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Σχετικά με αυτόν τον τίτλο…

Ακόμα και οι λέξεις “μείνε νηφάλιος” – πόσο μάλλον “ζήσε νη-
φάλιος” – προσέβαλλαν, πολλούς από εμάς όταν ακούσαμε πρώ-
τη φορά  τέτοιες συμβουλές. Αν και ήδη είχαμε πιεί αρκετά, πολ-
λοί από εμάς ποτέ δεν νιώσαμε μεθυσμένοι και ήμασταν σίγουροι 
ότι ποτέ δεν φανήκαμε ή ακουστήκαμε μεθυσμένοι. Πολλοί από 
εμάς ποτέ δεν παραπατήσαμε, ούτε πέσαμε, ούτε και τραυλίσαμε 
από το ποτό, και πολλοί άλλοι δεν βρεθήκαμε ποτέ σε ακαταστα-
σία, ποτέ δεν χάσαμε μια μέρα στη δουλειά, ποτέ δεν είχαμε τρο-
χαία ατυχήματα και σίγουρα ποτέ δεν νοσηλευτήκαμε ή φυλακι-
στήκαμε για μέθη.

Γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους που έπιναν πιο πολύ από εμάς 
και ανθρώπους που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το ποτό τους 
καθόλου. Εμείς δεν ήμασταν έτσι. Άρα, η πρόταση ότι ίσως θα 
έπρεπε να “μείνουμε νηφάλιοι” ήταν σχεδόν προσβλητική.

Εξάλλου, δεν μας φαινόταν απαραιτήτως επείγουσα. Πως θα 
μπορούσαμε να ζήσουμε έτσι; Σίγουρα δεν έτρεχε και τίποτα αν 
πίναμε ένα ή δυο κοκτέιλ σε ένα επαγγελματικό γεύμα ή πριν το 
βραδινό. Δεν δικαιούται ο καθένας να χαλαρώσει με μερικά ποτά 
ή κάνα δυο μπύρες πριν πάει για ύπνο;

Ωστόσο, μετά που μάθαμε μερικά στοιχεία για την αρρώστια 
που λέγεται αλκοολισμός, οι απόψεις μας μετακινήθηκαν. Ανοί-
ξαμε τα μάτια μας στο γεγονός, ό,τι, προφανώς, εκατομμύρια αν-
θρώπων έχουν την ασθένεια του αλκοολισμού. Η ιατρική επι-
στήμη δεν εξηγεί την “αιτία του”, αλλά ιατροί, ειδικευμένοι στον 
αλκοολισμό μας διαβεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε πόση οδηγεί τον 
αλκοολικό ή προβληματικό πότη σε μπελάδες. Η εμπειρία μας το 
επιβεβαιώνει αυτό συντριπτικά.

Άρα το να μην πίνουμε καθόλου – δηλαδή το να μένουμε νηφά-
λιοι – αποτελεί τη βάση της ανάρρωσής μας από τον αλκοολισμό. 
Και ας δοθεί έμφαση σε αυτό: Το να ζούμε νηφάλιοι δεν είναι 
καθόλου τόσο δυσάρεστο, βαρετό και στενάχωρο όπως φοβόμα-
σταν, αλλά είναι μάλλον κάτι που αρχίζουμε να απολαμβάνουμε 
και το βρίσκουμε πολύ πιο συναρπαστικό από τις μέρες που πίνα-
με. Θα σας δείξουμε πώς.
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Μερικές ερωτήσεις που συχνά κάνουν οι νεοφερμένοι –

Τα κεφάλαια  που προσφέρουν κάποιες απαντήσεις

Τι λέω και τι κάνω σε ένα πάρτυ με ποτό;                                                              26                                                          

Να κρατήσω αλκοόλ στο σπίτι;                                                                              8                                               

Πώς να εξηγήσω στον κόσμο γιατί δεν πίνω τώρα;                                               26           

Τι γίνεται  με το σεξ;                                                                                               24    

Τι  γίνεται  με τις αϋπνίες;                                                                                       12  

Τι γίνεται με τα όνειρα που υπάρχει ποτό                                                               12

Μπορώ να πηγαίνω σε μπαρ;                                                                                  12                                                                     

Τι μπορώ να κάνω όταν νιώθω μοναξιά;                                                                 14                                                                    

