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Θέμα: Ανάθεση 15ου πανελληνίου πρωταθλήματος 2019 

 

Την 1.3.2018 εστάλη από την Π.Ε.Σ. προς τους προέδρους των ομίλων η κάτωθι επιστολή: 

 

Προς τους Προέδρους όλων των Ομίλων Σκραμπλ 

Παρακαλείσθε να θέσετε στον όμιλό σας το ζήτημα της ανάθεσης του 15ου πανελληνίου 

πρωταθλήματος 2019. Αφού συγκροτήσετε ο καθένας μία συγκεκριμένη πρόταση με όλες τις 

λεπτομέρειες (τόπο, χρόνο, κόστος κλπ.), παρακαλούμε να το συζητήσετε μεταξύ σας, να 

διαβουλευτείτε και στη συνέχεια, εφόσον καταλήξετε σε κοινά αποδεκτή απόφαση, να μας 

ενημερώσετε σε αυτό το email, ούτως ώστε να προβούμε στη σχετική ανακοίνωση αμέσως 

μετά το πέρας του προσεχούς 14ου πανελληνίου. 

Ευχαριστούμε 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. 

 

Η απάντηση του Ο.Σ.Ρ.Δ.: 

Κατόπιν σύσκεψης με τα μέλη του ΟΣΡΔ, θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τις θέσεις μας για 

το πανελλήνιο του 2019 

Προτέινουμε την Αθήνα, λόγω γεωγραφικής θέσης, πιστεύουμε ότι η πρόσβαση θα είναι και 

ευκολότερη αλλα και οικονομικότερη. 

Βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το κόστος της διοργάνωσης, καθότι ήμαστε απο επαρχία 

και οι τιμές εδώ διαφέρουν κατά πολύ όπως και εσείς οι ίδιοι έχετε εξακριβώσει 

επανειλημμένως, πιστεύουμε ότι οι φίλοι από την ΑΘήνα θα είναι σε θέση να μεριμνήσουν για 

το καλύτερο δυνατό. 

Προτείνουμε τις ημερομηνίες 3 - 4 - 5 Μαϊου 2019 

 

Η απάντηση του Ο.Σ.Θ.: 



Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης 

συνεδρίασε στις 3.4.2018 και ασχολήθηκε - μεταξύ άλλων - και με το Πανελλήνιο του 2019. Ο 

Όμιλός μας προτείνει το Βόλο, διότι βρίσκεται σε σημείο βολικό για όλους. Όσον αφορά 

ημερομηνίες, προτείνουμε 3, 4, 5 Μαΐου 2019. 

Μετά τιμής 

Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ. 

 

Η απάντηση του Ο.Σ.Π.: 

Καλησπέρα! Σας αποστέλλουμε συνημμένα, πρόταση για την προσωρινή ή / και μόνιμη 

διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στον Πτελεό Μαγνησίας, την οποία μας κάνει ο 

υπό ίδρυση όμιλος Σκραμπλ Κοζάνης. Με τιμή Βαρβάρα Μιχαηλίδου ΟΣΠ.  

 

"Προς τον Όμιλο Scrabble Πτολεμαΐδας Σας γνωρίζουμε ότι για την διεξαγωγή Πανελλήνιου 

τουρνουά Scrabble διαθέτουμε τον χώρο των Κατασκηνώσεών μας στο Πτολεό Βόλου. Η 

Κατασκήνωση είναι παραθαλάσσια και συνδυάζει βουνό και θάλασσα μαζί. Έχει μονόκλινα , 

δίκλινα αλλά και πολύκλινους θαλάμους. Επειδή είναι κατασκήνωση σας πληροφορούμε ότι 

πρέπει να έχετε δικά σας σενδόνια , πετσέτες , σαπούνι κλπ. Ο χώρος είναι διαθέσιμος από 28 

Μαίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου κάθε χρόνο. Τιμή κατ άτομο για τρεις ημέρες με Πρωινό, 

Μεσημεριανό και Βραδινό είναι 100 ευρώ . Χωρίς γεύματα 50 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλ. 

2461036826 ,κιν 6984756432 Θα μας βρείτε επίσης στο ftelio camp , η ftelio eu στο διαδίκτυο. 

Στη διάθεσή σας να επισκεφθούμε τον χώρο μαζί και να σας ξεναγήσουμε από κοντά όποτε το 

κρίνετε εσείς. Σας ευχαριστούμε. Με τιμή Στέγη Παιδιού Κοζάνης ο Άγιος Στυλιανός" 

 

Τοποθέτηση του Γιώργου Μπαλιάκα, αντιπροέδρου του Ο.Σ.Κ. (11/12/2016): 

Σχετικά με τη διοργάνωση του Πανελληνίου πρωταθλήματος έχουμε την άποψη πως πρέπει 

καθιερωθεί σε μία εκ των πόλεων Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Αθήνα ή και κυκλικά με βάσει τα 

πληθυσμιακά και αγωνιστικά στοιχεία. Τις χρονιές που θα γίνεται εδώ το Πανελλήνιο δεν θα 

διοργανώνουμε τουρνουά, για λόγους συμμετοχής. Σας μεταφέρω την άποψη του ΔΣ ως 

αντιπρόεδρος 

 

Σε συνάντηση που διεξήχθη στις 13/5/2018 στην Καστοριά, ο πρόεδρος του Ο.Σ.Κ. Ανδρέας 

Χρήστου μετέφερε στα παρόντα μέλη της Π.Ε.Σ. (Θ. Μυρσίνη, Χ. Τοπάλογλου, Α. Καρακόλη) την 

πρόθεσή τους να υπερψηφίσουν ως όμιλος με 2 ψήφους την υποψηφιότητα της Αθήνας για το 

2019. 



 

Τελικά, κατόπιν συζήτησης στο facebook μεταξύ 9 μελών της Π.Ε.Σ  προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσματα: 

Αθήνα 10 ψήφοι 

Πτελεός 1 ψήφος 

 

Με το πέρας του 14ου πανελληνίου πρωταθλήματος, που διεξήχθη στην Αγία Τριάδα 

Θεσσαλονίκης στις 26-28/5/2018 ανακοινώθηκε στους συμμετέχοντες η ανάθεση στην Αθήνα 

του 15ου πανελληνίου το τριήμερο 3-5/5/2019. 

 


