ΠΡΑΚΤΙΚΑ

114 η ς Ε . Υ . Δ (Επιτροπής Υπηρεσιών Διαμερίσματος)

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020
Η επόμενη Ε.Υ.Δ. θα γίνει στις 11:00 πμ την Κυριακή 21 Μαρτίου μέσω zoom

1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

+ 6972225337

panjopapadopoulos@gmail.com

2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΩ

+ 6972994909

vassulater@gmail.com

3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ Κ

+ 6976998523

nkorovilas@gmail.com

4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΝΙΚΑ
(εκλέχθηκε)

5 ΤΑΜΙΑΣ

EΙΡΗΝΗ

Α Αναπλ.Ταμίας

6949614378
+ 6978253907

Et25tsala@gmail.com
natameioeyd@gmail.com

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6973313917

6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΑ

ΜΑΡΙΑ

6941466201

mchandrinou@hotmail.com

7 A Αναπλ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΒΑΙΟΣ

6945536660

vaioszaf78@gmail.com

ΜΑΡΛΙΖΑ

6940952165

1 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

6984328535

info@na-greece.gr

2 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ

ΕΙΡΗΝΗ

6978253907

Ir_har@yahoo.gr

Β Αναπλ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

marliza.amanatidou@gmail.com

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

3 ΠΟΡΩΝ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
4 ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΥΠ
1 ΕΥΠ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΣ
HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(νέος
αντιπρόσωπος)

eyp.aegean@gmail.com
namykonos@outlook.com
spacegr1@hotmail.com
tasos-pantelis@hotmail.com

(Στείλτε το σε όσα
περισσότερα mail
γνωρίζεται)

2 ΕΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

6945261175

eypattikis@gmail.com
vassilisveneris@gmail.com

3 Ε.Υ.Π ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

6948656035

eypantiprosopos@gmail.com

na.eypvoreiouell@yahoo.com
Ομάδα Πλ.Βάθης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

na.platiavathis@gmail.com

Ομάδα Πάτρας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

6934614253

sokratismousios1@gmail.com

Ομάδα Κέρκυρας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

6932909106

Alekan302@hotmail.com

114η Τακτική Συνάντηση ΕΥΔ (13/12/20)
Παρόντες:
Συντονιστής: Παναγιώτης
Αναπλ. Συντονίστρια: Βάσω
Γραμματέας: Νίκος
Αναπλ. Γραμματέας: εκλέχθηκε η Μόνικα
Ταμίας: Ειρήνη
Αναπλ. Ταμίας: Δημήτρης
Εκπρόσωπος: Μαρία Χ
Α’ Αναπλ. Εκπρόσωπος: Βάϊος
Β’ Αναπλ. Εκπρόσωπος: Μαρλίζα
ΕΥΠ Αττικής: Βασίλης
ΕΥΠ Βόρ. Ελλάδας: Χρήστος + Πασχάλης
ΕΥΠ Αιγαίου: Παναγιώτης

Ομ.Πλ.Βάθης: Δημήτρης
Ομ.Πάτρας: Σωκράτης
Διαδ.Ομ.Παραδόσεων (νέα ομάδα): Μπάμπης

Ιστοσελίδα: Γρηγόρης + Ιορδάνης
Μεταφραστικό: Ειρήνη
Συνέδριο Γυναικείου Ενδιαφέροντος: Μαντώ, Ζωή, Κωνσταντίνα, Μαριάννα
Άλλα Μέλη: Τόνια, Ηλίας, Νίκος Art, Αλέκος

Διαβάστηκαν οι 12 Παραδόσεις
Εγκρίθηκαν τα προηγούμενα πρακτικά
Έγινε αναφορά επιγραμματικά από τον συντονιστή σε ζητήματα που
βρίσκονται σε εξέλιξη κ τέθηκαν κάποια νέα θέματα προς συζήτηση σε αυτήν
την ΕΥΔ:
- Το θέμα της νομικής εκπροσώπησης (επιλογή κ πρόσληψη δικηγόρου) και
της αλλαγής του καταστατικού κ πώς αυτό εξελίσσεται.
- Το θέμα των ομάδων που δεν συμμετέχουν στη Δομή Υπηρεσιών αλλά κατά
καιρούς ζητάνε βοήθεια για διάφορες ανάγκες τους, όπως πχ εύρεση χώρου,
από το Σώμα Υπηρεσιών.
- Οι ομάδες που παρευρίσκονται στην ΕΥΔ αλλά δεν συμμετέχουν σε ΕΥΠ
- Θέματα διαδικασίας όσον αφορά την ονομασία που δόθηκε (Πανελλήνιο)
στο διαδικτυακό Συνέδριο Γυναικείου Ενδιαφέροντος που οργανώθηκε για τις
19-20 Δεκεμβρίου.
- Ένα θέμα που έφερε η ΕΥΠ Αττικής σχετικά με ένα email που στάλθηκε από
μέλος της Ν&Ι αυτόβουλα, χωρίς την προηγούμενη ζύμωση κ έγκριση της
υποεπιτροπής.

- Ενόψει της δημιουργίας επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων Διαμερίσματος (ΔΣΔ)
ο αντιπρόσωπος ιστοσελίδας εξέφρασε την ανάγκη της υποεπιτροπής
ιστοσελίδας να ενταχθεί, να συμμετέχει κ να αναφέρεται σε αυτή την
επιτροπή ΔΣΔ.
- Η αναπληρώτρια συντονίστρια έφερε προς συζήτηση κ προβληματισμό για
τις ομάδες κ τις ΕΥΠ, το θέμα με τα κλειστά παράθυρα (κάμερες) στις
διαδικτυακές ομάδες, παίρνοντας την θέση ότι πιστεύει ότι θίγονται θέματα
ανωνυμίας κ ότι δεν θα έπρεπε να ισχύει τίποτα διαφορετικό στις
διαδικτυακές ομάδες απ΄ ότι στις φυσικές.

- Παρουσίαση του τηλεοπτικού σποτ των Δημοσίων Σχέσεων Αττικής
- Αναφορές ΕΥΠ
- Αναφορές Εκπροσώπων EDM
- Αναφορές Επιτροπών/Υποεπιτροπών
- Εκλογές

Επιλογή και πρόσληψη δικηγόρου
Μετά από διάφορες επαφές που έγιναν με δικηγόρους, έγινε επαφή με το
δικηγορικό γραφείο Παπαδημητρίου (πατέρας & υιός). Έχουν εκτενή εμπειρία
από διαφορετικούς οργανισμούς κ έχουν δουλέψει με την ‘’Μετάδραση’’ που
ήταν ένας οργανισμός που υπερασπιζόταν θέματα προσφύγων κλπ. Στην
συνάντηση που είχαν με τους δικηγόρους ο συντονιστής κ η εκπρόσωπός μας,
περιέγραψαν τι κάνουμε κ πως λειτουργούμε στο ΝΑ, τι θέλουμε να κάνουμε
κ να βελτιώσουμε. Από τότε μέχρι τώρα οι δικηγόροι ήρθαν σε επαφή με το
λογιστικό γραφείο που συνεργαζόμαστε για να αποκτήσουν καθαρότερη
εικόνα των οικονομικών μεγεθών κ του αντικειμένου του Ελληνικού ΝΑ για να
μας συμβουλεύσουν όσον αφορά το νομικό σχήμα που ταιριάζει καλύτερα
στις δραστηριότητές μας. Απ΄ ότι προέκυψε το πιο λειτουργικό για εμάς είναι
να διατηρήσουμε το ίδιο μοντέλο του Σωματείου με το οποίο έχουμε
λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Συζητήσαμε επίσης το θέμα για το χαρακτηρισμό

