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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ 
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ





ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αυτός ο τόμος είχε ξεκινήσει σε μια Συμβουλευτική Δράση
του Γενικού Συμβουλίου Υπηρεσιών το 1987 και εκπληρώ-
νει μια ανάγκη που νιώθαμε πολύ καιρό στην Αδελφότητα
για μια συλλογή στοχασμών που προχωρούν καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημερολογιακής χρονιάς –μία μέρα τη φορά. 

Στην κορυφή κάθε σελίδας του ημερολογίου υπάρχει
ένα απόσπασμα από πηγές, όπως του Μπιλ Ο. από τα βι-
βλία Αλκοολικοί Ανώνυμοι, Δώδεκα Βήματα και Δώδεκα Πα-

ραδόσεις, Οι Α.Α. Ενηλικιώνονται, Όπως το Βλέπει ο Μπιλ

και Τα Καλύτερα του Μπιλ• του Δρ Μπομπ από το βιβλίο Ο
Δρ Μπομπ και οι Φίλοι του Παλιού Καλού Καιρού, καθώς και
από άλλη εγκεκριμένη βιβλιογραφία των Α.Α.

Έπειτα από κάθε απόσπασμα ακολουθεί ο προσωπικός
στοχασμός ενός μέλους των Α.Α. που αναφέρεται  στο συγ-
κεκριμένο απόσπασμα. Ένα αίτημα που απευθύνθηκε σε
ολόκληρη την Αδελφότητα των Α.Α., είχε αποτέλεσμα να
γίνουν περισσότερες από 1.300 αιτήσεις για συμμετοχή. Τα
μέλη των Α.Α. που επιλέχθηκαν για να συμπεριληφθούν
δεν είναι επαγγελματίες συγγραφείς και, φυσικά, δεν μι-
λάνε για την Αδελφότητα, αλλά για τους εαυτούς τους
–ένα μέλος των A.A. που γράφει σε άλλα μέλη των Α.Α.

To αποτέλεσμα αυτών των συνεισφορών είναι πως
ολόκληρο το βιβλίο εστιάζει στα Τρία Κληροδοτήματα της
Ανάρρωσης, της Ενότητας και της Υπηρεσίας και βρίσκε-
ται σε συμφωνία με το Προοίμιό μας, στο οποίο δηλώνεται
ότι «οι Α.Α. δεν σχετίζονται με καμία αίρεση, θρησκευτικό
δόγμα, πολιτικό κόμμα, οργανισμό ή ίδρυμα». 



Στον Πρόλογό του στο Όπως το βλέπει ο Μπιλ, o Μπιλ
Ο. έγραψε ότι έλπιζε πως τα γραπτά του μπορεί «να γίνουν
ένα βοήθημα για τον ατομικό διαλογισμό και ένα ερέθισμα
για την ομαδική συζήτηση, καθώς και ... να οδηγήσουν σε
μια ευρύτερη ανάγνωση όλης της βιβλιογραφίας μας». Δεν
μπορούμε να βρούμε πιο ταιριαστά λόγια για να τα χρησι-
μοποιήσουμε ως εισαγωγή σε αυτόν τον τόμο με τίτλο Κα-

θημερινοί Στοχασμοί. 
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1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

«ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ»

Το κεντρικό γεγονός στις ζωές μας σήμερα είναι η απόλυτη

βεβαιότητα πως ο Δημιουργός μας έχει μπει στις καρδιές

και στις ζωές μας και ζει με έναν τρόπο που είναι πράγματι

θαυματουργός. Έχει αρχίσει να πετυχαίνει για εμάς εκείνα

τα πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ

από μόνοι μας. 

