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Περίληψη 

Οι έρευνες σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ έχουν οδηγήσει στην κυρίαρχη άποψη ότι πρόκειται 

για μία χρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή με νευροφυσιολογικό και γενετικό 

υπόβαθρο. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη μία διαρκής και εκτεταμένη διαμάχη γύρω από το 

θέμα αυτό, καθώς μια μειονότητα της επιστημονικής κοινότητας αμφισβητεί το 

γεγονός ότι πρόκειται για πραγματική διαταραχή. Σε αυτό το άρθρο, συζητούνται τα 

κύρια επιχειρήματα όσων αμφισβητούν την πραγματική οντότητα της ΔΕΠ-Υ. 

Παρουσιάζονται η θεωρία «κυνηγού-γεωργού», η υπόθεση ότι η ΔΕΠ-Υ είναι ένα 

«πολιτισμικό κατασκεύασμα» ή μία «εφεύρεση της φαρμακοβιομηχανίας», καθώς και 

ορισμένες απόψεις στα πλαίσια του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Για κάθε μία 

από αυτές τις θεωρίας θα παρατεθούν  αντεπιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η ΔΕΠ-

Υ είναι μια πραγματική διαταραχή με μακροπρόθεσμες καταστροφικές συνέπειες στη 

ζωή των ατόμων εάν δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα. 

 

 

Εισαγωγή 

Η ΔΕΠ-Υ είναι μία χρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή με 

νευροφυσιολογικό και γενετικό υπόβαθρο [1]. Χαρακτηρίζεται  κυρίως από ένα 

επίμονο και αναπτυξιακά ακατάλληλο μοτίβο απροσεξίας, παρορμητικότητας και 

υπερκινητικότητας. Εξαιτίας αυτών των πυρηνικών ελλειμμάτων, τα άτομα με ΔΕΠ-

Υ εκδηλώνουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και στην παρατεταμένη διατήρηση της 

προσοχής τους, στον έλεγχο των παρορμήσεων καθώς και στη ρύθμιση της 

συμπεριφοράς τους με βάση συγκεκριμένους κανόνες [2]. Αυτά τα πρωτογενή 

συμπτώματα εκδηλώνονται κυρίως κατά τη διάρκεια δομημένων δραστηριοτήτων οι 

οποίες απαιτούν πνευματική προσπάθεια, έχουν επαναληπτικότητα, δεν διεγείρουν το 

ενδιαφέρουν του ατόμου και δεν συνοδεύονται από ισχυρά εσωτερικά ή εξωτερικά 

κίνητρα [2]. 

 

Επιχειρήματα ενάντια στην «πραγματική ύπαρξη» της ΔΕΠ-Υ 

H διαμάχη σχετικά με την οντότητα της ΔΕΠ-Υ ξεκίνησε τη δεκαετία του 

1970 και κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1990 στη βάση της διαπίστωσης ότι η 

                                                 
1
 Μετάφραση του άρθρου με τίτλο “Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Real Disorder 

throughout the Lifespan”, στο JSM Pediatrics and Child Health, 4(3), 1-3. 

https://www.jsmcentral.org/Pediatrics/jsmpch955814.php 
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διάγνωση της ΔΕΠ-Υ στις Η.Π.Α. και η συνεπακόλουθη χορήγηση φαρμακευτικής 

αγωγής για την αντιμετώπισή της αυξήθηκαν κατά περίπου πέντε φορές [4]. Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ΔΕΠ-Υ είναι ένα κατασκεύασμα που 

προωθεί τα συμφέροντα της φαρμακευτικής βιομηχανίας [5]. Άλλοι υποστηρίζουν ότι 

η ΔΕΠ-Υ είναι ένα «πολιτισμικό κατασκεύασμα», το οποίο απορρέει από την κακή 

γονική ανατροφή και το ακατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα [6,7]. Κάποιοι ειδικοί 

ισχυρίζονται ότι η αιτιολογία της δεν είναι ξεκάθαρη, ότι η διάγνωσή της στηρίζεται 

σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και ότι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των 

