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Πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν φυλ-
λάδιο

Το παρόν φυλλάδιο έχει σχεδιαστεί ως ένα εύχρηστο εργα-
λείο πληροφοριών και προτεινόμενος οδηγός για μία ομάδα Α.Α. 
Χρησιμεύει ως συμπλήρωμα στο Εγχειρίδιο Υπηρεσιών των Α.Α. 
και σε άλλα έντυπα, τα οποία καλύπτουν σε μεγαλύτερο βάθος 
συγκεκριμένα θέματα της ομάδας.

Σχεδιασμένο για εύκολη παραπομπή, το φυλλάδιο καλύπτει 
τέσσερις κύριους τομείς: τι είναι μία ομάδα Α.Α., πως λειτουργεί 
μία ομάδα, σχέσεις ομάδας με άλλους στην κοινωνία, και πως η 
ομάδα εναρμονίζεται με τη δομή των Α.Α. ως σύνολο.

Ο πίνακας περιεχομένων απαριθμεί λεπτομερώς τα θέματα 
που σχετίζονται με την ομάδα και τα οποία καλύπτονται στο σώμα 
του φυλλαδίου. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, παρακαλώ επι-
κοινωνήστε με το Ελληνικό Κεντρικό Γραφείο των Α.Α., το οποίο 
είναι έτοιμο να βοηθήσει καθ› οιονδήποτε τρόπο μπορεί.

Πρωταρχικός σκοπός των Α.Α.
Παράδοση Πέμπτη: Κάθε ομάδα δεν έχει, παρά έναν μόνον 

πρωταρχικό σκοπό - να μεταφέρει το μήνυμα της στον αλκοολικό 
ή στην αλκοολική που ακόμα υποφέρει.

«Υπάρχουν αυτοί που προβλέπουν ότι οι Α.Α. μπορεί εύκολα 
να γίνουν η νέα αιχμή του δόρατος, μία πνευματική αφύπνιση ανά 
τον κόσμο. Όταν οι φίλοι μας λένε αυτά τα πράγματα, είναι τόσο 
γενναιόδωροι όσο και ειλικρινείς. Αλλά εμείς οι Α.Α. εάν πράγ-
ματι πιστεύαμε ότι αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός των Α.Α. 
και εάν αρχίζαμε να συμπεριφερόμαστε αναλόγως πρέπει να ανα-
λογιζόμαστε ότι ένας τέτοιος φόρος τιμής και τέτοια προφητεία, 
θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδειχθεί ως ένα δυνατό ποτό για 
τους περισσότερους από εμάς.
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Η Σημασία της Ανωνυμίας
Παράδοση Δώδεκα: Η ανωνυμία είναι το πνευματικό θεμέλιο 

όλων μας των Παραδόσεων, και μας υπενθυμίζει πάντα να θέτου-
με τις αρχές πάνω από τις προσωπικότητες. Ποιος είναι ο σκοπός 
της ανωνυμίας στους Α.Α.; Γιατί αναφέρεται συχνά ως η μέγιστη 
μοναδική προστασία, για την οποία η αδελφότητα πρέπει να δια-
σφαλίζει τη συνεχόμενη ύπαρξη και επέκταση της;

Στο επίπεδο του τύπου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των 
κινηματογραφικών ταινιών και του διαδικτύου, η ανωνυμία υπο-
γραμμίζει την ισότητα στους Α.Α., όλων των μελών. Βάζει φρένο 
στους ενδεχομένως φουσκωμένους με αέρα εγωισμούς μας, στην 
άστοχη πεποίθηση μας ότι η παραβίαση της ανωνυμίας μας θα 
βοηθήσει κάποιον και στην επιθυμία μας για προσωπική αναγνώ-
ριση ή έλεγχο. Το πιο σημαντικό, η Παράδοση της Ανωνυμίας μας 
υπενθυμίζει ότι αυτό που μετράει είναι το μήνυμα των Α.Α. και 
όχι ο αγγελιοφόρος.

Σε προσωπικό επίπεδο, η ανωνυμία διασφαλίζει τη μυστικό-
τητα σε όλα τα μέλη, μία διασφάλιση, συχνά ιδιαίτερης σημασίας 
για τους νεοφερμένους, οι οποίοι ενδέχεται να διστάζουν να ανα-
ζητήσουν βοήθεια στους Α.Α., εάν έχουν οποιονδήποτε λόγο να 
πιστεύουν ότι ο αλκοολισμός τους μπορεί να εκτεθεί δημοσίως.