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, σ. 25

Αυτό πραγματικά είναι ένα γεγονός στη ζωή μου σήμερα
και ένα αληθινό θαύμα. Πάντοτε πίστευα στον Θεό αλλά
ποτέ δεν μπορούσα να εκφράσω αυτή την πίστη με νόη-
μα στη ζωή μου. Σήμερα, χάρη στους Αλκοολικούς Ανώνυ-
μους, εμπιστεύομαι και βασίζομαι στον Θεό, όπως εγώ τον
καταλαβαίνω• είμαι νηφάλιος σήμερα γι’ αυτό τον λόγο!
Να μαθαίνω να εμπιστεύομαι και να βασίζομαι στον Θεό
ήταν κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να είχα κάνει μόνος
μου. Τώρα πιστεύω στα θαύματα γιατί είμαι και εγώ ένα!
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2  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΩΤΑ, Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ

Είναι η νηφαλιότητα όλα όσα μπορούμε να περιμένουμε

από μια πνευματική αφύπνιση; Όχι, η νηφαλιότητα είναι

μόνο ένα απλό ξεκίνημα.

ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΜΠΙΛ, σ. 8

Η εφαρμογή του προγράμματος των Α.Α. είναι σαν να χτί-
ζω ένα σπίτι. Πρώτα έπρεπε να ρίξω μια μεγάλη χοντρή
πλάκα από μπετόν, πάνω στην οποία θα έχτιζα το σπίτι•

αυτό, για εμένα, ήταν ισοδύναμο με το σταμάτημα της πό-
σης μου. Αλλά είναι αρκετά άβολο να ζω πάνω σε μια πλά-
κα από μπετόν, απροστάτευτος και εκτεθειμένος στη ζέ-
στη, στον κρύο αέρα και στη βροχή. Έτσι έχτισα ένα δωμά-
τιο πάνω στην πλάκα, αρχίζοντας να εφαρμόζω το πρό-
γραμμα. Το δωμάτιο που έχτισα την πρώτη φορά ήταν μό-
νο ντουβάρια, γιατί δεν ήμουν εξασκημένος σε αυτή τη
δουλειά. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, καθώς εξασκού-
σα το πρόγραμμα, έμαθα να χτίζω καλύτερα δωμάτια. Όσο
περισσότερο το εξασκούσα και όσο περισσότερο έχτιζα
τόσο πιο άνετο και χαρούμενο ήταν το σπίτι στο οποίο τώ-
ρα πρέπει να ζήσω.
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3  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΑΝΙΣΧΥΡΟΣ

Παραδεχτήκαμε ότι ήμασταν ανίσχυροι στο αλκοόλ –πως

οι ζωές μας είχαν γίνει ανεξέλεγκτες.

ΔΩΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ σ. 21

Δεν είναι καθόλου σύμπτωση που στο Πρώτο Βήμα ανα-
φέρεται η ανισχυρότητα: Η παραδοχή της προσωπικής
ανισχυρότητας στο αλκοόλ είναι ο θεμέλιος λίθος της βά-
σης της ανάρρωσης. Έχω μάθει πως δεν έχω τη δύναμη και
τον έλεγχο που κάποτε πίστευα ότι είχα. Είμαι ανίσχυρος
σε αυτό που οι άνθρωποι σκέφτονται για μένα. Είμαι ανί-
σχυρος στο ότι μόλις έχασα το λεωφορείο. Είμαι ανίσχυρος
στο πώς οι άλλοι άνθρωποι δουλεύουν (ή δεν δουλεύουν)
τα Βήματα. Αλλά επίσης έχω μάθει πως δεν είμαι ανίσχυ-
ρος σε κάποια πράγματα. Δεν είμαι ανίσχυρος απέναντι
στις συμπεριφορές μου. Δεν είμαι ανίσχυρος απέναντι στην
αρνητικότητα. Δεν είμαι ανίσχυρος απέναντι στο να ανα-
λαμβάνω την ευθύνη για τη δική μου ανάρρωση. Έχω τη
δύναμη να ασκήσω θετική επιρροή στον εαυτό μου, στους
αγαπημένους μου και στον κόσμο μέσα στον οποίο ζω.
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4  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ

Νιώθουμε πως η εξάλειψη της πόσης μας δεν είναι παρά

μόνο η αρχή. Μια πολύ πιο σημαντική εφαρμογή των αρ-

χών μας βρίσκεται αντίστοιχα στα σπίτια μας, στις δου-

λειές μας και στις σχέσεις μας. 

