
Χαρακτηριστικά των παιδιών που Εκφοβίζουν – Συμβουλές στους 

γονείς! 
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Α΄Θεσσαλονίκης 

 

 

 

• Παρουσιάζουν επιθετικότητα και μια εύκολη προσφυγή στη βίαιη συμπεριφορά 

• Συνήθως διαθέτουν σωματική δύναμη ή/ και ανάγκη για κυριαρχία 

• Χαμηλές κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

• Μειωμένη ικανότητα αυτοελέγχου & τήρησης κανόνων και ορίων 

• Μειωμένη αυτοεκτίμηση & χαμηλή αυτό-εικόνα, αλλά δείχνουν μια διογκωμένη  

αυτοεικόνα 

• Συναισθηματική Ανωριμότητα -Συναισθήματα Ανασφάλειας & Δειλίας 

• Ανάγκη για προσοχή 

• Έλλειψη εν-συναίσθησης ( λόγω διάσχισης) 

• Διαταρακτικότητα- Παρορμητικότητα- Έλλειψη αίσθησης του μέτρου 

• Χαμηλή Σχολική Επίδοση  

 Εάν δεν ληφθεί άμεσα η κατάλληλη φροντίδα υπάρχουν αυξημένα ποσοστά να εμφανίζουν 

μελλοντικά ζητήματα όπως: 

• Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών  

• Προβλήματα με το νόμο στην ενήλικη ζωή (Olweus 1993) 



• Σοβαρές δυσκολίες στη δημιουργία & διατήρηση  θετικών σχέσεων στην ενήλικη 

ζωή (Oliver, Hoover& Hazler 1994) 

• Κατάθλιψη & σκέψεις αυτοκτονίας (Hazler 1996, Trider 2000) 

Οπότε, και τα παιδιά αυτά, όπως και οι οικογένειες τους, χρήζουν συστηματικής 

ψυχολογικής υποστήριξης! 

Σημείωση: Συστήνεται από την διεθνή βιβλιογραφία, ειδικά για τα παιδιά, να μην 

χρησιμοποιείται ο όρος Θύτης/Διώκτης/ Νταής ή Εκφοβιστής, για την αποφυγή του 

στιγματισμού του ίδιου του ανήλικου και σε μια προσπάθεια αλλαγής και στήριξης του 

παιδιού που εκφοβίζει, που συχνά έχει υπάρξει και το ίδιο, θύμα κάποιας μορφής 

προγενέστερης κακοποίησης. 

Συμβουλές στους Γονείς του παιδιού που εκφοβίζει: 

• Σταματήστε την αμέσως μόλις παρατηρήσετε επιθετική συμπεριφορά του παιδιού 

σας προς άλλα παιδιά. 

• Εξηγήστε του ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι αποδεκτή και ότι ο αντίκτυπος στα 

άλλα παιδιά είναι πολύ σοβαρός. 

• Μάθετε στο παιδί σα τρόπους επίλυσης συγκρούσεων που δεν περιλαμβάνουν βία! 

Επίσης διδάξετε τους πώς να ζητούν αυτό που θέλουν με ευγενικό τρόπο! 

• Μη χτυπάτε τα παιδιά ως τιμωρία για την επιθετική τους συμπεριφορά, για να μη 

τους διδάσκετε ακριβώς αυτό που θέλετε να αποφύγετε. Προτιμήστε την αφαίρεση 

προνομίων ως μέτρο πειθαρχίας. 

• Επικοινωνήστε με το σχολείο και συζητήστε με τον εκπαιδευτικό για την 

αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς του παιδιού σας. 

• Επαινείτε και ενισχύετε το παιδί σας κάθε φορά που επιδεικνύει συνεργατικές και 

φιλικές συμπεριφορές προς άλλα παιδιά! 

• Ελέγχετε συχνά το παιδί σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιστρέψει σε 

επιθετικές συμπεριφορές. 

• Αν οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές συνεχίζονται, αναζητήστε στήριξη ειδικού! 
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