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ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Α. Καμάρη, Γ. Α. Κουγιουμτζής 

 

Περίληψη  

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η επισκόπηση της φύσης των 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών και των προκλήσεων που προξενούνται σε 

όλο το ηλικιακό φάσμα της ανάπτυξης των ατόμων, από την παιδική ηλικία 

έως την αυξημένων απαιτήσεων περίοδο της ενηλικίωσης. Προσεγγίζονται 

οι ψυχοκοινωνικές δυσχέρειες που τείνουν να εκδηλώνονται στα παιδιά 

αυτά, η διαφοροποίηση ως προς την εκδήλωσή τους ανάλογα με το φύλο, σε 

συνάφεια προς τις εμπειρίες και τον ρόλο των γονέων. Επιπλέον, 

αποτυπώνονται οι αποκλίσεις στη συμπεριφορά και οι παραβατικές ατραποί 

που συχνά ακολουθούν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, καθώς επίσης και οι 

υποστηρικτικές παρεμβάσεις και στρατηγικές διαχείρισης προβλημάτων 

στην οικογένεια και στη σχολική τάξη. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ΔΕΠ-Υ, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, αποκλίνουσα 

συμπεριφορά, παρεμβάσεις, στρατηγικές 

 

1. Εισαγωγή 

Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές συγκροτούν ένα σύνολο κλινικών 

συμπτωμάτων και καταστάσεων που ξεκινούν την εμφάνισή τους στην 
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ηλικία των 5 ετών περίπου, σε ποσοστό 5-9% των παιδιών, και συνοδεύουν 

το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής, επιδεινώνοντας σημαντικά την 

ποιότητά της, καθώς επιβαρύνουν ποικίλες πτυχές της ανάπτυξης και της 

λειτουργικότητας, σε επίπεδο κοινωνικό, επαγγελματικό, ακαδημαϊκό και 

προσωπικό (Lamsal, Finlay, Whitehurst, & Zwicker, 2020). Τα άτομα 

αυτά, λόγω των κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν (Herring et al., 2006), έχουν αυξημένες πιθανότητες 

εκδήλωσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς με στοιχεία αντικοινωνικότητας, 

οδηγούμενα συχνά στην ατραπό της παραβατικότητας (Hughes, 2015). Για 

τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου θα προσεγγιστούν η ΔΕΠ-Υ και οι 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ως δύο αντιπροσωπευτικές διαταραχές 

της παιδικής ηλικίας (Klaiman, Fernandez-Carriba, Hall, & Saulnier, 2015˙ 

Price & Raffelsbauer, 2012), καθώς δεν στοιχειοθετούν απλώς δύο 

διαγνώσεις, αλλά –όπως θα περιγραφεί και στις ακόλουθες ενότητες– 

επιφέρουν δυσκολίες στα επόμενα στάδια της ζωής των ατόμων, με 

ενδεχόμενο τον κίνδυνο ανάδυσης κοινωνικής δυσλειτουργίας (Greene et 

al., 1996˙ Klaiman, Fernandez-Carriba, Hall, & Saulnier, 2015). 

 

2. Νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

2.1 Η ζωή με νευροαναπτυξιακές διαταραχές από την παιδική ηλικία 

έως την ενηλικίωση 

Εκτιμάται ότι το 10% των παιδιών προσβάλλεται από νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές, όπως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα 

(ΔΕΠ-Υ), Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), αναπτυξιακή 

διαταραχή του συντονισμού και μαθησιακές δυσκολίες (Gillberg, 2010). Η 

ΔΕΠ-Υ αποτελεί για τις ΗΠΑ την πιο συχνή διάγνωση διαταραχής σε 

παιδιά από τη δεκαετία του 1960 (Smith, 2017) και μία από τις 

συνηθέστερες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, με ποσοστό συχνότητας 
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εμφάνισης 3-7% παγκοσμίως σε παιδιά σχολικής ηλικίας (American Psy-

chiatric Association, 2000). Για το χρονικό διάστημα 2003-2011 ο δείκτης 

διάγνωσης αυξήθηκε αγγίζοντας το 42%, φθάνοντας στην Αμερική η ΔΕΠ-

Υ να αφορά το 11% (6,4 εκατομμύρια) των παιδιών από 6 έως 17 ετών 

(Wesemann & Van Cleve, 2018), σε σχέση με το 1,7% ( 1 παιδί στα 59) 

που ισχύει για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Hyman, Levy, & 

Myers, 2019). H ηλικία έναρξής της τοποθετείται μεταξύ των 3-5 ετών 

(Barkley, 2006: 248), με το 25% των παιδιών να λαμβάνουν διάγνωση πριν 

τη συμπλήρωση των 6 χρόνων (Schlack, Mauz, Hebebrand, & Hoelling 

2014). Λόγω των συμπτωμάτων απροσεξίας, υπερκινητικότητας και 

παρορμητικότητας, η διαταραχή επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό την 

κοινωνική λειτουργικότητα των παιδιών και τη σχολική επίδοση, ενώ τα 

συμπτώματα εξακολουθούν να απασχολούν και στα μετέπειτα στάδια της 

ανάπτυξης έως και την ενηλικίωση (Fischer, Barkley, Edelbrock, & Small-

ish, 1990˙ Mannuza, Klein, Bessler, Malloy, & Hynes, 1997) στα δύο τρίτα 

των παιδιών που διαγιγνώσκονται με ΔΕΠ-Υ (Cherkasova, Sulla, Dalena, 

Pondé, & Hechtman, 2013). 

