
    

 

Πρακτικό 32 / 01.02.2020 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Πέμπτη 23/1/2020 ώρα 
23:00 έως Τετάρτη 29/1/2020 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1: Αξιολόγηση των "οικονομικών προσφορών" ξενοδοχείων της Πάτρας σχετικά 
με τη διοργάνωση του προσεχούς 16ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και οριστική 
επιλογή ξενοδοχείου. 
 
ΘΕΜΑ 2: Αξιολόγηση της πρότασης της Γ.Σ. του Ομίλου Αθηνών προς το Δ.Σ. της 
Π.Ε.Σ. (Αριθμός Πρωτοκόλλου 80 / 3.12.2019): 
 
«να βαθμολογούνται όλοι οι παίκτες που λαμβάνουν μέρος στα τουρνουά των ομίλων 
και της ΠΕΣ, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη της ΠΕΣ». 
 
ΘΕΜΑ 3: Αξιολόγηση της πρότασης του μέλους της Π.Ε.Σ. Μαριάννας Βασώνη προς το 
Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (Αριθμός Πρωτοκόλλου 111 / 21.1.2020): 
 
«Καλησπέρα. Αν και βρίσκομαι καιρό εκτός σκραμπλικών τεκτενόμενων και 
περισσότερο με την ιδιότητα του ειδικού συμβούλου που άτυπα έχω με χαρά αναλάβει, 
θέλω να τοποθετηθώ, όχι στείρα αλλά με εποικοδομητικό τρόπο, σε ένα αδιέξοδο που 
έχει προκύψει σχετικά με τη βαθμολογία και την κατάταξη. Να διευκρινίσω εξ αρχής κάτι 
που ελπίζω να διαπιστώσετε και διαβάζοντας την ανάλυσή μου, ότι η παρέμβαση και η 
προσφορά μου επ' ουδενί σκοπό έχει να διχάσει αλλά να προσφέρει μία λύση, μία 
γέφυρα, ένα στήριγμα στην Πανελλήνια κοινότητα του Σκράμπλ. Επίσης, να 
διαβεβαιώσω ότι πρόκειται για προσωπική πρωτοβουλία και δε σχετίζεται με το ΔΣ του 
ΟΣΑΠ ή άλλου ομίλου ούτε με μέλη του ΔΣ της ΠΕΣ. 
 
Προϊστορία 
Αρχικά να συμφωνήσουμε ότι η βαθμολογία είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που 
απεικονίζει στην αρχή κάθε επίσημης βαθμολογούμενης διοργάνωσης, την τρέχουσα 
κατάταξη των παικτών που συμμετέχουν σε αυτή. Και αυτό λαμβάνοντας υπόψιν όλες 
τις προηγούμενες βαθμολογημένες διοργανώσεις που έχει λάβει μέρος κάθε παίκτης 
Σκράμπλ και τις επιδόσεις του σε αυτές. Η λίστα των βαθμολογημένων παικτών 
προϋπήρχε της (αγωνιστικής) ενασχόλησής μου με το Σκραμπλ, τη βρήκα όταν 



ξεκίνησα πριν 11 χρόνια και στηρίζεται σε έναν αλγόριθμο δανεισμένο από το σκάκι. 
Παρακολουθώντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι όμιλοι στη εξαγωγή της νέας 
βαθμολογίας μετά από κάθε τουρνουά και εν είδει άσκησης, αποφάσισα να 
δημιουργήσω ένα εργαλείο αυτόματης εξαγωγής της. Η λογική είναι απλή και 
προσφέρει αντικειμενικότητα της διαδικασίας καθώς η ανθρώπινη παρέμβαση είναι 
ελάχιστη. Το εγχείρημα στέφθηκε από επιτυχία και αγκαλιάστηκε από τους ομίλους και 
την ΠΕΣ. Μετά από λίγο καιρό, με τις καίριες παρεμβάσεις άλλων παικτών που 
ενδιαφέρθηκαν, σταθεροποιήθηκε και αποτέλεσε το κύριο και αντικειμενικό εργαλείο για 
όλες τις επίσημες βαθμολογημένες οργανώσεις. Βασικά στοιχεία εισαγωγής σε αυτό το 
excel με μακροεντολή είναι α) η τρέχουσα κατάταξη και β) οι συμμετέχοντες και τα 
αποτελέσματα του εκάστοτε τουρνουά ώστε να εξαχθεί η νέα κατάταξη. Εφόσον οι 
διοργανωτές της βαθμολογούμενης διοργάνωσης μού έστελναν το αρχείο του Swiss 
μπορούσα σε λίγο χρονικό διάστημα να εξάγω τη νέα λίστα. 
 
