος των παιδιών και από την άλλη τα παιδιά θέλουν 

το αντίθετο αλλά καταπιέζουν τα συναισθήματα τους προκειμένου να προστατέψουν 

και να μη φέρουν σε δύσκολη θέση τους ενήλικες. Και όλη αυτή η κατάσταση είναι 

που δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι τα παιδιά δεν βιώνουν την απουσία και 

δεν πενθούν (Wilson L.,  Elliman D. 2008). Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν πως η 

ικανότητα του ‘να πενθείς’ αποκτάται στην παιδική ηλικία μέσω μηχανισμών 

ωρίμανσης που επιτρέπουν στο παιδί να κατανοήσει την οριστικότητα του θανάτου. 

Παρόλα αυτά, στο παρελθόν, έχουν διατυπωθεί πολλές αμφιλεγόμενες μεταξύ τους 

απόψεις σχετικά με την ικανότητα των παιδιών να πενθήσουν εκ των οποίων ο  

Wolfstein  (1966) θεωρούσε ότι η ικανότητα του πένθους δεν κατακτάται μέχρι και 

την εφηβεία, από την άλλη ο  Bowlby  (1980) υποστήριζε πως παιδιά έξι μηνών 

παρουσιάζουν εκφράσεις του πένθους όμοιες με αυτές των ενηλίκων ενώ ο  Furman  

(1964) πως η ικανότητα αυτή αποκτάται στην ηλικία των τεσσάρων ετών 

(WordenJ.W. 1996). 
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2.3 Μύθοι και Αλήθειες για το πώς κατανοούν το θάνατο τα παιδιά 

Παρά την πληθώρα ερευνών που έχουν γίνει πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 

αντιμετωπίζουν το θάνατο, διάφοροι μύθοι για το πώς βιώνει την απώλεια το παιδί 

συνεχίζουν να υπάρχουν. Ο θάνατος είναι ένα θέμα ευαίσθητο, οδυνηρό και δύσκολο 

να αγγίξει κανείς τόσο σε μικρές ηλικίες όσο και με τους ενήλικες. Αποτελεί όμως 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, μια αναπόφευκτη πραγματικότητα 

που το κάθε άτομο θα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή του.   Θεωρούμε ότι 

είναι ένα θέμα θλιβερό και μη συμβατό με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας.   

Προσπαθούμε να προστατέψουμε τα παιδιά αλλά και τους ίδιους μας τους εαυτούς 

κατασκευάζοντας μύθους γύρω από το θάνατο. Καταφεύγουμε σε στάσεις όπως «τα 

παιδιά είναι ανυποψίαστα, δεν ξέρουν για το θάνατο», «τα παιδιά τραυματίζονται 

ανεπανόρθωτα όταν γνωρίζουν την απειλή του θανάτου», «ο θρήνος και η θλίψη των 

παιδιών δεν είναι τόσο επώδυνα όσο των ενηλίκων», «οφείλουμε να προετοιμάζουμε 

τα παιδιά για τη ζωή και όχι για το θάνατο» κλπ (Νίλσεν-Παπαδάτου, 1998). Οι μύθοι 

αυτοί πηγάζουν από την πεποίθηση ότι ο θάνατος είναι κάτι κακό, επικίνδυνο, 

τραυματικό, επομένως όσο πιο λίγα ξέρουν, τόσο πιο αγνά και ψυχικά υγιή θα 

παραμείνουν. Προσεγγίζοντας την έννοια του θανάτου με αυτόν τον τρόπο, δεν 

προετοιμάζουμε τα παιδιά για σημαντικές αλλαγές και απώλειες που συμβαίνουν στη 

ζωή τους και δυσκολεύουμε τη διαδικασία του πένθους και της προσαρμογής τους σε 

νέες πραγματικότητες.  

 

1ος μύθος: Τα παιδιά είναι αγνά και ανυποψίαστα. Δεν γνωρίζουν τίποτα για το 

θάνατο 

 

Η λέξη «θάνατος» δεν είναι άγνωστη στο παιδί. Την έχει χρησιμοποιήσει πολλές 

φορές στα παιχνίδια του, φωνάζοντας «είσαι νεκρός» ή «πέθανες τώρα» ή «θα 

πεθάνω». O θάνατος είναι για το παιδί σαν ένα παιχνίδι, που του επιτρέπει να 

εξωτερικεύει τα συναισθήματά του για τη ζωή, την αγάπη και το μίσος. Όμως, 

υπάρχει απόσταση μεταξύ παιχνιδιού και πραγματικότητας. Πρέπει να εξηγούμε στα 

παιδιά με απλά και ειλικρινή λόγια ότι ο αποχωρισμός από το αγαπημένο πρόσωπο 

που πέθανε είναι οριστικός, με σκοπό να εκφράσουν τα συναισθήματα τους ελεύθερα 

και να μπορέσουν να επεξεργαστούν τις εμπειρίες που βιώνουν σε σχέση με το 

θάνατο και τη ζωή ( Νίλσεν - Παπαδάτου, 1998 ). Δεν είναι σε ταξίδι ή σε κάποιο 

νοσοκομείο ούτε απουσιάζει αόριστα, όπως συνηθίζουν αρκετοί γονείς να λένε, 

θεωρώντας ότι έτσι προφυλάσσουν το παιδί. Με τον καιρό, το παιδί θα τακτοποιήσει 

τις αναμνήσεις του, χωρίς να φαντάζεται τον θάνατο σαν κάτι τρομερό. 
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2ος μύθος: Τα μικρά παιδιά δεν πενθούν 

Στην πραγματικότητα  τα παιδιά πενθούν σε κάθε ηλικία. Η θλίψη τους  μπορεί  να 

εμφανιστεί με πολλούς τρόπους ανάλογα με την ηλικία τους, το στάδιο ανάπτυξης 

τους και τις εμπειρίες τους. Τα παιδιά συχνά θρηνούν έντονα για κάποιο χρονικό 

διάστημα και μετά σταματάνε για λίγο. Αυτό το διάλειμμα έχει συνήθως τη μορφή 

παιχνιδιού. Οι ενήλικες συχνά λανθασμένα υποθέτουν ότι το παιχνίδι είναι σημάδι 

πως το παιδί δεν πενθεί. Τα παιδιά δεν ξεχνούν και ούτε επιθυμούν να ξεχάσουν 

κάποιον τον οποίο αγάπησαν και με τον οποίο μοιράστηκαν σημαντικές στιγμές της 

ζωής τους. Έχουν ανάγκη να διατηρούν ένα νοερό σύνδεσμο μαζί του, ένα σύνδεσμο 

που κουβαλούν μέσα τους για όλη τους τη ζωή (Νίλσεν - Παπαδάτου, 1998 ). 

 

3ος μύθος: Τα παιδιά ξεπερνούν γρήγορα την απώλεια 

Οι ενήλικες δεν ξεπερνούν ποτέ τις σημαντικές απώλειες οπότε γιατί πρέπει να το 

κάνουν τα παιδιά; Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν ξεπερνά πραγματικά μια τέτοια 

σημαντική απώλεια στη ζωή του. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε με την απώλεια 

και να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα ότι αυτός που αγαπάμε δεν είναι  πια  

εδώ, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε το έντονο συναίσθημα που φέρνει. 

Καθώς η αντίληψη των παιδιών για τον θάνατο αλλάζει, τα παιδιά μπορεί σε 

διαφορετικά στάδια της ανάπτυξής τους να αναβιώσουν την απώλεια και η θλίψη να  

επανεμφανιστεί.  

 

 

4ος μύθος: Το σχολείο οφείλει να προετοιμάζει τα παιδιά για τη ζωή και όχι για το 

θάνατο 

Σχετικά με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς έχει επικρατήσει η άποψη πως 

οφείλουν να προετοιμάζουν τα παιδιά για τη ζωή και όχι για το θάνατο. Θέματα 

σχετικά με το θάνατο και την αρρώστια θεωρούνται δυσάρεστα, μπορεί να 

αναστατώσουν και να φορτίσουν αρνητικά την ατμόσφαιρα κι έτσι θα πρέπει να 

αποφεύγονται. Η συγκεκριμένη αντίληψη ενισχύεται από το εκπαιδευτικό σύστημα 

και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται. Πιστεύεται πως αν ένα παιδί δεν 

μιλήσει για το θάνατο, αυτό σημαίνει ότι δεν το απασχολεί και δεν τον σκέφτεται. 

Αυτός είναι ένας μεγάλος μύθος, καθώς οι παιδαγωγοί έρχονται καθημερινά 

αντιμέτωποι με εμπειρίες θανάτου και πένθους των μαθητών. Έτσι έχουν την 

μοναδική ευκαιρία να προσφέρουν στήριξη και βοήθεια στα παιδιά που βιώνουν μια 

τέτοια κατάσταση. Ρόλος του σχολείου και του παιδαγωγού είναι να προσφέρει στα 

παιδιά ένα ευρύ πεδίο πληροφοριών, γνώσεων και δεξιοτήτων, με σκοπό να τα 

προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα για τις υποχρεώσεις, τις εμπειρίες και τις 

δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής (Higgins, 1999 Hulbert, 1999). Η αγωγή γύρω από 

τον θάνατο θεωρείται αποτελεσματική όταν προσεγγίζει το θέμα όχι μόνο διανοητικά 
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αλλά και συναισθηματικά. Τα παιδιά βιώνουν τον θάνατο ως δυσάρεστο και οδυνηρό 

γεγονός επειδή χάνουν ένα άτομο το οποίο αγαπούν και μόνο όταν αγαπούν, η ζωή 

τους είναι πλούσια και γεμάτη ( Νίλσεν - Παπαδάτου, 1998 ). 

Το θέμα του θανάτου και η προσαρμογή στην απώλεια είναι σημαντικά για τα παιδιά. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που δεν έχουν εκφράσει ή δεν 

έχουν  αντιμετωπίσει  όλες τις πτυχές του πένθους τους, βρίσκονται σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο για κατάθλιψη και άγχος όταν  μεγαλώσουν. Είναι σημαντικό, τα μέλη της 

οικογένειας να αναγνωρίσουν τις ανάγκες  των  παιδιών που πενθούν και να τα 

βοηθήσουν να έχουν πρόσβαση στα εφόδια που χρειάζονται για να το ξεπεράσουν.  

