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στοχεύουν στη μελέτη και την κατανόηση της ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και 

έφηβους. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στo 

γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας. Πιο συγκεκριμένα, τη 

μελέτη των προσωπικών, περιβαλλοντικών και βιολογικών αιτιών της αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς και ειδικότερα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε ένα ευρύ 
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Newman Early Career Award’ από την Κοινότητα για την Επιστημονική Μελέτη της 

Ψυχοπάθειας για τη σημαντική συνεισφορά του στην κατανόηση αυτού του 

φαινομένου. Στο τμήμα ψυχολογίας διδάσκει μαθήματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, 

Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, και αντικοινωνική συμπεριφορά.  

Μερικά από τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν: φυσιολογική και 

ψυχοπαθολογική ανάπτυξη, συντρέχουσα ψυχοπαθολογικά προβλήματα, σχολική 

επιθετικότητα, αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και συντελεστικά μοντέλα ανάπτυξης, 

μεθοδολογία έρευνας, ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη και η συμβολή βιολογικών, 

γνωστικών, ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη 

αντικοινωνικών συμπεριφορών. 