Τρέχουσα κατάσταση 
Και ερχόμαστε στο καλοκαίρι του 2019 όπου η νέα επίσημη ΠΕΣ διαπιστώνει ότι το ίδιο 
το άρθρο του καταστατικού της που υπάρχει για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της 
βαθμολογίας είναι και η Αχίλλειος πτέρνα του. Γιατί εκεί αναφέρεται ότι σκοπός της ΠΕΣ 
μεταξύ άλλων είναι η τήρηση της «πανελλήνιας κατάταξης αξιολόγησης των 
βαθμολογημένων μελών του σωματείου» χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τους παίκτες 
Σκραμπλ που δεν είναι μέλη της. Ερμηνεύοντας το λογικό αυτό κενό ως αδυναμία 
προσθήκης στη λίστα και των παικτών που δεν είναι μέλη της, προτείνεται αρχικά ο 
μηδενισμός των μη μελών και ο μη υπολογισμός των παιχνιδιών τους στη διεξαγωγή 
της βαθμολογίας. Όταν υπάρχει ο αντίλογος ότι αυτό επηρεάζει την κλήρωση των 
τουρνουά καθώς κατατάσσει έναν έμπειρο παίκτη στην ίδια θέση με έναν 
πρωτοεμφανιζόμενο, προκύπτει η νέα λύση: Διατήρηση ιστορικής βαθμολογίας του 
εκάστοτε παίκτη τη στιγμή που παύει να είναι μέλος της ΠΕΣ, υπολογισμός των 
αγώνων του μόνο για το μέλος της ΠΕΣ και τελική ανάρτηση μόνο της βαθμολογίας των 
μελών ΠΕΣ. Ενώ αρχικά, ως άτυπο εκτελεστικό όργανο της διαδικασίας συμφώνησα, εν 
τέλει αυτή η τρέχουσα λύση δε με βρίσκει σύμφωνη. Πρώτον γιατί αυτό σημαίνει ότι, 
έστω και παγωμένη, διατηρείται κρυφή βαθμολογία του μη μέλους παίκτη (άρα 
αντιβαίνει επίσης στο καταστατικό) και δεύτερον σε βάθος χρόνου η λίστα των 
βαθμολογημένων παικτών θα απέχει πολύ από την πραγματικότητα, και τα τουρνουά 
που θα βασίζονται σε αυτήν δε θα έχουν σωστές κληρώσεις. Προβληματίστηκα πολύ αν 
θα πρέπει να συνεχίζω να βοηθάω σε μία κατάσταση που δε με εκφράζει. Και αυτό 
έγινε πολύ πιο έκδηλο κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Αθήνας όπου μου 
μεταφέρθηκε προσωπικά από αρκετά άτομα ότι, ενώ έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν 
να είναι μέλη της ΠΕΣ εξακολουθούν (εκ παραδρομής;) να βρίσκονται ακόμα στη λίστα. 
Τι ιστορικό θα διατηρηθεί σε αυτή την περίπτωση; Πριν το τουρνουά ΟΣΑΠ; Μετά; 
Ποιος το διασφαλίζει αυτό; Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν μία στρωμένη και απλή 
διαδικασία εφιάλτη. 
 
