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Επιστημονικές εκδόσεις
 
Οι επιστημονικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ αφορούν πρωτότυπες 
εργασίες ή μεταφράσεις στα ελληνικά σημαντικών τίτλων της 
διεθνούς βιβλιογραφίας κυρίως σε θέματα εξαρτήσεων.

 
Περιοδικό «Εξαρτήσεις» 
Eπιστημονική Περιοδική Έκδοση για θέματα Eξαρτήσεων 

 
Το εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό του 
KEΘEA «Εξαρτήσεις» εκδίδεται από το 
2002 με τη συνεργασία του έγκριτου διε-
θνούς περιοδικού «Addiction» των εκδό-
σεων Blackwell  Publishing/Addiction 
Press. Παρουσιάζει σε πρώτη έκδοση 
άρθρα ελλήνων επιστημόνων που βασίζο-
νται κυρίως σε πρωτογενή έρευνα και κεί-
μενα (άρθρα, περιλήψεις άρθρων, βιβλιο-
κριτικές, σχόλια) που είναι συγχρόνως υπό 
έκδοση στο «Addiction». Oι «Eξαρτήσεις» 
είναι μέλος της Διεθνούς Eπιτροπής 

Eκδοτών Περιοδικών για τις Eξαρτήσεις (ISAJE) και έχουν συμπε-
ριληφθεί στο SciVerse Scopus, τη μεγαλύτερη βάση επιστημονι-
κών δεδομένων στον κόσμο. Mέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 15 
τεύχη. Τα πλήρη κείμενα των δέκα πρώτων έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα www.exartiseis.gr.

Εκδοτική συνεργασία ΚΕΘΕΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
 

Το ΚΕΘΕΑ συνεργάζεται 
με τον εκδοτικό οίκο 
«Ερευνητές» για την 
κυκλοφορία τίτλων από 
τους χώρους της ψυχο-
λογίας, των κοινωνικών 
επιστημών, της ψυχοθε-
ραπείας και των εξαρ-
τήσεων. Στη σειρά έχουν 
μέχρι στιγμής εκδοθεί: 
Οικογενειακό καλει-
δοσκόπιο του 
S. Minuchin
Tεχνικές οικογενειακής 
θεραπείας των 
S. Minuchin και  
Η.C. Fishman

Oμαδική θεραπεία για κατάχρηση ουσιών των 
M.M. Velasquez, G.G. Maurer, C. Cronch και C.C. DiClemente
Προλαμβάνοντας την υποτροπή των G.A. Marlatt και 
D.M. Donovan
H δύναμη του μυρμηγκιού του Η. Π. Λυκούδη
Οικογενειακή θεραπεία για την κατάχρηση ουσιών και την εξάρτη-
ση των Μ.D. Stanton και C. Todd 
Drugs του H. Shapiro 
Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών. Σωστή απάντηση ή 
λάθος ερώτηση; του G. Edwards

Εκδόσεις για την επιμόρφωση και την εκπαίδευση επαγγελ-
ματιών

 
Δεξιότητες για παιδιά του δημοτι-
κού.  Προτείνει ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα κοινωνικής και προσωπι-
κής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχο-
λείο με στόχο την καλλιέργεια και 
ενίσχυση δεξιοτήτων, γνώσεων και 
αξιών, οι οποίες συνδέονται με την 
επιλογή υγιούς τρόπου ζωής. Η έκδο-
ση χρησιμοποιείται για την εκπαίδευ-
ση επαγγελματιών πρόληψης και 
δασκάλων, αλλά και ως οδηγός  για 
την εφαρμογή προγραμμάτων πρόλη-

ψης σε σχολικές κοινότητες. 

Αγωγή υγείας – διαπροσωπικές σχέσεις (ηλικίες 11 έως 14).  
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας και τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών. 
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Εκπαιδεύοντας τον Ίκαρο. Εκπαίδευση 
νέων με παραβατική συμπεριφορά. Απευ-
θύνεται σε επαγγελματίες που δουλεύουν 
με νεαρούς παραβάτες οι οποίοι κάνουν 
χρήση ναρκωτικών με στόχο την αντιμετώ-
πισή της.  

Oι ικανότητες του κλινικού επόπτη στη 
θεραπεία της χρήση ουσιών. Οδηγός γύρω 
από τα θέματα κλινικής εποπτείας ειδικά για 

το χώρο αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης.  

Ανοικτές  διαλέξεις. Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοε-
ξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάση στην επαγγελματική 
πρακτική (τόμoι Ι-ΙV).  Περιλαμβάνουν τα  κείμενα των ανοι-
κτών διαλέξεων ελλήνων και ξένων πανεπιστημιακών, ερευνη-
τών και επαγγελματιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 
τελευταία δεκαετία στην Αθήνα στο πλαίσιο του ομώνυμου  
προγράμματος εκπαίδευσης επαγγελματιών του ΚΕΘΕΑ και του 
Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο. 

Πρακτικά συνεδρίων
 
Θεραπεία και πρόληψη της τοξικοεξάρ-
τησης στην Ενωμένη Ευρώπη: Διαφορε-
τικότητα και ισότητα (10ο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Θεραπευτικών Κοινοτήτων, που 
διοργανώθηκε από το ΚΕΘΕΑ στην Κρήτη 
το 2005). 

Η Ευρώπη σε μεταβατικό στάδιο. Η θερα-
πευτική κοινότητα σε μεταβατικό στάδιο 
(2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Θεραπευτικών Κοινο-

τήτων, που διοργανώθηκε από το ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη το 1995). 

Know Thyself (13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεραπευτικών Κοινο-
τήτων, που διοργανώθηκε από το ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα το 1990). 

Η πρόληψη τόπος συνάντησης και συν-απάντησης. Για τη 
συνεργασία, το συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα 
(6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης που διοργά-
νωσε το Πανελλαδικό Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Χρήσης 
Εξαρτησιογόνων Ουσιών και ο Τομέας Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ 
με την υποστήριξη του ΟΚΑΝΑ, στη Λάρισα το 2005). 
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