
    

 

Πρακτικό 88 / 01.08.2022 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Τρίτη 26/7/2022 ώρα 
16:00 έως Σάββατο 30/7/2022 ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση του «Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας» της Π.Ε.Σ. με αρ. πρωτ. 
433 / 21.07.2022 και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος. 
 
ΘΕΜΑ 2: Πρόταση του Νάσου Στεργιόπουλου με αρ. πρωτ. 436 / 26.07.2022. 
 
ΘΕΜΑ 3: Πρόταση του Θράσου Μυρσίνη με αρ. πρωτ. 434 / 24.07.2022. 
 
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. 
 
Ειδικότερα: 
 

 Η πρόταση με αρ. πρωτ. 436 / 26.07.2022 έχει ως εξής: 
 
«Αγαπητοί συμπαίκτες, 
 
Κατόπιν της προηγούμενης απόφασής μας περί μη μηδενισμού των ratings για τους 
παίκτες που δεν έχουν συμμετάσχει σε επίσημες διοργανώσεις για περισσότερο από 2 
έτη, νιώθω πως υπάρχει μια σχετική "αδικία" προς τους δύο συμπαίκτες μας που 
επανεμφανίστηκαν πρόσφατα και έπαιξαν στο Πανελλήνιο, τους Χατζηαναστασίου και 
Παλαχίδου.  
 
Προτείνω τα εξής: 
 
"Σε συνέχεια της απόφασής μας περί μη μηδενισμού των παικτών με αποχή πέραν της 
διετίας, νιώθω πως υπάρχει μια σχετική "ατυχία" προς τους δύο συμπαίκτες μας που 
εμφανίστηκαν ξανά και συμμετείχαν στο Πανελλήνιο 2022, τον κ. Χατζηαναστασίου και 
την κ. Παλαχίδου. Οι δύο συμπαίκτες μας συμμετείχαν ως μηδενισμένοι με βάση το τι 
ίσχυε εκείνη τη στιγμή. Επειδή η βαθμολογία που θα έχουν αποκομίσει από το 
τουρνουά αυτό είναι σήμερα χαμηλότερη από την προηγούμενη που είχαν, προτείνω 



την επαναφορά τους με τα ratings που είχαν πριν, αγνοώντας τα αποτελέσματα του 
Πανελληνίου καθώς εκεί ο υπολογισμός των ratings είχε γίνει με άλλες συνθήκες." 
 
Θέτω το θέμα προς συζήτηση και φυσικά είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε παρατήρηση 
ουσιαστική ή λεκτική στην κατεύθυνση της πρότασης. 
 
Με εκτίμηση, 
Νάσος Στεργιόπουλος 
Εκπρόσωπος του ΟΣΑΠ στην ΠΕΣ» 
 

 Η πρόταση με αρ. πρωτ. 434 / 24.07.2022 έχει ως εξής: 
 
«Αγαπητοί συμπαίκτες 
 
Ο Χρήστος Τζήμας, επίτιμος πρόεδρος σήμερα του Ομίλου Σκραμπλ Καστοριάς και 
πρώτος πρόεδρος κατά τη διετία 2008 – 2010 της (χωρίς νομική υπόσταση τότε) 
Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ, έχει αναμφίβολα προσφέρει πολλά στο ελληνικό 
αγωνιστικό σκραμπλ και ως εκ τούτου χαίρει εκτιμήσεως εκ μέρους όλων των μελών της 
κοινότητάς μας. Κατά συνέπεια, φρονώ ότι ο κόπος του, ο μόχθος του και το έργο του 
θα πρέπει και να αναγνωρίζονται με τον προσήκοντα σεβασμό. Προτείνω στο Δ.Σ. της 
ΠΕΣ να αξιολογήσει την κάτωθι πρότασή μου. 
 
Να συμπεριληφθεί στα αποδεκτά βοηθήματα το βιβλίο «Οι λέξεις 2-8 γραμμάτων» των 
Χ. Τζήμα, Γ. Παπαβλασίου, Μ. Τοπάλογλου, καθώς και η ιστοσελίδα 
www.anagrammer.gr. 
 
Για να προωθηθεί όμως η πρόταση αυτή προς ψήφιση στις Γ.Σ. των Συλλόγων – 
Μελών της ΠΕΣ, θεωρώ ότι θα πρέπει απαρεγκλίτως να πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
α) να δημοσιευθεί ηλεκτρονικά μία νέα 7η έκδοση της λίστας (με ταυτόχρονη 
αναπροσαρμογή της βάσης δεδομένων της ως άνω ιστοσελίδας), η οποία έκδοση 
(φυσικά και η ιστοσελίδα) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει λέξεις που: 
 

- δεν απορρέουν από τα επίσημα βοηθήματα, όπως αυτά περιγράφονται 
επακριβώς στο αρχείο «Όροι Αποδοχής Λέξεων» που είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ. 

 
- έχουν απορριφθεί μέσω των γνωμοδοτήσεων που λαμβάνει το ΔΣ της ΠΕΣ από 

τα τέσσερα συνεργαζόμενα λεξικογραφικά κέντρα, όπως αυτές είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ. 

 
- έχουν απορριφθεί μέσω των γνωμοδοτήσεων που λαμβάνει το ΔΣ της ΠΕΣ από 

το «Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας», όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ. 

 



β) να προελεγχθεί από το ΤΕΓ (πριν δημοσιευθεί) αυτή η νέα 7η έκδοση και να 
βεβαιώσει (το ΤΕΓ) ότι όντως δεν περιλαμβάνει πια εσφαλμένους κλιτικούς τύπους. 
 
γ) να υπάρχει από τους συγγραφείς ρητή αναφορά (στον πρόλογο αυτής της νέας 7ης 
έκδοσης) και για την πρόθεσή τους να προβαίνουν άπαξ ετησίως σε αντίστοιχη 
μελλοντική εναρμόνιση μέσω πιθανών μελλοντικών γνωμοδοτήσεων που πιθανόν θα 
λαμβάνει το ΔΣ της ΠΕΣ από τα λεξικογραφικά κέντρα και το Τμήμα Ελληνικής 
Γλώσσας της ΠΕΣ. 
 
Μόλις πληρωθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το ΔΣ της ΠΕΣ να προωθήσει την 
πρόταση προς ψήφιση στις Γ.Σ. των Συλλόγων – Μελών της ΠΕΣ, μία θεσπισμένη 
διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στις 10 παραγράφους του άρθρου 21.25 του 
νέου μας καταστατικού. 
 
Με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Θράσος Μυρσίνης» 
 
 
 
Τα θέματα συζητήθηκαν και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους 
θέσεις και απόψεις.  
 
Ακολούθησε ψηφοφορία από Σάββατο 30/7/2022 ώρα 18:00 έως Δευτέρα 1/8/2022 
ώρα 18:00. 
 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: Η γνωμοδότηση να τεθεί σε ισχύ από 1/9/2022. 
 
ΘΕΜΑ 2: Αξιολογείται θετικά η πρόταση και τίθεται άμεσα σε ισχύ. 
 
ΘΕΜΑ 3: Η αξιολόγηση της πρότασης αναβάλλεται. 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 