Πρόταση 
Και φτάνω στο δια ταύτα. Αφού η ΠΕΣ έχει νομικό κώλυμα διατήρησης μίας συνολικής 
βαθμολογίας όλων των ανθρώπων που έχουν παίξει σκραμπλ στην Ελληνική 
επικράτεια, προτίθεμαι με τη συνδρομή των ομίλων, να βοηθήσω στην άρση του 



αδιεξόδου. Μπορώ (και αναδρομικά) να συνεχίσω να συντηρώ τη λίστα βαθμολόγησης 
για όλες τις διοργανώσεις των οποίων θα μου κοινοποιούνται τα αποτελέσματα, όπως 
έκανα πάντα. Η λίστα αυτή θα κοινοποιείται πίσω σε όλους τους ομίλους και την ΠΕΣ οι 
οποίοι θα την κοινοποιούν κατά βούληση (πχ. Η ΠΕΣ θα μπορεί να επιβεβαιώνει την 
ορθότητα των δεδομένων και να αναρτά μόνο τη βαθμολογία των μελών της). Θα ήθελα 
να σας διαβεβαιώσω εκ νέου ότι η πρόταση έχει να κάνει με την απλή, καθαρή και 
άμεση πρακτική απάντηση στο πρόβλημα διεξαγωγής ορθών διοργανώσεων για όλους 
τους ομίλους Σκραμπλ και ελπίζω να βρει καθολική θετική απόκριση. Βοηθά κατά τη 
γνώμη μου να πάψει να υφίσταται ένα πρόβλημα που πολλοί χαρακτήρισαν 
επουσιώδες, ώστε να μπορέσει να γίνει δημιουργικός διάλογος και σε άλλα θέματα που 
πιθανόν χρίζουν επίλυσης. Θα είμαι στη διάθεση των ομίλων αλλά και της ΠΕΣ για 
διευκρινίσεις και να οριστικοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε. Δε θα 
επιθυμούσα όμως να εμπλακώ σε πιθανές υπάρχουσες ή νέες φιλονικίες και διαμάχες, 
καθώς σε κάποιο βαθμό αυτά είναι ένας από τους λόγους που δε συμμετέχω πιο 
ενεργά στα κοινά. 
 
Σχετικά με το GDPR: 
Νομικός δεν είμαι αλλά λόγω της θέσης μου (υπεύθυνη βάσης 80.000 υποκειμένων 
κατά την περίοδο εφαρμογής του νέου νομικού πλαισίου) μπορώ να κάνω μία πρόταση. 
Σε περίπτωση που προχωρήσουμε όπως προτείνω, μπορεί να συνταχθεί ένα κείμενο 
που θα συμπεριλαμβάνουν οι όμιλοι κατά την προκήρυξη των επίσημων 
διοργανώσεων. Στο κείμενο αυτό θα αναγράφεται κάτι του τύπου (τις νομικές σάλτσες 
θα τις βρουν οι νομικοί): Οι παίκτες κατά τη συμμετοχή τους επιβεβαιώνουν ότι 
επιθυμούν τα στοιχεία τους να αναρτηθούν στη λίστα βαθμολόγησης. Ο όμιλος θα 
αποφασίζει αν θα αρνηθεί τη συμμετοχή παικτών που δεν επιθυμούν ή αν θα δεχτεί να 
παίξουν με μηδενικά ratings χωρίς οι αγώνες τους να προσμετρούνται για κανέναν και 
αυτή την απόφαση επίσης την ανακοινώνει με την προκήρυξη. Οι παίκτες, εφόσον είναι 
ενήμεροι εκ των προτέρων, μπορούν να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος σε μία 
τέτοια διοργάνωση. Είναι προφανές ότι παίκτες που δηλώνουν ότι δε θέλουν να 
βρίσκονται στη λίστα βαθμολόγησης ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά τους, θα 
αφαιρούνται και δε θα κρατιέται κανενός είδους βαθμολογία για αυτούς. 
 
