Πρακτικό 19 / 21.08.2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Τρίτη 30/7/2019 ώρα
23:00 έως και Κυριακή 18/8/2019 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:












1 Υπαγωγή στα αποδεκτά βοηθήματα της "Σύγχρονης Σχολικής Γραμματικής για
όλους" του Γ. Μπαμπινιώτη
2 Υπαγωγή στα αποδεκτά βοηθήματα του "Λεξικού για το Σχολείο και τ ο
Γραφείο" του Γ. Μπαμπινιώτη
3 Υπαγωγή στα αποδεκτά βοηθήματα του "Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής
Γλώσσας" της Ακαδημίας Αθηνών
4 Διασαφήνιση και τροποποίηση του εδαφίου των όρων αποδοχής λέξεων "...οι
λέξεις - όχι της δημοτικής - που απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις δεν
κλίνονται...".
5 Τροποποίηση του εδαφίου των όρων αποδοχής λέξεων "...δεκτές είναι όλες
ανεξαιρέτως οι ξενικές άκλιτες λέξεις (π.χ. ΓΚΟΛ, ΜΠΑΡ, ΤΑΞΙ, ΑΣΑΝΣΕΡ
κλπ.)..."
6 Επιτροπή για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα σκραμπλ στην Ελληνική. Επιλογή
μελών.
7 Επιτροπή για το Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα. Επιλογή μελών.
8 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2020. Επιλογή πόλης και ημερομηνίας.
9 Τμήματα εργασίας. Αντικείμενο, μέλη, επικεφαλής, τρόπος στελέχωσης,
τρόπος λειτουργίας.
10 Προτάσεις Χαράλαμπου Τοπάλογλου (μνημόνιο συνεργασίας Ομίλων Π.Ε.Σ., τροποποίηση καταστατικού Π.Ε.Σ. κλπ.).
11 Συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη και διαπιστώθηκε απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο.
Τα θέματα συζητήθηκαν λεπτομερώς και τα μέλη τοποθετήθηκαν διεξοδικά,
εκφράζοντας πληθώρα διαφόρων προσωπικών θέσεων και απόψεων. Λόγω της
κρισιμότητας της συνεδρίασης, αποφασίστηκε αυτή να παραταθεί χρονικά και μάλιστα
δις. Στην αρχική πρόσκληση σε συνεδρίαση αναφερόταν ως ημερομηνία λήξεως η
5/8/2019. Δόθηκε μία τριήμερη παράταση και αμέσως μετά ακόμη μία δεκαήμερη
παράταση. Ακολούθησε ψηφοφορία από Κυριακή 18/8/2019 ώρα 23:00 έως και Τρίτη

20/8/2019 ώρα 23:00. Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποφασίστηκαν ανά
θέμα τα κάτωθι:


1 Να εισηγηθούμε στους Ομίλους, να εγκριθεί από τις Γενικές τους Συνελεύσεις η
υπαγωγή στα επίσημα αποδεκτά βοηθήματα της «Σύγχρονης Γραμματικής για
όλους» του Γ. Μπαμπινιώτη. Μαζί με την εισήγηση να αποσταλεί στους Ομίλους
και σχετική εμπεριστατωμένη μελέτη.



2 Να εισηγηθούμε στους Ομίλους, να εγκριθεί από τις Γενικές τους Συνελεύσεις η
υπαγωγή στα επίσημα αποδεκτά βοηθήματα του «Λεξικού για το Σχολείο & το
Γραφείο» του Γ. Μπαμπινιώτη. Μαζί με την εισήγηση να αποσταλεί στους
Ομίλους και σχετική εμπεριστατωμένη μελέτη.



3 Να εισηγηθούμε στους Ομίλους, να εγκριθεί από τις Γενικές τους Συνελεύσεις η
υπαγωγή στα επίσημα αποδεκτά βοηθήματα του «Χρηστικού Λεξικού της
Νεοελληνικής Γλώσσας" της Ακαδημίας Αθηνών. Μαζί με την εισήγηση να
αποσταλεί στους Ομίλους και σχετική εμπεριστατωμένη μελέτη.



