
1 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

«Νευροεγκληματολογία: 

Η Νευροβιολογία της εγκληματικής συμπεριφοράς» 

“Neurocriminology: the Neurobiology of criminal behavior”. 

της Μαρίας-Χριστίνας Φούκα 

 

Υποβλήθηκε για την εκπλήρωση μέρους των απαιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών: 

«Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» 

Θεσσαλονίκη 2020 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Ντινόπουλος, καθηγητής Ανατομικής, 

Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Α.Π.Θ. 

 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 

1. Αθανάσιος Ντινόπουλος, καθηγητής Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας 

του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

2. Μαρία-Ελένη Κοσμίδου, καθηγήτρια Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης του 

Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

3. Γρηγόρης Σίμος, καθηγητής Εξελικτικής Ψυχοπαθολογίας του Τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 



2 

 

 

 Ευχαριστίες  

 Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον υπεύθυνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 

καθηγητή κ. Λάζαρο Τριάρχου, τον οποίο δε τυγχάνει να είχα καθηγητή και στις προπτυχιακές μου 

σπουδές, διότι μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με το σπουδαίο, πολυδιάστατο και διαρκώς 

επίκαιρο κόσμο των Νευροπιστημών. 

 Επίσης, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον καθηγητή κ. Αθανάσιο Ντινόπουλο για την άμεση και 

πολύτιμη βοήθεια του στη συγγραφή της εργασίας μου και για όλες εκείνες τις πολύτιμες γνώσεις που 

μας πρόσφερε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την καθηγήτρια κα 

Μαρία-Ελένη Κοσμίδου και τον καθηγητή κ. Γρηγόρης Σίμος, οι οποίοι δέχτηκαν να γίνουν μέλη της 

τριμελούς επιτροπής της παρούσας εργασίας. 

 

 

 Περίληψη 

 

Η Νευροεγκληματολογία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος ανάμεσα στην Ψυχολογία, τις 

Νευροεπιστήμες και την Εγκληματολογία, ο οποίος ασχολείται με τις βιολογικές βάσεις των 

εγκληματικών συμπεριφορών. Η παρούσα διπλωματική εργασία θα εστιάσει περισσότερο στη 

γενετική προδιάθεση και στους νευροχημικούς μηχανισμούς τέτοιων συμπεριφορών, ενώ 

παράλληλα θα ασχοληθεί και με τις νευροανατομικές και λειτουργικές ανωμαλίες που τις 

προκαλούν. Παράλληλα, θα γίνουν αναλυτικές αναφορές σε ευρήματα νευροφυσιολογικών και 

νευρολειτουργικών μελετών καθώς και σε νευροαπεικονιστικές μεθόδους. 

 

Αρχικά, παρατίθεται μία μικρή εισαγωγή στην εγκληματική συμπεριφορά, όπως, ο ορισμός 

της, το σύνολο των συμπεριφορικών συμπτωμάτων που περικλείει και η συννοσηρότητα της με 

άλλες ψυχικές διαταραχές. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις απαρχές της 

Νευροεγκληματολογίας και σε ευρήματα που οδήγησαν την κλασική Εγκληματολογία να στραφεί 

προς την κατανόηση των βιολογικών παραγόντων των εγκληματικών πράξεων. 

 

Έπειτα, αναλύονται τα δεδομένα των ολοένα αυξανόμενων μελετών που αναδεικνύουν 

τις γενετικές καταβολές τέτοιων συμπεριφορών (μελέτες διδύμων και οικογενειών), ενώ θα 

παρατεθούν ενδελεχώς οι γονιδιακοί παράγοντες (αναφορές σε γονότυπο) που ευθύνονται για τη 

γενετική μεταβίβαση. Μετά από μία σύντομη αναφορά σε προγεννητικές, μεταγεννητικές και 

περιβαλλοντικές επιδράσεις, δίνεται βάση στη δράση συγκεκριμένων ορμονών και 

νευροδιαβιβαστών, πιο συγκεκριμένα στη συγκέντρωση της σεροτονίνης, της ντοπαμίνης, της 
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νορεπινεφρίνης, του γλουταμινεργικού οξέος, του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και 

πολλών νευροπεπτιδίων σε από πάνω προς τα κάτω (top-down) και από κάτω προς τα πάνω 

(bottom-up) συστήματα ελέγχου του εγκεφάλου, στην αμυγδαλή και στον ιππόκαμπο.  

 

Συνεχίζοντας, συντελείται μία διεξοδική αναφορά σε περιοχές του εγκεφάλου με 

δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες, ενώ μετέπειτα τονίζονται ιδιαίτερα η έλλειψη 

ενεργοποίησης στον προμετωπιαίο φλοιό, η μειωμένη δραστηριότητα της αμυγδαλής, η υψηλή 

ενεργοποίηση μέρους του μεταιχμιακού συστήματος και η δυσλειτουργία της οπίσθιας μοίρας 

της έλικας του προσαγωγίου. 

 

Τέλος, αναλύονται οι μέθοδοι νευροαπεικόνισης που χρησιμοποιούνται μέχρι αυτή τη 

στιγμή για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση όλων των παραπάνω δεδομένων, ενώ στη 

συνέχεια θα παρατεθούν οι μέχρι στιγμής τρόποι φαρμακολογικής θεραπείας. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των μελλοντικών κατευθύνσεων στο πλαίσιο της έρευνας 

και τις ιδέες για μελλοντική επέκταση των μεθόδων παρέμβασης. 

 

 

 Abstract 

Neurocriminology is an interdisciplinary field between Psychology, Neuroscience and 

Criminology, which deals with the biological basis of criminal behavior. This dissertation will 

focus more on the genetic predisposition and neurochemical mechanisms of such behaviors, 

while also dealing with the neuroanatomical and functional abnormalities that cause them. At the 

same time, detailed reports will be made on findings of neurophysiological and neurofunctional 

studies as well as on neuroimaging methods. 

 

We will start with a brief introduction to criminal behavior, that is, its definition, the set 

of behavioral symptoms it includes, and its comorbidity with other mental disorders. Next, we 

will refer to the beginnings of Neurocriminology and the findings that led classical Criminology 

to turn to the understanding of the biological factors of criminal acts. 

 

Next, we will analyze the data of the increasing studies that highlight the genetic origins 

of such behaviors (studies of twins and families), while the genetic factors (genotype references) 

responsible for genetic transmission will be listed in detail. After a brief review of prenatal, 

postnatal and environmental effects, we will focus on the action of specific hormones and 

neurotransmitters, more specifically the concentration of serotonin, dopamine, norepinephrine, 
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glutamic acid, globamic acid, gamma-aminobutyric acid in top-down and bottom-up control 

systems of the brain, the amygdala and the hippocampus. 

 

Continuing, there will be a detailed report on areas of the brain with structural and 

functional abnormalities and then we will focus on the lack of activation in the prefrontal cortex, 

decreased amygdala activity, high activation of part of the parietal system and dysfunction of the 

posterior part of the cingulate gyrus. 

 

Finally, we will analyze the neuroimaging methods used so far to locate and map all of 

the above data, and then list the current pharmacological treatment methods. We will close with 

the presentation of the future directions in the context of the research and the ideas for the future 

extension of the intervention methods. 
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 Εισαγωγή 

 

Υπάρχουν τρία θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με το έγκλημα, τα οποία έχουν 

απασχολήσει τις κοινωνίες ανά καιρούς: 

1. Γιατί οι άνθρωποι εκδηλώνουν εγκληματική συμπεριφορά; 

2. Μπορούμε να προβλέψουμε την εγκληματική συμπεριφορά; 

3. Τι πρέπει να κάνουμε με αυτούς που διαπράττουν εγκλήματα; 
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Η εγκληματική συμπεριφορά και η επιθετικότητα αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα 

δημόσιας υγείας. Ένα μεγάλο μέρος μελετών έχει αποδείξει ότι η εγκληματική συμπεριφορά έχει 

νευροβιολογική βάση, κάνοντας έντονο το ενδιαφέρον για την πιθανή εφαρμογή της 

Νευροεπιστήμης στο ποινικό δίκαιο (World Health Organization., 2007). 

 

Ειδικότερα, υπάρχουν σήμερα πολυάριθμες μελέτες που επαληθεύουν τη συσχέτιση μεταξύ 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς και βιολογικής λειτουργίας (Siever, 2008). Παλαιότερα, οι 

περισσότερες μελέτες, παρά το γεγονός ότι συνδύαζαν γνώσεις από διάφορους τομείς (Ψυχολογία, 

Βιολογία, Κοινωνιολογία κ.α.), σε μεγάλο βαθμό δεν παρείχαν πληροφορίες για συγκεκριμένους 

γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να διαμεσολαβούν σε αυτές τις σχέσεις. 

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών εξετάζει αν η παρουσία 

συγκεκριμένων βιολογικών παραγόντων, όπως τα επίπεδα των ορμονών, τα επίπεδα των 

νευροδιαβιβαστών, οι φυσιολογικοί δείκτες ή οι εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, αποτελούν 

προγνωστικούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών (Van der Gronde., 

και συν., 2014). 

 

Οι βίαιες συμπεριφορές ευθύνονται για περίπου 1,43 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Siever, 2008). Οι μορφές βίας μπορούν να εμφανιστούν σε πολλά πλαίσια. 

Μερικά από αυτά είναι η παιδική κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική βία, η 

ψυχολογική βία, η ενδοσχολική βία, ο ρατσισμός και άλλα. 

 

Η χρήση σύγχρονων και εξελιγμένων μέσων εξέτασης για τη συμβολή περιοχών του 

ανθρώπινου εγκεφάλου στη συμπεριφορά και οι γενικότεροι πρόοδοι στη Νευροεπιστήμη κατά 

τα τελευταία χρόνια, έχουν ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω κατανόηση σχετικά με το πώς η 

Bιολογία επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Ο αναδυόμενος τομέας της Nευροκοινωνιολογίας 

επιδιώκει να εφαρμόσει τεχνικές και αρχές από τη Nευροεπιστήμη για να βελτιώσει την 

κατανόηση του εγκλήματος, να προβλέψει και τελικά να αποτρέψει το έγκλημα (Siever, 2008). 

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται επισκόπηση των νευροβιολογικών ανωμαλιών 

που σχετίζονται με την εγκληματική συμπεριφορά και εξετάζονται οι γενετικοί και 

περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν σε αυτές τις ανωμαλίες. Γίνεται 

αναφορά σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα, πολλές από τις οποίες υποδηλώνουν ότι 

οι βιολογικοί παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη μελλοντικού εγκλήματος και 

παραβατικής συμπεριφοράς (Siever, 2008, Van der Gronde και συν., 2014). Στο τέλος, 

εξετάζονται οι συνέπειες αυτής της έρευνας στο νομικό σύστημα. 
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1. Ορισμοί 

 

1.1. Ορισμός της Νευροεγκληματολογίας 

 

Ο όρος «Νευροεγκληματολογία» αποτελεί σύνθεση των λέξεων Νευροεπιστήμη και 

Εγκληματολογία. Η Νευροεπιστήμη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη μελέτη του νευρικού 

συστήματος. Η Νευροεγκληματολογία επιχειρεί να αποδείξει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ 

εγκεφάλου και εγκληματικής συμπεριφοράς. Ο παραπάνω περιγραφόμενος όρος χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά από τον Καναδό εγκληματολόγο James Hilborn το 2005 (Marks και συν., 2005). Η 

Νευροεγκληματολογία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος μεταξύ της Βιολογίας και της 

Εγκληματολογίας, που, μεταξύ άλλων, εφαρμόζει τις τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου και τις 

αρχές της Νευροεπιστήμης για να κατανοήσει, να προβλέψει και να αποτρέψει εγκληματικές 

συμπεριφορές (Nordstrom και συν., 2011). Ο ορισμός του Adrian Raine (Raine, 2013) σχετικά είναι 

ο εξής: «Η εφαρμογή των αρχών και των τεχνικών των Nευροεπιστημών στην κατανόηση της 

προέλευσης των αντικοινωνικών συμπεριφορών και στη βελτίωση της ικανότητάς μας να 

αποτρέψουμε τις αιτίες του εγκλήματος». Η Νευροεγκληματολογία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της 

στη μελέτη της εγκεφαλικής λειτουργίας των εγκληματιών, θέτοντας στο επίκεντρο τα 

ψυχοπαθητικά άτομα. 

 

1.2. Ορισμός του εγκλήματος 

 

Τι είναι έγκλημα; Τι ορίζουμε ως εγκληματική συμπεριφορά; Αν και η προφανής 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι η πράξη που παραβιάζει το νόμο, πρέπει να εξεταστεί το τι 

καθορίζει μία πράξη για να οριστεί ως εγκληματική (Sowmyya, 2014). 

 

1.3. Γενικές θεωρίες «σωστής» ή «λανθασμένης» συμπεριφοράς 

 

Θα μπορούσε να οριστεί ότι οι ενέργειες που θεωρούνται εγκληματικές είναι εκείνες που 

είναι ευρέως μη αποδεκτές, όπως ένας φόνος, και έχουν σοβαρές συνέπειες για εκείνους που τις 

διαπράττουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κοινή γραμμή συναίνεσης στην κοινωνία ως προς το ποιες 

δράσεις πρέπει να γίνονται αποδεκτές και ποιες όχι. Ένα έγκλημα, επομένως, αποτελεί μία πράξη 

που οι περισσότεροι θεωρούν «λανθασμένη». Εν προκειμένω, οι εγκληματίες αποτελούν μία 

μειοψηφία ατόμων που δεν τηρούν τις κοινές νόρμες συμπεριφοράς της κοινωνίας. Επιπλέον, οι 

κοινές αντιλήψεις ότι συγκεκριμένες πράξεις είναι «λανθασμένες», παραμένουν σχετικά σταθερές 
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σε ιστορικές χρονικές περιόδους, αφού αυτός ο ορισμός σημαίνει ότι ορισμένες πράξεις είναι 

εγγενώς θεωρημένες ως «λανθασμένες». Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημαντικό πρόβλημα με αυτόν τον 

ορισμό. Αυτός είναι ο βαθμός στον οποίο υπάρχει συναίνεση στην κοινωνία σχετικά με τις 

ενέργειες που είναι αποδεκτές και εκείνες που δεν είναι. Υπάρχει ασάφεια στις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες έγινε μία εγκληματική ενέργεια, ακόμη και για τα πιο σοβαρά εγκλήματα, και ως εκ 

τούτου επηρεάζει τις αντιλήψεις των πολιτών για το αν η συμπεριφορά ήταν «σωστή» ή 

«λανθασμένη». Και για πράξεις που συνιστούν λιγότερο σοβαρά ποινικά αδικήματα, γίνεται ακόμα 

πιο προβληματική. Αυτό σημαίνει ότι άλλοι παράγοντες, πέραν των κοινών απόψεων, σχετικά με 

τον τρόπο δράσης τέτοιων ενεργειών διαμορφώνουν τον ορισμό μίας πράξης ως εγκληματικής 

(Kohlberg, 1984, Conklin, 2007). 