Πολύ φιλικά, 
Μαριάννα» 
 
ΘΕΜΑ 4: Αξιολόγηση της πρότασης του μέλους της Π.Ε.Σ. Πέννυς Μολφέτα προς το 
Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (Αριθμός Πρωτοκόλλου 112 / 21.1.2020): 
 
«Καλησπερα σας. Με την ιδιότητα μου ως μέλος της πες και ως νομικός και 
εκφράζοντας προσωπικές θέσεις και απόψεις θα ήθελα να θέσω υπόψην σας τα 
παρακάτω με την παράκληση να διαβιβαστούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του 
σωματείου. Το καταστατικό της ΠΕΣ αναφέρει πως το σωματείο τηρεί την βαθμολογία 
των εγγεγραμμένων μελών της. Παρατηρείται ομως το φαινόμενο να συμμετέχουν σε 
τουρνουά μη μέλη της ΠΕΣ ή πρώην μέλη αυτής. Δεδομένου πως ενας ακόμη απο τους 
σκοπούς της ΠΕΣ ειναι η προώθηση του ελληνικού Σκραμπλ στον ελληνικό χώρο, 
θεωρώ πως θα πρέπει να βαθμολογούνται απο την ΠΕΣ και μη μέλη της. Για να γίνει 



αυτό θα πρεπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού. Η εν λόγω διαδικασία είναι 
χρονοβόρα, οπότε επί του παρόντος – και δεδομένου πως δεν παραβιάζεται 
αναγκαστικού δικαίου διάταξη και δεν παραβλάπτονται τα δικαιώματα των μελών – 
προτείνω ως λύση, να συγκληθεί έκτακτη ΓΣ με θεμα να αποφανθούν τα μέλη περί του 
αν θα βαθμολογούνται ολοι οι παίκτες του Σκραμπλ, ανεξαρτήτως αν ειναι ή όχι μέλη 
της ΠΕΣ. Για να επιτευχθεί η συμμετοχή οσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών 
προτείνω να δωθεί δικαίωμα και ηλεκτρονικής ψήφου. Στην διαθεσή σας με νεότερο 
σημειώμα μου να σας βοηθήσω για το τυπικό της εν λόγω διαδικασίας ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας. 
 
Σε περιπτωση που υπερψηφιστεί η πρόταση να βαθμολογούνται ακόμη και μη μέλη της 
ΠΕΣ και προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό για μη μέλη του σωματείου και για να 
τηρούνται τα προσωπικά στοιχεία αυτών των παικτών ( ονοματεπώνυμο, βαθμολογία, 
στατιστικά κλπ ) σύμφωνα με τους κανονες του GDPR ( νόμος περί προσωπικών 
δεδομένων ) θα πρεπει έκαστος παίκτης ( μη μέλος της ΠΕΣ) πριν από καθε επίσημη 
διοργάνωση (τουρνουά, πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ.) να υπογραφει σχετική δήλωση 
συναίνεσης για τα παραπάνω ( δηλαδή την τήρηση των στοιχείων του και της 
βαθμολογίας του απο την ΠΕΣ). Σε περίπτωση που δεν συναινεί ο παικτης και δεν 
υπογράφει την εν λόγω δήλωση δεν μπορεί νομίμως να συμμετέχει στις επίσημες 
διοργανώσεις (τουρνουά, πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ.), αφου ο νόμος δεν μας αφήνει 
το περιθώριο να τηρούμε προσωπικά στοιχεία ως τα ανωτέρω άνευ ρητής εγγραφής 
συναίνεσης. Ευνόητο είναι πως ως σωματείο οφείλουμε να λάβουμε έγγραφη συναίνεση 
και από τα μέλη. 
 
Συνοψίζοντας, τα μέλη της ΠΕΣ υποχρεούνται να υπογράψουν άπαξ μια τέτοια δήλωση 
συναίνεσης προς το σωματείο που ανήκουν ενώ τα μη μέλη πριν απο καθε επίσημη 
διοργάνωση (τουρνουά, πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ.) προκειμένου να τηρούνται τα 
στοιχεία και η βαθμολογία τους. 
 
