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Συνεδρίαση διαρκείας ∆Σ ΠΕΣ μέσω φόρουμ - Όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν έως 

22/04/2018 

 

Τα μέλη της Π.Ε.Σ. συνεδρίασαν μέσω του φόρουμ μέχρι και τις 22/04/2018  

Παρόντες (online) ήταν: 

Αληχανίδης Σωκράτης, Μέλος 

Ζέρβα Παρασκευή, Ταμίας 

Καρακόλη Αναστασία, Μέλος  

Μυρσίνης Θράσος, Πρόεδρος 

Παπασταυρίδης Μάκης, Μέλος  

Τοπάλογλου Χαράλαμπος, Μέλος 

Τσαλαπάτη Ευανθία, Γραμματέας 

Μαραγκουδάκη Αμάντα, Μέλος 

Σολαχίδου Βάσω, Μέλος 

Πετρόπουλος Σταύρος, Αντιπρόεδρος  

Τοπάλτση Καίτη, Μέλος  

 

Θέµατα ∆Σ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

 

Στις 15/12/2016 κατατέθηκε πρόταση από τον Μπάμπη Τοπάλογλου, με την οποία 

ζητήθηκε να υπερψηφιστεί το δικαίωμα των 3 πρώτων στη Β΄ κατηγορία του πανελληνίου 

πρωταθλήματος να κερδίζουν τη συμμετοχή τους στην Α΄ κατηγορία του επόμενου 

πανελληνίου, ανεξαρτήτως των ratings που θα έχουν τότε. Η πρόταση υπερψηφίστηκε. 

Ανακοινώθηκε δε σε όσους συμμετείχαν στη Β΄ κατηγορία του 13ου πανελληνίου που 

διεξήχθη το 2017 στη Ρόδο. 



 

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

 

Στις 23/3/2017 κατατέθηκε πρόταση από τον Μάκη Παπασταυρίδη να θεσμοθετηθεί αυτό 

που (σύμφωνα με τον Κώστα Ζαούση) εθιμοτυπικά ίσχυε στα προηγούμενα Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα: να ερωτάται το 10% των συμμετεχόντων σε ποια κατηγορία θέλει να παίξει 

(το χαμηλότερο σε ratings 5% του πρώτου ½ της λίστας των συμμετεχόντων και το 

υψηλότερο σε ratings 5% του δεύτερου ½ της λίστας των συμμετεχόντων). Η πρόταση 

υπερψηφίστηκε. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ Β΄& Γ΄ΑΤΥΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

 

Στις 2/4/2018 κατατέθηκε πρόταση από τον Θράσο Μυρσίνη, με την οποία ζητήθηκε στις 

βραβεύσεις των νικητών των Β΄ και Γ΄ άτυπων κατηγοριών οι αβαθμολόγητοι που ήταν 

πρώην βαθμολογημένοι να θεωρείται - εικονικά - ότι συμμετέχουν με τα ratings που είχαν 

τη στιγμή που μηδενίστηκαν. Η πρόταση υπερψηφίστηκε.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 

Κατόπιν επικοινωνίας του Προέδρου της Π.Ε.Σ. Θράσου Μυρσίνη με το Ίδρυμα 

Τριανταφυλλίδη και το Κέντρο Λεξικολογίας Μπαμπινιώτη με σκοπό την επίλυση 

γλωσσικών αποριών μας και τη διασαφήνιση σκοτεινών σημείων των αποδεκτών μας 

λεξικών, συγκροτήθηκε πρόταση τροποποίησης των κανονισμών μας, ούτως ώστε αυτοί να 

είναι ευθυγραμμισμένοι με το πνεύμα των απαντήσεων των λεξικογράφων μας. 

 

Η πρόταση εστάλη σε όλους τους ομίλους στις 11/3/2018 και ζητήθηκε να εγκριθεί μέσω 

Γενικών Συνελεύσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα (μέχρι και 15/4/2018) οι 5 από τους 6 

ομίλους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Ρόδος, Πτολεμαΐδα) ενέκριναν είτε παμψηφεί είτε 

με ευρύτατη πλειοψηφία τις εν λόγω τροποποιήσεις. Το Δ.Σ. του Ομίλου Καστοριάς αφενός 

δεν έθεσε καν την πρόταση αυτή ενώπιον της Γενικής του Συνέλευσης και αφετέρου έστειλε 

πρόταση προς τους υπόλοιπους ομίλους με την οποία διατείνεται πως "...η άτυπη πρώην 

Π.Ε.Σ. είναι υπό επανασύσταση με άλλη μορφή, συνεπώς κατά το παρόν διάστημα δεν θα 

πρέπει να παίρνει αποφάσεις με οποιαδήποτε μορφή και να τις κοινοποιεί, πόσω μάλλον 

δε όταν αυτές δεν είναι αποτέλεσμα ομοφωνίας των ομίλων...". Η πρόταση αυτή του Ο.Σ.Κ. 

απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους ομίλους. 

 



Οι νέοι κανονισμοί αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ. στις 21/4/2018. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: 1ο GRAND PRIX SCRABBLE 2018 

 

Στις 4/4/2018 κατατέθηκε πρόταση από τον Θράσο Μυρσίνη για τη διεξαγωγή του 1ου 

GRAND PRIX SCRABBLE στη Λίμνη Πλαστήρα, στις 6-9/7/2018. Πρόκειται για καινοτόμο 

ιδέα, βαθμολογημένο τουρνουά 14 αγώνων, σε ενιαία κατηγορία, με μεγάλα μεσημεριανά 

διαλείμματα 5 ωρών, ούτως ώστε να συνδυάζεται το παιχνίδι με τον τουρισμό. Η πρόταση 

υπερψηφίστηκε από όλα τα ενεργά μέλη της Π.Ε.Σ. (9 υπέρ, 0 κατά, 0 λευκό).  

 

ΘΕΜΑ 6ο: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 

 

Στις 15/4/2018 διεξήχθη Γενική Συνέλευση του Ομίλου Αθηνών - Πειραιώς, στην οποία 

εγκρίθηκε παμψηφεί η προσθήκη της Γραμματικής Μπαμπινιώτη στη λίστα με τα 

εγκεκριμένα βοηθήματα. Ο Ο.Σ.Α.Π. ζητεί η πρότασή του να τεθεί προς ψήφιση και στους 

υπόλοιπους ομίλους. Η Π.Ε.Σ. θα αναλάβει να προωθήσει άμεσα το αίτημα αυτό προς 

όλους τους ομίλους. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ.ΜΟΥΖΕΒΙΡΗ 

Η μελέτη που εκπόνησε ο Γιώργος Μουζεβίρης σχετικά με την αλλαγή της μεθόδου 

υπολογισμού των ratings θα παρουσιαστεί από τον ίδιο στο περιθώριο του προσεχούς 14ου 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

 

 


