ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο
Όμιλος
Σκραμπλ
Θεσσαλονίκης
(Ο.Σ.Θ.) ιδρύθηκε επίσημα το 2006,
δίνοντας την ευκαιρία σε όλους εμάς τους
λάτρεις αυτού του υπέροχου παιχνιδιού,
που μέχρι τότε παίζαμε με την παρέα μας,
να βρισκόμαστε σε κοινό χώρο και να
απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι
με πολλούς και καλούς συμπαίκτες. Έκτοτε
παίζουμε το «αγωνιστικό
σκράμπλ» με
κανόνες και όρους αποδοχής λέξεων,
αποδεκτούς πανελλαδικά.
Ο όμιλός μας είναι μια μεγάλη και
ζωντανή παρέα που συνεχώς διευρύνεται
και αποτελείται από νέους από 18 ως 88
χρονών. Μακριά από την αποξένωση του
διαδικτύου, οι αγώνες του επιτραπέζιου
σκραμπλ, είναι ένας γλυκός εθισμός που
μας κρατάει σε εγρήγορση όλη τη χρονιά.
Με σημείο αναφοράς την υπέροχη
ελληνική γλώσσα, για όλους εμάς, το
σκραμπλ δε σημαίνει μόνο εγρήγορση και
άσκηση του μυαλού αλλά και επικοινωνία,
διασκέδαση δημιουργικότητα, χαρά και
ικανοποίηση.

Οι διασυλλογικές διοργανώσεις
Τα μέλη μας έχουν την ευκαιρία να
συμμετέχουν σε μια σειρά από αγώνες που
διοργανώνονται κάθε χρόνο ανά την
Ελλάδα, στα τουρνουά που διοργανώνουν
οι άλλοι όμιλοι της Ελλάδας, Αθήνας,
Καστοριάς και Πτολεμαϊδας, καθώς και στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκράμπλ, ενώ
δυναμική παρουσία έχουμε και στο GAMES
FESTIVAL εκπροσωπώντας το αγαπημένο
μας παιχνίδι. Στις αρχές Μαρτίου κάθε
χρόνο, ο όμιλός μας διοργανώνει το
Τοπικό Τουρνουά του, που είναι "ανοιχτό"
σε συμμετοχές για παίκτες απ΄ όλη την
Ελλάδα.

Έτσι
το
Μάρτιο
του
2010
πραγματοποιήθηκε
το
1ο
Παιδικό
Τουρνουά
Σκραμπλ
ως
παράλληλη
εκδήλωση στο 4ο Τουρνουά του Ομίλου.
Παράλληλα
με
πρωτοβουλία
του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου και τη
στήριξη του Ομίλου μας, το σκραμπλ
εντάχθηκε
στις
εξωσχολικές
δραστηριότητες των παιδιών, ενώ η
σημαντικότερη καινοτομία αναπτύχθηκε
από
το
Καλλιτεχνικό
Γυμνάσιο
Αμπελοκήπων, που αξιοποίησε το σκραμπλ
ως μέσο διδασκαλίας. Σταδιακά και άλλα
σχολεία άρχισαν να δείχνουν αντίστοιχο
ενδιαφέρον ενώ τα παιδιά που συμμετέχουν
ενθουσιάζονται κι αρχίζουν να το αγαπούν.

Οι εσωτερικές διοργανώσεις
Κάθε χρόνο διοργανώνεται το εσωτερικό
Πρωτάθλημα του ομίλου μας, με προγραμματισμένους αγώνες, που διαρκεί από
τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Στα πλαίσια
του πρωταθλήματος παίζουμε κάθε Τρίτη
και Πέμπτη, 8 με 12 μμ στον καινούργιο και
ανανεωμένο χώρο μας. Μετά το τέλος του
Πρωταθλήματος, ακολουθεί το Κύπελο του
ομίλου, που διεξάγεται το Μάιο με Ιούνιο.

Πανελλήνια πρωτοτυπία
το παιδικό αγωνιστικό σκραμπλ,
Ο όμιλός μας εδώ και δύο χρόνια
ξεκίνησε μια προσπάθεια εμπλοκής και των
παιδιών και εφήβων στο σκραμπλ καθώς
θεωρεί ότι, εκτός από τη χαρά του
παιχνιδιού, πολλά έχουν να κερδίσουν τα
παιδιά παίζοντας σκραμπλ, όπως γνώση
δεξιότητες,
άσκηση
του
μυαλού,
επικοινωνία κλπ.

Χρονιές πλούσιες σε εκδηλώσεις.
Την τελευταία διετία 2010 - 2011 ο
Όμιλός μας οργάνωσε 2 αβαθμολόγητα
τουρνουά σε καφέ της πόλης, για να δώσει
την ευκαιρία στους νέους, μεταξύ καφέ και
...όχι
τσιγάρου,
να
γνωρίσουν
το
αγωνιστικό σκραμπλ.

Γιατί το όμικρον είναι ο-μικρόν
Και το ωμέγα είναι ω-μέγα

Δεν θα μπορούσε βέβαια το σκραμπλ να
μην πάει για μπάνιο! Οργανώθηκαν δύο
θερινά
αβαθμολόγητα
τουρνουά
σε
παραλίες της Χαλκιδικής, (Ιερισσό, Ιούνιο
2010 και Σταυρό Ολυμπιάδας, Ιούλιο 2011)
όπου μεταξύ θάλασσας και αμμουδιάς,
διασκεδάσαμε παίζοντας σκραμπλ και
καταναλώνοντας ουζομεζέδες!
Το 2011 το σκραμπλ «έκανε την
εμφάνισή του» στις δημοτικές βιβλιοθήκες
της πόλης. Ο Όμιλός μας συμμετείχε στο
πρόγραμμα «Μέρες βιβλιοθηκών» της
Αντιδημαρχίας πολιτισμού του Δήμου
Θεσσαλονίκης και έδωσε την ευκαιρία σε
παιδιά και μεγάλους να μυηθούν στη μαγεία
του
αγωνιστικού
σκραμπλ.
Παρόμοια
εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με την
Ομάδας γυναικών της ΧΕΝ Χαριλάου.
Ξεχωριστή ήταν ακόμη η διοργάνωση του
παιδικού
τουρνουά,
με
το
γιγάντιο
επιδαπέδιο ταμπλό, που στήθηκε στην Πλ.
Αριστοτέλους τον Απρίλιο του 2011, υπό
την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού
του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2012

«…Η γλώσσα δεν είναι μόνον ένα μέσον
επικοινωνίας. Κουβαλάει την ψυχή του λαού
μας κι όλη του την ιστορία και όλη του την
ευγένεια. Χαίρομαι κι αυτή τη στιγμή που
σας μιλάω σ' αυτή τη γλώσσα …»
Οδυσσέας Ελύτη

Επικοινωνία
Σε ανανεωμένο και ευχάριστο χώρο,
γίνονται οι συναντήσεις του Ομίλου μας στο
ισόγειο του Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Βασ. Ολγας
285) όπου διασκεδάζουμε χωρίς πολλά
έξοδα.
Η ιστοσελίδα μας : www.scrabblethes.gr
Το e-mail μας : thesscrabble@yahoo.gr

O χώρος μας, όπου…
ότι κάνουμε το κάνουμε με … μεράκι!