Στη διαθεσή σας για καθε διευκρινηση. 
Πεννυ Μολφετα, 
Δικηγόρος» 
 
ΘΕΜΑ 5: Αξιολόγηση της πρότασης του μέλους της Π.Ε.Σ. Σωκράτη Αληχανίδη προς 
το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (Αριθμός Πρωτοκόλλου 107 / 13.1.2020): 
 
«Καλημέρα σας. Με την ιδιότητα του εγγεγραμμένου μέλους της Πανελλήνιας Ένωσης 
Σκραμπλ, σας αποστέλλω την πρότασή μου την οποία επιθυμώ να θέσετε υπό 
συζήτηση και κατ'επέκταση να θέσετε υπόψιν των ομίλων-μελών της ΠΕΣ, ώστε να 
αποφανθούν. Η πρόταση αυτή βασίζεται σε μία κατ'ιδίαν ανεπίσημη συνομιλία που είχα 
τον περασμένο Οκτώβριο με το Χρήστο Τζήμα στην Καστοριά. Η πρόταση αυτή είναι 
καθαρά προσωπική και δεν προέρχεται από τον κ. Τζήμα, όμως είδα ένα θετικό κλίμα 
από την πλευρά του κ. Τζήμα. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: 



Προτείνω, επομένως, στα αποδεκτά βοηθήματα του αγωνιστικού σκραμπλ να ενταχθεί 
ως παράλληλο επίσημο βοήθημα και το βιβλίο "Οι λέξεις 2-8 γραμμάτων" των Χ.Τζήμα 
και Γ.Παπαβλασίου και κατ'επέκταση η ιστοσελίδα www.anagrammer.gr, η οποία 
αποτελεί και την ηλεκτρονική μορφή του εν λόγω βιβλίου. Δηλαδή, να επαφίεται στην 
ευχέρεια του κάθε διοργανωτή τουρνουά ποιο από τα δύο βοηθήματα θα 
χρησιμοποιηθεί ως επίσημο της διοργάνωσής του, είτε τα ήδη ισχύοντα (λεξικά 
Μπαμπινιώτη - Τριανταφυλλίδη και κατ'επέκταση www.greekscrabble.com) είτε το 
βιβλίο του κ. Τζήμα και η σελίδα www.anagrammer.gr, κάτι το οποίο θα πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη κάθε διοργάνωσης. 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 
Εκτιμώ ότι η υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασης θα συμβάλει στο να καμφθεί η 
κυριότερη αντίδραση του ομίλου της Καστοριάς και να προσχωρήσει στην ΠΕΣ και θα 
ενισχύσει την ενότητα της πανελλήνιας σκραμπλικής κοινότητας. Επίσης εκτιμώ ότι δε 
θα είναι πολλά τα τουρνουά που θα παίζονται με το βιβλίο του κ. Τζήμα. 
 
Με εκτίμηση, 
Αληχανίδης Σωκράτης» 
 
ΘΕΜΑ 6: Σύνταξη του "ισολογισμού" και του "απολογισμού" του 2019 (Άρθρο 21.19 του 
ιδρυτικού καταστατικού). 
 
ΘΕΜΑ 7: Σύσταση και έναρξη λειτουργίας του "Τμήματος Ανάπτυξης" (Αριθμός 
Πρακτικού 19 / 21.8.2019). 
 