 

1.4. Ορισμός της επιθετικότητας 

 

Η επιθετικότητα ορίζεται ως η εχθρική, ζημιογόνος ή καταστροφική συμπεριφορά που 

προκαλείται συνήθως από απογοήτευση και μπορεί να έχει κατεύθυνση είτε συλλογική είτε 

ατομική (Miller και συν., 2008). 

 

Η επιθετικότητα ταξινομείται με διαφορετικούς, κατά περίπτωση, γνώμονες , και 

διακρίνεται ανάλογα με τον σκοπό της (αυτοκατευθυνόμενη), τον τρόπο εκδήλωσης της (σωματική 

ή λεκτική, άμεση ή έμμεση) και την αιτία της. (Congdon και Canli, 2008). Η πιο ευρέως αποδεκτή 

ταξινόμηση της επιθετικότητας είναι αυτή της προμελετημένης έναντι της παρορμητικής 

επιθετικότητας.  

 

Στη προμελετημένη επιθετικότητα, που ορίζεται και ως αρπακτική, δεν είναι παρούσα 

πάντοτε η διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, ενώ παράλληλα οι στόχοι δράσης της 

είναι σαφείς (Congdon και Canli, 2008). 

 

Στο αντίθετο άκρο, βρίσκεται η παρορμητική επιθετικότητα που διακρίνεται για τα υψηλά 

επίπεδα διέγερσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα έχει σύντομη χρονική 

διάρκεια. Επίσης, η παρορμητική επιθετικότητα απορρέει από αισθήματα θυμού και δεν διαθέτει 

κάποια συγκεκριμένη σκοπιμότητα για την εκδήλωση της (Miller και συν., 2008). 

 

Ενώ οι βάσεις της ανθρώπινης επιθετικότητας είναι σαφώς πολυπαραγοντικές, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, κοινωνικο-οικονομικών, πολιτισμικών, ιατρικών και 

ψυχολογικών παραγόντων, είναι επίσης σαφές ότι ορισμένες μορφές παθολογικής επιθετικότητας, 

όπως η παρορμητική επιθετικότητα, που συμβαίνει στο πλαίσιο συναισθηματικής διέγερσης και 
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πρόκλησης, έχουν μία υποκείμενη νευροβιολογία που μόλις έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητή 

(Siever, 2008). 

Ειδικότερα, η παρορμητική επιθετικότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από την αδυναμία 

ελέγχου της επιρροής των εξωτερικών ερεθισμάτων, καθώς και από τις επιθετικές παρορμήσεις. Η 

παρορμητική επιθετικότητα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εκδήλωση της βίαιης και 

εγκληματικής συμπεριφοράς και θεωρείται σημαντικό ψυχοπαθολογικό σύμπτωμα πολλών 

ψυχικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων των οριακών και αντικοινωνικών διαταραχών 

προσωπικότητας. Σε πρόσφατες έρευνες έχουν γίνει συσχετισμοί μεταξύ παρορμητικής 

επιθετικότητας, διαταραχών διάθεσης, κατάχρησης ουσιών και αυτοκτονίας, οι οποίες 

υποδηλώνουν ότι αυτές οι συννοσηρές διαταραχές έχουν ένα κοινό βιολογικό υπόβαθρο (Seo και 

Patrick, 2008). 

 

2. Κριτήρια εμφάνισης της εγκληματικής συμπεριφοράς 

 

Σύμφωνα με τον Bandura (Bandura, 1978), το κατά πόσο ένα άτομο είναι επιθετικό σε μία 

συγκεκριμένη κατάσταση εξαρτάται από: 

1) τις προηγούμενες εμπειρίες του με επιθετικές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων 

τόσο δικών του όσο και άλλων ατόμων του ευρύτερου περιβάλλοντος του, 

2) την επιτυχία επιθετικών συμπεριφορών στο παρελθόν, 

3) τη τρέχουσα πιθανότητα η επιθετικότητα είτε να ανταμειφθεί είτε να τιμωρηθεί, 

4) τη σύνθετη σειρά γνωστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 

στην κατάσταση. 

 

3. Τύποι εγκλημάτων 

 

 Το σύνολο των παραβατικών συμπεριφορών κωδικοποιείται από την εγκληματολογία σε 

τύπους εγκλημάτων, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι οι εξής: 

1) εγκλήματα βίας κατά προσώπου, στα οποία περιλαμβάνονται οι φόνοι, οι βιασμοί και 

οι σωματικές βλάβες, 

2) εγκλήματα «χωρίς θύμα» όπως η χρήση απαγορευμένων τοξικών ουσιών, η επαιτεία, 

οι οδικές παραβάσεις, η πορνεία, 

3) εγκλήματα κατά της περιουσίας, όπως είναι οι κλοπές, οι ληστείες, οι φθορές και η 

οικονομική εγκληματικότητα, όπως τα white-collar εγκλήματα (Κασιμάτη και συν., 2019). 
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4. Μέθοδοι Νευροαπεικόνισης  

 

Τα τελευταία χρόνια, οι νέες νευροαπεικονιστικές μέθοδοι και τεχνικές έχουν συμβάλλει 

στην ακριβέστερη μέτρηση της επίδρασης βιολογικών και γενετικών παραγόντων στην εκδήλωση 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι ανατομικές νευροαπεικονιστικές μέθοδοι είναι η Μαγνητική 

Τομογραφία-MRI και η Αξονική Τομογραφία -CAT scan, ενώ οι λειτουργικές είναι το 

Ηλεκροεγκεφαλογράφημα - EEG, η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία - fMRI, η Τομογραφία 

Εκπομπής Ποζιτρονίων - PET και η Τομογραφία Εκπομπής Φωτονίων - SPECT (Bunge και Kahn, 

2009). 

 

5. Συννοσηρότητα με άλλες ψυχικές διαταραχές 

 

Η εγκληματική συμπεριφορά σχετίζεται με σοβαρές παθολογικές συνθήκες 

συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, των αυτοκτονικών τάσεων και της κατάχρησης ουσιών 

(Fava και συν., 1994). Παρακάτω γίνεται μία συνοπτική αναφορά στην αιτιολογία της 

εγκληματικής συμπεριφοράς και στο μηχανισμό που οδηγεί τα άτομα να αναπτύξουν μία ομάδα 

συμπτωμάτων συννοσηρότητας με άλλες διαταραχές. 

 

5.1. Κατάθλιψη και εγκληματική συμπεριφορά 

 

Η παρορμητική επιθετικότητα φαίνεται να έχει μεγάλη σύνδεση με την κατάθλιψη και 

τις επιθετικές αντιδράσεις (Mammen και συν., 2002). Ειδικότερα, σε έρευνα του 1994 

(Fava και συν., 1994), διαπιστώθηκε ότι το 44% των συμμετεχόντων διαγνωσμένοι με μείζονα 

καταθλιπτική διαταραχή είχαν επιτεθεί σε κάποιο άλλο άτομο, είτε σωματικά είτε λεκτικά 

(Fava και συν., 1994, Drevets και συν., 2008). 

 

Ενδεικτικό είναι το εύρημα ότι η σεροτονινεργική υπολειτουργία φέρεται να ευθύνεται για 

την εμφάνιση συννοσηρότητας. Διαπιστώθηκε ότι τα συμπτώματα της εγκληματικής και της 

καταθλιπτικής συμπεριφοράς περιορίζονται από τη χορήγηση φλουοξετίνης, ενός εκλεκτικού 

αναστολέα επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (αντικαταθλιπτικό), (Zanarini και συν., 2004). 

 

5.2. Αυτοκτονικές τάσεις και εγκληματική συμπεριφορά 
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Η εγκληματική συμπεριφορά φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης 

αυτοκτονικών τάσεων (αυτοκτονική συμπεριφορά). Σε αυτή την περίπτωση, η εγκληματική 

συμπεριφορά νοείται ως η μορφή της επιθετικότητας από το άτομο προς τον ίδιο του τον εαυτό. 

Επίσης, η αυτοκτονική συμπεριφορά είναι συνδεδεμένη με συμπεριφορικά συμπτώματα όπως 

παρορμητικότητα και ευερεθιστότητα. Σύμφωνα με μία έρευνα για άτομα με διαταραχή διάθεσης, 

διαπιστώθηκε ότι αυτοί που είχαν στο ιστορικό τους αυτοκτονική συμπεριφορά, εμφάνισαν πιο 

υψηλά επίπεδα παρορμητικότητας και εχθρότητας, σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν αυτοκτονική 

συμπεριφορά (Michaelis και συν., 2004). 

 

Ο κοινός παρονομαστής για τη συννοσηρότητα μεταξύ της εγκληματικής και της 

αυτοκτονικής συμπεριφοράς, είναι η χαμηλή σεροτονινεργική ενεργοποίηση. Νευροαπεικονιστικές 

μελέτες, έχουν αναδείξει επίσης εγκεφαλική δυσλειτουργία στα πλαίσια της συννοσηρότητας. 

Ειδικότερα, μία μεταθανάτια αυτοραδιογραφική μελέτη σε άτομα που είχαν αυτοκτονήσει, απέδειξε 

ότι το σεροτονινεργικό σύστημα υπολειτουργούσε σε περιοχές όπως ο κοιλιακός και ο έξω 

κοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός (Arango V. και συν., 1997). Επομένως, η υποφαινόμενη 

συννοσηρότητα εμπίπτει σε έναν κοινό νευρολογικό μηχανισμό. 

 

5.3. Κατάχρηση ουσιών 

 

Η κατάχρηση ουσιών συνδέεται με παρορμητική επιθετικότητα και γενικότερα με 

παρορμητική συμπεριφορά (Brady και συν., 1998). Η παρορμητική επιθετικότητα σχετίζεται με 

στοιχεία προσωπικότητας τα οποία προϋπάρχουν από την έναρξη της κατάχρησης ουσιών  

(Higley και Bennett, 1999). Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη προδιάθεσης για κατάχρηση ουσιών 

από παρορμητικά άτομα με επιθετικότητα. 

 

Ως γνωστόν, ο προμετωπιαίος φλοιός παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της επιθετικής 

συμπεριφοράς (Davidson και συν., 2000). Επίσης, ο προμετωπιαίος φλοιός παίζει εξίσου 

σημαντικό ρόλο και στη ρύθμιση των συμπεριφορών που προσανατολίζονται στην αναζήτηση 

ναρκωτικών (Volkow και συν., 1993). Ιδιαίτερα, η προμετωπιαία δυσλειτουργία σχετίζεται με 

αδυναμία ελέγχου επιθετικών συμπεριφορών και ανασταλτικού ελέγχου (Davidson, 2003). 

 

Παράλληλα, νευροχημικές ανωμαλίες, κυρίως του ντοπαμινεργικού συστήματος, έχουν 

εντοπιστεί σε άτομα που είναι πιο επιρρεπή για επιθετική συμπεριφορά και κατάχρηση ουσιών 

(Blum και συν., 2000, Soderstrom και συν., 2001, Volkow και συν., 2004). Έχει παρατηρηθεί, 

ωστόσο, ότι και η αυξημένη δραστηριότητα της ντοπαμίνης σε περιοχές του μεταιχμιακού 

συστήματος, ειδικά στον επικλινή πυρήνα, σχετίζεται με κατάχρηση ουσιών (αλκοολισμός τύπου 
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2). Σύμφωνα με τον Cloninger και τους συνεργάτες του (1981), υπάρχουν δύο είδη αλκοολισμού. 

Στον τύπο 2, ανήκουν άνδρες αλκοολικοί με αυξημένη γενετική επιρροή, πρώιμη έναρξη του 

αλκοολισμού, αντικοινωνική συμπεριφορά και επιθετικότητα. Επομένως, παρατηρείται μία 

γενικότερη δυσλειτουργία του ντοπαμινεργικού συστήματος, όσον αφορά την κατάχρηση ουσιών 

(Tiihonen και συν., 1995). 

 

5.3. Μοντέλο «diathesis – stress» 

 

Το μοντέλο «diathesis - stress» χρησιμοποιείται στα πλαίσια της ψυχοπαθολογίας και έχει 

σχέση με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Με βάση αυτό το μοντέλο, κάθε άτομο διαθέτει έναν 

εγγενή βαθμό ευπάθειας για την ανάπτυξη μίας διαταραχής. Για την εκδήλωση όμως αυτής της 

διαταραχής, σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το στρες, το οποίο προέρχεται από το περιβάλλον του 

ατόμου. Η ποσότητα του στρες που απαιτείται για την ανάπτυξη της διαταραχής, είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με την εγγενή ευπάθεια του ατόμου. Δηλαδή, όσο περισσότερο είναι το άτομο ευάλωτο σε 

μία διαταραχή, τόσο μικρότερη είναι η ποσότητα του στρες που χρειάζεται ώστε να αναπτυχθεί η 

διαταραχή. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτής της τάσης, ή καλύτερα, διάθεσης, και του άγχους 

δύναται να δώσει απάντηση στο ερώτημα γιατί ορισμένα άτομα εμφανίζουν μία διαταραχή, ενώ 

κάποια άλλα όχι (Broerman, 2017). 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, παρατηρείται ότι η επιθετικότητα συνδέεται άμεσα με την 

κατάθλιψη, τις αυτοκτονικές τάσεις και την κατάχρηση ουσιών. Υπάρχει, δηλαδή, κοινός 

παράγοντας προδιάθεσης που ενώνει την επιθετικότητα με όλες τις συννοσηρές καταστάσεις. Ως 

βιολογική προδιάθεση πιθανώς ορίζεται η ανεπάρκεια της σεροτονίνης στον κοιλιακό 

προμετωπιαίο φλοιό (Placidi και συν., 2001). Η συμπεριφορική εκδήλωση αυτής της ανεπάρκειας 

εμφανίζεται ως αδυναμία ρύθμισης αρνητικών συναισθημάτων και επιθετικών παρορμήσεων, είτε 

προς τους άλλους είτε προς τον ίδιο τον εαυτό του ατόμου. Επίσης, εξαιτίας της δυσλειτουργίας 

του σεροτονινεργικού συστήματος, δεν ρυθμίζεται αποτελεσματικά το ντοπαμινεργικό˙ για τον 

λόγο αυτό τα άτομα οδηγούνται σε κατάχρηση ουσιών και, κατά συνέπεια, σε μία τεχνητή ρύθμιση 

αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. θυμός). Συνεπακόλουθο της παραπάνω κατάστασης είναι ότι τα 

άτομα γίνονται πιο επιρρεπή στην ευερεθιστότητα και την επιθετικότητα, δημιουργώντας ένα 

φαύλο κύκλο επιθετικής - εθιστικής συμπεριφοράς (Koller και συν., 2002). Σε μερικές περιπτώσεις 

μάλιστα, κατά τη διάρκεια καταθλιπτικών περιόδων, το άτομο οδηγείται είτε σε 

αυτοκατευθυνόμενη επιθετικότητα είτε σε αυτοκτονία (Sher, 2006). 

