
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

Έχετε στα χέρια σας το 2ο τεύχος του 8ου τόμου (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2022) του Ελληνικού Περιοδικού 
Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Έρευνας και Θεραπείας, το οποίο περιλαμβάνει πέντε άρθρα και μία 

βιβλιο παρουσίαση. Τα τέσσερα άρθρα είναι ερευνητικά και το ένα θεωρητικό.
Το πρώτο ερευνητικό άρθρο αφορά επαγγελματίες που εργάζονται σε δομές όπου διαμένουν άτομα με άνοια. Η 
προτεινόμενη παρέμβαση, ένα ατομικό πρόγραμμα 11 συνεδριών, φωτίζει τον τρόπο που διαχειρίζονται οι φρο-
ντιστές τις ιδιαίτερα ψυχοπιεστικές συνθήκες εργασίας τους, τα δε εξαγόμενα συμπεράσματα αποσκοπούν στη 
βελτίωση των συνθηκών αυτών.
Το δεύτερο ερευνητικό άρθρο διαπραγματεύεται τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην ψυχική υγεία. Η μελέτη 
ειδικά του επιπέδου διάθεσης, της ποιότητας ζωής και της ψυχικής ανθεκτικότητας, όπως και της συσχέτισης των 
μεταξύ τους μετρήσεων, ενισχύουν την κατανόηση των συνεπειών αυτής της πρωτόγνωρης ψυχοκοινωνικής κρίσης.
Στο τρίτο άρθρο παρουσιάζεται μία νεότερη προσέγγιση θεραπείας σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με Ιδεοψυχα-
ναγκαστική διαταραχή και βρίσκονται σε οξεία φάση. Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση συνδυάζει το γνωσιο-συ-
μπεριφοριστικό μοντέλο με τη συστηματική εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα 
της εφαρμογής αυτής της παρέμβασης υποδηλώνουν τη χρησιμότητά της στην κλινική πράξη.
Το τέταρτο άρθρο είναι ερευνητικό και διαπραγματεύεται την εφαρμογή ενός γνωσιο-συμπεριφοριστικού ομαδι-
κού προγράμματος κατά του άγχους των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων. 
Το πέμπτο άρθρο, επίσης ερευνητικό, απευθύνεται σε μία κατηγορία επαγγελματιών που εργάζονται σε κέντρο 
υποδοχής και ταυτοποίησης ή φιλοξενίας προσφύγων. Η διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της επαγ-
γελματικής εξουθένωσης σε αυτούς τους επαγγελματίες πεδίου φωτίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικών 
και εξωτερικών μεταβλητών και τις ιδιαιτερότητες των σχετικών μετρήσεων.
Όπως ήδη αντιλαμβάνεστε, στο τεύχος αυτό κυριαρχούν τα ερευνητικά άρθρα, γεγονός πολύ αισιόδοξο, το οποίο 
υποδηλώνει ότι και στην Ελλάδα γίνεται μία σοβαρή ερευνητική δουλειά στον χώρο της γνωσιο-συμπεριφοριστικής 
θεραπείας. Με τη δημοσιοποίηση αυτής της δουλειάς μέσω του περιοδικού μας, πιστεύουμε ότι ενισχύεται και το 
ενδιαφέρον νέων θεραπευτών να ασχοληθούν επίσης με την ερευνητική τεκμηρίωση της κλινικής δουλειάς τους.
Το τείχος αυτό ολοκληρώνεται με την κριτική παρουσίαση του βιβλίου του Wiiny Dryden, Γνωσιακές-Συμπεριφο-
ριστικές Θεραπείας (επιμ. Αικατερίνη Κούτρα, εκδ. Πεδίο, 2020). Με αφορμή αυτή τη βιβλιοκρισία, σας παρο-
τρύνουμε να μας υποδείξετε τίτλους βιβλίων, καθώς και πρόσφατων ελληνικών και αγγλικών άρθρων, που σχετί-
ζονται άμεσα με τις γνωσιο-συμπεριφοριστικές θεραπείες και θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να γίνουν γνωστά στο 
ευρύτερο επιστημονικό κοινό.
Τέλος, σας καλούμε να πλαισιώσετε το «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων 
σε παιδιά και εφήβους» που οργανώνει το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας 
της Συμπεριφοράς (child cbt, 2023) (Αθήνα, 11-12 Μαρτίου 2023).
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγραφείς και κριτές των άρθρων που συμβάλλουν στην 
επιστημονική εγκυρότητα και την άρτια παρουσία του περιοδικού.
Ελπίζουμε τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος να φανούν χρήσιμα στην κλινική δουλειά, αλλά και 
στον εμπλουτισμό των σχετικών γνώσεων. Το επόμενο τεύχος (Ιανουάριος – Ιούνιος 2023) θα είναι ένα ειδικό τεύ-
χος με θέμα τη γνωσιο-συμπεριφοριστική θεραπεία στην Εξαρτητική Διαταρχή Προσωπικότητας (προσκεκλημένοι 
επιμελητές έκδοσης: Έλλη Κουβαράκη και Γιάννης Χρυσόπουλος). Ευελπιστούμε ότι έτσι θα ενισχυθούν ακόμα 
περισσότερο οι ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες των αναγνωστών μας.
Περιμένοντας ανατροφοδότηση, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση.
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