Όσο είμαι χαρούμενος, είμαι ασφαλής;                                                                   17                                                               

Θα  πρέπει  να ζητήσω επαγγελματική βοήθεια;                                                      23                                                          

Είναι απαραίτητό να εγκαταλείψω τις παλιές 

παρέες και συνήθειες;                       26                     
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Γιατί να “μην πίνουμε”; 

Εμείς, τα μέλη των Αλκοολικών Ανωνύμων, βλέπουμε την απά-
ντηση σ’ αυτή την ερώτηση όταν κοιτάξουμε με ειλικρίνεια το πα-
ρελθόν μας. Η εμπειρία μας ξεκάθαρα αποδεικνύει ότι οποια-
δήποτε πόση οδηγεί τον αλκοολικό ή τον προβληματικό πότη σε 
σοβαρούς μπελάδες. Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Ιατρικό Σύλ-
λογο: 

Το αλκοόλ, πέρα από τις εθιστικές του ιδιότητες, έχει, 
επίσης, μια ψυχολογική επίδραση που μεταβάλλει τη 
σκέψη και τη λογική. Ένα ποτό μπορεί να αλλάξει τον 
τρόπο σκέψης ενός αλκοολικού, έτσι ώστε να αισθάνε-
ται ότι αντέχει κι άλλο ένα, κι άλλο ένα… 

Ο αλκοολικός μπορεί να μάθει να ελέγχει απόλυτα την 
ασθένειά του, αλλά η πάθησή του δεν μπορεί να θερα-
πευτεί,  έτσι ώστε να επιστρέψει στο αλκοόλ χωρίς σο-
βαρές συνέπειες*.

Και εμείς επαναλαμβάνουμε: Με κάποια έκπληξη, το πως  να 
παραμένουμε νηφάλιοι αποδείχτηκε ότι δεν ήταν η δυσάρεστη, 
ξενέρωτη εμπειρία που εμείς αναμέναμε! Όσο πίναμε, η ζωή χω-
ρίς αλκοόλ έμοιαζε σαν να μην είναι ζωή. Αλλά για τα περισσό-
τερα μέλη των Α.Α., το να ζούμε νηφάλια σημαίνει να ζούμε μια 
απολαυστική  ζωή – μια χαρούμενη  εμπειρία. Το προτιμάμε πιο 
πολύ από τους μπελάδες που είχαμε όταν πίναμε. 

Άλλη μια σημείωση: Οποιοσδήποτε μπορεί να βρει νηφαλιότη-
τα. Το έχουμε κάνει όλοι πολλές φορές. Το κόλπο είναι να μένου-
με και να ζούμε νηφάλιοι. Με αυτό ασχολείται αυτό το εγχειρίδιο.

*Από  επίσημη δήλωση που δημοσιεύτηκε στις 31 Ιουλίου 1964
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1  Χρησιμοποιώντας αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο δεν προσφέρει ένα σχέδιο ανάρρωσης από 
τον αλκοολισμό. Τα Βήματα των Αλκοολικών Ανωνύμων, που συ-
νοψίζουν το δικό τους πρόγραμμα ανάρρωσης, παρουσιάζονται 
λεπτομερώς στα βιβλία “Αλκοολικοί Ανώνυμοι” και “Δώδεκα Βή-
ματα & Δώδεκα Παραδόσεις.” Τα Βήματα αυτά δεν ερμηνεύο-
νται εδώ, ούτε και αναλύονται οι διαδικασίες που αυτά περιλαμ-
βάνουν.

 Εδώ, μοναχά αναφέρουμε κάποιες μεθόδους που έχουμε χρη-
σιμοποιήσει για να ζούμε χωρίς να πίνουμε. Είσαι ευπρόσδεκτος 
σε όλες αυτές, είτε ενδιαφέρεσαι για τους Αλκοολικούς Ανώνυ-
μους είτε όχι.

Η πόση μας συνδέονταν με πολλές συνήθειες – μικρές και με-
γάλες. Μερικές από αυτές ήταν συνήθειες του τρόπου σκέψης μας 
ή πράγματα που νιώθαμε μέσα μας. Άλλες, ήταν πρακτικές συνή-
θειες – πράγματα που κάναμε, δράσεις που παίρναμε.