Θεωρητικά, η αρχή της ανωνυμίας φαίνεται ξεκάθαρη, αλλά η 
εφαρμογή της δεν είναι πάντα εύκολη. Παρακάτω υπάρχουν ορι-
σμένες γενικές κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες έχουν διαμορφω-
θεί  από την εμπειρία της ομάδας των Α.Α. και μπορεί να είναι 
διαφωτιστικές.

Διατήρηση της Ανωνυμίας σε δημόσιο επίπεδο
Όταν εμφανιζόμαστε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, σε κι-

νηματογραφική ταινία ή στο διαδίκτυο ως μέλη των Α.Α., απο-
φεύγουμε να δείξουμε τα πρόσωπα μας ή να αποκαλύψουμε τα 
επίθετα μας. Σε έντυπα άρθρα, σε ιστοσελίδες ή σε ηλεκτρονικά 
ταχυδρομεία, αναγνωριζόμαστε μόνο με τα μικρά μας ονόματα 
και το αρχικό γράμμα του επιθέτου μας.

Χρησιμοποιούμε τα μικρά μας ονόματα και το αρχικό γράμμα 
του επιθέτου μας μόνο όταν μιλούμε ως μέλη των Α.Α. σε συ-
ναντήσεις που δεν είναι των Α.Α. (Βλέπε το φυλλάδιο των Α.Α. 

«Συνεπώς η Κοινωνία μας θα παραμείνει με σύνεση, πιστή 
στο μοναδικό σκοπό της: τη μεταφορά του μηνύματος στον αλ-
κοολικό που εξακολουθεί να υποφέρει. Επιτρέψτε μας να αντι-
σταθούμε στην περήφανη εικασία ότι αφού ο Θεός μας έδωσε τη 
δυνατότητα να τα πάμε καλά σε έναν τομέα, είμαστε προορισμέ-
νοι να γίνουμε δίαυλος ενός προτερήματος που αντισταθμίζει τα 
ελαττώματα για όλους.»

Συνιδρυτής των Α.Α., Bill W., 1965
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για αυτή τη σημαντική Παράδοση, Βλέπε το φυλλάδιο των Α.Α., 
«Κατανόηση της Ανωνυμίας».

«Μιλώντας σε μη Α.Α. συναντήσεις»)
Δεν βάζουμε το «Α.Α.» επί φακέλων που αποστέλλονται ταχυ-

δρομικά, ούτε σε αλληλογραφίες που απευθύνονται σε πρόσωπα 
που ανήκουν στους Α.Α. Επί υλικού που αναρτάται στους πίνακες 
ανακοινώσεων των Α.Α. και εκτυπώνεται σε προγράμματα των 
Α.Α., που ενδέχεται να δει το γενικό κοινό, παραλείπουμε τα επώ-
νυμα όλων των μελών και τους προσδιοριστικούς της ταυτότητας 
τίτλους, όπως «Αιδεσιμότατος», «Καθηγητής» ή «Λοχίας».

Κατανόηση της Ανωνυμίας στο επίπεδο της ομάδας 
των Α.Α.

Εντός της ομάδας μας μπορούμε να χρησιμοποιούμε επώνυμα. 
Την ίδια στιγμή σεβόμαστε το δικαίωμα άλλων μελών να διατη-
ρήσουν την ανωνυμία τους με όποιον τρόπο επιθυμούν και όσο 
σχολαστικά επιθυμούν. Ορισμένες ομάδες διατηρούν έναν κατά-
λογο ονομάτων και τηλεφωνικών αριθμών, που εθελοντικά έχουν 
παράσχει τα μέλη τους, και δύνανται να παρέχουν καταλόγους με 
τηλέφωνα - αλλά μόνο για τα μάτια των μελών της ομάδας.

Επαναλαμβάνουμε ότι στις συναντήσεις των Α.Α. δεν μοι-
ραζόμαστε κανενός την ατομικότητα. Η λέξη «ανώνυμος» στην 
επωνυμία μας συνιστά υπόσχεση μυστικότητας. Εξάλλου, η μο-
ναδική ιστορία ανάρρωσης, την οποία πράγματι μπορούμε να μοι-
ραστούμε είναι η δική μας.