4 Να εισηγηθούμε στους Ομίλους, να εγκριθεί από τις Γενικές τους Συνελεύσεις η
διασαφήνιση του εδαφίου αυτού. Όσον αφορά τις λέξεις της δημοτικής που
απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις, να εισηγηθούμε τα μεν ουσιαστικά
και επίθετα να κλίνονται κανονικά, τα δε ρήματα μόνο στον χρόνο που δίδεται και
σε όλες τις εγκλίσεις του χρόνου αυτού.



5 Να εισηγηθούμε στους Ομίλους, να εγκριθεί από τις Γενικές τους Συνελεύσεις η
αφαίρεση της λέξης «ταξί» από τα παραδείγματα που δίδονται στον
συγκεκριμένο κανονισμό, καθώς αυτή κλίνεται κανονικά (Γραμματική
Τριανταφυλλίδη 1996, σελ. 255, παράγραφος 598).



6 Προτάθηκαν τα εξής μέλη: Μυρσίνης, Μιχαηλίδου, Ζέρβα, Τοπαλίδης και
Αθανασόπουλος (για βοήθεια σε θέματα προβολής, επικοινωνίας, γραφείου
τύπου). Σε πιο διευρυμένη σύνθεση να εισηγηθούμε να προστεθούν η Εύη
Μητρούση (ως συνεργάτης του κ. Καζάζη) και ο επίτιμος πρόεδρος Δημήτρης
Ντόζης (και με την ιδιότητα του δημοσιογράφου). Εννοείται ότι η κα Μητρούση θα
πρέπει να επανέλθει ως μέλος της Π.Ε.Σ. για να μετάσχει στην επιτροπή...



7 Προτάθηκαν τα εξής μέλη: Μυρσίνης, Μιχαηλίδου, Μήτση, Καρακόλη,
Μαραγκουδάκη, Τοπαλίδης, Μουζεβίρης, Παπαγιαννόπουλος, Γκαλίδη,
Φουστέρης, Χατζησαββίδης.



8 α) Να επιλέξουμε την πόλη που θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
2020. Στην ψηφοφορία ετέθησαν δύο επιλογές, ήτοι Πάτρα και Έδεσσα. Η Πάτρα
έλαβε 7 ψήφους και η Έδεσσα 2 ψήφους και β) Να επιλέξουμε ημερομηνίες για
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2020. Στην ψηφοφορία ετέθησαν δύο επιλογές, ήτοι
από Παρασκευή 1/5/2020 έως Κυριακή 3/5/2020 (τριήμερο Πρωτομαγιάς) και
από Παρασκευή 24/4/2020 έως Κυριακή 26/4/2020 (τριήμερο του Θωμά).

