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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Α.Α.
Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι® είναι μια αδελφότητα ανδρών και 

γυναικών που μοιράζονται την εμπειρία, τη δύναμη και την ελ-
πίδα τους για να βρουν λύση στο κοινό τους πρόβλημα και να βο-
ηθήσουν άλλους αλκοολικούς να αναρρώσουν από τον αλκοο-
λισμό.Η μόνη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος είναι η επι-
θυμία να σταματήσει να πίνει. Δεν υπάρχουν συνδρομές ή εισφο-
ρές για να γίνει κάποιος μέλος των Α.Α. Αυτοσυντηρούμαστε με 
τις δικές μας συνεισφορές. Οι Α.Α. δεν συνδέονται με καμία αί-
ρεση, θρησκευτικό δόγμα, πολιτική οργάνωση, οργανισμό ή 
ίδρυμα, δεν εμπλέκονται σε καμία δημόσια διαμάχη και δεν υπο-
στηρίζουν ούτε αντιτίθενται σε κανένα σκοπό. Ο πρωταρχικός 
μας στόχος είναι να παραμείνουμε νηφάλιοι και να βοηθήσουμε 
άλλους αλκοολικούς να επιτύχουν νηφαλιότητα.

Πνευματική ιδιοκτησία από το «Grapevine», 
ανατύπωση με έγκριση

Reproduced with permission of Alcoholics Anonymous World Services, 
Inc. Translated from English, and created with permission of Alcoholics 
Anonymous World Services, Inc. (A.A.W.S.). Copyright in the English 
language version of this work is also owned by A.A.W.S., New York, 
N.Y. All rights reserved. No part of this work may be duplicated in any 
form in any language without the written permission of A.A.W.S. 
Material from the A.A. Grapevine is copyrighted by the A.A. Grapevine, 
Inc., reprinted by permission of the publisher.
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Μεταφρασμένο από τα Αγγλικά με την άδεια του Alcoholics Anonymous 
World Services, Inc (Α.Α.W.S.). Η έκδοση αυτής της εργασίας στην Αγ-
γλική γλώσσα είναι επίσης πνευματική ιδιοκτησία του A.A.W.S. New 
York, N.Y. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η αναπα-
ραγωγή σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιαδήποτε γλώσσα αυτής της 
μετάφρασης χωρίς τη γραπτή άδεια του Α.A.W.S. Τα πνευματικά δικαι-
ώματα του υλικού που προέρχεται από το A.A. Grapevine ανήκουν στην 
Grapevine, Inc. και έχουν αναπαραχθεί με την άδεια του εκδότη.

Πρώτη Έκδοση: 2008  στην Ελληνική γλώσσα, Καναδάς.
αναθεωρήθηκε: 2013, Ελλάδα

Alcoholics Anonymous® και A.A.® είναι εγγεγραμμένα σήματα 
κατατεθέντα των Παγκοσμίων Υπηρεσιών των Α.Α.

Ένας/μία νεοφερμένος/η ρωτάει...

Αυτό το φυλλάδιο έχει σκοπό να βοηθήσει όσους πλησιά-
ζουν τους Αλκοολικούς Ανώνυμους (Α.Α.) για πρώτη φορά. Εδώ 
προσπαθούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που πιο συχνά 
βρίσκονται στον νου των νεοφερμένων – ερωτήσεις που ήταν 
στον δικό μας νου όταν πλησιάσαμε την Αδελφότητα. 

Είμαι αλκοολικός/ή; 
Εάν επανειλημμένα πίνεις περισσότερο απ’ όσο σκοπεύεις ή 

θέλεις, ή όταν πίνεις δημιουργούνται φασαρίες και προβλήμα-
τα, πιθανόν να είσαι αλκοολικός/ή. Μόνο εσύ μπορείς να αποφα-
σίσεις. Κανένας στους Α.Α. δεν θα σου πει αν είσαι αλκοολικός/ή 
ή όχι.

Τι μπορώ να κάνω εάν με ανησυχεί το ποτό μου;
Αναζήτησε βοήθεια. Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι μπορούν να σε 

βοηθήσουν.

Τί είναι οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι;
Είμαστε μια αδελφότητα ανδρών και γυναικών που έχουμε 

χάσει την ικανότητα να διευθύνουμε τον τρόπο που πίνουμε και 
έχουμε βρεθεί σε κάθε είδους μπλεξίματα και μπελάδες ως απο-
τέλεσμα του ποτού. Προσπαθούμε, και οι περισσότεροι από εμάς 
τα καταφέρνουμε, να δημιουργήσουμε έναν ικανοποιητικό τρό-
πο ζωής χωρίς αλκοόλ. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια και την 
ενίσχυση άλλων αλκοολικών στους Α.Α.