 

 

 

2.4) Πώς κατανοούν τα παιδιά τον θάνατο 

Παρόλο που τα παιδιά δεν κατανοούν το θάνατο με τον ίδιο τρόπο όπως οι ενήλικες 

ούτε και θρηνούν με τον ίδιο τρόπο, η διαδικασία του πένθους αυτή καθ’ εαυτή είναι 

σε πολλά σημεία κοινή με αυτή των ενηλίκων (Dowdney L. 2005.  Dowdney L. 

2008.  Heney S.P. 1991.  Wilson L.,  Elliman D. 2008.) Ο τρόπος με τον οποίο 

κατανοούν τα παιδιά τον θάνατο, είναι κατά βάση μια εξελικτική - αναπτυξιακή 

διαδικασία, από την οποία εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό το πως θα εκφράσουν και 

το πένθος τους. Σύμφωνα με τον  Schonfeld  (1991), η κατανόηση αυτή της 

διαδικασίας, μοιάζει πολύ με αυτήν που  τα παιδιά κατανοούν την ψυχική ασθένεια 

(Dowdney L. 2008.  Schonfeld D.J. 1993). Στη βιβλιογραφία συναντούμε τέσσερις 

βασικές έννοιες οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το πως αντιλαμβάνονται τα 

παιδιά τον θάνατο και οι οποίες είναι: η μη αναστρεψιμότητα, η  οριστικότητα, το  

αναπόφευκτο  και η  αιτιότητα (Smilansky 1987,  Speece  &  Brent  1984,   Wass  

1984). Η παρουσία ή μη, καθεμίας από τις παρακάτω τέσσερις έννοιες έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στο πόσο επιτυχημένα αντιλαμβάνεται αλλά και διαχειρίζεται 

το κάθε παιδί την απώλεια.  

Η  μη αναστρεψιμότητα  έχει να κάνει με την μη δυνατότητα επιστροφής του 

εκλιπόντα, την μονιμότητα του θανάτου. Τα παιδιά τα οποία δεν έχουν κατακτήσει 

κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο γνωστικής επάρκειας (όπως θα αναφέρουμε και 

παρακάτω), δύσκολα μπορούν να κατανοήσουν πως ο νεκρός δεν θα ξαναγυρίσει. 

Αντιλαμβάνονται την απουσία ως ένα ταξίδι, από το οποίο ο νεκρός θα ξαναγυρίσει. 

Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια δεν τους δίνει τη δυνατότητα να απαγγιστρωθούν από 

τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Έτσι, τα παιδιά θα πρέπει σιγά σιγά να αντιληφθούν τη 

μη αναστρεψιμότητα του θανάτου έτσι ώστε να καταφέρουν να αποδεχτούν τα 

συναισθήματα που φέρει το γεγονός του αιώνιου χωρισμού. Τότε μόνο θα μπορέσουν 

τα παιδιά να προγραμματίσουν και οργανώσουν ξανά τη ζωή τους (Smilarsky, 1987). 

Η  οριστικότητα  (χρησιμοποιείται και ο όρος μη λειτουργικότητα), έχει να κάνει με 

το γεγονός ότι στον θάνατο παύουν όλες οι λειτουργίες της ζωής ταυτόχρονα. Τα 

παιδιά προσδίδουν ζωή σε όλα τα αντικείμενα. Καθώς σιγά σιγά γίνονται όλο και πιο 

ικανά να αναγνωρίσουν ποια πράγματα έχουν πραγματικά ζωή και ποια όχι, έχουν 
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περισσότερες πιθανότητες να καταλάβουν πως οτιδήποτε έχει ζωή, έχει και ένα τέλος. 

Αντιλαμβάνοντας την οριστικότητα, τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως όταν 

ένας άνθρωπος πεθαίνει, δεν μπορεί να γίνει κάτι για να αλλάξει αυτή την κατάσταση 

(Smilarsky, 1987). 

Το  αναπόφευκτο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι, οτιδήποτε ζει, στο τέλος πεθαίνει 

και χάνεται. Τα παιδιά έχουν τη τάση να αναγνωρίζουν τόσο τον εαυτό τους όσο και 

τους σημαντικούς για αυτά άλλους ως αθανάτους. Και οι γονείς συχνά, λανθασμένα 

επιβεβαιώνουν αυτές τους τις αντιλήψεις. Αυτή η κατάσταση θα ανακοπεί βίαια όταν 

τελικά πεθάνει ένα κοντινό πρόσωπο. Από εκεί και πέρα το παιδί αρχίζει να φοβάται 

ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί σε όλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Αν, όμως, το παιδί 

κατανοήσει ότι είναι ένα παγκόσμιο και πανανθρώπινο γεγονός και ότι αν κάποιος 

δεν πεθάνει με τον έναν τρόπο, θα πεθάνει με κάποιον άλλον, τότε θα είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει την απώλεια ενός αγαπημένου του ατόμου με μεγαλύτερη ευκολία 

(Smilarsky ,1987). 

Τέλος, η  αιτιότητα  έχει να κάνει με την κατανόηση των λόγων που οδήγησαν στο 

θάνατο. Τα παιδιά συνήθως αποδίδουν το θάνατο σε μαγικές αιτίες, όπως η κακή 

διαγωγή ή η ευχή να πεθάνει κάποιος. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν πως η 

κατανόηση της αιτιότητας του θανάτου εμπεριέχει τις έννοιες του «αφηρημένου» και 

του «πραγματικού». Εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν 

θάνατο.  
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2.5 Η αντίληψη του θανάτου ανάλογα με την ηλικία 

Σημαντικό είναι  να λάβουμε υπόψη την ηλικία  και το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται το παιδί. Τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία, την προσωπικότητα και την 

ωριμότητά τους, αντιλαμβάνονται διαφορετικά την έννοια του θανάτου. Υπάρχουν 

πολλοί και διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους τα παιδιά αντιλαμβάνονται αυτό το 

δυστυχές γεγονός. Αυτή η διαφορετικότητα στους τρόπους έγκειται και στις 

διαφορετικές ηλικίες των παιδιών:  

 

Βρέφη 

Στην ηλικία αυτή το παιδί δεν αντιλαμβάνεται την έννοια του θανάτου, είναι όμως 

ικανό να διαπιστώσει την απουσία και τη θλίψη των ενηλίκων, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά τους απέναντί του. Η μητέρα αποτελώντας 

συνήθως την πρώτη επαφή ενός βρέφους με το περιβάλλον αποτελεί και το κύριο 

σύνδεσμο του παιδιού με τη ζωή και την πιο σημαντική πηγή ανακούφισης, 

σταθερότητας και ασφάλειας. Τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν το άγγιγμα της 

μητέρας, τη ζεστασιά της αλλά και τον τρόπο που τα φροντίζει. Αν, λοιπόν, υπάρξει 

απώλεια της μητέρας μέσα στην οικογένεια, το βρέφος θα νιώσει αυτή την απουσία 

διότι ο σύνδεσμος που υπήρχε μεταξύ τους θα κοπεί. Συνήθως, τα βρέφη, καθώς δεν 

μπορούν να εκφράσουν λεκτικά αυτό που νιώθουν, αντιδρούν με πιθανές διαταραχές 

στον ύπνο, εμφανίζουν προβλήματα στην διατροφή τους, παρατεταμένο ή 

αδικαιολόγητο κλάμα και επίμονες συμπεριφορές ευερεθιστότητας. 

 

Παιδιά ηλικίας τριών ετών 

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν την έννοια του 

θανάτου. Βρίσκονται όμως σε θέση να διαπιστώσουν την απουσία και τη θλίψη που 

επικρατεί στο οικογενειακό περιβάλλον, η οποία τις περισσότερες φορές γίνεται 

εμφανής όσο κι αν οι γονείς προσπαθούν να την αποκρύψουν. Αν κάποιο ανάλογο 

γεγονός δημιουργήσει θλίψη ή στενοχώρια ή απελπισία στο γονιό, το παιδί θα νιώσει 

άγχος, ή και φόβο. Ο θάνατος σε αυτή την ηλικία αντιλαμβάνεται ως αποχωρισμός 

αλλά προσωρινός και αναστρέψιμος. Το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί πως ο 

θάνατος είναι μόνιμος. Δεν μπορεί να αντιληφθεί πως όταν κάτι πεθαίνει σταματάει 

να αναπνέει, να τρώει ή να κοιμάται. Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως όταν το παιδί 

αναφέρεται στον θάνατο δεν το εννοεί με την ενήλικη έννοιά του. Είναι η ηλικία που 

το παιδί θα ρωτήσει “γιατί” και “πώς“ πεθαίνει κάποιος και που μπορεί να νιώσει πως 

οι σκέψεις ή οι πράξεις του ευθύνονται για το χαμό ή τη στενοχώρια του αγαπημένου 

τους προσώπου, καθώς σε αυτό το στάδιο επικρατεί ο παιδικός εγωκεντρισμός. 

Επομένως, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες το παιδί είναι πιθανό να 

νιώσει ντροπή και ενοχές. Επιπλέον, μπορεί να νομίζει πως ο θάνατος είναι κάποιου 

είδους τιμωρία. Χρειάζεται, λοιπόν, ο γονιός να το καθησυχάζει και να του λέει πως 

δεν φταίει για το θάνατο κάποιου, αλλά ούτε και μπορεί να τον προκαλέσει (Baum, 
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2013). Με αυτόν τον τρόπο προσφέρονται στο παιδί η αγάπη, η ασφάλεια και η 

αντίληψη πως τα αγαπημένα τους πρόσωπα είναι παντοδύναμα και δεν πρόκειται να 

τα εγκαταλείψουν ποτέ. 

 

 

Παιδιά ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών 

Σύμφωνα με τον  Piaget  (1926), το παιδί για να αφομοιώσει πλήρως την έννοια του 

θανάτου πρέπει να φτάσει στην ηλικία των έξι ετών και άνω, όταν δηλαδή θα έχει 

συνειδητοποιήσει τις δυο απαραίτητες έννοιες της ολότητας και της μη 

αναστρεψιμότητας. Τα παιδιά, λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν 

κατανοήσει πλήρως την έννοια του θανάτου. Η κατανόηση του νοήματος αυτής της 

λέξης παραμένει περιορισμένη στην φαντασιακή σκέψη αυτής της ηλικίας. Είναι 

μόνιμος ή προσωρινός; Τι συμβαίνει στο σώμα εκείνου που έχει πεθάνει; Πονάει, 

κρυώνει, είναι λυπημένος, νιώθει μόνος; Όλα αυτά αποτελούν θέματα, που δεν έχουν 

ξεκαθαρίσει ακόμα στο μυαλό των παιδιών. Το παιδί συνδέει τη ζωή με την κίνηση. 

