Ένα συμπόσιο πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της λέσχης μας
για κάποιο θέμα σοβαρό που απασχολεί την τοπική μας κοινωνία ή για θέμα
της λέσχης μας που πρέπει να παρθεί κάποια απόφαση.
Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν παραγγελίας μιας ομάδας κατοίκων
της περιοχής μας ή απ΄ αλλού και εμείς θα βοηθήσουμε στη διεξαγωγή της
συζήτησης .
Μπορεί κάποιος φορέας να ζητήσει να κάνει το Δ.Σ τη συζήτηση με δείπνο.

Η αναβίωση των συμποσίων των αρχαίων προγόνων μας μέσω των
εξαίρετων πληροφοριών

που

μας

δίνει

ο Αθήναιος

στα βιβλία του

<Δειπνοσοφιστές >.
Στην εφαρμογή της άποψης των Αρχαίων Ελλήνων ότι :
<Τραπέζι χωρίς συζήτηση δεν διαφέρει από τη φάτνη > και φάτνη είναι το
παχνί που τρώνε τα ζώα.
Επίσης < συμπόσιο > μιας και είναι σύνθετος λέξη από την πρόθεση <<συν >>
(=μαζί) και το ουσιαστικό <<πόσης >> ( εκ του πίνω ) άρα = συμπόσιο
σημαίνει να πίνουμε μαζί.
Στη μεγάλη σημασία που έδιναν σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις αφού θα
υπάρχουν όλοι οι κανονισμοί και θα ακολουθούνται στο μέγιστο βαθμό της
σημερινής κατάστασης που ζούμε.
- Τοποθέτηση επισκεπτών σε προμελετημένες θέσεις
-

Αρχή με το <πρόπωμα> κρασί με μέλι , που θα είναι < άκρατο >

-

Πρώτο πιάτο τα ορεκτικά

-

Ακολουθεί ο < αφαλός > του φαγητού

- Στο τέλος επιδόρπιο : μέλι με γιαούρτι
-

Με την ολοκλήρωση του δείπνου ξεκινάει η <οινοποσία > με τον
ορισμό ενός < αρχισυμποσιάρχη > ο οποίος καθορίζει το πόσο θα
έπιναν οι < συνδαιτυμόνες >.

-

Το κυριότερο όμως και το σπουδαιότερο μέρος του συμποσίου
είναι η συζήτηση .

Eχουμε ένα θέμα προς συζήτηση γιατί απασχολεί αρκετούς από τους
συνδαιτυμόνες οπότε και τίθεται σε ψηφοφορία για την αποδοχή ή την
αλλαγή με κάποιο άλλο.
Κατόπιν παίρνουν το λόγο και τοποθετούνται όλοι οι παρευρισκόμενοι
συνδαιτυμόνες με τον δικό τους τρόπο και χωρίς να τους διακόπτει
κανένας με τη σειρά .
Ο Αρχισυμποσιάρχης παρακολουθεί , δίνει τον λόγο στον επόμενο και
επιβάλει την τάξη.
Σε περίπτωση που κάποιος δημιουργήσει πρόβλημα αποβάλλεται από την
αίθουσα για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να πάρει αέρα και να
συνέλθει σε περίπτωση θυμού ή άλλο.

Αφού ακουστούν όλες οι απόψεις και θέσεις και αφού όλοι έχουν
διαμορφώσει άποψη για το θέμα αρχίζουν να κατατίθενται προτάσεις αν
είναι θέμα προς επίλυση και όχι μόνο σχολιασμού.
Οι παρευρισκόμενοι συνδαιτυμόνες πρέπει να είναι στο σύνολο σε μονό
αριθμό για να μην υπάρχει ισοψηφία κατά την ψηφοφορία.
Ετσι λοιπόν εξάγεται κάποιο αποτέλεσμα και αυτό δημοσιοποιείται την
επομένη στη σελίδα μας αλλά παράλληλα γίνετε και κοινοποίηση σε

τυχόν εμπλεκόμενο φορέα ή υπηρεσία ώστε να γνωρίζουν την απόφαση
ενός άλλου φορέα αφού πλέον έχουμε γίνει λέσχη ανεγνωρισμένη από
τους νόμους που διέπουν συλλόγους - οργανισμούς.

