
Οικογένεια και Παραβατικότητα 

 

Η νηθνγέλεηα απνηειεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην παηδί δηακνξθώλεη ηε βάζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θαη παξαδνζηαθά έρεη ζεκαληηθόηαην ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο. Μέζα ζε απηή εκπεδώλνληαη νη θνηλσληθέο αμίεο θαη ηα πξόηππα 

ζπκπεξηθνξάο  πνπ βνεζνύλ ην παηδί ζηνλ θνηλσληθό ηνπ πξνζαλαηνιηζκό (Νόβα-

Καιηζνύλε, Μαθξή- Μπόηζαξε & Τζηκπνπθιή, 2008) νπόηε δηθαίσο απνηειεί έλαλ 

από ηνπο ηνκείο πνπ εζηίαζαλ νη κειεηεηέο. Σπγθξίλνληαο παξαβαηηθά θαη κε 

παξαβαηηθά παηδηά θαηέδεημαλ όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο νηθνγέλεηεο 

παξαβαηηθώλ παηδηώλ επηθξαηνύλ αληίμνεο ζπλζήθεο.  

 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο εγθιεκαηνιόγνπ Καηζηγαξάθε (2006) 

ζε ελελήληα πεξηπηώζεηο παξαβαηώλ , ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ έρεη κεγάιε 

επζύλε γηα ηελ εθδήισζε παξαβαηηθόηεηαο ζηνπο έθεβνπο. Σπγθεθξηκέλα, 7 ζηα 10 

παξαβαηηθά παηδηά πξνέξρνληαλ από πεξηβάιινλ κε έληνλα ραξαθηεξηζηηθά γνλετθήο 

παξακέιεζεο, ην 65% ησλ παξαβαηηθώλ παηδηώλ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε παξαβαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ από πνιύ κηθξέο ειηθίεο. Επίζεο, 

ζύκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα έξεπλα ην 78% ησλ παξαβαηηθώλ παηδηώλ βίαο πνπ 

βίσζαλ ζηελ νηθνγέλεηα πξόηππα βίαο,  παξνπζηάδνπλ κηα έληνλε ηάζε λα ηα 

κεηαθέξνπλ ζην επξύηεξν θνηλσληθό πιαίζην, θάηη πνπ έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη κία 

εθηελή αλαζθόπεζε ηνπ 1992 ησλ Malinosky- Rummell θαη Ηansen όπνπ θαηέδεημε 

όηη ηα βηώκαηα βίαο ζηε παηδηθή ειηθία απνηεινύλ έλαλ από ηνπο πξνγλσζηηθνύο 

παξάγνληεο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εθεβηθή ειηθία. Έθεβνη πνπ 

θαθνπνηήζεθαλ ζσκαηηθά ζηε παηδηθή ειηθία είλαη πηζαλόλ λα αλαπηύμνπλ βίαηε ή 

θαη κε βίαηε , παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.  

 

Μηα παιηόηεξε κειέηε ησλ νηθνγελεηαθώλ παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαβαηηθόηεηα θαηέδεημε όηη ζπλζήθεο όπσο ειιηπήο ελαζρόιεζε κε ην παηδί, 

ειιηπήο γνλετθόο έιεγρνο   (Loeber &Stouthamer-Loeber, 1986) απνηεινύλ βαζηθνύο 

πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο ζηελ εκθάληζε παξαβαηηθόηεηαο. Τα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά είλαη ζπρλά εκθαλή ζε δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο όπσο είλαη νη κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο ή αθόκε θαη ζε ιεηηνπξγηθά δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο.  

 

Οη έθεβνη κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ, ζύκθσλα κε έξεπλεο (Dornbusch, Ritter, 



Leiderman,  Roberts& Fraleigh, 1985), έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη θπξίσο ζπκπεξηθνξέο παξαβαηηθέο 

όπσο  θαηάρξεζε αιθνόι, ρξήζε λαξθσηηθώλ ή θπγή από ην ζπίηη, ζε ζρέζε πάληα 

κε ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από ηππηθή νηθνγέλεηα.  Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ όηη παηδηά πξνεξρόκελα από νηθνγέλεηεο πνπ ζπγθεθξηκέλα ν παηέξαο 

απνπζηάδεη, έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ησλ ηππηθώλ νηθνγελεηώλ (Siegman, 1966).  Οη 

κειεηεηέο όκσο δε πεξηνξίζηεθαλ  ζηε κειέηε κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ κε απνπζία 

ηνπ παηέξα. Έξεπλα ησλ Demuth θαη Brown (2004) θαηαδεηθλύεη όηη ηα παηδηά πνπ 

κεγαιώλνπλ κόλν κε παηέξα παξνπζηάδνπλ εμίζνπ κεγάια πνζνζηά παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο.  