 

6. Ιστορική αναδρομή – Απαρχές 
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Οι επιστημονικές καταβολές της συμπεριφοράς τέθηκαν όταν ο Άγγλος φυσιοδίφης και 

γεωλόγος Κάρολος Δαρβίνος δημοσίευσε το βιβλίο «Η καταγωγή των ειδών» (1859) και αργότερα 

«Η εξέλιξη του ανθρώπου και η επιλογή σε σχέση με το φύλο» (1871). Μέσα από τη δαρβινική 

θεωρία της εξέλιξης υποστηρίχθηκε η αντίληψη ότι οι ανθρώπινες πράξεις έχουν βιολογική 

προέλευση (Jeffery, 1959). 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την Εγκληματολογία, οι βάσεις της τέθηκαν από το «Positivist 

School of Criminology» (θετικιστική εγκληματολογία, η οποία αναδύθηκε από τα μέσα του 19ου 

αιώνα), οι εκπρόσωποι του οποίου θεωρούσαν ότι οι εγκληματικές συμπεριφορές δεν θα πρέπει να 

περιορίζονται μόνο σε νομικούς ορισμούς και περιγραφές, αλλά και ότι το έγκλημα θα πρέπει να 

εξετάζεται επιστημονικώς (Jeffery, 1959, Brazil και Whittingham, 2019). 

 

Ο πιο γνωστός από αυτούς τους εκπροσώπους ήταν ο Τσέζαρε Λομπρόζο, γνωστός και ως 

ο πατέρας της Εγκληματολογίας. Ο Λομπρόζο υποστήριζε ότι οι εγκληματίες διαθέτουν σωματικά 

χαρακτηριστικά που τους χαρακτηρίζουν για προδιάθεση εγκληματικών συμπεριφορών, 

εντασσόμενος έτσι σε μία ευρύτερη πεποίθηση ότι οι εγκληματίες είναι ως εκ φύσεως «κακοί». 

Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι οι εγκληματίες μπορούν να αναγνωρίζονται μέσα από συγκεκριμένα 

σωματικά χαρακτηριστικά, όπως το επικλινές μέτωπο, το ασύνηθες μέγεθος των αυτιών, το 

ασύμμετρο σχήμα προσώπου και τα χέρια που μπορεί να έχουν υπερβολικό μήκος, ενώ 

επικεντρώθηκε στο σχήμα του κρανίου για να αιτιολογήσει τις πράξεις των κακοποιών. Ο 

Λομπρόζο έδειξε επίσης ενδιαφέρον και για τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους, υποστηρίζοντας 

ότι οι εγκληματίες διακρίνονται από χαρακτηριστικά όπως η μειωμένη ευαισθησία στον πόνο, η 

καλύτερη όραση, η έλλειψη ηθικών φραγμών, καθώς και η μεγαλύτερη ματαιοδοξία, η 

παρορμητικότητα, η εκδικητικότητα και η στυγνότητα. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

θεωρήθηκαν από τον Λομπρόζο ως κληρονομήσιμα παρά ως στοιχεία που προκύπτουν από μάθηση 

(Lombroso, 1911, Jeffery, 1959). 

 

Στη συνέχεια, οι θεωρίες που προκύπτουν κατά τον 20ο αιώνα μπορούν να χωριστούν 

σε τέσσερις κατηγορίες ως εξής: η βασική εγκληματολογία, που επικράτησε μεταξύ του 1950 

και του 1960, η κριτική εγκληματολογία, που δημιουργήθηκε στα μέσα του 1960 και του 1970, 

η «ρεαλιστική αριστερά» εγκληματολογία, η οποία έκανε την εμφάνιση της κατά το 1980 και 

συνέχισε να ασκεί επιρροή σε απόψεις σχετικά με το έγκλημα και την τιμωρία έως την 

εμφάνιση των πρώιμων βασισμένων στη βιολογία θεωριών του 21ου αιώνα (Lawrence, 2012). 
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Ως βασική εγκληματολογία ορίζεται το σύνολο των εγκληματολογικών θεωριών που 

έδωσαν έμφαση στο ρόλο που παίζει το περιβάλλον σε εγκληματικές προσωπικότητες, θεωρώντας 

ότι η εγκληματικότητα είναι μία μαθημένη και επίκτητη συμπεριφορά. Επίσης, εκείνη την περίοδο 

επικράτησε η άποψη ότι η δομή της κοινωνίας ήταν τέτοια ώστε ωθούσε προς εγκληματικότητα, 

δηλαδή ότι η εγκληματογένεση ήταν αποτέλεσμα του κοινωνικού περιβάλλοντος και ο 

εγκληματίας έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ιδιότυπη κοινωνική περίπτωση. Σύμφωνα με αυτή την 

προσέγγιση, η αντιμετώπιση του εγκλήματος γίνεται με μέτρα και κοινωνικές παροχές, 

εκπαιδεύοντας τους εγκληματίες σε ένα μοντέλο προκοινωνικής συμπεριφοράς και 

απομακρύνοντας τους από περιβάλλοντα που εμπλέκουν αντικοινωνικές συμπεριφορές, με κύριο 

στόχο να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα που εκλαμβάνονται ως πρωταρχικοί παράγοντες που 

οδηγούν στο έγκλημα όπως είναι η φτώχεια και η ανεργία (Jeffery, 1959). 

 

Η κριτική εγκληματολογία, που εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες περί τα τέλη 

της δεκαετίας του 1960, επικέντρωσε το ενδιαφέρον της σε ένα πλαίσιο αμφισβήτησης και 

επαναπροσδιορισμού της έννοιας του εγκλήματος και της λειτουργίας των συστημάτων 

κοινωνικού ελέγχου. Ειδικότερα, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι κοινωνικοί κανόνες είναι στενά 

συνδεδεμένοι και κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις αξίες της μεσαίας κοινωνικής τάξης. 

Κατά συνέπεια, η επιβολή αυτών των κανόνων σε άτομα εκτός της δομής της μεσαίας τάξης 

καθορίζει τι είναι εγκληματικό και τι όχι. Στο ευρύτερο πλαίσιο της κριτικής 

εγκληματολογίας ανήκουν θεωρίες όπως: shaming theory, conflict theory, feminist theory, 

labeling theory (Walsh και Jorgensen, 2018). 

 

Η «ρεαλιστική αριστερά» εγκληματολογία περιελάμβανε θεωρίες που πρότασσαν ότι το 

έγκλημα είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της περιθωριοποίησης, 

του κράτους και των υπηρεσιών του, του δράστη και των πράξεων του, των μεθόδων κοινωνικού 

ελέγχου καθώς και του ίδιου του θύματος (Lawrence, 2012). 

 

Οι πρόδρομοι προς τη Νευροεγκληματολογία εισήχθησαν κατά τον 21ο αιώνα, όταν όλες 

οι παραπάνω δομικές αλλαγές ως προς την κοινωνικής αιτιολογία της εγκληματικότητας, 

παραγκωνίστηκαν σταδιακά από την εμφάνιση πολλών επιστημονικών ευρημάτων σχετικά με τη 

βιολογική βάση του εγκλήματος. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι σύγχρονες επιστημονικά 

βασισμένες θεωρίες ενσωματώνουν όλο και περισσότερους ψυχοκοινωνικούς εγκληματογενείς 

παραμέτρους κατανόησής του (Lawrence P., 2012, Walsh και Jorgensen, 2018). 
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Το 2000, μία εκ των πρώτων θεωριών που ανέδειξαν τη σύνδεση ανάμεσα στη λειτουργία 

του εγκεφάλου και της εγκληματικότητας ήταν η θεωρία της λανθάνουσας διέγερσης (suboptimal 

arousal theory) (Lee και Walsh, 2000). Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω ερευνητές θεμελίωσαν τη 

θεωρία τους πάνω στο εύρημα ότι τα επίπεδα νευρολογικής διέγερσης συσχετίζονται με 

διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς και προσωπικότητας. Για το παραπάνω, βασίστηκαν στο 

γεγονός ότι το σύστημα ενεργοποίησης του δικτυωτού σχηματισμού (RAS), που βρίσκεται στο 

εγκεφαλικό στέλεχος και στο θάλαμο, επιτελεί σημαντικές σχετικές λειτουργίες. Μεταξύ άλλων, 

σε αυτό καταλήγουν τα εισερχόμενα αισθητήρια σήματα από το περιβάλλον, είτε με ένταση είτε 

με ηρεμία, «φιλτράρονται» και αργότερα γίνονται συνειδητά για την ανάπτυξη συγκεκριμένου 

προτύπου συμπεριφοράς. Θεωρείται ότι τα πιο ευαίσθητα άτομα μαθαίνουν να αποφεύγουν τα 

δυσάρεστα συναισθήματα, γιατί το επίπεδο διέγερσης τους, στο εύρος των καθημερινών 

καταστάσεων, είναι το βέλτιστο. Αντίθετα, οι παραβάτες θεωρούνται πως έχουν μειωμένη 

περιβαλλοντική διέγερση και για αυτό ψάχνουν ενεργά διέγερση, με αποτέλεσμα να έχουν αργή 

διαδικασία μάθησης ώστε να αποφεύγουν τα δυσάρεστα συναισθήματα. 

 

Το 2005 οι Hilborn και Leps εισήγαγαν τον όρο «Νευροεγκληματολογία» με σκοπό να 

αντικαταστήσουν τον όρο «Βιοψυχική Κοινωνιολογική Εγκληματολογία» (Ross, 2014). Αργότερα, 

ο Adrian Raine όρισε τη Νευροεγκληματολογία ως «μία νέα προσέγγιση στην εγκληματολογία που 

επικεντρώνεται στις νευρικές βάσεις των αιτιών της εγκληματικής συμπεριφοράς και των πιθανών 

θεραπειών για υπερ-επιθετικότητα» (Raine, 2013).  

 

7. Γενετικοί παράγοντες - Πιθανές συσχετίσεις με παράγοντες 

κινδύνου 

 

Οι γενετικές επιδράσεις στην αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά έχουν τεκμηριωθεί 

βιβλιογραφικά (Moffitt, 2005). Οι κληρονομικές επιρροές συναντώνται συχνά μεταξύ των φύλων 

και της εθνότητας (Ferguson, 2010). Οι ερευνητές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στον 

εντοπισμό συγκεκριμένων γονιδίων που «ενοχοποιούνται» για αντικοινωνική συμπεριφορά 

(Moffitt, 2005). Έχουν εντοπιστεί διάφορες γενετικές παραλλαγές που αυξάνουν προοδευτικά τον 

κίνδυνο εμφάνισης αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Πρόσφατα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η 

συμβολή οποιουδήποτε γονιδίου στην αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά είναι πιθανό να 

είναι πολύ μικρή. Θεωρείται ότι ένας συνδυασμός πολλών μεταλλάξεων σε ένα γονίδιο ίσως να 

αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο επιθετικής συμπεριφοράς (Seroczynski και συν., 1999). Ωστόσο, η 

γνώση σχετικά με τα επιμέρους γονίδια μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τη βελτίωση της 
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κατανόησης των μηχανισμών και των οδών που αυξάνουν τον κίνδυνο αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς. 

 

Ωστόσο, η επιθετική συμπεριφορά δεν προκαλείται μόνο από γενετική επίδραση. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το περιβάλλον διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση επιθετικότητας. 

Πράγματι, μερικές γενετικές παραλλαγές αποδίδουν κίνδυνο αντικοινωνικής συμπεριφοράς μόνο 

με την παρουσία συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου, όπως η κατάχρηση 

ουσιών στην πρώιμη παιδική ηλικία (DeLisi και συν., 2009). Μία επιγενετική έρευνα έχει δείξει ότι 

το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει το πώς τα γονίδια εκφράζονται λειτουργικά σε ένα άτομο (και 

ακόμη και σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου) (Tremblay, 2008). Τέτοιου είδους ευρήματα 

υπονομεύουν τα παραδοσιακά επιχειρήματα του βιολογικού ντετερμινισμού. Η θεωρία της 

«κοινωνικής ώθησης» δηλώνει ότι τα γονίδια χρειάζονται ένα ιδιαίτερο κοινωνικό περιβάλλον για 

να οδηγήσουν στην εκδήλωση συγκεκριμένης συμπεριφοράς (Deater-Deckard και συν., 1998). Οι 

αντικοινωνικές προσωπικότητες, για παράδειγμα, αναπτύσσονται λόγω βιολογικών παραγόντων, 

αλλά οδηγούνται σε αντικοινωνική συμπεριφορά πιο συχνά εάν η κοινωνική τους κατάσταση 

προδιαθέτει ή ωθεί το άτομο σε αυτή τη συμπεριφορά. 

 

Για να μελετηθεί αν η γενετική σύνθεση ή το περιβάλλον προκαλεί τη συγκεκριμένη 

συμπεριφορά, συχνά χρησιμοποιούνται μελέτες διδύμων και υιοθετημένων παιδιών. Αυτό 

συμβαίνει επειδή τα μονοζυγωτικά δίδυμα μοιράζονται το ίδιο γενετικό υλικό και τα διζυγωτικά 

δίδυμα μοιράζονται κατά μέσο όρο το 50% της γενετικής τους πληροφορίας, αλλά και τα δύο 

μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον. Η αφαίρεση των διαφορών μεταξύ αυτών των ομάδων επιτρέπει 

την αξιολόγηση της συμβολής των περιβαλλοντικών έναντι των γενετικών παραγόντων όταν 

μετρούνται οι διαφορές στη συμπεριφορά. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη του γενετικού στοιχείου στην εγκληματικότητα 

επιβεβαιώνεται ήδη από το 1931 σε έρευνα η οποία αφορούσε 13 ζευγάρια μονοζυγωτικών διδύμων 

και 17 ζευγάρια διζυγωτικών με εγκληματικούς δείκτες, όπως το ποινικό μητρώο (Lange, 1931). Αν 

και τα μεγέθη των δειγμάτων ήταν πολύ μικρά, παρατηρήθηκε στους μονοζυγωτικούς διδύμους 

ποσοστό αντιστοιχίας 77%, ενώ στους διζυγωτικούς μόλις 12% για την εκδήλωση παραβατικών 

συμπεριφορών. Σε πολύ μεταγενέστερη μελέτη, με σημείο αναφοράς την κακή συμπεριφορά και τα 

εγκλήματα ανήλικων σε χιλιάδες διδύμων, δεν εντοπίστηκε μεγάλη διαφορά μεταξύ μονοζυγωτικών 

και διζυγωτικών διδύμων για πρώιμη εγκληματική συμπεριφορά, αλλά παρατηρήθηκε μεγάλη 

αντιστοιχία σε μονοζυγωτικά δίδυμα για την εκδήλωση εγκληματικής και επιθετικής συμπεριφοράς 

κατά την ενήλικη ζωή (Lyons και συν., 1995). Σημαντική παράμετρος για την εκδήλωση ή όχι της 
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προαναφερθείσας συμπεριφοράς φάνηκε να είναι η ωριμότητα προερχόμενη από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (όπως ο γονικός έλεγχος) κατά την παιδική ηλικία.  

 

Με τη μέθοδο της υιοθεσίας συγκρίνεται η συσχέτιση μεταξύ των υιοθετημένων παιδιών 

και των θετών γονέων τους με τη συσχέτιση μεταξύ των υιοθετημένων παιδιών και των 

βιολογικών γονέων τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτίμηση της συμβολής των γενετικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. 