του Ελληνικού ΝΑ ως ΜΚΟ που μάς έχει απασχολήσει εδώ κ καιρό στην ΕΥΔ.
Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν είναι προς το συμφέρον μας να
χαρακτηριζόμαστε ως ΜΚΟ, επειδή στην παρούσα πολιτική φάση όλες οι ΜΚΟ
είναι στο κρατικό μικροσκόπιο για οικονομικούς ελέγχους διαχείρισης
χρημάτων. Επίσης δεν μάς ωφελεί σε τίποτα, αφού όπου θέλουμε να πάμε ως
οργανισμός, μπορούμε να πάμε ούτως ή άλλως ως Σωματείο. Φυσικά
συζητήθηκε εκτενώς η τροποποίηση του καταστατικού κ περιμένουμε να μας
απαντήσουν πόσο θα μας κοστίσει. Όσον αφορά άλλες υπηρεσίες που θα μας
παρέχουν, αυτές θα τις βλέπουμε ανά περίπτωση όταν προκύπτουν, καθώς
είναι πολύ δύσκολο να κοστολογηθεί κάτι με βάση προβλέψεις ή υποθετικές
καταστάσεις.
Ακολούθησε συζήτηση, όπου τέθηκαν διάφορα ερωτήματα κ εκφράστηκαν
διάφορες απόψεις. Μεταξύ αυτών:
Η αναπληρωτής συντονίστρια τόνισε ότι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή
είναι να γίνει η αλλαγή του καταστατικού. Εφόσον λυθούν τα λειτουργικά κ
λογιστικά προβλήματα ταμειακής διαχείρισης κ τα μέλη του Σωματείου
γνωρίζουν ξεκάθαρα ποιος είναι ο ρόλος τους, πιστεύει ότι τα νομικά θέματα
που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον θα περιοριστούν σημαντικά.
Συζητήθηκαν για άλλη μια φορά κάποια από αυτά τα λειτουργικά
προβλήματα, το θέμα των επώνυμων μελών που θα απαρτίζουν το διοικητικό
συμβούλιο του Σωματείου, οι αρμοδιότητές κ ευθύνες κ η χρονική διάρκεια
της θητείας τους, το θέμα των συνεισφορών, το άνοιγμα τραπεζικού ή
τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα του ΝΑ, τη διαδικασία που θα πρέπει να
ακολουθηθεί έτσι ώστε το νέο καταστατικό να αρχίσει να ισχύει αφού
κατατεθεί κ περάσει από το Πρωτοδικείο, αν το δικηγορικό ή το λογιστικό
γραφείο θα κρατάνε πρακτικά ή όχι, κ.α.
Οι αντιπρόσωποι των ΕΥΠ Αττικής κ Β.Ε. ρώτησαν αν η επαφή με τους
δικηγόρους θα γίνεται μέσω ΕΥΔ ή αν θα μπορούν να ζητάνε νομικές
συμβουλές απ΄ ευθείας οι ΕΥΠ κ οι υποεπιτροπές τους όταν προκύπτουν
θέματα που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.
Ο συντονιστής κ η εκπρόσωπος εξήγησαν ότι επί του παρόντος η συζήτηση με
τους δικηγόρους αφορά την αλλαγή του καταστατικού που επείγει διότι
υπάρχει ένα χρονικό όριο για να ολοκληρωθεί. Οι δικηγόροι ακόμα δεν έχουν
επιστρέψει με τις προτάσεις τους. Υπάρχει περίπτωση, εάν δεν μείνουμε

ικανοποιημένοι από τις προτάσεις τους να μην συνεργαστούμε τελικά μαζί
τους. Δεν έχουμε υπογράψει κάποια σύμβαση εργασίας μαζί τους οπότε για
όλα τα υπόλοιπα βρισκόμαστε ακόμα σε συζήτηση. Οι συγκεκριμένοι
δικηγόροι είπαν ότι δεν είμαστε κάποια μεγάλη εταιρεία, ούτε τα οικονομικά
ποσά που κινούμε δικαιολογούν να τους πληρώνουμε με το μήνα. Είναι
διατεθειμένοι να μας παρέχουν συμβουλές δωρεάν ή να μας χρεώνουν με την
ώρα ή κατά αποκοπή ανάλογα με την περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν να
δείξουμε υπομονή, μέχρι να αποφασίσουμε εάν τελικά θα συνεργαστούμε ή
θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο άλλο δικηγορικό γραφείο.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (επισυνάπτονται)
ΕΥΠ Βόρειας Ελλάδας
Καθώς έχουν γίνει τρεις ΕΥΠ από την προηγούμενη ΕΥΔ, ο αντιπρόσωπος
συνόψισε:
- Οι διαδικτυακές ομάδες συνεχίζονται με μεγάλη προσέλευση.
- Αποφασίστηκε αλλαγή τρόπου διεξαγωγής της ΕΥΠ: οι αναφορές των
ομάδων θα στέλνονται ηλεκτρονικά κάποιες μέρες πριν την ΕΥΠ. Αυτές θα
συμπυκνώνονται από την γραμματέα για να βγαίνει η ατζέντα της κάθε
ομάδας, έτσι ώστε από εκεί να προκύπτουν τα θέματα. Οι καθοδηγητικές
γραμμές γι’ αυτή τη διαδικασία έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν δοθεί
ακόμα στις ομάδες για έγκριση. Αυτό θα γίνει σε μία από τις επόμενες ΕΥΠ.
- Συζητήθηκε το θέμα των ομάδων που δεν συμμετέχουν στη Δομή, σχετικά με
το αν θα έπρεπε ή όχι να αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Η συνείδηση που
βγήκε είναι ότι εφόσον μία ομάδα έχει προκύψει μέσα από ομάδα εργασίας
είναι σωστό να συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.
- Υπήρξε ένα αίτημα από μία ομάδα για διαδικτυακό εργαστήριο 12ου Βήματος
που στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε κ υπάρχουν παράλληλα κι άλλες
προτάσεις για διαφορετικά διαδικτυακά εργαστήρια.
- Ήρθε πρόταση να γίνει ανασύσταση της επιτροπής του τοπικού συνεδρίου
για τις 17 Ιανουαρίου. Η πρόταση θα συζητηθεί στην ερχόμενη ΕΥΠ.

- Ακούστηκαν κάποιες ενστάσεις ως προς την διαδικασία επιλογής ομιλητριών
στο συνέδριο γυναικείου ενδιαφέροντος, με την πρόταση να βγαίνουν από
ομάδα εργασίας κι όχι μόνο από ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος.
- Στην τελευταία ΕΥΠ, συζητήθηκε σε μεγάλη έκταση ένα email που αφορούσε
την ομάδα της Λάρισας κ αναφερόταν στην απομάκρυνση κάποιου ατόμου
από την ομάδα, χωρίς να ζητηθεί σχετική βοήθεια ή εμπειρία από το σώμα
της ΕΥΠ, καθώς κ σε μία πρακτική προσωπικοτήτων, πέραν από τις αρχές του
ΝΑ, που δυσκολεύει την ακριβή μεταφορά του μηνύματος. Αποφασίστηκε
στην ΕΥΠ το θέμα αυτό να μην πάει στις ομάδες κ σαν συντονιστική επιτροπή
αφού ήρθαν σε επαφή με την συγκεκριμένη ομάδα, συνέταξαν κι έστειλαν
email στο άτομο που είχε στείλει το αρχικό email προσκαλώντας το να
παρευρεθεί στην ΕΥΠ για να λυθεί το θέμα. Το μέλος δεν παρουσιάστηκε κι
έτσι στην ΕΥΠ παραβρέθηκε μόνο η ομάδα της Λάρισας, με πολλές ενστάσεις
από τους αντιπροσώπους για τον τρόπο που ανταποκρίθηκε η ΕΥΠ. Η
συνείδηση της συντονιστικής της ΕΥΠ παραμένει ότι σωστά έπραξαν που δεν
κοινοποίησαν το θέμα στις ομάδες για την προστασία του μέλους κ για να μην
δημιουργηθούν μνησικακίες κλπ.
- Από το ταμείο δίνονται 800 ευρώ στην ΕΥΔ κι έχουν ήδη δοθεί 300 ευρώ στο
Παγκόσμιο Γραφείο. Το τελικό ποσό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΕΥΠ
Β.Ε. είναι 2,668 ευρώ, εκ των οποίων τα 1,155 είναι του τοπικού συνεδρίου.
- Συζητήθηκε επίσης το θέμα της υπεξαίρεσης. Το χρέος αυτή τη στιγμή
παραμένει στα 3,150 (ή 3,200) από το αρχικό ποσό των 3,760 που είχαν
υπεξαιρεθεί. Το μέλος επικοινώνησε με την ΕΥΠ ζητώντας να κατέβει το πόσο
της δόσης που είχε συμφωνηθεί (150), αλλά δεν είχε καταφέρει να τηρήσει,
στα 80 με 100 ευρώ γιατί δυσκολεύεται λόγο κρίσης να ανταπεξέλθει. Η
συντονιστική έφερε αυτό το αίτημα στο σώμα των ομάδων που συμφώνησαν
σε αυτή τη μείωση. Δυστυχώς το συγκεκριμένο μέλος κατάφερε ελάχιστα να
ανταποκριθεί στο αρχικό διακανονισμό. Παρότι δείχνει να έχει διάθεση για
επανόρθωση, δεν έχει δείξει αντίστοιχη προθυμία στην πράξη,
δημιουργώντας πρόβλημα στη συντονιστική της ΕΥΠ που καλείται συνεχώς να
‘’τελεί χρέη εισπράκτορα’’ γι’ αυτή την υπόθεση. Το θέμα θα συζητηθεί ξανά
στην ερχόμενη ΕΥΠ.

