ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
1. Το καλό του συνόλου θα πρέπει να έχει προτεραιότητα–η προσωπική µας ανάρρωση
εξαρτάται από την ενότητα των Α.Α.
2. Για το σκοπό της οµάδας µας δεν υπάρχει παρά µόνο µια ύψιστη αρχή- ένας φιλόστοργος
Θεός, όπως αυτός µπορεί να εκφράζεται µέσα από τη συνείδηση της οµάδας µας. Οι αρχηγοί µας
δεν είναι παρά έµπιστοι υπηρέτες – δε κυβερνούν.
3. Το µοναδικό προσόν που πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει µέλος των Α.Α είναι η επιθυµία
να σταµατήσει να πίνει.
4. Κάθε οµάδα θα πρέπει να είναι αυτόνοµη εκτός αν πρόκειται για ζητήµατα που επηρεάζουν
άλλες οµάδες ή τους Α.Α ως σύνολο.
5. Η κάθε οµάδα δεν έχει παρά έναν πρωταρχικό σκοπό – να µεταφέρει το µήνυµά της στον
αλκοολικό που ακόµα πάσχει.
6. Μια οµάδα Α.Α δεν θα έπρεπε ποτέ να υποστηρίζει, να χρηµατοδοτεί ή να δανείζει την
ονοµασία Α.Α. σε κανένα σχετικό µε τον αλκοολισµό ίδρυµα ή σε καµία εκτός Α.Α επιχείρηση,
µη τυχόν και ζητήµατα χρηµατικά, περιουσιακά και γοήτρου µας κάνουν να ξεστρατίσουµε από
τον πρωταρχικό σκοπό µας.
7. Κάθε µία οµάδα ΑΑ πρέπει να είναι εντελώς αυτοσυντήρητη και να µην αποδέχεται
χρηµατικές προσφορές απ’ έξω.
8. Οι Αλκοολικοί Ανώνυµοι θα πρέπει να παραµένουν για πάντα µη επαγγελµατίες αλλά τα
κέντρα µας παροχής υπηρεσιών είναι πιθανόν και επιτρέπεται να προσλαµβάνουν ειδικούς
υπαλλήλους.
9. Η αδελφότητα Α.Α σαν τέτοια, δε θα πρέπει ποτέ να πάρει οργανωµένη µορφή – αλλά µας
επιτρέπεται να δηµιουργήσουµε υπηρεσιακά συµβούλια ή επιτροπές άµεσα υπόλογα σε αυτούς
που υπηρετούν.
10. Οι Αλκοολικοί Ανώνυµοι δεν έχουν άποψη για θέµατα εξωτερικού ενδιαφέροντος – κατά
συνέπεια το όνοµα των Α.Α δε θα πρέπει ποτέ να εµπλέκεται σε διαφωνίες δηµοσίου
περιεχοµένου.
11. Η πολιτική µας για τις δηµόσιες σχέσεις µας, βασίζεται στην προσέλκυση παρά στην
προώθηση – χρειάζεται πάντα να διατηρούµε προσωπική ανωνυµία όταν πρόκειται για τον τύπο,
το ραδιόφωνο και τις ταινίες.
12. Η ανωνυµία είναι το πνευµατικό θεµέλιο όλων των παραδόσεών µας – παντοτινά θυµίζοντάς
µας να θέτουµε τις αρχές υπεράνω των προσωπικοτήτων.

ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
(Εκτεταµένη Μορφή)
Η εµπειρία µας στους Α.Α. µας έχει διδάξει ότι:
1. Κάθε µέλος των Α.Α. δεν είναι παρά ένα µικρό µέρος ενός µεγά¬λου συνόλου. Οι Α.Α. πρέπει
να συνεχίσουν να ζουν, αλλιώς είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι από µάς θα πεθάνουµε. Έτσι το
κοινό µας καλό πρέπει να προηγείται. Αλλά η ευηµερία του καθενός από εµάς ακολουθεί αµέσως
µετά.
2. Για τους σκοπούς της οµάδας µας δεν υπάρχει παρά µια ανώτατη αρχή-ένας Θεός που µας
φροντίζει όπως µπορεί να εκφραστεί µέσα από την οµαδική µας συνείδηση.
3. Πρέπει όλοι όσοι πάσχουν από αλκοολισµό να µπορούν να γίνουν µέλη µας. Έτσι δεν
µπορούµε να αρνηθούµε την ανάρρωση σε κανέ¬ναν από όσους θέλουν να αναρρώσουν. Ούτε
πρέπει το αν θα γίνει κανείς µέλος των Α.Α. να εξαρτάται από το αν είναι πλούσιος ή αν
συµµορφώνεται σε ότι του ζητάµε. Οποιοιδήποτε δύο ή τρεις αλκο¬ολικοί συγκεντρώνονται µαζί
µε σκοπό να παραµείνουν νηφάλιοι, µπορούν να ονοµάζονται οµάδα των ΑΑ., αρκεί ως οµάδα να
µην συνδέονται µε καµία άλλη οργάνωση.