θεραπευτικών παρεμβάσεων δεν έχουν επιβεβαιωθεί [8,9]. Τέλος, ο Szasz 10], o 

οποίος είναι ευρύτατα γνωστός για τις αντιψυχιατρικές του τοποθετήσεις, 

υποστηρίζει πως η ΔΕΠ-Υ έχει επινοηθεί από τους ψυχιάτρους προκειμένου να 

δώσουν μια ιατρική ερμηνεία σε ορισμένα αντικοινωνικά χαρακτηριστικά των 

ανθρώπων. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η ΔΕΠ-Υ «εφευρέθηκε, δεν 

ανακαλύφθηκε». Μία άλλη άποψη, στα πλαίσια του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, 

είναι αυτή η οποία υποστηρίζει ότι η ΔΕΠ-Υ αποτελεί μέρος κυβερνητικών σχεδίων, 

σε μια προσπάθεια άσκησης «κοινωνικού ελέγχου για την αποκλίνουσα 

συμπεριφορά» [11]. 

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες θεωρίες για τη ΔΕΠ-Υ είναι η θεωρία 

«κυνηγού-γεωργού», η οποία διατυπώθηκε από τον Hartmann [12] και βασίζεται στη 

θεωρία της εξέλιξης. Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι η ΔΕΠ-Υ έχει τις ρίζες της στην 

προσαρμογή των μελών των κοινωνιών που απαρτίζονται από κυνηγούς-

τροφοσυλλέκτες εν όψει της ανάπτυξης των γεωργικών κοινωνιών. Ειδικότερα, ο 

Hartmann υποστήριξε ότι τα άτομα με ΔΕΠ-Υ φαίνεται να έχουν διατηρήσει 

ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που ήταν απαραίτητα για την επιβίωση την εποχή 

που οι άνθρωποι ήταν κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες. Για παράδειγμα, η παρορμητική 

συμπεριφορά, η αυξημένη κινητικότητα, η αναζήτηση του καινούριου, η γρήγορη 

εναλλαγή του επίκεντρου της προσοχής και η συχνή ανάληψη ρίσκου ήταν 

απαραίτητα στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε μια εποχή όπου οι πρόγονοί 

μας αγωνίζονταν να επιβιώσουν σε σκληρές και αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Οι κυνηγοί έπρεπε να αντιλαμβάνονται τις ενδείξεις της λείας τους και των κινδύνων 

και ήταν υποχρεωμένοι να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις. Αυτή ήταν μία εμπειρία 

που διέγειρε τις αισθήσεις τους, κατά την οποία η υπερκινητικότητα και η 

παρορμητικότητα, δύο πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ, ήταν ευεργετικά. 

Ωστόσο, με την εξέλιξη της γεωργίας ως τρόπο ζωής, και αργότερα με τη 

βιομηχανοποίηση, διαφορετικά χαρακτηριστικά ήταν απαραίτητα για την επιβίωση. 

Οι αγρότες έπρεπε να δουλεύουν οργανωμένα για να μεγιστοποιήσουν τη σοδιά τους. 

Ο Hartmann υποθέτει ότι τα άτομα με ΔΕΠ-Υ διατήρησαν ορισμένα από τα 

παλαιότερα χαρακτηριστικά των κυνηγών, τα οποία όμως δεν είναι πλέον ευνοϊκά για 

την αποτελεσματική προσαρμογή στο περιβάλλον [12]. Επομένως, σύμφωνα με αυτή 

τη θεωρία, η συχνή εκδήλωση της ΔΕΠ-Υ αντιπροσωπεύει μορφές συμπεριφοράς οι 

οποίες είναι γενικά φυσιολογικές αλλά γίνονται δυσπροσαρμοστικές σε νέα 

εξελικτικά περιβάλλοντα όπως η τυπική σχολική τάξη.  
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 Στη βάση της θεωρίας αυτής, οι Jensen και συνεργάτες [13] αντιμετωπίζουν 

τη ΔΕΠ-Υ ως μια «διαταραχή της προσαρμογής» και επισημαίνουν πως πολλές 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις δεν είναι δυνατό να αξιολογούνται 

ως «συμπτώματα» κάποιας διαταραχής αλλά ως προσαρμοστικές αντιδράσεις στις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η ίδια άποψη υιοθετείται από επιστήμονες οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι η ΔΕΠ-Υ αποτελεί έναν εξελικτικό μηχανισμό ο οποίος αυξάνει τη 

δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα στον πληθυσμό [14]. Επομένως, αποτελεί 

μια παραλλαγή της ιδιοσυγκρασίας, η οποία έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο άτομο 

λόγω της έλλειψης ανοχής της κοινωνίας στις ατομικές διαφορές. 