Στις προσωπικές μας σχέσεις με μη αλκοολικούς- και με αυ-
τούς που πιστεύουμε ότι ίσως να έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ 
- ίσως να νιώθουμε το ελεύθερο να πούμε ότι είμαστε αλκοολικοί 
υπό ανάρρωση (χωρίς να αποκαλύπτουμε τα ονόματα άλλων με-
λών των Α.Α.), αν και συνιστάται διακριτικότητα. Εδώ, το πόσο 
ανοικτοί είμαστε ίσως βοηθήσει στη μεταφορά του μηνύματος.

Αποφεύγουμε να βιντεοσκοπούμε αυτή την ειδική συζήτηση 
ή συνάντηση των Α.Α., η οποία ενδέχεται να εκτεθεί σε δημόσιο 
επίπεδο και όπως συνέστησε το Συνέδριο Γενικών Υπηρεσιών του 
1980, είναι σοφότερο, οι ομιλίες από μέλη των Α.Α. να γίνονται 
αυτοπροσώπως, εν όψει του πειρασμού, όταν βιντεοσκοπήσουμε, 
να θέσουμε τις προσωπικότητες πάνω από τις αρχές και συνεπώς 
να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη ενός συστήματος «αστέρων» 
στους Αλκοολικούς Ανώνυμους . Για περισσότερες πληροφορίες 
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νας από εμάς δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στους Α.Α. 
με τον τρόπο που θεωρούμε καλύτερο στα πλαίσια του πνεύματος 
των Παραδόσεων. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούμε δημοκρατικά 
με όλα τα σχέδια για ομαδική δράση να εγκρίνονται από τη φωνή 
της πλειοψηφίας. Κανένα μεμονωμένο άτομο δε διορίζεται για να 
ενεργεί για την ομάδα ή για τους Αλκοολικούς Ανώνυμους ως σύ-
νολο.

Κάθε ομάδα είναι τόσο μοναδική όσο το αποτύπωμα ενός 
αντίχειρα και οι τρόποι προσέγγισης για τη μεταφορά του μηνύ-
ματος της νηφαλιότητας ποικίλλουν όχι μόνο από ομάδα σε ομά-
δα, αλλά και από περιοχή σε περιοχή. Ενεργώντας αυτόνομα, η 
κάθε ομάδα χαρτογραφεί τη δική της πορεία. Όσο καλύτερα είναι 
ενημερωμένα τα μέλη, τόσο πιο δυνατή και πιο συνεκτική είναι 
η ομάδα - και τόσο μεγαλύτερη είναι η εξασφάλιση ότι όταν ένας 
νεοεισερχόμενος απλώνει το χέρι του για βοήθεια, το χέρι των 
Α.Α. θα είναι πάντοτε εκεί.

Οι περισσότεροι από εμάς δε μπορούμε να αναρρώσουμε, παρά 
μόνο εάν υπάρχει μία ομάδα. Όπως είπε ο Bill, «Γίνεται αντιλη-
πτή η συνειδητοποίηση σε κάθε μέλος, ότι δεν είναι παρά ένα 
μικρό τμήμα ενός μεγάλου συνόλου ... Μαθαίνει ότι οι κραυγές 
των επιθυμιών και των φιλοδοξιών εντός του πρέπει να καταπνι-
χθούν, οποτεδήποτε αυτές θα μπορούσαν να βλάψουν την ομάδα. 
Γίνεται σαφές ότι η ομάδα πρέπει να επιβιώσει, διαφορετικά δε θα 
επιβιώσει το άτομο.»

Εισαγωγή

Όπως αναφέρεται στην Αντίληψη Ι :
Η τελική ευθύνη και η θεμελιώδης αρχή για τις υπηρεσίες των 

Α.Α. παγκοσμίως θα πρέπει πάντοτε να ενυπάρχει στη συλλογική 
συνείδηση ολόκληρου της αδελφότητάς μας.

Η Ομάδα των Α.Α. - η Τελική Φωνή της Αδελφότητας
Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι έχουν αποκαλεστεί ένας ανάποδος 

οργανισμός, επειδή «η τελική ευθύνη και η θεμελιώδης αρχή για 
τις υπηρεσίες παγκοσμίως ενυπάρχει στις ομάδες - παρά στους 
θεματοφύλακες, στο Συμβούλιο Γενικών Υπηρεσιών ή στο Γρα-
φείο Γενικών Υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη.» («Οι Δώδεκα Αντιλή-
ψεις για Παγκόσμιες Υπηρεσίες Εικονογραφημένο»).