- Έγινε παράκληση προς την ΕΥΔ να προγραμματίζεται έτσι ώστε να μην
συμπίπτουν οι ημερομηνίες διεξαγωγής της με την ΕΥΠ Β.Ελλάδας που
πραγματοποιείται κάθε 2η Κυριακή του μήνα.
- Τέλος αναφέρθηκε ότι εκλέχθηκε ως Β’ Αντιπρόσωπος ΕΥΠ Β.Ε. ο Πασχάλης,
που συμμετείχε κ στην παρούσα ΕΥΔ.
ΕΥΠ Αιγαίου
Αρχικά συστήθηκε ο νέος αντιπρόσωπος κ στη συνέχεια διάβασε τα πρακτικά
από την τελευταία συνεδρίαση της ΕΥΠ Αιγαίου.
- Το ταμείο έχει 585 ευρώ.
- Ζητείται έμπιστος υπηρέτης για την υπηρεσία του ταμεία με 1 χρόνο
καθαρότητας κι 1 χρόνο δέσμευσης κ να έχει τραπεζικό λογαριασμό.
Στην τελευταία ΕΥΠ, τέθηκαν ως θέματα προς συζήτηση:
- Η υπηρεσία της γραμματέως της ΕΥΠ, με αφορμή κάποια παράπονα
στην αναφορά της ομάδας της Μυτιλήνης για το τρόπο που κάνει την
υπηρεσία της
- Το να κάνουν οι ομάδες που απαρτίζουν την ΕΥΠ Αιγαίου κοινό link στο
zoom
- Το αν πρέπει να διαβάζεται η αναφορά της ομάδας στο τέλος της
ομάδας
- Το να μπουν πρόθυμα μέλη για υποστηρικτές/τριες στα διαβάσματα
Από αυτά συζητήθηκε μόνο το πρώτο θέμα κ μοιράστηκαν πάνω σ’ αυτό
όλες οι ομάδες της ΕΥΠ Αιγαίου. Κάποιοι αντιπρόσωποι είπαν ότι είναι
εντάξει με την υπηρεσία καθώς λαμβάνουν εγκαίρως τις αναφορές. Οι
ομάδες της Μυκόνου κ της Κρήτης δεν λαμβάνουν κάποιες αναφορές. Απ’
ότι φαίνεται αυτό οφείλεται σε λάθος διευθύνσεις. Η ομάδα της
Μυτιλήνης επέμεινε ότι δεν λαμβάνει εγκαίρως κάποιες αναφορές. Από
αυτά προέκυψε η ανάγκη να φτιαχτεί ένα καινούργιο αρχείο διευθύνσεων
κι έτσι στο τέλος η γραμματέας της ΕΥΠ ανέλαβε να ενημερώσει όλες τις
διευθύνσεις επαφών των ομάδων, καθώς κ τις ημέρες κ ώρες διεξαγωγής
τους.
Η επόμενη ΕΥΠ Αιγαίου έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 11 Ιανουαρίου
στις 8:00 μμ.

ΕΥΠ Αττικής
Η ΕΥΠ Αττικής αποτελείται από 18 ομάδες κ 5 υποεπιτροπές.
Έχουν πραγματοποιηθεί δύο συνεδριάσεις από την προηγούμενη ΕΥΔ κ η
επόμενη είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου.
Οι ανοιχτές θέσεις για υπηρεσία στην ΕΥΠ είναι: αναπληρωματικός
συντονιστής, αναπληρωτής αντιπρόσωπος, γραμματέας, αναπληρωτής
γραμματέας κι αναπληρωτής ταμίας
- Η επαναφορά των ομάδων στις διαδικτυακές έγινε ομαλά καθώς υπήρχε η
πρότερη εμπειρία.
- Η Πόρων & Εκδηλώσεων διοργάνωσε με επιτυχία ένα 8ωρο μαραθώνιο.
Συζητήθηκε το κατά πόσο χρειάζεται η έγκριση της ΕΥΠ για τέτοιες
μελλοντικές δράσεις από υποεπιτροπές κ αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζεται
έγκριση, απλά η ΕΥΠ θα πρέπει να ενημερώνεται γι’ αυτές.
- Ψηφίστηκαν νέος συντονιστής κ αναπληρωτής συντονιστής στην
υποεπιτροπή Νοσοκομείων & Ιδρυμάτων. Ζητήθηκε η αγορά τάμπλετ με
σκοπό να χρησιμοποιηθεί για να γίνονται συγκεντρώσεις ή παρουσιάσεις του
ΝΑ διαδικτυακα σε νοσοκομεία κ ιδρύματα. Αποφασίστηκε να
χρησιμοποιηθεί ένα laptop που υπάρχει στο Έντυπο Υλικό στην Ορφανίδου.
Τα εργαστήρια κ οι ομάδες γίνονται κανονικά. Η ΕΥΠ ζήτησε εξηγήσεις για ένα
email που κυκλοφόρησε σε ολόκληρο το Σώμα από κάποιο μέλος της
επιτροπής με επικριτική διάθεση προς τις Δημόσιες Σχέσεις Αττικής όσον
αφορά τις επαφές με τον Εθνικό Συντονιστή. Στην ομάδα εργασίας της Ν&Ι
που ακολούθησε σε έντονους τόνους, ξεκαθαρίστηκε ότι το μέλος αυτό
εξέφραζε προσωπικές απόψεις κ όχι τη συνείδηση των υπόλοιπων μελών της
υποεπιτροπής. Στην ομάδα εργασίας τα μέλη επίσης κατέληξαν ότι ο
προηγούμενος συντονιστής άφησε απότομα την υπηρεσία του με αποτέλεσμα
να μείνουν σε εκκρεμότητα κάποια από τα θέματα που είχε ανοίξει με τις
Δημόσιες Σχέσεις.
- Οι Δημόσιες Σχέσεις Αττικής συμμετείχαν σε ραδιοφωνική εκπομπή του
κρατικού ραδιοφώνου την 1 Οκτωβρίου με την προσωπική ιστορία ενός
μέλους κ την συμμετοχή ενός ακόμα μέλους των Δημοσίων Σχέσεων κ ενός
παλαιότερου μέλους με σχετική εμπειρία, που απάντησαν σε ερωτήσεις της
δημοσιογράφου . Η παρουσίαση αυτή κατά γενική ομολογία πήγε πάρα πολύ

καλά κ υπήρξαν θετικά σχόλια. Σε αυτή την δράση συμμετείχε όλη η ομάδα
των ΔΣ καθώς έγιναν δύο εργαστήρια για την καλύτερη προετοιμασία των
μελών που έκαναν την παρουσίαση.
- Η παρουσίαση στην Περσόφωνη αναβλήθηκε λόγο των νέων μέτρων για τον
κορωνοϊό.
- Στις 09/10, μετά από καιρό, έγινε συνάντηση με τον Εθνικό Συντονιστή στην
οποία έγινε ενημέρωση για τον τρόπο που λειτουργούμε τους τελευταίους
μήνες σε σχέση με τα ισχύοντα μέτρα.
- Στις 3/11 μετά από αίτημα για εύρεση χώρου των ομάδων των Πετραλώνων
κ Αμπελοκήπων έγινε συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αθηναίων με
πολύ καλά αποτελέσματα. Μάς δόθηκε έγκριση για τη χρήση αίθουσας στο
πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη για την ομάδα των Πετραλώνων κι ένας
άλλος χώρος στην Λεωφ. Αλεξάνδρας 152, στο κτήριο του ΟΠΑΝΔΑ, για την
ομάδα των Αμπελόκηπων. Οι δύο αυτοί χώροι, υπάρχει στόχος να
χρησιμοποιηθούν μετά το τέλος των απαγορεύσεων κ την επανέναρξη των
φυσικών ομάδων. Στην ίδια συνάντηση μας προτάθηκε η διάθεση ενός νέου
χώρου 30 τμ στο Νέο Κόσμο για διεξαγωγή συγκεντρώσεων. Η θέση των Δ.Σ.
είναι ότι εφόσον αυτός ο χώρος δεν χρειάζεται για κάποια ομάδα, θα ήταν
προτιμότερο να μην χρησιμοποιηθεί επι του παρόντος, διότι κατά πάσα
πιθανότητα θα υπάρξουν στο μέλλον καλύτερες προτάσεις για άλλους χώρους
από τον Δήμο Αθηναίων.
- Στην ομάδα εργασίας των Δ.Σ. συζητήθηκε εκτενώς το προαναφερόμενο
email που στάλθηκε (με κάποιο τρόπο ανώνυμα) από ένα μέλος της Ν&Ι
σχετικά με τις επαφές με τον Εθνικό Συντονιστή. Αφού ο νέο-εκλεγμένος
συντονιστής της Ν&Ι έκανε την σχετική αναφορά του, η υποεπιτροπή των Δ.Σ.
δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι κ ζητάνε επανόρθωση γιατί υπήρξαν
προσωπικοί χαρακτηρισμοί σε αυτό το email. Στο τέλος οι Δ.Σ. πρότειναν να
γίνει απογραφή της ΕΥΠ για να αποκλιμακωθεί αυτό το κακό κλίμα που
δημιουργήθηκε. Μια ιδέα που υποστηρίζει κ ο αντιπρόσωπος της ΕΥΠ καθώς
έχει κλείσει τώρα ένας χρόνος από την δημιουργία της.
- Ολοκληρώθηκε η παραγωγή του τηλεοπτικού σποτ το οποίο παρουσιάστηκε
αργότερα σε αυτή την ΕΥΔ προκειμένου να μεταφερθούν τα σχόλια κ οι
απόψεις της ΕΥΔ πίσω στην υποεπιτροπή.

- Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε σχετικά με την δημιουργία ΔΣΔ είναι πώς θα
αντιμετωπίσουμε την περίπτωση να παρουσιαστεί σαν υποψήφιος για αυτή
την υπηρεσία, κάποιο μέλος που προέρχεται από μια από τις ομάδες που δεν
συμμετέχουν στην Δομή Υπηρεσιών του ΝΑ και κατά πόσο θα μπορούσαμε να
δείξουμε εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο μέλος για να εκπροσωπήσει το ΝΑ κ τις
υποθέσεις του ΝΑ στο σύνολό του.
- Όσον αφορά τη διοργάνωση του Συνεδρίου Γυναικείου Ενδιαφέροντος,
ειπώθηκε ότι αυτό είχε παρουσιαστεί ως ιδέα στην ΕΥΠ από μεμονωμένα
μέλη της γυναικείας ομάδας κι όχι επίσημα από την ίδια την ομάδα κ στην
συνέχεια δεν πέρασε από την διαδικασία που ακολουθείται συνήθως για την
διοργάνωση Πανελλαδικών συνεδρίων. Επειδή υπήρξαν κάποια email που
προσπάθησαν να μεταθέσουν την ευθύνη αυτή στην ΕΥΠ Αττικής, ότι δηλαδή
δεν επικοινώνησε σωστά τις πληροφορίες του συνεδρίου, ο αντιπρόσωπος
ξεκαθάρισε ότι αν κ είχαν γίνει προσκλήσεις στα μέλη που το διοργάνωσαν να
παρευρεθούν στις συναντήσεις τις ΕΥΠ ώστε να γίνει η διοργάνωση με το
παραδοσιακά σωστό τρόπο, αυτό δεν συνέβη ποτέ.
- Από το ταμείο της ΕΥΠ, αφού πληρώθηκαν τα 600 ευρώ για την παραγωγή
του τηλεοπτικού σποτ, έγινε συνεισφορά 1000 ευρώ στην ΕΥΔ κ αφού
πληρώθηκαν όλα τα έξοδα, το υπόλοιπο που υπάρχει είναι 1200 ευρώ.
Αναφορά Εκπροσώπων EDM
Η εκπρόσωπος αναφέρθηκε αρχικά σε ένα email που έχει έρθει από την
επιτροπή που διοργανώνει το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που ανακοινώνεται ότι
αυτή η επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά παρουσιάσεις του συνεδρίου. Αν
υπάρχει ενδιαφέρον από το Διαμέρισμα, τις Περιοχές ή κάποια επιτροπή ή
υποεπιτροπή μπορεί να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους ώστε να γίνει
αίτημα για μια τέτοια παρουσίαση στην Ελλάδα, στην οποία τα μέλη του
Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμα να απαντήσουν σε όποιες ερωτήσεις μπορεί να
έχουν τα μέλη από την Ελλάδα.
Η αναφορά των εκπροσώπων για την Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που θα
γίνει τον Φεβρουάριο διαδικτυακά έχει ήδη σταλεί στο Σώμα Υπηρεσιών.
Αυτό το διάστημα, οι εκπρόσωποί μας έχουν συμμετάσχει σε κάποιες
ανεπίσημες διαδικτυακές συζητήσεις που κυρίως έχουν να κάνουν με τη
κατάσταση που διαμορφώνεται σχετικά με το COVID19. Αυτό γίνεται έκτακτα
διότι δεν πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες φυσικές συναντήσεις. Οι

συναντήσεις αυτές γίνονται μια φορά το μήνα άτυπα κ προαιρετικά για τα
μέλη του EDM.
Στις 5 Δεκεμβρίου συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι μέσω zoom για να
αποφασιστεί αν θα γίνει το προγραμματισμένο χειμερινό EDM στην Ρώμη ή
αν θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι απ’ ότι
φαίνεται θα γίνει τελικά διαδικτυακά.
Στείλαμε την ερώτηση που εκκρεμούσε σχετικά με την υπεξαίρεση χρημάτων
κ λάβαμε κάποιες απαντήσεις που προωθήθηκαν στην ΕΥΠ Β.Ε. που είχε θέσει
το ερώτημα.
Υπήρξε ένα email από την Ν&Ι που προωθήθηκε απευθείας σε κάποιον
εκπρόσωπο του EDM στο εξωτερικό. Στο email αυτό ζητάμε εμπειρία της
αδελφότητας από άλλες χώρες ώστε να βοηθηθούμε για ένα υπόμνημα που
σχεδιάζει η Ν&Ι να υποβάλει για την διεξαγωγή διαδικτυακών
συγκεντρώσεων κ παρουσιάσεων σε φυλακές. Ο ξένος εκπρόσωπος τηρώντας
τη διαδικασία, δεν προώθησε το email στο EDM αλλά το προώθησε στους
Έλληνες εκπροσώπους για να πάρει τη σωστή πορεία
Η εκπρόσωπος παρουσίασε την φόρμα της αναφοράς που πρόκειται να
κάνουμε στο επόμενο EDM (επισυνάπτεται). Οι αναφορές αυτές καλύπτουν
τουλάχιστον ένα εξάμηνο δράσεων κ υποθέσεων που αφορούν το Ελληνικό
ΝΑ κ χρειάζεται να εμπλουτίζεται μέχρι να κατατεθεί, με ότι νεότερο
συμβαίνει ή προκύπτει. Για το λόγο αυτό ζήτησε την εμπιστοσύνη του
σώματος όσον αφορά τη διαδικασία. Ότι, δηλαδή, αν χρειαστεί να
συμπληρώσουμε κάτι ή αν υπάρξει κάποια ερώτηση από κάποια επιτροπή
μέχρι να κατατεθεί αυτή η αναφορά, τότε αυτό θα επικοινωνείται με τη
συντονιστική της ΕΥΔ κ στη συνέχεια θα περιλαμβάνεται στην αναφορά. Σε
αυτή την αναφορά ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, θα πρέπει να
συμπεριληφθεί η προαναφερόμενη ερώτηση της Ν&Ι.
Τα μέλη έδωσαν την εμπιστοσύνη τους στους αντιπροσώπους όσον αφορά τη
συμπλήρωση κ ενημέρωση της φόρμας αναφοράς στο EDM καθώς κ για την
ερώτηση της Ν&Ι.
Τέλος η εκπρόσωπος είπε ότι επικοινώνησε μαζί μας μια διαδικτυακή
γυναικεία ομάδα από την Γαλλία κ ζήτησαν την εμπειρία μας για το πώς οι
γυναικείες ομάδες συμμετέχουν στην Δομή Υπηρεσιών, καθώς κ την σχετική

εμπειρία μας από το συνέδριο που διοργανώσαμε, γιατί υπάρχει η πρόθεση
να διοργανώσουν κ στην Γαλλία ένα συνέδριο γυναικείου ενδιαφέροντος.

Το τηλεοπτικό σποτ
Στην συνέχεια παρουσιάστηκε το βίντεο με το τηλεοπτικό σποτ που έφεραν οι
Δημόσιες Σχέσεις Αττικής που πήρε πολύ θετικά σχόλια. Συζητήθηκε ότι
προκειμένου να παιχτεί στην τηλεόραση στις βραδινές ζώνες κοινωνικών
μηνυμάτων θα πρέπει να κατατεθεί κ να πάρει κρατική έγκριση από το ΕΣΡ.
Συζητήθηκε επίσης σαν προβληματισμός το κατά πόσο τα πλάνα που
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το βίντεο από άλλες πηγές (ταινίες) υπάρχει
περίπτωση να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην προβολή του,
όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, είτε ως κόστος, είτε ως αναφορά
στους δημιουργούς. Ακολούθησε συζήτηση όπου ξεκαθαρίστηκε ότι όσον
αφορά την μουσική δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα γιατί είναι
πρωτότυπη κ μάς ανήκει. Στην συνέχεια ακούστηκαν διάφορες γνώμες
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση σκηνών από άλλες ταινίες,
που δεν κατέληξαν σε κάτι συγκεκριμένο. Στην διάρκεια της συζήτησης τα
μέλη συντελεστές δημιουργίας του σποτ επικοινώνησαν ότι, αν υπάρξει
οποιοδήποτε πρόβλημα είναι έτοιμοι να το μοντάρουν επιτόπου αν τυχόν
χρειαστεί.
Συμφωνήθηκε το βίντεο να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Αναφορές μεμονωμένων ομάδων
Η διαδικτυακή Ομάδα Παραδόσεων
Υπήρξε η ιδέα κ η προθυμία 4 μελών να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή
ομάδα με θέμα τις 12 Παραδόσεις του ΝΑ. Μετά από 3 ομάδες εργασίας κι
αρκετή ζύμωση κ σύμφωνα με τις καθοδηγητικές γραμμές αποφασίστηκε η
ομάδα αυτή να πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 06:00 με 07:30 μέσω της
πλατφόρμας του zoom με έναρξη στις 17 Δεκεμβρίου. Δημιουργήθηκε
λογαριασμός καταθέσεων για να εξυπηρετείται η 7η Παράδοση. Το zoom link
που χρησιμοποιείται, η ομάδα το μοιράζεται με κάποια άλλη διαδικτυακή