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, σ. 19

Συνήθως είναι αρκετά εύκολο για εμένα να είμαι ευχά-
ριστος στους ανθρώπους στις συγκεντρώσεις των Α.Α.
Κα-θώς δουλεύω για να παραμένω νηφάλιος, γιορτάζω με
τους συντρόφους μου στους Α.Α. την κοινή μας απελευθέ-
ρωση από την κόλαση της πόσης. Δεν είναι συχνά και τόσο
δύσκολο να διαδίδω χαρούμενα νέα στους παλιούς και
νέους φίλους μου στο πρόγραμμα

Στο σπίτι ή στη δουλειά, όμως, μπορεί να είναι μια δια-
φορετική ιστορία. Είναι οι καταστάσεις που προκύπτουν
και στους δύο αυτούς τομείς, όπου οι μικρές καθημερινές
απογοητεύσεις είναι πιο εμφανείς και μπορεί να είναι δύ-
σκολο να χαμογελάσεις ή να έρθεις σε επαφή με μια ευγε-
νική κουβέντα ή με ένα προσεκτικό αυτί. Είναι εκτός των
δωματίων των Α.Α. όπου αντιμετωπίζω την πραγματική
δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα της πορείας μου
μέσω των Δώδεκα Βημάτων των Α.Α.
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5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

Δεν μπορεί να δει τη ζωή χωρίς το αλκοόλ. Κάποια μέρα

δεν θα μπορεί να φανταστεί τη ζωή είτε με αλκοόλ είτε

χωρίς αυτό. Τότε θα γνωρίσει τη μοναξιά όπως λίγοι τη

γνωρίζουν. Θα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Θα εύχε-

ται για το τέλος. 

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, σ. 152

Μόνο ένας αλκοολικός μπορεί να καταλάβει το ακριβές
νόημα μιας τέτοιας δήλωσης. Τα δύο μέτρα και τα δύο
σταθμά που με κρατούσαν αιχμάλωτο ως ενεργό αλκοο-
λικό, με γέμιζαν επίσης με τρόμο και με μπέρδευαν: Το «Αν
δεν πιω ένα ποτό θα πεθάνω», ανταγωνιζόταν με το «Αν
συνεχίσω την πόση, αυτή θα με σκοτώσει». Και οι δύο αυ-
τές παρορμητικές σκέψεις με έσπρωχναν ακόμα πιο κοντά
προς τον πάτο. Αυτός ο πάτος είχε ως αποτέλεσμα την ολο-

κληρωτική αποδοχή του αλκοολισμού μου –χωρίς καμία
επιφύλαξη– και αυτή η αποδοχή ήταν απολύτως απαραί-
τητη για την ανάρρωσή μου. Ήταν ένα δίλημμα που δεν
έμοιαζε με κανένα άλλο που είχα αντιμετωπίσει μέχρι τότε,
αλλά όπως ανακάλυψα αργότερα, ήταν ένα απαραίτητο
δίλημμα εάν επρόκειτο να επιτύχω σε αυτό το πρόγραμμα.
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6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Aντιλαμβανόμαστε πως μόνο μέσω της ολοκληρωτικής ήτ-

τας μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα προς την

απελευθέρωση και τη δύναμη. Οι παραδοχές μας για την

προσωπική μας ανισχυρότητα στο τέλος καταλήγουν να

είναι το σταθερό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο μπορούν να

οικοδομηθούν ευτυχισμένες και γεμάτες σκοπό ζωές.

ΔΩΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, σ. 21

Όταν το αλκοόλ επηρέαζε κάθε πλευρά της ζωής μου, όταν
τα μπουκάλια έγιναν το σύμβολο των αχαλίνωτων απο-
λαύσεων και της ηθικής χαλαρότητας, όταν τελικά διαπί-
στωσα ότι, από μόνος μου, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα
για να υπερνικήσω τη δύναμη του αλκοόλ,  συνειδητοποίη-
σα πως δεν είχα καμία άλλη διέξοδο παρεκτός να παρα-
δοθώ. Στην παράδοση, ανακάλυψα τη νίκη –νίκη πάνω
στην εγωιστική επιδίωξη των απολαύσεων, νίκη πάνω
στην πεισματική αντίστασή μου στη ζωή όπως αυτή μου
είχε δοθεί. Όταν σταμάτησα να πολεμάω οποιονδήποτε ή
οτιδήποτε, τότε άρχισα να βαδίζω στο μονοπάτι της νηφα-
λιότητας, της γαλήνης και της ειρήνης. 
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7  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ

Τα ημίμετρα δεν μας χρησίμευσαν πουθενά. Σταθήκαμε στην

κρίσιμη καμπή. Ζητήσαμε την προστασία και τη φροντίδα

Του με πλήρη εγκατάλειψη.

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, σ. 59

Κάθε μέρα στέκομαι σε κρίσιμες καμπές. Οι σκέψεις μου
και οι πράξεις μου μπορούν να με ωθήσουν προς την ανά-
πτυξη ή να με πάνε πίσω στον δρόμο των παλιών μου συ-
νηθειών και στο ποτό. Μερικές φορές αυτές οι κρίσιμες
καμπές είναι ξεκινήματα, όπως όταν αποφασίζω να αρ-
χίσω να επαινώ κάποιον αντί να τον καταδικάζω. Ή όταν
αρχίζω να ζητάω βοήθεια αντί να προσπαθώ μόνος μου.
Άλλες φορές οι κρίσιμες καμπές είναι καταλήξεις του δρό-
μου, όπως όταν βλέπω ξεκάθαρα την ανάγκη να σταμα-
τήσω να θρέφω μνησικακίες ή να σακατεύομαι από την
ιδιοτέλεια. Πολλά ελαττώματα του χαρακτήρα μου με βά-
ζουν σε πειρασμό καθημερινά• συνεπώς, έχω καθημερινά
ευκαιρίες να αποκτώ επίγνωση αυτών των ελαττωμάτων.
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πολλά από τα ελαττώματα
του χαρακτήρα μου εμφανίζονται καθημερινά: η αυτοκα-
ταδίκη, ο θυμός, οι τάσεις φυγής, να είμαι ξιπασμένος, να
θέλω να πατσίσω ή να γίνομαι πομπώδης.

Όταν επιχειρώ να εξαλείψω αυτά τα ελαττώματα με
ημίμετρα, απλώς παραλύουν οι προσπάθειές μου για να
αλλάξω. Μόνο όταν ζητάω βοήθεια από τον Θεό, με πλήρη
εγκατάλειψη, μόνο τότε γίνομαι πρόθυμος –και ικανός– να
αλλάξω.
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8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΧΩ ΕΠΙΛΟΓΗ;

Το γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι αλκοολικοί, για λόγους

που είναι ακόμα κρυμμένοι στο σκοτάδι, έχουν χάσει τη δύ-

ναμη της επιλογής στην πόση. Η υποτιθέμενη δύναμη της

θέλησής μας, πρακτικά δεν υπάρχει.

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, σ. 24

Η ανισχυρότητά μου στο αλκοόλ δεν έπαυσε όταν σταμά-
τησα την πόση. Ακόμα και στη νηφαλιότητα δεν έχω επι-
λογή –δεν μπορώ να πιω. 

Η επιλογή που όντως έχω είναι να πάρω και να χρησι-
μοποιήσω το «κουτί με τα πνευματικά εργαλεία» (Αλκοο-

λικοί Ανώνυμοι, σ. 25). Όταν το κάνω αυτό, η Ανώτερή μου
Δύναμη με απαλλάσσει από την έλλειψη της επιλογής –και
με διατηρεί νηφάλιο για μία ακόμα μέρα. Εάν μπορούσα να
επιλέξω να μην πιω ένα ποτό σήμερα, τότε ποια ανάγκη θα
είχα για τους Α.Α. ή για μια Ανώτερη Δύναμη; 
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9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Είναι πραγματικά τρομερό να παραδεχτεί κάποιος, με το

ποτήρι στο χέρι, ότι έχουμε διαστρεβλώσει το μυαλό μας

σε μια τέτοια εμμονή για καταστροφική πόση που μόνο μια

πράξη Θείας Πρόνοιας μπορεί να την απομακρύνει από

εμάς.

ΔΩΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, σ. 21

Η πράξη της δικής μου Θείας Πρόνοιας (μια εκδήλωση της
θείας φροντίδας και κατεύθυνσης) ήρθε όταν βίωσα την
ολοκληρωτική χρεοκοπία από τον ενεργό αλκοολισμό
–οτιδήποτε είχε νόημα στη ζωή μου είχε χαθεί. Τηλεφώνη-
σα στους Αλκοολικούς Ανώνυμους και, από εκείνη τη στιγ-
μή, η ζωή μου δεν ήταν ποτέ ξανά ίδια. Όταν συλλογίζομαι
εκείνη την πολύ ιδιαίτερη στιγμή, γνωρίζω πως ο Θεός
δούλευε στη ζωή μου πολύ καιρό προτού αποκτήσω την
ικανότητα να αναγνωρίζω και να αποδέχομαι πνευματικές
αντιλήψεις. Άφησα το ποτήρι κάτω από αυτή τη μία πράξη
Θείας Πρόνοιας και το ταξίδι μου στη νηφαλιότητα ξεκίνη-
σε. Η ζωή μου συνεχίζει να ξεδιπλώνεται με θεϊκή φροντίδα
και κατεύθυνση. Το Πρώτο Βήμα, στο οποίο παραδέχτη-
κα πως ήμουν ανίσχυρος στο αλκοόλ και πως η ζωή μου
είχε γίνει ανεξέλεγκτη, αποκτά περισσότερο νόημα για εμέ-
να –μία μέρα τη φορά– μέσα στην Αδελφότητα των Αλκοο-
λικών Ανώνυμων που σώζει τη ζωή, που  δίνει πίσω τη ζωή.
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10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Μάθαμε ότι έπρεπε να παραδεχτούμε πλήρως, μέχρι τα

βάθη της ψυχής μας, ότι ήμασταν αλκοολικοί. Αυτό είναι το

πρώτο βήμα της ανάρρωσης. Η πλάνη πως είμαστε σαν

τους άλλους ανθρώπους ή ότι μπορεί σύντομα να γίνουμε,

πρέπει να συντριβεί.

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, σ. 30

Ήρθα στους Αλκοολικούς Ανώνυμους γιατί δεν ήμουν
πλέον ικανός να ελέγχω την πόση μου. Ίσως ήταν τα πα-
ράπονα της γυναίκας μου για την πόση μου, ίσως επειδή ο
σερίφης με ανάγκασε να πάω στις συγκεντρώσεις των
Α.Α., ή ίσως επειδή ήξερα βαθιά μέσα μου ότι δεν μπο-
ρούσα να πιω σαν τους άλλους, αλλά ήμουν απρόθυμος να
το παραδεχτώ γιατί η εναλλακτική με τρομοκρατούσε. Οι
Αλκοολικοί Ανώνυμοι είναι μια Αδελφότητα ανδρών και
γυναικών που είναι ενωμένοι ενάντια στην κοινή, θανατη-
φόρα ασθένεια. Καθεμιά από τις ζωές μας συνδέεται με την
άλλη, σαν των επιζώντων πάνω σε μια σχεδία στη θάλασ-
σα. Αν δουλέψουμε όλοι μαζί, μπορούμε να φτάσουμε με

ασφάλεια στην ακτή.
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ΤΟ 100% ΒΗΜΑ

Μόνο το Πρώτο Βήμα, όπου κάναμε εκείνη την παραδοχή

ότι ήμασταν 100 τοις εκατό ανίσχυροι στο αλκοόλ, μπορεί

να εφαρμοστεί με απόλυτη τελειότητα.

ΔΩΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, σ. 68 

Πολύ καιρό προτού μπορέσω να αποκτήσω νηφαλιότητα
στους Α.Α., ήξερα χωρίς καμία αμφιβολία ότι το αλκοόλ με
σκότωνε, αλλά ακόμη και με αυτή τη γνώση δεν μπορούσα
να σταματήσω την πόση. Έτσι, όταν ήρθα αντιμέτωπος με
το Πρώτο Βήμα, το βρήκα εύκολο να παραδεχτώ πως μου
έλειπε η δύναμη για να μην πίνω. Ήταν όμως η ζωή μου
ανεξέλεγκτη; Ποτέ! Πέντε μήνες μετά από τότε που πήγα
στους Α.Α., έπινα ξανά και απορούσα γιατί.

Αργότερα, όταν επέστρεψα στους Α.Α. υποφέροντας
από τις πληγές μου, έμαθα πως το Πρώτο Βήμα είναι το
μοναδικό Βήμα που μπορεί να γίνει στο 100%. Καθώς και
πως ο μοναδικός τρόπος για να το κάνω στο 100%, εί-
ναι να κάνω 100% αυτό το Βήμα. Αυτό έγινε πριν από πολ-
λά εικοσιτετράωρα και δεν χρειάστηκε να κάνω ξανά το
Πρώτο Βήμα.
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ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Το πρώτιστο πρόβλημά μας είναι να αποδεχτούμε τις πα-

ρούσες καταστάσεις όπως είναι, τον εαυτό μας όπως είναι

και τους ανθρώπους γύρω μας όπως είναι. Αυτό σημαίνει

να υιοθετήσουμε μια ρεαλιστική ταπεινότητα, χωρίς την

οποία δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία γνήσια πρόοδος. Ξανά

και ξανά, θα χρειαστεί να επιστρέψουμε σε αυτή την καθό-

λου κολακευτική αφετηρία. Είναι μια άσκηση στην απο-

δοχή, που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας

προς όφελός μας.

Με την προϋπόθεση ότι αποφεύγουμε δραστήρια να με-

τατρέψουμε αυτές τις ρεαλιστικές ανασκοπήσεις των γε-

γονότων της ζωής μας σε εξωπραγματικά άλλοθι για αδια-

φορία ή ηττοπάθεια, τότε μπορούν να αποτελέσουν  το

ασφαλές θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί

μια ολοένα αυξανόμενη συναισθηματική υγεία και επομέ-

νως πνευματική πρόοδος.

ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΜΠΙΛ, σ. 44

Όταν δυσκολεύομαι να αποδεχτώ ανθρώπους, μέρη ή γε-
γονότα, στρέφομαι σε αυτό το απόσπασμα και με ανακου-
φίζει από πολλούς υποβόσκοντες φόβους σχετικά με τους
άλλους ανθρώπους ή τις καταστάσεις που μου φέρνει η
ζωή. Η σκέψη μού επιτρέπει να είμαι άνθρωπος και όχι τέ-
λειος, καθώς και να ανακτήσω τη νοητική μου ηρεμία.
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ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ

Δεν θεραπευόμαστε από τον αλκοολισμό. Αυτό που πραγ-

ματικά έχουμε είναι μια καθημερινή αναστολή που εξαρ-

τάται από τη διατήρηση της πνευματικής μας κατάστασης.