 

Αν και υπάρχει ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός μελετών που να εξετάζει την υιοθεσία 

παιδιών από γονείς με ποινικό μητρώο, μία πολύ σημαντική έρευνα διεξήχθη το 1984. Σύμφωνα με 

αυτή, οι ερευνητές συνέλεξαν όλες τις δικαστικές καταδίκες από το 1927 μέχρι το 1947 στη Δανία 

και βρήκαν 14.427 υιοθετημένους κατάδικους. Στη συνέχεια, ερεύνησαν αν οι βιολογικοί γονείς 

τους είχαν διατελέσει κάποιο ποινικό αδίκημα και βρήκαν μία πολύ ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα σε 

αυτούς που ήταν κατ’ εξακολούθηση παραβάτες και είχαν ένα γονέα κατάδικο για ποινικό αδίκημα 

(Mednick και συν., 1984). 

 

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι υπάρχει γενετική επίδραση στην εγκληματική συμπεριφορά, 

αλλά οι μελέτες δεν μπορούν ακόμη να είναι πιο συγκεκριμένες ως προς το πως λειτουργεί η 

δύναμη αυτής της γενετικής επιρροής. 

 

8. Γονιδιακοί παράγοντες 

 

Ένα από τα πλέον μελετημένα γονίδια στην έρευνα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις 

ενός γονιδίου και του περιβάλλοντος είναι το γονίδιο ΜΑΟ-Α. 

 

Έχει αποδειχθεί ότι η έλλειψη του ΜΑΟ-Α αυξάνει την αντιδραστική επιθετικότητα και η 

χαμηλή του ενεργοποίηση αυξάνει την εγκληματική και αντικοινωνική συμπεριφορά (Kim-Cohen 

και συν., 2006). Ωστόσο, αυτό το τελευταίο αποτέλεσμα βρέθηκε κυρίως σε άνδρες που είχαν 

υποστεί κακομεταχείριση κατά την παιδική ηλικία (Reif και συν., 2007). 

 

Τα γονίδια σπάνια επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά. Το γονίδιο ΜΑΟ-Α, για 

παράδειγμα, μπορεί να έχει ένα ρόλο στη διαφορά επιπέδων βίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

δεδομένου ότι το γονίδιο ΜΑΟ-Α βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ. Η τεκμηριωμένη συσχέτιση 

μεταξύ των υψηλών επιπέδων τεστοστερόνης, της χαμηλής ενεργοποίησης του ΜΑΟ-Α και της 

επιθετικότητας που προκύπτει, υποστηρίζει την υπόθεση της επαγόμενης από τεστοστερόνη 
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καταστολής του γονιδίου ΜΑΟ-Α (Moosajee, 2003). Η περιοχή προαγωγού (αρχή του γονιδίου) 

του γονιδίου ΜΑΟ-Α περιέχει στην πραγματικότητα σημεία σύνδεσης κορτιζόλης/τεστοστερόνης. 

Η τεστοστερόνη ανταγωνίζεται την κορτιζόλη για δέσμευση, αλλά οδηγεί σε λιγότερη 

ενεργοποίηση του γονιδίου απ’ ότι η κορτιζόλη (Moosajee, 2003). 

 

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα μίας νεότερης έρευνας του 2008, κατά την οποία 

διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ παρορμητικότητας και μεταλλάξεων στο γονίδιο NOS-1, μέσα από 

ένα δείγμα 128 εγκληματιών από τρεις πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές της Γερμανίας (Reif 

και συν., 2008). Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι ένας ενεργητικός υποκινητής στο γονίδιο NOS-1 

σχετίζεται με παρορμητικότητα και υπερκινητικές - επιθετικές συμπεριφορές. Δηλαδή, αυτή η 

μετάλλαξη είναι πιο συχνή σε άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας 

(ΔΕΠΥ). Ο τρόπος δράσης αυτής της μετάλλαξης ήταν ότι μειωνόταν η δραστηριότητα της 

πρόσθιας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου, η οποία εξειδικεύεται στην επεξεργασία 

πληροφοριών που αφορούν το συναίσθημα και την ανταμοιβή. 

 

Τέλος, σε μία εκτενή μετα-ανάλυση 185 ερευνών που έγινε το 2013, η οποία περιελάμβανε 

περισσότερα από 31 γονίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια 

σχέση μεταξύ επιθετικότητας και ενός μόνο γονιδίου· δεν φάνηκε, επίσης, ότι συγκεκριμένα γονίδια 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την πρόγνωση τέτοιων συμπεριφορών είτε ως δείκτες για 

τυχόν θεραπευτικές παρεμβάσεις (Vassos και συν., 2013). 

 

9. Προγεννητικοί και μεταγεννητικοί παράγοντες  

 

9.1. Προγεννητική και περιγεννητική περίοδος 

 

Η προγεννητική περίοδος είναι μία σημαντική περίοδος για την ανάπτυξη της λειτουργίας 

του εγκεφάλου, καθώς πολλοί παράγοντες της περιόδου αυτής θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά του 

ατόμου στο μέλλον. 

 

 Ένας μεγάλος αριθμός πρώιμων παραγόντων κινδύνου, κοινωνικών και σχετικών με την 

υγεία, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση αντικοινωνικής και επιθετικής 

συμπεριφοράς (Raine, 2002, Liu και Wuerker, 2005, Philipp-Wiegmann και συν., 2011). Οι 

επιπλοκές κατά τη γέννηση σε συνδυασμό με τη μητρική απόρριψη του παιδιού κατά τον πρώτο 

χρόνο της ζωής του, φέρεται να ευθύνονται για πιθανά ποινικά αδικήματα περί την ηλικία των 34 

ετών. Παράλληλα, μικρές σωματικές ανωμαλίες κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου της 
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κύησης, είναι συνυφασμένες με παραβατικότητα κατά την ενήλικη ζωή. Τέλος, ένας ακόμη 

παράγοντας κινδύνου, αποτελεί η ατελής συγχώνευση των τοιχωμάτων της κοιλίας του διαφανούς 

διαφράγματος, η οποία συντελείται κατά τη διάρκεια της κύησης και έως το πρώτο εξάμηνο μετά 

την κύηση και αποτελεί την πρώτη σημαντική ένδειξη ότι το μεταιχμιακό σύστημα αναπτύσσεται 

ανώμαλα. 

 

9.2. Έκθεση σε ουσίες 

 

Η έκθεση σε αρκετές εθιστικές ουσίες που χρησιμοποιεί η μητέρα κατά τη διάρκεια της 

κυήσεως επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η κατανάλωση υπέρμετρων ποσοτήτων αλκοόλ 

από τη μητέρα, ειδικά κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, μπορεί να προκαλέσει στο παιδί 

εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο (FAS). Παιδιά με αυτό το σύνδρομο, εμφανίζουν εγκεφαλικές 

βλάβες, με συνεπακόλουθη υψηλή επιθετικότητα, τάση για κατάχρηση ουσιών και γενικευμένη 

εγκληματική συμπεριφορά (Glass και Mattson, 2018). Επιπλέον, παιδιά με FAS φαίνεται ότι  έχουν 

ελλείμματα στη μνημονική ικανότητα  και την εκτελεστική λειτουργία, ενώ παράλληλα υπάρχουν 

ενδείξεις για αντίστοιχα ελλείμματα στο δείκτη ευφυΐας (IQ) (Baumbach, 2002, Liu και Wuerker, 

2005). 

 

Η κατανάλωση νικοτίνης μπορεί να προκαλέσει υποξία στο έμβρυο με επακόλουθη 

εγκεφαλική δυσλειτουργία. Για τη νικοτίνη, έχει βρεθεί επίσης μία σχέση δόσης-απόκρισης 

μεταξύ του αριθμού των τσιγάρων που έχουν καταναλωθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 

της βίας (Raine, 2002, Liu, και Wuerker, 2005). Η υπερβολική έκθεση σε νικοτίνη και μονοξείδιο 

του άνθρακα θεωρείται ότι διαταράσσει την ανάπτυξη του νοραδρενεργικού συστήματος, πιθανώς 

μέσω της ενίσχυσης του μουσκαρινικού υποδοχέα 2 (Μ2) (Raine, 2002), οδηγώντας σε μειωμένη 

δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την 

παρατήρηση της χαμηλής διέγερσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε βίαια και 

αντικοινωνικά άτομα και εγκληματίες. Η προγεννητική έκθεση σε κοκαΐνη, συνδέεται, επίσης, με 

αυξημένη παραβατικότητα, αλλά τα αποτελέσματα αυτά συζητούνται μέχρι στιγμής (Liu και 

Wuerker, 2005). 

 

9.3. Διατροφή της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη και η υψηλή 

συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα 

 

Εκτός από τις εθιστικές ουσίες, η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επηρεάζει 

την ανάπτυξη του μωρού και τη μεταγενέστερη συμπεριφορά του. 
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Σύμφωνα με μελέτες, οι γυναίκες που έπασχαν από διατροφικές ελλείψεις κατά τη διάρκεια 

του πρώτου και του δευτέρου τριμήνου της εγκυμοσύνης τους, γέννησαν παιδιά που είχαν 

διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας συχνότερα από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, τα 

βαρέα μέταλλα, όπως ο χαλκός, επηρεάζουν τη μεταγενέστερη συμπεριφορά. Τα υψηλά επίπεδα 

χαλκού στον εγκέφαλο του νεογνού συνδέονται με ανωμαλίες στον ιππόκαμπο και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με τη βία (Liu και Wuerker, 2005). Τέλος, βρέθηκε χαμηλή αναλογία ψευδαργύρου 

προς χαλκό σε αρένες με ιστορικό «αλλόκοτης» συμπεριφοράς (Raine, 2002). Έχει παρατηρηθεί 

συσχέτιση μεταξύ της υψηλής συγκέντρωσης μολύβδου στη μητέρα κατά το πρώτο και δεύτερο 

τρίμηνο της εγκυμοσύνης και αυξημένης νεανικής παραβατικότητας. Επιπλέον, παιδιά με τα υψηλά 

επίπεδα μαγγανίου κατά την εγκυμοσύνη ίσως να παρουσιάζουν αργότερα στη ζωή τους (στο 

ηλικιακό φάσμα των 8 με 9 ετών) αυξημένα προβλήματα επιθετικότητας και προκλητικότητας 

(Coetzee και συν., 2016). 

 

9.4. Γενετικές επιπλοκές 

 

Οι γενετικές επιπλοκές, όπως η περιγεννητική υποξία και η προεκλαμψία οδηγούν σε 

αυξημένο κίνδυνο για αντικοινωνική και εγκληματική συμπεριφορά λόγω εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας. Ο ιππόκαμπος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην υποξία και την ανοξία (Raine, 

2002) (Liu και Wuerker, 2005). Είναι σαφές ότι οι επιπλοκές του τοκετού αλληλεπιδρούν με 

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου, όπως το στρες της μητέρας, η κακή γονική μέριμνα και 

το ασταθές οικογενειακό περιβάλλον. 

 

Συνοπτικά, η προγεννητική ανάπτυξη φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου 

και ως εκ τούτου επηρεάζει τη συμπεριφορά, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε βίαιη 

συμπεριφορά αργότερα στη ζωή. Μικρές φυσικές ανωμαλίες μπορούν να θεωρηθούν ως δείκτες 

της απόκλισης του εγκεφάλου κατά την εγκυμοσύνη. Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και αποκλίσεις 

των τυπικών στοματοπροσωπικών χαρακτηριστικών είναι ανωμαλίες που έχουν περιγραφεί και 

αποδειχθεί ότι είναι υπαίτιες για επιθετικότητα σε συνδυασμό με ένα ασταθές οικογενειακό 

περιβάλλον (Raine, 2002, Liu και Wuerker, 2005). 

 

10. Μεταγεννητικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες 
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Παρόλο που το προγεννητικό περιβάλλον επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, το 

μεταγεννητικό περιβάλλον διαμορφώνει, επίσης, τη λειτουργία του εγκεφάλου και την έκφραση 

των γονιδίων (Liu και Wuerker, 2005). Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα που 

δείχνουν ότι το περιβάλλον μπορεί να αλληλεπιδρά με γονίδια ή να επηρεάζει την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου, ώστε να εκδηλώνονται επιθετικές ή βίαιες εγκληματικές συμπεριφορές.  

 

10.1. Παιδική διατροφή 

 

Οι μεταγεννητικοί παράγοντες διατροφής και η αντικοινωνική ή βίαιη συμπεριφορά 

φαίνεται να συσχετίζονται. Για παράδειγμα, πιστεύεται ότι η πρωτεϊνική υποθρεψία οδηγεί σε 

αντικοινωνικές διαταραχές προσωπικότητας. Η υποθρεψία μπορεί να προκαλέσει μείωση της 

παραγωγής της σεροτονίνης. Η δημιουργία της σεροτονίνης (5-υδροξυτρυπταμίνη, 5-ΗΤ) γίνεται με 

τη σύνδεση της τρυπτοφάνης με την υδροξυλάση της τρυπτοφάνης (Raine, 2002, Liu και Wuerker, 

2005). Η τρυπτοφάνη είναι ένα βασικό αμινοξύ το οποίο βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα και ειδικά σε 

εκείνα που είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. Ως επακόλουθο, η αναφερθείσα έλλειψη προκαλεί 

επιθετικότητα κάτω από εργαστηριακές συνθήκες σε παιδιά με υποθρεψία, σε σύγκριση με καλά 

διατρεφόμενα παιδιά των ομάδων ελέγχου (Liu και Wuerker, 2005). Τα παραπάνω παρατηρήθηκαν 

επίσης σε αρουραίους και πιθήκους (Davidson και συν., 2000). 

 

Έχει διαπιστωθεί ότι η έλλειψη σιδήρου ευθύνεται για επιθετικότητα σε παιδιά και για 

διαταραχή της συμπεριφοράς σε ενηλίκους. Αντίθετα, σε παιδιά με ΔΕΠΥ, παρατηρήθηκε τόσο 

συμπεριφορική όσο και νοητική βελτίωση όταν έγινε λήψη σιδήρου (Liu και Wuerker, 2005). 

Επίσης, έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα χαλκού στον ορό και υψηλά επίπεδα από μαγγάνιο, μόλυβδο 

και κάδμιο σε επιθετικά άτομα. Για ορισμένα από αυτά τα μέταλλα, αυτό το αποτέλεσμα βρέθηκε 

μόνο σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα ασβεστίου (Liu και Wuerker, 2005). 

 

Αν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα κατανοητή, η σχέση μεταξύ αυτών των μετάλλων και 

της συμπεριφοράς θεωρείται ότι βρίσκεται στους νευροδιαβιβαστές (Liu και Wuerker, 2005). 

Εντούτοις, η επίδραση των μετάλλων στη συμπεριφορά είναι υπό συζήτηση, δεδομένου ότι έχουν 

διεξαχθεί λίγες μελέτες, τα αποτελέσματα των μελετών αυτών δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν 

έχουν δημοσιευθεί μελέτες που να λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες κινδύνου (Liu και 

Wuerker, 2005). 

