
    

 

Πρακτικό 35 / 22.02.2020 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Τρίτη 18/2/2020 ώρα 
21:00 έως Πέμπτη 20/2/2020 ώρα 01:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 1: Ορισμός ημερομηνίας κατόπιν της οποίας υιοθετείται άμεσα η γνωμοδότηση 
του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών της 18/2/2020 που εστάλη στον Πρόεδρο 
Θράσο Μυρσίνη ως απάντηση στο διευκρινιστικό ερώτημα γλωσσικής φύσεως, το 
οποίο απηύθυνε ο ίδιος νωρίτερα την ίδια ημέρα στο εν λόγω Ίδρυμα. Ενδεχόμενη 
ακύρωση της ψήφισης της πρότασης αριθ. 6 που εστάλη την 1/1/2020 ως εισήγηση 
προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων, εφόσον αυτή είναι σύννομη. 
 

Το ερώτημα που εστάλη: «Αξιότιμε κύριε Παπαναστασίου, σας παρακαλώ θερμά να 
μου αποσαφηνίσετε εάν η δυνατότητα της ευφωνικής ή διευκρινιστικής προσθήκης του -
ν στην κατάληξη των αρσενικών επιθέτων σε -ος και -υς ισχύει επιπροσθέτως και για 
εκείνα με κατάληξη σε -ης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θράσος Μυρσίνης. Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της 

Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ». 

 

Και η απάντηση του Διευθυντή του Ι.Ν.Σ.: «Καλημέρα. Στη "γνωμοδότηση" αναφέρω το 
-ν αυτών των περιπτώσεων ως "ευφωνικό ή διευκρινιστικό", όπως εξάλλου και η 
Γραμματική Τριανταφυλλίδη. Αυτό σημαίνει ότι το -ν δεν αποτελεί μορφολογική 
κατάληξη των συγκεκριμένων λέξεων, δηλαδή το κλιτικό παράδειγμα «ο καλός, του 
καλού, τον καλό, καλέ κτλ.» δεν θα μπορούσε να γραφεί «ο καλός, του καλού, τον 
καλό(ν), καλέ κτλ.». "Ευφωνικό ή διευκρινιστικό" σημαίνει ότι εμφανίζεται στη φωνητική 
ή τη σύνταξη της φράσης, επομένως, ως κανόνα για το παιχνίδι Σκραμπλ, όπου οι 
λέξεις γράφονται μεμονωμένες (και όχι μέσα σε φράση που να χρειάζεται ευφωνία ή 
διευκρίνιση), θα πρότεινα οι τύποι με το -ν να μη θεωρούνται αποδεκτοί. Με εκτίμηση, Γ. 
Παπαναστασίου» 

 

ΘΕΜΑ 2: Σύσταση και έναρξη λειτουργίας του "Τμήματος Χορηγιών", στο οποίο θα 
υπάγεται και η «Ομάδα Προβολής Σκραμπλ» 

 

ΘΕΜΑ 3: Διοργάνωση του 3ου Grand Prix. Κατάθεση των πρώτων προσφορών και 
αξιολόγησή τους σε πρώτη φάση 



 

ΘΕΜΑ 4: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Γερμανική Ένωση Σκραμπλ για 
συνεργασία με την Π.Ε.Σ. 
 

 

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης 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 Πέμπτη 20/2/2020 ώρα 01:00 έως Σάββατο 
22/2/2020 ώρα 01:00. 
 

 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 

ΘΕΜΑ 1: Διεξήχθησαν δύο ψηφοφορίες επί ισάριθμων προτάσεων. 
 

Πρώτη πρόταση: «Ορίζεται η ημερομηνία 22/2/2020, κατόπιν της οποίας υιοθετείται 
άμεσα και τίθεται εν ισχύι η εν λόγω γνωμοδότηση». Η πρόταση υπερψηφίσθηκε. Η 
γνωμοδότηση αυτή με αριθ. πρωτοκόλλου 145 / 18.02.2020 θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Ένωσης, μενού «Γνωμοδοτήσεις Ιδρυμάτων». 
 

Δεύτερη πρόταση: «Η ψηφοφορία στην πρόταση αρ. 6 ακυρώνεται. Εάν τυχόν κάποιος 
Όμιλος έχει ήδη διεξαγάγει ψηφοφορία για την πρόταση αρ. 6, αυτή θεωρείται ως μη 
γενόμενη». Η πρόταση υπερψηφίσθηκε ομόφωνα.  
 

ΘΕΜΑ 2: Αποφασίστηκε η σύσταση Τμήματος Χορηγιών 

 

Έφορος: Καραϊωσηφίδης Άκης 

 

Αντικείμενο: "εξεύρεση χορηγιών, συνεργασία με Mattel / Hasbro" 
 

Μέλη: 
Αθανασόπουλος Δημήτρης 

Καραΐνδρου Σία 

Μποσμαλή Νίκη 

 

Ομάδα Προβολής Σκραμπλ: 
 

Αντικείμενο: "διερεύνηση συνεργασιών με Δήμους, φορείς, κρατικούς οργανισμούς" 
 

Μέλη: 
Μαραγκουδάκη Αμάντα 

Παναγοπούλου Δήμητρα 

Σολαχίδου Βάσω 

 



Εγκρίθηκαν και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα η σύσταση, ο Έφορος και τα ως άνω μέλη 

του Τμήματος. 
 

ΘΕΜΑ 3: Κατατέθηκαν και συζητήθηκαν σε πρώτη φάση τρεις προσφορές. Τα μέλη του 
Δ.Σ. θα μεριμνήσουν, ώστε να εξεταστούν και άλλες λύσεις. Η τελική επιλογή θα ληφθεί 
σε άλλη συνεδρίαση.  

 

ΘΕΜΑ 4: Ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη του Δ.Σ. ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον εκ 
μέρους της Γερμανικής Ένωσης Σκραμπλ για μελλοντική συνεργασία με την Πανελλήνια 
Ένωση Σκραμπλ.  
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

          Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γραμματέας 

    Μυρσίνης Θράσος                                                              Παναγοπούλου Δήμητρα 