Εγκρίθηκε παμψηφεί (με 9 ψήφους) το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Εκκρεμεί η
ανεύρεση του κατάλληλου χώρου στην Πάτρα, η οποία θα δρομολογηθεί άμεσα
μέσω επιτόπου επίσκεψης μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.
9 α) Να οριοθετηθεί το πλαίσιο λειτουργίας όλων των τμημάτων εργασίας ως
εξής:
Σύνθεση: Τριμελή ή σε κάποιες περιπτώσεις πενταμελή τμήματα. Ο πρόεδρος
(Έφορος τμήματος) θα είναι πάντα μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. Επίσης η πλειοψηφία
των μελών των τμημάτων θα είναι μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (τουλάχιστον 2 στην
τριμελή & 3 στην πενταμελή). Μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, και
άλλα μέλη, ακόμα και εκτός σκραμπλικής κοινότητας, ανάλογα με τα τμήματα (πχ
στο τμήμα Ελληνικής Γλώσσας).
Δημιουργία: Το Δ.Σ. αποφασίζει την δημιουργία των τμημάτων και ορίζει τα μέλη
του. Η θητεία τους μπορεί να είναι ετήσια ή και να συμβαδίζει με τη θητεία του
εκάστοτε Δ.Σ. Το Δ.Σ. στο τέλος της θητείας μπορεί – με απλή πλειοψηφία – να
αντικαθιστά ή να ανανεώνει μέλη των τμημάτων. Αντικατάσταση πριν τη λήξη της
θητείας μπορεί να γίνει, αλλά ειδικά για τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. θα απαιτείται είτε
διευρυμένη πλειοψηφία (2/3) είτε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για
αντικαταστατική δράση, που μπορεί να σημαίνει και ευρύτερα προβλήματα.
Σκοπός: Ανάλογα με το είδος του τμήματος. Θα εισηγείται και θα εκτελεί εργασίες, οι
δυο βασικοί σκοποί που είτε θα γίνονται συνδυαστικά είτε μόνο το ένα από τα δυο.
Π.χ., το τμήμα Ελληνικής Γλώσσας εισηγείται και τις αποφάσεις τις παίρνουν οι Γ.Σ.
των ομίλων. Η Ομάδα Προβολής για παράδειγμα, θα μπορεί να έχει σκοπό την
καθημερινή υλοποίηση εργασιών προβολής της Π.Ε.Σ. εκτός των εισηγήσεων που
θα κάνει κλπ.
Συνεργασία με το Δ.Σ.: Ο πρόεδρος του Τμήματος έχει απευθείας συνεργασία με
τον πρόεδρο της Π.Ε.Σ. και περιοδικά ή όποτε οριστεί, καταθέτει εισηγήσεις στο
Δ.Σ., που εγκρίνει ή καταψηφίζει. Αντίστοιχα, για τμήματα με εργασίες, ο εκάστοτε
πρόεδρός τους, ενημερώνει το Δ.Σ. για το τι έγινε. Τα τμήματα εισηγούνται, το Δ.Σ.
εγκρίνει, τα τμήματα ή το Δ.Σ. ενεργούν.
Προγραμματισμός: Κάθε χρόνο θα γίνεται ετήσιος προγραμματισμός για κάθε
τμήμα, όπου θα τίθενται γενικοί στόχοι (π.χ. ο εντοπισμός άκλιτων λέξεων) ή πιο
συγκεκριμένοι (π.χ. στόχος η έκδοση ενός νέου βοηθήματος στο τέλος ενός έτους).
Απολογισμός: Κάθε χρόνο θα γίνεται στο τέλος (σεζόν ή χρονιάς), ο απολογισμός
κάθε τμήματος, με βάση τον προγραμματισμό του.
Λειτουργία τμημάτων: Τα τμήματα συνεδριάζουν τακτικά ή έκτακτα και μπορούν να
διευρύνουν/εμπλουτίσουν άτυπα τη σύνθεση τους με άλλα μέλη της Π.Ε.Σ. ή μη
(εξωσκραμπλικά), ή απλώς να τα καλέσουν για να διατυπώσουν γνώμη. Μπορούν
ακόμα να απευθυνθούν στα μέλη της Π.Ε.Σ. και να ζητήσουν προτάσεις, να τις
επεξεργασθούν και να τις αξιοποιήσουν ή μη. Όλα κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης
του Δ.Σ..


β) Να προχωρήσουμε στη σύσταση τμημάτων εργασίας ως εξής:
Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (γνωμοδοτήσεις επί γλωσσικών θεμάτων και επί όρων
αποδοχής λέξεων, συνεισφορά μας σε «σκοτεινά σημεία» της καθομιλουμένης).

