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Εισερχόμενο email από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προς την Π.Ε.Σ.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), το εντεταλμένο ίδρυμα του Υπουργείου
Παιδείας για τη διάδοση και προβολή της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της
Ελλάδος, και η Πανελλήνια Ένωση Scrabble συμπράττουν σε μια μεγάλη εκστρατεία
να διαδοθεί σε όλες τις μονάδες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης της ομογένειας –
αλλά και παντού αλλού όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα – το ελληνικό Scrabble.
Πρόκειται για ένα πνευματικά ερεθιστικό παιχνίδι που επιπλέον ασκεί την ελληνομάθεια,
το οποίο προς το παρόν παίζεται σε γεωγραφικά περιορισμένους ομίλους μόνον εντός
της Ελλάδος.
Το ΚΕΓ αποφάσισε να εντάξει το ελληνικό Scrabble στην ψηφιακή εργαλειοθήκη του
(το ΚΕΓ λειτουργεί δικό του ιστότοπο (www.greek-language.gr), με 2,5 εκατομμύρια
επισκέψεις μηνιαίως και 650.000 μοναδικούς χρήστες μηνιαίως, διαβλέποντας τη
σημασία του για τη στρατηγική του ιδρύματος να καταστήσει τη διδασκαλία της
ελληνικής όσο ευχάριστη και ανάλαφρη γίνεται και επομένως και την προσέλευση των
νεότερων γενεών όσο μαζικότερη είναι δυνατόν, μέσα από ένα παιχνίδι που παίζεται και
εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως.
Κατά την πρόβλεψη, πέρα από την επιστημονική συνδρομή που το ΚΕΓ θα παρέχει
προς την Πανελλήνια Ένωση Scrabble σε ζητήματα «λέξεων αποδεκτών», στη
Θεσσαλονίκη θα συγκεντρώνονται κατ’ έτος οι φιναλίστες από όλο τον κόσμο, για την
τελική αναμέτρηση στο πλαίσιο ενός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελληνικού
Scrabble. Με την ευθύνη πάλι του ΚΕΓ, η αναμέτρηση αυτή θα πλαισιώνεται και από
ένα σύνολο Εκδηλώσεων Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, με χαρακτήρα
οργανωμένου πολιτιστικού γεγονότος.
Την πρωτοβουλία τους αυτή το ΚΕΓ και η Πανελλήνια Ένωση Scrabble πρόκειται να την
εξαγγείλουν δημόσια και πανηγυρικά κατά τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης,
στις 9-5-19, εγκαινιάζοντας μάλιστα την παγκόσμια εφαρμογή από το σχολικό σύστημα
και τις έδρες ελληνικών σπουδών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπενθυμίζεται ότι το
2016 υπογράφηκε και έκτοτε άρχισε η επίσημη διδασκαλία της ελληνικής ως κατ’

επιλογήν Ξένης Γλώσσας στα σχολεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ακόμη ειδικότερα,
να σημειωθεί ότι η το Ελληνικό Scrabble εντάχθηκε ήδη στο «΄Ετος Ελληνικής και
Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 2019/20», μια διακρατική συνέργεια που
εξήγγειλαν ο Πρόεδρος Β. Πούτιν και ο Πρωθυπουργός κ. Α. Τσίπρας.

