
    

 

Πρακτικό 71 / 17.11.2021 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Σάββατο 13/11/2021 
ώρα 00:30 έως Δευτέρα 15/11/2021 ώρα 00:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
 

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση από την Πολιτεία του νέου τροποποιημένου καταστατικού της ΠΕΣ. 
Ενέργειες που απαιτούνται από το ΔΣ της ΠΕΣ, σε συνεργασία και με τους Ομίλους – 
Μέλη, για την προετοιμασία, την προκήρυξη και την ομαλή διεξαγωγή αρχαιρεσιών 
ανάδειξης των νέων αιρετών οργάνων. 
 

ΘΕΜΑ 2: Διερεύνηση του ενδεχομένου να διοργανωθεί από την ΠΕΣ ένα 
βαθμολογημένο τουρνουά στα μέσα Δεκεμβρίου. 
 

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση της πρόσφατης εισήγησης - γνωμοδότησης του «Τμήματος 
Ελληνικής Γλώσσας» και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος. 
 

ΘΕΜΑ 4: Αξιολόγηση της με αρ. πρωτ. 293 / 21.10.2021 πρότασης του Σωκράτη 
Αληχανίδη περί εν μέρει τροποποίησης των όρων αποδοχής λέξεων. 
 
 
 
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. 
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος 2, το μέλος Άκης Καραϊωσηφίδης ζήτησε να 
τεθεί σε ψηφοφορία και η «Πρόταση Β». 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία από Δευτέρα 15/11/2021 ώρα 00:30 έως Τετάρτη 17/11/2021 
ώρα 00:30. 
 
 
 



Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 

ΘΕΜΑ 1: Η εισήγηση του Προέδρου (που τέθηκε και σε ψηφοφορία) έχει ως έπεται: 
 
Το νέο (τροποποιημένο) καταστατικό της ΠΕΣ εγκρίθηκε από τα δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης στις 5/11/2021. 
 
Στη συνέχεια (7/11/2021) αποστείλαμε ως ΔΣ ένα ιμέιλ προς τους 7 Ομίλους και τους 7 
Προέδρους τους με το εξής κείμενο: 
 
«Αγαπητοί συμπαίκτες, γνωστοποιείται ότι η Πολιτεία έχει εγκρίνει το νέο τροποποιημένο 
καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ. Μπορείτε από την ιστοσελίδα της ΠΕΣ 
να κατεβάσετε είτε το νέο είτε το παλιό. Εν όψει των επικείμενων πανελλαδικών 
αρχαιρεσιών ανάδειξης των νέων αιρετών οργάνων του κεντρικού συντονιστικού φορέα 
του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, εκφράζουμε δια της παρούσης την αισιοδοξία μας 
ότι το νέο αυτό καταστατικό θα αποτελέσει εχέγγυο για την αρμονική εφεξής 
συμπόρευση όλων των συλλόγων σκραμπλ της χώρας μας. Το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.». 
 
Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε για λίγο ακόμη, μήπως τυχόν εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για συμπόρευση και ένταξη στην ΠΕΣ ο ΟΣΚ και ο ΟΣΘ και στη 
συνέχεια (σε επόμενη συνεδρίαση) να διευθετήσουμε και τις 6 παρακάτω εκκρεμότητες: 
 
1 Να επικοινωνήσουμε με τα ΔΣ των Ομίλων – Μελών, ούτως ώστε να βρεθεί μία κοινά 
αποδεκτή ημέρα και ώρα για τις εκλογές. Εντελώς ενδεικτικά, μία λύση είναι π.χ. η 
Κυριακή 16/1/2022 και ώρες 17:00 – 20:00, ούτως ώστε μία εβδομάδα αργότερα να 
γίνει και η συγκρότηση σε Σώμα (στο τουρνουά Αθηνών). 
 
2 Να ζητήσουμε από τα ΔΣ των Ομίλων – Μελών να επιβεβαιώσουν τη λίστα των 
ψηφοφόρων τους, έτσι ώστε να υπολογίσουμε και το εκλογικό μέτρο, καθώς και να 
προβούμε στην κατανομή των 9 εδρών για το επόμενο ΔΣ, σύμφωνα πάντα και με όσα 
προβλέπονται στο νέο καταστατικό. 
 