ΘΕΜΑ 8: Συμμετοχή της Π.Ε.Σ. στο Hobby Festival 2020 (Αριθμός Πρωτοκόλλου 108 / 
16.1.2020). 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος έλαβε το 
λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τα ως άνω θέματα. Τα θέματα συζητήθηκαν και 
τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους θέσεις και απόψεις. 
Ακολούθησε ψηφοφορία από Τετάρτη 29/1/2020 ώρα 23:00 έως Παρασκευή 31/1/2020 
ώρα 23:00.  
 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: Εξετάστηκαν οι προσφορές: α) του Ξενοδοχείου Astir προς το Δημήτρη 
Αθανασόπουλο, β) του Ξενοδοχείου Achaia Beach προς το Γιώργο Αθανασόπουλο, γ) 
του Ξενοδοχείου Achaia Beach προς το Μιχάλη Γκανόπουλο και δ) του Ξενοδοχείου 
Poseidon Palace προς τη Βασιλική Πουλερέ. Εγκρίθηκε και υπερψηφίστηκε με απόλυτη 
πλειοψηφία η οικονομική προσφορά του Ξενοδοχείου Astir. 
 
ΘΕΜΑ 2: Είναι αυτονόητο ότι δεν νοείται να διακείμεθα αρνητικά στο περιεχόμενο της 
πρότασης της Γ.Σ. ενός εκ των συνιδρυτών Ομίλων της Ένωσης. Η πρόταση όμως 
αυτή, έχει δυστυχώς νομικά κενά. Ήδη, συμπτωματικά, στην τρέχουσα συνεδρίαση 
συζητείται άλλη παρεμφερής πρόταση (ΘΕΜΑ 4), η οποία σαφέστατα είναι πιο 

http://www.anagrammer.gr/?fbclid=IwAR1JvesQ4b02RaGSJWpbeG6W1NwxbowCQXjOaKIJi9UfWXEnoTJCK6IixxA
http://www.greekscrabble.com/?fbclid=IwAR14Yb5F8zEEzHv2nSZ14RKnZRuQRQ9F_1VDTfWFG3WGVfb5ZJQwT7qnueY
http://www.anagrammer.gr/?fbclid=IwAR08Jq4Vj1hi4dGAITigzrkTgooTIO1sRHLzODce3It4cUYryakB5qFCVG0


ολοκληρωμένη, καθώς απαντά με τρόπο σύννομο, δηλαδή νομικά τεκμηριωμένο, στο 
αίτημα αυτό της Γ.Σ. του Ομίλου Αθηνών. Για τους λόγους αυτούς, η πρόταση της Γ.Σ. 
του Ο.Σ.Α.Π. απορρίφθηκε και καταψηφίστηκε ομόφωνα. 
 
ΘΕΜΑ 3: Η πρόταση της Μαριάννας Βασώνη απορρίφθηκε και καταψηφίστηκε. 
 
ΘΕΜΑ 4: Η πρόταση της Πέννυς Μολφέτα εγκρίθηκε και υπερψηφίστηκε ομόφωνα. Ο 
χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Π.Ε.Σ., καθώς και οι 
λεπτομέρειες που αφορούν την ψηφοφορία, θα αποφασιστούν στην επόμενη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 
ΘΕΜΑ 5: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το μέλος του Δ.Σ. Άκης Καραϊωσηφίδης 
ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία (παράλληλα με την πρόταση του Σωκράτη Αληχανίδη) 
και η εξής πρόταση: 
 
«Να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή μιας επίσημης 
(βαθμολογημένης) διοργάνωσης να τη διεξαγάγει είτε με τη χρήση των δύο αποδεκτών 
λεξικών (Μπαμπινιώτη - Τριανταφυλλίδη), είτε με τη χρήση και τρίτου βοηθήματος (ήτοι, 
στην έντυπη μορφή του το βιβλίο "Οι λέξεις 2-8 γραμμάτων" των Χρήστου Τζήμα και 
Γιάννη Παπαβλασίου και στην ηλεκτρονική μορφή του την ιστοσελίδα 
www.anagrammer.gr)». 
 
Αμφότερες οι προτάσεις, τόσο του Σωκράτη Αληχανίδη, όσο και του Άκη 
Καραϊωσηφίδη, απορρίφθηκαν και καταψηφίστηκαν. 
 