Ως συνέπεια ότι υπάρχει γύρω του και κινείται είναι ζωντανό. Θεωρεί πως ότι είναι 

ζωντανό χρειάζεται φαγητό και ύπνο. Αναζητούν τον άνθρωπο που πέθανε και 

πιθανά να κατηγορούν τον εαυτό τους για τη συγκεκριμένη απώλεια, έχοντας 

διαταραχές στον ύπνο και τη χρήση της τουαλέτας.  Μπορεί να παρερμηνεύουν τις 

εκδηλώσεις πένθους των ενηλίκων ως ασθένεια. Δεδομένου ότι μόλις έχουν βιώσει 

μία απώλεια, το άγχος τους για την υγεία των υπόλοιπων αγαπημένων τους 

προσώπων εντείνεται. Οι ενήλικες χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι λένε 

στα παιδιά για το θάνατο. Λέξεις όπως «κοιμήθηκε», «πήγε στον ουρανό», «έφυγε», 

«αρρώστησε» μπερδεύουν τα παιδιά και τους δημιουργούν περισσότερη ανασφάλεια. 

Οφείλουν να προσέχουν τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν, διότι τα παιδιά 

εκλαμβάνουν τα λόγια μας κυριολεκτικά. Εάν δηλαδή πούμε ότι ο παππούς «Έφυγε», 

το παιδί θα περιμένει την επιστροφή του. Αν επιλέξουμε την έκφραση «Κοιμήθηκε», 

θα αναμένει το πότε θα ξυπνήσει ή αν «Χάθηκε», θα ευελπιστεί στην ανεύρεσή του. 

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε στα παιδιά ότι το άτομο που έχει πεθάνει δεν θα 

επιστρέψει ποτέ ξανά, ότι το σώμα του έχει σταματήσει να λειτουργεί, δεν αναπνέει, 

δεν χρειάζεται φαγητό και ότι δεν πονάει πια. Είναι, επίσης, σημαντικό να 

βοηθήσουμε το παιδί να διαχωρίσει στην αντίληψή του τις καθημερινές ασθένειες 

όπως ένα κρυολόγημα από τις βαριές και θανατηφόρες ασθένειες, καθώς υπάρχει το 

ενδεχόμενο το παιδί να ανησυχεί κάθε φορά που είτε το ίδιο είτε ένα άλλο κοντινό 

του πρόσωπο κρυολογήσει.  
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Παιδιά ηλικίας επτά ετών και άνω 

Αντιλαμβάνονται τελείως διαφορετικά την απώλεια. Τα παιδιά αρχίζουν να 

συλλαμβάνουν την μονιμότητα του θανάτου, ότι δηλαδή είναι ένα μη αναστρέψιμο 

γεγονός. Καταλαβαίνει ότι κάθε ζωντανή ύπαρξη γύρω του κάποια στιγμή πεθαίνει 

και τότε δεν ξαναγυρίζει πίσω. Συνειδητοποιούν πως κανένας άνθρωπος δεν ζει 

αιώνια αλλά παρ’ όλα αυτά πιστεύουν πως μπορεί να συμβεί μόνο σε άλλους. Σε 

αυτήν την ηλικία μπορεί να αρχίσουν να αναπτύσσονται και φόβοι σε σχέση με το 

θάνατο όπως επίσης και φόβοι για το ότι θα εγκαταλειφθεί από μέλη της οικογένειάς 

του. Καθώς η σκέψη πως η ζωή έχει αρχή και τέλος γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη με 

τον θάνατο ενός αγαπημένου του προσώπου, τα παιδιά φοβούνται στην ιδέα πως 

μπορεί να χάσουν και κάποιο άλλο. Όπως αναφέρει η  ψυχολόγος Γωγώ Κυριακίδου, 

στις ηλικίες αυτές "αντί να συμβουλέψετε τα παιδιά, καλύτερο θα ήταν να τα 

ακούσετε με προσοχή, γιατί αυτά που θα σας πουν, θα σας φανούν πολύτιμα, ώστε να 

καταλάβετε τη συναισθηματική τους κατάσταση." Από τα παραπάνω, γίνεται 

αντιληπτό πως όσο πιο ανοιχτά μπορεί να μιλά ένα παιδί στους ενήλικες γι' αυτό, 

τόσο λιγότερο αντιμετωπίζει το θέμα σαν ταμπού (Baum, 2003).  

 

2.6 Ανάγκες του παιδιού που πενθεί 

Έχει βρεθεί πως η διαδικασία προσαρμογής ενός παιδιού στο θάνατο του γονιού του 

ή ενός αγαπημένου του προσώπου ποικίλει. H υποστήριξη του παιδιού το οποίο 

πενθεί πρέπει να αρχίσει από την στιγμή του θανάτου ή και αν είναι δυνατόν και 

νωρίτερα (Nussbaumer An. &  Russell R.I.R  2003). Σύμφωνα με τους   Fox  (1988),  

Rando  (1984),  Rosen  (1986) και  Scherago  (1987) εντοπίζουν τα στάδια για 

παρέμβαση σε ένα φυσιολογικό πένθος ενός παιδιού ως εξής: 

1. Προσαρμογή της παρέμβασης στο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού 

2. Ορισμός των συναισθημάτων αλλά και των σκέψεων για την απώλεια 

3. Κατανόηση των αιτιών του θανάτου 

4. Άδεια και δυνατότητα για θρήνο 

5. Ενθάρρυνση της έκφρασης των συναισθημάτων 

6. Ενθάρρυνση του παιχνιδιού ως τρόπος μετουσίωσης της θλίψης 

7. Εντοπισμός και αποθάρρυνση των σκέψεων εκείνων οι οποίες προκαλούν 

αισθήματα ενοχής (Heiney S. 1991). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  

 

3.1 Τρόποι στήριξης του παιδιού που πενθεί και αντιμετώπισης της απώλειας 
 

Έχει παρατηρηθεί πως στο κομμάτι του βιώματος του πένθους τόσο το άτομο, η 

οικογένεια και ο κάθε πολιτισμός εμφανίζουν ποικίλες διαφοροποιήσεις σχετικά με 

τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους τρόπους συμπεριφοράς. Ορισμένοι άνθρωποι 

που βιώνουν την απουσία ενός αγαπημένου τους προσώπου, τους είναι δύσκολο να 

αποδεχτούν το θάνατο και θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι πεπεισμένοι ότι το 

πρόσωπο αυτό συνεχίζει να υπάρχει και ότι ίσως τους βλέπει ‘από εκεί ψηλά’. 

Σχετικά με την παιδική ηλικία, ο ακριβής προσδιορισμός των βασικών αναγκών των 

παιδιών τα οποία πενθούν, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία 

μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για ένα παιδί το οποίο βιώνει μια απώλεια και 

να ελαττώσει την πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρότερων διαταραχών και προβλημάτων 

(Worden W.J.,  1996). Η αντιμετώπιση της απώλειας πρέπει να μαθαίνεται στο παιδί 

από τη νεαρή ηλικία, όχι φέρνοντάς το αντιμέτωπο με σοβαρές απώλειες αλλά 

μαθαίνοντάς του να επεξεργάζεται μικρά πένθη, όπως η καταστροφή ή το χάσιμο 

ενός παιχνιδιού ή ο θάνατος ενός κατοικίδιου. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο 

προετοιμασμένο ψυχικά αλλά και σωματικά να αντιμετωπίσει μια σοβαρή και 

σημαντική απουσία. Έτσι, λοιπόν, πρέπει από μικρή ηλικία όσοι ασχολούνται με το 

παιδί (οικογένεια, κοινωνικός περίγυρος, εκπαίδευση) να το εντάξουν με ήπιο τρόπο 

στην έννοια του θανάτου μέσα από υποέννοιες (Heike Baum, 2003, Θάνου- Αγγ. 

Νικολακοπούλου, 2006). Σε κάθε περίπτωση, ο θάνατος ενός αγαπημένου ατόμου 

αποτελεί μια στρεσογόνα και επώδυνη κατάσταση. Απαραίτητη είναι η υποστήριξη 

του ατόμου από την νεαρή ως τη μετέπειτα ενήλικη ηλικία με αποτέλεσμα να 

μπορέσει να προσαρμοστεί πιο εύκολα στη νέα πραγματικότητα. Παρακάτω 

παρουσιάζονται διάφορες παρεμβάσεις που έχουν στόχο την καλύτερη διαχείριση του 

γεγονότος αυτού από το άτομο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής:  

 

3.2 Παρέμβαση της οικογένειας: 

Πολλές από τις αντιδράσεις των παιδιών που βιώνουν το θάνατο ενός δικού τους 

ανθρώπου στη ζωή τους, θα μπορούσαν να προληφθούν ή να αμβλυνθούν με την 

κατάλληλη αντιμετώπιση και στήριξη των ενηλίκων. Πολλοί ειδικοί τονίζουν τη 

σημασία της εξοικείωσης των παιδιών με την ιδέα του θανάτου πολύ πριν έχουν τα 

ίδια μια προσωπική εμπειρία. Η ενημέρωση, η εκτόνωση και η έκφραση των 

συναισθημάτων, η ανοιχτή επικοινωνία, η στήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον και 

η αναπροσαρμογή και σταθερότητα στον τρόπο ζωής αποτελούν σημαντικά μέσα 

βοήθειας στο παιδί που βιώνει απώλεια (Stevenson, 1986). Η ανοιχτή επικοινωνία με 

το παιδί και η ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την στήριξή του και την 

κατάλληλη αντιμετώπιση. Συχνά, οι ενήλικες είναι οι ίδιοι πολύ απορροφημένοι από 

τον δικό τους πένθος και λιγότερο διαθέσιμοι για την ενημέρωση των παιδιών. 

