Πρακτικό 68 / 03.09.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Παρασκευή 27/8/2021
ώρα 23:00 έως Τρίτη 31/8/2021 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Αξιολόγηση της κάτωθι πρότασης του μέλους της ΠΕΣ Χρήστου Ζευγίτη με
αρ. πρωτ. 265 / 05.07.2021:
Πρόταση στην ΠΕΣ,
περί αλλαγής στους Κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων σκραμπλ, κεφάλαιο Δ
(Διεξαγωγή Αγώνα), της παραγράφου Γ (τράβηγμα γραμμάτων).
Η εν λόγω παράγραφος έχει ως εξής: «Το τράβηγμα των γραμμάτων γίνεται
υποχρεωτικά ως εξής: Ο παίκτης παίρνει γράμματα ταχέως από το σακούλι, δίχως να
τα ψαύει με το χέρι του, διατηρώντας το ακίνητο στη θέση απέναντι από το χρονόμετρο,
πάνω στο τραπέζι. Όσα γράμματα εξάγει ο παίκτης από το σακούλι τα τοποθετεί άμεσα
στο αναλόγιό του και δεν τα κρατάει στο ένα ή το άλλο χέρι του την ώρα που το
ξαναβάζει στο σακούλι. Ό,τι βγαίνει από το σακούλι δεν ξαναμπαίνει για κανένα λόγο.
Στο τέλος του τραβήγματος το σακούλι παραμένει σε θέση τέτοια ώστε το περιεχόμενό
του να είναι αθέατο».
Προτείνω δύο προβλέψεις που, κατά τη γνώμη μου, μπορούν να συμβάλλουν στη
διαφάνεια της λήψης γραμμάτων, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και αμφιβολίες
για τη διαδικασία:
1. Επειδή όταν ένας παίκτης «τραβάει γράμματα» ο άλλος ενδεχομένως έχει στραμμένη
την προσοχή του σε κάτι άλλο, και για την ακεραιότητα της διαδικασίας, νομίζω ότι καλό
θα ήταν να εισαχθεί ένα «καμπανάκι προσοχής».
Ο παίκτης που έχει σειρά να πάρει γράμματα από το σακούλι, πριν το κάνει, να
ειδοποιεί υποχρεωτικά τον συμπαίκτη του και να προσελκύει την προσοχή του με τη
φράση «παίρνω γράμματα!». Αυτό θα συμβάλλει ώστε ο συμπαίκτης του να σταματάει
κάθε άλλη διαδικασία του παιχνιδιού (π.χ. σβήσιμο γραμμάτων, υπολογισμό σκορ,
ανάλυση του παιχνιδιού) για να βλέπει και να πιστοποιεί ότι η διαδικασία λήψης
γραμμάτων γίνεται χωρίς οποιαδήποτε παρατυπία ή αμφισβήτηση.
2. Για την αξιοπιστία της διαδικασίας λήψης γραμμάτων, όταν αυτή δεν γίνεται άπαξ
αλλά σε «σε δόσεις», νομίζω είναι σκόπιμο να διαπιστώνεται ότι ο παίκτης δεν
ξαναβάζει γράμματα στο σακούλι, από λάθος είτε επειδή «δεν του κάνουν». Για το
σκοπό αυτό νομίζω ότι αρκεί, πριν από κάθε διαδοχική μερική λήψη (ενός, δύο, τριών

κ.λπ.) γραμμάτων στον ίδιο γύρο, να δείχνει το εσωτερικό της παλάμης του στον
συμπαίκτη του.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνω η παράγραφος Γ να διαμορφωθεί, με τις ανωτέρω
προσθήκες, ως εξής:
Γ-τράβηγμα γραμμάτων
Το τράβηγμα γραμμάτων γίνεται υποχρεωτικά ως εξής: Ο παίκτης αναγγέλλει την
έναρξη λήψης γραμμάτων σε κάθε γύρο με τη φράση «παίρνω γράμματα». Παίρνει
γράμματα ταχέως από το σακούλι, δίχως να τα ψαύει με το χέρι του, διατηρώντας το
ακίνητο στη θέση απέναντι από το χρονόμετρο, πάνω στο τραπέζι. Όσα γράμματα
βγάζει κάθε φορά ο παίκτης από το σακούλι τα τοποθετεί άμεσα στο αναλόγιό του και
δεν τα κρατάει στο ένα ή το άλλο χέρι. Ό,τι βγαίνει από το σακούλι δεν ξαναμπαίνει για
κανένα λόγο. Όταν η λήψη των γραμμάτων γίνεται με μερικές λήψεις (σε δόσεις), τότε
προτού ξαναβάλει το χέρι του στο σακούλι για τη λήψη και των υπολοίπων γραμμάτων
δείχνει, κάθε φορά, το εσωτερικό της παλάμης (σα να μουτζώνει) στον συμπαίκτη του.