Στην περίπτωση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, που 

λογίζονται ως διαταραχές που ακολουθούνται από ένα φάσμα 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (Sofologi et al., 2020), αρκετά παιδιά 

διαφεύγουν της διάγνωσης μέχρι το τέταρτο έτος (Sussman, 1999) και 

ορισμένες φορές και σε πιο προχωρημένη ηλικία (Blumberg et al., 2013). 

Στα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος παρατηρείται μια 

γενικότερη αναπτυξιακή υστέρηση και η απόπειρα διάγνωσης σε πολύ 

μικρές ηλικίες αποτελεί μία πρόκληση, καθώς τα συμπτώματα σε πολύ 

μικρά παιδιά, εξαιτίας της συνολικής υστέρησης και της δυσκολίας ως 

προς την επικοινωνία, συχνά παραπέμπουν στη νοητική καθυστέρηση ή 

στην αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου (Shulman, Rice, Morrier, & Esler, 
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2020). Επίσης, ως διαταραχή παρουσιάζει ετερογένεια ως προς την κλινική 

της εικόνα με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα η διάγνωση κατά 

την παιδική ηλικία να χρειάζεται επανεκτίμηση στην περίοδο ενηλικίωσης 

(Shulman et al., 2020). 

 

2.1.1 Αντιμέτωποι με τις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής 

Αρκετά άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, ενώ διαθέτουν ικανό 

νοητικό δυναμικό και συχνά άνω του μέσου όρου, δεν καταφέρνουν να 

αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά τόσο στο επαγγελματικό πεδίο και στη 

διαμόρφωση ζωτικών κοινωνικών σχέσεων όσο και στις ανάγκες που 

απορρέουν στην καθημερινότητά τους, όταν αυτές απαιτούν την επιτυχή 

κατάκτηση αναγκαίων κοινωνικών δεξιοτήτων (Klaiman et al., 2015). 

Σημαντικά προβλήματα άγχους, κατάθλιψης και ύπνου αντιμετωπίζουν ως 

ενήλικες τα άτομα με ΔΕΠ-Υ, τα οποία επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής 

τους και εντοπίζονται στον επαγγελματικό τομέα και στη συγκρότηση 

σταθερών διαπροσωπικών σχέσεων (Agarwal, Goldenberg, Perry, & Ishak, 

2013). Τα άτομα με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν αστάθεια στην προσωπική τους 

ζωή, που αντανακλάται στην επικίνδυνη ερωτική δραστηριότητα, η οποία 

ξεκινά σε αρκετά νεαρή ηλικία, χωρίς λήψη μέτρων προφύλαξης, με 

ποικίλες εναλλαγές ερωτικών συντρόφων και κίνδυνο πολλαπλών 

κυήσεων (Flory, Molina, Pelham, Gnagy, & Smith, 2006˙ Sarver, McCart, 

Sheidow, & Letourneau, 2014). Οι γυναίκες με ΔΕΠ-Υ νιώθουν αδύναμες 

να διαχειριστούν σύνθετες καταστάσεις και συχνά παραιτούνται, καθώς 

επίσης έχουν την τάση να κατηγορούν τον εαυτό τους για τις τακτικές που 

ακολουθούν (Crawford, 2003). 

Επιπρόσθετα, αποκλίσεις στη σεξουαλική συμπεριφορά 

παρουσιάζονται και στα άτομα που παρουσιάζουν Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος, εξαιτίας της αδυναμίας τους να εναρμονιστούν με τις 
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κοινωνικές απαιτήσεις, στις γυναίκες σε μικρότερο βαθμό, εκδηλώνοντας 

συχνά αδιάφορη στάση, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις 

υπερσεξουαλικότητα και παραφιλικές φαντασιώσεις (Castellini, Rellini, 

Appignanesi, Pinucci, & Fattorini, 2018˙ Schöttle, Briken, Tüscher, & 

Turner, 2017). Από τη μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Gaeth, Levin, Jain, & Data, EVB, 

2016) διαπιστώνεται ότι τα άτομα αυτά εμπλέκονται λιγότερο σε 

επικίνδυνες κοινωνικά συμπεριφορές και τείνουν περισσότερο σε 

επικίνδυνες συμπεριφορές ηθικού χαρακτήρα. Παράγοντες, όπως το 

μειωμένο εύρος και η ασυνήθιστη φύση των ενδιαφερόντων, καθώς και η 

ελλειμματική ενσυναισθητική ικανότητα που πιθανόν οδηγεί σε 

παρερμηνείες κατά τις κοινωνικές συναναστροφές, ενισχύουν τη ροπή 

στην παραβατικότητα, ενώ στον αντίποδα η συμμόρφωση στους κανόνες 

και η τήρηση του ορθού αποτελούν προστατευτικές παραμέτρους (Rutten, 

Vermeiren, & Van Nieuwenhuizen, 2017).  

Η άσκηση των γονεϊκών καθηκόντων για αρκετούς ενήλικες με 

συμπτώματα ΔΕΠ-Υ αποτελεί μία πραγματική πρόκληση, καθώς η 

αδυναμία προσοχής και αυτορρύθμισης έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά 

τους να απαντούν με ζεστασιά και να ανιχνεύουν με ευαισθησία τις 

ανάγκες των παιδιών. Συχνά, οι γονείς εμφανίζονται ασυνεπείς ως προς τη 

γραμμή που ακολουθούν αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων τους 

και, εξαιτίας της δυσκολίας ελέγχου, άλλοτε υιοθετούν σκληρές μεθόδους 

πειθαρχίας και άλλοτε εμφανίζονται επιτρεπτικοί και χαλαροί στα 

αιτήματα και τις επιθυμίες των παιδιών (Park, Hudec, & Johnston, 2017). 

