Συνεδρίαση ∆Σ ΠΕΣ 13/6/2015

Παρόντες

Καρακόλη Αναστασία, Μέλος
Μουζεβίρης Γιώργος, Μέλος
Πετρόπουλος Σταύρος, Αντιπρόεδρος
Σουντουλίδου Χρυσούλα, Μέλος
Τζάρα ∆ήµητρα, Μέλος
Τοπάλτση Καίτη, Μέλος
Φουστέρης Νίκος, Γραµµατέας

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 21:30. ∆ιαπιστώθηκε η κατάλληλη απαρτία.

Τον λόγο πήρε ο Γραµµατέας που διάβασε µήνυµα του Προέδρου και αρχικά
καλωσόρισε στο σώµα την ∆ήµητρα Τζάρα που εκπροσωπεί την Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος, Τοπαλίδης Παναγιώτης, έστειλε µήνυµα και καθόρισε κάποια θέµατα
προς συζήτηση και πρότεινε και τα παρόντα µέλη να θέσουν όποια άλλα θέµατα τους
απασχολούν.

Θέµατα ∆Σ

Αξιολόγηση του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος. Το σώµα συµφώνησε ότι το
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα ήταν πολύ πετυχηµένο και από τα καλύτερα που έγιναν,
παρά τα όποια προβλήµατα.

Ηµεροµηνία διεξαγωγής του επόµενου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος. Τέθηκε το
θέµα αν το επόµενο ΠΠΣ θα γίνει την Κυριακή του Θωµά (8/5/2016) ή προς τα τέλη
Ιουνίου (όπως συνηθιζόταν τα πρόσφατα προηγούµενα χρόνια). Τα περισσότερα
µέλη συµφώνησαν ότι η περίοδος της ∆ιακαινησίµου εβδοµάδας είναι βολική, ειδικά
του χρόνου που το Πάσχα είναι αργά (1 Μαΐου). Ο Γραµµατέας Ν. Φουστέρης
πρότεινε να δούµε και άλλες βολικές ηµεροµήνιες όπως π.χ. το τριήµερο του Αγ.
Πνεύµατος. Το µέλος του ∆Σ Γιώργος Μουζεβίρης τόνισε ότι θα πρέπει οι όµιλοι να
έχουν φροντίσει τα εσωτερικά πρωταθλήµατα να έχουν λήξει πριν το Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διοργάνωση (µόνο για του χρόνου)
να γίνει την Κυριακή του Θωµά 8/5/2016.

Επόµενες διοργανώσεις ΠΠΣ. Το µέλος Σουντουλίδου Χρύσα, εκπροσωπώντας και
τα υπόλοιπα µέλη της Αθήνας έθεσε θέµα στο ∆Σ για τα επόµενα Πανελλήνια
Πρωταθλήµατα να γίνονται εναλλάξ σε Θεσσαλονίκη – Αθήνα ή να γίνονται εναλλάξ
στην Αθήνα και σε κάποιο άλλο µέρος της χώρας. Η κ. Σουντουλίδου υποστήριξε ότι
επειδή τα περισσότεροι όµιλοι βρίσκονται βόρεια της χώρας, οι παίκτες της Νότιας
Ελλάδας επιβαρύνονται πολύ και απουσιάζουν από πολλές διοργανώσεις λόγω των
µεγάλων αποστάσεων. Τον λόγο πήρε ο γραµµατέας Ν. Φουστέρης που διαφώνησε
µε την πρόταση τονίζοντας ότι οι διοργανώσεις του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος
είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία για την διάδοση του παιχνιδιού σε διάφορες περιοχές
και ότι υπάρχουν µεγάλες πόλεις δορυφορικά της Αθήνας όπου θα µπορούσαν να
γίνουν επόµενες διοργανώσεις µε πιθανούς πυρήνες παικτών (όπως π.χ. Πάτρα,
Χαλκίδα). Ο Αντιπρόεδρος Πετρόπουλος Σταύρος είπε ότι δεν βλέπει οποιαδήποτε
πρόταση αρνητικά αλλά πρέπει το θέµα να συζητηθεί διεξοδικά. Το σώµα δεν πήρε
κάποια απόφαση και θα πρέπει να συζητηθεί σε επόµενη συνεδρίαση.