Τμήμα Ανάπτυξης (δημιουργία νέων ομίλων και η προβολή εντός κι εκτός
Ελλάδας). Σε αυτό να υπάγονται τρεις Ομάδες Εργασίας: Ομάδα Σχολικού σκραμπλ
(ειδικότερα για διοργανώσεις – εκδηλώσεις στα σχολεία), Ομάδα Νεανικού σκραμπλ
(εκδηλώσεις – διοργανώσεις – προβολή σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. και νεανικές ομάδες),
Ομάδα Νέων Ομίλων (προσπάθεια δημιουργίας νέων ομίλων).
Τμήμα Λεξικού (δημιουργία λεξικού σκραμπλ με όλες τις επιτρεπόμενες λέξεις,
anagrammer κλπ).
Τμήμα Διοργανώσεων (έλεγχος κανονισμών, κατάρτιση ratings, υλικό, έπαθλα,
εφορία, γραμματεία, επιμέλεια οργανώσεων ΠΕΣ). Σε αυτό να υπάγονται δύο
Ομάδες Εργασίας: Ομάδα Ελέγχου – Στατιστικής (στατιστικά, raitings, κανόνες
παιχνιδιού) Ομάδα Υποστήριξης Αγώνων (υλικό, έπαθλα, φύλλα αγώνα, θέματα
οργάνωσης αγώνων ΠΕΣ).
Τμήμα Χορηγιών (εξεύρεση χορηγιών, συνεργασία με Mattel / Hasbro)
Σε αυτό να υπάγεται μία Ομάδα Εργασίας: Ομάδα Προβολής Σκραμπλ (διερεύνηση
συνεργασιών με δήμους, φορείς, κρατικούς οργανισμούς).
Τμήμα Ομίλων (ενίσχυση έργου/οργανώσεων/εκδηλώσεων και διεύρυνσης μελών
υπαρχόντων Ομίλων).
Τμήμα Πολιτισμού (διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων
κοινωνικής αλληλεγγύης με σκραμπλ (παιχνίδια λέξεων σε νοσοκομεία/ιδρύματα,
συμμετοχή σε πολιτιστικές οργανώσεις/φεστιβάλ) ή χωρίς (αιμοδοσία κλπ)).
Τμήμα Εκπαίδευσης (δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης μελών νέων ή παλιών).
γ) Τέλος, να δημιουργηθεί και Γραφείο Τύπου.


10 Να απαντήσουμε στην πρόταση του Χαράλαμπου Τοπάλογλου. Στην
ψηφοφορία ετέθησαν δύο επιλογές: α) Να του δώσουμε αναλυτική απάντηση,
δηλώνοντας σε κάθε άρθρο του «μνημονίου» το πού συμφωνούμε και το πού
διαφωνούμε και β) Να του απαντήσουμε ότι συμφωνούμε στη σύνταξη ενός
μνημονίου που να μην έρχεται σε διάσταση με το καταστατικό της Ένωσης αλλά
να περιορίζεται σε τυχόν τυφλά σημεία που θα οριοθετούν τη σχέση Ομίλων και
Π.Ε.Σ. Το μνημόνιο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί από την Π.Ε.Σ. (μπορούμε να
συμβουλευτούμε προτάσεις των μελών της Ένωσης αν θέλουμε) και να δοθεί
στους Ομίλους για μελέτη και τροποποιήσεις όπου χρειάζεται. Εγκρίθηκε
παμψηφεί (με 9 ψήφους) η δεύτερη επιλογή.



11 α) Να αποδεχθούμε το αίτημα του κ. Καζάζη να φαίνεται στην ιστοσελίδα της
Π.Ε.Σ., στο μενού «Όροι αποδοχής λέξεων» και μέσα στο μενού
«Γνωμοδοτήσεις ιδρυμάτων», πάνω από τα 4 υπάρχοντα πρακτικά
γνωμοδοτήσεων η εξής φράση:
Από τις 6/5/2019, όταν εγκαινιάστηκε η επίσημη συνεργασία της
Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ (Π.Ε.Σ.) με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
(Κ.Ε.Γ.), το Κ.Ε.Γ. είναι ο επίσημος σύμβουλος της Π.Ε.Σ. για τα γλωσσικά
ζητήματα του παιχνιδιού.
β) Να αποδεχθούμε το αίτημα του κ. Καζάζη να του αποστείλουμε άμεσα τα
ερωτήματα γλωσσικής φύσεως που εκκρεμούν, ούτως ώστε να μας στείλουν

(μας υποσχέθηκε ότι αυτό θα γίνει σύντομα) τις αντίστοιχες απαντήσεις. Αυτό
άλλωστε έχει ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. και με το Πρακτικό αρ. 17 /
16.07.2019.
γ) Να αποδεχθούμε το αίτημα του κ. Καζάζη να κωδικοποιηθούν όλα τα ζητήματα
που αφορούν τη μεταξύ μας συνεργασία (π.χ. ερωτήματα γλωσσικής φύσεως,
παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ελληνική, πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα κλπ.)
σε ένα απλό σύμφωνο συνεργασίας που να εγκριθεί από τα δύο Δ.Σ. Είπε
επίσης ότι αυτό πρέπει να το συντάξουμε από κοινού το συντομότερο δυνατόν.
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Ο Πρόεδρος
Μυρσίνης Θράσος

Η Γραμματέας
Ζέρβα Εύα