Για να συνηθίσουμε να μην πίνουμε, ανακαλύψαμε ότι χρεια-
ζόμασταν καινούριες συνήθειες για να  αντικαταστήσουμε τις πα-
λιές.

(Για παράδειγμα, αντί να πιούμε αυτό  το επόμενο ποτό - αυτό 
που είναι στο χέρι μας ή αυτό που σχεδιάζουμε να πιούμε μπο-
ρούμε απλά να το αναβάλουμε μέχρι να τελειώσουμε την ανάγνω-
ση της σελίδας 16 ; Πιες λίγο αναψυκτικό ή χυμό όσο διαβάζεις, 
αντί για ένα οινοπνευματώδες ποτό. Αργότερα θα εξηγήσουμε 
πιο σφαιρικά τι κρύβεται πίσω από αυτή την αλλαγή συνηθειών.)

Αφού περάσαμε μερικούς μήνες εξασκώντας αυτές τις νέες, 
νηφάλιες συνήθειες ή τρόπους να πράττουμε και να σκεφτόμα-
στε, έγιναν σχεδόν δεύτερη φύση για τους περισσότερους από 
εμάς, όπως ήταν κάποτε και το πιοτό. Το να μην πίνουμε έχει γί-
νει κάτι το εύκολο και φυσιολογικό και όχι ένας μακρύς και τρο-
μερός αγώνας.

Αυτές οι πρακτικές, ώρα με την ώρα μέθοδοι, μπορούν εύκολα 
να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι, στη δουλειά ή σε κοινωνικές συ-
γκεντρώσεις. Εδώ επίσης συμπεριλαμβάνονται και αρκετά πράγ-
ματα που μάθαμε να μην κάνουμε ή να αποφεύγουμε. Αυτά είναι 
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πράγματα που κάποτε μας δελέαζαν να πιούμε ή αλλιώς διακινδυ-
νεύουμε την ανάρρωσή μας.

Πιστεύουμε ότι θα βρεις πολλές ή ακόμη και όλες τις προτάσεις 
που αναφέρονται εδώ,  πολύτιμες στο να ζεις νηφάλιος με άνε-
ση και ευκολία. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στη σειρά με την 
οποία αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει αυτές τις προτάσεις. Μπο-
ρείς να τους αλλάξεις τη σειρά, αν αυτό δουλεύει για σένα. Ούτε 
είναι αυτό ένας πλήρης κατάλογος προτάσεων. Ουσιαστικά, κάθε 
μέλος των Α.Α. που συναντάς μπορεί να σου δώσει τουλάχιστον 
μια ακόμη καλή  ιδέα που να μην αναφέρεται εδώ. Και πιθανώς 
να σου έρθουν νέες ιδέες οι οποίες λειτουργούν για σένα. Ελπί-
ζουμε να τις μεταφέρεις σε άλλους, οι οποίοι θα επωφεληθούν 
από αυτές.

Οι Α.Α. ως μία  αδελφότητα, δεν υποστηρίζουν επίσημα, ούτε 
και προτείνουν σε όλους τους αλκοολικούς την κάθε γραμμή δρά-
σης που αναφέρεται εδώ. Αλλά κάθε πρακτική που αναφέρεται 
έχει αποδειχτεί πολύ χρήσιμη για μερικά μέλη και μπορεί να είναι 
χρήσιμη και για σένα.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί ως ένα χρήσιμο βιβλίο οδη-
γιών που το συμβουλευόμαστε από καιρό σε καιρό, όχι σαν κάτι 
που το διαβάζουμε μια και έξω και μετά το ξεχνάμε.

Εδώ βρίσκονται δύο προειδοποιήσεις  που  έχουν αποδειχτεί  
χρήσιμες για εμάς:

Α. Έχοντας ανοιχτό μυαλό. Ίσως μερικές απ’ τις προτάσεις 
που προσφέρονται εδώ να μην κάνουν για σένα. Αν αυτό ισχύ-
ει, έχουμε ανακαλύψει ότι αντί να τις απορρίψεις για πάντα, είναι 
καλύτερη ιδέα απλά να τις παραμερίσεις προς το παρόν. Αν δεν 
κλείσουμε μόνιμα το μυαλό μας σε αυτές, μπορούμε πάντα να επι-
στρέψουμε αργότερα και να δοκιμάσουμε αυτές τις ιδέες που δεν 
μας άρεσαν προηγουμένως – αν το θέλουμε .