ομάδα του ΝΑ συνεισφέροντας οικονομικά γι’ αυτό. Ομάδα εργασίας θα
πραγματοποιείται την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα μετά το μήτινγκ ανάρρωσης.
Σε ερώτηση του συντονιστή, η διαδικτυακή ομάδα παραδόσεων ξεκαθάρισε
μέσω του αντιπροσώπου της, ότι μετά από συζήτηση των μελών
αποφασίστηκε ότι δεν θα προσχωρήσουν σε κάποια ΕΥΠ κυρίως επειδή τα
μέλη της προέρχονται από όλη την Ελλάδα κ θα ήταν δύσκολο να επιλέξουν
την ΕΥΠ που θα ήθελαν να ανήκουν.
Ομάδα ‘’Ζώντας Καθαροί’’ της Πάτρας
Ο αντιπρόσωπος εξέφρασε την χαρά του που επανασυνδέθηκε μετά από
καιρό με την ΕΥΔ κι ενημέρωσε ότι η ομάδα της Πάτρας παραμένει κλειστή
λόγω περιορισμών COVID. Τον Μάϊο πραγματοποιήθηκε μια ομάδα κ μετά
από συνεννόηση των μελών έγινε αίτημα στο δήμο για να συνεχίσει να τους
παρέχεται ο χώρος των συγκεντρώσεων, το οποίο κ έγινε δεκτό. Έγιναν
κάποιες προσπάθειες για να δημιουργηθεί διαδικτυακή ομάδα, οι οποίες
δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκαν. Το ταμείο της ομάδας είναι περίπου 60 ευρώ
κ υπάρχει πρόθεση να γίνει κάποια συνεισφορά στην ΕΥΔ.
Ομάδα Βάθης
Ο νέος γραμματέας της ομάδας της Βάθης ενημέρωσε ότι ξεκίνησαν
διαδικτυακές ομάδες κάθε Δευτέρα στις 06:30 μμ, την ίδια ώρα δηλαδή που
γινόταν η φυσική ομάδα. Η ομάδα δεν έχει λογαριασμό καταθέσεων 7 ης
Παράδοσης γι’ αυτό στο τέλος της ομάδας ο συντονιστής ζητάει από τα μέλη
να βάλουν κάτι στην άκρη για να συνεισφέρουν όταν ανοίξουν οι φυσικές
ομάδες. Η ομάδα μοιράζεται το zoom link που χρησιμοποιείται, με την ομάδα
της Μυκόνου για οικονομικούς λόγους. Ζητείται αντιπρόσωπος με
προϋπόθεση 2 χρόνια καθαρότητας κ να έχει ολοκληρώσει το 4 ο Βήμα. Η
ομάδα εργασίας γίνεται την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα.
Τα μέλη συζήτησαν στην ομάδα εργασίας το να προσχωρήσουν στην ΕΥΠ
Αττικής χωρίς να καταλήξουν σε μία τελική απόφαση. Στο μεταξύ
αποφασίστηκε να παρακολουθήσουν την επόμενη ΕΥΠ στις 20 Δεκεμβρίου για
να έχουν εικόνα κ να βοηθηθούν σε αυτή την απόφαση.

Μεμονωμένες ομάδες στην ΕΥΔ
Μετά από τις αναφορές των μεμονωμένων ομάδων ακολούθησε συζήτηση για
την ανάγκη που δημιουργείται όλες οι ομάδες καθώς κ οι καινούργιες ομάδες
που ξεκινάνε, αν είναι δυνατόν, να ανήκουν σε μία ΕΥΠ προκειμένου να
ακούγονται κ να παίρνουν ενεργά μέρος στις αποφάσεις που αφορούν το ΝΑ
στο σύνολό του. Τοποθετήθηκαν πολλά μέλη της συντονιστικής για αυτό το
θέμα, όπου με βάση την Πρώτη Παράδοση τονίστηκε πόσο σημασία έχει αυτή
η συζήτηση να συνεχιστεί. Οι αντιπρόσωποι των μεμονωμένων ομάδων που
παραβρίσκονταν σε αυτή την ΕΥΔ εξέφρασαν τις συνειδήσεις των ομάδων που
αντιπροσωπεύουν. Μέσα από την συζήτηση προέκυψαν κάποια παράπονα
που υπάρχουν, αλλά το σημαντικότερο ήταν η διάθεση για ενότητα.
Εξηγήθηκε από μέλη της συντονιστικής, ότι δημιουργούνται προβλήματα
διαδικασίας όταν ομάδες εκτός Δομής, ζητάνε βοήθεια για οποιοδήποτε λόγο
από την ΕΥΔ. Η ΕΥΔ δεν έχει την δύναμη να δίνει εντολές, έτσι αναγκάζεται να
τις παραπέμπει πίσω στις υποεπιτροπές των ΕΥΠ στις οποίες αυτές αρχικά
αρνούνται να συμμετέχουν. Σχετικά με αυτό εκφράστηκε η άποψη, οι ομάδες
που επιλέγουν να μην συμμετέχουν στην ΕΥΠ, αλλά να παρευρίσκονται στην
ΕΥΔ, να γνωστοποιούν στο Σώμα με επιχειρήματα, τους λόγους για τους
οποίους καταλήγουν σε μια τέτοια απόφαση. Με αυτό το τρόπο, ειπώθηκε,
ότι θα αποφύγουμε από τη μια να γίνει η ΕΥΔ απάγκιο ‘’κατατρεγμένων’’
ομάδων, κι από την άλλη θα δίνεται στο Σώμα η ευκαιρία να βοηθήσει στην
επίλυση των οποιωνδήποτε προβλημάτων μπορεί να εκφραστούν. Προτάθηκε
να συνταχθούν πιθανόν 3 ερωτήσεις που θα απαντάει διαδικαστικά κάθε
ομάδα που αρνείται να συμμετέχει σε ΕΥΠ, αλλά θέλει να συνδέεται κ να
αναφέρεται στην ΕΥΔ. Αυτό θα βοηθούσε κ τις ίδιες τις ομάδες να ξέρουν για
πιο λόγο βρίσκονται στην ΕΥΔ κ όχι στην ΕΥΠ. Η αναπληρώτρια συντονίστρια
θύμισε σε όλους ότι υπάρχει ήδη ειλημμένη απόφαση ότι οι ομάδες αυτές, αν
κ παρευρίσκονται στην ΕΥΔ δεν έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος (ψήφο)
στη λήψη αποφάσεων. Αν θέλουν δηλαδή να παίρνουν ουσιαστικά μέρος στις
αποφάσεις που αφορούν το ΝΑ στο σύνολό του, αυτό μπορεί να εκφραστεί
μόνο μέσα από τις ΕΥΠ που έχουν την εμπιστοσύνη των ομάδων να ψηφίζουν
στην ΕΥΔ. Δεν πάρθηκε κάποια απόφαση κ η συζήτηση έμεινε ανοικτή για το
μέλλον.
Τέθηκε αόριστα η ερώτηση από κάποιο μέλος για ομάδες ΝΑ που έχουν
δημιουργηθεί στην Κύπρο, εάν θα μπορούσαν να προσαρτηθούν στο
Διαμέρισμα της Ελλάδας κ η απάντηση ήταν ομόφωνα θετική.

Αναφορά Ιστοσελίδας κ η νέα επιτροπή ΔΣΔ
Τα μέλη της ιστοσελίδας έχουν κάνει 3 ομάδες εργασίας. Έγινε η μεταφορά
των παλαιών δεδομένων στο νέο site του ΝΑ το οποίο είναι ήδη σε
λειτουργία. Στο καινούργιο site αναρτάται καθημερινά πλέον κ το κείμενο της
ημέρας από το Μόνο για Σήμερα. Ξαναδημιουργήθηκε η δυνατότητα
επικοινωνίας email με το κοινό, όπως υπήρχε παλαιότερα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: na.greece@gmail.com. Σχετικά με αυτό η ιστοσελίδα ζήτησε να
αγοραστεί κάρτα SIM κ κινητό στο όνομα του ΝΑ, για να σταματήσουν τα μέλη
να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους τηλέφωνα για αυτή την υπηρεσία. Αυτό
το νούμερο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από διάφορες επιτροπέςυποεπιτροπές σαν τηλέφωνο αναφοράς για τους διάφορους ηλεκτρονικούς
λογαριασμούς (email) που στήνονται για το ΝΑ. Έτσι θα αποφύγουμε όταν π.χ.
μια υποεπιτροπή στήνει ένα λογαριασμό στο gmail να πρέπει να δίνει κάποιο
μέλος το προσωπικό του τηλέφωνο για τη διαδικασία verification, κι όταν
αργότερα το μέλος αφήνει την υπηρεσία να διακινδυνεύουμε να χαθεί ή να
χάνεται η διεύθυνση κ μετά να πρέπει να στηθεί ξανά από την αρχή. Πολλά
μέλη έδωσαν την εμπειρία τους κ στο τέλος αποφασίστηκε ότι κ αυτό το θέμα
θα λυθεί μετά την δημιουργία καινούργιου καταστατικού καθώς η δυσκολία
παραμένει στην αγορά του τηλεφώνου/sim στο όνομα του ΝΑ.
Τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν τρόπους για την καλύτερη κ έγκαιρη
ενημέρωση της ιστοσελίδας όσον αφορά τις αλλαγές που κάνουν οι διάφορες
ομάδες στις συγκεντρώσεις τους. Προτάθηκε να σταλεί στις ομάδες μια
σχετική φόρμα για να επικοινωνούν τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν. Μια
άλλη πρόταση ήταν να οριστούν δύο συγκεκριμένες ημέρες στην εβδομάδα
για να γίνονται οι ενημερώσεις των αλλαγών. Άλλη πρόταση ήταν οι
ενημερώσεις αυτές να γίνονται 72 ώρες πριν. Τελικά αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί έκτακτη ομάδα εργασίας για να δημιουργηθούν οι
καθοδηγητικές γραμμές αυτής της υπηρεσίας.
Ο συντονιστής της ιστοσελίδας μάς υπενθύμισε ότι η υπηρεσία του φτάνει
στο τέλος της κ ότι στην επόμενη ομάδα εργασίας θα γίνουν εκλογές για τη
διαδοχή του.
Ομάδα εργασίας πραγματοποιείται κάθε τελευταίο Σάββατο του μήνα κ είναι
ανοιχτή για κάθε μέλος που ενδιαφέρεται να συμμετέχει αφού επικοινωνήσει
με το info@na-greece για να του δοθεί το link.

