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ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ
1100

ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ
22001144
ΕΕττοοςς 2200οο

ΦΦύύλλλλοο  55004444
ΤΤιιµµήή  φφύύλλλλοουυ  00,,5500κκ

∆∆εε  χχττίίζζοουυνν  
ππιιαα  σσττοο  ΝΝοοµµόό  µµααςς

••  ΚΚαατταακκόόρρυυφφηη  ηη  ππττώώσσηη  ττηηςς  οοιικκοοδδοοµµιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  

ΥΥψψηηλλήή  
ηη  ααννεερργγίίαα

σσττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς
σελ. 3

««ΜΜααρρττυυρρίίεεςς  γγιιαα
ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  
κκααιι  τταα  ΟΟθθωωµµααννιικκάά

ΜΜννηηµµεείίαα  
ττωωνν  ΓΓιιααννννιιττσσώώνν»»
• ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

σελ. 5

ΚΚααττάάρργγηησσηη
ττωωνν  εεννδδιιάάµµεεσσωωνν

εεκκππττώώσσεεωωνν
ζζηηττοούύνν  

οοιι  ΕΕµµπποορροοιι
σελ. 7

σελ. 11

ΝΝέέοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  γγιιαα  1166..660000  
ααννέέρργγοουυςς  2299  έέωωςς  6644  εεττώώνν

ΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΛΛΑΑΣΣ

ΠΠλλήήθθοοςς  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  
γγιιαα  µµιικκρροούύςς  &&  µµεεγγάάλλοουυςς

««ΚΚάάλλππηη»»  σσήήµµεερραα  
σσττηηνν  ΠΠΕΕ∆∆  

ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  
ΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΓΓ..ΣΣ..  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣ

σελ. 
3

σελ. 5

σελ. 7

∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΞΞΙΙΩΩΣΣΗΗ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΒΒρρααββεείίοο  
ΛΛοογγοοττεεχχννίίααςς  

σσττοονν  σσυυννττοοππίίττηη  µµααςς  
σσυυγγγγρρααφφέέαα  ΜΜάάκκηη  ΤΤσσίίτταα!!

σελ. 9

ΘΘ..  ΘΘΕΕΟΟ∆∆ΩΩΡΡΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  99οο  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΙΙΤΤΣΣΩΩΝΝ

««ΘΘαα  σσυυµµββάάλλλλεειι  σσττηηνν
ππρροοσσωωππιικκήή  κκααιι  γγννωωσσττιικκήή
ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν»»

σελ. 10

ΣΣεε  ιισσχχύύ  ττοο  ννέέοο  
κκααθθεεσσττώώςς  σσύύννττααξξηηςς

ττοουυ  ΟΟΓΓΑΑ  σστταα  6622
σελ. 4



Με το βραβείο λογοτεχνίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2014 τιµήθηκε ο συντοπίτης
µας συγγραφέας Μάκης Τσί-
τας για το βιβλίο του «Μάρ-
τυς µου ο Θεός» (Εκδόσεις
Κίχλη, 2013). 

Η ανακοίνωση για τους νικη-
τές των βραβείων, τα οποία α-
πονέµονται στους καλύτε-
ρους νέους και ανερχόµενους
συγγραφείς στην Ευρώπη, έ-
γινε στη διεθνή έκθεση βιβλί-
ου της Φρανκφούρτης, προ-
χθές, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Όπως τόνισε η κ. Ανδρούλ-
λα Βασιλείου, επίτροπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αρµόδια
για την Εκπαίδευση, τον Πολι-
τισµό, την Πολυγλωσσία και
τη Νεολαία: «Τα βραβεία απο-
νέµονται στους καλύτερους
νέους και ανερχόµενους συγ-
γραφείς στην Ευρώπη, ανε-
ξάρτητα από τη χώρα προέ-
λευσης ή τη γλώσσα τους. Έ-
χουν σκοπό να αναδείξουν τις
καλύτερες πένες στη σύγχρο-
νη λογοτεχνία της Ευρώπης,
να ενθαρρύνουν τις διασυνο-
ριακές πωλήσεις και να προω-
θήσουν τη µετάφραση, την έκ-
δοση και την ανάγνωση λογο-
τεχνικών έργων από άλλες
χώρες. Το νέο πρόγραµµα της
ΕΕ µε τίτλο “∆ηµιουργική Ευ-
ρώπη” χορηγεί επιδοτήσεις
για τη µετάφραση των έργων,
βοηθώντας έτσι τους συγγρα-
φείς να προσελκύσουν ανα-
γνώστες πέρα από τα εθνικά
και τα γλωσσικά τους σύνο-
ρα».