Συνήθως, αποκρύπτουν το γεγονός από τα παιδιά διότι φοβούνται το πώς θα 

αντιδράσουν, δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν, ή θέλουν να τα προστατεύσουν από 

πιθανά δυσάρεστα συναισθήματα. Πιστεύουν ότι τα παιδιά «δεν καταλαβαίνουν» ή 

«δεν θα αντέξουν», προβάλλοντας έτσι τα δικά τους συναισθήματα και φόβους. Η 
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ενημέρωση και κατανόηση όμως της πραγματικότητας είναι απαραίτητη για την 

αποδοχή της. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να ξέρει τι συνέβη και 

γιατί, να πάρει απαντήσεις για τα ερωτήματα που το απασχολούν, για να μπορέσει να 

πενθήσει (Λεονταρή, 2008). Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται από κάποιο πρόσωπο 

που είναι συναισθηματικά κοντά στο παιδί, να είναι ξεκάθαρη και άμεση ώστε να μην 

υπάρχει περιθώριο για παρερμηνείες και σύγχυση, καθώς και να πραγματοποιείται σε 

οικείο περιβάλλον για να αισθάνεται το παιδί προστασία και ασφάλεια. Ο τρόπος με 

τον οποίο θα ανακοινωθεί το δυσάρεστο γεγονός θα επηρεάσει το κατά πόσο το παιδί 

θα αναπτύξει κάποιους φόβους στο μέλλον ή θα αποδεχθεί την απώλεια. Η απόκρυψη 

πληροφοριών συνήθως έχει αρνητικές επιπτώσεις. Τα παιδιά θέλουν και επιβάλλεται 

να μάθουν την αλήθεια, με τον σωστό βέβαια τρόπο, ανάλογα με το γνωστικό και 

συναισθηματικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Λέξεις και εκφράσεις όπως, «έφυγε», 

«χάθηκε», «πήγε στον ουρανό», «κοιμήθηκε» αλλοιώνουν την πραγματικότητα και 

προκαλούν μελλοντικά, προβλήματα (Κοντοπούλου, 2007. Lyles, 2006. Wortman & 

Silver, 1989). Δίνοντας στα παιδιά συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες 

αποφεύγονται έτσι τυχόν παρεξηγήσεις και παρερμηνείες και το παιδί δεν υπάρχει 

περίπτωση να μάθει τυχαία το γεγονός από το κοινωνικό του περιβάλλον. Οι 

πληροφορίες που δίνονται θα πρέπει να προσαρμόζονται στα ερωτήματα του ίδιου 

του παιδιού, καθώς και στο ηλικιακό και εξελικτικό του στάδιο. Το μικρό παιδί κάνει 

συνήθως λίγες και επιφανειακές ερωτήσεις. Επιπλέον, επαναλαμβάνει συχνά τα ίδια 

ερωτήματα γιατί είτε αρνείται να πιστέψει την πραγματικότητα, είτε θέλει 

επιβεβαίωση ή περισσότερες διευκρινήσεις. Όσο το παιδί μεγαλώνει και ωριμάζει τα 

ερωτήματα γίνονται περισσότερα και πιο περίπλοκα. Έτσι λοιπόν, οι απαντήσεις θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών (Baum, 2007). 

Οι ενήλικες αποφεύγουν να μιλούν και να θυμίζουν στο παιδί το πρόσωπο που 

πέθανε για να μην του προκαλέσουν πόνο. Έτσι όμως εμποδίζεται η διαδικασία του 

πένθους. Η αναφορά στο άτομο που πέθανε δεν θεωρείται κάτι κακό, αντιθέτως είναι 

σημαντική γιατί ακόμη και όταν χάνεται, δεν παύει να αποτελεί ένα ουσιώδες 

κομμάτι της ζωής του παιδιού. Θα πρέπει μάλιστα να ενισχύεται το παιδί να 

ανακαλέσει στη μνήμη του προηγούμενες εμπειρίες σε σχέση με το πρόσωπο που δεν 

υπάρχει πια γιατί το ίδιο μπορεί να δυσκολεύεται λόγω γνωστικών περιορισμών 

(Μεταλλινού και συν., 2004). Είναι σημαντικό το παιδί να ξέρει ότι το άτομο που 

πέθανε αποτελούσε σημαντικό μέρος της ζωής του, με την προϋπόθεση, βέβαια να 

συνεχίζει να προσαρμόζεται στην απουσία του. Αυτή η στάση, θα το βοηθήσει να 

επενδύσει θετικά συναισθήματα σε άλλα πρόσωπα χωρίς να φοβάται ότι έτσι προδίδει 

αυτόν που πέθανε (Freud, στο Κοντοπούλου, 2007). Η ενίσχυση της διατήρησης της 

μνήμης του νεκρού ατόμου μπορεί να υποστηριχτεί με τους παρακάτω τρόπους:  

 

• Αντικείμενα του νεκρού προσώπου:  Ένας καλός τρόπος ώστε να διατηρηθεί 

ζωντανή η εικόνα του εκλιπόντος προσώπου στη μνήμη του παιδιού είναι η 

δυνατότητα να μαζέψει διάφορα προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφίες του 

νεκρού. Όλα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στο να θυμίζουν στο παιδί ‘’ποιος 

ήταν’’ ο νεκρός αλλά και να μένει ζωντανή στη μνήμη του η σχέση του με 

αυτόν (WordenW.J. ,1996). 

• Συζήτηση των αναμνήσεων:  Σημαντικό κομμάτι στη διατήρηση της μνήμης 

του εκλιπόντος, είναι να παρέχεται στο παιδί η δυνατότητα να συζητά τις 

αναμνήσεις που είχε από αυτόν με τα άλλα μέλη της οικογένειας με σκοπό να 



35 
 

μη ξεχνά τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο παρελθόν του. Ακόμα και αν 

έχει πεθάνει ο γονέας και ο έτερος γονιός έχει ξαναπαντρευτεί το παιδί θα 

πρέπει εξίσου να έχει την δυνατότητα να συζητά για το πρόσωπο που έφυγε 

παράλληλα με το να προσπαθεί να προσαρμοστεί με το καινούριο πρόσωπο 

(WordenW.J. ,1996). 

• Δραστηριότητες στη μνήμη του νεκρού: Τέλος, στην ενίσχυση της 

διατήρησης της μνήμης του νεκρού ατόμου, μπορούμε να προσφέρουμε τη 

δυνατότητα στο παιδί  να πραγματοποιήσει διάφορες δραστηριότητες που θα 

το βοηθήσουν να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του εκλιπόντος προσώπου, 

όπως για παράδειγμα να φυτέψει ένα δέντρο στη μνήμη του νεκρού, να 

δημιουργήσει ένα φωτογραφικό άλμπουμ με φωτογραφίες του αγαπημένου 

του προσώπου, να του γράψει ένα γράμμα κτλ.  

 

 

3.3 Παρέμβαση του σχολείου: 

Συχνά τα μέλη μιας οικογένειας μπορεί να είναι απορροφημένα στο δικό τους 

πένθος και να μην μπορούν να βοηθήσουν το παιδί στο να διαχειριστεί τον 

πόνο της απώλειας. Μερικές φορές, λόγω των γεωγραφικών αποστάσεων, το 

κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο της οικογένειας είναι ανίκανο να καλύψει τις 

ανάγκες του παιδιού που πενθεί, ενώ και όταν αυτό είναι διαθέσιμο μπορεί 

είτε να τις αγνοήσει είτε να τις διαστρεβλώσει. Εδώ, λοιπόν, έρχεται το 

σχολείο το οποίο γίνεται “ο σημαντικός άλλος” στη ζωή του παιδιού που 

πενθεί, προσφέροντάς του φροντίδα, κατανόηση και υποστήριξη (Cullinan, 

1990). Σκοπός της παιδείας είναι να υποδεικνύει την ευθύνη του σχολείου 

ώστε να προετοιμάζει τα παιδιά για τις διάφορες απώλειες που πρόκειται να 

βιώσουν στη ζωή τους και να τα στηρίζει όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μία 

απουσία. Εφόσον τα παιδιά περνούν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας 

στο σχολείο μαζί με τον δάσκαλό τους, είναι δυνατό να αποκτήσουν μια 

ξεχωριστή σχέση μαζί του, μια σχέση αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης. 

Μοιράζονται τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους, 

επηρεάζονται από τις απόψεις του και πολλές φορές προσπαθούν να 

ταυτιστούν με τον χαρακτήρα του. Ο δάσκαλος, καθώς παρακολουθεί 

καθημερινά τη φυσιολογική αλλά και γνωστική εξέλιξη των παιδιών, είναι 

ικανός να κρίνει πότε το παιδί θα είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα 

κάποια πράγματα για τον θάνατο και να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με αυτόν. Το σχολικό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό και 

βοηθητικό ρόλο όταν οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν το 

θάνατο και τις επιπτώσεις του. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να στηρίζει το παιδί 

που πενθεί σε αυτήν την δύσκολη στιγμή της ζωής του, αναγνωρίζοντας 

κάποια προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν ανάλογα με την 

προσωπικότητα και τον χαρακτήρα κάθε παιδιού μετά την εμπειρία της 

απώλειας και του πένθους. Η χαμηλή επίδοση, η υπερκινητικότητα, η 

παρορμητικότητα και η διάσπαση προσοχής είναι φυσιολογικές αντιδράσεις, 

οι οποίες δεν πρέπει να συγχέονται και να αξιολογούνται ως παθολογικά, 
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δυσλειτουργικά συμπτώματα (Judith , Cohen, & Mannarino, 2011). Θα πρέπει 

να δείχνει κατανόηση στον προβληματισμό, στη θλίψη και στην ανάγκη 

διαφορετικής εκτόνωσης που αισθάνεται το κάθε παιδί αλλά παράλληλα να 

διατηρεί μια σταθερή συμπεριφορά και προσδοκίες, ώστε να μην το 

διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα παιδιά (Herbert, 2004). Επιπλέον, ο δάσκαλος 

δεν θα πρέπει να μένει σιωπηλός απέναντι στο παιδί που πενθεί διότι η  σιωπή 

μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί μεγαλύτερες ανησυχίες και να επιφέρει την 

αίσθηση ότι δεν αξίζει κανένα ενδιαφέρον και καμία συμπόνια. Η έκφραση 

συναισθημάτων από τη μεριά του εκπαιδευτικού παρακινεί ταυτόχρονα και τα 

παιδιά στο να εκφράσουν τα συναισθήματα λύπης, στεναχώριας, θυμού κ.α 

από τα οποία διακατέχονται. Τα δάκρυα ανακουφίζουν το πόνο και ο 

δάσκαλος πρέπει να το μεταδώσει αυτό στα παιδιά (Haggard, 2005). Επίσης, 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εκεί για να ακούνε τους προβληματισμούς 

των παιδιών και να μην παρουσιάζουν τις καταστάσεις ως φυσιολογικές χωρίς 

προβλήματα. Θα πρέπει να δείχνουν σεβασμό απέναντι στα συναισθήματα 

του μαθητή χωρίς να τα υποτιμούν και χωρίς να του ζητούν να φανεί γενναίος 

(Haggard, 2005). Για τους εκπαιδευτικούς, η πρόκληση αυτή μπορεί να 

υλοποιηθεί:  

• είτε μέσα από προγράμματα και μαθήματα που απευθύνονται τόσο στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στους μαθητές. 