Στη συνέχεια συζητήθηκε η πρόταση της υποεπιτροπής ιστοσελίδας να
αποτελέσει τμήμα των Δημοσίων Σχέσεων Διαμερίσματος ούτως ώστε να
υπάρχει καλύτερη συνεργασία κ αποτελεσματικότητα. Οι εκπρόσωποι που
συμμετείχαν στη συζήτηση για την δημιουργία καθοδηγητικών γραμμών για
την ΔΣΔ εξήγησαν ότι μέχρι να παρουσιαστούν για έγκριση αυτές οι
καινούργιες καθοδηγητικές γραμμές στην επόμενη ΕΥΔ είναι κάπως πρόωρο
να μιλήσουμε κ να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή για το πώς οι διάφορες
υποεπιτροπές του ΝΑ θα αντιπροσωπεύονται ή θα ανήκουν σε αυτή την
επιτροπή, αφού αυτή ακόμα βρίσκεται σε στάδιο ζύμωσης.
Η ΕΥΠ Αττικής τόνισε την ανάγκη οι έμπιστοι υπηρέτες που επιλέγουμε για
θέσεις που εκπροσωπούν το ΝΑ στο σύνολό του, όπως εκπρόσωποι EDM κ
μέλη της υπό δημιουργία ΔΣΔ, να προέρχονται από ομάδες που συμμετέχουν
στην Δομή Υπηρεσιών ώστε να σιγουρέψουμε ότι θα αντιπροσωπεύουν τη
συνείδηση του μεγαλύτερου συνόλου του ΝΑ.
Ακολούθησε συζήτηση που συμμετείχαν πολλοί από τους παρευρισκόμενους
με συμπέρασμα ότι ήδη υπάρχουν οι προδιαγραφές προστασίας για την
εκλογή αυτών των θέσεων εφόσον αποφασίζονται στην ΕΥΔ, στην οποία
ψηφίζουν στην ουσία μόνο οι ΕΥΠ εκπροσωπώντας τις ομάδες που τις
απαρτίζουν.
Ο συντονιστής θύμισε ότι υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία του ΝΑ για το πώς
επιλέγουμε κ εκλέγουμε έμπιστους υπηρέτες για τέτοιες θέσεις. Επίσης ότι οι
υποψήφιοι στο παρελθόν έχουν προταθεί από ΕΥΠ, από μεμονωμένες ομάδες
ή είναι αυτό-προτεινόμενοι. Το κριτήριο για την εκλογή τους δεν είναι από
που προέρχονται αλλά κατά πόσο έχουν τις ικανότητες κ τις διαφορετικές
δεξιότητες που απαιτούνται για να διεκπεραιώσουν την κάθε υπηρεσία που
θα τους ανατεθεί.

Αναφορά Μεταφραστικού
Η νέα μετάφραση του Οδηγού Βημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα
στο επόμενο δίμηνο, καθώς βρίσκεται στη μέση περίπου του 12 ου Βήματος.
Στην συνέχεια θα αποφασιστεί το επόμενο project που θα αναλάβει η
υποεπιτροπή για μετάφραση.

Αναφορά Ταμείου
Λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις των εκπροσώπων κ των άλλων
μελών κ αντιπροσώπων της συντονιστικής επιτροπής, τα έξοδά μας έχουν
μειωθεί αισθητά. Αφού έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί κ τα έξοδά μας, εκτός
των τελευταίων δύο ενοικίων της Ορφανίδου κ αφού πήραμε τις
συνεισφορές: 30 ευρώ από την ομάδα της Βάθης, 800 ευρώ από την ΕΥΠ Β.Ε.
κ 1,000 από την ΕΥΠ Αττικής το υπόλοιπο στο ταμείο αυτή τη στιγμή είναι
3,372 ευρώ. Αφού πληρωθεί το ενοίκιο, στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε στα
3,272 ευρώ. Η ομάδα του Ταύρου έχει επικοινωνήσει ότι πρόκειται να
συνεισφέρει 300 ευρώ.
Η ταμίας ενημέρωσε ότι επειδή χρησιμοποιεί τον προσωπικό της λογαριασμό,
για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα ανώτερης φορολογικής κλίμακας, μετά
από συνεννόηση μοίρασε τα 4,000 ευρώ του μαξιλαριού του Πανελλαδικού
Συνεδρίου στους λογαριασμούς των άλλων δύο μελών του ταμείου, Δημήτρη
κ την Τόνια Σ.
Έχουμε λάβει ένα πρόστιμο από την εφορία για 100 ευρώ το οποίο έχει σταλεί
στην λογίστρια για να διευκρινιστεί από που προέρχεται.
Αποφασίστηκε να συνεισφέρουμε 400 ευρώ στο EDM.

Εκλογές
Ακολουθήθηκε η διαδικασία κ εκλέχθηκε ως νέα αναπληρωτής γραμματέας η
Μόνικα με δέσμευση για 4 χρόνια (2 χρόνια ως αναπληρώτρια κ 2 χρόνια ως
γραμματέας).

Το Συνέδριο Γυναικείου Ενδιαφέροντος κ η ονομασία του
Η συντονίστρια του συνεδρίου ανέφερε ότι διοργανώσεις τέτοιων συνεδρίων
ειδικού ενδιαφέροντος είναι κάτι σχετικά καινούργιο κ αναφέρθηκε για την
ιστορία σε ένα συνέδριο γυναικείου ενδιαφέροντος που έγινε με μεγάλη
επιτυχία στην Αγγλία, που διοργανώθηκε από μία γυναικεία ομάδα, χωρίς να
περάσει από ΕΥΠ ή ΕΥΔ. Υπογράμμισε δηλαδή ότι ούτε κ σε άλλες χώρες

