Πρακτικό 17 / 16.07.2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Πέμπτη 27/6/2019 ώρα
23:00 έως και Σάββατο 13/7/2019 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:













1 Εναρμόνιση και ταύτιση της λίστας των ratings με το Μητρώο Μελών
2 Ανανέωση για έναν ακόμη χρόνο της φιλοξενίας της ιστοσελίδας
www.greekscrabble.com
3 Διευθέτηση των εκκρεμοτήτων για το 2ο Grand Prix (έπαθλα, φύλλα αγώνων,
φύλλα ενστάσεων κλπ.)
4 Ερωτήματα γλωσσικής φύσεως προς τους λεξικογράφους. Ενημέρωση,
ανάλυση δεδομένων, εναλλακτικές λύσεις
5 Αποστολή στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων για έγκριση και υπαγωγή στα
αποδεκτά βοηθήματα της "Σύγχρονης Σχολικής Γραμματικής για όλους" του Γ.
Μπαμπινιώτη
6 Αποστολή στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων για έγκριση και υπαγωγή στα
αποδεκτά βοηθήματα του "Λεξικού για το Σχολείο και το Γραφείο" του Γ.
Μπαμπινιώτη
7 Αποστολή στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων για έγκριση και υπαγωγή στα
αποδεκτά βοηθήματα του "Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας" της
Ακαδημίας Αθηνών
8 Αποστολή στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων για έγκριση η διασαφήνιση και
η τροποποίηση του εδαφίου των όρων αποδοχής λέξεων "...οι λέξεις - όχι της
δημοτικής - που απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις δεν κλίνονται...". Να
διασαφηνιστεί τι ακριβώς γίνεται με τις λέξεις της δημοτικής που απαντώνται
μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα)
9 Αποστολή στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων για έγκριση η τροποποίηση
του εδαφίου των όρων αποδοχής λέξεων "...δεκτές είναι όλες ανεξαιρέτως οι
ξενικές άκλιτες λέξεις (π.χ. ΓΚΟΛ, ΜΠΑΡ, ΤΑΞΙ, ΑΣΑΝΣΕΡ κλπ.)...". Να
αφαιρεθεί από τα εν λόγω παραδείγματα η λέξη "ΤΑΞΙ", καθώς αυτή κλίνεται
κανονικά (Γραμματική Τριανταφυλλίδη 1996, σελ. 255, παράγραφος 598)
10 Επικύρωση όλων των υφισταμένων "κανονισμών διεξαγωγής αγώνων" και
"όρων αποδοχής λέξεων", που διαμορφώθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, επί
λειτουργίας του άτυπου οργάνου









11 Σύσταση τμημάτων εργασίας. Πρόσκληση στα μέλη της Ένωσης, εκδήλωση
ενδιαφέροντος, συγκρότηση τμημάτων, ορισμός υπευθύνων
12 Παγκόσμιο πρωτάθλημα σκραμπλ στην Ελληνική. Συγκρότηση αρμόδιας
επιτροπής μελών Π.Ε.Σ.
13 Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα. Συγκρότηση αρμόδιας επιτροπής μελών
Π.Ε.Σ.
14 Καλεντάρι 2019 - 2020. Ανακοίνωση ημερομηνιών επίσημων διοργανώσεων
Β΄ εξαμήνου 2019
15 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2020. Κατάθεση αναλυτικών και λεπτομερών
προτάσεων
16. Αποστολή στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων για έγκριση και υπαγωγή
στα αποδεκτά βοηθήματα της ιστοσελίδας www.greekscrabble.com
17 Συνεργασία με τη Mattel. Προτάσεις για την επόμενη επικοινωνία μας μαζί
τους

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη και διαπιστώθηκε απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο.
Τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά και εκφράστηκαν διάφορες απόψεις. Ακολούθησε
ψηφοφορία από Σάββατο 13/7/2019 ώρα 23:00 έως και Δευτέρα 15/7/2019 ώρα 23:00.
Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποφασίστηκαν τα κάτωθι:







1 Να εναρμονιστεί και να ταυτιστεί η λίστα των ratings με το Μητρώο Μελών,
σύμφωνα με τα § 6.6 και § 21.23 του Ιδρυτικού Καταστατικού. Η προσαρμογή να
γίνει πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, στις 31/8/2019
2 Να καλύψει η Π.Ε.Σ. για έναν ακόμη χρόνο το κόστος της φιλοξενίας της
ιστοσελίδας www.greekscrabble.com
3 Εγκρίνεται η δαπάνη για 1 κύπελλο, 2 μετάλλια, 700 φύλλα αγώνα και 500
φύλλα ενστάσεων. Να δώσουμε επιπλέον και ακόμη 2 μετάλλια για τις άτυπες
κατηγορίες
4 Επειδή από την τελευταία αποστολή ερωτημάτων γλωσσικής φύσεως προς
τους λεξικογράφους μας, πέρασαν ήδη πάνω από 6 μήνες και δεν λάβαμε ακόμη
απαντήσεις, να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις. Να στείλουμε τα ίδια ερωτήματα
και στον κ. Ι. Καζάζη, πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Να στείλουμε
τα ίδια ερωτήματα και στον κ. Χ. Χαραλαμπάκη, υπεύθυνο λεξικογράφο της
Ακαδημίας Αθηνών. Μέσω της σύστασης τμημάτων εργασίας να συσταθεί και
«τμήμα ελληνικής γλώσσας, γνωμοδοτήσεων επί γλωσσικών ζητημάτων και
βελτίωσης όρων αποδοχής λέξεων» από φιλολόγους – μέλη της Π.Ε.Σ. Να μην
είναι αποκλειστικά υπεύθυνο το τμήμα αυτό, αλλά να απευθυνόμαστε
επιπροσθέτως και στους λεξικογράφους. Το τμήμα αυτό θα τεκμηριώνει τις
γνωμοδοτήσεις του και θα εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. το οποίο θα επικυρώνει τις
εν λόγω γνωμοδοτήσεις. Για γλωσσικά ζητήματα που δεν μπορεί το τμήμα να
αποφανθεί ή δεν μπορεί να τεκμηριώσει τη γνωμοδότησή του, το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.
θα απευθύνεται στους λεξικογράφους. Τα ερωτήματα που εκκρεμούν να μην
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.
5 Να αναβληθεί η απόφαση για τη "Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους" για
επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. Πρώτα να επικυρωθούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί. Να
