ΘΕΜΑ 6: Συντάχθηκε ο κάτωθι «ισολογισμός» για το 2019: 
 

http://www.anagrammer.gr)/


 
 
Συντάχθηκε και ο κάτωθι «απολογισμός» για το 2019: 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

(ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 
 

 Πρώτο μέλημα της Προσωρινής Διοίκησης ήταν να απευθύνει νέα πρόσκληση 
στον πρωτοπόρο Όμιλο Σκραμπλ Καστοριάς 

 Ενοικιάστηκε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως έδρα του σωματείου. Ζητήθηκε και 
αποδόθηκε στην Ένωση Α.Φ.Μ. και κλειδάριθμος από την οικεία Δ.Ο.Υ. 

 Διενεργήθηκαν πανελλαδικές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής 

 Θεσπίστηκαν τα άτυπα αξιώματα του Αναπληρωτή Γραμματέα, του Αναπληρωτή 
Ταμία και του Εφόρου Ανάπτυξης Αγωνιστικού Σκραμπλ 

 Διοργανώθηκε με επιτυχία το 15ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Νέα Μάκρη 
Αττικής. Τιμώμενο πρόσωπο στην τελετή απονομών ήταν ο Καθηγητής 
Γλωσσολογίας Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, που μας παρουσίασε το Λεξικό της 
Ακαδημίας Αθηνών. Βραβεύτηκαν με τιμητικές πλακέτες όσοι κατέρριψαν κάποιο 
πανελλήνιο ρεκόρ 

 Θεσπίστηκε «Κώδικας Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας» που υπερψηφίστηκε από 
τη Γενική Συνέλευση. Ευχής έργον θα ήταν να υιοθετηθεί και από τους Ομίλους 

 Διορίστηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου 



 Προτάθηκε στους τρεις προέδρους του πρώην άτυπου πανελλήνιου οργάνου να 
ανακηρυχθούν Επίτιμοι Πρόεδροι της Ένωσης. Οι δύο από τους τρεις 
αποδέχθηκαν την τιμή. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση 

 Εγκαινιάστηκε η επίσημη συνεργασία της Π.Ε.Σ. με το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), το οποίο από 6/5/2019 είναι επίσημος σύμβουλος της 
Ένωσης για τα γλωσσικά ζητήματα του παιχνιδιού. Η ανακοίνωση έγινε στην 16η 
Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 

 Επικυρώθηκαν οι υφιστάμενοι «Κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων» και «Όροι 
αποδοχής λέξεων» που ίσχυαν επί λειτουργίας του άτυπου οργάνου 

 Στο πλαίσιο των περιφερειακών εκδηλώσεων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
στην Ελληνική Γλώσσα, η Ένωση συνδιοργάνωσε με το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής 
Μακεδονίας και τον Όμιλο Σκραμπλ Πτολεμαΐδας ημερίδα στην Πτολεμαΐδα με 
θέμα "Όλος ο Κόσμος μιλάει και γράφει ελληνικά". Προσκεκλημένος κύριος 
ομιλητής ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας και Πρόεδρος του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας Γιάννης Καζάζης 

 Διοργανώθηκε με επιτυχία το 2ο Grand Prix στη Λίμνη Πλαστήρα. Τιμώμενο 
πρόσωπο στην τελετή απονομών ήταν ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας Καθηγητής Γιάννης Καζάζης 

 Αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής μελών της Π.Ε.Σ. που θα ασχοληθεί με 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκραμπλ στην Ελληνική. Προτάθηκαν μέλη 

 Αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής μελών της Π.Ε.Σ. που θα ασχοληθεί με 
το πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα. Προτάθηκαν μέλη 

 Επικοινωνήσαμε και εξασφαλίσαμε σε πρώτη φάση τη στήριξη της Mattel για το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ελληνική και το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα 

 Απεστάλη πολλάκις στο Κέντρο Λεξικολογίας Μπαμπινιώτη, στο Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) και στο Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας μακροσκελής λίστα με πληθώρα νέων ερωτημάτων 
γλωσσικής φύσεως που προκύπτουν από την ανάγνωση και ερμηνεία των 
επίσημων και αποδεκτών βοηθημάτων μας. Αναμένονται οι απαντήσεις τους 

