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Υψηλή
η ανεργία
στις γυναίκες
σελ. 3

«Μαρτυρίες για
την απελευθέρωση
και τα Οθωµανικά
Μνηµεία
των Γιαννιτσών»
• ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
σελ. 5

Κατάργηση
των ενδιάµεσων
εκπτώσεων
ζητούν
οι Εµποροι
σελ. 7

σελ. 9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

∆ε χτίζουν
πια στο Νοµό µας

σελ. 11

10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2014

Ετος 20ο
Φύλλο 5044
Τιµή φύλλου 0,50 κ

• Κατακόρυφη η πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Νέο πρόγραµµα για 16.600
ανέργους 29 έως 64 ετών

σελ.
3

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ

Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων
για µικρούς & µεγάλους

σελ. 5

«Κάλπη» σήµερα
στην ΠΕ∆
σελ. 7

Κεντρικής Μακεδονίας

Θ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΙΑ 9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

«Θα συµβάλλει στην
προσωπική και γνωστική
ανάπτυξη των µαθητών»
σελ. 10

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ Γ.Σ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ευρωπαϊκό Βραβείο
Λογοτεχνίας
στον συντοπίτη µας
συγγραφέα Μάκη Τσίτα!

Σε ισχύ το νέο
καθεστώς σύνταξης

του ΟΓΑ στα 62
σελ. 4
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας
στον συντοπίτη µας συγγραφέα Μάκη Τσίτα!

Με το βραβείο λογοτεχνίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2014 τιµήθηκε ο συντοπίτης
µας συγγραφέας Μάκης Τσίτας για το βιβλίο του «Μάρτυς µου ο Θεός» (Εκδόσεις
Κίχλη, 2013).
Η ανακοίνωση για τους νικητές των βραβείων, τα οποία απονέµονται στους καλύτερους νέους και ανερχόµενους
συγγραφείς στην Ευρώπη, έγινε στη διεθνή έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης, προχθές, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.
Όπως τόνισε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αρµόδια
για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισµό, την Πολυγλωσσία και
τη Νεολαία: «Τα βραβεία απονέµονται στους καλύτερους
νέους και ανερχόµενους συγγραφείς στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή τη γλώσσα τους. Έχουν σκοπό να αναδείξουν τις
καλύτερες πένες στη σύγχρονη λογοτεχνία της Ευρώπης,
να ενθαρρύνουν τις διασυνοριακές πωλήσεις και να προωθήσουν τη µετάφραση, την έκδοση και την ανάγνωση λογοτεχνικών έργων από άλλες
χώρες. Το νέο πρόγραµµα της
ΕΕ µε τίτλο “∆ηµιουργική Ευρώπη” χορηγεί επιδοτήσεις
για τη µετάφραση των έργων,
βοηθώντας έτσι τους συγγραφείς να προσελκύσουν αναγνώστες πέρα από τα εθνικά
και τα γλωσσικά τους σύνορα».

Ο κάθε νικητής λαµβάνει
χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Το σηµαντικότερο όµως
είναι η πρόσθετη προώθηση
και η διεθνής προβολή που αποσπά. Οι εκδότες τους ενθαρρύνονται να υποβάλουν
αίτηση χρηµατοδότησης από
την ΕΕ, ώστε τα βραβευθέντα
έργα να µεταφραστούν σε άλλες γλώσσες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Οι νικητές των άλλων χωρών είναι οι: Ben Blushi (Αλβανία), Milen Ruskov (Βουλγαρία), Jan Němec (∆ηµοκρατία
της Τσεχίας), Oddný Eir (Ισλανδία), Janis Jonevs (Λετονία), Armin Öhri (Λιχτενστάιν),
Pierre J. Mejlak (Μάλτα),
Ognjen Spahić (Μαυροβούνιο), Marente de Moor (Κάτω
Χώρες), Uglješa Šajtinac (Σερβία), Birgül Oğuz (Τουρκία) και
Evie Wyld (Ηνωµένο Βασίλειο).
Στην εορταστική τελετή για
την απονοµή των επάθλων
στους φετινούς νικητές του
βραβείου, η οποία θα γίνει στο
Concert Noble στις Βρυξέλλες
στις 18 Νοεµβρίου 2014, θα
παραστούν η επίτροπος της
ΕΕ για την Εκπαίδευση και
τον Πολιτισµό, µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
εκπρόσωποι της ιταλικής προεδρίας της ΕΕ.
Το Βραβείο Λογοτεχνίας θεσπίστηκε και απονέµεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Βιβλιοπωλών, το Συµβούλιο Ευ-

ρωπαίων Συγγραφέων και την
Οµοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών.
Ο συντοπίτης µας
συγγραφέας
Μάκης Τσίτας
Ο Μάκης Τσίτας γεννήθηκε
το 1971 στα Γιαννιτσά. Σπούδασε δηµοσιογραφία στη
Θεσσαλονίκη και ασχολήθηκε
µε το ραδιόφωνο. Από το
1994 ζει µόνιµα στην Αθήνα κι
εργάζεται στο χώρο των εκδόσεων. ∆ιευθύνει το ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο diastixo.gr. Κείµενά του
(διηγήµατα, θεατρικά, ποιήµατα), συµπεριλήφθηκαν σε ανθολογίες και δηµοσιεύτηκαν
σε περιοδικά και εφηµερίδες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα µονόπρακτά του «Στην
πλατεία» και «Η τηλεόραση»
παίχτηκαν στο Θέατρο των
Καιρών σε σκηνοθεσία Έρσης
Βασιλικιώτη. ∆ιηγήµατά του
έχουν µεταφραστεί στα γερµανικά, στα ισπανικά, στα αγγλικά, στα εβραϊκά, στα σουηδικά και στα φινλανδικά. Το

ΣΕΛΙ∆Α 9
1996 εκδόθηκε το βιβλίο του
για ενηλίοκους ΠΑΤΥ ΕΚ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ (βραχεία λίστα
για το Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Συγγραφέα του περιοδικού ∆ιαβάζω), που κυκλοφόρησε την επόµενη χρονιά και στο Ισραήλ. Το 2013, επίσης, εκδόθηκε το µυθιστόρηµα του για ενηλίκους ΜΑΡΤΥΣ ΜΟΥ Ο ΘΕΟΣ.
Έχουν εκδοθεί δεκατρία βιβλία του για παιδιά. Από τις
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του
∆Ε ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ!,
ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η
ΣΟΥΠΑ;, ΟΙ ΦΙΛΟΙ (υποψήφιο
για το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας 2006), ΜΗ
ΦΕΥΓΕΙΣ (βραχεία λίστα για
το Κρατικό Βραβείο Παιδικής
Λογοτεχνίας 2009) σε συνεργασία µε την Μπίλλι Ρόζεν,
ΓΙΑΤΙ ∆Ε ΜΕΤΡΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ; (βραχεία λίστα για το
Βραβείο Εικονογραφηµένου
Παιδικού Βιβλίου του περιοδικού ∆ιαβάζω 2012), ΠΑΡΕ ΜΕ
ΚΙ ΕΜΕΝΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!, ΜΗΝ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗ, ΑΧ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.

