Συνεδρίαση ∆.Σ. ΠΕΣ – 7-3-2015

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στο 9ο Τουρνουά Σκραµπλ Θεσσαλονίκης. Η συνεδρίαση
ξεκίνησε στις 16:45. Παρόντες (κατ’ αλφαβητική σειρά)

∆ιδασκάλου
Καρακόλη
Μιχαήλ
Μουζεβίρης
Πετρόπουλος
Σουντουλίδου
Τοπαλίδης
Φουστέρης

∆ιαπιστώθηκε η σχετική απαρτία. Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος που έθεσε τα
παρακάτω θέµατα προς συζήτηση:

1. Οργανωτικά θέµατα για το Πανελλήνιο

• Ζητήθηκε από τον ΟΣΑΠ η οργάνωση επίσκεψης στο Μουσείο της
Ακρόπολης. Το αίτηµα έγινε δεκτό.
• Ζητήθηκε από τον ΟΣΠ να αναλάβει το δηµιουργικό της αφίσας του. Το
αίτηµα έγινε δεκτό. Έπειτα θα γίνει προσπάθεια από τον Πρόεδρο να σταλεί
για εκτύπωση από Θεσσαλονίκη ει δυνατόν δωρεάν. Ταυτόχρονα,
προσφέρθηκε το µέλος του ∆.Σ. Μιχαήλ ∆ηµήτρης να φέρει προσφορά από
συγγενικό του πρόσωπο. Τονίστηκε από τον Πρόεδρο ότι κάθε προσφορά
είναι δεκτή και πρέπει να κατατεθεί.
• Έγινε κίνηση από τον Πρόεδρο προς τα Ιδρύµατα Μπαµπινιώτη και

Τριανταφυλλίδη – θέλουν να είναι αρωγοί και να µετέχουν στην εκδήλωση.
• Συζητήθηκε στο ∆Σ και προτάθηκε να ζητηθεί από τον κ. Φαναρά (ΟΣΑΠ) να
µεσολαβήσει για να υπάρξει συνάντηση µε τον κ. Μπαµπινιώτη.
• Μέρος του υλικού (µολύβια – κουκούλες – κονκάρδες) βρίσκονται από την
προηγούµενη διοργάνωση στην Πτολεµαΐδα. Ζητήθηκε από τον ΟΣΠ να
καταµετρήσει το υλικό και να δώσει
αναφορά για το τι υλικό διαθέτει η ΠΕΣ
για να δούµε τι άλλο θα χρειαστεί να προµηθευτούµε.
• Ζητήθηκε από τον πρόεδρο, ένα άτοµο από κάθε όµιλο µέχρι την άλλη
Παρασκευή να µαζέψει πιθανές διαµονές για τα ξενοδοχεία του Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος (Divani, Jason Inn, Oscar, Αρίων). Λόγω τουριστικής
σαιζόν
υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να µην υπάρχει διαθεσιµότητα αν δεν κάνουµε
κάποιες προκρατήσεις. Η αναφορά του κάθε οµίλου θα πρέπει να σταλεί προς
τον πρόεδρο. Το αίτηµα έγινε δεκτό.
• Να αναλάβουν Μουζεβίρης – Πετρόπουλος για χρονόµετρα, σκραµπλ και
υλικό που πρέπει να σταλεί από τους οµίλους. Το αίτηµα έγινε δεκτό.
• Ζητήθηκε από τον ΟΣΑΠ πρόταση για πιθανή προεκδήλωση µια – δύο
εβδοµάδες πριν από το Πανελλήνιο, στην προσπάθεια δηµοσιοποίησης –
διαφήµισης του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος και πρόταση σε συγκεκριµένα
άτοµα για εφόρους. Το αίτηµα έγινε δεκτό.

2. Όροι αποδοχής λέξεων

Ο Πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά για την επαφή που είχε µε τα Ιδρύµατα
Μπαµπινιώτη – Τριανταφυλλίδη για θέµατα διευκρινήσεων σε όρους αποδοχής
λέξεων και την αλληλογραφία που αναπτύχθηκε. Έγιναν επαφές για κάποια από τα