• είτε μέσα από οργανωμένες παρεμβάσεις της σχολικής κοινότητας για τη 

σωστή αντιμετώπιση ενός θανάτου. 

 

Οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά που πενθούν είναι 

απαραίτητο να εξασφαλίσουν τα εξής: 

1. Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης των δασκάλων και καθηγητών. 

Ολόκληρο το εκπαιδευτικό προσωπικό οφείλει να γνωρίζει τις επιπτώσεις 

που μπορεί να επιφέρει το πένθος στους μαθητές και να μπορεί να 

αναγνωρίσει τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπειρία 

της απώλειας και του πένθους με αποτέλεσμα το σχολείο, να είναι σε θέση 

να αποτελεί μέρος της λύσης και όχι της αιτίας του προβλήματος.  

2. Το ίδιο το σχολείο πρέπει να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τρόπο 

επικοινωνίας με τα παιδιά όταν προκύπτει ένα σοβαρό θέμα όπως ο 

θάνατος.  

3. Το σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να αναπτύξει ειδικές τελετουργίες με 

σκοπό να μην ξεχνιούνται οι θάνατοι μαθητών και εκπαιδευτικών. Αυτές 

οι τελετουργίες δεν θα εξυμνούν, σε καμία περίπτωση, τον τρόπο με τον 

οποίο πέθαναν κάποιοι άνθρωποι, αλλά θα πραγματοποιούνται για να 

τονίζουν τις αλλαγές που επιφέρει μία σοβαρή απώλεια.  

4. Το σχολείο θα πρέπει να είναι σε θέση να διδάσκει ολόκληρο τον κύκλο 

της ζωής κι όχι μόνο την αρχή της ζωής. 

5. Είναι σημαντικό να εντοπιστούν στην κοινότητα, άτομα, που είναι ικανά 
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να βοηθήσουν όταν προκύψει ένας θάνατος και να αποσαφηνισθεί ο ρόλος 

που θα μπορούσαν να αναλάβουν σε μία τέτοια περίπτωση. Τα σχολεία 

δεν μπορούν να υπάρχουν σε πλήρη απομόνωση ( Stevenson, 1998). 

 

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως το βασικότερο εμπόδιο στην αποδοχή αυτής της 

ευθύνης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανεπαρκείς και πιστεύουν πως 

αναμένεται από τους ίδιους να παίξουν το ρόλο του ψυχολόγου ή του 

κοινωνικού λειτουργού (Rowling, 2003). Και βέβαια, ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών δεν είναι αυτός των ψυχολόγων και των ειδικών και σίγουρα 

δεν είναι εκεί για να προσφέρουν θεραπεία. Αυτό, όμως, που μπορούν να 

προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί και τα μαθήματα γύρω από το θάνατο είναι η 

θεραπεία της άγνοιας και του πόνου που μπορεί να προκληθεί από αυτήν την 

άγνοια (Stevenson, 1999). Ο θάνατος, όπως διαπιστώνεται, είναι ένα θέμα που 

αγγίζει τη σχολική κοινότητα σε μεγάλο βαθμό. Όλα όσα αναφέρθηκαν 

προηγουμένως κρίνονται απαραίτητα και χρήσιμα για τη διαχείριση του 

θανάτου και της απώλειας στο σχολικό περιβάλλον. Σε πολλές χώρες, τα 

προγράμματα μαθημάτων που ασχολούνται με θέματα όπως ο θάνατος, η 

απώλεια και το πένθος έχουν γίνει γνωστά ως «Αγωγή γύρω από το θάνατο» 

(Stevenson, 1998). Η αγωγή γύρω από το θάνατο, όταν είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένη για την ηλικία των παιδιών και το στάδιο ανάπτυξής τους, 

βοηθάει στη μείωση του φόβου και του άγχους γύρω από το θάνατο και 

γενικότερα κάνει την έννοια του θανάτου πιο προσιτή στα παιδιά. Επιδιώκει, 

επίσης, να άρει το ταμπού που υπάρχει γύρω από το θέμα του θανάτου, να 

δώσει έμπιστη πληροφόρηση, να τοποθετήσει την έννοια αυτή στο φυσικό 

κύκλο της ζωής, να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 

διαχειρίζονται το θάνατο και το πένθος και να εμπλουτίσει τους τρόπους με 

τους οποίους τα παιδιά βιώνουν, εκφράζουν και μοιράζονται τις ανησυχίες, τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους γύρω από το θάνατο (Hulbert, 1999). Η 

εκπαίδευση για το θάνατο προέρχεται από την Αμερική. Υποστηρίζεται πως η 

συγκεκριμένη εκπαίδευση δεν θα διώξει εντελώς τον φόβο τω παιδιών για το 

θάνατο, ούτε θα ανακουφίσει τον πόνο των παιδιών που πενθούν για την 

απώλεια ενός αγαπημένου τους προσώπου. Αυτό που μπορεί να πετύχει είναι 

να προετοιμάσει τα παιδιά να διαχειρίζονται θέματα απώλειας στη ζωή τους 

(Higgins, 1999).  
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3.4 Παρέμβαση του ειδικού (ψυχοθεραπεία): 

Η ψυχολογική παρέμβαση παίζει σημαντικό και σπουδαίο ρόλο για ένα θέμα όπως 

είναι ο θάνατος, διότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα διαπροσωπικό γεγονός της 

ζωής. Μερικές βασικές πρακτικές της ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει ο ειδικός στη 

μείωση της έντασης της θλίψης με στόχο τα άτομα που πενθούν να ανακάμψουν το 

συντομότερο δυνατό ή να μειώσει τα αρνητικά σωματικά σημάδια που «σφράγισε» ο 

θάνατος (Kato & Mann, 1999). Ο θάνατος ενός δικού μας προσώπου είναι ένα από τα 

πιο στρεσογόνα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας, καθώς φοβόμαστε την 

απώλεια της συντροφιάς που μας παρείχε αυτός ο άνθρωπος αλλά και τις αλλαγές 

που αναπόφευκτα θα επέλθουν στη ζωή μας. Το πένθος και κατ’ επέκταση όλα τα 

συναισθήματα που αυτό επιφέρει, αποτελεί μια αναγκαία διαδικασία, εφόσον βοηθά 

τον άνθρωπο να προχωρήσει παρακάτω. Επιπλέον, θεωρείται κάτι το υγιές και 

φυσιολογικό αν το άτομο που πενθεί βιώνει έντονα συναισθήματα με 

επαναλαμβανόμενες αλλαγές στη διάθεση του, καθώς αυτές αποτελούν τις 

φυσιολογικές αντιδράσεις στην απώλεια. Η θεραπεία του πένθους αναφέρεται σε μια 

συγκεκριμένη μορφή ψυχοθεραπείας η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να 

πενθήσει, αντιμετωπίζοντας την προσωπική απώλεια με έναν υγιή τρόπο. Παρέχεται 

ατομικά και ομαδικά υπό την καθοδήγηση ειδικών ψυχοθεραπευτών και συμβούλων 

ψυχικής υγείας, αλλά και από άτυπες ομάδες υποστήριξης που αφιερώνουν τον χρόνο 

τους στη βοήθεια των ατόμων που πενθούν. Από τις υπάρχουσες ψυχοθεραπευτικές 

μεθόδους, πιο κατάλληλες και αποτελεσματικές θεωρούνται σήμερα η 

συμπεριφοριστική θεραπεία και η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία. H   θεραπεία του 

πένθους στοχεύει στην έκφραση ενός μεγάλου φάσματος συναισθημάτων της 

απώλειας, στην αποδοχή της, στην προσαρμογή στη ζωή μετά από αυτήν, αλλά και 

την αντιμετώπιση των προσωπικών/εσωτερικών και κοινωνικών/εξωτερικών 

αλλαγών μετά την απώλεια. Τα συναισθήματα που μπορεί να βιώνουν τα άτομα κατά 

την θεραπεία του πένθους περιλαμβάνουν θλίψη, μοναξιά, απομόνωση, ενοχή, άγχος, 

θυμό, ανακούφιση, σύγχυση, ή μούδιασμα. Επιπλέον, μπορεί  να παρατηρηθούν 

αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα η έλλειψη οργάνωσης, το αίσθημα 

κόπωσης, πιθανά προβλήματα συγκέντρωσης και ύπνου, αλλαγές στην όρεξη, έντονα 

όνειρα ή ονειροπόλησή για το πρόσωπο που πέθανε. Η θεραπεία του πένθους 

στοχεύει στην αναγνώριση των πτυχών της διαδικασίας της θλίψης και του πένθους, 

στην καταπολέμηση του πόνου που σχετίζεται με την απουσία, στη σωστή διαχείριση 

των αλλαγών της ζωής που μπορεί να ακολουθήσουν μετά την απουσία και στην 

ανάπτυξη στρατηγικών για την αναζήτηση υποστήριξης και φροντίδας.  Όσον αφορά 

την παιδική ηλικία, δεν έχουν όλα τα παιδιά την ανάγκη κάποιας ειδικής παρέμβασης 

κατά τη διάρκεια του πένθους τους. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και το ίδιο και οι 

αντιδράσεις του. Όμως, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες καταστάσεις κατά τις οποίες 

η συμβολή ενός ειδικού ψυχικής υγείας θεωρείται αναγκαία. Παρακάτω αναφέρονται 

κάποια παραδείγματα συμπεριφορών παιδιών που πενθούν, οι οποίες εάν συνεχίσουν 

να συμβαίνουν για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, καθιστούν απαραίτητη την 

παρέμβαση ενός ειδικού: 
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1. Όταν το παιδί εμφανίζει δυσκολίες στο να εκφραστεί και να μιλήσει για το 

πεθαμένο πρόσωπο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι ενός σημείου αυτή η 

κατάσταση θεωρείται φυσιολογική, αν όμως επιμείνει σε μια τέτοια 

συμπεριφορά καλό είναι να ελεγχτεί. 