Η ανεπαρκής επίλυση των προβλημάτων οδηγεί πολλές φορές τους γονείς 

στη βίωση του αισθήματος της επικράτησης του χάους στο σπίτι, όταν τα 

συμπτώματά τους βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Οι μητέρες βιώνουν την 

ανεπάρκειά τους ως προς το πεδίο της πειθαρχίας και της διαχείρισης των 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%26%23x000f6%3Bttle%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29398933
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αρνητικών συναισθημάτων των παιδιών, ομοίως και οι πατέρες οι οποίοι 

τείνουν να εμπλέκονται στα ζητήματα των παιδιών σε μικρότερο βαθμό 

(Mokrova, O’Brien, Calkins, & Keane 2010). 

Συνακόλουθα, η έρευνα σε γονείς με Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος είναι ιδιαίτερα περιορισμένη (Polk, Crockford, Blakiemore, Al-

lison, & Baron-Cohen, 2020˙ Rogers, Lepherd, Ganguly, & Jacob-Rogers, 

2017). Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα σε 355 μητέρες με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος παρουσιάζει ότι έχουν εμφανείς δυσκολίες με το 

μεγάλωμα του παιδιού, ενώ δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες 

του νοικοκυριού και στην κοινωνικοποίηση του παιδιού (Polk et al., 2020). 

Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους, δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη περαιτέρω 

υποστήριξης και καθοδήγησης από υπηρεσίες και επαγγελματίες υγείας 

και εκπαιδευτικούς, και ότι αισθάνονται πίεση λόγω των δυσκολιών στην 

επικοινωνία. Οι μητέρες ένιωθαν τη μητρότητα ως μία συνθήκη που τις 

περιορίζει και αισθάνονταν ανησυχία για το πώς θα κριθεί από τους άλλους 

η γονεϊκή τους επάρκεια. Όμως, παρά τις αντιξοότητες, το 85% θεωρούσαν 

ότι μέσω της μητρότητας εισέπρατταν ανταμοιβή. 

 

2.2 Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες των παιδιών με νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές 

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ έρχονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο του στίγματος 

που προκύπτει από την ελλιπή γνώση σχετικά με την εν λόγω διαταραχή 

και εκλαμβάνονται αρκετές φορές ως τεμπέλικα, με προβληματική 

συμπεριφορά και επιθετικά (Kooij et al., 2010) και ενοχλητικά στις 

κοινωνικές τους σχέσεις (Abikoff et al., 2002). Τα παιδιά αυτά 

αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών και ακαδημαϊκών 

δυσκολιών που αντανακλάται αφενός στην εκδήλωση επιθετικών 

αντιδράσεων, στη μειωμένη ικανότητα αυτορρύθμισης και ενσυναίσθησης 
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και αφετέρου στις συχνές φιλονικίες με άτομα της οικογένειας και 

συνομήλικους, ενώ διαπιστώνονται αρκετές απουσίες από το σχολείο και 

συχνά περιστατικά αποφυγής προσέλευσης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

(Classi, Milton, Ward, Sarsour, & Johnston, 2012). Πρόσφατη μελέτη των 

Vish & Stofi (2020) παρουσιάζει πως τα παιδιά με διαπιστωμένες 

δυσλειτουργικές σχέσεις με συνομηλίκους, συμπτώματα άγχους και 

κατάθλιψης έχουν 4 έως 8 φορές περισσότερες πιθανότητες να απέχουν για 

κάποιο χρονικό διάστημα από το σχολείο. 

Η συμπεριφορά των παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

διέπεται πολλές φορές από ευερεθιστότητα, η οποία συνδέεται με την 

εκδήλωση μελλοντικής κατάθλιψης (Eyre et al., 2019). Τα προβλήματα 

στη γλωσσική ικανότητα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα πρόγνωσης συναισθηματικών δυσκολιών για τα 

επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της εφηβείας (Spaulding Plante, 

Vance, 2008).Τόσο τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ όσο και με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος έχουν υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, και 

κινδυνεύουν με περιθωριοποίηση, λόγω της αδυναμίας τους να τηρήσουν 

τους κοινωνικούς κανόνες και των ελλειμμάτων στην επικοινωνία ( Dov-

gan & Mazurek, 2019˙ Scandurra et al., 2019). Ωστόσο, οι εκδηλούμενες 

δυσκολίες στη συμπεριφορά των παιδιών αυτών δεν οφείλονται 

αποκλειστικά στην ύπαρξη των νευροαναπτυξιακών διαταραχών, αλλά 

προκύπτουν ως απόρροια της συνήθους συννοσηρότητας (Halvorsen et al., 

2019). Πολλά παιδιά με ΔΕΠ-Υ βιώνουν παράλληλα αυτιστικά 

συμπτώματα και ένας μεγάλος αριθμός παιδιών αντιμετωπίζει 

συνυπάρχουσες δυσχέρειες όπως Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, τικ, 

μαθησιακές δυσκολίες και πάνω από το 50% των παιδιών εμφανίζει 

συμπτώματα αναπτυξιακής διαταραχής του συντονισμού (Selinus et al., 

2015). Συνήθεις είναι και οι διατροφικές διαταραχές, που εντοπίζονται πιο 
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έντονα στα κορίτσια κατά την εφηβεία και παραμένουν με αυξητικές 

τάσεις στην ενήλικη ζωή (Levin & Rawana, 2016).  