3 Να συντάξουμε τον ετήσιο «Απολογισμό» (έκθεση πεπραγμένων). 
 
4 Να συντάξουμε τον ετήσιο «Ισολογισμό» (οικονομικός απολογισμός). 
 
5 Να συντάξουμε τον ετήσιο «Προϋπολογισμό» για το 2022. 
 
6 Να συντάξουμε την προκήρυξη των εκλογών, στην οποία θα προβλέπονται όλες οι 
λεπτομέρειες της διαδικασίας (π.χ. προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, σύσταση 
εφορευτικών επιτροπών κλπ.). 
 
Αποφασίστηκε να περιμένουμε για λίγο ακόμη, μήπως τυχόν εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για συμπόρευση και ένταξη στην ΠΕΣ ο ΟΣΚ και ο ΟΣΘ και στη 
συνέχεια (σε επόμενη συνεδρίαση) να διευθετηθούν και να δρομολογηθούν και οι 
6 ως άνω εκκρεμότητες. 



 

ΘΕΜΑ 2: Η εισήγηση του Προέδρου («Πρόταση Α»): 
 
Συζητήθηκε στο τουρνουά της Ρόδου το ενδεχόμενο «να διοργανώσει η ΠΕΣ ένα 
βαθμολογημένο εορταστικό τουρνουά το Δεκέμβριο, κάπου μεταξύ Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, π.χ. Τρίκαλα». 
 
Στα Τρίκαλα δυστυχώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, λόγω λειτουργίας του θεματικού 
πάρκου «Ο Μύλος των Ξωτικών». Έχουμε προσφορά από δύο ξενοδοχεία της 
Λάρισας, το πρώτο ζητά ενοίκιο 360 € για την αίθουσα των αγώνων και το δεύτερο ζητά 
ενοίκιο 620 € για την αίθουσα των αγώνων. Έχουμε άλλη μία προσφορά από 
ξενοδοχείο στα Ζαγοροχώρια, χωρίς ενοίκιο. Αναμένουμε ακόμη μία προσφορά από 
ξενοδοχείο της Λάρισας, με το οποίο επικοινωνήσαμε προ 12 ημερών, αλλά απάντηση 
δεν πήραμε ακόμη. 
 
Στο μεταξύ αναρτήθηκε και μία άτυπη δημοσκόπηση στην ομάδα ΠΕΣ – Μέλη του fb, με 
σκοπό να βολιδοσκοπήσουμε το ενδιαφέρον των μελών για συμμετοχή. 
 
Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα και να 
αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. 
 
Η εισήγηση του Άκη Καραϊωσηφίδη («Πρόταση Β»): 
 
Η προτεινόμενη διοργάνωση λόγω του χρόνου που προγραμματίζεται (πριν τις εορτές 
και πριν τις εκλογές μας) είναι μία ευκαιρία συμπόρευσης και ένταξης όλων των ομίλων 
στην ΠΕΣ, που πρέπει να προσπαθήσουμε και να προσπαθήσουνε να μην πάει 
χαμένη. Σαν μία κίνηση καλής θελήσεως ΠΡΟΤΕΙΝΩ (και θα ήθελα κε Πρόεδρε η 
πρόταση αυτή να τεθεί σε ψηφοφορία) : 
 
Το Εορταστικό τουρνουά του Δεκεμβρίου να ονομαστεί τουρνουά αγάπης – 
επανένωσης (ή κάπως έτσι) και να συμμετάσχουν ελεύθερα από όλους τους 7 ομίλους 
και ας είναι αβαθμολόγητο (για να συμβαδίζουμε με τους κανονισμούς της ΠΕΣ)! 
 
Έχουμε χορτάσει βαθμολογημένες διοργανώσεις, ας κάνουμε και μια αβαθμολόγητη, 
αφιερωμένη στην προσπάθεια επανένωσης του χώρου! Φοβάμαι ότι δεν θα μας δοθεί 
άλλη ευκαιρία για μια τέτοια διοργάνωση με ελεύθερη συμμετοχή όλων σε τέτοια 
χρονική συγκυρία – εορτές + εκλογές (ίσως αποτελέσει ρεκόρ και ο αριθμός των 
παικτών που θα συμμετάσχουν ...). 
 