Αν πάω σε μια συγκέντρωση των Α.Α. αυτό μου δημιουργεί 
κάποια υποχρέωση;

Όχι. Οι Α.Α. δεν διατηρούν αρχεία των μελών τους ή κατα-
λόγους με τα ονόματα όσων παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις. 
Δεν χρειάζεται να πεις τίποτε για τον εαυτό σου. Κανένας δεν θα 
σε ενοχλήσει εάν δεν θέλεις να ξανάρθεις.

Τι συμβαίνει αν συναντήσω στους Α.Α. ανθρώπους που 
γνωρίζω;

Θα είναι κι εκείνοι εκεί για τον ίδιο λόγο με εσένα. Δεν θα 
αποκαλύψουν την ταυτότητά σου σε άλλους. Στους Α.Α. διατη-
ρείς όση ανωνυμία επιθυμείς. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
που ονομαζόμαστε Αλκοολικοί Ανώνυμοι.
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Τι γίνεται σε μια συγκέντρωση των Α.Α.;
Μια συνάντηση των Α.Α. μπορεί να έχει διάφορες μορφές, αλλά 

σε κάθε συγκέντρωση θα συναντήσεις αλκοολικούς άνδρες και γυ-
ναίκες και θα ακούσεις τι προκάλεσε στη ζωή τους και στις προσωπι-
κότητές τους το ποτό, τι μέτρα έλαβαν γι’ αυτό και πώς ζουν σήμερα.

Πώς μπορεί αυτό να με βοηθήσει στο πρόβλημά μου με το 
ποτό;

Εμείς στους Α.Α. ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι εθισμένος/η 
στο αλκοόλ και να μην έχουμε τη δύναμη να τηρήσουμε τις υπο-
σχέσεις που δίναμε σε άλλους και στον εαυτό μας ότι θα κόψου-
με το ποτό. Δεν είμαστε επαγγελματίες θεραπευτές. Η μοναδική 
μας ικανότητα να βοηθάμε άλλους να αναρρώσουν από τον αλ-
κοολισμό προέρχεται από το γεγονός ότι εμείς σταματήσαμε να 
πίνουμε. Αλλά οι προβληματικοί πότες που έρχονται σε εμάς ξέ-
ρουν ότι η ανάρρωση είναι πιθανή, επειδή βλέπουν άλλους αν-
θρώπους να το έχουν επιτύχει.

Γιατί συνεχίζετε να πηγαίνετε σε συγκεντρώσεις των Α.Α. 
αφού έχετε θεραπευθεί;

Εμείς στην αδελφότητα των Α.Α. πιστεύουμε ότι δεν υπάρ-
χει θεραπεία από τον αλκοολισμό. Δεν μπορούμε ποτέ να επι-
στρέψουμε σε κανονικό τρόπο πόσης και η δυνατότητά μας να 
μένουμε μακριά από το αλκοόλ εξαρτάται από τη διατήρηση της 
σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής υγείας μας. Αυτό 
μπορούμε να το πετύχουμε πηγαίνοντας στις συγκεντρώσεις τα-
κτικά και βάζοντας σε εφαρμογή ό,τι μαθαίνουμε εκεί. Επιπλέ-
ον, βρίσκουμε ότι μας βοηθάει να μείνουμε νηφάλιοι/ες αν βο-
ηθάμε άλλους αλκοολικούς/ές.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στους Α.Α.;
Είσαι μέλος των Α.Α. αν και όποτε εσύ πεις ότι είσαι. Η μοναδι-

κή προϋπόθεση για να γίνεις μέλος των Α.Α. είναι η επιθυμία σου 
να σταματήσεις να πίνεις και πολλοί από εμάς δεν ήμασταν πολύ εν-
θουσιώδεις μ’ αυτό, όταν για πρώτη φορά πλησιάσαμε τους Α.Α.

Πόσο κοστίζει το να είσαι μέλος των Α.Α.;
Δεν καταβάλουμε εισφορές ή υποχρεωτικές συνδρομές για να 

γίνουμε μέλη στους Α.Α. Συνήθως σε μια ομάδα Α.Α., κατά τη διάρ-
κεια της συγκέντρωσης, θα μαζέψουμε χρήματα για να καλύψου-
με τα τρέχοντα έξοδα όπως το νοίκι, τον καφέ κ.ά., και όλα τα μέλη 
είναι ελεύθερα να συνεισφέρουν πολύ ή λίγο, όσο επιθυμούν.

Είναι οι Α.Α. μια θρησκευτική οργάνωση;
Όχι. Ούτε συνδέονται με οποιαδήποτε θρησκευτική οργάνωση.

