
 

Ζήλια και επιθεηικόηηηα ζηημ παιδική ηλικία 

 Η δήιηα είλαη έλα απόιπηα θπζηνινγηθό αλαπηπμηαθά ζπλαίζζεκα, πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ ην παηδί 

πηζηεύεη όηη ράλεη ηελ απνθιεηζηηθόηεηά ηνπ. Τξνθνδνηείηαη από αξλεηηθέο ζθέςεηο, θαη εθδειώλεηαη κέζα 

από δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ, ζπρλά, έρνπλ ζα ζηόρν λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή καο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όηη καηά ηη διάρκεια ηφν πρώηφν τρόνφν ηης ζτολικής ηλικίας ηα παιδιά 

είναι πολύ εγφκενηρικά. Γπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ όηη θάπνηνο άιινο κπνξεί λα ζθέθηεηαη θάηη 

δηαθνξεηηθό από απηό πνπ ζθέθηνληαη εθείλα. Πνιύ ζπρλά ε δήιηα ηνπ παηδηνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ζην γνλέα, ν νπνίνο δπζθνιεύεηαη λα ηελ αληηκεησπίζεη κέζα ζε όιεο ηηο άιιεο δπζθνιίεο πνπ 

έρεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ. 

 Τν παηδί, όηαλ δειεύεη, θάλεη δηάθνξεο αξλεηηθέο ζθέςεηο, γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηνπο άιινπο, ηελ 

θαηάζηαζε, θαη ην κέιινλ. Απηέο νη ζθέςεηο εληζρύνπλ θαη ζπληεξνύλ ην ζπλαίζζεκα ηεο δήιηαο ζην παηδί, 

ελώ ε  δήιηα κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα θη άιια αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, όπσο είλαη ην άγρνο, ε ζιίςε, νη 

ελνρέο θαη ν ζπκόο. Κάπνηεο θνξέο, ηα έληνλα απηά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ, ζην παηδί πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο δήιηαο (αδεξθάθη, 

ζπκκαζεηήο, θίινο), ή θαη ζηνλ ελήιηθα (γνλέαο, δάζθαινο). 

Οι αρνηηικές ζκέυεις ποσ κάνει ηο παιδί μπορεί να αθορούν: 

 Τνλ εαπηό ηνπ  «δελ είκαη αξθεηά ζεκαληηθόο». 

 Τνπο άιινπο (νη γνλείο, ηα αδέιθηα ηνπ, νη δάζθαινί ηνπ, νη ζπλνκήιηθνί ηνπ θ.α.)  «δε κε 

αγαπάλε πιένλ», «όιν κε απηόλ αζρνινύληαη», «κνπ έθιεςε ηελ πξνζνρή». 

 Τελ θαηάζηαζε  «ζην ζπίηη όινη αζρνινύληαη κε ην κσξό», «ζην ζρνιείν δε κνπ δίλνπλ 

ζεκαζία». 

 Τν κέιινλ  «δε κνπ δώζνπλ μαλά ζεκαζία». 



 Πόηε, όκσο, κπνξνύκε λα νλνκάζνπκε κία ζπκπεξηθνξά πξαγκαηηθά δπζιεηηνπξγηθή; Όηαλ ε 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιε έληαζε, ζπκβαίλεη ζπρλά θαη δηαξθεί αξθεηά, ελώ 

θαηαιήγεη λα γίλεηαη δπζιεηηνπξγηθή γηα ην παηδί, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί 

κπνξεί λα γίλεη επηζεηηθό απέλαληη ζηα αδέιθηα, ζηνπο γνλείο, ή θαη ζε ηξίηνπο (κε θσλέο, δαγθώκαηα ή 

ρηππήκαηα), λα εθδειώζεη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (λα αξλείηαη λα πάεη ζην ζρνιείν ή ζε άιια κέξε κε 

ζπλνκειίθνπο ηνπ), λα εκθαλίζεη πξνβιήκαηα ζηε δηαηξνθή ηνπ (λα αξλείηαη λα θάεη, λα κελ έρεη όξεμε, 

λα ηξώεη πνιύ, λα πάξεη ή λα ράζεη ζεκαληηθό βάξνο), λα έρεη δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν (λα κελ κπνξεί λα 

θνηκεζεί, λα μππλά κέζα ζην βξάδπ, λα μππλά λσξίο ην πξσί), ή αθόκε θαη λα γπξίζεη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ 

είρε ζε κηθξόηεξε ειηθία, όπσο ην λα κηιά ή λα θιαίεη ζα κσξό. 