2. Όταν το παιδί παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Αν και αποτελεί σύνηθες 

φαινόμενο ένα παιδί που πενθεί να φέρεται επιθετικά, καλό θα ήταν αν αυτή η 

συμπεριφορά συνεχιστεί ή μετατραπεί σε άλλες μορφές επιθετικότητας όπως 

π.χ η καταστροφή ιδιοκτησίας, για μεγάλο χρονικό διάστημα να παρέμβει 

κάποιος ειδικός. 

 

3. Όταν το παιδί βιώνει άγχος. Και αυτό αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο, το 

οποίο αν δεν μειωθεί καθώς περνάει ο καιρός και το παιδί αρχίσει να 

προσκολλάται ολοένα και περισσότερο στα εν ζωή άτομα φοβούμενο μην 

πεθάνουν και αυτά ή παρουσιάσει άγχος στις διαπροσωπικές του σχέσεις με 

το κοινωνικό του περιβάλλον όπως για παράδειγμα το να πάει σχολείο, καλό 

θα ήταν να ελεγχτεί. 
 

 

4. Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί και το φαινόμενο της σωματοποίησης του 

πένθους. Δηλαδή, πολλά παιδιά σε αυτή τη φάση βιώνουν στομαχόπονους, 

πονοκεφάλους κτλ. Παρόλα αυτά, ακόμη και για προληπτικούς λόγους κάτι 

τέτοιο θα πρέπει να τσεκαριστεί.  

 

5. Όταν το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες ύπνου, οι οποίες διαρκούν πολλούς 

μήνες. 

 

6. Όταν το παιδί βιώνει διάφορες διατροφικές διαταραχές που επιμένουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

7. Όταν το παιδί αναπτύσσει την κοινωνική απόσυρση.  

 

8. Όταν το παιδί εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στο σχολείο οι 

οποίες διαρκούν για πολύ. 

 

9. Όταν υπάρχει η επίμονη τάση αυτοκατηγορίας και οι ενοχές για τον θάνατο 

του αγαπημένου προσώπου. 

 

10. Η επιθυμία να πεθάνει και το ίδιο και εμφάνιση αυτοκαταστρεφικών 

συμπεριφορών θα πρέπει επίσης να ελέγχονται άμεσα (WordenJ.  W. 1996). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4η  

 

4.1 Η αντίληψη του θανάτου στην παιδική λογοτεχνία 

Ο θάνατος αποτελεί ένα αναπόφευκτο γεγονός που όλοι μας έχουμε ζήσει ή θα 

ζήσουμε με την απώλεια κάποιου προσφιλούς μας προσώπου. Η παιδική λογοτεχνία 

και μάλιστα η σύγχρονη φαίνεται να αποφεύγει ορισμένα μοιραία γεγονότα που 

συνέβαιναν κατά κύριο λόγο στις παλιές ιστορίες και τα λαϊκά παραμύθια. 

Παραδείγματος χάριν, ακόμη και το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας έχει δεχτεί 

αλλαγές. Σε κάποιες εκδοχές ο λύκος δεν προλαβαίνει να φάει τη γιαγιά και την 

Κοκκινοσκουφίτσα εξ αιτίας της πρόωρης επέμβασης του κυνηγού (Γιαννικοπούλου, 

2005). Ενώ, λοιπόν, διαχρονικά οι ιστορίες και τα παραμύθια που άκουγαν και 

διάβαζαν τα παιδιά περιείχαν θανάτους και απώλειες (λαϊκά παραμύθια, αισώπειοι 

μύθοι) σήμερα η παιδική λογοτεχνία δείχνει να έχει απαλλαχτεί από τέτοιου είδους 

δυσάρεστα γεγονότα. Στα λαϊκά παραμύθια, όπως επίσης και στους αισώπειους 

μύθους ο θάνατος υποβιβαζόταν με δύο κυρίως τρόπους: Αρχικά, ο θάνατος λάμβανε 

έντονη ηθική διάσταση και έπαιρνε τη μορφή δίκαιης τιμωρίας (Γιαννικοπούλου, 

2005). Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται το παράδειγμα της μητριάς, η οποία 

πέθαινε επειδή ήταν κακιά ή το παράδειγμα του καλού και δυνατού νέου, ο οποίος 

σκότωνε τον κακό και όλοι τον θαύμαζαν και τον έκαναν βασιλιά. Από την άλλη, ο 

θάνατος των παραμυθικών ηρώων στερείται την οριστικότητα του τετελεσμένου 

(Γιαννικοπούλου, 2005). Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα εφτά κατσικάκια 

που βγαίνουν σώα από την κοιλιά του λύκου, δίχως πόνο και αίμα, ή οι διάφορες 

εκδοχές της Κοκκινοσκουφίτσας στις οποίες και η γιαγιά βγαίνει σώα από την κοιλιά 

του λύκου κ.α. Το γεγονός ότι ορισμένα παραμύθια παρουσιάζουν το ζήτημα του 

θανάτου κατ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά λανθασμένες 

αντιλήψεις γύρω από το θάνατο, πολλές φορές και φοβίες. Ο σύγχρονος ρεαλισμός 

και οι απαιτήσεις των σημερινών εποχών προτρέπει την κοινωνία στον προϊδεασμό 

του παιδιού για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής και γι’ αυτό, παρόλο που στα 

σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία οι θάνατοι αποτελούν 

σπάνια, αν όχι «υπό εξαφάνιση», γεγονότα, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μια 

σειρά από βιβλία καθιστά το θάνατο ως το κεντρικό θέμα της ιστορίας 

(Γιαννικοπούλου, 2005). Τα βιβλία αυτά κεντρίζουν την προσοχή τους κυρίως στο 

θάνατο αγαπημένων προσώπων του ήρωα, όπως του παππού και της γιαγιάς, ή 

αγαπημένων του ζώων. Επιπλέον, κυκλοφορούν κάποια παιδικά εικονογραφημένα 

βιβλία τα οποία αναφέρονται στο θάνατο, αλλά το θάνατο μέσα από τη φύση. 

Δηλαδή, αναφέρονται τον κύκλο της ζωής, παρουσιάζοντας ως ήρωες φύλλα με 

ανθρωπομορφικά στοιχεία και λέξεις, οι οποίες δηλώνουν με ξεκάθαρο τρόπο το 

θάνατο, όπως για παράδειγμα πέθανε, νεκρός κλπ. Τα συγκεκριμένα βιβλία που έχουν 

ως βασικό θέμα την απώλεια, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες διότι εστιάζουν σε δύο 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία περίπτωση επικεντρώνει την προσοχή της στο 

θάνατο ως γεγονός, ενώ η άλλη περίπτωση εστιάζει στη διαχείριση του πένθους. Στην 

πρώτη κατηγορία ο θάνατος έρχεται στο τέλος της ιστορίας. Το τέλος της ιστορίας 
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μοιάζει να είναι πάντα ένας συμβολικός θάνατος (Γιαννικοπούλου, 2005). Αντίθετα 

όταν η ιστορία εστιάζει στην διαχείριση του πένθους, δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία, 

ο θάνατος συντελείται νωρίς και η κλιμάκωση της έντασης κορυφώνεται με το 

σπαραγμό της απώλειας, βρίσκει το δρόμο να βαδίσει προς την κατάλυσή της, καθώς 

η νέα πραγματικότητα εγκαθίσταται και η διαταραγμένη ισορροπία αποκαθίσταται. 

Παρόλο που στην ελληνική αγορά δεν κυκλοφορεί μέχρι σήμερα κανένα 

εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο που να παρουσιάζει το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, 

πολύ στενού και αγαπημένου προσώπου του ήρωα, όπως είναι ο πατέρας ή η μητέρα 

του, στο εξωτερικό υπάρχει πλήθος τέτοιων βιβλίων που χαρακτηρίζονται από 

απρόσμενους θανάτους των γονέων του ήρωα. Εύκολα λοιπόν, γίνεται αντιληπτό το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι συγγραφείς πιθανότατα να διστάζουν να εκδώσουν στην 

ελληνική αγορά εικονογραφημένα παιδικά βιβλία στα οποία εμφανίζεται το οδυνηρό 

θέμα του θανάτου, διότι θεωρούν πως δεν είναι ακόμη έτοιμη, μιας και ο θάνατος 

νέων ανθρώπων όχι μόνο μας θλίβει αλλά μας προκαλεί φόβο και θυμό. Τα 

εικονογραφημένα αυτά βιβλία έχουν κατά κύριο λόγο πλούσια εικονογράφηση με 

ρεαλιστικές εικόνες και ζωντανά χρώματα έτσι ώστε ο θάνατος να περνά πιο 

ανώδυνα στο παιδί - αναγνώστη. Τα βιβλία αυτά προτιμούν να παρουσιάζουν το 

συγκεκριμένο ζήτημα με σαφείς και ξεκάθαρες λέξεις και προσπαθούν να 

αποφεύγουν εκφράσεις του τύπου «έφυγε», «χάθηκε», «κοιμήθηκε», έτσι ώστε να 

απομακρύνουν από το μυαλό των παιδιών τυχόν παρερμηνείες. Στις εικόνες των 

βιβλίων ο θάνατος απεικονίζεται είτε ως απουσία του προσώπου που ήταν άρρωστο, 

είτε με τη μορφή ενός ανέμου που κουνά τις κουρτίνες ή ως ένα φωτεινό αστέρι ή ένα 

πουλί που πετά στον ουρανό. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να απεικονίζεται 

ο ίδιος νεκρός με κλειστά μάτια, μια φιγούρα η οποία αποτελείται από ακινησία και 

ωχρότητα.  
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4.2 Παιδικά βιβλία με θέμα τον θάνατο για παιδιά ηλικίας 4-10 ετών 

Στην Ελλάδα το θέμα ήταν, όχι απλά ταμπού, αλλά «βαρύ», «καταθλιπτικό» και «μη 

εμπορικό».  Σήμερα στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν αρκετά βιβλία για παιδιά 

ηλικίας τεσσάρων έως δέκα ετών, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που 

αναφέρονται στο θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, ενός αγαπημένου κατοικίδιου 

ζώου του ήρωα. Τα περισσότερα από αυτά είναι μικρές ιστορίες. Τα βιβλία που 

κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά και αναφέρονται στο θάνατο θα 

μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα 

βιβλία που αναφέρονται στο θάνατο ως γεγονός αναπόφευκτο που συμβαίνει σε όλα 

τα ζωντανά όντα, ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα βιβλία που εστιάζουν 