Στο τέλος του τραβήγματος το σακούλι παραμένει σε θέση τέτοια ώστε το περιεχόμενό
του να είναι αθέατο.
Χρήστος Ζευγίτης
ΘΕΜΑ 2: Αξιολόγηση της κάτωθι πρότασης του μέλους της ΠΕΣ Γιάννη Δελημιχάλη με
αρ. πρωτ. 266 / 07.07.2021:
Θα ήθελα να προτείνω προς το ΔΣ της ΠΕΣ σύστημα διεξαγωγής πανελληνίου
πρωταθλήματος το άκρως δελεαστικό και χορταστικό 4-5-3. (12 αγωνιστικές).
Κοινώς , 4 αγώνες την 1η μέρα (αντί για 3 που ισχύει τώρα)με ώρα έναρξης 13.00 ή
14.00 (έτσι ώστε να μπορούν και κάποιοι να έρθουν αυθημερόν από όπου και να
ξεκινήσουν) με ένα μικρό διάλειμμα μιας ώρας ανάμεσα σε 2η και 3η αγωνιστική.
Το κυρίως πιάτο των 5 αγώνων την δεύτερη μέρα παραμένει ως έχει και στην τρίτη και
καυτή μέρα του πρωταθλήματος να διεξαχθούν 3 αγώνες αντί για 2 που ίσχυε έως
τώρα.
Πιστεύω οτι και με τις απονομές βραβεύσεις κτλ μέχρι τις 16.00 το αργότερο θα έχουμε
τελειώσει και υπάρχει επαρκής χρόνος για το ταξίδι της επιστροφής και όχι απαραίτητα
βραδινό (εφόσον είτε Μάιο είτε Ιούνιο η μέρα είναι αρκετά μεγάλη και νυχτώνει 9 και).
Κατά την προσωπική μου γνώμη , με αυτό το σύστημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο
κύρος η διοργάνωση και δίνεται η δυνατότητα και κίνητρο σε πολλούς παίκτες να
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους ακόμη και αν δεν έχουν ξεκινήσει καλά τους αγώνες,
επίσης ότι σε αυτό το μεγάλο εύρος αγώνων μπορούν να συμβούν απίστευτες
ανατροπές για την πρωτιά και για τα υπόλοιπα μετάλλια και το σπουδαιότερο
ΠΑΙΖΟΥΜΕ πιο πολλά παιχνίδια και ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ!!!
Με εκτίμηση
Δελημιχάλης Γιάννης, Μέλος ΠΕΣ μέλος ΟΣΑΠ
ΘΕΜΑ 3: Αξιολόγηση της κάτωθι πρότασης του Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών - Πειραιώς με
αρ. πρωτ. 272 / 29.07.2021:
Το μέλος ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ είχε αποστείλει στο Δ.Σ του ΟΣΑΠ την από
28/6/2021 ηλεκτρονική επιστολή του προκειμένου να ενημερωθεί το σώμα για τα εκεί

αναφερόμενα θέματα και πρότεινε να τεθεί σε έγκριση (ή μη) η Ε’ έκδοση του λεξικού
Μπαμπινιώτη ( 2019). Το σώμα αποφάσισε να εισαχθεί προς συζήτηση το ως άνω θέμα
και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν :
Επί του ως άνω θέματος 18 μέλη ψήφισαν και αποφάσισαν να εισηγηθούν στην ΠΕΣ
την ενσωμάτωση, στους όρους αποδεκτών λέξεων των αγώνων, της ως άνω έκδοσης
ενώ 6 μέλη που παρίσταντο με εξουσιοδότηση ψήφισαν λευκό (λόγω μη ύπαρξης
σχετικής εντολής για το εν λόγω θέμα από τους εξουσιοδοτούντες) .