4. Αναφορικά µε τις υποθέσεις που την αφορούν, κάθε οµάδα των Α.Α. πρέπει να µην είναι
υπόλογη ενώπιον κανενός παρά µόνον ενώ¬πιον της συνείδησης της οµάδας. Αλλά όταν τα
σχέδια της αφορούν την ευηµερία και άλλων γειτονικών οµάδων, η γνώµη και αυτών των οµάδων
θα πρέπει να ζητηθεί. Και καµία οµάδα, ή τοπική επιτροπή ή άτοµο δεν πρέπει ποτέ να κάνει
οποιαδήποτε πράξη που θα επη¬ρεάσει σηµαντικά τους Α.Α. ως οργάνωση χωρίς να συνεννοηθεί
µε τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου Εξυπηρέτησης. Σε τέτοια θέµατα το κοινό µας καλό είναι
πρωταρχικής σηµασίας.
5. Κάθε οµάδα των Ανωνύµων Αλκοολικών πρέπει να αποτελεί µια πνευµατική οντότητα που δεν
έχει παρά ένα βασικό σκοπό — να µεταφέρει το µήνυµα στους αλκοολικούς που ακόµα
υποφέρουν.
6. Προβλήµατα χρηµάτων, περιουσίας ή αρχηγίας µπορεί εύκολα να µας κάνουν να
παρεκτραπούµε από τον βασικό πνευµατικό µας σκοπό. Πιστεύουµε λοιπόν ότι τα αξιόλογα
περιουσιακά στοιχεία που οι Α.Α. χρειάζονται πραγµατικά πρέπει να αποτελούν ξεχω¬ριστή
οµάδα περιουσίας µε ξεχωριστή διαχείριση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός των
υλικών από τα πνευµατικά αγαθά. Καµία οµάδα των Α.Α., µε αυτή της την ιδιότητα, δεν πρέπει
ποτέ να ασχολείται µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Ιδρύµατα που προσφέρουν δευτερογενείς
υπηρεσίες στους Α.Α., όπως χώροι συγκέντρωσης ή νοσοκοµεία, πρέπει να είναι ξεχωριστά
νοµικά πρόσωπα και να είναι έτσι δοµηµένες ώστε να µπορούν οι οµάδες να κόψουν κάθε επαφή
µαζί τους, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Για την διαχείριση τους πρέπει να ευθύνονται µόνον
αυτοί που υποστηρίζουν οικονοµικά αυτά τα ιδρύµατα. Για τους χώρους συγκέντρωσης
προ¬τιµότεροι είναι οι διαχειριστές µέσα από τους Α.Α. Τα νοσοκοµεία όµως, ή άλλου τύπου
αναρρωτήρια, πρέπει να βρίσκονται εντελώς εκτός των οµάδων των Α.Α. και να εποπτεύονται
από γιατρούς. Ενώ µια οµάδα Α.Α. µπορεί να συνεργάζεται µε τον καθένα, αυτή η συνεργασία
δεν µπορεί ποτέ να προχωρήσει µέχρι την ενοποίηση ή την υποστήριξη, είτε ρητή είτε σιωπηρή.
Μια οµάδα Α.Α. δεν µπορεί να σύρεται στο άρµα κανενός άλλου.
7. Οι οµάδες των Α.Α. πρέπει να στηρίζονται οικονοµικά από τις οικονοµικές συνεισφορές των
µελών τους. Πιστεύουµε ότι κάθε οµάδα σύντοµα θα επιτύχει αυτό το στόχο. Πιστεύουµε επίσης
ότι κάθε δηµόσια έκκληση για χρήµατα στο όνοµα των Ανωνύµων Αλκοολικών είναι εξαιρετικά
επικίνδυνη, είτε γίνεται από τις οµάδες, είτε από εντευκτήρια, είτε από νοσοκοµεία ή άλλες πηγές
εκτός της αδελφότητας. Ότι η αποδοχή µεγάλων δωρεών από οποιαδήποτε πηγή, ή συνεισφορών
που συνεπάγονται υποχρεώσεις δεν είναι συνετή. Υπό την ίδια έννοια αντιµετωπίζουµε µε πολλή
ανησυχία τα ταµεία ορισµένων οµάδων των Α.Α. που συνεχίζουν να συγκε¬ντρώνουν κεφάλαια
πέρα από ένα εύλογο απόθεµα, χωρίς να έχουν κανένα σκοπό που να σχετίζεται µε τους Α.Α. Η

εµπειρία συχνά µας έχει προειδοποιήσει ότι τίποτε δεν µπορεί να καταστρέψει µε τόση
αποτελεσµατικότητα την πνευµατική κληρονοµιά µας, όπως οι µάταιες διαµάχες για θέµατα
περιουσίας, χρηµάτων και εξουσίας.