υπάρχουν καθοδηγητικές γραμμές για τέτοιες διοργανώσεις ακόμα. Τόνισε ότι
όλα τα μέλη της επιτροπής διοργάνωσης είναι πρόθυμες να ακούσουν
οποιαδήποτε ένσταση υπάρχει κ να βοηθήσουν ώστε να ικανοποιηθούν όποια
διαδικαστικά κενά μπορεί να έχουν παρατηρηθεί.
Στην συνέχεια διάβασε την ανακοίνωση των μελών της διοργάνωσης σχετικά
με τις ενστάσεις που υπήρξαν για την διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Η πρόθεση αυτής της δράσης/συνεδρίου είναι η μεταφορά του μηνύματος κ η
ενότητα. Τα μέλη αποφάσισαν ότι ήταν σημαντικό να πραγματοποιηθεί μέσα
στην περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων που είναι δύσκολη για πάρα
πολλά μέλη. Η ιδέα γεννήθηκε τον Μάρτιο στους κόλπους της γυναικείας
ομάδας από μέλη που είχαν υπηρεσία τότε. Εγκρίθηκε τελικά να προταθεί
στην ΕΥΔ σαν ιδέα της γυναικείας ομάδας στην ομάδα εργασίας του
Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς η γραμματέας της γυναικείας που ήταν να φέρει την
πρόταση στην προηγούμενη ΕΥΔ του Σεπτεμβρίου, δεν μπόρεσε για
προσωπικούς λόγους να παραστεί. Επικοινώνησε όμως με τον εκπρόσωπο της
ΕΥΠ, ο οποίος το μετέφερε στην ΕΥΔ σαν ιδέα που υπήρχε. Στις 20
Σεπτεμβρίου στάλθηκε ένα email με την ανακοίνωση έναρξης σύστασης
επιτροπής συνεδρίου να ορίζεται για τις 4 Οκτωβρίου στο zoom link της
γυναικείας ομάδας της Πλάκας. Έκτοτε τα μέλη βρίσκονταν κάθε Κυριακή
διαδικτυακά στις 5 το απόγευμα. Σχηματίστηκε πολυμελής επιτροπή με την
συμμετοχή πολλών νεοφερμένων. Ομιλήτριες ζητήθηκαν από γυναικείες
ομάδες όλης της Ελλάδας. Για αυτό το λόγο, επειδή δηλαδή θα είχε ομιλήτριες
απ΄ όλη την Ελλάδα κ θα μπορούσαν να συνδεθούν μέλη από όλα τα μέρη της
Ελλάδας θεώρησαν ότι το συνέδριο ήταν Πανελλαδικό. Με αυτό το σκεπτικό
θεώρησαν επίσης ότι θα έπρεπε να παρουσιαστεί για έγκριση στην επόμενη
ΕΥΔ που είναι η παρούσα, κ όχι να περάσει μέσα από την ΕΥΠ. Με την ΕΥΠ
υπήρχε έτσι κι αλλιώς επικοινωνία γιατί συζητούσαν να χρησιμοποιηθεί το
link της ΕΥΠ.
Στο τέλος κατέληξε με τα εξής λόγια:
Σαν επιτροπή βρισκόμαστε εδώ για να πάρουμε την εμπιστοσύνη σας.
Σίγουρα βιαστήκαμε σε κάποια πράγματα κ κάποια άλλα δεν έγιναν σύμφωνα
με τη σωστή διαδικασία. Έχει γίνει όμως πολύ δουλειά. Στο συνέδριο
υπάρχουν 19 συντονίστριες. Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 ομάδες με δύο
συντονίστριες για κάθε ομάδα κ 19 ομιλήτριες, παλαιότερα κ νεότερα μέλη.
Ξέρουμε ότι υπάρχουν γυναίκες κ κοπέλες από την επαρχία που το θέλουν κ

το περιμένουν. Το συνέδριο είναι κλειστό για επισκέπτες εκτός ΝΑ. Εννοείται
βέβαια ότι βάσει των παραδόσεων άντρες μέλη είναι ευπρόσδεκτοι.
Εφόσον υπάρχει πρόβλημα με τον χαρακτηρισμό του συνεδρίου ως
Πανελλήνιο, η συντονίστρια πρότεινε να ονομαστεί Διαδικτυακός
Μαραθώνιος Γυναικείου Ενδιαφέροντος ώστε να πραγματοποιηθεί κ να μην
χαθεί τόση δουλειά που έχει ήδη γίνει. Διαφορετικά θα έπρεπε να αναβληθεί.
Ο αντιπρόσωπος της ιστοσελίδας χαιρέτησε την διοργάνωση κι ενημέρωσε ότι
αρχικά η ανακοίνωση γι’ αυτό το συνέδριο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα, αλλά
ότι στην συνέχεια τα μέλη βρέθηκαν σε αμηχανία κι αναγκάστηκαν να το
κατεβάσουν όταν ενημερώθηκαν ότι υπήρξε προβληματισμός για την
διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον χαρακτηρισμό του ως Πανελλήνιο.
Ορμώμενος από αυτό το γεγονός ζήτησε στο μέλλον οι αιτήσεις για ανάρτηση
σχετικών εκδηλώσεων να έρχεται από τις ΕΥΠ ή από τις ΕΥΔ για να
αποφεύγονται τέτοιες παρεξηγήσεις.
Ακολούθησαν κάποιες ερωτήσεις κ έγινε λεπτομερής παρουσίαση της
διοργάνωσης κ του προγράμματος από την συντονίστριά, τονίζοντας κ πάλι
ότι οι ομιλήτριες προέρχονται απ’ όλη την Ελλάδα.
Η γραμματέας της γυναικείας ζήτησε συγνώμη για την απουσία της από την
προηγούμενη ΕΥΔ, αν κ είπε ότι η τελική απόφαση για τη διεξαγωγή του
συνεδρίου πάρθηκε λίγο μετά την ΕΥΔ.
Ακούστηκαν πολλές απόψεις, μεταξύ άλλων:
Ο αντιπρόσωπος ΕΥΠ Αττικής εξέφρασε την ανησυχία του κατά πόσο η
ανάρτηση στην ιστοσελίδα εξασφαλίζει ότι δεν θα μπουν επισκέπτες εκτός
ΝΑ. Ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος Β.Ε. είπε ότι ως άντρας αισθάνθηκε
αποκλεισμένος από την διαδικασία. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος στο EDM
χαιρέτισε θερμά αυτή την προσπάθεια κ είπε ότι αντίστοιχα συνέδρια ειδικού
ενδιαφέροντος (ανδρικά, ΛΟΑΤΚΙ, κλπ) διοργανώνονται σε πολλές άλλες
χώρες. Διευκρίνισε ότι το θέμα που έχει παρουσιαστεί έχει μία πνευματική
διάσταση όσον αφορά την μεταφορά του μηνύματος κ μία πρακτική διάσταση
όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κ υπενθύμισε ότι με τους
τρέχοντες περιορισμούς βρισκόμαστε σε ένα νέο περιβάλλον όπου
καλούμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας για την μεταφορά του μηνύματος
με νέες δράσεις που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Πάνω σε αυτό συμφώνησαν
πολλά μέλη για το πόσο μεγάλη σημασία έχει να ακολουθούνται οι

διαδικασίες, έτσι ώστε στο μέλλον τέτοιες πρωτοβουλίες να περνάνε μέσα
από κάποια ΕΥΠ ή ΕΥΔ. Ο αντιπρόσωπος Β.Ε. ζήτησε τα πρακτικά του
συνεδρίου.
Στο τέλος αφού συμφωνήθηκε ομόφωνα ότι ο χαρακτηρισμός Πανελλήνιο δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή δεν ακολουθήθηκαν οι σωστές διαδικασίες,
σαν ιδέα κ πρωτοβουλία χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό απ΄ όλους τους
παρευρισκόμενους κι αποφασίστηκε να προχωρήσουμε στην διεξαγωγή του
συνεδρίου με την ονομασία «Ποτέ Μόνη – Ποτέ Ξανά» - Διαδικτυακός
Μαραθώνιος Γυναικείου Ενδιαφέροντος Ναρκομανών Ανωνύμων κ φυσικά να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Όλοι συμφώνησαν επίσης ότι όποιες παραλήψεις
ή προβλήματα παρουσιάστηκαν σε αυτή τη διοργάνωση, καλό είναι να
καταγραφούν έτσι ώστε να μας χρησιμεύσουν σαν εμπειρία για μελλοντικές
διοργανώσεις κ δράσεις.
(Σημείωση: Ο Μαραθώνιος πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Δεκεμβρίου με
μεγάλη επιτυχία)

Κλειστές κάμερες στις διαδικτυακές συγκεντρώσεις κ ανωνυμία
Το θέμα αυτό το εισηγήθηκε η αναπληρώτρια συντονίστρια της ΕΥΔ, η οποία
αφού ξεκαθάρισε ότι η πρόθεσή της είναι να γίνει συζήτηση κ ζύμωση για να
μεταφερθεί στις ομάδες κι όχι για να καταλήξουμε σε μία απόφαση, εξήγησε
ότι πιστεύει ότι οι κλειστές κάμερες είναι αντίθετες με τις Παραδόσεις μας
διότι δεν εξασφαλίζουν την ανωνυμία των μελών, καθώς πίσω από κλειστά
παράθυρα θα μπορούσε να βρίσκεται ο οποιοσδήποτε, καλοπροαίρετος ή
κακοπροαίρετος επισκέπτης - μη μέλος της αδελφότητας. Επεσήμανε ακόμα
ότι είναι δύσκολο κάποιος να μοιράζεται μπροστά σε μια μαύρη οθόνη κ ότι
πιστεύει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δύο μέτρα κ δύο σταθμά. Γι’ αυτό το
λόγο στις διαδικτυακές ομάδες θα έπρεπε να ισχύει ότι ισχύει για τις φυσικές.
Με την ίδια προσοχή που δίνουμε δηλαδή στη στάση μας κ την συμπεριφορά
μας σε μια φυσική ομάδα, με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να φερόμαστε κ σε
μια διαδικτυακή. Τελείωσε την εισαγωγή της λέγοντας ότι «αν θέλουμε να
δώσουμε το μήνυμα, θα πρέπει να γίνουμε το μήνυμα».
Την συζήτηση άνοιξε ο αντιπρόσωπος Β.Ε. Αφού συμφώνησε ότι είναι καλό να
συζητηθεί αυτό το θέμα, παρέθεσε διάφορες πρακτικές που διαμορφώνονται
μέσα σε αυτό το καινούργιο περιβάλλον συγκεντρώσεων. Μας θύμισε ότι πριν