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΛΦΕΤΑ
ΘΕΜΑ 4: Αξιολόγηση της κάτωθι πρότασης του «Τμήματος Λεξικού» της ΠΕΣ με αρ.
πρωτ. 275 / 05.08.2021:
Αγαπητό μας ΔΣ,
Αρχικά να ζητήσουμε συγγνώμη που σας ζαλίζουμε καλοκαιριάτικα όμως επειδή εμείς
δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε προκειμένου να διευθετηθούν τα «ζητήματα»
που έχουν προκύψει από την ένταξη των νέων βοηθημάτων στη σκραμπλοζωή μας,
δεν γινόταν αλλιώς.
Το «πρόβλημα» έγινε ιδιαιτέρως αισθητό μετά από την αποδελτίωση του Λεξικού για το
Γραφείο και το Σχολείο του κυρίου Μπαμπινιώτη, η οποία οδήγησε σε έναν μεγάλο
αριθμό αποριών που πρέπει να απαντηθούν το συντομότερο δυνατό και αυτό πρέπει να
γίνει με σύννομο τρόπο. Οι απορίες αυτές έχουν προκύψει κυρίως γιατί οι οδηγίες που
αφορούν τα κλιτικά παραδείγματα του βοηθήματος εάν εφαρμοστούν πιστά, όπως
οφείλουν , τότε καταλήγουμε σε τύπους λέξεων που στην ελληνική γλώσσα δεν
στέκουν.
Θα θέλαμε να σας δώσουμε μόνο μερικά ενδεικτικά παραδείγματα για να καταλάβετε τι
ακριβώς εννοούμε:
Αν για παράδειγμα ακολουθήσουμε πιστά τα κλιτικά παραδείγματα, τότε ρήματα όπως
το «εφιδρώνω» ή το «τρομάζω» θα καταλήξουν να έχουν παθητική φωνή και θα
βλέπουμε στα ταμπλό λέξεις που στερούνται νοήματος όπως «εφιδρώνομαι» ή
«τρομάζομαι» ενώ σε άλλες περιπτώσεις και πάλι ακολουθώντας τα κλιτικά
παραδείγματα, θα πρέπει να δεχτούμε ότι ρήματα όπως το «μαθαίνω» , το «μαίνομαι» ή
το «ηγούμαι» σχηματίζουν ανύπαρκτους τύπους όπως «μαθαινόμενος», «μαθαίθηκα»,
«μαιμένος» , «μαίθηκα» και «ηγημένος».
Αφενός οι περιπτώσεις όπου τα κλιτικά παραδείγματα στο συγκεκριμένο βοήθημα
οδηγούν σε ατοπήματα είναι πάρα πολλές και μπορούν εύκολα να φέρουν σε πολύ
δύσκολη θέση τόσο τους εφόρους όσο και τους παίκτες που θα προσπαθήσουν να
ερμηνεύσουν τις οδηγίες του και αφετέρου το Ίδρυμα Μπαμπινιώτη μας έχει ήδη
καταστήσει σαφές ότι δε μπορεί να ασχοληθεί με τον όγκο των σκραμπλιστικών
ζητημάτων που μας απασχολούν.
Εμείς, ως Τμήμα Λεξικού, προσπαθούμε πάντα να εκμαιεύσουμε απαντήσεις από τους
λεξικογράφους όμως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και ευτυχώς που υπάρχει πλέον το

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, που δουλεύοντας ακάματα, λύνει και τακτοποιεί ασάφειες
και θολά σημεία.
Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο πάντα βοήθημα, το Λεξικό για το Σχολείο και το
Γραφείο, είναι ότι δεν πρόκειται για ασάφειες και θολά σημεία αλλά για λάθη ή ελλιπείς
οδηγίες που πρέπει να διορθωθούν είτε από τους λεξικογράφους είτε από το Τμήμα
Ελληνικής Γλώσσας όταν οι λεξικογράφοι δε μπορούν να μας απαντήσουν.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι κανονισμοί που αφορούν τους όρους αποδοχής λέξεων
να επιτρέπουν στους λεξικογράφους αλλά και στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας να
διορθώνουν τις οδηγίες των βοηθημάτων όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και
προκειμένου να μην καταλήγουμε σε ανύπαρκτους τύπους λέξεων που γελοιοποιούν
και υποβιβάζουν το αγαπημένο μας παιχνίδι.