Η συννοσηρότητα της ΔΕΠ-Υ με τις Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος συναντάται σε ποσοστό συχνότητας 20-60% (Grzadzinski et al., 

2011˙ Scandurra et al., 2018) και των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος 

με συνύπαρξη ΔΕΠ-Υ σε ποσοστό 30-80% (Rommelse, Geurts, Franke, 

Buitelaar, & Hartman, 2011˙ Scandurra et al., 2018). Η συνάντηση των 

συμπτωμάτων των δύο διαταραχών μπορεί να προξενήσει σύγχυση στους 

επαγγελματίες υγείας, οδηγώντας αρκετές φορές σε καθυστερημένη ή 

εσφαλμένη διάγνωση (Salley, Gabrielli, Smith, & Braun, 2015). Μάλιστα, 

συνύπαρξη των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος με τη ΔΕΠ-Υ 

επιβαρύνει σημαντικά κάθε πεδίο της λειτουργικότητας και της 

προσαρμοστικής ικανότητας των παιδιών σχολικής ηλικίας, ενώ σε αυτή 

την κατηγορία παιδιών εμφανίζονται σημαντικά ελλείμματα, ως προς το 

νοητικό δυναμικό (Scandurra et al., 2018) αλλά και προβλήματα ως προς 

τον ύπνο (Reynolds, Patriquin, Alfano, Loveland, & Pearson, 2017˙ Sadeh, 

Pergamin, & Bar-Haim, 2006). Επίσης, το 55% των παιδιών εκδηλώνει 

σύνδρομο Tourette με ακόλουθες δυσκολίες, όπως τα ξεσπάσματα θυμού, 

αϋπνιών, ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, εναντιωτικής προκλητικής 

διαταραχής, διαταραχής διάθεσης και συχνού αυτοτραυματισμού 

(Spencer, Biederman, & Wilens, 1999). 

Η έρευνα των Selinus et al. (2015) σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές καταδεικνύει ότι στην εφηβεία παρατηρούνται αυξημένα 

ποσοστά αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (66,3%), 

όπως επίσης και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακή 

διαταραχή συντονισμού, ενώ στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ σημειώθηκαν υψηλά 

ποσοστά προβλημάτων στο σχολείο 36,9%. Προβλήματα εσωτερίκευσης 

(νευρικότητα, φόβος, αγωνία, θλίψη και ψυχοσωματικά προβλήματα) 
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εντοπίστηκαν στα παιδιά που παρουσιάζουν Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος (29,6%), ενώ από τους συμμετέχοντες το 28% δηλώνει πως 

καταναλώνει αλκοόλ και το 14,9% εμπλέκεται στη χρήση ουσιών, 

φθάνοντας τελικά στο 41,1% των παιδιών με ΔΕΠ-Υ που δηλώνει ότι 

λειτουργεί παραβατικά με το 31,6% να προβαίνει σε βίαιες πράξεις. 

 

2.3 Η εκδήλωση της ΔΕΠ-Υ και των Διαταραχών Αυτιστικού 

Φάσματος ανάλογα με το φύλο 

Η ΔΕΠ-Υ εμφανίζεται δύο φορές συχνότερα στα αγόρια (Levin et al., 

2016˙ Willcutt, 2012) από ό,τι στα κορίτσια, τα οποία εκδηλώνουν κατά 

κύριο λόγο συμπτώματα απροσεξίας και εσωτερίκευσης, που αρκετές 

φορές δεν γίνονται αντιληπτά, συγκριτικά με τα αγόρια που είναι 

περισσότερο υπερκινητικά και ενεργούν με επιθετικό τρόπο (Levin et al., 

2016). Τα κορίτσια βιώνουν υψηλότερα ποσοστά άγχους, 

αυτοτραυματισμού και αυτοκτονιών κατά την εφηβεία (Hinshaw et al., 

2012), ενώ τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη τάση στην καταστρατήγηση των 

κανόνων (Skogli, Teicher, Andersen, Hovik, & Øie, 2013). Στο 

ακαδημαϊκό πεδίο, τα κορίτσια εκδηλώνουν πιο ήπιες μαθησιακές 

δυσκολίες, που αρκετές φορές διαφεύγουν της προσοχής και κατ’ 

επέκταση καθυστερούν τη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ (Mowlem et al., 2019). 

Η έρευνα των Mahendiran et al. (2019: 804) σε παιδιά με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος και ΔΕΠ-Υ παρουσιάζει ότι τα κορίτσια με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος παρουσίασαν μικρότερη δυσλειτουργία 

ως προς την πρώιμη κοινωνική συμπεριφορά, ενώ δείχνουν περισσότερο 

παθητικά και ευάλωτα σε συναισθηματικού τύπου προβλήματα (άγχος και 

κατάθλιψη), σε σχέση με τα αγόρια τα οποία, όπως παρατηρείται και στη 

ΔΕΠ-Υ, είναι επιρρεπή σε επιθετικής έκφρασης αντιδράσεις, με 

συμπτώματα υπερκινητικότητας και αυξημένα επίπεδα επαναληπτικής 
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συμπεριφοράς, που εγείρουν ανησυχία και προβληματισμό στους γονείς 

και στους εκπαιδευτικούς (Werling & Geschwind, 2013). 