 Δίλαη ζεκαληηθό λα απνθεύγνπκε λα θσλάδνπκε ή λα ρηππάκε ην παηδί, γηαηί κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

κεηώλνπκε ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη εληζρύνπκε ηα αξλεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 

εθθξάζεηο πνπ πξνθαινύλ ελνρέο ή απόξξηςε (π.ρ. «δε ζε αγαπάσ έηζη όπσο θάλεηο», «ζα ζε δώζσ αιινύ 

λα εξεκήζσ»), κπνξεί λα πηζηέςεη όηη νηηδήπνηε θάλεη είλαη ιάζνο θαη όηη πξαγκαηηθά δελ ην αγαπάκε. Αλ 

ην ζπγθξίλνπκε ζπλερώο κε άιια παηδηά, ηόηε εληζρύνπκε ηε δήιηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα απέλαληί 

ηνπο. Τέινο, πξνζπαζνύκε λα απνθύγνπκε θαη ην άιιν άθξν, δειαδή λα θάλνπκε ό,ηη καο δεηά, γηαηί ζα 

κάζεη όηη όηαλ ζπκπεξηθέξεηαη αξλεηηθά, κπνξεί λα πεηπραίλεη ό,ηη ζέιεη. 

 Χξεηάδεηαη λα ην αθήλνπκε λα εθθξάδεηαη, θαη λα ηνπ δείρλνπκε όηη ην αθνύκε θαη ην 

θαηαιαβαίλνπκε. Να αθηεξώλνπκε ιίγν ρξόλν καδί ηνπ (όπσο λα παίδνπκε καδί, ή λα θάλνπκε κία βόιηα). 

Αλ δειεύεη ην κηθξόηεξν αδειθάθη ηνπ, ηόηε κπνξνύκε λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζηε θξνληίδα ηνπ κσξνύ, λα 

ηνλίδνπκε πόζν κνλαδηθό είλαη γηα εκάο, ελώ κπνξνύκε λα ηνπ δείμνπκε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν από 

ηόηε πνπ ήηαλ θαη ην ίδην κσξό, ώζηε λα θαηαλνήζεη όηη, όπσο ηόηε θξνληίδακε εθείλν, έηζη ηώξα 

θξνληίδνπκε ην αδειθάθη ηνπ. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα επηβξαβεύνπκε θαη λα εληζρύνπκε θάζε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πνπ ζέινπκε λα ζπλερηζηεί. 

 Όηαλ ηα παηδηά μεθηλήζνπλ λα καιώλνπλ κεηαμύ ηνπο, είλαη ζεκαληηθό λα ηα αθήζνπκε λα ηα βξνπλ 

κόλα ηνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα δπλακώζεη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε θαη ζα εληζρπζεί ε αλεμαξηεζία ηνπο. 

Αλ αλαγθαζηνύκε λα επέκβνπκε, ηόηε απνθεύγνπκε λα πάξνπκε ην κέξνο θάπνηνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

αξλεηηθέο εθθξάζεηο ή ζρόιηα. Μπνξνύκε λα θξαηήζνπκε κία ζηαζεξή ζηάζε (π.ρ. «ρξεηάδεηαη λα 

ζπλεξγαδόκαζηε», «παίδνπκε ήξεκα»), θαη λα ηνλίζνπκε ηη ζέινπκε λα θάλνπλ από εδώ θαη πέξα, θαη όρη ηη 

έθαλαλ ιάζνο. 

 Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όηη αλ δηαηεξήζνπκε ηελ εξεκία καο, ηόηε ζα κπνξέζνπκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ηελ θαηάζηαζε πην απνηειεζκαηηθά. Οη γνλείο ρξεηάδεηαη λα ειέγρνπλ πξώηνη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, γηαηί απνηεινύλ νη ίδηνη ην πξόηππν πάλσ ζην νπνίν ζα βαζίζεη ην παηδί ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ. Άιισζηε, ε δήιηα θαλεξώλεη όηη ηα παηδηά κπνξνύλ λα αγαπήζνπλ, θαη όηη θνβνύληαη 

όηη ζα ράζνπλ ηελ αγάπε καο. Χξεηάδεηαη λα ηνπο ππελζπκίδνπκε ζπρλά όηη ηα αγαπάκε θαη όηη είλαη 



κνλαδηθά γηα εκάο. Δληζρύνπκε θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη ζπλεξγαηηθή θαη πξνζπαζνύκε λα 

αλαπηύμνπκε έλα νκαδηθό πλεύκα ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα. 

 Η δήιηα είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ απνηειεί κέξνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ. Μεγαιώλνληαο 

ζηαδηαθά ην παηδί ζα κάζεη κόλν ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη όιεο απηέο ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο. Αλ, όκσο, παξαηεξήζνπκε όηη νη ζπκπεξηθνξέο είλαη πνιύ έληνλεο, ηόηε ρξεηάδεηαη λα 

θαζίζνπκε λα ζπδεηήζνπκε κε ην παηδί ηη ζθέθηεηαη θαη ηη ην πξνβιεκαηίδεη. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε κόλνη καο ην πξόβιεκα, ηόηε θαιό είλαη λα κε δηζηάζνπκε λα δεηήζνπκε 

βνήζεηα από θάπνηνλ εηδηθό. 
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