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ΤΑ Ν Ε Α Τ Η Σ Κ . Ε . Π . Φ.
Σκραμπλ : νέο τμήμα της Κ.Ε.Π.Φ.
Ας το γνωρίσουμε!

Η Κίνηση Επικοινωνίας ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο Σκραμπλ
Θεσσαλονίκης για την διπλή προσφορά του προς τον σύλλογό μας,
αυτή των βιβλίων για την δράση
μας «Βιβλίο Στάση Ζωής», αλλά
και την ενεργό συνδρομή του στην
πρόθεσή μας να δημιουργήσουμε
τμήμα σκράμπλ στο Φίλυρο.
Πιστεύουμε ότι το τμήμα αυτό
θα προσφέρει στα μέλη και τους φίλους μας όλων των ηλικιών κάτι διαφορετικό, όπως πολύ γλαφυρά περιγράφει ο γραμματέας του Ομίλου
κ. Θράσος Μυρσίνης, ο οποίος μας
έστειλε την παρακάτω επιστολή:
Θερμά συγχαρητήρια για την
πρωτοβουλία σας να μετατρέψετε τις στάσεις των λεωφορείων
σε μικρές βιβλιοθήκες! Η υλοποίηση της ιδέας αυτής αποτελεί αναμφισβήτητα κίνηση που
προάγει τον πολιτισμό. Ο Όμιλος
Σκραμπλ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να συνδράμει το έργο σας με
τη δωρεά ενός μικρού τμήματος
της βιβλιοθήκης του σωματείου.
Το σκραμπλ είναι το πιο δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι λέξεων
σε όλη την υφήλιο. Γεννήθηκε στην
Αμερική κι έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς στις περισσότερες
χώρες του κόσμου, καθώς και στην
Ελλάδα. Η ευχάριστη, δημιουργική
και εποικοδομητική αυτή διασκέδαση μέσω της επαφής με τον αμύθητο θησαυρό της ελληνικής γλώσσας
προάγει τον πολιτισμό, ενισχύει την
επικοινωνία και τη φιλία, συμβάλλει
στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου
μας και προσφέρει ψυχαγωγία,
χαρά και ικανοποίηση.
Ο Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλο-

νίκης ιδρύθηκε το 2006 και έκτοτε
αναπτύσσεται δυναμικά. Συγκροτήθηκε σταδιακά μία μεγάλη παρέα με παίκτες όλων των ηλικιών,
από όλες τις γειτονιές της πόλης
μας και από όλα τα κοινωνικά
στρώματα. Στο πρόσφατα ανακαινισμένο μας στέκι (Βασ. Όλγας
285) απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι, διοργανώνουμε πρωταθλήματα, τουρνουά
και σεμινάρια γνωριμίας με τους
κανόνες του παιχνιδιού και την
αγωνιστική του μορφή. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις και διαλέξεις,
ενώ από το πρόγραμμα δεν λείπουν και οι στιγμές χαλάρωσης,
όπως για παράδειγμα οι γιορτές,
οι συνεστιάσεις και οι εκδρομές,
εκδηλώσεις οι οποίες συμπληρώνουν τον κύκλο της πολιτισμικής
εξέλιξης και της κοινωνικότητας.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι
η εξωστρέφεια και η διάδοση του
παιχνιδιού. Προς την κατεύθυνση
αυτή θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα η δημιουργία τμήματος Σκραμπλ
από την Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου. Σας διαβεβαιώνουμε
ότι ο όμιλός μας θα σταθεί πολύτιμος αρωγός στην προσπάθειά σας.
Εκ μέρους του Δ.Σ.
Ο Γραμματέας Θράσος Μυρσίνης
Ελάτε λοιπόν, μαζϊ με τα
παιδιά και τους φίλους σας, να
δημιουργήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να καλλιεργήσουμε την
υπέροχη ελληνική γλώσσα μας!
Πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής : 2310 677878 και
6977323863
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