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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Σκοπός του βιβλίου αυτού -το οποίο έχει έκταση 487 
σελίδων- είναι να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο τόσο 
για τον φοιτητή όσο και για τον επαγγελµατία κλινικό 
παιδοψυχολόγο, οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και 

να κατανοήσουν σε βάθος το πλαίσιο µέσα στο οποίο εκδηλώνονται οι διαταραχές 
συµπεριφοράς της παιδικής ηλικίας, οι οποίες επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία του 
ατόµου. Μέσα από τα 19 κεφάλαια του βιβλίου τα οποία κατανέµονται σε πέντε µέρη, οι 
συγγραφείς του βιβλίου επιστρατεύοντας την πολύχρονη ερευνητική και κλινική τους 
εµπειρία στο χώρο της διάγνωσης και θεραπευτικής αντιµετώπισης των αναπτυξιακών 
διαταραχών και στηριζόµενοι στα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα από τη διεθνή 
βιβλιογραφία, παρουσιάζουν όλο σχεδόν το φάσµα των διαταραχών συµπεριφοράς της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται βασικά οι διαταραχές οι 
οποίες, σύµφωνα µε το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM- IV, συνήθως διαγιγνώσκονται για 
πρώτη φορά κατά τη βρεφική, παιδική ή εφηβική ηλικία. Παρουσιάζονται επίσης ορισµένα 
προβλήµατα, όπως για παράδειγµα η παχυσαρκία, τα οποία δεν αναφέρονται ως αυτοτελείς 
διαγνωστικές κατηγορίες στο DSM-IV αλλά αποτελούν συχνά την γενεσιουργό αιτία 
σοβαρών προβληµάτων για τα παιδιά και τους εφήβους. Η κάθε διαταραχή αποτελεί 
ξεχωριστό κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζονται η κλινική εικόνα της διαταραχής, τα 
διαγνωστικά της κριτήρια, η επιδηµιολογία, η αιτιολογία καθώς επίσης και η θεραπευτική της 
αντιµετώπιση. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τρόπο µε τον οποίο η ύπαρξη κάποιας 
διαταραχής επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία του ατόµου.  
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