
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε.Σ. 

I – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ξεκινήσαμε έχοντας ως πρώτο μας μέλημα τη σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικής 
Λειτουργίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην ουσία οριοθετήθηκαν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., 
τα καθήκοντα των μελών του και ο τρόπος με τον οποίο αυτά συνεδριάζουν και 
αποφασίζουν. Θεωρήθηκε απαραίτητος για να μπορεί το Δ.Σ. να παράγει έργο. 
 
II – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΞΕΩΝ 
 
Βελτιώσαμε και διασαφηνίσαμε με γόνιμο και παραγωγικό μεταξύ μας διάλογο κάποια 
εδάφια των επίσημων κανονισμών διεξαγωγής αγώνων και των επίσημων όρων 
αποδοχής λέξεων, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα σημεία εκείνα που 
ερμηνεύονται κατά το δοκούν ή οδηγούν παίκτες και εφόρους σε αμηχανία. 
 
III – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
 
Καθιερώσαμε την έγκαιρη ανάθεση των πανελληνίων πρωταθλημάτων. Η απόφαση για 
το επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα λαμβάνεται πλέον 12 μήνες πριν, αφού βέβαια 
προηγηθούν (τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα) οι καταθέσεις των υποψηφιοτήτων και 
ακολουθήσει συζήτηση, διάλογος και ψηφοφορία. 
 
IV – ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ 
 
Υλοποιήσαμε, με τη δέουσα συνεργασία των ομίλων, τη δημιουργία ετήσιου 
αγωνιστικού ημερολογίου που περιλαμβάνει όλες τις βαθμολογημένες και 
αβαθμολόγητες διασυλλογικές διοργανώσεις ολόκληρου του επομένου έτους. 
 
V – ΝΕΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
Διοργανώσαμε, με δική μας πρωτοβουλία, δύο νέες επίσημες (βαθμολογημένες) 
διοργανώσεις, που στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για το 1ο τουρνουά 
Σερρών και για το 1ο Grand Prix Scrabble. Το πρώτο με στόχο την ενεργοποίηση της 
πολυμελούς Ομάδας Σκραμπλ Σερρών, ενώ το δεύτερο με στόχο την ικανοποίηση 
όσων οραματίζονταν επί χρόνια ένα τουρνουά με πολλούς αγώνες (διεξήχθησαν για 
πρώτη φορά 14 αγώνες σε τουρνουά) καθώς και όσων επιθυμούσαν ένα τουρνουά που 
να συνδυάζει το παιχνίδι με τον τουρισμό, την ξεκούραση και τη χαλάρωση (το 
πρόγραμμα περιλάμβανε άφθονο χρόνο για εξωαγωνιστικές δραστηριότητες και επαφή 
με τη φύση). 
 
VI – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ  
 
Υποστηρίξαμε ολιγομελείς πυρήνες παικτών, διάσπαρτους ανά την Ελλάδα, 
συνδιοργανώνοντας σεμινάρια επίδειξης και εκπαιδευτικές ημερίδες στην Πάτρα, στο 
Βόλο, στην Άνδρο, στα Λιμενάρια Θάσου, στον Άγ. Νικόλαο Κρήτης, στα Λεύκτρα 



Βοιωτίας, στη Δημητσάνα Αρκαδίας, στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, στο 18ο δημοτικό 
σχολείο Θεσσαλονίκης, στην παιδική κατασκήνωση ΤΥΠΕΤ στη Σάνη Χαλκιδικής κ.α. με 
στόχο την εξοικείωση των παικτών αυτών με τις αρχές που διέπουν το ελληνικό 
αγωνιστικό σκραμπλ. Επίκειται επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας. 
 
VII – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 
Προωθήσαμε στο περιθώριο του 14ου πανελληνίου πρωταθλήματος την προβολή και 
την παρουσίαση ειδικής μελέτης που επιμελήθηκε ο Γιώργος Μουζεβίρης με αντικείμενο 
τον τρόπο υπολογισμού των ratings και την αλλαγή των σχετικών πινάκων ELO του 
αγωνιστικού σκραμπλ. Υπό σύνταξη βρίσκεται μία ακόμη μελέτη – από διαφορετικό 
όμως παίκτη – με αντικείμενο το διαχωριστικό όριο των δύο κατηγοριών των 
πανελληνίων πρωταθλημάτων. 
 
VIII – ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ – ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 
Αναδείξαμε τον μόχθο πενταμελούς ομάδας εργασίας που ανέλαβε το κοπιώδες έργο 
της αποδελτίωσης και ψηφιοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποδεκτών λέξεων με 
βάση τα αποδεκτά λεξικά και σε (αυτονόητο) συνδυασμό με τους επίσημους όρους 
αποδοχής λέξεων, της δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου με όλες τις «κρυμμένες 
λέξεις», καθώς και της δημιουργίας ειδικού αρχείου αλφαγραμμάτων των λέξεων 7-8 
γραμμάτων. Στόχος η διευκόλυνση των εφόρων και η εξάσκηση των παικτών. Υπό 
κατασκευή βρίσκονται δύο ακόμη αρχεία, από διαφορετική όμως ομάδα εργασίας. Το 
πρώτο είναι ένα εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού του ελβετικού προγράμματος κληρώσεων 
και το δεύτερο είναι ένα εγχειρίδιο τακτικής και στρατηγικής πάνω στο παιχνίδι, το οποίο 
όταν ολοκληρωθεί θα καταστεί πολύτιμο βοήθημα των νέων κυρίως παικτών. 
 