Για παράδειγμα, μερικοί από εμάς αντιληφθήκαμε ότι στις 
πρώτες μας μέρες αποχής απ’το ποτό, οι προτάσεις και η συντρο-
φικότητα που μας προσφέρθηκαν από έναν υποστηρικτή Α.Α. μας 
βοήθησαν πολύ στο να μένουμε νηφάλιοι. Άλλοι από εμάς, περι-
μέναμε μέχρι να επισκεφτούμε πολλές ομάδες και να έχουμε γνω-
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ρίσει αρκετά μέλη των Α.Α. μέχρι να  ζητήσουμε τη βοήθεια ενός 
υποστηρικτή.

 Μερικοί από εμάς βρήκαμε την προσευχή ως μια πολύ μεγάλη 
βοήθεια στο να μην πιούμε ενώ άλλοι απομακρύνονταν από οτι-
δήποτε υπονοούσε τη θρησκεία. Άλλα όλοι μας είμαστε ελεύθε-
ροι να αλλάξουμε γνώμη για αυτές τις ιδέες, αν αργότερα το επι-
λέξουμε.

Πολλοί από εμάς ανακαλύψαμε ότι όσο πιο γρήγορα αρχίσαμε 
να δουλεύουμε τα Δώδεκα Βήματα που προτείνονται ως πρόγραμ-
μα ανάρρωσης στο βιβλίο «Αλκοολικοί Ανώνυμοι», τόσο το καλύ-
τερο ήταν για μας. Άλλοι από μας νιώσαμε την ανάγκη να το ανα-
βάλουμε αυτό έως ότου ήμασταν λίγο καιρό σε αποχή.

Το θέμα είναι ότι στους Α.Α. δεν υπάρχει ένας συγκεκριμέ-
νος «σωστός» ή «λάθος» τρόπος. Ο/Η καθένας/ καθεμία από εμάς 
χρησιμοποιεί ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του/της – χωρίς να 
κλείνουμε τη πόρτα σε άλλου είδους βοήθειες που μπορεί να εί-
ναι πολύτιμες κάποια άλλη στιγμή. Και καθένας/καθεμία από μας 
προσπαθεί να σεβαστεί το δικαίωμα των άλλων να κάνουν κάποια 
πράγματα διαφορετικά από εμάς.

Μερικές φορές ένα μέλος των Α.Α. θα πει ότι θέλει να πάρει 
τα διάφορα μέρη του προγράμματος σε στυλ παραγγελίας σε εστι-
ατόριο – διαλέγοντας ότι του αρέσει και αφήνοντας αυτά που δεν 
θέλει. Ίσως άλλοι να κάνουν το ίδιο παίρνοντας τα ανεπιθύμη-
τα μέρη – ή ίσως αυτό το μέλος ξαναγυρίσει αργότερα και πάρει 
ορισμένες ιδέες του  προγράμματος που είχε πιο πριν απορρίψει.

Ωστόσο, είναι καλό να θυμόμαστε τον πειρασμό στο εστιατό-
ριο, του να παραγγέλνουμε μόνο γλυκά ή μόνο ορεκτικά ή σαλά-
τες ή οποιοδήποτε άλλο φαγητό προτιμάμε. Μας προσφέρει μια 
σημαντική υπενθύμιση ότι πρέπει να διατηρούμε ισορροπία στις 
ζωές μας.

Αναρρώνοντας από τον αλκοολισμό, ανακαλύψαμε ότι χρεια-
ζόμαστε μια ισορροπημένη δίαιτα από ιδέες, ακόμη κι αν μερι-
κές από αυτές δεν μας φάνηκαν εξαρχής τόσο απολαυστικές όσο 
κάποιες άλλες. Όπως το καλό φαγητό, έτσι και οι καλές ιδέες, δε 
μας έκαναν καλό μέχρι να τις χρησιμοποιήσουμε με έξυπνο τρό-
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πο. Και αυτό μας οδηγεί στη δεύτερη προειδοποίηση μας.
  Β. Χρησιμοποιώντας την κοινή λογική μας. Ανακαλύψαμε ότι 

πρέπει να χρησιμοποιούμε απλή καθημερινή νοημοσύνη για να 
εφαρμόσουμε τις προτάσεις που ακολουθούν.