 

3. Η διάσταση της παραβατικότητας 

3.1 Το προφίλ του παραβατικού παιδιού 

Η παρουσία απόκλισης στη συμπεριφορά του παιδιού, η απόρριψη από 

συνομηλίκους, ο συγχρωτισμός του με συνομήλικα αποκλίνοντα άτομα και 

οι δυσκολίες ορθής άσκησης της γονεϊκής μέριμνας αποτελούν σημαντικό 

προβλεπτικό παράγοντα ανάπτυξης παραβατικής συμπεριφοράς (Snyder, 

Schrepferman, Bullard, McEachern, & Patterson, 2012). Η έρευνα σε 

ανήλικους παραβάτες (MacRae, Bertrand, Paetsch, & Hornick, 2008) 

αποκάλυψε ότι η πλειοψηφία τους είναι αγόρια 16 ετών, με συνήθη 

δραστηριότητα την πρόκληση βλαβών ξένης περιουσίας. Τα αγόρια έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε αδικήματα σε βάρος τρίτου, 

ενώ τα κορίτσια, τα οποία συγκριτικά με τα αγόρια παρουσιάζουν σε πολύ 

μικρότερο βαθμό επιθετικότητα στην εφηβεία και σταθερή αντικοινωνική 

συμπεριφορά (Snyder, Schrepferman, Bullard, McEachern, & Patterson, 

2012), συμμετέχουν συχνότερα σε επεισόδια που προξενούν υλικές ζημίες. 

Τα παιδιά που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβάσεις ξεκινούν νωρίτερα 

ηλικιακά την πορεία τους στην αντικοινωνική δράση, με κορύφωση την 

ηλικία των 14 χρόνων, αντιμετωπίζοντας σοβαρό ενδεχόμενο σύλληψης, 

λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς, φυγής και χρήσης ουσιών, ενώ τα 

παιδιά με χρόνια παραβατικότητα καταφεύγουν ευκολότερα στη χρήση 

βίας ή όπλων. Επιπροσθέτως, διατηρούν φιλικές σχέσεις με μεγαλύτερα 

ηλικιακά άτομα, τις οποίες συνήθως η οικογένεια δεν εγκρίνει, όπως 

επίσης συχνή είναι και η συμμετοχή των ανηλίκων σε συμμορίες που 

υποκαθιστούν τον ρόλο της οικογένειας και αυτός είναι ένας λόγος που τα 

παιδιά είναι απρόθυμα να αποσχιστούν από το περιβάλλον αυτό. Άλλος 
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Α .  Κ α μ ά ρ η ,  Γ .  Α .  Κ ο υ γ ι ο υ μ τ ζ ή ς  
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λόγος είναι ότι οι νόρμες που καθορίζουν τις ομάδες είναι εναρμονισμένες 

με τις δικές τους, καθιστώντας αυτές «φιλόξενο χώρο» για τα παιδιά από 

όπου αντλούν ενίσχυση και επιβεβαίωση, με συνέπεια την περαιτέρω 

ώθηση στην απόκλιση της συμπεριφοράς τους (Weiss et al., 2005). 

Επιπρόσθετα, στο σχολείο εκδηλώνουν επιθετικές αντιδράσεις, 

εκφοβίζοντας και παρενοχλώντας τους συμμαθητές τους, με επίπτωση την 

κατ’ εξακολούθηση αποβολή τους, ενώ οι περισσότερες παραβατικές 

πράξεις σημειώνονται σε ώρες που τα παιδιά θεωρητικά βρίσκονται στο 

σχολείο. 

Η παραπάνω έρευνα αντανακλά με ευκρίνεια τα χαρακτηριστικά και 

το μοτίβο ζωής των εφήβων με αντικοινωνική συμπεριφορά. Μάλιστα, οι 

έρευνες αποτυπώνουν μία ισχυρή σύνδεση της ΔΕΠ-Υ με την 

παραβατικότητα, καθώς μελέτες σε πληθυσμούς με παραβατική δράση 

αποκαλύπτουν υψηλά ποσοστά νόσησης που φθάνουν το 50% στους 

ενήλικες (Haapasalo & Hämäläinen, 1996˙ Lindgren et al., 2002˙ 

Rösler, Retz, Retz-Junginger, Hengesch, & Schneider, 2004), ενώ 

ιδιαίτερα υψηλός είναι και ο δείκτης παραβατικότητας των ανηλίκων με 

ΔΕΠ-Υ (Goel, 2009), αγγίζοντας ενδεικτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο το 

45% (Young & Goodwin, 2010) και με μεγάλη πιθανότητα να 

διατηρήσουν την αντικοινωνική τους δράση και στη μετέπειτα ζωή (Sibley 

et al., 2010). Η έρευνα σε 198 άνδρες κρατούμενους στη Σκωτία 

αποκαλύπτει ότι το ένα τέταρτο παρουσιάζει συμπτώματα ΔΕΠ-Υ και το 

14% εκδήλωνε επίμονα συμπτώματα της διαταραχής, ενώ συγκριτικά με 

κρατούμενους χωρίς ΔΕΠ-Υ ήταν 2,5 χρόνια νεότεροι, όταν έλαβαν την 

πρώτη τους καταδικαστική απόφαση, καθώς επίσης διέθεταν υψηλότερα 

ποσοστά στην εξακολουθητική παραβατική συμπεριφορά. Επιπλέον, τα 

άτομα με ΔΕΠ-Υ είχαν σε σημαντική συχνότητα ιστορικό χρήσης ουσιών, 

αλκοόλ και ναρκωτικών, που συνδέονταν με αδικήματα οικονομικού 
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κινήτρου, ενώ διαπιστώθηκε πως η ύπαρξη της ΔΕΠ-Υ συσχετίζονταν 

στενότερα από τη χρήση ουσιών με βίαιες παραβατικές ενέργειες (Young 

& Goodwin, 2010).  