 

Βάσει των δύο ψηφοφοριών, η πρόταση Α υπερψηφίστηκε και η πρόταση Β 
καταψηφίστηκε. 
 
 

Αποφασίστηκε να περιμένουμε λίγο ακόμη, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα και να 
αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. 



 

ΘΕΜΑ 3: Αποφασίστηκε η γνωμοδότηση του Τ.Ε.Γ. να πρωτοκολληθεί και να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης με αρ. πρωτ. 311 / 11.11.2021. Να τεθεί 
σε ισχύ από 19/11/2021. Να ενημερωθούν σχετικά με email οι Όμιλοι για να το 
προωθήσουν σε όλα τα μέλη τους. 
 

ΘΕΜΑ 4: Η εισήγηση του Προέδρου έχει ως έπεται: 
 
Στις 21/10/2021 ο συμπαίκτης μας Σωκράτης Αληχανίδης απέστειλε προς το ΔΣ της 
ΠΕΣ την με αρ. πρωτ. 293 / 21.10.2021 κάτωθι πρόταση περί εν μέρει τροποποίησης 
των όρων αποδοχής λέξεων: 
 
«Σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων γίνεται εν συνόλω αποδεκτό το βοήθημα 2-
3 γραμμάτων του Ομίλου Καστοριάς. Το εν λόγω βοήθημα έχει πάρει τύπους και λέξεις 
από άλλα λεξικά πέραν των αποδεκτών. Σε αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οπότε 
οι λέξεις αυτές ας είναι αποδεκτές. 
 
Το πρόβλημα υπάρχει στους τύπους ΖΗ και ΖΗΣ. Σύμφωνα με το πλάνο που είχε 
στείλει ο Χρ. Τζήμας, οι λέξεις αυτές πάρθηκαν από αποδεκτό βοήθημα (Λεξικό 
Μπαμπινιώτη), όμως όχι από το σώμα του λεξικού, αλλά από επεξηγηματικό πλαίσιο, 
κάτι που αντιτίθεται στους ισχύοντες κανονισμούς! Έχει επομένως κατά το παρελθόν 
γίνει άκριτα μια αποδοχή αυτών των δύο λέξεων, απλά και μόνο επειδή 
συμπεριλήφθηκαν στο βοήθημα 2-3 γραμμάτων. 
 
Η πρόταση είναι να τροποποιηθεί ο κανονισμός αποδοχής του βοηθήματος "2-3 
γραμμάτων" με την προσθήκη της σημείωσης "εκτός των λέξεων ΖΗ και ΖΗΣ". 
Γνωρίζω ότι είναι λέξεις τις οποίες παίζουμε επί πολλά χρόνια, όμως η προέλευσή τους 
αντίκειται στους κανονισμούς. Αν θέλουμε οι λέξεις αυτές να συνεχίσουν να ισχύουν, 
τότε θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα νέο πλαίσιο κανονισμών που να τις εντάσσει νόμιμα 
και να δικαιολογεί την ύπαρξή τους στο βοήθημα "2-3 γραμμάτων".» 
 
Εάν αξιολογήσουμε θετικά την πρόταση, τότε θα πρέπει να την προωθήσουμε στα τέλη 
του έτους προς τους Ομίλους – Μέλη για έγκριση μέσω ψηφοφορίας στις Γενικές τους 
Συνελεύσεις (που θα γίνουν το πρώτο δίμηνο του 2022). 
 
Βάσει της σχετικής ψηφοφορίας, η πρόταση του Σ. Αληχανίδη αξιολογήθηκε 
αρνητικά. Αποφασίστηκε να μην προωθηθεί για ψήφιση στις ΓΣ των Ομίλων, 
αφενός διότι πρόκειται για ένα εν συνόλω αποδεκτό βοήθημα και αφετέρου διότι 
η θετική της αξιολόγηση ενδεχομένως θα αποτελέσει έναυσμα για αποστολή και 
άλλων παρόμοιων προτάσεων, με παρεμφερή επιχειρηματολογία, με στόχο την 
εξαίρεση και άλλων 2-3γράμματων λέξεων. 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 
     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 


