
    

 

Πρακτικό 13 / 30.05.2019 

 
Λόγω της ανακοίνωσης των εθνικών εκλογών για τις 7/7/2019, το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. 
αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς του τουρνουά σε νέες ημερομηνίες. 
Κατόπιν επικοινωνίας με τους υπευθύνους του ξενοδοχείου, μας γνωστοποιήθηκε ότι 
υπάρχουν τρεις εναλλακτικές λύσεις: α) 18-21/7/2019, β) 1-4/8/2019 και γ) 12-
15/9/2019. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου με όλους όσοι είχαν 
κάνει κράτηση, με στόχο να τοποθετηθούν όλοι και να αποφασίσουμε με γνώμονα την 
πλειοψηφία. Από την επικοινωνία αυτή συνάγεται το συμπέρασμα ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία επέλεξε την πρώτη εναλλακτική λύση. Ακολουθεί το τροποποιημένο 
πρόγραμμα: 

 

2
ο
 GRAND PRIX SCRABBLE 2019 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
 
Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ προκηρύσσει το 2ο Grand Prix Scrabble. Πρόκειται για 
μία καινοτόμο ιδέα, η οποία φιλοδοξεί να ικανοποιήσει τόσο αυτούς που επιθυμούν 
πολλούς αγώνες, όσο και αυτούς που επιθυμούν να συνδυάσουν το σκραμπλ με 
διασκέδαση, τουρισμό και ξεκούραση, καθώς το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 
υπάρχει άφθονος χρόνος για χαλάρωση, βόλτες και επαφή με τη φύση. 
 
Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Αιολίδες, που βρίσκεται στα Καλύβια 
Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρα, θα είναι βαθμολογημένο (rated) και όλοι οι παίκτες θα 
αγωνιστούν σε 14 αγώνες, σε μία ενιαία κατηγορία με σύστημα ελβετικό. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, κριτήρια ορίζονται κατά σειρά οι βαθμοί Bucholz (όλα τα αποτελέσματα των 
αντιπάλων), η συνολική διαφορά σκορ και η καλύτερη επίθεση. Ισχύουν οι κανονισμοί 
διεξαγωγής αγώνων και οι όροι αποδοχής λέξεων, όπως διατυπώνονται στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ. Η συμμετοχή είναι 15 € το άτομο. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 



Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 
Εγγραφές έως 16:15 
Κλήρωση 16:15 
Ανακοινώσεις κλπ. 16:15 - 16:30 
1ος γύρος 16:30 - 18:00 
2ος γύρος 18:00 - 19:30 
3ος γύρος 19:30 - 21:00 
 
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 
4ος γύρος 15:00 - 16:30 
5ος γύρος 16:30 - 18:00 
6ος γύρος 18:00 - 19:30 
7ος γύρος 19:30 - 21:00 
 
Σάββατο 20 Ιουλίου 2019 
8ος γύρος 15:00 - 16:30 
9ος γύρος 16:30 - 18:00 
10ος γύρος 18:00 - 19:30 
11ος γύρος 19:30 - 21:00 
 
Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 
12ος γύρος 10:30 - 12:00 
13ος γύρος 12:00 - 13:30 
14ος γύρος 13:30 - 15:00 
Απονομές 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ 
 
Δίκλινο 65 € με ημιδιατροφή (πρωινό και βραδινό) 
Τρίκλινο 90 € με ημιδιατροφή (πρωινό και βραδινό) 
Τετράκλινο 115 € με ημιδιατροφή (πρωινό και βραδινό) 
Δικαίωμα χρήσης δωματίου έως 16:00 την ημέρα αναχώρησης 
 
Παροχές: σαλονάκι, τζάκι, TV 32", A/C, μπάνιο με στήλη υδρομασάζ, χρηματοκιβώτιο, 
wi fi, δωρεάν αστικές και υπεραστικές κλήσεις, ιδιωτική βεράντα, δωρεάν χρήση 
πισίνας. 
 