παρακάτω θέµατα:
• Τα παραθετικά των επιθέτων
• Ρήµατα παρελθοντικά σε ΑΓΑ
• ∆ιπλή αύξηση του Ε στα παρελθοντικά ρήµατα
Ο Πρόεδρος αναµένει συγκεκριµένη έγγραφη πρόταση για τα παρελθοντικά
ρήµατα µε κατάληξη σε ΑΓΑ µέσα στον µήνα Μάρτιο. Πρότεινε στο σώµα, αν
υπάρχει σαφής και συγκεκριµένη γνωµοδότηση σχετικά µε τους όρους αποδοχής
λέξεων από επίσηµο φορέα – να γίνεται αποδεκτό ως θέσφατο και να ενσωµατωθεί
στους κανονισµούς της ΠΕΣ.
Τον λόγο πήρε η ∆ιδασκάλου Λένα που σηµείωσε ότι κατά τη γνώµη της οι
προτάσεις – γνωµοδοτήσεις αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται θέσφατα
οποιαδήποτε γνωµοδότηση πρέπει να αξιολογείται και να εγκριθεί από την ΠΕΣ.
Αναρωτήθηκε αν οι προτάσεις που έγιναν προς τα ιδρύµατα, ήταν αποφάσεις της
ΠΕΣ ή µήπως πρέπει κάτι από όλα αυτά να αναθεωρηθεί. Επίσης στο θέµα
αναφέρθηκε το µέλος του ∆Σ Σουντουλίδου που αναρωτήθηκε αν υπάρχει η
δυνατότητα να γίνει συγκεκριµένη µελέτη από οµάδα γλωσσολόγων ακόµα και επί
πληρωµή.
Τον λόγο πήραν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος που αναφέρθηκαν στο
παρελθόν για το πόσες φορές συζητήθηκε η αποσαφήνιση των όρων αποδοχής
λέξεων στην ΠΕΣ, ότι υπάρχει συνέχεια στις αποφάσεις της ΠΕΣ και ότι αρµόδιοι για
τους όρους αποδοχής λέξεων είναι οι γλωσσολόγοι που κατέχουν άριστα το όλο
ζήτηµα. Οι γνωµοδοτήσεις τους, αν είναι απόλυτα συγκεκριµένες και σαφείς πρέπει
να ενσωµατωθούν άµεσα στους κανονισµούς χωρίς άλλη συζήτηση.
Το σώµα συµφώνησε στα παραπάνω και αναµένονται οι γνωµοδοτήσεις.

Θα πρέπει στο µέλλον να γίνει ψηφοφορία για το αν πρέπει να
ενσωµατώσουµε νέο λεξικό του Μπαµπινιώτη (∆ – Ε έκδοση). Επίσης ψηφοφορία

για το αν προστεθούν καινούργιες διγράµµατες – τριγράµµατες λέξεις.

3. Θέµατα κανονισµών – και νέων διγράµµατων λέξεων
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος ο οποίος αναφέρθηκε σε κείµενο – προτάσεις που
θα σταλούν στα µέλη του ∆Σ το οποίο θα αναφέρεται σε θέµατα κανονισµών (π.χ.
νέος απλός και κατανοητός κανόνας για την ποινή των ενστάσεων). Επίσης
αναφέρθηκε και στο αίτηµα του Χρ. Τζήµα να προστεθούν 2 διγράµµατες λέξεις στη
λίστα αποδεκτών διγράµµατων λέξεων (ΝΑΥ, ΜΟΙ) που εκ παραδροµής δεν έπαιζαν
όλα αυτά τα χρόνια, αλλά βρίσκονται στην έκδοση του Λεξικού Μπαµπινιώτη
(έκδοση 2005 που είναι το αποδεκτό λεξικό). Η ενηµέρωση θα γίνει µέσω της λίστας
αλληλογραφίας και θα πρέπει να ενηµερωθούν και οι σύλλογοι. Έπειτα τα πιθανά
αιτήµατα θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν εντός του συµβουλίου.

4. Θεσµοθέτηση διοργάνωση διαφόρων Ηµερίδων Βελτίωσης Βαθµολογίας –
Μικρών τουρνουά. Αιτείται η Αθήνα.

Συζητήθηκε πρόταση που κατέβασε ο όµιλος Αθήνας για διοργάνωση µικρών
έκτακτων βαθµολογηµένων τουρνουά, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Το σώµα
ήταν θετικό και ψήφησε υπέρ οµόφωνα µε τις εξής προδιαγραφές:
• Να υπάρχει παρόν µέλος του ∆Σ της ΠΕΣ που θα πιστοποιεί την σωστή
διοργάνωση του µίνι τουρνουά.
• Να εναρµονίζεται πλήρως µε τους κανονισµούς της ΠΕΣ
• Να είναι ενήµερη η ΠΕΣ για το θέµα µια βδοµάδα νωρίτερα
• Να συµµετέχουν όλοι οι βαθµολογηµένοι παίκτες που ενδιαφέρονται (και
εκτός οµίλων)
• Οι διοργανώσεις να είναι είτε συστήµατος ελβετικού είτε ράουντ ρόµπιν.
• Να γίνονται το λιγότερο 6 βαθµολογηµένοι αγώνες για κάθε παίκτη σ’ αυτές

τις διοργανώσεις.

5. Αύξηση αγώνων Πανελληνίου

Τέθηκε το ζήτηµα αύξησης των αγώνων του Πανελληνίου από τον Πρόεδρο.
∆ηλαδή να γίνουν 11 αγώνες στην 1
η
κατηγορία. ∆ιατυπώθηκαν αντιρρήσεις από
Βέροια – Πτολεµαΐδα. Αποφασίστηκε να συζητηθεί το όλο θέµα άλλη στιγµή.

Η συνεδρίαση έληξε στις 17:45.

-Ο- -ΟΠρόεδρος Προσωρινός Γραµµατέας

Τοπαλίδης Παναγιώτης Φουστέρης Νίκος