 

10.2. Ηλικία 
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Μία εξήγηση για τη συχνή παρατήρηση της ηλικίας ως παράγοντα κινδύνου για 

εγκληματική συμπεριφορά βρίσκεται στην ανάπτυξη του προμετωπιαίου φλοιού. Ειδικότερα, από 

τη στιγμή που η μυελίνωση του προμετωπιαίου φλοιού συνεχίζεται έως τα 20, ακόμη και τα 30 έτη 

ενός ατόμου, απλά ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις εκτελεστικές απαιτήσεις της 

ενήλικης ζωής που προκύπτουν σε ένα άτομο μετά την εφηβεία (Raine., 2002, Liu J., και Wuerker 

A., 2005, Harden και  συν., 2011, Harden K., 2012). 

 

10.3. Παιδική ανατροφή 

 

Ο κύκλος του θέματος της βίας ολοκληρώνεται με την ύπαρξη της γενετικής 

προδιάθεσης, της απευαισθητοποίησης και της αποδοχή των βίαιων φαινομένων ως συνήθη και  

φυσιολογικά, όπως λόγου χάριν είναι η ανατροφή ενός παιδιού σε ένα βίαιο περιβάλλον (Beech 

και Mitchell, 2005). 

  

Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης σε βρέφη που διαχωρίστηκαν από τις μητέρες τους 

έχουν πράγματι αποδειχθεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανωμαλίες στον άξονα ΥΥΕ, 

οδηγώντας σε ατροφία του ιππόκαμπου, λόγω του άγχους που προκαλείται από την έλλειψη 

μητρικής επιρροής ή έπειτα από τραυματική εμπειρία κατά την παιδική ηλικία (Rappaport και 

Thomas, 2004, Beech και Mitchell, 2005). Κατά συνέπεια, όλα τα παραπάνω μπορούν να 

οδηγήσουν σε μία πιο ενεργή επιθετικότητα του ατόμου (Scarpa, 2003). 

 

Αυτή η θεωρία υποστηρίζεται από διάφορες καταστάσεις που έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν ή 

προβλέπουν αυτή τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η παιδική κακοποίηση, η γενικευμένη βία ή η 

ενδοοικογενειακή βία, η οικογενειακή εγκληματικότητα, οι συζυγικές συγκρούσεις, η πρώιμη 

σεξουαλική δραστηριότητα κατά την εφηβεία, η εφηβική εγκυμοσύνη, η αρνητική συναισθηματική 

στάση των γονέων ή της μητέρας και η σωματική κακοποίηση συσχετίζονται με το έγκλημα και την 

αντικοινωνική συμπεριφορά (DiLalla, 2002, Scarpa, 2003, Fonagy, 2004, Liu και Wuerker, 2005). 

Επίσης, η αντικοινωνική συμπεριφορά ενός παιδιού ή η συνύπαρξη διαταραχής ελλειμματικής 

προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) λειτουργούν ως πρόδρομοι για την εμφάνιση 

εγκληματικής συμπεριφοράς αργότερα (Liu και Wuerker, 2005). 

 

Ως άλλο παράδειγμα, είναι η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, η οποία έχει συσχετιστεί 

με μεταγενέστερη εξάρτηση από το αλκοόλ. Αυτός είναι ένας παράγοντας υψηλού κινδύνου που 

οδηγεί σε βία (Copeland και συν., 2011). 
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10.4. Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση 

 

Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, που χαρακτηρίζονται κυρίως από φτώχεια και 

ανεργία, έχει συσχετιστεί με την εγκληματική συμπεριφορά (Denney και Wynkoop, 2000, Miller 

και Barnes, 2013).  

 

10.5. Χαμηλό νοητικό επίπεδο 

 

Ήδη από το 1913 ο Charles Goring διεξήγαγε μία εκτενή έρευνα με 3.000 Άγγλους 

κατάδικους και 3.000 μη κατάδικους. Κοινός παράγοντας μεταξύ των καταδίκων ήταν το χαμηλό 

νοητικό τους επίπεδο (Beirne P., 1988). Πράγματι, το χαμηλό νοητικό επίπεδο, ειδικά σε ό,τι 

αφορά τη λεκτική νοημοσύνη, αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την παραβατικότητα και την 

αντικοινωνική συμπεριφορά (Barnes, 2013). Ο λόγος είναι η αναμενόμενη χαμηλή επίδοση στο 

σχολείο, η οποία, ενδεχομένως, οδηγεί σε αποκλεισμό, φτώχεια και αντικοινωνική συμπεριφορά 

(Miller και Barnes, 2013). Μεγάλος αριθμός ερευνών έχουν δείξει μία απόκλιση στο IQ της τάξης 

των 9 - 14 μονάδων, μεταξύ παραβατών και μη παραβατών (Lynam και συν., 1993, Ellis και 

Walsh, 2003). 

 

10.6. Συμμετοχή σε συμμορίες 

 

Η συσχέτιση μεταξύ της συμμετοχής τόσο σε ανδρικές όσο και σε γυναικείες συμμορίες και 

της εγκληματικότητας έχει διαπιστωθεί σε πολλές μελέτες. Τα νευροσυμπεριφορικά ελλείμματα, 

όπως ιστορικό τραυματισμού στο κεφάλι ή η διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή, υφίστανται σε 

μέλη συμμοριών συχνότερα από ότι σε άτομα ομάδων ελέγχου (Rappaport και Thomas, 2004). 

Όταν ελέγχονται για άλλους παράγοντες κινδύνου πριν και μετά την ένταξή τους σε συμμορίες, 

αυτή η σχέση εξακολουθεί να υφίσταται. Ίσως τα άτομα με νευροσυμπεριφορικά ελλείμματα να 

είναι πιο πιθανό να γίνουν μέλη συμμοριών ή, το αντίστροφο, η συμμετοχή σε συμμορίες επηρεάζει 

τη λειτουργία του εγκεφάλου τους (Kurtz, 2002). 
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11. Νευροανατομικές περιοχές και νευροαπεικονιστικά ευρήματα 

 

Υπάρχουν δύο κύριες νευροανατομικές δομές που δυσλειτουργούν σε ψυχοπαθητικά 

άτομα: ο προμετωπιαίος φλοιός και η αμυγδαλή (Davidson R. και συν., 2000). Πέρα από τις 

παραπάνω περιοχές, η δυσλειτουργία και άλλων περιοχών, όπως είναι η νήσος, ο ιππόκαμπος και 

ο κροταφικός λοβός, συμβάλλουν στην εκδήλωση αποκλίνουσας συμπεριφοράς (Davidson και 

συν., 2000).  

 

Πρέπει να υπενθυμίσουμε, ωστόσο, τη διάκριση μεταξύ δύο τύπων βίαιης και επιθετικής 

συμπεριφοράς. Την αντιδραστική, παρορμητική επιθετικότητα που είναι μία αντίδραση στα 

γεγονότα, η οποία συχνά προκαλείται από το συναίσθημα (Laurell και Daderman, 2005). Την 

προμελετημένη επιθετικότητα, που είναι αποστασιοποιημένη από το συναίσθημα. Δεδομένου ότι 

η αντιδραστική συμπεριφορά επηρεάζεται κυρίως από τα συναισθήματα, ενώ δεν ισχύει κάτι 

παρόμοιο για την προμελετημένη, διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου αναμένεται να 

συμμετέχουν στις διάφορες μορφές επιθετικότητας (Blackwood, 2012). 

 

11.1. Προμετωπιαίος φλοιός 

 

Ο προμετωπιαίος φλοιός αποτελεί μέρος του μετωπιαίου λοβού, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για πολύπλοκες νοητικές διεργασίες, όπως η μνήμη, η σύνθεση και η διαμόρφωση των 

συναισθημάτων, η παρεμπόδιση ακατάλληλων παρορμήσεων και ο προγραμματισμός 

μελλοντικών ενεργειών (Sapolsky, 2004, Mitchell και Beech, 2011). Η δυσλειτουργία του 

μετωπιαίου λοβού και ιδιαίτερα του προμετωπιαίου φλοιού έχει ως συνέπεια τη βίαιη και 

αντιδραστική επιθετικότητα (Teichner και Golden, 2000). 
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Έρευνα που διεξήχθη με τη χρήση τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) έδειξε 

μειωμένη ενεργοποίηση του προμετωπιαίου φλοιού σε παραβάτες και βίαιους κλινικούς ασθενείς. 

Η παραπάνω συσχέτιση είναι ισχυρότερη σε δολοφόνους με καλό κοινωνικό υπόβαθρο, απ' ό,τι σε 

εκείνους με κακό οικογενειακό υπόβαθρο, όπως αναμενόταν με βάση τη θεωρία της κοινωνικής 

ώθησης. Ανωμαλίες του μετωπιαίου λοβού έχουν επίσης βρεθεί χρησιμοποιώντας 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) σε επιθετικά άτομα, όπως σε βίαιους εγκληματίες, ΡΕΤ σε 

ψυχιατρικούς ασθενείς που έχουν διαπράξει εγκλήματα και MRI σε αντικοινωνικούς ασθενείς 

(Brower και Price, 2001). 

 

Επιπλέον, άλλες μελέτες δείχνουν ότι, γενικά, παρουσιάζεται μειωμένος μεταβολισμός της 

γλυκόζης στον προμετωπιαίο φλοιό σε βίαιους παραβάτες (Davidson και συν., 2000, Raine, 2002). 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι δολοφόνοι και οι βίαιοι ψυχιατρικοί ασθενείς έχουν 

χαμηλότερο μεταβολισμό του προμετωπιαίου φλοιού από άτομα ομάδων ελέγχου. Αυτό το εύρημα 

παρατηρείται και σε παρορμητικούς δολοφόνους για τους οποίους βρέθηκε επίσης αύξηση του 

μεταβολισμού των υποφλοιϊκών περιοχών, όπως αναμενόταν, καθώς η αναστολή από τον 

προμετωπιαίο φλοιό μειώνεται. Ωστόσο, οι δολοφόνοι της ομάδας που σχεδίαζαν τα εγκλήματά 

τους, δεν είχαν μειωμένο μεταβολισμό στον προμετωπιαίο φλοιό τους. Όταν τα ευρήματα για τους 

επιθετικούς δολοφόνους και τους αντιδραστικούς δολοφόνους διαχωρίστηκαν, ήταν σαφές ότι οι 

αντιδραστικοί δολοφόνοι είχαν χαμηλότερη προμετωπιαία μεταβολική δραστηριότητα από τους 

επιθετικούς δολοφόνους με προμελετημένα εγκλήματα (Brower και Price, 2001). 

 

Σε μία μελέτη που εξετάστηκε η Ν-ακετυλο ασπαρτάτη (NAA), που θεωρήθηκε ως δείκτης 

της νευρωνικής ακεραιότητας, διαπιστώθηκε ότι οι βίαιοι ασθενείς είχαν λιγότερο NAA στον 

προμετωπιαίο φλοιό τους σε σύγκριση με άτομα της ομάδας ελέγχου (Hoptman, 2003). Το πιο 

σημαντικό είναι ότι η συχνότητα της βίας συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα του 

NAA. Χαμηλότερος μεταβολισμός φωσφορικών αλάτων βρέθηκε, επίσης, στον προμετωπιαίο 

φλοιό των βίαιων ασθενών. 

 

Γενικά, διαπιστώθηκε ότι τα ελλείμματα στον προμετωπιαίο φλοιό, κυρίως στο έσω 

κοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό, σχετίζονται με τον ανεπαρκή έλεγχο της αντιδραστικής βίας. Η 

προμελετημένη βία, από την άλλη πλευρά, πιστεύεται ότι σχετίζεται με τη δυσλειτουργία τόσο του 

έσω κοιλιακού προμετωπιαίου φλοιού όσο και της αμυγδαλής (Nelson και Trainor, 2007). 

Επιπλέον, οι επιμέρους διαφορές φαίνεται να είναι σημαντικές. Έχουν αποδειχθεί ότι οι 

προσωπικές διαφορές στην ικανότητα τροποποίησης των συναισθημάτων συνδέονται με τον 

βαθμό ενεργοποίησης του προμετωπιαίου φλοιού, κάτι που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε 

καλύτερα την τάση για βία και επιθετικότητα (Davidson και συν., 2000).  
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11.2. Αμυγδαλή 

 

Η αμυγδαλή αποτελεί μέρος του προγενέστερου εξελικτικά εγκεφάλου, ο οποίος ελέγχει 

ενστικτώδεις λειτουργίες, ενώ η ίδια εμπλέκεται σε συναισθήματα, ιδιαίτερα σε αρνητικά 

συναισθήματα, και την αναγνώριση του φόβου. Η αμυγδαλή συνδέεται με αρκετά μέρη του 

εγκεφάλου και σε αυτήν καταλήγουν ερεθίσματα προερχόμενα από τις αισθήσεις, με σκοπό την 

ταχεία αντίδραση (Anckarsater, 2006). 

 

Η αμυγδαλή αποτελείται από δεκατρείς πυρήνες που σχηματίζουν από κοινού μία δομή. 

Για την αμυγδαλή έχει διατυπωθεί η θεωρία των Integrated Emotions System (IES), σύμφωνα με 

την οποία η αποκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά, όπως η βία, είναι αποτέλεσμα ελλειμματικής 

συναισθηματικής ανάπτυξης που προκαλείται από ελλείμματα στη λειτουργία αυτής της 

περιοχής του εγκεφάλου (Blair, 2005). Συγκεκριμένα, η διαταραχή αυτή της συμπεριφοράς 

οφείλεται σε δυσλειτουργία της αμυγδαλής, η οποία δεν μπορεί να αποτρέψει τη σωστή 

κατανομή της προσοχής κατά τις συναισθηματικές εκφράσεις. Αυτό, κατά συνέπεια, οδηγεί σε 

ανεπαρκή ερμηνεία των συναισθημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ενσυναίσθηση και 

την αποτυχία αναγνώρισης εκφράσεων που δηλώνουν φόβο, δεδομένα που έχουν τεκμηριωθεί 

σε ψυχοπαθείς (Blair, 2005, Reidy και συν., 2011). Το παραπάνω συμπέρασμα υποστηρίζεται 

από μία μελέτη σε δολοφόνους, η οποία έδειξε μειωμένη δραστηριότητα της αμυγδαλής σε 

σύγκριση με άτομα αντίστοιχης ηλικίας και φύλου (ομάδα ελέγχου) (Laurel και Daderman, 

2005). 

 

11.3. Προμετωπιαίος φλοιός και Αμυγδαλή 

 

Οι ανωτέρω μελέτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η δυσλειτουργία αυτή του 

προμετωπιαίου φλοιού και της αμυγδαλής σχετίζονται με τη βίαιη επιθετικότητα. Είναι πιθανό ότι 

τόσο η θεωρία της δυσλειτουργίας του μετωπιαίου λοβού όσο και η θεωρία των Integrated 

Emotions System (IES) να είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και να αναφέρονται στην αντιδραστική 

επιθετικότητα και στην προμελετημένη επιθετικότητα αντίστοιχα (Hoptman, 2003).  