 Αποφασίστηκε η σύσταση Τμημάτων Εργασίας μελών της Π.Ε.Σ. και 
οριοθετήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας τους. Ήδη συστάθηκαν και λειτουργούν τα 
τμήματα «Ελληνικής Γλώσσας», «Λεξικού» και «Ανάπτυξης», ενώ υπό σύσταση 
είναι τα τμήματα «Διοργανώσεων», «Χορηγιών», «Ομίλων», «Πολιτισμού» και 
«Εκπαίδευσης» 

 Δημιουργήθηκε Γραφείο Τύπου και ορίσθηκε Υπεύθυνος 

 Επελέγησαν τόπος (Πάτρα) και ημερομηνία (1-3/5/2020) για το 16ο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα 

 Αξιολογήθηκαν θετικά 6 προτάσεις προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων. Οι 
3 πρώτες αφορούν την έγκριση 3 νέων βοηθημάτων και συνοδεύονται από 
ισάριθμες εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες μελέτες, ενώ οι άλλες 3 αφορούν 
τροποποιήσεις των όρων αποδοχής λέξεων. Οι 6 αυτές προτάσεις εστάλησαν 
στις 31/12/2019 στους Ομίλους με την παράκληση να συγκαλέσουν Γενικές 
Συνελεύσεις μέχρι το αργότερο 29/2/2020, ούτως ώστε να τοποθετηθούν όλα τα 
μέλη τους μέσω ψηφοφορίας 



 Σε συνεργασία με λογιστικό γραφείο προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες 
για την εγγραφή του σωματείου στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων» 

 Καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2020, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση 

 Υιοθετήθηκε άμεσα γνωμοδότηση του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη κατόπιν 
προσωπικής πρωτοβουλίας του μέλους μας Ευθυμίου Παπασταυρίδη 
 
Εγκρίθηκαν και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα ο ως άνω «ισολογισμός» και ο ως 
άνω «απολογισμός» του 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 21.19 του ιδρυτικού 
καταστατικού, θα υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 
 
ΘΕΜΑ 7: Αποφασίζεται η σύσταση Τμήματος Ανάπτυξης. 
 
Αντικείμενο: δημιουργία νέων ομίλων και η προβολή του σκραμπλ εντός και 
εκτός Ελλάδας 
 
Έφορος: Μιχαηλίδου Βαρβάρα 
 
Μέλη: 
 

Ομάδα Νέων Ομίλων: 
Αναστασιάδου Δήμητρα 
Γκανόπουλος Μιχάλης 
Δαβράδος Μανόλης 
 

Ομάδα Νεανικού Σκραμπλ: 
Αυτζαλανίδου Χρυσάνθη 
Κωστικιάδης Πάρης 
Μπαράκα Κάριν 
Πολιά Ειρήνη 
Σκέμπας Νίκος 
Τσιάμης Άκης 
 

Ομάδα Σχολικού Σκραμπλ: 
Γιουβάνη Καλλιόπη 
Γκαλίδη Αλεξάνδρα 
Καράμπελα Γιάννα 
Κελεπούρη Ευαγγελία 
Κλάζογλου Εύη 
Παπαδάτου Δήμητρα 
Σολαχίδου Τάσα 
Χατζησαββίδης Στέλιος 
 
Εγκρίθηκαν και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα η σύσταση, ο Έφορος και τα ως άνω 
μέλη των τριών Ομάδων του Τμήματος. 



 
ΘΕΜΑ 8: Απορρίφθηκε και καταψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση «συνεργασίας» 
της Skywalker. Η Π.Ε.Σ. δεν θα συμμετάσχει ως εκθέτης στο Hobby Festival 
2020. 

 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

          Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γραμματέας 
    Μυρσίνης Θράσος                                                              Παναγοπούλου Δήμητρα 