Όπως σχεδόν με όλες τις άλλες ιδέες, οι προτάσεις σε αυτό 
το εγχειρίδιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα. Για πα-
ράδειγμα, ας πάρουμε την ιδέα του να τρώμε γλυκά. Προφανώς, 
αλκοολικοί με διαβήτη, παχυσαρκία ή με προβλήματα σακχάρου 
χρειάζεται  να βρούνε υποκατάστατα για να μη διακινδυνέψουν 
την υγεία τους, ωστόσο αυτοί μπορούν να πάρουν τα οφέλη της 
ιδέας του να τρώνε γλυκά στην ανάρρωση από τον αλκοολισμό. 
(Πολλοί διατροφολόγοι υποστηρίζουν ως μία γενική πρακτική, να 
τρώμε πλούσια σε πρωτεΐνες μικρά γεύματα αντί να τρώμε γλυ-
κά.) Επίσης, για κανέναν δεν είναι καλό να το παρακάνει με αυ-
τόν τον τρόπο αντιμετώπισης.  Θα πρέπει να τρώμε ισορροπημένα 
γεύματα σε συνδυασμό με τα γλυκά.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η χρήση του συνθήματος “πάρτο 
χαλαρά”. Μερικοί από μας ανακαλύψαμε ότι θα μπορούσαμε να 
καταχραστούμε αυτή τη λογική ιδέα, χρησιμοποιώντας  την σαν  
μια δικαιολογία για αργοπορία, για τεμπελιά ή για αγένειά. Αυ-
τός δεν είναι φυσικά ο σκοπός αυτού του συνθήματος. Εφαρμο-
σμένο κατάλληλα, μπορεί να αποβεί θεραπευτικό- χρησιμοποι-
ημένο με λάθος τρόπο μπορεί να παρεμποδίσει την ανάρρωσή 
μας. Μερικοί από εμάς θα προσέθεταν σε αυτό: “Πάρτο χαλαρά 
– άλλα κάν’το”.

Είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη νοημοσύ-
νη μας όταν ακολουθούμε οποιεσδήποτε συμβουλές. Κάθε μέθο-
δος που περιγράφεται εδώ θα πρέπει να εφαρμοστεί με καλή κρί-
ση.

Και κάτι ακόμα: Οι Α.Α. δεν υποκρίνονται ότι προσφέρουν επι-
στημονική εξειδίκευση στο να μείνει κανείς νηφάλιος. Μοιραζό-
μαστε μαζί σου μοναχά τη προσωπική μας εμπειρία, όχι επαγγελ-
ματικές θεωρίες και επεξηγήσεις.

 Άρα, αυτές οι σελίδες δεν προσφέρουν κάποια ιατρική συντο-
μευμένη δίοδο στο πώς να σταματήσεις να πίνεις, αν ακόμα το κά-
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νεις, ούτε θαυματουργά μυστικά στο πώς να ελαττώσεις ή να απο-
φύγεις τους πονοκεφάλους της επόμενης μέρας.(hangover.)

 Μερικές φορές, το να γίνεσαι νηφάλιος μπορεί να το καταφέ-
ρεις από μόνος σου στο σπίτι˙ συχνά όμως η παρατεταμένη πόση 
προκαλεί τέτοια σοβαρά ιατρικά προβλήματα, που θα ήταν κα-
λύτερο να αναζητήσει κανείς ιατρική ή νοσοκομειακή βοήθεια 
για να απεξαρτηθεί σωματικά από το αλκοόλ. Αν είσαι τόσο βα-
ριά άρρωστος, ίσως χρειαστείς τέτοιες επαγγελματικές υπηρεσί-
ες πριν εσύ μπορέσεις πιθανά να ενδιαφερθείς για αυτά που προ-
σφέρουμε εδώ. 

Ωστόσο, πολλοί από εμάς που δεν ήμασταν τόσο άρρωστοι, το 
ξεπεράσαμε με τη συντροφιά άλλων μελών των Α.Α. Επειδή το 
έχουμε περάσει οι ίδιοι, μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια- με 
την ερασιτεχνική έννοια- για να ανακουφίσουμε λίγη από την μι-
ζέρια και τον πόνο. Τουλάχιστον, καταλαβαίνουμε. Έχουμε βρε-
θεί κι εμείς εκεί.