συνταχθεί άμεσα μελέτη που θα αναλύει λεπτομερώς ποιοι επιπλέον κλιτικοί
τύποι προκύπτουν από το βοήθημα και να σταλεί στους Ομίλους.
6 Να αναβληθεί η απόφαση για το "Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο" για
επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. Πρώτα να επικυρωθούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί.
7 Να αναβληθεί η απόφαση για το "Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας"
για επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. Πρώτα να επικυρωθούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί.
8 Να αναβληθεί η απόφαση για διασαφήνιση και τροποποίηση του εδαφίου των
όρων αποδοχής λέξεων "...οι λέξεις - όχι της δημοτικής - που απαντώνται μόνο
σε συγκεκριμένες φράσεις δεν κλίνονται..." για επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. Πρώτα
να επικυρωθούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί.
9 Να αναβληθεί η απόφαση για τροποποίηση του εδαφίου των όρων αποδοχής
λέξεων για τις ξενικές άκλιτες λέξεις για επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. Πρώτα να
επικυρωθούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί.
10 Να επικυρωθούν άμεσα με το παρόν πρακτικό οι υφιστάμενοι κανονισμοί
διεξαγωγής αγώνων και όροι αποδοχής λέξεων.
11 Να συσταθούν τμήματα εργασίας. Σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα
συζητηθούν, θα ψηφισθούν και θα αποφασιστούν το αντικείμενό τους, τα μέλη
τους, οι επικεφαλής τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.
12 Να συγκροτηθεί επιτροπή μελών της Π.Ε.Σ. που θα ασχοληθεί με το
παγκόσμιο πρωτάθλημα σκραμπλ στην ελληνική.
13 Να συγκροτηθεί επιτροπή μελών της Π.Ε.Σ. που θα ασχοληθεί με το
πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα.
14 Να στείλουμε email στους Ομίλους ζητώντας τους να μας γνωστοποιήσουν τις
ημερομηνίες των επικείμενων τουρνουά τους. Το ίδιο ακριβώς να κάνουμε στο
τέλος κάθε εξαμήνου. Να φροντίσουμε σε μελλοντική τροποποίηση του
καταστατικού να τροποποιηθεί ή να αφαιρεθεί το § 6.11, ούτως ώστε να μην
εκτίθεται η Π.Ε.Σ.
15 Να μην ληφθεί καθόλου απόφαση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2020, έως
ότου διασαφηνιστεί τι θα γίνει με το Παγκόσμιο.
16 Να αναβληθεί η απόφαση για υπαγωγή στα αποδεκτά βοηθήματα της
ιστοσελίδας www.greekscrabble.com. Πρώτα να επικυρωθούν οι υφιστάμενοι
κανονισμοί.
17 Να ζητηθεί η υλικοτεχνική και οικονομική στήριξη της Mattel για το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα στην Ελληνική και το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Να ζητηθεί
η συνεργασία της Mattel, ώστε να αναπτυχθεί διαδικτυακή έκδοση του
παιχνιδιού. Να ζητηθεί να αναφέρονται στα έντυπα οδηγιών, που έχουν στη
συσκευασία των ελληνικών επιτραπέζιων, οι ιστοσελίδες και τα email της Π.Ε.Σ.
και των Ομίλων Σκραμπλ της χώρας μας. Να ζητηθεί η διαφοροποίηση της
αναλογίας των γραμμάτων, έστω και σε μια ειδική έκδοση. Να τους προτρέψουμε
να βοηθήσουμε στη διάθεση των ελληνικών εκδόσεων του παιχνιδιού σε
πολυάριθμες κοινότητες της ομογένειας, π.χ. Γερμανίας, Αυστραλίας κ.ά. Να
διερευνήσουμε την πιθανότητα προσέγγισης της Hasbro για ανάλογες κινήσεις
σε Η.Π.Α. και Καναδά, όπου ζουν σχεδόν 2 εκατ. ομογενείς.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών

Ο Πρόεδρος
Μυρσίνης Θράσος

Η Γραμματέας
Ζέρβα Εύα