Αποδοχή της ∆' Έκδοσης λεξικού Μπαµπινιώτη ως συµπληρωµατικό της

ισχύουσας έκδοσης για να εφαρµοστεί από την νέα αγωνιστική σεζόν.
Συζητήθηκε το θέµα της ένταξης του λεξικού της ∆’ Έκδοσης Μπαµπινιώτη ως
συµπληρωµατικό της ισχύουσας έκδοσης (χωρίς να αναιρείται η Β έκδοση που είναι
αποδεκτή µέχρι τώρα – για λέξεις που τυχόν έχουν αφαιρεθεί από αυτή). Τον λόγο
πήρε ο Γραµµατέας Ν. Φουστέρης που είπε ότι θα πρέπει όλοι οι όµιλοι να
εξασφαλίσουν 100 ευρώ για να αγοράσουν την ∆ έκδοση και θα πρέπει κατά την
εφορία να αναζητούνται οι λέξεις και στο λεξικό Τριανταφυλλίδη και στο λεξικό της
∆’ Έκδοσης Μπαµπινιώτη και στο λεξικό της Β’ Έκδοσης Μπαµπινιώτη. Επίσης
έθεσε το θέµα ότι θα πρέπει να συµπληρωθούν οι τριγράµµατες λέξεις που λείπουν (Β
και ∆ έκδοσης) µαζί µε την ετυµολογία τους στα ήδη υπάρχοντα βοηθήµατα του
Οµίλου Καστοριάς. Το σώµα έκανε οµόφωνα αποδεκτές τις παραπάνω προτάσεις και
εξουσιοδότησε τον γραµµατέα να αναπτύξει την ενηµερωτική αλληλογραφία προς
τους οµίλους.

Καλεντάρι διοργανώσεων σκραµπλ 2015 – 2016. Εκ µέρους του Προέδρου, ο
Γραµµατέας έθεσε το θέµα για την αναλυτική καταγραφή των τουρνουά της επόµενης
αγωνιστικής σεζόν. Τον λόγο πήρε το µέλος Καρακόλη Αναστασία που είπε ότι µέχρι
το τέλος της επόµενης εβδοµάδας θα γνωρίζουµε την τελική ηµεροµηνία της
διοργάνωσης του τουρνουά Βεροίας (µετά τις 15 Σεπτεµβρίου). Υποχρέωση όλων
των οµίλων είναι να έχουν καθορίσει την ηµεροµηνία διεξαγωγής του τουρνουά τους
µε περιθώριο 15 ηµερών µέχρι το τουρνουά της Βέροιας. Το σώµα έκανε οµόφωνα
αποδεκτή την πρόταση και εξουσιοδότησε τον γραµµατέα να αναπτύξει την
ενηµερωτική αλληλογραφία προς τους οµίλους.

Επίσκεψη στην Κρήτη. Συζητήθηκε το θέµα της επίσκεψης µελών του ∆Σ στην
Κρήτη, στον Μανώλη ∆αβραδό για επαφή µε φορείς της περιοχής και εποπτεία
πιθανών χώρων για την διοργάνωση του τουρνουά, µε κάλυψη µέρους των εξόδων

τους για το σκοπό αυτό. Τα παρόντα µέλη εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους για
την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος και για το αν είναι δυνατόν να µεταβεί κάποιος
µέσα στο καλοκαίρι. Θα κοινοποιήσουν πιθανή τους πρωτοβουλία µέσω της λίστας
αλληλογραφίας της ΠΕΣ.

Ταµιακή ενηµέρωση. Ο Ταµίας Ν. Φουστέρης τόνισε ότι σύµφωνα µε την τελευταία
ενηµέρωση που εστάλη σε όλους το ταµειακό απόθεµα είναι περίπου στα 650 € και
ότι επίκειται η πληρωµή της φιλοξενίας της ιστοσελίδας (web hosting) που ανέρχεται
περίπου στα 50 ευρώ, άρα το νέο ταµειακό απόθεµα θα είναι περίπου στα 600 €. Θα
σταλεί ενηµερωτικό µήνυµα σε όλους.

Κάλυψη θέσης Ταµία. Τον λόγο πήρε ο Ν. Φουστέρης που τόνισε ότι θα πρέπει
κάποιος να αναλάβει το ταµείο αφού εδώ και ένα χρόνο παίζει και τον ρόλο του
γραµµατέα και τον ρόλο του ταµία. Ζητήθηκε από τα µέλη να το σκεφτούν και να
θέσουν την υποψηφιότητά τους στην λίστα αλληλογραφίας µέσα στο επόµενο
διάστηµα. Ο νέος ταµίας θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τη νέα αγωνιστική
σεζόν.

Λήξη συνεδρίασης 22:30.

Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραµµατέας
Πετρόπουλος Σταύρος Φουστέρης Νίκος