Οπότε, αυτό το εγχειρίδιο αφορά στο να μην πίνουμε (παρά 
αφορά το να σταματήσουμε να πίνουμε.) Αυτό το εγχειρίδιο είναι 
για να ζούμε νηφάλιοι.

 Ανακαλύψαμε  ότι η ανάρρωσή μας ξεκίνησε με το να μην πί-
νουμε- με το να μένουμε νηφάλιοι και πλήρως ελεύθεροι από το 
αλκοόλ σε οποιαδήποτε ποσότητα και μορφή. Ανακαλύψαμε επί-
σης ότι πρέπει να μείνουμε μακριά και από άλλα ναρκωτικά που 
αλλάζουν το μυαλό. Μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια γεμά-
τη και ικανοποιητική ζωή μόνο αν μένουμε νηφάλιοι. Η νηφαλιό-
τητα είναι το σημείο εκκίνησης για την ανάρρωσή μας.

 Κατά κάποιο τρόπο, αυτό το εγχειρίδιο είναι για το πώς να χει-
ριζόμαστε τη νηφαλιότητα (πριν δεν μπορούσαμε – γι’ αυτό πίνα-
με.)

2  Μένοντας μακριά απ’ το πρώτο ποτό

Εκφράσεις που ακούγονται συχνά στους Α.Α. είναι: «Αν δεν 
πάρεις αυτό το πρώτο ποτό, δεν μπορείς να μεθύσεις» και «Το ένα 
ποτό δεν είναι αρκετό και τα πολλά δεν φτάνουν».
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 Πολλοί από μας, όταν ξεκινήσαμε να πίνουμε, στην αρχή ποτέ 
δεν θέλαμε ή πήραμε/ήπιαμε πάνω από ένα ή δυο ποτά. Αλλά όσο 
περνούσε ο καιρός, ο αριθμός αυξανόταν. Αργότερα, όσο περ-
νούσε ο καιρός, πιάσαμε τους εαυτούς μας που πίνανε ολοένα και 
περισσότερο, με μερικούς από μας να καταλήγουμε και να πα-
ραμένουμε πολύ μεθυσμένοι. Ίσως η κατάστασή μας αυτή να μη 
φαινόταν στην ομιλία  μας ή στο περπάτημά μας, αλλά ήδη είχαμε 
φθάσει στο σημείο που  δεν ήμασταν ποτέ νηφάλιοι.

 Αν αυτό μας ενοχλούσε τόσο πολύ, θα το μειώναμε ή θα προ-
σπαθούσαμε να περιορίσουμε τους εαυτούς μας  σε  ένα ή  δυο 
ποτά ή να το γυρίσουμε από τα σκληρά  ποτά σε κρασί ή μπύρα. 
Τουλάχιστον προσπαθήσαμε να περιορίσουμε την ποσότητα ώστε 
να μην καταλήξουμε τόσο καταστρεπτικά μεθυσμένοι. Ή προ-
σπαθούσαμε να κρύψουμε το πόσο πίναμε.

 Αλλά όλα αυτά τα μέτρα γίνονταν ολοένα και πιο δύσκολα. 
Μερικές φορές ήμασταν εγκρατείς και δεν πίναμε καθόλου για 
κάποιο διάστημα.

Τελικά ό,τι και να κάναμε επιστρέφαμε πίσω στην πόση – στο 
ένα μόνο ποτό. Και όσο εμφανώς αυτό δεν μας έκανε κάποια σο-
βαρή  ζημιά, νιώθαμε ότι ήταν ασφαλές να πιούμε ένα ακόμα . 
Μπορεί εκείνη τη φορά να ήτανε μόνο ένα, νιώθοντας μεγάλη 
ανακούφιση που μπορούσαμε να πιούμε μόνο ένα ή δύο και μετά 
να σταματάμε. Πολλοί από μας το έκαναν αυτό πολλές φορές.