IX – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
 
Αναβαθμίσαμε την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης, δίδοντάς της νέα ελκυστικότερη 
εμφάνιση, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό της και καθιστώντας την πρακτικότερη και 
λειτουργικότερη. Δημιουργήσαμε με το όνομα της Π.Ε.Σ. νέα ειδική σελίδα στο 
facebook, την οποία παρακολουθούν πάνω από 1.200 χρήστες από ολόκληρη την 
υφήλιο. Σ’ αυτήν προβάλλονται το έργο και οι δράσεις του οργάνου. 
 
X – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΟΥΣ 
 
Εντατικοποιήσαμε κάτι που για πρώτη φορά επιχειρήθηκε από προηγούμενες 
διοικήσεις: την τακτική επικοινωνία και αλληλογραφία με τους επίσημους λεξικογράφους 
μας, με σκοπό τη διασάφηση σημείων των λεξικών που έχρηζαν διευκρινίσεων. 
 
XI – ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
 
Θεσμοθετήσαμε νέες ειδικές βραβεύσεις με τιμητικά μετάλλια σε όλα τα τοπικά 
βαθμολογημένα τουρνουά. Οι συμμετέχοντες σε αυτά χωρίζονται πλέον ατύπως σε 
τρεις ισομεγέθεις κατηγορίες με βάση τα ratings. Στο τέλος του κάθε τουρνουά ειδικά 



βραβεία απονέμονται στους παίκτες με την καλύτερη επίδοση των Β΄ και Γ΄ άτυπων 
κατηγοριών. Παίκτης παλαιός βαθμολογημένος, που απέχει επί δύο χρόνια, έπειτα 
μηδενίζεται και στη συνέχεια επανέρχεται σε τουρνουά ως αβαθμολόγητος, θεωρείται – 
εικονικά και μόνον σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα βραβεία – ότι συμμετέχει στο 
τουρνουά αυτό με τα τελευταία ratings που είχε πριν μηδενιστεί. 
 
XII – ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
 
Αποφασίσαμε ομόφωνα να προβούμε σε ειδικές διακρίσεις με συμβολική απονομή 
τιμητικής πλακέτας τιμής ένεκεν σε δύο αξιαγάπητους συμπαίκτες μας, οι οποίοι 
προσφέρουν επί σειρά ετών ακούραστα και ανιδιοτελώς πολύτιμη και ανεκτίμητη 
βοήθεια στο έργο της Ένωσης: στη Μαριάννα Βασώνη και στο Νίκο Φουστέρη. 
 
XIII – ΝΕΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΔΩΡΑ ΤΗΣ MATTEL 
 
Σχεδιάσαμε ειδικούς διαγωνισμούς – κουίζ που δημοσιεύονται κατά καιρούς στη σελίδα 
του facebook. Στους νικητές απονέμονται συνήθως ως δώρα διάφορες εκδόσεις του 
δημοφιλούς μας παιχνιδιού (original, travel, junior κ.ά.), κάρτες «ελευθέρας» για δωρεάν 
συμμετοχή σε τουρνουά που διοργανώνει η Ένωση κ.λπ. 
 
XIV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
Παραλάβαμε από τις διοικήσεις των 8 προηγουμένων ετών ταμειακό απόθεμα 270 €. 
Με συνετή διαχείριση, προσέγγιση χορηγών και διοργάνωση επιτυχημένων τουρνουά, 
καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να αυξήσουμε το αποθεματικό μας στα 1.170 €. 
 
XV – ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
 
Ενθαρρύναμε την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων και πολυετών διαβουλεύσεων 
μεταξύ των ομίλων σχετικά με τη διαδικασία νομιμοποίησης του οργάνου. Η επιτυχής 
κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Δ.Σ. των ομίλων οδήγησε στη σύνταξη 
ενός κοινά αποδεκτού ιδρυτικού καταστατικού. Ακολούθως ανατέθηκε σε δικηγορικό 
γραφείο η νομική επιμέλεια του κειμένου. Με την τελική πρόταση του γραφείου νομικών 
προκρίνεται η λύση ενός δευτεροβάθμιου πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου με τη 
μορφή της Ένωσης Ομίλων. Το τελικό κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί από τις Γενικές 
Συνελεύσεις των ομίλων – συνιδρυτικών μελών της Ένωσης, ούτως ώστε να συγκληθεί 
το συντομότερο η Ιδρυτική Γενική Συνέλευσή της, να αποκτήσει οντότητα και να 
λειτουργεί απρόσκοπτα. 
 
XVI – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
Δρομολογήσαμε σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τη διοργάνωση στην 
Ελλάδα ενός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκραμπλ στην ελληνική γλώσσα. 
Εναπόκειται πλέον στην επόμενη διοίκηση να συνδράμει προς την κατεύθυνση της 
υλοποίησης του εγχειρήματος αυτού, που αναμφισβήτητα θα εμφυσήσει νέα πνοή στο 
ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ. 



 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος 
Θράσος Μυρσίνης 

Θεσσαλονίκη, 18.11.2018 