Οι παράγοντες που συνεπικουρούν διαμορφώνοντας ένα ευρύτερο 

πλαίσιο αιτιών και συχνά τα άτομα αυτά ενδίδουν σε επικίνδυνες 

δραστηριότητες και συμπεριφορές είναι αρχικά η ίδια η φύση της 

διαταραχής, η οποία κατά κύριο λόγο περιστέλει την ικανότητα 

αυτοέλεγχου (Barkley, 1997). Tα άτομα με ΔΕΠ-Υ δεν εκτίθενται 

συνειδητά σε συνθήκες επισφαλείς για τα ίδια ή τρίτους, ωστόσο η 

εμπλοκή τους προκύπτει είτε από τη μη ορθή αξιολόγηση του κίνδυνου και 

του οφέλους στις επιλογές τους είτε εξαιτίας της υπερεκτίμησης των 

δυνατοτήτων τους (Shoham, Sonuga-Barke, Aloni, Yaniv, & Pollak, 2016) 

είτε επειδή θεωρούν τις επιλογές αυτές δελεαστικές ή ασφαλείς στην 

επιδίωξή τους να πειραματιστούν σε νέες εμπειρίες, μέσα από τις οποίες 

θα βιώσουν δυνατά συναισθήματα (Dekkers, van Bergen, & Jansen, 2019). 

 

3.2 Παρεμβάσεις πρόληψης της παραβατικής συμπεριφοράς 

Τα προγράμματα παρέμβασης σε ανήλικους παραβάτες είναι πολύτιμα, 

γιατί συμβάλλουν στην άμβλυνσση του φαινομένου της παραβατικότητας 

και προωθούν την κοινωνική αποκατάσταση και ανάπτυξη των ατόμων. 

Τα προληπτικά μέτρα κατά της παραβατικότητας, σύμφωνα με τον Green-

wood (2008), δεν προφυλάσσουν μόνο τις ζωές των νέων από την 

αχρήστευση, αλλά και προλαμβάνουν την έναρξη της παραβατικής 

σταδιοδρομίας στην ενήλικη ζωή, μειώνοντας έτσι το βάρος του 

εγκλήματος για τα θύματα και την κοινωνία. Σημαντικοί προγνωστικοί 

παράγοντες εκδήλωσης παραβατικότητας σε ωριμότερα στάδια της 

ανάπτυξης του ατόμου εντοπίζονται σε ενδείξεις αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία, με την εμπλοκή σε συχνές διαμάχες, 
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χρήση ψεύτικων ισχυρισμών, κλοπές, άσκηση σωματικής βίας σε βάρος 

άλλων παιδιών, βανδαλισμών (Yoshikawa, 1995), μυστικότητα, άρνηση, 

εξαπάτηση (Snyder et al., 2012), εκδήλωση παρορμητικής, ευερέθιστης 

και εγωκεντρικής συμπεριφοράς, ροπή σε επικίνδυνες ενέργειες, αποφυγή 

των σύνθετων στόχων και των πνευματικά απαιτητικών ενασχολήσεων, 

και εστίαση σε σωματικές δραστηριότητες (Unnever, Cullen, & Pratt, 

2003). 

Οι παράγοντες κινδύνου που συνεπικουρούν στην εκδήλωση της 

παραβατικότητας στα παιδιά αφορούν στην οικονομική δυσχέρεια των 

οικογενειών, στη μονογονεϊκότητα (Yoshikawa, 1995), στη διαβίωση σε 

συνθήκες παραμέλησης, άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, συγκρούσεων 

και αποκλίνουσας συμπεριφοράς των γονέων (Weatherburn, 2001), χρήση 

ουσιών (Barnes, Welte, & Hoffman, 2002˙ Fergusson & Horwood, 2000˙ 

Junger, Stroebe, & van der Laan, 2001), όπως επίσης και υφιστάμενη 

προβληματική στις σχέσεις με συνομηλίκους και ως προς την ικανότητα 

επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων (Beelmann & Lösel, 2005). Στον 

αντίποδα, ως προστατευτικοί παράγοντες με δυναμική να αποσοβήσουν 

την αντικοινωνική δράση θεωρούνται η θρησκευτικότητα, ο σταθερός 

τόπος διαμονής και οι συσφιγμένες σχέσεις με συγγενείς (Özbay, 2005). Η 

προσπέλαση των εμποδίων στο πεδίο των κοινωνικών συναλλαγών 

επιτυγχάνεται με την κατάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που 

αναφέρονται στην καλλιέργεια της ικανότητας πρόσκλησης τρίτων για 

συνεργασία, εκκλήσεις για βοήθεια, αλλά και των κοινωνικογνωστικών 

ικανοτήτων, όπως ο μη επιθετικός τρόπος αντίληψης σε συγκρουσιακές 

περιστάσεις και καλλιέργεια ικανοτήτων αυτοελέγχου (Beelmann & Lösel, 

2006). 