 

Επιχειρήματα υπέρ της «πραγματικής ύπαρξης» της ΔΕΠ-Υ 

Κατά την εκτίμησή μας, οι απόψεις και θεωρίες που παρουσιάστηκαν μέχρι 

τώρα μπορούν εύκολα να αμφισβητηθούν. Σχετικά με την ισχυρισμό ότι η ΔΕΠ-Υ 

είναι μία «εφεύρεση της φαρμακευτικής βιομηχανίας», υποστηρίζουμε ότι η 

κατάχρηση της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε ορισμένες περιπτώσεις δεν 

αναιρεί την ύπαρξη της διαταραχής αλλά καταδεικνύει την κακή πρακτική που 

ακολουθούν ορισμένοι ειδικοί [7]. Η υπερβολική χρήση της φαρμακευτικής αγωγής 

για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ της αμφισβήτησης 

της ύπαρξης της ΔΕΠ-Υ αυτής καθαυτής. 

Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η ΔΕΠ-Υ είναι ένα «πολιτισμικό ή πολιτικό 

κατασκεύασμα», μπορούμε να αναφερθούμε σε επιδημιολογικές μελέτες που έχουν 

γίνει σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και οι οποίες οδηγούν σε παρόμοια 

συμπεράσματα με αυτές που διεξάγονται στο δυτικό κόσμο, υποστηρίζοντας έτσι τη 

διαπολιτισμική εγκυρότητα της ΔΕΠ-Υ ως διαταραχής [15]. Επιπλέον, εάν η ΔΕΠ-Υ 

ήταν ένα κοινωνικό κατασκεύασμα το οποίο είχε τη βάση του στις υπερβολικές 

απαιτήσεις της κοινωνίας και του σχολείου από τα παιδιά, τότε θα επηρέαζονταν όλα 

τα παιδιά [7]. Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί ότι η ΔΕΠ-Υ εμφανίζεται σε όλες τις 

κοινωνικές τάξεις. Φυσικά, οι πολιτισμικοί παράγοντες μπορούν αναμφίβολα να 

επηρεάσουν τον βαθμό στον οποίο η ΔΕΠ-Υ θεωρείται ως πρόβλημα από την 

εκάστοτε κοινωνία, αλλά αυτό δεν αναιρεί την πραγματική ύπαρξή της. 

Σε αυτούς που αναφέρονται στην περιορισμένη αντικειμενικότητα ως προς τη 

διάγνωση της ΔΕΠ-Υ και στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των θεραπευτικών 

παρεμβάσεων, θα πρέπει να επισημάνουμε πως οι αδυναμίες αυτές δεν αφορούν μόνο 

στη ΔΕΠ-Υ αλλά στο σύνολο σχεδόν των διαταραχών οι οποίες συζητούνται στα 

πλαίσια της ψυχοπαθολογίας. Επομένως, στη βάση αυτής της συλλογιστικής, 

ολόκληρος ο κλάδος της ψυχοπαθολογίας θα έπρεπε να αμφισβητείται επίσης. 

Οι εξελικτικές θεωρίες από την άλλη πλευρά δεν παρέχουν επαρκείς 

αποδείξεις ώστε να γίνουν ευρύτερα αποδεκτές. Παρέχουν, ωστόσο, ένα ενδιαφέρον 

θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αλληλεπίδραση 

ορισμένων γενετικών χαρακτηριστικών του ατόμου με τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογή ή σε 

δυσλειτουργία [16].  
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Οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την πραγματική ή μη ύπαρξη της ΔΕΠ-Υ 

δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Όπως λένε 

χαρακτηριστικά οι Thapar, Cooper, Eyre, & Langley [17], «μπορεί να μην μας αρέσει 

η γενετική, αλλά όταν προκύπτουν νέα στοιχεία, χρειάζεται να τα καταλαβαίνουμε 

και να τα αξιολογούμε, προκειμένου να είμαστε ικανοί να επικοινωνούμε και να 

διευκρινίζουμε τα ευρήματα στις οικογένειες που ρωτούν». 

