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Editorial

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Ε ίναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι κρατάτε το δεύτερο τεύχος του περιοδικού στα χέρια σας. Και αυτό

γιατί από την αρχή όλη η συντακτική ομάδα είχε μπροστά της την πρόκληση όχι μόνο να δημιουργήσει ένα πρώτο

τεύχος ενός επιστημονικού περιοδικού για την γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία αλλά να ξεκινήσει μια εκδοτική προ-

σπάθεια που θα έχει συνέπεια, συνέχεια και σταθερά αυξανόμενη ποιότητα. Το δεύτερο αυτό τεύχος λοιπόν είναι αποτέ-

λεσμα μια σειράς θετικών παραγόντων που ξεκινούν από το αναγνωστικό κοινό που με ενθουσιασμό προσέφερε τα

συγχαρητήρια, τις υποδείξεις και τις προτάσεις του, τους συγγραφείς που μας προσέφεραν το απόσταγμα της επιστημονικής

γνώσης τους, τους κριτές που με τον σχολιασμό τους και τις υποδείξεις τους βελτίωσαν την ποιότητα των άρθρων και φυσικά

το σύνολο της συντακτικής ομάδας που εργάστηκε άοκνα προκειμένου να γίνει η συλλογή, κριτική αξιολόγηση και οργάνωση

των κειμένων που αποτελούν την ύλη του δεύτερου αυτού τεύχους που έχετε στα χέρια σας. 

Είναι ενδιαφέρον ότι στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού έχουμε άρθρα που δεν εστιάζονται μόνο στο “παραδοσιακό”

ενδιαφέρον της γνωσιακής - συμπεριφορικής θεραπείας που είναι οι αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές στους

ενήλικες ασθενείς αλλά επεκτείνονται στις ψυχώσεις, την παιδική και εφηβική ηλικία και τις διαταραχές προσωπικότητας.

Θεωρούμε ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία υπεροχής της γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης είναι ότι κάθε “επέ-

κτασή” της γίνεται παράλληλα με την προσπάθεια επιστημονικής κατοχύρωσης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας

και των τεχνικών της.  Για όσους ασχολούνται με την έρευνα στον τομέα της ψυχοθεραπείας είναι κατανοητό το πόσο επί-

πονη και κοπιώδης είναι η προσπάθεια αυτή, δηλαδή να οργανωθεί και να εκτελεστεί  ένα ερευνητικό πρωτόκολλο με

στόχο την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μια ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης. 

Τέλος θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ανάμεσα στα δύο τεύχη του περιοδικού μεσολάβησε το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επι-

τυχημένο 4ο πανελλήνιο συνέδριο γνωσιακών θεραπειών στο οποίο υπήρχαν πολλές σημαντικές ομιλίες και παρουσιάσεις

και που παρακολούθησε ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων. Ελπίζουμε ότι σε κάποιο από τα επόμενα τεύχη του περιο-

δικού θα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε μερικές από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αυτό. Μέχρι

τότε ελπίζουμε να απολαύσετε το δεύτερο τεύχος του περιοδικού και περιμένουμε με αγωνία τα σχόλια, τις παρατηρήσεις

και γιατί όχι και τα δικά σας κείμενα. 
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