κυρίως στη διαχείριση του πένθους. Υπάρχει, βέβαια, και μια επιπλέον κατηγορία 

βιβλίων τα οποία αναφέρονται στο θάνατο του αγαπημένου κατοικίδιου ζώου.   Ως 

προς το θάνατο των ανθρώπων, τα βιβλία που επιλέγονται καλό είναι να ασχολούνται 

με το θέμα της γεροντικής ηλικίας και τη ζεστή συναισθηματική σχέση που μπορεί να 

αναπτυχθεί μεταξύ παππού/γιαγιάς και παιδιού. Επιπλέον, βιβλία που μιλούν για το 

θάνατο πιο άμεσα, αγγίζοντας για παράδειγμα την πιθανότητα θανάτου ενός 

αγαπημένου προσώπου (συνήθως παππού ή γιαγιάς), δίνουν αφορμή για πιο 

συγκεκριμένη συζήτηση. Οι ενήλικοι βοηθούν με το να βεβαιώνουν τα παιδιά πως οι 

άνθρωποι ζουν συνήθως αρκετά χρόνια και το πιο συνηθισμένο και φυσιολογικό είναι 

να πεθαίνουν όταν είναι γέροι. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να τα βεβαιώνουν κυρίως 

οι γονείς πως θα υπάρχουν πάντα κάποιοι να τα φροντίσουν, ακόμα κι αν συμβεί κάτι 

απρόσμενο στους ίδιους, και να σκεφτούν μαζί ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι 

άνθρωποι αυτοί. Μερικά από τα παιδικά βιβλία που πραγματεύονται το θέμα της 

απώλειας είναι: 

 

 

1. «Μέχρι τον ουρανό και πίσω» 

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτο σχολικής ηλικίας. Μία πολύ 

στενή και μοναδική σχέση αγάπης ανάμεσα στη μικρή Έλλη και τη γιαγιά της. 

Μαζί οι δυο τους κάνουν πολλά κόλπα, αταξίες, και παιχνίδια. Λένε η μια στην 

άλλη τα μυστικά τους. Οι στιγμές που μοιράζονται είναι τόσο ισχυρές, τόσο 

απροσδόκητα όμορφες. Σαν ο χρόνος να μην υπάρχει όταν είναι μαζί. Αυτή η 

αγάπη θα πάψει να τροφοδοτείται, όταν μαζί με την Έλλη θα μεγαλώσει και η 

γιαγιά και θα έρθει η ώρα που θα εφαρμοστεί εκείνος ο απαράβατος νόμος της 

φύσης που δεν χωράει εξαιρέσεις. Και όπως κάθε ζωντανός οργανισμός που 

ολοκληρώνει τον κύκλο της ζωής του, έτσι και η γιαγιά θα πεθάνει. Το μόνο ίσως 

που η ανθρώπινη ύπαρξη στέκει τόσο μικρή και ανίσχυρη παρουσία εμπρός του. 

Σίγουρα δύσκολο να το διαπραγματευτεί κανείς, ιδιαίτερα με μικρά παιδιά. 

Πλήθος ερωτημάτων ζητούν απαντήσεις ώστε να σιγάσει ο θυμός και ο πόνος 

στην παιδική ψυχή της Έλλης. Τρυφερά και αληθινά έρχεται η απάντηση: «όταν 

κάποιος που αγαπάς πολύ πεθαίνει, δεν μπορείς ούτε να τον δεις ούτε και να τον 
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αγκαλιάσεις πια, μπορείς, όμως, να τον κρατήσεις σαν θησαυρό μέσα στην 

καρδιά σου, και να ζει για πάντα εκεί.»  

 

 

 

2. «Το δικό τους ταξίδι» 

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτο σχολικής ηλικίας. Δύο αδέλφια, ο 

Κοσμάς και η Λουκία, μας περιγράφουν αγαπημένες στιγμές με τον παππού σαν 

να κυλά ο  χρόνος αντίστροφα. Ο παππούς αλλάζει μέρα με τη μέρα, 

μουρμουρίζει και κλαίει σιγανά, τα βράδια δεν κοιμάται πια και φωνάζει τη γιαγιά 

με άλλο όνομα. Τώρα πια δεν διαβάζει παραμύθια στον μικρό Κοσμά και δεν 

χορεύει μαζί με τη Λουκία όπως έκανε παλιά. Τα χρόνια περνούν και τα παιδιά 

παρατηρούν αλλαγές στην συμπεριφορά του παππού και δεν μπορούν να 

καταλάβουν το «γιατί». Τα γηρατειά έχουν ως αποτέλεσμα ο παππούς να αρχίζει 

να ξεχνάει και να βιώνει τα σημάδια μιας ασθένειας που προχωρά πολύ γρήγορα 

και τον οδηγεί στην απομόνωση.  Ώσπου μια μέρα ο παππούς πέθανε, ξαφνικά, 

χωρίς καν να προλάβουν να τον αποχαιρετήσουν. Η μαμά είπε ότι πήγε ταξίδι και 

ο μπαμπάς συμπλήρωσε ότι αυτό το ταξίδι το κάνει ο καθένας μόνος του γι’ αυτό 

και δεν πήρε κανέναν μαζί του. Άραγε θα τον ξαναδούν τα παιδιά τον παππού 

τους; Μα φυσικά και θα υπάρχει ο παππούς πάντα στη σκέψη τους και στις 

αναμνήσεις τους. Και κυρίως σε εκείνα που αγαπούσε. Γιατί εκεί ζουν για πάντα 

οι αγαπημένοι μας. Μέσα από το συγκεκριμένο παραμύθι τα παιδιά 

καταλαβαίνουν με τρόπο ανθρώπινο, συγκινητικό αλλά και χρηστικό για την 

παιδική ψυχή ότι ο απών γίνεται από κομμάτι της θλίψης και του πόνου μας, 

μέρος της ζωής που εμείς συνεχίζουμε στον κόσμο των ορατών και των 

ζωντανών. 
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3. «Ένα αστέρι για μένα» 

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτο σχολικής ηλικίας. H ιστορία μας 

ξεκινά με ένα μικρό κορίτσι, τη Νεφέλη που ζει με τους γονείς της και την 

άρρωστη γιαγιά της. Η γιαγιά κάθε βράδυ καθισμένη στην αγαπημένη της 

πολυθρόνα, διαβάζει παραμύθια και διηγείται ιστορίες στη Νεφέλη, για τα 

αστέρια που λάμπουν στον ουρανό. Μήπως προαισθάνεται ότι πλησιάζει το τέλος 

  και θέλει να την προετοιμάσει για κάτι; Σε αυτό το βιβλίο τοποθετείται το 

«βαρύ» θέμα της ασθένειας της γιαγιάς της Νεφέλης. Η μικρή Νεφέλη 

καταλαβαίνει ότι η γιαγιά δεν είναι καλά αλλά κανείς δε μιλά γι’ αυτό και η 

μητέρα της κλαίει κρυφά τα βράδια. Ώσπου μια μέρα είδε κάτι παράξενο, μια 

δυνατή λάμψη στον ουρανό. Ένα αστέρι κατέβηκε στη γη εκείνο το βράδυ και 

πήρε μαζί του την γιαγιά της.  Άραγε θα την έβλεπε ποτέ ξανά;  Μια τρυφερή, 

συγκινητική ιστορία που περιγράφει τα στάδια της απώλειας αγαπημένου 

προσώπου μέσα από τα μάτια ενός μικρού κοριτσιού. Η αφήγηση σε πρώτο 

πρόσωπο από τη μικρή Νεφέλη γίνεται σκόπιμα για να δείξει τον τρόπο που ένα 

παιδί αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Ένα δύσκολο θέμα που θέλει ιδιαίτερη 

προσέγγιση από γονείς, εκπαιδευτικούς και το οικείο περιβάλλον. Τα παιδιά στη 

τρυφερή αυτή ηλικία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την απώλεια αγαπημένων 

προσώπων και να δεχτούν ότι δεν θα τα ξαναδούν. 

 

4. «Αντίο Ποντικούλη» 

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτο σχολικής ηλικίας και θίγει με 

τρυφερό τρόπο το θέμα του θανάτου, όχι όμως ενός αγαπημένου προσώπου, αλλά 

ενός αγαπημένου κατοικίδιου, του Ποντικούλη. Ο μικρός πρωταγωνιστής της 

ιστορίας, ξυπνώντας ένα πρωί, πηγαίνει να παίξει με τον αγαπημένο του 

Ποντικούλη, όταν αντιλαμβάνεται ότι κάτι σοβαρό του έχει συμβεί. Οι γονείς του 

εξηγούν ότι το ζωάκι του πέθανε και στη συνέχεια παρακολουθούμε τις 

αντιδράσεις και τις σκέψεις του ήρωα σχετικά με το γεγονός αυτό. Με αφορμή 

την ιστορία αυτή, το παιδί ενημερώνεται για την έννοια του θανάτου, και ότι 

αυτός δεν συμβαίνει μόνο στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο, δηλαδή σε όλους 

τους ζωντανούς οργανισμούς. Στη σωστή πληροφόρηση του παιδιού για το 

ζήτημα αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι ο συγγραφέας αναφέρεται στο θάνατο, 

όχι με εκφράσεις μεταφορικές, όπως «έφυγε», «πέταξε», «χάθηκε», «κοιμήθηκε», 

αλλά με εκφράσεις που έχουν κυριολεκτική σημασία, όπως: «Ο 

Ποντικούλης...πέθανε». Στο μικρό αναγνώστη λύνονται και οι συνηθισμένες 

λανθασμένες αντιλήψεις που ίσως να έχει, ότι δηλαδή, όταν κάποιος πεθαίνει 

σημαίνει ότι κοιμάται, και με τρόπο σαφή και ειλικρινή μαθαίνει αυτό που στην 

πραγματικότητα συμβαίνει στο άτομο που πεθαίνει. Το παραμύθι αυτό θα λέγαμε 

ότι βλέπει το θέμα του θανάτου μέσα από τα μάτια του μικρού παιδιού, αφού 

σκιαγραφεί πολλές σχετικές αντιλήψεις και σκέψεις των παιδιών. 