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, σ. 85

Η πιο συνηθισμένη αλκοολική φαντασίωση φαίνεται να
είναι η εξής: «Απλά αν δεν πίνω, όλα θα είναι μια χαρά».
Μόλις η ομίχλη ξεκαθάρισε, είδα –για πρώτη φορά– το
χάος που υπήρχε στη ζωή μου. Είχα οικογενειακά, επαγ-
γελματικά, οικονομικά και νομικά προβλήματα• ήμουν
προσκολλημένος σε παλιές θρησκευτικές ιδέες• υπήρχαν
πτυχές του χαρακτήρα μου στις οποίες είχα την τάση να
παραμένω τυφλός, επειδή μπορούσαν εύκολα να με πεί-
σουν πως δεν είχα ελπίδα και με ωθούσαν ξανά προς την
απόδραση. Το Μεγάλο Βιβλίο με καθοδήγησε για να λύσω
όλα τα προβλήματα μου. Αλλά αυτό δεν έγινε σε μία νύχτα
–και σίγουρα όχι αυτόματα–, ούτε χωρίς καμία δική μου
προσπάθεια. Χρειάζεται πάντα να αναγνωρίζω το έλεος
και τις ευλογίες του Θεού που φαίνονται ξεκάθαρα σε κάθε
πρόβλημα που έχω να αντιμετωπίσω.
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ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΝΙΩΣΟΥΜΕ

Δεν θα μετανιώσουμε για το παρελθόν ούτε θα θελήσουμε

να κλείσουμε την πόρτα σε αυτό.

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, σ. 83

Μόλις έγινα νηφάλιος, άρχισα να βλέπω πόσο είχα σπατα-
λήσει τη ζωή μου και ένιωθα να κατακλύζομαι από ενοχή
και αισθήματα μεταμέλειας. Το Τέταρτο και Πέμπτο Βήμα
του προγράμματος με βοήθησαν πάρα πολύ να γιατρέψω
αυτές τις μεταμέλειες που με βασάνιζαν. Έμαθα πως ο
εγωκεντρισμός μου και η ανειλικρίνεια προέρχονταν κυ-
ρίως από την πόση μου και πως έπινα επειδή ήμουν αλκοο-
λικός. Τώρα καταλαβαίνω πως ακόμα και οι πιο δυσάρε-
στες εμπειρίες του παρελθόντος μου μπορούν να μετατρα-
πούν σε χρυσάφι, γιατί ως νηφάλιος αλκοολικός μπορώ να
τις μοιραστώ για να βοηθήσω τους αλκοολικούς αδελφούς
μου, ιδίως τους νεοφερμένους. Νηφάλιος εδώ και αρκετά
χρόνια στους Α.Α., δεν μετανιώνω πια για το παρελθόν•

απλώς, είμαι ευγνώμων που έχω επίγνωση της αγάπης του
Θεού και της βοήθειας που μπορώ να προσφέρω σε άλ-
λους στην Αδελφότητα.
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ΜΙΑ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ

Με λίγες εξαιρέσεις, τα μέλη μας ανακαλύπτουν ότι έχουν

αγγίξει μια ανυποψίαστη εσωτερική πηγή, την οποία αμέ-

σως ταυτίζουν με τη δική τους αντίληψη για μια Δύναμη

μεγαλύτερη από τους εαυτούς τους.

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ, σ. 567-68

Από τις πρώτες μέρες μου στους Α.Α., καθώς πάλευα για
τη νηφαλιότητα, βρήκα ελπίδα σε αυτά τα λόγια των ιδρυ-
τών μας. Σκεφτόμουν συχνά τη φράση: «έχουν αγγίξει μια
ανυποψίαστη εσωτερική πηγή». Πώς, αναρωτήθηκα, μπο-
ρώ να βρω τη Δύναμη μέσα μου, αφού είμαι τόσο ανίσχυ-
ρος; Με τον καιρό, όπως υποσχέθηκαν οι ιδρυτές, μου ήρθε
η απάντηση: Είχα πάντα την επιλογή ανάμεσα στο να είμαι
καλόβουλος και κακόβουλος, ανάμεσα στην ανιδιοτέλεια
και τον εγωκεντρισμό, ανάμεσα στη γαλήνη και τον φόβο.
Αυτή η μεγαλύτερη από τον εαυτό μου Δύναμη, είναι ένα
φυσικό χάρισμα που δεν το αναγνώριζα μέχρι που κατόρ-
θωσα να έχω καθημερινά νηφαλιότητα με τον τρόπο ζωής
των Δώδεκα Βημάτων των Α.Α.