Η συνολική δομή των Α.Α. εξαρτάται από τη συμμετοχή και 
τη συνείδηση των χωριστών ομάδων και ο τρόπος με τον οποίο 
κάθε μία από αυτές τις ομάδες χειρίζεται τα θέματα της έχει μία 
κυματιστή επίπτωση στους Α.Α. οπουδήποτε. Συνεπώς, έχουμε 
πάντοτε ατομική συνείδηση περί της ευθύνης μας για τη δική μας 
νηφαλιότητα και, ως ομάδα, για τη μεταφορά του μηνύματος των 
Α.Α. στον αλκοολικό που υποφέρει και απλώνει το χέρι του προς 
εμάς για βοήθεια.

Οι Α.Α. δεν έχουν καμία κεντρική αρχή, έχουν ελάχιστη ορ-
γάνωση και μία χούφτα Παραδόσεων αντί για νόμους. Όπως ση-
μείωσε ο συνιδρυτής Bill W. το 1960, «Υπακούμε [τις Δώδεκα 
Παραδόσεις] πρόθυμα, επειδή πρέπει και επειδή θέλουμε. Ίσως 
το μυστικό της δύναμης τους βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτά τα 
γραπτά μηνύματα που δίνουν ζωή ξεπροβάλλουν από ζωντανές 
εμπειρίες και είναι ριζωμένα στην αγάπη».

Οι Α.Α. διαμορφώνονται από τη συλλογική φωνή των τοπικών 
ομάδων τους και των εκπροσώπων τους στο Συνέδριο Γενικών 
Υπηρεσιών, το οποίο εργάζεται υπέρ της ομοφωνίας επί θεμάτων 
που είναι ζωτικά για την Αδελφότητα. Κάθε ομάδα λειτουργεί 
ανεξάρτητα, παρεκτός σε θέματα που επηρεάζουν άλλες ομάδες ή 
τους Α.Α. ως σύνολο.

Σημαντική ομαδική δουλειά των Α.Α. γίνεται από αλκοολι-
κούς, που αναρρώνουν και οι ίδιοι στην αδελφότητα, και ο καθέ-
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Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μία Συνάντηση και σε μία 
Ομάδα;

Τα περισσότερα μέλη των Α.Α. συναντώνται σε ομάδες Α.Α., 
όπως ορίζεται στη μακροσκελή μορφή της Τρίτης Παράδοσης μας 
(Βλέπε σελίδα 44). Όμως ορισμένα μέλη των Α.Α. πραγματοποι-
ούν συναντήσεις Α.Α. που διαφέρουν από την κοινή αντίληψη 
μίας ομάδας. Αυτά τα μέλη συγκεντρώνονται απλώς σε καθορι-
σμένη ώρα και τόπο για συνάντηση, ίσως για διευκόλυνση ή για 
άλλες ειδικές καταστάσεις. Η κύρια διαφορά μεταξύ των συνα-
ντήσεων και των ομάδων είναι ότι οι ομάδες Α.Α. συνεχίζουν να 
υπάρχουν εν γένει εκτός των καθορισμένων ωρών συνάντησης, 
έτοιμες να παρέχουν τη βοήθεια του Δωδέκατου Βήματος, όταν 
χρειάζεται. Οι ομάδες Α.Α. ενθαρρύνονται να εγγράφονται στο 
Γραφείο Γενικών Υπηρεσιών , καθώς και στα τοπικά γραφεία 
τους: της περιοχής, της περιφέρειας, της δια-ομάδας ή του κεντρι-
κού γραφείου. Οι συναντήσεις Α.Α. μπορεί να συγκαταριθμούν σε 
καταλόγους τοπικών συναντήσεων.

Πώς Γίνεστε Μέλος της Ομάδας των Α.Α.;
«Η μόνη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος των Α.Α. εί-

ναι η επιθυμία να σταματήσει να πίνει.» (Παράδοση Τρία). Συ-
νεπώς η ιδιότητα μέλους της ομάδας δεν απαιτεί καμία επίσημη 
αίτηση. Όπως ακριβώς εμείς είμαστε μέλη των Α.Α., εάν λέμε ότι 
είμαστε, έτσι είμαστε μέλη μίας ομάδας, εάν το λέμε ότι είμαστε.