Συνοψίζοντας, ορισμένες από τις απόψεις που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα 

και οι οποίες αμφισβητούν την ύπαρξη της ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν μία λανθασμένη 

διχοτόμηση ανάμεσα σε κοινωνικές/μη βιολογικές και βιολογικές ερμηνείες της. 

Ωστόσο, αυτές οι δύο διαστάσεις δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν. Οι 

ψυχοκοινωνικές αντιξοότητες μπορούν να οδηγήσουν σε βιολογικές αλλαγές, 

επηρεάζοντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τέτοιου είδους αλλαγές μπορούν με τη σειρά 

τους να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τις ψυχοκοινωνικές αντιξοότητες που 

αντιμετωπίζει ένα άτομο. Τα περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελούν 

ένα πολύπλοκο αμάλγαμα κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι 

συνεπιδρούν και αλληλεπιδρούν με δυναμικό τρόπο [18]. Άλλωστε, οι περισσότερες 

σύγχρονες θεωρίες για την αιτιοπαθογένεση της ΔΕΠ-Υ έχουν απομακρυνθεί από 

μονοδιάστατα βιολογικά μοντέλα και δίνουν έμφαση στον ρόλο των πρώιμων 

εμπειριών στη διαμόρφωση του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου. 

Επιπλέον, η συζήτηση για την αναγνώριση ή αμφισβήτηση της ΔΕΠ-Υ ως 

κλινικής οντότητας, επικεντρώνεται κατά βάση στη φαρμακευτική αγωγή, 

παραγνωρίζοντας τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Στο σημείο αυτό 

πραγματοποιείται ένα μεθοδολογικό ατόπημα. Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η 

αναγνώριση της ύπαρξης μιας διαταραχής από τις παρεμβάσεις που επιλέγονται για 

την αντιμετώπιση και διαχείρισή της. Η χρήση της φαρμακευτικής αγωγής στα παιδιά 

εγείρει αναμφισβήτητα πολλούς προβληματισμούς. Η υπερδιάγνωση της διαταραχής 

στη βάση ιδιοτελών οικονομικών συμφερόντων και η συνεπακόλουθη κατάχρηση της 

χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής αποτελούν ανήθικες και απολύτως καταδικαστέες 

πρακτικές. Ωστόσο, ο τρόπος χρήσης των αποτελεσμάτων της επιστήμης είναι ένα 

διαφορετικό θέμα από τα ίδια τα αποτελέσματα της επιστήμης [16]. 

Τέλος, ο σεβασμός των ατομικών διαφορών αποτελεί βασική και θεμελιώδη 

αρχή. Τα παιδιά δικαιούνται να τους δίνονται οι ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τις 

ιδιαίτερες ικανότητές τους, να ακολουθήσουν τις κλίσεις τους και να αναπτύξουν τα 

ταλέντα τους. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό όμως όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες που τα εμποδίζουν να αναπτύξουν πλήρως την προσωπικότητά τους, να 

αποκτούν γνώσεις και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά. Ο σεβασμός των 

ατομικών διαφορών σημαίνει αναγνώριση των διαφορών αυτών, αξιοποίηση των 

δυνατών σημείων του ατόμου και ενδυνάμωση των αδύνατων. 

 

Συμπέρασμα 

Αν εξετάσουμε τις ειδικότητες των υποστηριχτών των βασικών θεωριών 

αμφισβήτησης της ΔΕΠ-Υ, θα κατανοήσουμε από ποια σκοπιά προσεγγίζει ο καθένας 

το θέμα. Ο Gordon Tait είναι κοινωνιολόγος. O Thomas Szasz είναι ψυχαναλυτής. Ο 

Thom Hartmann είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας και πολιτικός 
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σχεδιαστής. Πιστεύουμε ότι είναι εύκολο να φιλοσοφεί κανείς από την οπτική του 