8. Οι Ανώνυµοι Αλκοολικοί πρέπει να παραµείνουν για πάντα µη επαγγελµατίες. Ορίζουµε τον
επαγγελµατισµό ως την απασχόληση αλκοολικών που παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες έναντι
αµοι¬βής ή ανταλλάγµατος. Αλλά είναι δυνατόν να προσλαµβάνουµε αλκοολικούς όταν
πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να προσλάβουµε µη
αλκοολικούς. Για τέτοιες ειδικές υπηρεσίες σαφώς µπορούµε να δίνουµε αµοιβή. Αλλά η
συνηθισµένη εργασία του «12ου Βήµατος» στα πλαίσια των οµάδων των Α.Α. ποτέ δεν πρέπει να
γίνεται επ' αµοιβή.
9. Κάθε οµάδα των Α.Α. χρειάζεται όσο το δυνατόν λιγότερη οργάνωση. Η εναλλασσόµενη
αρχηγία είναι η καλλίτερη λύση. Η µικρή οµάδα µπορεί να εκλέξει το γραµµατέα της, η µεγάλη
οµάδα τις επιτροπές της, τα πρόσωπα των οποίων θα εναλλάσσονται, και οι οµάδες µιας µεγάλης
πόλης µπορεί να εκλέξουν την κεντρική ή διαοµαδική επιτροπή τους, που συχνά προσλαµβάνει
και κάποιο γραµµατέα πλήρους απασχόλησης. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου Υπηρεσιών µας
είναι στην ουσία η Επιτροπή Γενικών Υπηρεσιών των Α.Α. Είναι οι θεµατοφύλακες των
παραδόσεων των Α.Α. και οι παραλήπτες των εθελοντικών δωρεών µέσω των οποίων συντηρούµε
το Γραφείο Γενικών Υπηρεσιών των Α.Α. στη Νέα Υόρκη. Είναι εξουσιοδοτηµένοι από τις
οµάδες να χειρίζονται τις δηµοσιές µας σχέσεις γενικότερα και εγγυώνται την ακεραιότητα του
βασικού εντύπου µας, της εφηµερίδας «Α.Α. Grapevine». Όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι
καθοδηγούνται από την ιδέα της εξυπηρέτησης όλων µας, αφού οι πραγµατικοί ηγέτες των Α.Α.
δεν είναι τίποτε άλλο από έµπιστοι και έµπειροι υπηρέτες όλων των υπολοίπων. ∆εν αποκτούν
καµία πραγµατική εξουσία από τους τίτλους τους- δεν κυβερνάνε κανέναν. Ο σεβασµός όλων µας
είναι το κλειδί της χρησιµότητας τους.
10. Καµία οµάδα ή µέλος των Α.Α. δεν πρέπει να εκφράζει, ιδι¬αίτερα µε τρόπο που εµπλέκει
τους Α.Α. ως σύνολο, γνώµη για θέµατα που δεν µας αφορούν και που είναι αµφιλεγόµενα ιδιαίτερα σχετικά µε την πολιτική, την αναµόρφωση των αλκοολικών ή την οργανωµένη
θρησκεία. Οι Ανώνυµοι Αλκοολικοί δεν βρίσκονται σε διαµάχη µε κανέναν. Αναφορικά µε τέτοια
ζητήµατα δεν µπορούν να εκφράσουν κανενός είδους γνώµη.
11. Οι σχέσεις µας µε το ευρύ κοινό πρέπει να χαρακτηρίζονται από προσωπική ανωνυµία.
Πιστεύουµε πως οι Α.Α. πρέπει να αποφεύ¬γουν τις κραυγαλέες δηµοσιοποιήσεις. Τα ονόµατα
και οι φωτογρα¬φίες µας ως µέλη των Α.Α. δεν πρέπει να διαφηµίζονται. Οι δηµόσιες σχέσεις
µας πρέπει να διέπονται από την αρχή της προσέλκυσης παρά της διαφήµισης. ∆εν υπάρχει καµία
ανάγκη για να παινέσουµε τους εαυτούς µας. Πιστεύουµε ότι είναι καλλίτερο να αφήνουµε τους
φίλους µας να µας συστήνουν.
12. Και τέλος, εµείς ως µέλη των Ανωνύµων Αλκοολικών πιστεύ¬ουµε πως η αρχή της
ανωνυµίας έχει τεράστια πνευµατική σηµασία. Μας υπενθυµίζει ότι πρέπει να τοποθετούµε τις
αρχές πάνω από τις προσωπικότητες, ότι πρέπει να ενεργούµε σύµφωνα µε τις αρχές της γνήσιας
ταπεινοφροσύνης. Αυτό το κάνουµε για να µην κακο¬µάθουµε από την καλή µας τύχη και να
ζούµε πάντα σκεπτόµενοι µε ευγνωµοσύνη Αυτόν που κυβερνάει όλους µας.