Πάντως γίνεται πολύς λόγος για το Θεό, δεν είναι έτσι;
Η πλειονότητα των μελών των Α.Α. πιστεύουμε ότι έχουμε 

βρει λύση στο πρόβλημα του ποτού όχι με την ατομική μας βού-
ληση, αλλά μέσω μιας Δύναμης μεγαλύτερης από εμάς. Πάντως, 
ο καθένας μας ορίζει αυτή τη Δύναμη όπως αυτός/ή επιθυμεί. 
Πολλοί άνθρωποι την ονομάζουν Θεό, άλλοι νομίζουν ότι είναι 
η συλλογική θεραπεία των Α.Α., επίσης άλλοι αρνούνται παντε-
λώς να πιστέψουν σε μια τέτοια Δύναμη. Υπάρχει χώρος στους 
Α.Α. για ανθρώπους με κάθε είδους πίστη και για άθεους.

Μπορώ να φέρω την οικογένειά μου στους Α.Α.;
Τα μέλη των οικογενειών μας ή οι στενοί φίλοι μας είναι κα-

λοδεχούμενοι στις «ανοιχτές» συγκεντρώσεις των Α.Α. Συζήτη-
σε με τον σύνδεσμο της ομάδας σου για το πότε γίνονται ανοι-
χτές συγκεντρώσεις ή, γενικότερα, για τους συγγενείς ή φίλους 
σου.

Τι συμβουλές δίνετε στα νέα μέλη;
Από την εμπειρία μας, οι άνθρωποι που αναρρώνουν στους 

Α.Α. είναι εκείνοι που:
α. Μένουν μακριά από το πρώτο ποτήρι.
β. Συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις τακτικά.
γ.  Αναζητούν στους Α.Α. ανθρώπους που επιτυχώς παρέμει-

ναν νηφάλιοι για αρκετό καιρό.
δ.  Προσπαθούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα ανάρρωσης 

των Α.Α. 

Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με τους Α.Α.; 
Υπάρχουν ελληνόφωνες ομάδες που λειτουργούν στην Αθή-

να, στον Πειραιά και σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Για πληροφο-
ρίες μπορείς να απευθυνθείς:

Ελληνικό Κεντρικό Γραφείο των Α.Α.
email: aa.gso.ellada@gmail.com
Τηλ: 210 52 20 416 
Τα τηλέφωνα αυτά είναι διαθέσιμα από εθελοντές που θα εί-

ναι ευτυχείς να απαντήσουν στις ερωτήσεις σου ή να σε φέρουν 
σε επαφή με άλλους που θα μπορούν.

Θυμηθείτε ότι ο αλκοολισμός είναι μια προοδευτική ασθένεια. 
Πάρτε το σοβαρά ακόμα κι αν αισθάνεστε ότι βρίσκεστε σε αρχι-
κό στάδιο της ασθένειας. Ο αλκοολισμός είναι μια θανατηφόρα 
ασθένεια. Αν είσαι αλκοολικός/ή και συνεχίσεις να πίνεις, με την 
πάροδο του χρόνου θα χειροτερεύεις.
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ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ

Παραδεχτήκαμε ότι είμαστε ανίσχυροι απέναντι στο αλκοόλ 1. 
- ότι η ζωή μας είχε ξεφύγει από τον έλεγχο μας.
Πιστέψαμε ότι μια Δύναμη μεγαλύτερη από εμάς μπορούσε 2. 
να μας επαναφέρει στα λογικά μας.
Πήραμε την απόφαση να αναθέσουμε τη θέληση και τη ζωή 3. 
μας στην φροντίδα του Θεού, όπως Τον αντιλαμβανόμαστε 
εμείς.
Κάναμε μια διερευνητική και άφοβη ηθική απογραφή του 4. 
εαυτού μας.
Παραδεχθήκαμε στο Θεό, στον εαυτό μας και σε έναν άλλο 5. 
άνθρωπο την ακριβή φύση των σφαλμάτων μας.
Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να ζητήσουμε από τον Θεό να 6. 
απομακρύνει αυτά τα ελαττώματα του χαρακτήρα μας.
Ταπεινά Τον παρακαλέσαμε να απομακρύνει τα ελαττώματα 7. 
μας.
Κάναμε κατάλογο όλων των ανθρώπων που είχαμε βλάψει, 8. 
και προθυμοποιηθήκαμε να επανορθώσουμε κάθε ζημιά που 
προκαλέσαμε.
Επανορθώσαμε εμείς οι ίδιοι τις ζημιές που είχαμε προκα-9. 
λέσει σ’ αυτούς τους ανθρώπους, όποτε ήταν δυνατόν, 
εκτός εάν αυτό θα έκανε κακό στους ίδιους ή σε οποιονδή-
ποτε άλλο.
Συνεχίσαμε να κάνουμε την προσωπική μας απογραφή και, 10. 
όταν είχαμε άδικο, το παραδεχόμασταν αμέσως.
Αναζητήσαμε, μέσω της προσευχής και του διαλογισμού, να 11. 
βελτιώσουμε την συνειδητή επαφή μας με το Θεό, όπως Τον 
αντιλαμβανόμαστε, ζητώντας με την προσευχή μας, μόνο να 
μάθουμε ποιο είναι το θέλημα Του για μας και να μας δοθεί 
η δύναμη να το πραγματοποιήσουμε.
Έχοντας ήδη αποκτήσει πνευματική αφύπνιση σαν αποτέλε-12. 
σμα των Βημάτων αυτών, προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε 
το μήνυμα αυτό και σε άλλους και να εφαρμόσουμε αυτές τις 
αρχές σε όλες μας τις υποθέσεις.