Προτείνουμε συνεπώς σε εσάς και κατ’ επέκταση στις Γ.Σ των Ομίλων να προστεθεί ένα
εδάφιο στους όρους αποδοχής λέξεων που να επιτρέπει τις εν λόγω διορθώσεις στους
λεξικογράφους αλλά και στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας προκειμένου να αποφύγουμε
και τα αδιέξοδα αλλά και τα γλωσσικά εκτρώματα.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος του κεφαλαίου Α των όρων
αποδοχής λέξεων, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΠΕΣ, το εξής εδάφιο:
«Στα αποδεκτά βοηθήματα συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως γνωμοδοτήσεις,
τόσο των συνεργαζόμενων λεξικογραφικών κέντρων, όσο και του Τμήματος Ελληνικής
Γλώσσας της ΠΕΣ. Οι γνωμοδοτήσεις αποσαφηνίζουν ερμηνευτικά κενά των
αποδεκτών μας λεξικών και διορθώνουν τυχόν λανθασμένους κλιτικούς τύπους που
προκύπτουν από αυτά. Κατά συνέπεια, η ετυμηγορία τόσο των λεξικογραφικών
κέντρων, όσο και του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της ΠΕΣ κατισχύει των ίδιων των
λεξικών, σε περίπτωση ασάφειας σε αυτά ή ακόμη και καταγραφής σε αυτά τυχόν
λανθασμένου κλιτικού υποδείγματος. Μεταγενέστερη γνωμοδότηση, προερχόμενη από
ένα εκ των συνεργαζόμενων λεξικογραφικών κέντρων, αίρει προγενέστερη του
Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Π.Ε.Σ. εφόσον υπάρχει – έστω και εν μέρει –
διάσταση μεταξύ τους».
Με Φιλικούς Χαιρετισμούς
Το Τμήμα Λεξικού
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση της πρόσφατης εισήγησης - γνωμοδότησης του «Τμήματος
Ελληνικής Γλώσσας» και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος.
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 Τρίτη 31/8/2021 ώρα 23:00 έως Πέμπτη 2/9/2021 ώρα
23:00.
Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:
ΘΕΜΑ 1: Να προωθηθεί προς έγκριση από τις Γ.Σ. των Ομίλων – Μελών η εξής
πρόταση τροποποίησης των «Κανονισμών Διεξαγωγής Αγώνων»:
Να αντικατασταθεί το εδάφιο
«Το τράβηγμα των γραμμάτων γίνεται υποχρεωτικά ως εξής: Ο παίκτης παίρνει
γράμματα ταχέως από το σακούλι, δίχως να τα ψαύει με το χέρι του, διατηρώντας το
ακίνητο στη θέση απέναντι από το χρονόμετρο, πάνω στο τραπέζι. Όσα γράμματα
εξάγει ο παίκτης από το σακούλι τα τοποθετεί άμεσα στο αναλόγιό του και δεν τα
κρατάει στο ένα ή το άλλο χέρι του την ώρα που το ξαναβάζει στο σακούλι. Ό,τι βγαίνει
από το σακούλι δεν ξαναμπαίνει για κανένα λόγο. Στο τέλος του τραβήγματος το
σακούλι παραμένει σε θέση τέτοια ώστε το περιεχόμενό του να είναι αθέατο»
από το εδάφιο
«Το τράβηγμα γραμμάτων γίνεται υποχρεωτικά ως εξής: Ο παίκτης σηκώνει το σακούλι
στο ύψος του προσώπου του, ώστε να μην έχει οπτική επαφή με το περιεχόμενό του
και παίρνει γράμματα ταχέως, δίχως να τα ψαύει με το χέρι του. Όσα γράμματα βγάζει
κάθε φορά ο παίκτης από το σακούλι τα τοποθετεί άμεσα στο αναλόγιό του. Δεν
επιτρέπεται να τα κρατάει επί μακρόν στο ένα ή το άλλο χέρι, ούτε βέβαια να κρύβει τα
χέρια του (που έχουν γράμματα) κάτω από το τραπέζι. Ό,τι βγαίνει από το σακούλι δεν
ξαναμπαίνει για κανένα λόγο. Όταν το τράβηγμα των γραμμάτων γίνεται με διαδοχικές
λήψεις (σε δόσεις), τότε προτού ξαναβάλει το χέρι του στο σακούλι οφείλει να δείχνει,
κάθε φορά, το εσωτερικό της παλάμης του στο συμπαίκτη του. Στο τέλος του
τραβήγματος το σακούλι παραμένει σε θέση τέτοια ώστε το περιεχόμενό του να είναι
αθέατο».
