
  
Στθν τελευταία ςυνάντθςθ ξαναςυηθτικθκε θ "εκδιλωςθ" ςτισ 12 / 5 (Δευτζρα) και ζγινε ςαφζσ ότι 
είναι πρόωρο και ανζφικτο να γίνει κάτι τζτοιο. 
Πρόωρο γιατί δεν είναι ακόμα ςαφζσ το ςτίγμα τθσ κίνθςθσ μασ ωσ προσ τι διαφοροποιοφμαςτε από 
άλλεσ ομάδεσ και θ παρουςίαςθ των προτεινόμενων κεματικϊν μάλλον κα δθμιουργοφςε ςφγχυςθ. 
Ανζφικτο γιατί κάποιοι δεν κα μποροφν πρακτικά να είναι παρόντεσ ι κεωροφν ότι είναι ελάχιςτοσ ο 
χρόνοσ προετοιμαςίασ. 
  
Θα είχαν νόθμα 2 πράγματα: 
ι  
να γίνει μια χαλαρι ςυηιτθςθ ανοιχτι που κα τεκοφν κάποιοι προβλθματιςμοί μασ ςε ανκρϊπουσ 
που κα καλζςουμε(τι κάνουμε ζνα χρόνο τϊρα, ποια κζματα μασ απαςχολοφν, ποιά είναι υπό 
εξζλιξθ κ.α) 
Κάτι τζτοιο κα είναι ποιό εφικτό και δεν απαιτεί ιδιαίτερθ προετοιμαςία εκτόσ του να ζχουμε 
ετοιμάςει ζνα πρόγραμμα για το επόμενο διάςτθμα το οποίο και κα δθμοςιοποιιςουμε (αυτό 
χρειάηεται λίγο χρόνο) 
  
ι  
να ξεκινιςουμε άμεςα μια ςειρά ανοιχτϊν παρουςιάςεων (ι ειςθγιςεων ι ςυηθτιςεων) με 
κεματικζσ ςτο χϊρο με ςυχνότθτα 1 ι 2 ανά βδομάδα (πχ Δευτζρα και Πζμπτθ;) και για ζνα -δφο 
 μινεσ ςυνεχόμενα. 
Οι παρουςιάςεισ  κα "χτίςουν" ςε ςφντομο διάςτθμα το ςτίγμα τθσ ομάδασ με δφο τρόπουσ : α) τθν 
ςυνεχι ςυνομιλία ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ (θ προετοιμαςία τθσ κάκε παρουςίαςθσ μπορεί να 
ςυηθτιζται ςτισ ςυναντιςεισ μασ για να επιταχφνεται θ ανταλλαγι απόψεων μεταξφ μασ και τθ 
δθμιουργία ζτςι κοινοφ τόπου ςε διαφορετικά αντικείμενα ι τθν κατανόθςθ των διαφορετικϊν 
κζςεων), 
β) με τθν ςυνεχι ςυνομιλία με άλλουσ εκτόσ ομάδασ.  
Ήδθ υπάρχει κάποιο ζτοιμο υλικό που κα μποροφςε  να παρουςιαςτεί (πχ από Στζλιο, από 
Αλζξανδρο κ.α.) 
  
Επομζνωσ ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ μποροφμε να ςυηθτιςουμε το πρόγραμμα των επόμενων 
δραςτθριοτιτων (με το ςτόχο να οριςκεί μια ςειρά παρουςιάςεων ι άλλων ενεργειϊν), 
να οριςτικοποιιςουμε το όνομα του μπλογκ (θ Κωνςταντίνα κα μασ δείξει μια άλλθ εκδοχι που 
ςυηθτιςαμε *Κ Ο Ι Ν Ο  
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Και …. 

τρολάροντας με το όνομα!: 

     


