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Προτεινόμενες Οδηγίες για τη Συγγραφή της Ιστορίας των ΑΥ της Περιοχής σας
Οι ακόλουθες οδηγίες προσφέρονται μόνο ως προτάσεις· Είναι οδηγοί για να σας βοηθήσουν να
αποφασίσετε τι πληροφορίες θα συλλέξετε.
Καλούμε τον καθένα και όλους σας να συμμετάσχετε στην καταγραφή της τοπικής σας ιστορίας και
στη συλλογή τοπικών ιστορικών αναμνηστικών. Αυτό θα συνεισφέρει στο να εξασφαλίσετε ότι η ιστορία σας
δεν θα χαθεί. Το Γραφείο Παγκόσμιας Υπηρεσίας σας προσκαλεί να υποβάλετε τις ιστορίες σας για φύλαξη
για να επιτραπεί στους ιστορικούς και τους λόγιους, όπως επίσης και στους επισκέπτες ΑΥ από όλο τον
κόσμο, να αποκτήσουν μία ευρύτερη αντίληψη και εκτίμηση της ιστορίας των ΑΥ σε διαφορετικές περιοχές. Η
ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα θα προστατευθούν. Παρακαλώ σημειώστε: το Γραφείο Παγκόσμιας
Υπηρεσίας (ΓΠΥ) μπορεί να δεχτεί μόνο ηλεκτρονικά μορφοποιημένα αρχεία εξαιτίας του περιορισμού
αποθήκευσης.
Προτείνουμε το περιεχόμενο και η μετάφραση τοπικών ιστοριών να εγκριθούν από τη συνείδηση της
ομάδας των μελών στην περιοχή σας.
Ίσως θέλετε να ξεκινήσετε με συνεντεύξεις παλιών μελών ή γράφοντας την ιστορία της δική σας
εμπειρίας στους ΑΥ.

Σε προσωπικό επίπεδο:

▪
▪
▪
▪
▪

Που ακούσατε για πρώτη φορά για τους ΑΥ;
Έχετε υποστηρικτή; Εάν ναι, πώς σας βοήθησε αυτό ως νεοφερμένο;
Συνεχίζετε να έχετε υποστηρικτή;
Πώς έχετε συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Αδελφότητας; (Παρακαλώ μην είστε μετριόφρονες).
Πώς έχουν αλλάξει οι ΑΥ από τότε που τους πρωτοσυναντήσατε;

Από τη γέννηση των ΑΥ στην περιοχή σας:

▪
▪

Πότε ξεκίνησαν οι ΑΥ στην πόλη ή την περιοχή σας; Που πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις;
(σπίτια, εκκλησίες κ.λπ.);
Ποιος ήταν υπεύθυνος για την έναρξη της ομάδας;
Ποια πρώτα μέλη συνείσφεραν στην ανάπτυξη και την επιτυχία της ομάδας;

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Πώς ξεκίνησε: ως ένα παρακλάδι μίας μεγαλύτερης ομάδας, ως διάσπαση από την πρώτη ή κύρια
ομάδα, ή από ένα πρόσωπο που ξεκίνησε την ομάδα;
Πώς ήταν οι ΑΥ τις πρώτες μέρες στην περιοχή σας;
Πώς επικοινωνούσαν τα νέα μέλη; Πώς γινόταν η δουλειά του Δωδέκατου Βήματος;
Εξετάστηκε η συνεργασία των φορέων της τοπικής κοινότητας και των επαγγελματιών – δημοσίων
λειτουργών, γιατρών, κ.λπ.;
Ποιοι ήταν οι ιδρυτές και οι υπάλληλοι των πρώιμων ομάδων;
Πόσο συχνά διεξάγονταν συναντήσεις και ποιες μορφές συναντήσεων χρησιμοποιήθηκαν;
Εάν τα Αγγλικά δεν είναι η τοπική σας γλώσσα, πώς τα ιδρυτικά μέλη ξεκίνησαν την ομάδα; Τι
βιβλιογραφία χρησιμοποίησαν και πώς έχει αλλάξει αυτό; Πώς πραγματοποιήθηκε η μετάφραση της
βιβλιογραφίας των ΑΥ;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Προέκυψαν κάποια ειδικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων; Υπέφεραν οι πρώτες
ομάδες από αυξανόμενα προβλήματα;
Δόθηκε ποτέ στην ομάδα ένα όνομα; Ποιο ήταν αυτό; Είναι ακόμα το ίδιο; Εάν έχει αλλάξει, ποιο είναι το
τωρινό όνομα της ομάδας;
Γνωρίζετε πώς η κοινωνία υποδέχτηκε την πρώτη ομάδα όταν άρχισε; Πώς έχει επηρεάσει το κοινωνικό
σύνολο από τότε;
Έχετε διαομάδα/συμβούλιο υπηρεσίας ή κεντρικό γραφείο στην περιοχή ή κοινότητά σας; Γνωρίζετε
πότε ξεκίνησε; Πώς; Από ποιον; Υπήρχαν προβλήματα;
Υπήρχαν αντιθέσεις στους ΑΥ ή έριδες στις διαομάδες/συμβούλια υπηρεσίας στην περιοχή σας;
Παρακαλώ αναλύστε.
Υποστηρίζει η περιοχή σας εκδηλώσεις ΑΥ όπως συνέδρια, μαραθωνίους, ημερίδες/διημερίδες, ή
συνελεύσεις; Πότε ξεκίνησαν; Πόσο συχνά πραγματοποιούνται; Παρακολουθούνται από αρκετούς;
Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις έξω από την περιοχή σας, όπως εκείνα που φιλοξενούνται από άλλα
σώματα υπηρεσίας; Παρακολουθούν κι άλλα μέλη από τη περιοχή σας;
Έχετε βιώσει την ωρίμανση στην ομάδα σας, στην περιοχή σας; Ποιος προσεγγίζει τους ΑΥ σήμερα:
κυρίως νέοι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, μειονότητες; Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι; Υπάρχουν ιδιαίτερα
προβλήματα;
Έχει η περιοχή σας ιστότοπο; Πώς έγινε δεκτή αυτή η ιδέα όταν προτάθηκε; Πώς δημιουργήθηκε ο
ιστότοπος και πώς συντηρείται;
Έχει ποτέ ολοκληρώσει η ομάδας σας ένα έργο δημόσιας ενημέρωσης/πληροφόρησης; Έχουν γράψει
άρθρα κάποια μέλη ή έχουν δώσει συνέντευξη για τοπικές εφημερίδες;
Γιορτάζεται γενέθλια μελών και ομάδας; Πώς;
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