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Editorial

Τ α τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης ανάπτυξης της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας

(ΓΣΘ) στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, προσφέρεται μια ποικιλία προγραμμάτων ολοκληρωμένης

εκπαίδευσης τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι πιστοποιημένα ότι ακολου-

θούν τις οδηγίες εκπαίδευσης στην ΓΣΘ της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Παράλληλα προσφέρονται και πιο εξειδικευμένα προγράμματα διάρκειας ως και 2 ετών από 4 επιστημονικές εταιρίες

(Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Ελληνική

Εταιρεία Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών και Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας ). Ένας ση-

μαντικός αριθμός ψυχολόγων και ψυχιάτρων έχει ήδη ολοκληρώσει κάποια από τις παραπάνω εκπαιδεύσεις και ασκεί

τη ΓΣΘ. Είναι ενδιαφέρον ότι τα τελευταία έτη η ΓΣΘ ασκείται παραδοσιακά στο επίπεδο του ιδιωτικού γραφείου ή ια-

τρείου αλλά πλέον και σε ιδιωτικούς και δημόσιους θεραπευτικούς φορείς. Πέραν όμως των θεραπευτικών φορέων

όπου προσφέρεται θεραπεία από ειδικούς στην ΓΣΘ, σε αρκετές κλινικές και νοσοκομεία της χώρας, η ΓΣΘ αποτελεί

το προτεινόμενο μοντέλο ψυχοθεραπείας.  

Οι 4 επιστημονικές εταιρίες συνεργάστηκαν στην οργάνωση 4 πανελλήνιων συνεδρίων με εκατοντάδες συμμετοχές συ-

ναδέρφων οι οποίοι παρουσίασαν ενδιαφέρουσες ερευνητικές εργασίες, απ’ όπου γίνεται κατανοητό ότι σήμερα σε όλη

την Ελληνική επικράτεια σε ποικίλους κλινικούς χώρους γίνεται σημαντική ερευνητική προσπάθεια στην ΓΣΘ. 

Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση έχει πλέον συστηματοποιηθεί, η θεραπεία προσφέρεται τόσο σε δημόσιους όσο και

σε ιδιωτικούς φορείς, πολλά βιβλία με γνωσιακό – συμπεριφοριστικό περιεχόμενο εκδίδονται κάθε χρόνο, και γίνεται

γνωσιακή – συμπεριφοριστική έρευνα στην Ελλάδα, δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθεί κάποιο επιστημονικό περιοδικό. 

Το 1979 η Ελληνική Εταιρία Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς και ο τότε Πρόεδρός της Ι. Μπουλουγούρης

προχώρησαν στην έκδοση του περιοδικού «Αρχεία Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς». Στο πρώτο τεύχος

περιλαμβάνονται πέντε εργασίες μελών της εταιρείας που παρουσιάστηκαν στο 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Θεραπείας

της Συμπεριφοράς που διοργάνωσε το 1976 η Εταιρεία στις Σπέτσες, καθώς και 3 αγγλόφωνα άρθρα των Edna Foa,

Yves Lamontagne και John Nicolis. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνέχεια αυτής της προσπάθειας και δεν εκδόθηκε ποτέ  δεύ-

τερο τεύχος.

To 2007, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, έγινε προσπάθεια

να εκδοθεί ένα ελληνικό περιοδικό για την ΓΣΘ. Δυστυχώς οικονομικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν στην προσπάθεια να

ολοκληρωθεί αν και είχε γίνει όλη η απαραίτητη προετοιμασία για την έκδοση.

Σήμερα το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, κρίνοντας ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για

την έκδοση ενός περιοδικού για την ΓΣΘ, αποφάσισε και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας  της Συμ-

περιφοράς να προχωρήσει στην έκδοση του περιοδικού με τίτλο  «Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία».

Το περιοδικό θα εκδίδει 2 τεύχη τον χρόνο και θα φιλοξενεί μετά από κρίση άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις θεμάτων,

στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις, ερευνητικές εργασίες από τον χώρο της γνωσιακής – συμ-

περιφοριστικής θεραπείας και των συγγενών της πεδίων, σύντομες αναφορές σε μια καινοτόμο τεχνική ή παρέμβαση

που μπορεί να είναι λιγότερο επακριβής από μια ερευνητική αναφορά, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, καθώς και γράμματα

προς τη σύνταξη – αλληλογραφία. Επίσης θα περιλαμβάνει επίκαιρες ανασκοπήσεις συγγραμμάτων και άρθρων από

συζητήσεις καθώς και ανασκοπήσεις βιβλίων, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την ύλη του περιοδικού, πληρο-

φορίες και εμπειρίες από κέντρα εκπαίδευσης και γενικά από την άσκηση της ΓΣΘ.

Το περιοδικό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης ψυχο-

θεραπευτικής προσέγγισης και να ενταχθεί στις σταθερές βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιούν Έλληνες και ξένοι

επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το γνωσιακό - συμπεριφοριστικό μοντέλο στην έρευνα και στη

θεραπευτική πράξη.
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