
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

T o 2ο τεύχος του 7ου τόμου (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021) κυκλοφορεί με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά με πρω-
τότυπες και πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές. 

Το τρέχον τεύχος περιλαμβάνει πέντε άρθρα: το πρώτο αφορά ένα νέο πεδίο εφαρμογών και τα άλλα τέσσερα 
έχουν χαρακτήρα βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο άρθρο διαπραγματεύεται ένα άκρως επίκαιρο θέμα σχετικά με την ψυχολογική υπο-
στήριξη όσων εργάζονται στον χώρο της πρώτης υποδοχής προσφύγων. Παρουσιάζεται μια ταχύρρυθμη εκπαί-
δευση στο ψυχολογικό τραύμα βασισμένη σε μορφές παρέμβασης της Θεραπείας Απευαισθητοποίησης και Επε-
ξεργασίας μέσω Οφθαλμικών Κινήσεων (EMDR), όπως και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. Παρά 
τους μεθοδολογικούς περιορισμούς, ανοίγονται νέοι δρόμοι υποστήριξης αυτών που δουλεύουν σε πολύ έντονα 
ψυχοπιεστικά περιβάλλοντα. 
Το δεύτερο άρθρο είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που φωτίζει τη διάσταση του φύλου στον χώρο της Διατα-
ραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και συγκεκριμένα την ιδιαίτερη κλινική εικόνα στα κορίτσια και τις γυναίκες. 
Η κριτική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων σε σχέση με το φύλο που ακολουθεί, όπως και οι προτάσεις για 
αξιοποίηση αυτής της γνώσης στην ψυχοθεραπευτική πράξη, είναι βέβαιο ότι ενισχύουν την αποτελεσματικότητα 
των παρεμβάσεων. 
Το τρίτο άρθρο είναι επίσης μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά τον ρόλο των αξιών στη θεραπεία της 
Κοινωνικής Αγχώδους Διαταραχής (ΚΑΔ). Φαίνεται ότι, παρά την ύπαρξη πολλών μεθοδολογικών προβλημάτων, 
τα ευρήματα των ερευνών ξεκινούν έναν γόνιμο διάλογο για την αξιοποίηση των αξιών στη Θεραπεία Αποδοχής 
και Δέσμευσης (ΘΑΔ). 
Το τέταρτο άρθρο είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο την παρουσίαση του χαρακτηριστικού της «Μη 
Ανοχής στην Αβεβαιότητα» στη θεραπεία των αγχωδών διαταραχών. Η παράθεση και η συζήτηση διαφόρων 
μοντέλων γνωσιο-συμπεριφοριστικής θεραπείας που αξιοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό αναδεικνύουν τη σημα-
σία ειδικών πρωτοκόλλων παρέμβασης με σκοπό τη μείωση του άγχους. 
Το τελευταίο άρθρο είναι μία ακόμη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διερευνά την έννοια της τελειοθηρίας και 
την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στην τελειοθηρία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνε-
ται στο θέμα της αιτιοπαθογένειας της τελειοθηρίας, στη σχέση της με άλλες ψυχικές διαταραχές, αλλά και στα 
προτεινόμενα μοντέλα και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της ΓΣΘ για την αντιμετώπισή της. 
Ευελπιστούμε ότι οι αναγνώστες θα βρουν ενδιαφέρουσα την ύλη του τεύχους και ότι θα ευαισθητοποιηθούν σε 
θέματα που αφορούν την ψυχοθεραπευτική τους πράξη. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους που συνέβαλαν στη δημιουργία και έκδοση αυτού του 
τεύχους και συγκεκριμένα τους συγγραφείς και τους κριτές των άρθρων, τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ και ειδικότερα τη 
Σεβαστή Μπούμπαλου και την Όλγα Παπακώστα, τη γραμματέα μας Μάντυ Μουζακίτη, αλλά κυρίως τη βοηθό 
σύνταξης Φωτεινή Λέκκα για την επιστημοσύνη και τη συνέπεια στην επιμέλεια της ύλης. 
Περιμένουμε επίσης υποδείξεις και σχόλια, νέες προτάσεις εμπλουτισμού της ύλης, ενεργό συμμετοχή στη δια-
μόρφωσή της, τόσο με έρευνες και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις όσο και με αποτύπωση της ψυχοθεραπευτικής 
πράξης. Με αυτόν τον τρόπο, το Ελληνικό Περιοδικό Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Έρευνας και Θεραπείας θα 
πετύχει τον στόχο της ενίσχυσης του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των θεραπευτών γνωσιακής-συμπεριφορι-
στικής θεραπείας, αλλά και θεραπευτών άλλων μοντέλων και κατευθύνσεων. 
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