2018/11/17 – ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε.Σ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Θέμα: Παγκόσμιο πρωτάθλημα scrabble στην ελληνική γλώσσα

Στις 20/4/2018 συνδιοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης και
τον Όμιλο Σκραμπλ Πτολεμαΐδας (καθώς και τη συμμετοχή του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας)
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Εορδαίας ημερίδα που περιλάμβανε περιφερειακό
διαγωνισμό ορθογραφίας Δυτ. Μακεδονίας, επίδειξη αγωνιστικού σκραμπλ και κεντρική ομιλία
του καθηγητή κλασικής φιλολογίας Α.Π.Θ. και Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (που
υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας) Ιωάννη Καζάζη με θέμα "Γράφουμε ελληνικά;".
Στο περιθώριο της ημερίδας και στις δια ζώσης συζητήσεις των μελών του Ο.Σ.Π. με τον κο
Καζάζη καλλιεργήθηκε η ιδέα της διοργάνωσης στην Ελλάδα ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος
σκραμπλ στην ελληνική γλώσσα με την αρωγή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Ο τ. Πρόεδρος
της ΠΕΣ Παναγιώτης Τοπαλίδης και το μέλος του Ο.Σ.Θ. Εύη Μητρούση (που εργάζεται ως
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Τμήμα Λεξικογραφίας του Κ.Ε.Γ.) ανέλαβαν την πρωτοβουλία
να φέρουν σε επαφή τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ. με τον καθηγητή.
Στις 13/9/2018 ο Πρόεδρος της Π.Ε.Σ. επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να προβούμε σε εκ
του σύνεγγυς συνεννόηση για τον "οδικό χάρτη" της υλοποίησης της ιδέας και όλες τις σχετικές
λεπτομέρειες. Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Γ. ενέκρινε την εισήγηση του κου Καζάζη (αρ. 322/14.9.2018). Με
νέα επιστολή του Κ.Ε.Γ. προς την ΠΕΣ (6.11.2018) ζητείται να ανατεθεί ο συντονιστικός ρόλος
στο Κ.Ε.Γ. και προκειμένου να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα σχεδιασμού της
διοργάνωσης μας ζητήθηκε να τους στείλουμε απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΣ, κατόπιν της οποίας
και σε πολύ σύντομο χρόνο, το Κ.Ε.Γ. θα καταθέσει προσχέδιο της δράσης που θα
περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - το αγωνιστικό μέρος, τις παράλληλες γλωσσικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις κ.λπ.
Σε συνεδρίασή του, στις 8/11/2018, το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την εν λόγω
πρωτοβουλία. Επί συνόλου εννέα μελών τοποθετήθηκαν υπέρ και οι εννιά, ήτοι Θράσος
Μυρσίνης, Εύα Τσαλαπάτη, Εύα Ζέρβα, Σωκράτης Αληχανίδης, Βάσω Σολαχίδου, Αναστασία
Καρακόλη, Ευθύμιος Παπασταυρίδης, Αμάντα Μαραγκουδάκη και Χαράλαμπος Τοπάλογλου.

