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 «Γελ δηαθέξνπλ νη άλζξσπνη, ηα έξγα ηνπο είλαη πνπ δηαθέξνπλ» ππνγξάκκηδε ν Κ. Θ. 

Γεκαξάο. Τν έξγν ηνπ κεγάινπ θηινιόγνπ Γ. Π. Σνπιηώηε ππήξμε θνκβηθό θαη πνιύηηκν, 

ζεζαπξόο αδαπάλεηνο γηα ηε Φιώξηλα. Αξρηζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο Κοινή Γνώμη, 

Γ/ληήο ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Φιώξηλαο «Βαζηιηθήο Πηηόζθα» θαη 

Πξόεδξνο ηνπ Δθνξεπηηθνύ Σπκβνπιίνπ σο ην ηέινο ηνπ. Πξώηνο πξόεδξνο ηεο Δηαηξίαο 

Γξακκάησλ θαη Τερλώλ Φιώξηλαο θαη αξρηζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνύ Εταιρία, ζύκβνπινο 

ζηηο εθδόζεηο Πξεζπώλ. Γξνκνινγεηήο ηεο ίδξπζεο ησλ «ΓΑΚ- Αξρεία Ν. Φιώξηλαο», 

ηδξπηηθό κέινο ηεο Δηαηξείαο Σπγγξαθέσλ Γπη. Μαθεδνλίαο, ηνπ Σπνπδαζηεξίνπ Νένπ 

Διιεληζκνύ, ηδξπηήο ηνπ «Βαιθαληθνύ Άζπινπ Πνίεζεο» ζηελ Καιιηζέα Πξεζπώλ θαη 

εθδόηεο ηνπ πνιύγισζζνπ ινγνηερληθνύ πεξηνδηθνύ Asylum: A Balkan Poetry Magazine. 

Καη ζπλερίδνπκε: ζπγγξαθέαο βηβιίσλ, θαζεγεηήο ηεο (παηδηθήο) ινγνηερλίαο θαη ηεο 

δηδαθηηθήο ηεο ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηδξπηήο ηνπ πξώηνπ παλειιελίσο 

κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή γξαθή», αλζνιόγνο ηεο Φισξηληώηηθεο 

ινγνηερλίαο ζηε ζεηξά «Μηα πόιε ζηε ινγνηερλία», ππεύζπλνο ηεο ζεηξάο Αλζνιόγνο 

Δξκήο, αξζξνγξάθνο ζε αζελατθέο εθεκεξίδεο, θαη κε δέθα πνηεηηθέο ζπιινγέο ζην 

ελεξγεηηθό ηνπ. Σύδπγνο, παηέξαο, παππνύο, θίινο, ζπλεξγάηεο. 

Η θνηλσλία, θαη αθόκε πεξηζζόηεξν νη κηθξέο θνηλσλίεο, αλαγλσξίδνπλ πάλσ απ’ όια 

ηνλ ηίηιν ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ θαζεγεηή θαη παξαγλσξίδνπλ ζπλήζσο ηνλ ξόιν ηνπ 

βηβιηνζεθάξηνπ. Αο ζηαζνύκε όκσο ζηε Γεκόζηα Βηβιηνζήθε ηεο Φιώξηλαο πνπ είλαη 

πλεπκαηηθό δεκηνύξγεκα ηνπ Μίκε Σνπιηώηε. Γθξίληαμε ν Σνπιηώηεο δηθαηνινγεκέλα κα 

θαη ραξηησκέλα ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1983 ζε ρξνλνγξάθεκά ηνπ ζηελ Κνηλή Γλώκε: 

«Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. Η έιιεηςή ηεο δελ είλαη αζηείν δήηεκα. Αληηζέησο, έρεη επηπηώζεηο 

ζηε δσή ηεο πόιεο, αζρέησο αλ είλαη καθξνπξόζεζκεο. Κνηδάκ θαιιηηερλνύπνιε, θαη ρσξίο 

βηβιηνζήθε. Τη ζα πεη ν θόζκνο; Μόλν θνπληάλ μέξνπκε λα πξνζθέξνπκε; Αλ μεθηλνύζε 

κηα πξνζπάζεηα, πηζηεύσ πσο δεθάδεο ηδηώηεο ζα βνεζνύζαλ ζην ζηήζηκν ηεο δεκνηηθήο 

βηβιηνζήθεο» (εθ. Κοινή Γνώμη, αξ. θύιινπ 45/25-8-83 «λα πξνηείλσ θάηη»). Η Γεκόζηα 

Βηβιηνζήθε ηεο Φιώξηλαο έθαλε ηα πξώηα ηεο βήκαηα ην 1984, κεηά από ρξεκαηηθή δσξεά 

ηνπ Γεσξγίνπ Πηηόζθα ζηε κλήκε ηεο ζπγαηέξαο ηνπ Βαζηιηθήο, κε πξντζηάκελν ηνλ 

Σνπιηώηε. 