Από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα παρέμβασης είναι αυτά που 

περιλαμβάνουν επισκέψεις στο σπίτι, ειδικότερα με εστίαση σε έφηβες 
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εγκύους, που διατρέχουν οι ίδιες και τα παιδιά τους κίνδυνο λόγω 

κοινωνικοοικονομικών αντιξοοτήτων (Greenwood, 2008). Το Syracuse 

University Family Development Program αποσκοπεί στο να υπηρετήσει τις 

ανάγκες των παιδιών μέσω της αντιμετώπισης δυσχερειών των γονέων και 

αφορά στην παροχή προς τους γονείς ημερήσιας φροντίδας (διατροφής, 

ασφάλειας, υγείας, ενίσχυσης γονεϊκών δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης 

στοργικών σχέσεων γονέα-παιδιού και συμβουλευτικών προγραμμάτων σε 

οικονομικής φύσεως θέματα και ζητήματα επαγγελματικής απασχόλησης) 

καθώς επίσης και εβδομαδιαίων επισκέψεων κατ’ οίκον, που ξεκινούν πριν 

τη γέννηση του παιδιού και η διάρκειά του καλύπτει τις ανάγκες μέχρι την 

έναρξη της σχολικής ζωής (Besharov, Germanis, Higney, & Call, 2011). 

 

3.3. Προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας 

Ενώ οι περισσότεροι σχεδιασμοί πρόληψης είναι εστιασμένοι στην παιδική 

ηλικία και στην εφηβεία, τα προγράμματα αυτά έχουν μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα στη συμπεριφορά. Perry Preschool Program: Πρόκειται για 

έναν συνδυασμό προσχολικής εκπαίδευσης για τα παιδία 3-4 ετών που 

έχουν αυξημένες πιθανότητες αντικοινωνικής συμπεριφοράς και 

περιλαμβάνουν επισκέψεις στο σπίτι με τη συμμετοχή γονέων και παιδιών, 

και προγράμματα εντατικής εκπαίδευσης γονέων. Τα παιδιά που 

εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα αξιολογούνται εκ νέου στις ηλικίες 

των 14, 19, 27 και 40 ετών. Το πρόγραμμα αποδείχθηκε αποτελεσματικό, 

καθώς από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα στην ηλικία των 40 ετών 

το 28% υπέστη κράτηση σε σύγκριση με το 52% του δείγματος ελέγχου 

(Yoshikawa, 1995). 

Όσον αφορά στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως εφήβους, τα 

προγράμματα παρεμβάσεων που ακολουθούνται με θετικά αποτελέσματα 

είναι η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, οι συνεδρίες ατομικής 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yoshikawa+H&cauthor_id=8835514
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45 

συμβουλευτικής, τα προγράμματα συμπεριφορικής θεραπείας (Cécile & 

Born, 2009˙ McCord, 2003) και πολυσυστημικής θεραπείας (multi sys-

temic therapy), που απευθύνονται στους νεαρούς παραβάτες και τις 

οικογένειές τους, αποβλέποντας στην περιστολή των δυσχερών 

συμπεριφορών, στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ομηλίκων και στην 

ενίσχυση της λειτουργικότητας της οικογένειας (Henggeler, 2011). 

Το σχολείο διαδραματίζει σημαντικά υπεύθυνο ρόλο στη 

διαπαιδαγώγηση των ατόμων, καθώς περιβάλλει –μέσω της εκπαίδευσης– 

την «εύπλαστη» λόγω ανάπτυξης παιδική ηλικία και έχει καθοδηγητική 

λειτουργία στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης, συνεισφέροντας στην 

ευόδωση κοινωνικών αλλαγών. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πολυπληθές 

περιβάλλον όπου είναι δυνατή η ανίχνευση των αποκλινουσών και 

παραβατικών συμπεριφορών (Omaji, 2000). Το σχολείο, λοιπόν, μπορεί να 

λειτουργήσει αποτρεπτικά τόσο στην εκδήλωση όσο και στην παγίωση 

αντικοινωνικών και επιθετικών ενεργειών, μέσω της διαμόρφωσης μίας 

σταθερής και κανονιστικά ρυθμισμένης σχολικής ρουτίνας ως προς τις 

διαδικασίες εντός της τάξης, τη συμμετοχή και τη συμπεριφορά των 

μαθητών, αλλά και την επιβράβευση και την ενθάρρυνση της έκφρασης 

των παιδιών (Wasserman, Miller, & Cothern, 2000). Οι παράγοντες 

κινδύνου που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον και ευθύνονται για 

την εκδήλωση και την παγίωση της παραβατικότητας είναι: η πιθανή 

σχολική αποτυχία, ο ήδη αυξημένος δείκτης παραβατικότητας του 

σχολείου (συμβάλλει κυρίως στη δημιουργία νέων θυμάτων), οι δυσμενείς 

σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη 

και οι σχολικές τιμωρητικές πρακτικές (Özbay, 2005). 
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3.4 Παρεμβάσεις πρόληψης της παραβατικότητας στο σχολικό 

περιβάλλον 

Για την ηλικιακή αυτή ομάδα προβλέπονται δομημένες δραστηριότητες 

στην παιδική χαρά, πριν το σχολείο, με εποπτευόμενη συμμετοχή των 

παιδιών σε ομαδικά παιχνίδια. Στη διαδικασία εντάσσονται διαλείμματα 

για τα παιδιά που δεν τηρούν τους κανόνες και η παρέμβαση 

αποβλέπει στη μείωση της επιθετικότητας. Επιπλέον, για τα μεγαλύτερα 

παιδιά ενδείκνυται η συμβουλευτική συμπεριφοράς, η εντατική 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς, η οποία πραγματοποιείται 