ΘΕΜΑ 2: Να διεξαχθεί για το θέμα αυτό πανελλαδική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της
ΠΕΣ και ύστερα το ΔΣ να πράξει αυτό που θα αποφασίσουν τα μέλη της ΠΕΣ.
ΘΕΜΑ 3: Τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΣ διακείμεθα ευνοϊκά στην προσθήκη νέων
βοηθημάτων και κατά συνέπεια συμφωνούμε με το πνεύμα και την ουσία της πρότασης,
αλλά για να προωθηθεί στα τέλη του έτους προς τους Ομίλους - σύμφωνα και με το §
21.25.2 του νέου καταστατικού - θα πρέπει απαραιτήτως (για τυπικούς λόγους) να
συνοδεύεται και από μία τεκμηριωμένη μελέτη - παρουσίαση, όπως εξάλλου έχει ήδη
γίνει στο πρόσφατο παρελθόν και με άλλα τέσσερα βοηθήματα. Το ΔΣ αναμένει από
τους εισηγητές της πρότασης να αποστείλουν στην ΠΕΣ την εν λόγω μελέτη, ούτως
ώστε να προωθηθεί προς έγκριση στους Ομίλους - Μέλη.

ΘΕΜΑ 4: Το ΔΣ της ΠΕΣ αξιολογεί θετικά την πρόταση. Να προωθηθεί προς έγκριση
από τις Γ.Σ. των Ομίλων – Μελών η εξής πρόταση τροποποίησης των «Όρων
Αποδοχής Λέξεων»:
Να εισαχθεί το εξής νέο εδάφιο:
«Στα αποδεκτά βοηθήματα συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως γνωμοδοτήσεις,
τόσο των συνεργαζόμενων λεξικογραφικών κέντρων, όσο και του Τμήματος Ελληνικής
Γλώσσας της ΠΕΣ. Οι γνωμοδοτήσεις αποσαφηνίζουν ερμηνευτικά κενά των
αποδεκτών μας λεξικών και διορθώνουν τυχόν λανθασμένους κλιτικούς τύπους που
προκύπτουν από αυτά. Κατά συνέπεια, η ετυμηγορία τόσο των λεξικογραφικών
κέντρων, όσο και του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της ΠΕΣ κατισχύει των ίδιων των
λεξικών, σε περίπτωση ασάφειας σε αυτά ή ακόμη και καταγραφής σε αυτά τυχόν
λανθασμένου κλιτικού υποδείγματος. Μεταγενέστερη γνωμοδότηση, προερχόμενη από
ένα εκ των συνεργαζόμενων λεξικογραφικών κέντρων, αίρει προγενέστερη του
Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Π.Ε.Σ. εφόσον υπάρχει – έστω και εν μέρει –
διάσταση μεταξύ τους».
ΘΕΜΑ 5: Η γνωμοδότηση του Τ.Ε.Γ. να πρωτοκολληθεί και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Ένωσης με αρ. πρωτ. 277 / 27.08.2021. Να τεθεί σε ισχύ από
15/9/2021. Να ενημερωθούν σχετικά με email οι Όμιλοι για να το προωθήσουν σε όλα
τα μέλη τους.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Ο Πρόεδρος
Μυρσίνης Θράσος

Η Γραμματέας
Παναγοπούλου Δήμητρα