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ

«Το καλό του συνόλου θα πρέπει να έχει προτεραιότητα. 1. 
Η προσωπική μας ανάρρωση εξαρτάται από την ενότητα 
των Α.Α.»
«Για το σκοπό της ομάδας, δεν υπάρχει παρά μόνο μια ύψι-2. 
στη αρχή, ένας φιλεύσπλαχνος Θεός όπως εκφράζεται στην 
ομαδική μας συνείδηση. Οι αρχηγοί μας δεν είναι παρά έμπι-
στοι υπηρέτες, δεν κυβερνούν».
«Η μόνη προϋπόθεση για να γίνει κανείς μέλος των Α.Α. εί-3. 
ναι η επιθυμία του/της να σταματήσει να πίνει.»
«Κάθε ομάδα είναι αυτόνομη εκτός αν πρόκειται για ζητήμα-4. 
τα που αφορούν άλλες ομάδες ή τους Α.Α. ως σύνολο».
«Κάθε ομάδα δεν έχει παρά ένα μόνο πρωταρχικό σκοπό, να 5. 
μεταφέρει το μήνυμα της στον/στην αλκοολικό/η που ακόμα 
υποφέρει».
«Μια ομάδα Α.Α. δεν πρέπει ποτέ να υποστηρίζει, να χρη-6. 
ματοδοτεί ή να δανείζει το όνομα των Α.Α. σε κανένα ίδρυ-
μα με παρεμφερή σκοπό ή επιχείρηση ξένη προς τους Α.Α., 
για να μην μας απομακρύνουν από τον πρωταρχικό μας σκο-
πό ζητήματα χρημάτων, περιουσίας ή γοήτρου».
«Κάθε ομάδα Α.Α. θα πρέπει να είναι εντελώς αυτοσυντη-7. 
ρούμενη και να μην δέχεται εξωτερικές συνεισφορές».
«Οι Α.Α. θα πρέπει να μείνουν πάντα μη επαγγελματίες, αλ-8. 
λά τα κέντρα μας παροχής υπηρεσιών μπορούν να 
προσλαμβά νουν ειδικούς υπαλλήλους».
«Οι Α.Α. δεν θα πρέπει να έχουν ποτέ τη δομή επίσημης ορ-9. 
γάνωσης, αλλά μας επιτρέπεται να δημιουργήσουμε επιτρο-
πές ή υπηρεσιακά συμβούλια απευθείας υπεύθυνα σε αυ-
τούς, στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους».
«Οι Α.Α. δεν έχουν άποψη για ζητήματα που είναι ξένα προς 10. 
το σκοπό τους, γι’ αυτό τον λόγο το όνομα των Α.Α., δεν θα 
πρέπει να εμπλέκεται ποτέ σε δημόσιες αντιπαραθέσεις».
«Η πολιτική μας για τις δημόσιες σχέσεις βασίζεται στην 11. 
προσέλκυση και όχι στην διαφήμιση, πάντα πρέπει να διατη-
ρούμε την προσωπική μας ανωνυμία, στο επίπεδο του τύπου, 
του ραδιοφώνου και των ταινιών».
«Η Ανωνυμία είναι το πνευματικό θεμέλιο όλων των παρα-12. 
δόσεων μας, θυμίζοντας μας πάντα να τοποθετούμε τις αρ-
χές πάνω από τις προσωπικότητες».
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Είμαι υπεύθυνος/η…
Όταν κάποιος, κάπου ζητάει βοήθεια, θέλω το χέρι των Α.Α. 

να βρίσκεται εκεί και γι’ αυτό: Είμαι υπεύθυνος.

Διακήρυξη ενότητας 
Αυτό οφείλουμε στο μέλλον των Α.Α.: Να βάζουμε πρώτο το 
κοινό καλό. Να κρατάμε ενωμένη την αδελφότητά μας. Από την 
ενότητα των Α.Α. εξαρτάται η ζωή μας και η ζωή εκείνων που 
θα έρθουν.

ανάρρωση

εγκρίθηκε από τo Ελληνικό Κεντρικό Γραφείο των Α.Α.

GREE P- 24 εκτυπώθηκε στην Ελλάδα
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