5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ
ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Όπως έχουν αντιληφθεί ήδη τα περισσότερα μέλη, είναι αδύνατον να υπάρχει σωστός
συγχρονισμός για να μετακινηθούν σε άλλη πόλη τα μέλη για να συμμετέχουν στο συνέδριο του
κόμματος. Αυτό δείχνει και η συνεχόμενη μείωση συμμετέχοντων σε κάθε συνέδριο.
ΠΡΕΠΕΙ να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία που υπάρχει για να συμμετάσχουν τα μέλη απ’ όπου και
να βρίσκονται χωρίς να τους βάζουμε σε περιττά έξοδα ειδικά την περίοδο της κρίσης.
Η πρόταση μου έχει 2 σκέλη, την οποία προτιμώ το 2ο σκέλος . Αλλά πριν προχωρήσω σε αυτά τα
σκέλη να σημειώσω πως θα ήταν καλό να υπάρξει έστω και σαν δοκιμαστικά από αυτό το συνέδριο
(το 5ο συνέδριο). Και εννοώντας δοκιμαστικά, να τρέχει παράλληλα με το συνέδριο και άμα
θέλουν οι συμμετέχοντες στο συνέδριο να εγκριθεί για να είναι ενεργό για το επόμενο συνέδριο.

1ο ΣΚΕΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ
Άσχετα με ποια πόλη θα γίνεται το συνέδριο (εάν θα συνεχίσει να υπάρχει με αυτό τον τρόπο το
συνέδριο ή κάπως αλλιώς), να μπορούν να μαζεύονται και να συμμετάσχουν ομαδικά από άλλη
πόλη.
Δηλαδή, στο 5ο συνέδριο εάν γίνει π.χ. στον Πειραιά, να μπορούν από την Θεσσαλονίκη να
μαζευτούν σε ένα σημείο στην Θεσσαλονίκη όλοι μαζί και να συνδεθούν μέσω mumble ή skype (ή
οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή) για να συμμετέχουν ομαδικά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να
συνδέονται ανά πόλη τα μέλη και να υπάρχουν συντονιστές που θα καθορίζουν την διαδικασία
(ψηφίσματος-ομιλίας-κλπ).
Επειδή όμως σύμφωνα με το καταστατικό μπορούν να ψηφίζουν μόνο μέλη, θα χρειαστεί να
υπάρχει μια πρόχειρη βάση δεδομένων που να λέει ποιοι μπορούν να ψηφίζουν. Το μέλος θα μπορεί
να ταυτοποιήσει το εαυτό του έχοντας ένα επίσημο έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια
οδήγησης) το οποίο θα το επιδικνύει κατά τον ερχομό του στο μέρος της συγκέντρωσης και
επιβεβαίωση από 1 ή περισσότερα άτομα που θα έχουν μπροστά τους την λίστα με τα έγκυρα μέλη.
Οι επιπτώσεις που θα μπορεί να έχει αυτή η μέθοδος, είναι η διακοπή ίντερνετ κατά την περίοδο
του συνεδρίου.

2ο ΣΚΕΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Αυτή η πρόταση είναι πιο πολύπλοκη. Ακόμα και εάν υπάρχει συγκέντρωση σε ένα σημείο (π.χ.
Πειραιάς) για το Συνέδριο, θα πρέπει να υπάρχει απομακρυσμένη συμμετοχή μελών εφ’ όσον το
επιθυμούν.
Παρακάτω προτείνω τα εξής για να μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτυχώς ένα ηλεκτρονικό
συνέδριο.
1. Για την απομακρυσμένη συμμετοχή μελών σε ομιλίες θα πρέπει να υπάρχει φόρμα
συμμετοχής που θα πρέπει τα ίδια τα μέλη να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους, με deadline
κάποιες ημέρες νωρίτερα ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα του συνεδρίου!