Το πλούσιο πρωινό θα σερβίρεται 08:30 – 10:30 σε ελεύθερο μπουφέ. Το βραδινό θα 
σερβίρεται μετά τις 21:30, επίσης σε ελεύθερο μπουφέ. Θα υπάρχουν 1 σαλάτα, 1 
πρώτο πιάτο (ορεκτικό), 2 κυρίως πιάτα, 2 γαρνιτούρες και φρούτα εποχής. Όποιος 
θέλει ξαναγεμίζει ελεύθερα. Δεν συμπεριλαμβάνονται αναψυκτικά και ποτά, η χρέωση 
των οποίων γίνεται με τον τιμοκατάλογο. Το Σάββατο το βράδυ ζωντανή έντεχνη 
ελληνική μουσική με το μουσικό σχήμα "Ταξιδιώτες". Λογικές τιμές σε καφέδες, 
ροφήματα κλπ. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ: 



 
α) Γύρος της Λίμνης Πλαστήρα, φράγμα, παρατηρητήριο (απίστευτη θέα), Μονή 
Πελεκητής (καταπληκτική), Νεοχώρι (αξίζει ο Βοτανικός Κήπος), Καριτσιώτικο ρέμα με 
το εστιατόριο πέστροφας Εύρυτος σε ωραία τοποθεσία (www.estiatorioevritos.gr), πλαζ 
Πεζούλας, Νεράιδα (οικία – μουσείο Νικολάου Πλαστήρα), πλαζ Λαμπερού, Μονή 
Κορώνης κλπ. 
 
β) Πύλη (γεφύρι Αγ. Βησσαρίωνα) – Ελάτη – Περτούλι – Περτουλιώτικα Λιβάδια 
 
γ) Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Μετέωρα 
 
δ) Χωριό Κεραμαριό Δρακότρυπας, φάρμα με ελάφια, πισίνα, παραδοσιακή ταβέρνα 
(www.keramario.gr)  
 
ε) Μπάνιο στην πισίνα ή και στην πλαζ Πεζούλας, ξαπλώστρες για ηλιοθεραπεία, 
υδροποδήλατο, ιππασία, τοξοβολία, ποδήλατο (mountain bike), ψάρεμα, ορειβασία ως 
το Ορειβατικό Καταφύγιο Αγράφων, κανό, καγιάκ, βαρκάδα κλπ. (www.tavropos.com) 
και (www.oskiourostislimnis.gr)  
 
στ) Πεζοπορία σε μονοπάτι που καταλήγει σε καταρράκτη! Θα περπατήουμε σε ένα 
όμορφο μονοπάτι ακολουθώντας τα νερά του Ανθοχωρίτη ποταμού με την καθοδήγηση 
έμπειρης συνοδού, που θα μας ενημερώνει για την χλωρίδα της περιοχής. Με το πέρας 
της πεζοπορίας θα προσφερθεί τσιπουράκι με τοπικά μεζεδάκια στο εστιατόριο 
Φαγοτόπι. Για την τιμή συμμετοχής οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν κατά την άφιξή 
τους στο ξενοδοχείο. 
 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟ: 
 
Αθήνα: 3:15΄ 
Θεσσαλονίκη: 2:40΄ 
Βέροια: 2:35΄ 
Πτολεμαΐδα: 2:40΄ 
Καστοριά: 2:45΄ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
 
Ξενοδοχείο Αιολίδες (www.aiolides.gr)  
Τηλ. 2441092800, 2441092966 
 
Συνιστάται οι κρατήσεις να γίνουν εγκαίρως, διότι μετά τις 20 Ιουνίου το ξενοδοχείο 
αποδεσμεύεται και θα δύναται να διαθέτει τα ελεύθερα δωμάτια και σε τρίτους 
(τουρίστες που δεν έχουν σχέση με το τουρνουά). 
 
Το ξενοδοχείο θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά και με email με όσους έχουν ήδη 
κάνει κράτηση, ούτως ώστε να τους ενημερώσει για τη μεταβολή. 
 

http://www.estiatorioevritos.gr/
http://www.keramario.gr/
http://www.tavropos.com/
http://www.oskiourostislimnis.gr/
http://www.aiolides.gr/


              Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γραμματέας 
         Μυρσίνης Θράσος                                                                              Ζέρβα Εύα 
 