το lockdown, διαδικτυακά υπήρχε το Recovery Greece που λειτουργούσε μόνο
με κλειστές κάμερες. Στην ομάδα της Καλαμαριάς προτείνεται όταν ένα μέλος
μοιράζεται να έχει ανοιχτή την κάμερα. Σε πολλές ομάδες παρουσιάζονται
μέλη χωρίς όνομα ή με ένα νούμερο ή κωδικό ή τη μάρκα της συσκευής τους.
Στην ομάδα της Λαοδηγήτριας αυτό αποτέλεσε μεγάλο θέμα με κάποιο μέλος
που αρνήθηκε πεισματικά να προσθέσει το όνομά του κ αναγκάστηκαν να τον
βάλουν σε waiting room. Πολύ βοήθεια έχει προσφέρει το φυλλάδιο από το
Παγκόσμιο Γραφείο για την διαδικτυακή συμπεριφορά κ πρακτική που έχει
προωθηθεί σε όλες τις ομάδες της Β.Ε. κ έχει υπάρξει οδηγός για πολλά
σχετικά εργαστήρια που έχουν γίνει.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος είπε ότι ακριβώς επειδή η κατάσταση που ζούμε
είναι πρωτόγνωρη, είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί μονόπλευρα σε αυτό
το θέμα. Συνδεόμαστε μέσα από τα σπίτια μας ή ακόμα κ από την δουλειά
μας κ πολλές φορές οι συνθήκες ή/και ο χώρος (οικογένεια, παιδιά,
σύντροφοι ή συνάδελφοι εκτός ΝΑ) δεν μάς επιτρέπουν να έχουμε ανοιχτή
την κάμερα. Όσον αφορά την ανωνυμία τόνισε ότι σύμφωνα με τον Οδηγό,
ακόμα κ όταν μοιραζόμαστε σε μια φυσική ομάδα δεν υπάρχει
εμπιστευτικότητα. Οποιοσδήποτε μπορεί να ηχογραφεί κρυφά ή να
επαναλάβει αυτά που άκουσε. Δεν μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε
καινούργιες προϋποθέσεις για τις διαδικτυακές ομάδες που ούτε καν στις
φυσικές δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Το διαδίκτυο επιπρόσθετα είναι
ανοιχτό σε συμπεριφορές ghosting (όταν μπαίνουν εξωτερικά πρόσωπα για να
διαταράξουν ηθελημένα) ή hackers. Κατέληξε ότι δεν μπορούμε να φέρουμε
τα πάντα στα μέτρα μας για να είμαστε σίγουροι κ βέβαιοι ότι
περιχαράσσεται η ανωνυμία των μελών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε,
έχοντας στο νου μας όλα αυτά, είναι να προστατεύουμε την προσωπική μας
ανωνυμία μέσα από αυτά που μοιραζόμαστε, με το να συγκεντρωνόμαστε
στην όσον το δυνατό πιο ξεκάθαρη μεταφορά του μηνύματος. Επίσης,
σημείωσε ότι άλλο πράγμα είναι η ανωνυμία κι άλλο η εμπιστευτικότητα.
Ο αντιπρόσωπος της ΕΥΠ Αττικής αφού παρατήρησε ότι ακόμα κ σε αυτή την
ΕΥΔ κάποιοι είχαν κλειστές τις κάμερές τους, είπε ότι πιστεύει ότι ο μόνος
τρόπος για να εξασφαλίσει κάποιος απόλυτα την ανωνυμία του είναι να έχει
κλειστή την κάμερα. Δυστυχώς μετά χάνεται η επαφή που επιδιώκουμε.
Συμφώνησε κι αυτός στην ανάγκη αυτής της συζήτησης για τη διαμόρφωση
συνείδησης του κάθε μέλους κι όχι για να πάρουμε συνολικές αποφάσεις.
Τέλος έθεσε την σχέση κάμερας/ανωνυμίας από μια διαφορετική σκοπιά,

λέγοντας ότι ο ίδιος επιλέγει να έχει την κάμερά του ανοιχτή γιατί αυτό τον
βοηθάει να είναι πιο συνειδητός γι’ αυτά που μοιράζεται.
Η εκπρόσωπος είπε ότι αυτό το θέμα έχει να κάνει με την συνείδηση της κάθε
ομάδας. Η στάση των μελών με ανοιχτές κάμερες (το αν τρώνε, είναι
ξαπλωμένοι, καπνίζουν, κλπ) κάποιους τους ενοχλεί κ κάποιους άλλους όχι.
Είπε ότι στο δικό της homegroup προτείνουν στα μέλη να έχουν τις κάμερές
τους ανοιχτές, εάν κ εφόσον μπορούν, όταν μοιράζονται. Υπάρχουν άλλες
ομάδες στις οποίες δεν επιτρέπεται να συμμετέχεις αν δεν είναι ανοιχτή η
κάμερά σου. Η ανωνυμία είπε ότι, έτσι κι αλλιώς, δεν γίνεται να εξασφαλιστεί
αφού στο ΝΑ, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν παρέχεται ασυλία.
Ο αντιπρόσωπος Αιγαίου συμφώνησε ότι η επαφή είναι καλύτερη με ανοιχτές
κάμερες, ειδικά αν είσαι απομονωμένος σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος
όπως είναι πολλά από τα μέλη της ΕΥΠ Αιγαίου, παρόλα αυτά το μήνυμα
μεταφέρεται είτε με κλειστές, είτε με ανοιχτές κάμερες.
Ο αντιπρόσωπος της ιστοσελίδας, είπε ότι από την στιγμή που αναρτώνται τα
link των ομάδων στην ιστοσελίδα, ο καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει,
είτε είναι μέλος, είτε όχι. Από εκεί κ πέρα η ευθύνη της ανωνυμίας περνάει
στις ομάδες κ τους εκάστοτε συντονιστές. Στις περισσότερες ομάδες αν
κάποιο μέλος δεν μπορεί να αλλάξει ή προσθέσει το όνομά του, παίρνει
βοήθεια από τον host ή cohost της ομάδας. Έθεσε ένα ερώτημα νομικού
χαρακτήρα για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως ΝΑ στην περίπτωση που
κάποιος καταγράψει κάποιο πρόσωπο/μοίρασμα κ μετά το δημοσιεύσει, π.χ.
στο youtube. Αν θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε κάποιο κείμενο στην
ιστοσελίδα που να βασίζεται σε κάποιο νόμο για την προστασία προσωπικών
δεδομένων, απαγορεύοντας την ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση, που να
προστατεύει τα μέλη από κάτι τέτοιο.
Ο νέος αναπληρωτής αντιπρόσωπος Β.Ε. πρότεινε σαν μια έξτρα προφύλαξη
την χρήση του waiting room έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στον host/co-host
να τσεκάρουν ποιοι μπαίνουν στην ομάδα.
Ένα μέλος έφερε στη συζήτηση παραμέτρους που δεν είχαν αναφερθεί. Τι
κάνει ένα μέλος που μπορεί η κάμερα του να έχει χαλάσει κ δεν έχει χρήματα
να αγοράσει καινούργια? Πώς ξέρουμε ότι κάποιος δεν έχει συνδέσει την
οθόνη του laptop του, στην οποία παρουσιάζεται μόνος του, με την οθόνη

μιας τηλεόρασης σε κάποιο άλλο χώρο όπου παρακολουθούν κρυφά πολλοί
άλλοι άνθρωποι?
Η αναπληρώτρια συντονίστρια δήλωσε ικανοποιημένη από αυτήν την
συζήτηση κ ζύμωση που έγινε. Είπε ξανά ότι είναι σημαντικό αυτοί οι
προβληματισμοί σχετικά με την αρχή της ανωνυμίας, να μεταφερθούν στα
μέλη των ομάδων για να βοηθηθούν στο να σχηματίσουν την δική τους
συνείδηση γι΄ αυτό το θέμα.
Ο συντονιστής της ΕΥΔ συνόψισε ότι δεν υπάρχει μια απόλυτη αλήθεια ή
κριτήριο το οποίο να ισχύει ανά πάσα στιγμή. Όπως προέκυψε κ από τα
μοιράσματα των μελών, η ανωνυμία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί στο
διαδίκτυο, όπως δεν μπορεί να εξασφαλιστεί κ στις φυσικές ομάδες,
δεδομένου ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει στις συγκεντρώσεις μας. Αν κ δεν
μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε την ανωνυμία, αυτό που μπορούμε να
κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να την σεβαστούν. Όσον
αφορά τις κάμερες, η χρήση τους απ΄ ότι φαίνεται διαμορφώνεται από τις
διαφορετικές ανάγκες του κάθε μέλους ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο μέλος που
μπαίνει σε μια ομάδα με ανοιχτή κάμερα, κάποια άλλη στιγμή την κλείνει
γιατί του το επιβάλλουν οι συνθήκες γύρω του. Δεν υπάρχει ένας κοινός
παρονομαστής που να εξασφαλίζει ότι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι κ
καλυμμένοι. Επομένως η χρήση της κάμερας λογικό είναι να είναι
προαιρετική.
Η επόμενη ΕΥΔ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Κυριακή 21 Μαρτίου
στις 11:00πμ