 

Υπάξρνπλ κειεηεηέο πνπ απνδίδνπλ ηε ζεηηθή ζρέζε ηεο κνλνγνλετθόηεηαο κε ηελ 

αλάπηπμε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην γεγνλόο όηη δίλεηαη  κηθξόηεξε δπλαηόηεηα 

ζηνλ έλαλ γνλέα λα αζθήζεη έιεγρν όπσο θαη θξνληίδα (Mulkey, Lynn Crain, Robert, 

Harrington &Alexander, 1992) ελώ ζύκθσλα κε ηνλ Dornbusch θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ (1985) κεγάιν ξόιν παίδεη θαη ην γεγνλόο όηη ηα παηδηά κνλνγνλετθώλ 

νηθνγελεηώλ έρνπλ κηα ηάζε λα παίξλνπλ απνθάζεηο αλεμάξηεηεο από ηε γλώκε ηνπ 

γνλέα. Σύκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ζηηο πεξηπηώζεηο κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ  

όπνπ ε κεηέξα έρεη αλαιάβεη κόλε ηεο ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ, ε παξνπζία ελόο 

αθόκε ελήιηθα ηνπ νηθνγελεηαθνύ ή θηιηθνύ πεξηβάιινληνο έδεημε όηη θέξλεη 

κεγαιύηεξε άζθεζε ειέγρνπ θαη κείσζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο.  

 

Σεκαληηθό όκσο είλαη λα αλαθεξζεί όηη έθεβνη πνπ πξνέξρνληαη από δηαιπκέλεο 

νηθνγέλεηεο πνπ όκσο δε παξνπζηάδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο ζπγθξνύζεηο, έρνπλ 

ρακεινύο δείθηεο παξαβαηηθόηεηαο (McCord, 1997) επνκέλσο, ε δηαιπκέλε 

νηθνγέλεηα δελ απνηειεί απαξαίηεηα πξνάγγειν παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά ε 

θύζε ησλ ελδννηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ πνπ θπξηαξρνύλ. Ο γνλετθόο έιεγρνο, νη 

ηζρπξνί εζσηεξηθνί δεζκνί, ε γνλετθή επίβιεςε, ζεβαζκόο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

εθήβνπ, ε εκπηζηνζύλε θαη ε θξνληίδα, όπσο θαη ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία είλαη 

παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ εθδήισζε παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ 

(Cernkovich& Giordano, 1987).  

 

H νηθνγέλεηα αλάινγα κε ηε δνκή ηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, λαη κελ απνηειεί έλαλ 



από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο εγθιεκαηνγέλεζεο αιιά  δελ είλαη ν 

κνλαδηθόο επνκέλσο είλαη ηνπιάρηζηνλ αθνξηζηηθό λα ζεσξήζεη θάπνηνο ηελ 

νηθνγέλεηα απόιπηα ππεύζπλε γηα ηελ παξαβαηηθόηεηα ελόο εθήβνπ 

 

Με ηελ επηζηεκνληθή παξέκβαζε, ηόζν νη αλήιηθνη παξαβάηεο όζν θαη ε νηθνγελεηα 

ηνπο κπνξεί λα ζηήξηρζεί θαη λα εθπαίδεπηεί  είηε κεζσ ησλ Σρνιώλ Γνλέσλ, είηε 

κέζσ ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο.. Οη ζηόρνη κηαο ηέηνηαο παξέκβαζεο αθνξνύλ: 

 α) ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο  

β) ηελ νηθνδόκεζε θαιύηεξσλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ κέζα από ηελ ελδπλάκσζε 

ηνπ γνλετθνύ ξόινπ 

γ) ηελ παξνρή ζπλερηδόκελσλ ππεξεζηώλ γηα λα πξνιεθζεί ε επαλάιεςε ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

 

Η θαηαπνιέκεζε ζπκπησκάησλ πξν-παξαβαηηθήο ή παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ 

αλειίθνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαηά σθέιηκν θνηλσληθά ηξόπν. 
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