 

11.4. Νήσος 

 

   Η νήσος είναι μία περιοχή των εγκεφαλικών ημισφαιρίων η οποία καλύπτεται από μέρος του 

μετωπιαίου, του κροταφικού και του βρεγματικού λοβού. Μεταξύ των λειτουργιών της είναι, σε 
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συνεργασία με την αμυγδαλή, η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων (Baxter 

και Murray, 2002). Οποιαδήποτε σημαντική βλάβη ή έλλειμμα σε αυτή την περιοχή μπορεί να 

προκαλέσει απάθεια, καταθλιπτικές διαταραχές, διαταραχές της προσωπικότητας και άλλα 

προβλήματα (Namhung και συν., 2017). Βλάβες στην εν λόγω περιοχή σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με την εκδήλωση του συνδρόμου Asperger, υποδεικνύοντας δυσλειτουργία των νευρώνων-

κατόπτρων με συνεπακόλουθη την απουσία της ενσυναίσθησης (Ramachandran και Oberman, 

2006). Για τον λόγο αυτό, τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, μολονότι δεν είναι 

βίαια, σε σπάνιες περιπτώσεις που διαπράττουν κάποιο έγκλημα, το εκδηλώνουν με βίαιες πράξεις 

και με συναισθηματική απάθεια (Stone, 2009). 

 

11.5. Ιππόκαμπος και κροταφικός λοβός 

 

Πέρα από την αμυγδαλή και τον προμετωπιαίο φλοιό, και άλλες περιοχές του εγκεφάλου 

διαφέρουν σε ποινικά υποκείμενα σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Ο ιππόκαμπος, λόγου 

χάριν, λειτουργεί αφύσικα σε βίαιους παραβάτες και σε άτομα που έχουν διαπράξει φόνο, ενώ 

παρατηρήθηκε ότι είναι δομικά διαφορετικός σε ψυχοπαθείς (Raine, 2002, Hoptman, 2003). 

Επίσης, λειτουργικές ανωμαλίες του κροταφικού λοβού παρατηρήθηκαν σε βίαιους ψυχιατρικούς 

ασθενείς (Beckham και συν., 2000) και άτομα με όγκο στη συγκεκριμένη περιοχή, τα οποία 

εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά (Tonkonogy και Geller, 1992). 

 

Παράλληλα, όσο αναφορά τις νέες λειτουργικές και δομικές τεχνικές απεικόνισης, με 

μεγάλη ευαισθησία και ακρίβεια καθίσταται εφικτή η κατανόηση των νευρικών κυκλωμάτων που 

αφορούν τη συναισθηματική ρύθμιση (Kimberley και Lewis, 2007). Τα συναισθήματα ρυθμίζονται 

από ένα σύνθετο νευρικό κύκλωμα από φλοιϊκές και υποφλοιϊκές περιοχές μερικές εκ των οποίων 

είναι: ο προμετωπιαίος φλοιός, ο φλοιός της πρόσθιας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου, αλλά 

και η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος και ο υποθάλαμος (Ochsner και συν., 2012). Υπάρχουν ήδη 

ενδείξεις ότι άτομα με ελλείμματα στη ρύθμιση των αρνητικών συναισθημάτων, έχουν την τάση 

για επιθετική και βίαιη συμπεριφορά. 

 

Μελέτες με λειτουργικές (SPECT και PET) και δομικές (MRI) τεχνικές 

νευροαπεικόνισης αρχίζουν να αποκαλύπτουν εγκεφαλικές δυσλειτουργίες σε άτομα με βίαιη 

ή/και αντικοινωνική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, μελέτες νευροαπεικόνισης (Bufkin και Luttrell, 

2005), που έχουν διεξαχθεί σε δείγματα που προέρχονται από ιατροδικαστικά εργαστήρια, 

φυλακές, ψυχιατρικά νοσοκομεία και από βίαιους παραβάτες, ανέδειξαν τα εξής: 
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 Προμετωπιαία δυσλειτουργία που σχετίζεται με επιθετικότητα και βίαιες συμπεριφορές. 

Έρευνα του 2001, έχει δείξει ότι η προμετωπιαία δυσλειτουργία έχει αρκετά μεγάλη 

συσχέτιση με παρορμητικές κυρίως μορφές επιθετικότητας (Brower και Price, 2001). Η 

παραπάνω συσχέτιση φαίνεται να γίνεται κατανοητή μέσα από το σημαντικό ρόλο που 

παίζει ο προμετωπιαίος φλοιός στη ρύθμιση των αρνητικών συναισθημάτων, μέσα από την 

ερμηνεία των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων και την αναγνώριση ύπαρξης κινδύνου. 

Εξαιτίας, επομένως, αυτής της δυσλειτουργίας, τα άτομα που έχουν παρορμητικές και 

επιθετικές συμπεριφορές, παρερμηνεύουν καταστάσεις ως απειλητικές ή καταστάσεις 

κινδύνου, αυξάνοντας έτσι την εμφάνιση βίαιων αντιδράσεων. 

 

 Δυσλειτουργία του κροταφικού λοβού, ιδιαίτερα υποφλοιϊκά. Παρατηρείται σε ασθενείς με 

ιστορικό έντονης βίαιης συμπεριφοράς, όπως σε άτομα με σύνδρομο θυμού και εξαιρετικά 

επιθετικής συμπεριφοράς, είτε λόγω υπερβολικής αριστερής υποφλοιϊκής δραστηριότητας 

είτε ανωμαλίας στη δομή του κροταφικού λοβού (Elts και συν., 2000, Devinsky και Bear, 

1984). Η δραστηριότητα του δεξιού ημισφαιρίου σχετίζεται με τη δημιουργία αρνητικών 

συναισθημάτων και κακής διάθεσης. Υπερδραστηριότητα του δεξιού ημισφαιρίου 

υποφλοιϊκά μπορεί να προκαλέσει τη διέγερση αρνητικών συναισθημάτων και επιθετικών 

συναισθήματα και, κατά συνέπεια, την εδραίωση μία προδιάθεσης για επιθετικότητα και βία 

(Raine και συν., 1998). 

 

 Ισορροπία μεταξύ προμετωπιαίου φλοιού και υποφλοιϊκών δομών, με βάση την παρορμητική 

και επιθετική συμπεριφορά. Ο νευροχημικός μηχανισμός που σχετίζεται με την καταστολή 

των αρνητικών συναισθημάτων είναι η ανασταλτική σεροτονινεργική σύνδεση μεταξύ 

προμετωπιαίων δομών και της αμυγδαλής. Ο προμετωπιαίος φλοιός είναι μία περιοχή με 

υψηλή συγκέντρωση υποδοχέων σεροτονίνης, όπως αντίστοιχα και η αμυγδαλή με τον 

ιππόκαμπο που έχουν επίσης σεροτονινεργική εννεύρωση (Best και συν., 2002). Κατά 

συνέπεια, δυσλειτουργία σε αυτά τα κέντρα μπορεί να προκαλέσει σεροτονινεργική 

διαταραχή, όπως έχει αποδειχθεί σε πλήθος βίαιων παραβατών, παρορμητικών εμπρηστών 

και σε παιδιά και εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς (Seo και συν., 2008), (Soloff και 

συν., 2003). Σε όλα τα παραπάνω, παρατηρείται κυρίως χαμηλή σεροτονινεργική 

δραστηριότητα (Seo και συν., 2008). 

 

12. Αλλαγές στις εγκεφαλικές λειτουργίες 
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Όλες οι εγκεφαλικές περιοχές που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελούν κέντρα υπεύθυνα 

για συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι αλλαγές που παρουσιάζονται στη λειτουργία αυτών των 

περιοχών, συσχετίζονται με τάσεις για βίαιες συμπεριφορές. 

 

Οι εκτελεστικές λειτουργίες αποτελούν τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες οι οποίες 

ελέγχουν και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά. Περικλείουν ένα σύνολο λειτουργιών όπως τη ρύθμιση 

και τη διατήρηση της προσοχής, την εργώδη μνήμη, την αυτογνωσία, τη λήψη αποφάσεων καθώς 

και το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της εκούσιας συμπεριφοράς (Sapolsky, 

2004). Πολλές από αυτές τις γνωστικές λειτουργίες εκτελούνται στον προμετωπιαίο φλοιό και το 

μετωπιαίο λοβό, εκεί όπου βλάβη ή δυσλειτουργία των συγκεκριμένων περιοχών σχετίζεται με τάση 

για αντικοινωνικές και εγκληματικές συμπεριφορές (Brower και Price, 2001). 

 

12.1. Ανασταλτικός έλεγχος 

 

Ο ανασταλτικός έλεγχος αποτελεί μία γνωστική λειτουργία που παίζει σημαντικό ρόλο 

στον έλεγχο της συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, καταστέλλει τα πιθανά μη συσχετιζόμενα εσωτερικά 

ή εξωτερικά προερχόμενα ερεθίσματα, τα οποία μπορεί να παρεμποδίσουν μία άλλη γνωστική 

λειτουργία ή συμπεριφορά. Η κυρίαρχη δράση της αναστολής είναι να συμβάλλει στην πρόβλεψη, 

το σχεδιασμό και στην επίτευξη στόχων, καθώς αποτελεί μέσο αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς. 

Επιστημονικά ευρήματα έχουν αποδείξει ότι διάφορες υποπεριοχές του προµετωπιαίου φλοιού 

συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στον ανασταλτικό έλεγχο και στην καταστολή ανεπιθύμητων 

ερεθισμάτων (Denney και Wynkoop, 2000). Εγκεφαλική βλάβη στο προμετωπιαίο φλοιό, τραύμα ή 

όγκος μπορεί να επιφέρουν δυσαναστολή (σύνδρομα του μετωπιαίου λοβού), 

συμπεριλαμβανομένων προβληματικών συμπεριφορών όπως η επιθετικότητα. 

 

12.2. Νευρώνες κάτοπτρα και ενσυναίσθηση 

 

Η ενσυναίσθηση έχει οριστεί από το Merriam-Webster Dictionary ως "υποκειμενικά, 

βιώνοντας τα συναισθήματα των άλλων" και αυτή η ικανότητα λείπει ουσιαστικά από άτομα με 

ψυχοπαθητική συμπεριφορά. Επίσης, η ενσυναίσθηση αποτελεί μία πολλαπλών σταδίων 

συναισθηματική διεργασία η οποία εμπλέκει αρκετές περιοχές του εγκεφάλου όπως τον 

προμετωπιαίο φλοιό, τον κογχικο-μετωπιαίο φλοιό και την αμυγδαλή. Έχει παρατηρηθεί ότι σε 

παραβατικά άτομα εντοπίζονται ελλείμματα σε περιοχές που εμπλέκονται με την ενσυναίσθηση 

(Martens W. H. J., 2002). 
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Επιπρόσθετα, σχετικά με την ενσυναίσθηση, το σύστημα των νευρώνων-κατόπτρων 

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη μίμηση κοινωνικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα με τη μίμηση 

εκφράσεων του προσώπου και κινήσεων των χεριών. Παράλληλα, παίζει σημαντικό ρόλο στην 

εκμάθηση τη γλώσσας, καθώς σύμφωνα με το Michael Arbib (2008) και την «υπόθεση για τη 

γλώσσα και το κατοπτρικό σύστημα», οι νευρώνες-κάτοπτρα ωθούν τα μωρά να μιμηθούν τις 

κινήσεις των γονέων τους. Η υπόθεση σχετικά με τη δυσλειτουργία των νευρώνων-κατόπτρων σε 

ψυχοπαθείς είναι δημοφιλής και βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

 

13. Εγκεφαλικές βλάβες και πιθανές αιτίες εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας 

 

Ο εγκέφαλος προστατεύεται από κακώσεις και ασθένειες μέσω του εγκεφαλικού κρανίου, 

των μηνίγγων, του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού. Οι μήνιγγες, 

από έξω προς τα μέσα, είναι: η σκληρά μήνιγγα, που παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του 

εγκεφάλου από τραυματισμούς, η αραχνοειδής και η χοριοειδής μήνιγγα. Οι μήνιγγες σχηματίζουν 

ένα φραγμό που προστατεύει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό από τραυματισμούς. Το διαυγές 

και άχρωμο εγκεφαλονωτιαίο υγρό βρίσκεται στις κοιλίες του εγκεφάλου και στον υπαραχνοειδή 

χώρο και προστατεύει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία 

τους. Τέλος, ο αιματο-εγκεφαλικός φραγμός είναι ένας επιλεκτικά διαπερατός φραγμός, που 

επιτρέπει τη διέλευση της γλυκόζης, ιόντων και οξυγόνου, ενώ αποτρέπει την είσοδο των 

περισσότερων ενδογενών τοξινών και μικροβίων (Kaku M., 2014), (Saunders N. R. και συν., 

2016). 

 

Δυστυχώς, οι προαναφερθέντες φορείς προστασίας δεν προστατεύουν τον εγκέφαλο 

από όλους τους παράγοντες  που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του. 

Παραδείγματα  τέτοιων παραγόντων  είναι οι όγκοι, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,   η 

επιληψία, οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, οι διαταραχές ψυχωσικού φάσματος, οι διαταραχές 

προσωπικότητας και η κατάχρηση ουσιών (Cirulli και συν., 2009). 

 

13.1. Όγκοι 

 

Οι εγκεφαλικοί όγκοι μπορούν να βλάψουν τον εγκέφαλο καταστρέφοντας τα νευρικά 

κύτταρα, είτε αυξάνοντας την ενδοκρανιακή πίεση είτε δημιουργώντας φλεγμονές (Arifin και συν., 

2014). Επίσης, οι εγκεφαλικοί όγκοι σχετίζονται με συναισθηματική δυσλειτουργία και αυξημένη 
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επιθετικότητα, ιδίως εκείνοι του προμετωπιαίου φλοιού και του μεταιχμιακού συστήματος (Lupton 

και συν., 2020). 

 

 

13.2. Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

 

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αιμορραγικό ή ισχαιμικό, προκαλεί ξαφνική βλάβη του 

νευρικού ιστού, μέσω της διακοπής της αιμάτωσης και της στέρησης οξυγόνου, με συνέπεια τα 

νευρικά κύτταρα να νεκρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Οι συνέπειες του είναι μόνιμες, αφού τα 

νεκρά νευρικά κύτταρα δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Εν προκειμένω, το εγκεφαλικό επεισόδιο 

φαίνεται να εμπλέκεται με αυξημένη επιθετικότητα, με συναισθηματική δυσλειτουργία και με 

αυξημένη παρορμητικότητα σε ορισμένα άτομα, η οποία εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου 

που έχει επηρεαστεί (Kim, 2016). 

 

13.3. Κρανιοεγκεφαλική κάκωση προερχόμενη από τραυματισμό 

 

Ένας  παράγοντας που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκδήλωση των 

συμπεριφορικών συμπτωμάτων της βίαιης συμπεριφοράς, είναι οι εγκεφαλικές βλάβες από 

αμβλεία χτυπήματα στο κεφάλι (Walsh και Bolen, 2016). Αναλόγως με την πληγείσα περιοχή 

διαμορφώνονται και οι επιδράσεις στη συμπεριφορά και την προσωπικότητα (Raine και συν., 

2000). 

 

Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση συναντάται συνήθως σε παιδιά κάτω των 4 ετών, σε νεαρά 

άτομα ηλικίας 15 με 25 ετών και σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Ειδικότερα, άτομα με κάκωση 

κατά την παιδική τους ηλικία, φαίνεται να έχουν μεγάλες πιθανότητες να εμφανίσουν 

αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας (Anderson και συν., 2011). 