 Αλλά η εμπειρία αυτή αποδείχτηκε ότι ήταν παγίδα. Μας έπει-
σε ότι μπορούσαμε να πίνουμε με ασφάλεια. Και τότε θα ερχό-
ταν η περίσταση (κάποια ειδική γιορτή, μία προσωπική απώλεια 
ή και κανένα αξιοσημείωτο γεγονός) όπου δυο ή τρία μας έκαναν 
να νιώθουμε καλά, οπότε νομίζαμε ότι άλλο ένα ή δύο δεν θα μας 
έβλαπταν. Και έτσι, χωρίς να έχουμε καμία πρόθεση να το κάνου-
με, πιάναμε τους εαυτούς μας να πίνουν πάλι υπερβολικά πολύ. 
Ήμασταν πάλι εκεί από όπου είχαμε ξεκινήσει- να πίνουμε υπερ-
βολικά πολύ  χωρίς πραγματικά να το θέλουμε.

Τέτοιες επαναλαμβανόμενες εμπειρίες μας ανάγκασαν να κα-
ταλήξουμε σε αυτό το  λογικά αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα: Αν 
δεν πιούμε το πρώτο ποτό, δεν θα μεθύσουμε ποτέ. Έτσι λοιπόν, 
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αντί να σχεδιάζουμε να μην μεθύσουμε ποτέ ξανά, ή να προσπα-
θούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των ποτών ή την ποσότητα του 
αλκοόλ, μάθαμε να επικεντρωνόμαστε μόνο, στο να αποφεύγουμε 
μόνο ένα ποτό: το πρώτο.

 Ως αποτέλεσμα, αντί να ανησυχούμε για το πως θα περιορί-
σουμε τον αριθμό των ποτών στο τέλος μιας κραιπάλης, εμείς απο-
φεύγουμε εκείνο το πρώτο ποτό που την ξεκινά.

 Ακούγεται ανόητα απλοϊκό, έτσι δεν είναι; Είναι δύσκολο για 
πολλούς από μας να πιστέψουμε τώρα ότι ποτέ δεν το είχαμε σκε-
φτεί αυτό  από μόνοι μας πριν έρθουμε στους Α.Α. (Φυσικά, για 
να λέμε την αλήθεια, ποτέ δεν θέλαμε να εγκαταλείψουμε το ποτό 
εντελώς, ώσπου μάθαμε για τον αλκοολισμό). Αλλά το κυρίως 
θέμα είναι αυτό: Ξέρουμε τώρα ότι αυτό είναι αυτό που δουλεύ-
ει για μας.

 Αντί να προσπαθούμε να συμπεράνουμε πόσα ποτά μπορού-
με να αντέξουμε – τέσσερα; – έξι; – μια ντουζίνα; – θυμόμαστε: 
«Απλά μην σηκώσεις αυτό το πρώτο ποτό». Είναι τόσο πιο απλό. 
Αυτός ο τρόπος σκέψης έχει βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες από 
εμάς να μένουμε νηφάλιοι για χρόνια.

Γιατροί που είναι ειδικοί στον αλκοολισμό, μας λένε, ότι υπάρ-
χει ισχυρή ιατρική βάση, για την αποφυγή του πρώτου ποτού. Εί-
ναι το πρώτο ποτό αυτό που πυροδοτεί, άμεσα ή λίγο αργότερα, 
την παρόρμηση να πίνουμε ολοένα και πιο πολύ μέχρι να ξανα-
μπούμε σε μπελάδες με την πόση ξανά. Πολλοί από εμάς κατα-
λήξαμε να πιστεύουμε ότι ο αλκοολισμός μας είναι ένας εθισμός 
στο ναρκωτικό που λέγεται αλκοόλ. Σαν τους οποιουδήποτε εί-
δους εθισμένους που θέλουν να διατηρήσουν την ανάρρωση τους, 
εμείς χρειάζεται να μείνουμε μακριά από την πρώτη δόση του 
ναρκωτικού στο οποίο έχουμε εθιστεί.  Η εμπειρία μας φαίνεται 
να το αποδεικνύει αυτό, όπως μπορείς να το διαβάσεις και στο βι-
βλίο Αλκοολικοί Ανώνυμοι και  στο περιοδικό Grapevine και να 
το ακούσεις οπουδήποτε υπάρχουν μέλη των Α.Α. που συγκεντρώ-
νονται και μοιράζονται  τις εμπειρίες τους.