Η Διαφορά Μεταξύ Ανοιχτών και Κλειστών Συναντήσεων των 
Α.Α.

Ο σκοπός όμως των ομαδικών συναντήσεων των Α.Α., όπως 
διατυπώνει το Προοίμιο, είναι για να «μοιράζονται τα μέλη των 
Α.Α. την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα τους ο ένας με τον 
άλλο, ότι μπορούν να επιλύσουν το κοινό τους πρόβλημα και να 
βοηθήσουν άλλους να αναρρώσουν από τον αλκοολισμό.» Προς 
αυτή την κατεύθυνση, οι ομάδες Α.Α. κάνουν τόσο ανοιχτές, όσο 
και κλειστές συναντήσεις.

Οι κλειστές συναντήσεις γίνονται μόνο για μέλη των Α.Α. ή 
για αυτούς που έχουν πρόβλημα με το ποτό και «έχουν την επιθυ-
μία να σταματήσουν να πίνουν.»

Οι ανοιχτές συναντήσεις γίνονται για οποιονδήποτε ενδιαφέ-

Η Ομάδα ... Εκεί όπου ξεκινάει η Δομή των 
Υπηρεσιών των Α.Α.

Τί είναι μία ομάδα Α.Α.;
Όπως ευκρινώς διατυπώνει η μακροσκελής μορφή της Παρά-

δοσης Τρία, «Η συμμετοχή μας ως μέλη θα πρέπει να συμπερι-
λαμβάνει όλους αυτούς που υποφέρουν από αλκοολισμό. Ως εκ 
τούτου, δε μπορούμε να απορρίψουμε κανέναν ο οποίος επιθυμεί 
να αναρρώσει. Ούτε θα πρέπει η ιδιότητα μέλους να εξαρτηθεί 
ποτέ από χρήματα ή από τη συμμόρφωση. Οποιοιδήποτε δύο ή 
τρεις αλκοολικοί, οι οποίοι συγκεντρώνονται για νηφαλιότητα, 
μπορούν να αυτοαποκαλούνται ομάδα Α.Α., υπό την προϋπόθεση 
ότι, ως ομάδα, δεν εντάσσονται πουθενά αλλού.»

Περαιτέρω αποσαφήνιση μίας ομάδας Α.Α. μπορεί να ανευρε-
θεί στις Δώδεκα Αντιλήψεις για Παγκόσμιες Υπηρεσίες, Αντίλη-
ψη Δώδεκα, Εγγύηση Έξι:

*  δεν επιβάλλονται ποινές για μη συμμόρφωση με τις αρχές 
των Α.Α.
*  δεν εισπράττονται αμοιβές ή συνδρομές - μόνο εθελοντι-
κές συνεισφορές
*  κανένα μέλος δεν αποβάλλεται από τους Α.Α. - η ιδιότητα, 
μέλους να αποτελεί πάντοτε επιλογή του ατόμου
*  κάθε ομάδα Α.Α. να διαχειρίζεται τα δικά της εσωτερικά 
ζητήματα όπως επιθυμεί-από την οποία ζητείται μόνο να απέ-
χει από γεγονότα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν τους Α.Α. ως 
σύνολο και τέλος,
*  ότι οποιαδήποτε ομάδα αλκοολικών, η οποία συγκεντρώ-
νεται μαζί για νηφαλιότητα δύναται να αυτοαποκαλείται ως 
ομάδα Α.Α., υπό την προϋπόθεση ότι, ως ομάδα, δεν έχουν 
κανένα άλλο σκοπό ή δεν εντάσσονται πουθενά αλλού.
Ορισμένοι Α.Α. συναθροίζονται ως εξειδικευμένες ομάδες 

Α.Α. - για άντρες, γυναίκες, νέους, ιατρούς, ομοφυλόφιλους και 
άλλους. Εάν τα μέλη είναι όλοι αλκοολικοί και εάν ανοίγουν τις 
πόρτες σε όλους τους αλκοολικούς, οι οποίοι αναζητούν βοήθεια, 
ανεξαρτήτως επαγγέλματος, γένους ή άλλης διάκρισης, και αντα-
ποκρίνονται σε όλες τις άλλες πλευρές που καθορίζουν μία ομάδα 
Α.Α., μπορούν να αυτοαποκαλούνται ομάδα Α.Α..