Χαρακτηριστικό σε αυτό το βιβλίο είναι ότι με απλό, σαφή και ειλικρινή τρόπο 
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βοηθά το παιδί-αναγνώστη να συνειδητοποιήσει αρκετά πράγματα αναφορικά με 

το θάνατο, είτε αυτός αφορά κάποιο αγαπημένο ζωάκι, είτε κάποιο αγαπημένο 

πρόσωπο. Η συναισθηματική αντίδραση του μικρού ήρωα (θυμός, λύπη) 

ανακουφίζει τα παιδιά-αναγνώστες , αφού τους δίνεται η «άδεια» να εκφράσουν 

παρόμοια συναισθήματα, που πιθανόν να νιώθουν. Επιπλέον, τα παιδιά 

εξοικειώνονται με το ότι ένας οργανισμός που δεν είναι ζωντανός, θα παραμείνει 

έτσι, ενώ μαθαίνουν για τα έθιμα της ταφής (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 

1998). 

 

 

5. «Ο αθάνατος γαϊδαράκος» 

Τέλος, και το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται με τη σειρά του σε παιδιά 

προσχολικής και πρώτο σχολικής ηλικίας. Η ιστορία αυτή αναφέρεται στο θάνατο 

του αγαπημένου ζώου των ηρώων της ιστορίας, του γέρου και της γριάς. Μέσα 

από αυτή αποκαλύπτεται μια κλασική ημέρα του γέρου και της γριάς, καθώς 

ξυπνούν νωρίς το πρωί τρώνε, ταΐζουν τα ζώα τους , πηγαίνουν στο χωράφι, 

δουλεύουν και επιστρέφουν το βράδυ. Αυτό γινόταν για πολλά χρόνια μέχρι που 

μια μέρα ο γαϊδαράκος αρρώστησε και πέθανε. Έκλαψαν πολύ, και τον έθαψαν σε 

ένα χωράφι. Μετά από καιρό στο σημείο εκείνο φύτρωσε μια αγριαπιδιά και 

μόλις έβγαλε καρπούς ,ο νέος γαϊδαράκος τους έφαγε κι έτσι ο γέρος γαϊδαράκος 

που τάιζε το δέντρο πέρασε με τους καρπούς μέσα στον νέο γάιδαρο, «έτσι θα 

γίνει και με μας είπε η γριά». Το παραμύθι αυτό, με αυτό τον τρόπο θέλει να 

δείξει στα παιδιά τον κύκλο της ζωής με έναν χιουμοριστικό και ευχάριστο τρόπο. 

Το παραμύθι δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό ή τον γονέα να ξεκινήσει με το 

παιδί μια συζήτηση για τον κύκλο της ζωή και το θάνατο, αλλά παράλληλα είναι 

ένα πολύ καλό έργο που θα φέρει αισθητική απόλαυση σε κάθε αναγνώστη. 
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Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν 

οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων να ασχολούνται και να γράφουν για το θέμα του 

θανάτου στην Ελλάδα. Διαβάζοντας τις ιστορίες αυτές με λογοτεχνική ματιά, 

υποστηρίζεται ότι ανταποκρίνονται στο αναπτυξιακό επίπεδο και τις δυνατότητες των 

παιδιών, στα οποία απευθύνονται. Τα περισσότερα από τα βιβλία αυτά απευθύνονται 

σε παιδιά προσχολικής και πρώτο σχολικής ηλικίας, γι’ αυτό και η πλοκή αλλά και η 

γλώσσα που εντοπίζεται μέσα στο κείμενο είναι απλή και κατανοητή, κάνοντας έτσι 

την ανάγνωση της ιστορίας πιο ευχάριστη και διασκεδαστική. Επιπλέον, 

παρατηρείται ότι στα περισσότερα βιβλία, οι συγγραφείς των ιστοριών, βάζουν στη 

θέση του πρωταγωνιστικού προσώπου, δηλαδή στη θέση του ήρωα, ένα παιδί 

(αρσενικού ή θηλυκού φύλου), που βρίσκεται περίπου στην ίδια ηλικία με τους 

αναγνώστες, γεγονός το οποίο βοηθάει στην ταύτιση του αναγνώστη με τον ήρωα της 

ιστορίας. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη, οι συγγραφείς μπορούν να εκφράσουν με άμεσο 

τρόπο τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις συμπεριφορές των μικρών 

αναγνωστών, με αποτέλεσμα να κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους 

(Τσιλιμένη, 2002). Επιπρόσθετα, ως προς την εικονογράφηση γίνεται αντιληπτό ότι 

στα περισσότερα βιβλία, οι εικόνες χαρακτηρίζονται από αισθητική ποιότητα 

(καθαρότητα σύλληψης, καλό σχέδιο και σύνθεση, υποβλητικότητα χρώματος), ενώ 

το ύφος τους συνδέεται με την ατμόσφαιρα της ιστορίας. Έτσι, η εικονογράφηση 

λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες αλλά και τις ικανότητες (γνωστικές) των παιδιών 

και προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές. Οι ιστορίες οι οποίες αναφέρθηκαν 

παραπάνω, έχουν ως στόχο την πληροφόρηση και την ενημέρωση του αναγνώστη-

παιδιού σχετικά με το ζήτημα του θανάτου, με αποτέλεσμα να κατανοήσει, να 

κοινωνικοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι ιστορίες 

αυτές μεταφέρουν στα παιδιά-αναγνώστες ένα μεγάλο μέρος της εικόνας του 

σύγχρονου κόσμου και της πολυπλοκότητάς του, βοηθώντας τα, ταυτόχρονα, να 

μάθουν να τον επεξεργάζονται και να του αποδίδουν νόημα (Ανδρουτσοπούλου, 

1998). Τα παιδιά διαβάζοντας αυτά τα παραμύθια, έρχονται σε επαφή με το θέμα του 

θανάτου, το οποίο, δυστυχώς, δύσκολα κάποιος ενήλικας τολμά να θίξει στο παιδί 

του. Με αυτό τον τρόπο, μέσα από την ανάγνωση των παραμυθιών αυτών, το παιδί 

που αντιμετωπίζει ή έχει αντιμετωπίσει ένα τέτοιο γεγονός στη ζωή του, αρχίζει να 

συνειδητοποιεί ότι δεν είναι μόνο του σε κάτι τέτοιο και ότι και άλλα παιδιά έχουν 

βρεθεί στην ίδια κατάσταση. Οι συγγραφείς προσπαθούν να δίνουν ένα καλό τέλος 

στα βιβλία που γράφουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να καταλάβουν ότι θάνατος 

αποτελεί το τελευταίο και φυσιολογικό στάδιο του κύκλου της ζωής κάθε ζωντανού 

οργανισμού και ότι, παρόλο που το συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο πέθανε, η ζωή 

προσπερνά τα δύσκολα συμβάντα και συνεχίζει. Τέλος, τα παιδιά αντιλαμβάνονται 

ότι μπορούν ακόμη να αγαπούν και να σκέφτονται κάποιον που έχασαν, με το να 

διατηρούν στη μνήμη και στη σκέψη τους όλες τις καλές αλλά και κακές στιγμές που 

είχαν ζήσει με αυτόν. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας, αξίζει να ειπωθούν ορισμένα τελευταία λόγια ώστε να οδηγηθούμε 

στο κλείσιμο της συγκεκριμένης εργασίας. Η μόνη κατεύθυνση προς μια πιο 

αυθεντική και ευτυχισμένη ζωή διέρχεται μέσα από την συνειδητοποίηση του 

αναπόδραστου του θανάτου μας. Όσο πιο καλά αναγνωρίζουμε την ύπαρξη του 

θανάτου, τόσο πιο καλά ζούμε την ζωή και το ίδιο ισχύει και αντίστροφα, όσο πιο 

καλά ζούμε την ζωή τόσο λιγότερο νιώθουμε φόβο απέναντι στο θάνατο. Αν 

αρνηθούμε το ένα, ταυτόχρονα αρνούμαστε και το άλλο. Όπως ανέφεραν και οι 

Στωικοί, ο θάνατος αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός της ζωής. Το να μάθουμε και 

να γνωρίζουμε να ζούμε καλά, σημαίνει το να μάθουμε πώς να πεθάνουμε καλά και 

αντίστροφα. Η ζωή προχωρά συνεχώς, γλιστράει μέσα από τα χέρια μας. Έπειτα, 

ξαφνικά μια μέρα, αρχίζουμε να έχουμε φοβίες απέναντι στο θάνατο. Όταν ένα άτομο 

αρχίζει να φοβάται τον θάνατο, σημαίνει ότι του ξέφυγαν ορισμένες στιγμές της ζωής 

που θα ήθελε να είχε ζήσει. Αν ένας άνθρωπος έχει ζήσει τη ζωή, θα είναι έτοιμος να 

βιώσει και το θάνατο. Ο πόνος που βιώνουμε όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας 

άτομο είναι το τίμημα που πληρώνουμε επειδή έχουμε αγαπήσει. Αλλά μόνο όταν 

προσφέρουμε και παίρνουμε αγάπη, θεωρείται η ζωή μας πλούσια και γεμάτη. Μόνο 

μέσω της αγάπης το ταξίδι της ζωής αποκτά νόημα. Η απώλεια ενός δικού μας 

προσώπου λόγω θανάτου αποτελεί ένα σημαντικό και κομβικό συμβάν στην ζωή των 

ανθρώπων. Έχει διαπιστωθεί πως συχνά μετά την απώλεια ακολουθεί μία διαδικασία  

πένθους, χωρίς  να παρατηρούνται σοβαρά  πνευματικά  ή  σωματικά προβλήματα. 

Με το πέρασμα του χρόνου, οι άνθρωποι περνούν από διάφορα στάδια πένθους αλλά 

εν τέλει, καθώς περνάει ο καιρός, τα άτομα αυτά βρίσκουν έναν τρόπο αντιμετώπισης 

και διαχείρισης της απουσίας. Καταληκτικά, αξίζει να τονιστεί ότι τα στάδια του 

πένθους από τα οποία διέρχονται τα άτομα δεν αποτελούν μία αυστηρή ακολουθία, 

καθώς σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η  κοινωνική υποστήριξη που δέχεται το κάθε 

άτομο για την αντιμετώπιση και διαχείριση του πένθους και του άγχους που νιώθει 

λόγω των αλλαγών που βιώνει στη ζωή του. Έτσι, καθώς το κάθε άτομο αποτελεί μια 

μοναδική οντότητα, επόμενο είναι πως και ο τρόπος με τον οποία αντιδρά στον 

θάνατο ενός αγαπημένου του προσώπου διαφέρει ανάλογα με τον χαρακτήρα του, το 

αναπτυξιακό του επίπεδο αλλά και το κοινωνικό- πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζει. 
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