Ο κάθε νικητής λαµβάνει
χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευ-
ρώ. Το σηµαντικότερο όµως
είναι η πρόσθετη προώθηση
και η διεθνής προβολή που α-
ποσπά. Οι εκδότες τους εν-
θαρρύνονται να υποβάλουν
αίτηση χρηµατοδότησης από
την ΕΕ, ώστε τα βραβευθέντα
έργα να µεταφραστούν σε άλ-
λες γλώσσες και να αποκτή-
σουν πρόσβαση σε νέες αγο-
ρές. Οι νικητές των άλλων χω-
ρών είναι οι: Ben Blushi (Αλ-
βανία), Milen Ruskov (Βουλγα-
ρία), Jan Němec (∆ηµοκρατία
της Τσεχίας), Oddný Eir (Ι-
σλανδία), Janis Jonevs (Λετο-
νία), Armin Öhri (Λιχτενστάιν),
Pierre J. Mejlak (Μάλτα),
Ognjen Spahić (Μαυροβού-
νιο), Marente de Moor (Κάτω
Χώρες), Uglješa Šajtinac (Σερ-
βία), Birgül Oğuz (Τουρκία) και
Evie Wyld (Ηνωµένο Βασί-
λειο).

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 Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
εκπρόσωποι της ιταλικής προ-
εδρίας της ΕΕ.

Το Βραβείο Λογοτεχνίας θε-
σπίστηκε και απονέµεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Βι-
βλιοπωλών, το Συµβούλιο Ευ-

ρωπαίων Συγγραφέων και την
Οµοσπονδία Ευρωπαίων Εκ-
δοτών.

Ο συντοπίτης µας 
συγγραφέας 

Μάκης Τσίτας
Ο Μάκης Τσίτας γεννήθηκε

το 1971 στα Γιαννιτσά. Σπού-
δασε δηµοσιογραφία στη
Θεσσαλονίκη και ασχολήθηκε
µε το ραδιόφωνο. Από το
1994 ζει µόνιµα στην Αθήνα κι
εργάζεται στο χώρο των εκ-
δόσεων. ∆ιευθύνει το ηλε-
κτρονικό περιοδικό για το βι-
βλίο diastixo.gr. Κείµενά του
(διηγήµατα, θεατρικά, ποιήµα-
τα), συµπεριλήφθηκαν σε αν-
θολογίες και δηµοσιεύτηκαν
σε περιοδικά και εφηµερίδες
στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό. 

Τα µονόπρακτά του «Στην
πλατεία» και «Η τηλεόραση»
παίχτηκαν στο Θέατρο των
Καιρών σε σκηνοθεσία Έρσης
Βασιλικιώτη. ∆ιηγήµατά του
έχουν µεταφραστεί στα γερ-
µανικά, στα ισπανικά, στα αγ-
γλικά, στα εβραϊκά, στα σουη-
δικά και στα φινλανδικά. Το

1996 εκδόθηκε το βιβλίο του
για ενηλίοκους ΠΑΤΥ ΕΚ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ (βραχεία λίστα
για το Βραβείο Πρωτοεµφανι-
ζόµενου Συγγραφέα του πε-
ριοδικού ∆ιαβάζω), που κυ-
κλοφόρησε την επόµενη χρο-
νιά και στο Ισραήλ. Το 2013, ε-
πίσης, εκδόθηκε το µυθιστό-
ρηµα του για ενηλίκους ΜΑΡ-
ΤΥΣ ΜΟΥ Ο ΘΕΟΣ. 

Έχουν εκδοθεί δεκατρία βι-
βλία του για παιδιά. Από τις
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλο-
φορούν επίσης τα βιβλία του
∆Ε ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ!,
ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η
ΣΟΥΠΑ;, ΟΙ ΦΙΛΟΙ (υποψήφιο
για το Κρατικό Βραβείο Παιδι-
κής Λογοτεχνίας 2006), ΜΗ
ΦΕΥΓΕΙΣ (βραχεία λίστα για
το Κρατικό Βραβείο Παιδικής
Λογοτεχνίας 2009) σε συνερ-
γασία µε την Μπίλλι Ρόζεν,
ΓΙΑΤΙ ∆Ε ΜΕΤΡΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑ-
ΚΙΑ; (βραχεία λίστα για το
Βραβείο Εικονογραφηµένου
Παιδικού Βιβλίου του περιοδι-
κού ∆ιαβάζω 2012), ΠΑΡΕ ΜΕ
ΚΙ ΕΜΕΝΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!, ΜΗΝ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙ-ΒΑΣΙ-
ΛΗ, ΑΧ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.
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ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΒΒρρααββεείίοο  ΛΛοογγοοττεεχχννίίααςς  

σσττοονν  σσυυννττοοππίίττηη  µµααςς  σσυυγγγγρρααφφέέαα  ΜΜάάκκηη  ΤΤσσίίτταα!!