εβδομαδιαίως, μέσω ολιγομελών συνεδριών με τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών, εστιάζοντας στην επίδοση, την 

προετοιμασία για το σχολείο και τη συμπεριφορά (Catalano, Loeber & 

McKinney, 1999). Επίσης, ιδιαίτερα αποτελεσματικά είναι τα 

προγράμματα ηθικής διαπαιδαγώγησης που μεταλαμπαδεύουν στους 

μαθητές την αξία του νόμου και τη συμβολή του στη διασφάλιση της 

ισορροπίας και της κοινωνικής αρμονίας. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων διαπιστώνεται ότι είναι 

πιο αποτελεσματικές σε μικρότερα παιδιά (Wasserman et al., 2000). 

Οι ανήλικοι παραβάτες εντός του πλαισίου μίας ομάδας που 

αντιστέκονται με σθένος στις αλλαγές και θεωρείται ότι μέσω της 

αντικοινωνικής δράσης καταφέρνουν να πετύχουν όσα αδυνατούν με 

αποδεκτούς τρόπους είναι δύσκολοι στη διαχείριση. Αναμφίβολα, η 

αναγκαία παρέμβαση αποκατάστασης είναι μία δύσκολη υπόθεση, καθώς 

χωρίς τη θεραπευτική διαμεσολάβηση το ποσοστό υποτροπής εκτιμάται 

ότι φθάνει το 60-80% (Cécile et al., 2009). 
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4. Συμπεράσματα 

Οι γονείς που διαπιστώνουν ότι η συμπεριφορά των παιδιών τους ενέχει 

στοιχεία παραβατικότητας ή εγείρει προβληματισμούς είναι επωφελές να 

ζητήσουν την υποστήριξη που χρειάζονται, προβαίνοντας κατά τους 

Wasserman et al. (2000) σε: 

• Μία ξεκάθαρη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ορθής 

συμπεριφοράς. 

• Οριοθέτηση του παιδιού, με την τήρηση κανόνων και ποινές που 

θα συναποφασιστούν, όταν αυτοί αθετούνται. 

• Διάκριση μεταξύ επιτρεπτών και μη επιτρεπτών συμπεριφορών. 

• Διερεύνηση του ιστορικού της παιδικής συμπεριφοράς και 

εντοπισμό των συνθηκών που προκαλούν αναστάτωση ή δυσμενείς 

αντιδράσεις. 

• Εκφορά επαίνων και παροχή ανταμοιβών για την ορθή 

συμπεριφορά του παιδιού. 

• Ενδυνάμωση της σχέσης γονέα-παιδιού, μέσω του παιχνιδιού και 

της κοινής συμμετοχής τους σε δραστηριότητες από τις οποίες 

αντλούν αμοιβαία ευχαρίστηση. 
 

Οι γονείς υποστηρικτικά μέσω της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ 

των παιδικών αιτημάτων και της ανταπόκρισής τους σε αυτά θα μπορέσουν 

να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προξενούν οι αποκλίνουσες 

συμπεριφορές. Μάλιστα, με την υιοθέτηση του γονεϊκού στιλ του 

αυθεντικού γονέα στην όλη διαδικασία διαπαιδαγώγησης του παιδιού, θα 

προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του με φροντίδα και 

ζεστασιά, χωρίς ωστόσο να παραμελούν την εποπτεία της συμπεριφοράς 

του (Vidal & Woolard, 2016). 
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57 

Rommelse, N. N., Geurts, H. M., Franke, B., Buitelaar, J. K., & Hartman, 

C.A. (2011). A review on cognitive and brain endophenotypes that 

may be common in autism spectrum disorder and attention-deficit/hy-

peractivity disorder and facilitate the search for pleiotropic 

genes. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35(6), 1363-1396.  

Rösler, M., Retz, W., Retz-Junginger, P., Hengesch, G., Schneider, M., 

Supprian, T., Schwitzgebel, P., Pinhard, K., Dovi-Akue, N., Wender, 

P., & Thome, J. (2004). Prevalence of attention deficit-/hyperactivity 

disorder (ADHD) and comorbid disorders in young male prison in-

mates. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 

254: 365-371. 

Russell, A. E., Ford, T., & Russell, G. (2017). The relationship between 

financial difficulty and childhood symptoms of attention deficit/hyper-

activity disorder: a UK longitudinal cohort study. Social Psychiatry 

and Psychiatric Epidemiology, 53(1), 33-44. 

Rutten, A. X., Vermeiren, R. R. J. M., & Van Nieuwenhuizen, C. 

(2017). Autism in adult and juvenile delinquents: a literature review. 

Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11(1), 11-45. 

Sadeh, A., Pergamin, L., & Bar-Haim, Y. (2006). Sleep in children with 

attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of poly-

somnographic studies. Sleep Medicine Reviews, 10,381-398. 

Salley, B., Gabrielli, J., Smith, C. M., & Braun, M. (2015). Do communi-

cation and social interaction skills differ across youth diagnosed with 

autism spectrum disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder, or 

dual diagnosis? Research in Autism Spectrum Disorders, 20, 58-66. 

Sarver, D. E., McCart, M. R., Sheidow, A. J., & Letourneau, E. J. 

(2014). ADHD and risky sexual behavior in adolescents: Conduct 

problems and substance use as mediators of risk. Journal of Child Psy-

chology and Psychiatry, 55(12), 1345-1353. 
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