 

Το παράδειγμα του Phineas Gage χρησιμοποιείται συχνά για την απεικόνιση των 

επιπτώσεων μίας εγκεφαλικής βλάβης. Ο προμετωπιαίος φλοιός του Gage υπέστη βλάβη από μία 

σιδερένια ράβδο. Αν και επέζησε, η συμπεριφορά του άλλαξε μετά το ατύχημα και έγινε πιο 

επιθετική και κοινωνικά ανάρμοστη (Neylan, 1999). 

 

Ο τραυματισμός της κεφαλής εντοπίζεται σε παραβάτες πιο συχνά από ό,τι στο 

γενικό πληθυσμό και ειδικότερα εκείνοι με προμετωπιαία εντόπιση της κάκωσης 
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παρουσιάζουν επιθετικότητα σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους υπολοίπους (Grafman και 

συν., 1996). 

 

Η ακριβής θέση του τραυματισμού επηρεάζει τις αλλαγές στη συμπεριφορά. Οι ραχιαίες 

βλάβες οδηγούν σε ψευδο-κατάθλιψη, χαρακτηριζόμενη από απάθεια και εξασθενημένο 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό (Grafman και συν., 1996). Οι κογχικές βλάβες οδηγούν σε ψευδο-

ψυχοπάθεια (μία διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από επίμονη αντικοινωνική 

συμπεριφορά, μειωμένη ενσυναίσθηση, τύψεις και έντονα εγωιστικά χαρακτηριστικά) (Grafman 

και συν., 1996). Παρόλα αυτά, δεν μπορεί ακόμη να προβλεφθεί το εάν η προμετωπιαία φλοιϊκή 

βλάβη μπορεί εξ ορισμού να οδηγήσει σε εγκληματικότητα ή κοινωνικά λιγότερο αποδεκτή 

συμπεριφορά, καθώς υπάρχουν αναφορές περιστατικών ατόμων που πάσχουν από τις ίδιες 

εγκεφαλικές κακώσεις, τα οποία δεν εμφάνισαν βίαιη και επιθετική συμπεριφορά. 

 

Η ηλικία κατά την οποία έγινε ο τραυματισμός έχει επίσης σημασία (Anderson και συν., 

2011). Όταν η προμετωπιαία βλάβη στον εγκεφαλικό φλοιό εμφανίζεται πριν από την εφηβεία, 

οδηγεί σε μειωμένη εκτελεστική λειτουργία και σε κατάσταση που ονομάζεται «αποκτηθείσα 

κοινωνιοπάθεια» (Darby και συν., 2017). Όταν ο τραυματισμός συμβαίνει στην ενήλικη ζωή, 

ωστόσο, προκύπτουν πιο παρορμητικές και ανεξέλεγκτες συναισθηματικές συμπεριφορές, αλλά η 

εκτελεστική λειτουργία δεν μειώνεται. Η ηλικία κατά τη στιγμή της εγκεφαλικής βλάβης προβλέπει 

επίσης την ηλικία της εκδήλωσης της εγκληματικής συμπεριφοράς. 

 

Παράλληλα, μετά από εκτεταμένους τραυματισμούς στον μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου, 

παρατηρείται μειωμένη ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει σωστές αποφάσεις και απουσία 

αναγνώρισης των συνεπειών τους, ενώ, επίσης, παρουσιάζει αντιδραστικότητα, παρορμητικότητα, 

βίαιη και αποδιοργανωμένη συμπεριφορά και ανικανότητα ανάληψης ευθυνών (Grafman και συν., 

1996). Η αύξηση της παρορμητικότητας και η ανάληψη ρίσκων είναι δύο συνιστώσες που 

εντοπίζονται σε άτομα με βλάβες του μετωπιαίου λοβού, η μεν παρορμητικότητα ως απάντηση 

στην άρση των αναστολών, η δε ανάληψη ρίσκων με βάση την λήψη αποφάσεων που σχετίζονται 

με την ανταμοιβή (Floden και συν., 2008). Το σύνολο όλων των παραπάνω συμπεριφορικών 

χαρακτηριστικών έχουν ονομαστεί «σύνδρομο του μετωπιαίου λοβού» (Anderson και συν., 2008). 

 

13.4. Επιληψία 

 

Η επιληψία, σύμφωνα με το Epilepsy Foundation, αποτελεί την τέταρτη πιο συχνή 

νευρολογική κατάσταση, ενώ συναντάται σε τουλάχιστον 65 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Η 
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επιληψία είναι μία χρόνια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διαταραχή των ηλεκτρικών σημάτων 

στον εγκέφαλο, προκαλώντας απρόσφορες νευρωνικές εκφορτίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 

επιληπτική κρίση. Στο πλαίσιο των επιληπτικών κρίσεων, παρατηρήθηκαν επιθετικές συμπεριφορές 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση, χωρίς αυτό να υποδηλώνει πως πρόκειται για 

κατευθυνόμενη και σκόπιμη επίθεση (Marsh και Krauss, 2000). Μερικές επιθετικές συμπεριφορές 

είναι το δάγκωμα, οι έντονες χειρονομίες και άλλοι τέτοιοι αυτοματισμοί. Αντίθετα, 

κατευθυνόμενη, σκόπιμη και επιθετική συμπεριφορά παρατηρείται σε συνδυασμό με ψυχωσικές 

διαταραχές της επιληψίας. 

 

13.5. Νευρογνωστικές διαταραχές 

 

Ως νευρογνωστικές διαταραχές ορίζονται οι καταστάσεις μειωμένης νοητικής 

λειτουργίας εξαιτίας ιατρικής ασθένειας , κυρίως άνοιας. 

 

Η άνοια τύπου Αλτσχάιμερ προκαλείται από μειωμένη παραγωγή ακετυλοχολίνης στον 

εγκεφαλικό φλοιό και στις υποφλοιϊκές περιοχές, προκαλώντας σταδιακή απώλεια μνήμης, 

αλλαγές της προσωπικότητας και προβλήματα στις ανώτερες εκτελεστικές λειτουργίες. Η 

επιθετικότητα που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, είναι αποτέλεσμα αποπροσανατολισμού 

και λανθασμένης αναγνώρισης των ερεθισμάτων που προέρχονται από το περιβάλλον, οπτικών 

ψευδαισθήσεων και παρερμηνείας πιθανών απειλών (Aarsland και συν., 1996). 

 

Όπως η άνοια τύπου Αλτσχάιμερ, έτσι και η μετωποκροταφική άνοια είναι μία 

νευροεκφυλιστική νόσος που οδηγεί στη σταδιακή καταστροφή των νευρικών κυττάρων (Hirono 

και συν., 2000). Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αρκετές ιδιαιτερότητες καθώς τα πρώτα της 

συμπτώματα παρερμηνεύονται ως ψυχικές διαταραχές. Ένα από τα πιο σημαντικά αρχικά της 

συμπτώματα είναι η σταδιακή μεταβολή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς. Ειδικότερα, οι 

ασθενείς εμφανίζουν ως αρχικά συμπτώματα την άρση αναστολής και παρορμητικότητα, ενώ 

αργότερα εμφανίζονται οι γνωστικές και μνημονικές ελλείψεις. Αυτή η συμπεριφορική και 

συναισθηματική δυσλειτουργία των πρώιμων σταδίων γίνεται εμφανής από ενέργειες που έχουν 

υψηλό ρίσκο, συμπεριλαμβάνοντας και εγκληματικές ενέργειες (Onyike και Diehl-Schmid, 2013). 

 

13.6. Ψυχωσικές διαταραχές 

 

Οι ψυχώσεις αποτελούν διαταραχές κατά τις οποίες το άτομο αποκλίνει από την αίσθηση 

της πραγματικότητας, και συγκεκριμένα χάνει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται, να επεξεργάζεται 
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και να αντιδρά προσαρμοστικά στις εκάστοτε απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Μεταξύ των 

διαταραχών του ψυχωσικού φάσματος βρίσκεται και η σχιζοφρένεια. Συγκεκριμένα, η 

σχιζοφρένεια εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως αυταπάτες, παραισθήσεις, αίσθημα απόσυρσης, 

απουσία κινήτρου και απάθεια (Jenkins, 1998). 

 

Η σχέση μεταξύ της σχιζοφρένειας και της βίας είναι αδιαμφισβήτητα επιβεβαιωμένη, 

ειδικά όταν είναι παρούσα και η συμπτωματολογία της πρώτης, όπως παραληρηματικές ιδέες και 

ψευδαισθήσεις (DeLisi και συν., 2006). Το περιεχόμενο των ψυχωσικών συμπτωμάτων ενός 

ασθενούς υποδηλώνει και καθορίζει την πορεία μίας βίαιης ενέργειας. Οι ασθενείς με οξεία 

συμπτωματολογία, διαταραγμένη διάθεση, συστηματικές στρεβλώσεις της πραγματικότητας και 

ιστορικό με παραληρηματικές ιδέες και ψευδαισθήσεις ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο ρίσκο 

για συμμετοχή σε βίαιες ενέργειες (Walsh και συν., 2002). Η ίδια η φύση της ψύχωσης με τις 

παραληρηματικές ιδέες και τις ψευδαισθήσεις, καθώς και το περιεχόμενό 

αυτών, μπορούν να παρέχουν ένα χρήσιμο πλαίσιο πληροφοριών σχετικά με τα κίνητρα των 

ασθενών για εκδηλώσεις βίας (Wolkin και συν., 1992).   

 

13.7. Διαταραχές προσωπικότητας 

 

Η διαταραχή της προσωπικότητας είναι μία χρόνια διαταραχή, η οποία συμβαίνει στο 10-

20% του γενικού πληθυσμού και χαρακτηρίζεται από τον τρόπο αντίληψης, αντίδρασης και 

συσχέτισης σε ασθενείς που είναι κοινωνικά δυσπροσάρμοστοι. 

 

Οι διαταραχές προσωπικότητας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ως εξής: 

1. Ομάδα Α, στην οποία κατατάσσονται άτομα με παρανοϊκή, σχιζοειδή και σχιζότυπη 

διαταραχή προσωπικότητας (DeLisi και συν., 2006, Vicens και συν., 2016). Τα άτομα με 

αυτές τις διαταραχές έχουν παράξενες ή εκκεντρικές συμπεριφορές. 

 

2. Ομάδα Β, στην οποία κατατάσσονται άτομα με αντικοινωνική, οριακή και ναρκισσιστική 

διαταραχή προσωπικότητας και παρουσιάζουν συναισθηματική αστάθεια (Pearlson, 1999, 

Schmahl και Bremner, 2006, Clark και Sahakian, 2008). 

 

3. Ομάδα Γ, στην οποία κατατάσσονται άτομα με αποφευκτική, εξαρτητική και 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας με συνοδό εμφάνιση φοβιών και 

άγχους (Arnster, 2009). 
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Η πλειοψηφία των ερευνών έχουν αναδείξει την υψηλή συσχέτιση της εγκληματικότητας 

με διαταραχές προσωπικότητας, εστιάζοντας σε αυτές της ομάδας B (Clark και Sahakian, 2008), 

(Howard, 2009). Στις συμπεριλαμβανόμενες σε αυτή την κατηγορία διαταραχές, και ειδικά η 

αντικοινωνική και η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, παρατηρείται υψηλής σοβαρότητας βία, 

η οποία μάλιστα αγγίζει το 80% σε γυναίκες ασθενείς (Mancke και συν., 2015). 

 

14. Νευροδιαβιβαστές 

 

Οι νευροδιαβιβαστές είναι πεπτίδια που μαζί με κάποιες ορμόνες παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων. Ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η προέλευση της 

εγκληματικής συμπεριφοράς, εντοπίζεται στη διαταραγμένη ισορροπία ανάμεσα σε ορισμένους 

νευροδιαβιβαστές και ορμόνες. 

 

14.1. Σεροτονίνη 

 

Η σεροτονίνη επηρεάζει την όρεξη, τη διάθεση και τη διέγερση. Εμπλέκεται στην 

κατάθλιψη, στο άγχος. Αλληλοεπιδρά με τη ντοπαμίνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζεται 

γενετική προδιάθεση για χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης. 

Η σεροτονίνη εντοπίζεται σε προμετωπιαίες φλοιϊκές περιοχές, όπως ο κογχικο-

μετωπιαίος φλοιός και ο φλοιός της πρόσθιας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου, οι οποίες 

εμπλέκονται στη ρύθμιση και στην καταστολή της εμφάνισης επιθετικών συμπεριφορών. 

 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης, σχετίζονται με 

αντιδραστική και προμελετημένη επιθετικότητα και παρορμητικότητα (Davidson και συν., 2000, 

Dutton, 2002,(Rothstein, 2005, Gleen και Raine, 2008). Επιπρόσθετα, χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης 

και μειωμένα επίπεδα 5-υδροξυ-ινδολοξικού οξέος (μεταβολίτης της σεροτονίνης) έχουν βρεθεί σε 

άτομα με επιθετική και βίαιη συμπεριφορά (Davidson και συν., 2000, Dutton, 2002, Martens, 

2002). Τα αντικαταθλιπτικά, όπως είναι οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της 

σεροτονίνης (SSRI’s) αυξάνουν τα επίπεδα της σεροτονίνης, και μπορούν να μειώσουν τις βίαιες 

συμπεριφορές σε ορισμένα άτομα, ιδίως σε εκείνα με υψηλή παρορμητική επιθετικότητα (Bouvy 

και Liem, 2012).  

 

14.2. Ντοπαμίνη 

 



37 

 

Η ντοπαμίνη είναι γνωστή ως ο νευροδιαβιβαστής της ανταμοιβής και της λήψης ρίσκων, 

ενώ παράλληλα ρυθμίζει τα κίνητρα, την ευχαρίστηση και την εφορία. Υψηλά επίπεδα ντοπαμίνης 

μπορούν να προκαλέσουν επιθετικότητα και σχιζοφρένεια, ενώ ανεπάρκεια της προκαλεί τάσεις 

εξάρτησης, έλλειψης κινήτρου, κατάθλιψης, ψυχικής εξουθένωσης και πεσμένης διάθεσης (Soyka 

M., 2011). Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι η μείωση της ντοπαμίνης συνδέεται με μείωση της 

επιθετικότητας (Brizer, 1988).  

 

Η ενεργοποίηση των ντοπαμινεργικών υποδοχέων, όπως οι D2, D3 και D4, σχετίζεται με 

επιθετική παρόρμηση (Rothstein M., 2005, Dmitrieva και συν., 2011, Vaske και συν., 2011).  

 

14.3. Αλληλεπίδραση Σεροτονίνης και Ντοπαμίνης 

 

Το σεροτονινεργικό σύστημα έχει ισχυρές ανατομικές και λειτουργικές αλληλεπιδράσεις 

με το ντοπαμινεργικό σύστημα (Kapur και Remington, 1996). Η ντοπαμίνη ενισχύει την 

παρορμητική συμπεριφορά, ενώ η σεροτονίνη την αναστέλλει (Ikemoto και Panksepp, 1999). 

Πράγματι, η ανεπαρκής λειτουργία του σεροτονινεργικού συστήματος μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την υπερλειτουργία της ντοπαμινεργικού. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει 

σε παρορμητική συμπεριφορά, δεδομένου ότι η ντοπαμίνη σχετίζεται άμεσα με το μηχανισμό της 

επιβράβευσης. Χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης και υψηλά επίπεδα του ομοβαννιλλικού οξέος 

(μεταβολίτης της ντοπαμίνης) στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό παρατηρήθηκαν σε ένα δείγμα βίαιων 

και σεξουαλικών παραβατών με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά (Soderstrom και συν., 2003). 