κοινωνιολόγου, του συγγραφέα, ακόμη και του ψυχαναλυτή σχετικά με την ύπαρξη ή 

μη της ΔΕΠ-Υ και των καταστροφικών συνεπειών των απαιτητικών κοινωνιών και 

των κακών εκπαιδευτικών συστημάτων στη μάθηση και τη συμπεριφορά των 

παιδιών. Ωστόσο, οι άνθρωποι που δεν έχουν  βιώσει από κοντά την αγωνία των 

γονέων που έχουν παιδιά με ΔΕΠ-Υ και των ενηλίκων που αγωνίζονται να 

διαχειριστούν τις δυσκολίες που προκύπτουν από την ύπαρξη της διαταραχής,  

μπορούν πραγματικά να φιλοσοφούν ατελείωτα για το κατά πόσον η ΔΕΠ-Υ είναι 

υπαρκτή ή φανταστική διαταραχή.  

Κατά την εκτίμησή μας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δίνεται η διάγνωση της 

ΔΕΠ-Υ σε άτομα τα οποία απλώς παρουσιάζουν τη συμπτωματολογία της 

διαταραχής αλλά ταυτόχρονα δεν αντιμετωπίζουν καμία δυσκολία στην καθημερινή 

τους λειτουργικότητα και μπορούν να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στο 

περιβάλλον τους. Στις περιπτώσεις όμως όπου η συμπτωματολογία της ΔΕΠ-Υ 

περιορίζει σημαντικά την καθημερινή τους λειτουργικότητα και τους δημιουργεί 

δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τότε η απόδοση της διάγνωσης και η παροχή εμπειρικά-

τεκμηριωμένης θεραπευτικής παρέμβασης αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή. 

 

Συμπληρωματικό απόσπασμα από το βιβλίο της Κ. Μανιαδάκη και του Ε. Κάκουρου 

Η Διαχείριση της ΔΕΠ-Υ (2016, σελ. 68-69). 

 

«Η κόρη της κυρίας Μαρίας διαβάζει ατελείωτες ώρες κάθε απόγευμα 

προκειμένου να προετοιμαστεί για τα μαθήματα της Α΄ Δημοτικού. Ο γιος του κυρίου 

Γιάννη δεν έχει κανέναν φίλο γιατί πειράζει και χτυπάει τα άλλα παιδιά. Η δασκάλα 

του παιδιού της κυρίας Αγγελικής την καλεί κάθε εβδομάδα στο σχολείο να της 

παραπονεθεί για τη συμπεριφορά του και οι άλλες μαμάδες τη σχολιάζουν αρνητικά 

για τη συμπεριφορά του παιδιού της, θεωρώντας την υπεύθυνη. Ο γιος του κυρίου 

Αντρέα εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 του χρόνια και μπαινοβγαίνει στις φυλακές 

ανηλίκων. Η τριαντάχρονη κόρη της κυρίας Σοφίας δε μπορεί να στεριώσει εύκολα 

σε καμία σχέση και σε καμία δουλειά. Όλοι εμείς που έχουμε γνωρίσει την κυρία 

Μαρία, τον κύριο Γιάννη, την κυρία Αγγελική, τον κύριο Αντρέα την κυρία Σοφία 

και τα παιδιά τους, δεν αναρωτιόμαστε αν η ΔΕΠ-Υ υπάρχει ή όχι γιατί τη βλέπουμε 

μπροστά μας καθημερινά και αναγνωρίζουμε τις συνέπειές της.  

Επίσης, όταν ορισμένα παιδιά που παρακολούθησαν θεραπευτικό πρόγραμμα 

στο παρελθόν γιατί έλαβαν τη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ έρχονται μετά από χρόνια να μας 

επισκεφτούν και να μας ευχαριστήσουν, ως φοιτητές Πανεπιστημίου, ως 

επαγγελματίες, ως νέοι γονείς, ως άνθρωποι που ακολούθησαν μία υγιή διαδρομή και 

είχαν θετική πορεία στη ζωή τους, τότε ευγνωμονούμε με τη σειρά μας την επιστήμη 

που προόδευσε τόσο ώστε να μπορούμε πλέον να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε 

τη ΔΕΠ-Υ και να παρεμβαίνουμε έγκαιρα ώστε να προλαμβάνουμε και να 

αντιμετωπίζουμε τις αρνητικές της συνέπειες στη λειτουργικότητα και την ποιότητα 

ζωής των ατόμων με τη διαταραχή.» 
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