2. Πλατφόρμα ομιλίας (mumble) αλλά και εφεδρικό σε περίπτωση που πέσει ο server του
mumble που μας φιλοξενεί.
3. Πλατφόρμα ψήφισης προσώπων (π.χ. Helios), εδώ μπορεί να ενσωματωθεί η βάση
δεδομένων των μελών (μια βάση δεδομένων χωρίς προσωπικά στοιχεία, παρά μόνο ποιοί
έχουν δικαιώμα ψήφου, και τα στοιχεία εισόδου να είναι ίδια με τις άλλες πλατφόρμες στο
πειρατικό).
4. Πλατφόρμα ψήφισης προτάσεων. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το liquid feedback (εφ’
οσον υπάρξουν προσθήκες στον χρόνο ψήφισης (που πρέπει να είναι σύντομο π.χ. 3-5
λεπτών) ή να υπάρξει μια άλλη πλατφόρμα όπως π.χ. το Loomio, το οποίο σαν πλατφόρμα
είναι πιο απλό με ΝΑΙ-ΟΧΙ-ΠΑΡΩΝ (Το Βέτο μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Βάση δεδομένων: Με τον όρο παραπάνω “Βάση δεδομένων δεν εννοώ την κανονική βάση
δεδομένων του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, αλλά μια εναλλακτική που θα περιέχει το
ονοματεπώνυμο, το email, και τα στοιχεία εισόδου στις πλατφόρμες, των μελών που έχουν
δικαιώμα ψήφου σύμφωνα με το καταστατικό.
Πλατφόρμα ψήφισης προτάσεων: Όποια πλατφόρμα και εάν χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι
εύκολη στην χρήση. Να διαβάζουμε την πρόταση, να μπορούμε να δίνουμε τον απαραίτητο χρόνο
ψήφισης, και να λαμβάνουμε άμεσα το αποτέλεσμα. Το ποιά μέθοδο θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να
εξαρτηθεί από το τι θέλουν τα μέλη. Εδώ για αυτό πρότεινα το Loomio μιας και έχει κάπως
παρόμοιο σύστημα με το όπως ψηφίζαν στα προηγούμενα συνέδρια οι συμμετέχοντες (ΝΑΙΠΑΡΩΝ-ΟΧΙ). Το σύστημα Βέτο (block) που έχει μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε. Έτσι δεν
θα είναι διαφορετικό σύστημα, αλλά αντί να σηκώνουν τα χέρια οι παρευρισκόμενοι στο συνέδριο
θα πατάνε το αντίστοιχο κουμπί στην πλατφόρμα.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Όπως ανέφερα παραπάνω προτιμώ το 2ο σκέλος πρότασης για ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό
συνέδριο. Αλλά σε αυτό το συνέδριο (το 5ο) να τρέχει παράλληλα σαν δοκιμαστικό. Εφ’ όσον όλα
πάνε καλά με την ηλεκτρονικές ψηφοφορίες θα μπορούσε από το επόμενο κιόλας συνέδριο να
δουλεύει ηλεκτρονικά...
Είμαι πρόθυμος να βοηθήσω όσο μπορώ με την σωστή διαμόφωση των πλατφορμών για να είναι
έτοιμες για λειτουργία στο συνέδριο. Θα χρειαστώ όμως προσθήκη των πλατφορμών Helios +
Loomio και βοήθεια από ΙΤ για να μην έχω εγώ πρόσβαση στον server αλλά να μπορώ να τα
τροποποιήσω σε front end ώστε να είναι εύκολο για λειτουργία από τα μέλη.
Πως θα δουλέψει σε αυτό το συνέδριο το δοκιμαστικό σύστημα;
Στο συνέδριο θα υπάρχουν κανονικά οι εκλογές των μελών της Δ.Ε. και Ε.Δ. αλλά θα είναι ενεργό
για κάποιες ώρες το σύστημα Helios, όπου τα μέλη που δικαιούνται να ψηφίζουν θα μπαίνουν από
τις συσκευές τους και θα ψηφίζουν στο Helios. Εδώ θα ψηφίζουν και τα μέλη που έχουν δικαιώμα
ψήφου σε όποια πόλη και εάν βρίσκονται.
Στην ψηφοφορία προτάσεων θα υπάρχουν ενεργές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μιας και θα
είναι δοκιμαστικό και αφού τα μέλη του Συνεδρίου που έχουν ψηφίσει στις προτάσεις για αλλαγή
του καταστατικού, θα μπορούν να μπουν μετά στην πλατφόρμα Loomio ή Liquid Feedback (ή
άλλη, ανάλογα ποια θα έχει ενεργοποιηθεί) και να ψηφίσουν και εκεί ότι ψηφίσαν και ζωντανά στο

Συνέδριο. Μόνο που και εδώ θα υπάρχει συμμετοχή και μελών από άλλες περιοχές της Ελλάδας και
του Εξωτερικού που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στο Συνέδριο.
Άμα οι πλατφόρμες θα συνδεθούν με την βάση δεδομένων των μελών που έχουν δικαιώμα ψήφου
δεν θα χρειάζεται τίποτα άλλο παρά τα μέλη να συνδεθούν κανονικά με τα στοιχεία εισόδου που
έχουν και στις άλλες πλατφόρμες (φόρουμ, wiki, κλπ) του κόμματος πειρατών ελλάδας.
Και σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνδεθεί η βάση δεδομένων αρκεί να υπάρχει μια
πρόσκληση-email προς τα μέλη με δικαιώμα ψήφου να εγγραφούν στις αντίστοιχες εφαρμογές.
Τα αποτελέσματα που θα ισχύουν θα είναι αυτά του Συνεδρίου, μιας και οι πλατφόρμες θα είναι σε
δοκιμαστική λειτουργία για να ισχύσουν από το επόμενο συνέδριο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που υπάρχουν ερωτήσεις ή θέλει η ΔΕ διευκρινήσεις για κάτι είμαι διαθέσιμος
μέσω email, mumble, skype, hangouts, forum, ή όποια άλλη μέθοδο επικοινωνίας επιθυμεί.
Τακλής Χρήστος.

