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Η συγκεκριμένη βιβλιογραφία είναι η μετάφραση της εγκεκριμένης βιβλιογραφίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων και δεν είναι ακόμη 
εγκεκριμένη από το Συνέδριο. Η μεταφράστρια είναι μέλος της Νικοτίνης Ανώνυμων. Υποστηρίζουμε και δημοσιεύουμε την συγκεκριμένη βιβλιογραφία 
πιστεύοντας ότι θα υπηρετήσει και θα διευκολύνει τους εθισμένους στη νικοτίνη να απελευθερωθούν από αυτή την ισχυρή ουσία. 
 
Πνευματικά δικαιώματα και Επανεκτύπωση Πολιτική   
Όλα τα άτομα ή οι οργανισμοc πρέπει να εξασφαλίσ ουν άδεια, εγγράφως, από το γραφείοτης Παγκόσμιας Υπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων πριν την παραθ 
ηνιδιποτε ειέπει να εξασφαλίσouv έτηση ή την επανεκτύπωση απο οποιδήποτε πρωτότυπο υλικότης Νικοτίνης Ανωνύμων. Φωτοαντιγρ άφισητης λογοτεχνίας της 
Νικοτίνης Ανωνύμων από έντυπο υλικό ή αντιγραφή από τηνιστοσελίδα της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων σε οποιαδήποτειστοσελίδα ή για δημόσια 
διανομή είναι παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Ταάτομα ενθαρρύνονται να διαβάσουν φυλλάδια λογοτεχνίας Νικοτίνης Ανωνύμων στηνεπίση μη ιστοσελίδα 
της ΠαγκόσμιαςΥπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων. Επισης, διαθ έσιμες λογοτεχνίες μπορούν να αγοραστούν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 
 
Όλες οι μεταφράσειςτης λογοτεχνίας της Νικοτίνης Ανωνύμων που παρέχονται στην Παγκόσμια ΥπηρεσίαΝικοτίνης Ανωνύμων που γίνονται αποδεκτές και με 
καλήπίστη, σύμφωναμε την δημοσιευ μ έ νη αποποίηση, περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Παγκόσμιας ΥπηρεσίαςΝικοτίνης Ανωνύμων. Τα άτομα, οι οργανωσίες, ή 
τα μέλη της Nικοτίνης Ανωνύμων πουέχουν δ ο θεί άδεια για τηνπαραγωγή πολλαπλά αντίγραφα του μεταφρασμένου υλικού για διανομή ή για πώληση,θα πρέπει 
να αναφέρουν αυ τές τις περιπτ ώσεις στο γραφείο της ΠαγκόσμιαςΥπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές για υποστήριξη της 
ΠαγκόσμιαςΥπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων ανάλογες με αυτές τις περιπτ ώσεις μπορεί να ζητηθεί , και το ποσόθα καθοριστεί με την διαβούλευση της Παγκόσμιας 
Υπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων. 
 
 

Οι Δώδεκα Παραδόσεις των «Νικοτίνη Ανωνύμων» 
Το κοινό καλό θα πρέπει να έρχεται πρώτο. Η προσωπική ανάρρωση βασίζεται στην ενότητα των Νικοτίνη 
Ανωνύμων.  

Για τους σκοπούς της ομάδας υπάρχει μόνο μια ύστατη εξουσία: ένας στοργικός Θεός όπως μπορεί να 
εκφραστεί στη συνείδηση της ομάδας μας. Οι αρχηγοί μας είναι μόνο έμπιστοι υπηρέτες. Δεν κυβερνούν.  

Η μόνη προϋπόθεση για να είναι κανείς μέλος είναι η επιθυμία του να σταματήσει τη χρήση νικοτίνης.  

Κάθε ομάδα θα έπρεπε να είναι αυτόνομη εκτός σε ζητήματα που θίγουν άλλες ομάδες ή τους Νικοτίνη 
Ανώνυμους σαν σύνολο.  

Κάθε ομάδα έχει μόνο ένα πρωταρχικό σκοπό – να μεταφέρει το μήνυμα στον εθισμένο από τη νικοτίνη 
που ακόμη υποφέρει.  

Μια ομάδα των Νικοτίνη Ανωνύμων δεν θα έπρεπε ποτέ να υποστηρίξει, χρηματοδοτήσει ή προσδώσει το 
όνομα των Νικοτίνη Ανωνύμων σε καμία σχετική υπηρεσία ή εξωτερική επιχείρηση μήπως και προβλήματα 
χρημάτων, ιδιοκτησίας ή γοήτρου μας αποσπάσουν από τον πρωταρχικό μας σκοπό.  

Κάθε ομάδα των Νικοτίνη Ανωνύμων θα έπρεπε να είναι εντελώς αυτοσυντήρητη, αρνούμενη εξωτερικές 
συνεισφορές. 
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Οι Νικοτίνη Ανώνυμοι θα έπρεπε να παραμένουν πάντα μη επαγγελματίες αλλά τα κέντρα υπηρεσιών μας 
μπορούν να προσλαμβάνουν ειδικευμένους εργαζόμενους.  

Οι Νικοτίνη Ανώνυμοι ως έχουν δεν θα έπρεπε ποτέ να οργανωθούν αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε 
συμβούλια ή επιτροπές υπηρεσιών άμεσα υπεύθυνες σε αυτούς που υπηρετούν.  

Οι Νικοτίνη Ανώνυμοι δεν έχουν γνώμη πάνω σε εξωτερικά θέματα. Επομένως, το όνομα του Νικοτίνη 
Ανώνυμοι δεν θα έπρεπε ποτέ να αναμειχθεί σε δημόσιες διαλέξεις.  

Η πολιτική των δημοσίων σχέσεών μας βασίζεται στην έλξη παρά στην προώθηση. Χρειάζεται πάντα να 
διατηρούμε προσωπική ανωνυμία στο επίπεδο τύπου, ραδιοφώνου και ταινιών.  

Η ανωνυμία είναι το πνευματικό θεμέλιο όλων των παραδόσεών μας, διαρκώς υπενθυμίζοντάς μας να 
βάζουμε τις αρχές πριν τις προσωπικότητες. 