 

14.4. Νοραδρεναλίνη 

 

Στις λειτουργίες της νοραδρεναλίνης περιλαμβάνονται η απόκριση της πάλης ή φυγής του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος και η ρύθμιση των επιπέδων της ντοπαμίνης και της 

σεροτονίνης. Επίσης, η νοραδρεναλίνη συμμετέχει στη ρύθμιση της συγκέντρωσης και της μνήμης. 

Τα υψηλά επίπεδα νοραδρεναλίνης στο πλάσμα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό σχετίζονται με 

παρορμητικότητα και επιθετικότητα (Dutton, 2002), (Martens, 2002). 

 

14.5. γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) 

 

Το γ-αμινοβουτυρικό οξύ είναι ένας νευροδιαβιβαστής με ανασταλτική δράση, που 

παρεμβαίνει στην ηρεμία, στη χαλάρωση και στον ύπνο˙ παρεμποδίζει την υπερδιέγερση, 

εξισορροπώντας τους νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με τη σύγχυση, όπως το γλουταμινικό 
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οξύ και η νοραδρεναλίνη. Η χορήγηση βενζοδιαζεπινών, οι οποίες δρουν κυρίως στους υποδοχείς 

Α του γ-αμινοβουτυρικού οξεός, αυξάνουν τη σηματοδότησή του, λειτουργώντας 

αποτελεσματικά στη μείωση της επιθετικότητας (McEllistrem, 2004), (Miczek και συν., 2004). 

Χαμηλά επίπεδα αυτού του νευροδιαβιβαστή σχετίζονται με διαταραχές άγχους, αύξηση της 

επιθετικότητας και άλλα συμπτώματα ( Lumley και συν., 2004). 

 

15. Νευροπεπτίδια και ορμόνες 

 

15.1. Ωκυτοκίνη 

 

Είναι γνωστό ότι η ωκυτοκίνη επηρεάζει αρκετές κοινωνικές συμπεριφορές (Donaldson και 

Young, 2008). Δρα στο συναισθηματικό κέντρο του εγκεφάλου, προάγοντας τα συναισθήματα της 

ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης και μειώνοντας το άγχος˙ καθιστά τα άτομα μονογαμικά και 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μητρική συμπεριφορά. Επίσης, μειώνει τη δραστηριότητα της 

αμυγδαλής, καθώς και την αλληλεπίδραση αμυγδαλής - μεσεγκεφάλου, περιοχών που 

ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις φοβικών ερεθισμάτων (Kirsch και συν., 2005). Σε έρευνα που 

διεξήχθη το 2005 σε θηλυκά ποντίκια με nock- out στο γονίδιο της ωκυτοκίνης και θηλυκά άγριου 

τύπου ποντίκια, τα οποία υποβλήθηκαν σε ελεγχόμενες στρεσογόνες συνθήκες, παρατηρήθηκε 

υπερβολική εκδήλωση επιθετικότητας από τα πρώτα ( Ragnauth και συν., 2005). Γενικά, 

ελλείμματα της ωκυτοκίνης οδηγούν σε συμπεριφορές όπως εχθρότητα, φόβο και απουσία 

εμπιστοσύνης. 

 

15.2. Τεστοστερόνη 

 

Μία σημαντική ορμόνη σε σχέση με τη βίαιη επιθετικότητα είναι η τεστοστερόνη. 

Υψηλά επίπεδα της ορμόνης αυτής παρατηρούνται κατά την εφηβική ηλικία, όταν δηλαδή 

κάνουν την εμφάνισή τους αντικοινωνικές συμπεριφορές. Η σύνδεση μεταξύ τεστοστερόνης και 

επιθετικότητας έχει διαπιστωθεί σε αγόρια ηλικίας  9 με 11 ετών (Liu και Wuerker, 2005). 

Επιπλέον, υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης έχουν βρεθεί σε άτομα με υψηλή εγκληματικότητα, 

συμπεριλαμβανομένων εγκληματιών με διαταραχές προσωπικότητας, σε αλκοολικούς 

παραβάτες και σε θύτες ενδοοικογενειακής βίας (Coccaro  και συν., 2007). 

 

15.3. Χοληστερόλη 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajmg.b.32359#ajmgb32359-bib-0031
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Τα χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης συνδέονται με επιθετικότητα σε άτομα με 

αυτοκτονικές τάσεις και δράστες βίαιων εγκλημάτων (Liu και Wuerker, 2005). Μία πιθανή 

εξήγηση για αυτό είναι πως τα χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης προκαλούν και χαμηλά επίπεδα 

σεροτονίνης, όμως αυτό δεν έχει αποδειχθεί πλήρως μέχρι στιγμής (Golomb και συν., 2004). 

 

16. Μέθοδοι φαρμακολογικής θεραπείας και μελλοντικές 

κατευθύνσεις της έρευνας 

 

Η κατανόηση των εγκεφαλικών μηχανισμών, στους οποίους βασίζεται η παρορμητική 

επιθετικότητα, καθώς και η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν σε αυτή, 

αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι ως προς την πρόληψη και θεραπεία της παρορμητικής 

επιθετικότητας. 

 

 Μέσα από ερευνητικές διαπιστώσεις, έχει γίνει γνωστό πως με τη χρήση φαρμακευτικών 

παρεμβάσεων, όπως με τη λήψη εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) ή 

αντιψυχωσικών φαρμάκων, παρατηρείται μείωση της εκδήλωσης της παραπάνω συμπεριφοράς, 

αφού προκαλείται αύξηση της σεροτονινεργικής δραστηριότητας και απώτερη μείωση της 

ντοπαμινεργικής δραστηριότητας (Constantino  και συν., 1997, Miller και συν., 2014) . Οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου είναι δυνατόν να δράσουν σημαντικά, σε συνδυασμό με την 

κατάλληλη θεραπεία, στην καταστολή της παρορμητικής αυτής συμπεριφοράς. 

 

Οι μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη 

διερεύνηση των βιολογικών παραγόντων κινδύνου για την επιθετικότητα, με απώτερο στόχο να 

οριστούν τα νευροβιολογικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, μαζί με τις 

αποκλίσεις τους. Ένα ακόμη σημείο στο οποίο θα πρέπει να τεθεί υπό περαιτέρω ανάλυση είναι η 

σεροτονινεργική και η ντοπαμινεργική δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό καθώς και η 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Ειδικότερα, είναι κρίσιμο να διερευνηθεί περαιτέρω η δομική 

κατανομή και η πυκνότητα των υποδοχέων της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης, ώστε να γίνει 

κατανοητή η παθολογική κατάσταση που οδηγεί στην παρορμητική επιθετικότητα. Επίσης, με τη 

χρήση τεχνικών νευροαπεικόνισης PET και fMRI, που παρέχουν υψηλής ευκρίνειας αποτυπώσεις 

του εγκεφάλου, θα μπορέσει να γίνει καλύτερος εντοπισμός των όποιων νευροχημικών ανωμαλιών. 

Τέλος, ο πλήρης καθορισμός των γενετικών παραγόντων κινδύνου θα μπορούσε με τη σειρά του να 

συνεισφέρει στον καθορισμό ενός νευροβιολογικού ενδοφαινοτύπου (κάποια βιολογικά ή 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται με αυξημένο επιπολασμό σε κάποιες ψυχικές 
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ασθένειες), με στόχο να καθοριστούν οι πρώιμες παρεμβάσεις και η θεραπεία του συνόλου των 

συμπεριφορικών συμπτωμάτων της επιθετικότητας. 

 

17. Νομικό πλαίσιο 

 

Η Νευροεγκληματολογία συνδέεται με το νομικό σύστημα σε τρία βασικά επίπεδα: την 

πρόληψη, την πρόβλεψη και την τιμωρία (Focquaert, 2019). Παρόλο που είναι απίθανο η 

Νευροεγκληματολογία να οδηγήσει σε ριζική και γρήγορη μετατόπιση της λειτουργίας του 

συστήματος της δικαιοσύνης στο εγγύς μέλλον, είναι εφικτή όμως μία μερική αλλαγή έως κάποιο 

σημείο, αν ο τομέας της συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, όπως έχει συμβεί τις 

προηγούμενες δύο δεκαετίες (Focquaert, 2019). 

 

Γενικότερα, η ποινή βασίζεται στο βαθμό στον οποίο κατηγορούμε τα άτομα για τις 

πράξεις τους και εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες για τις 

ενέργειες τους. Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να υποτεθεί ότι σε κάποιο βαθμό οι 

νευροβιολογικές ανωμαλίες ή οι πρώιμες επιρροές κατά την παιδική ηλικία, συντελούν ώστε 

ορισμένα άτομα να οδηγηθούν σε εγκληματικότητα και βιαιότητα. Τα ανωτέρω είναι παράγοντες 

στους οποίους εκτίθενται τα άτομα χωρίς τη βούλησή τους και ενδεχομένως θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη για την απόδοση ευθύνης (Concannon, 2019). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα άτομο θεωρείται 

«υπεύθυνο» για τις ενέργειές του εάν πληρούνται δύο προϋποθέσεις: πρώτον, να έχει επαρκή 

ορθολογική ικανότητα και δεύτερον, να μην ενεργεί υπό την επιβολή κυρώσεων (Glenn και Raine, 

2013). Η ορθολογική ικανότητα ερμηνεύεται ως το αν το άτομο γνώριζε τι έκανε και κατανοούσε 

ότι οι ενέργειές του θα είχαν συνέπειες. 

 

Είναι δύσκολο να οριστεί ξεκάθαρα η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η 

σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι συγκεκριμένες εγκεφαλικές 

δυσλειτουργίες είναι γενεσιουργοί παράγοντες εκδήλωσης της βίαιης και εγκληματικής 

συμπεριφοράς. 

 

18. Ζητήματα Νευροηθικής 

 

Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα βιολογικών καταβολών του ανθρώπου ή 

της επιρροής των συνθηκών του περιβάλλοντός του, αυτό που λατινιστί λέγεται «Nature or 
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Nurture»; Σχετικά με την εγκληματική συμπεριφορά το ερώτημα γίνεται ως εξής: «O 

εγκληματίας γεννιέται ή γίνεται»; 

 

Η απάντηση δόθηκε υπό το πρίσμα της Νευροεγκληματολογίας, αποδίδοντας την 

εγκληματική συμπεριφορά στην ισότιμη αλληλεπίδραση βιολογικών παραγόντων, δηλαδή 

γενετικών, φυσιολογικών και νευρολογικών παραγόντων, και κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως οι 

κακές συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και άλλα. 

 

Σε γενικές γραμμές, ως συνολική εκτίμηση κυριαρχεί το γεγονός πως η συμβολή των 

δυσλειτουργικών περιοχών του εγκεφάλου στην εκδήλωση βίαιης και εγκληματικής 

συμπεριφοράς είναι σημαντική. Οι δυσλειτουργίες αυτές αποτελούσαν πάντοτε παράγοντες 

κινδύνου, οι οποίοι θα μπορούσαν να «ενεργοποιηθούν» αποκλειστικά και μόνο σε συνάρτηση με 

ένα «ευνοϊκό» κοινωνικό περιβάλλον για να εκδηλωθούν. Συμπερασματικά και με βάση τα 

σημερινά δεδομένα, ο βίαιος εγκληματίας αποτελεί προϊόν συνεργασίας εγκεφαλικών 

δυσλειτουργιών και ευνοϊκών για την ενεργοποίηση τους περιβαλλοντικών συνθηκών. Η 

διαπίστωση αυτή, κατά συνέπεια, δημιουργεί ένα πλαίσιο «ιατρικοποίησης» της εγκληματικής 

συμπεριφοράς ως «ασθένειας». Υπάρχει ο κίνδυνος πολλά άτομα να στιγματιστούν κοινωνικά. 

Ειδικότερα, ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί δυνητικά ένοχος για καθαρά βιολογικούς λόγους 

και καθίσταται ύποπτος εξ ορισμού για όποια αξιόποινη πράξη τελεστεί στο περιβάλλον του. 

 

Υπάρχει και το εξής πρόβλημα το οποίο καλείται η δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει: την 

ικανότητα καταλογισμού αξιόποινων πράξεων σε άτομα με ψυχιατρικές γνωματεύσεις. Ο 

παραπάνω προβληματισμός εκτείνεται σε δύο άλλες παράπλευρες συλλογιστικές, σχετικές με τον 

καταλογισμό ευθύνη σε εγκληματικές πράξεις, δηλαδή, την πιθανή ατιμωρησία όταν ο 

κατηγορούμενος έχει παραβατική συμπεριφορά και την πιθανή τιμωρία κατηγορουμένου ο οποίος 

στερείται μεταπιστευμένα την ικανότητα καταλογισμού για τις πράξεις του εξαιτίας ψυχικής 

ασθένειας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται προφανές ότι τίθενται, πέρα από νομικά 

προβλήματα, και ζητήματα βιοηθικής, συνοδευόμενα από σωρεία σχετικών ερωτημάτων:  

 

 Θα αποτελούν οι εγκεφαλικές δυσλειτουργίες το βασικό επιχείρημα για την 

καταδίκη παραβατών; Θα πρέπει η ποινική δικαιοσύνη να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την 

υπερασπιστική τακτική, η οποία αναφέρεται στον προκαθορισμό των ενεργειών βάση 

νευροανατομικών και άλλων ευρημάτων;  
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 Θα θεωρείται υποψήφιος εγκληματίας, το άτομο στο οποίο έχουν διαπιστωθεί, 

έστω και τυχαία, εγκεφαλικές δυσλειτουργίες; Θα πρέπει να του επιβληθούν εκ των 

προτέρων περιορισμοί ή ποινές, εξαιτίας αυτής του της παθολογίας; 

 

 Ποιος και με ποιον τρόπο θα ορίζει την εγκυρότητα των μέσων που θα 

χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί η προδιάθεση για εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς; 

 

 Πώς θα καταλογίζεται ευθύνη σε περιπτώσεις οικονομικών και ψηφιακών 

εγκλημάτων; 

 

Συνεπώς, μία αντεγκληματική πολιτική με ανθρωποκεντρική συνείδηση, οφείλει να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα παραπάνω ερωτήματα και να θεσπίσει ως κύριο στόχο της την 

προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού. Η 

γνώση που προέρχεται από τις Νευροεπιστήμες εξελίσσεται, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον να 

είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο σχετικά με το ποιες περιοχές είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για το 

σύνολο των ανθρώπινων συμπεριφορών, είτε φιλόνομων είτε παράνομων. Επομένως, η εξέταση 

των νευροεπιστημονικών δεδομένων από το ποινικό δίκαιο, αποτελεί πλέον αναγκαιότητα, εφόσον 

βέβαια πρώτα διασφαλιστεί η εγκυρότητά τους. Η Νευροεγκληματολογία μπορεί να προσφέρει 

πολύτιμες υπηρεσίες στην ορθή απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης. 
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