Ο νπνίνο, ζπλεπηθνπξνύκελνο, ηελ νξγάλσζε κε ζπλαίζζεζε απμεκέλεο επζύλεο θαη 

κε ηε γεξή θηινινγηθή θαη βηβιηνινγηθή ηνπ αξκαησζηά, ηελ εκπινύηηζε ζε ζπιινγέο ώζηε 

λα εμππεξεηεί ηνλ βαζηθό ζθνπό: ηνλ δαλεηζκό βηβιίσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ σο 

αλαγλσζηεξίνπ. Πνιύ λσξίο, όκσο, ε Βηβιηνζήθε βξήθε ζύγρξνλν βεκαηηζκό: 

1ν. Ο Σνπιηώηεο άλνημε ηε Βηβιηνζήθε ζηελ θνηλσλία, πξνσζώληαο ηε ζπλεξγαζία κε 



ηνλ Γήκν, ην Παλεπηζηήκην, ηνπο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο, ηνπο βηβιηνπώιεο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

2ν. Δπεηδή θακία βηβιηνζήθε, παγθνζκίσο, δελ κπνξεί λα πεξηέρεη θαη λα ζπζζσξεύεη 

ηα πάληα, ν Σνπιηώηεο έζεζε επηηειηθό ζηόρν ηεο Βηβιηνζήθεο ηελ απνζεζαύξηζε βηβιίσλ, 

πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο ζηε 

δηαρξνλία ηεο.  

3ν. Ο Σνπιηώηεο πεξηζπλέιεμε παιηά βηβιία γηα ηε Φιώξηλα, πνπ ιάλζαλαλ από εδώ 

θαη από εθεί, δπζεύξεηα θαη πξνέβε ζε αλαζηαηηθή, θσηνηππηθή αλαπαξαγσγή ησλ παιηώλ 

απηώλ δεκνζηεπκάησλ, άιινηε ρσξίο παξεκβάζεηο ζην επαλεθδηδόκελν θείκελν, άιινηε κε 

θαηαηνπηζηηθά ζεκεηώκαηα-ζρόιηα. 

4ν θαη 5ν καδί. Δπί Σνπιηώηε μεθίλεζε θαη θαιά θξαηεί ην εθδνηηθό πξόγξακκα ηεο 

Βηβιηνζήθεο. Η Β. εθδίδεη πξσηνδεκνζηεπόκελεο κειέηεο πνπ αγθαιηάδνπλ πνηθίια ζέκαηα 

ηεο Ιζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο πεξηνρήο, έξγα νπσζδήπνηε όρη πλεπκαηηθήο 

πξνρεηξόηεηαο, ζπγγξαθέσλ πνπ θαηάγνληαη από ηνλ λνκό ή έρνπλ ζηελή βησκαηηθή ζρέζε 

κε ηνλ ηόπν, δνπλ δειαδή θαη εξγάδνληαη ζε απηόλ θαη γξάθνπλ γηα ηα πξάγκαηα ηνπ ηόπνπ. 

Σην εθδνηηθό έξγν ηεο Γεκόζηαο Βηβιηνζήθεο. έρνπλ ζπαληόηεξα πεξηιεθζεί θαη επώλπκνη 

ζπγγξαθείο από ην παλειιήληνλ πνπ έρνπλ γξάςεη γηα ηελ πεξηνρή. Έρνπλ επίζεο εθδνζεί 

κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, κία δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Φισξηλαίσλ πεξί ηε Φιώξηλα, θαζώο 

επίζεο θαη ηνπηθώλ δεκηνπξγώλ ινγνηερληθά αλζνιόγηα. Με ηηο εθδόζεηο απηέο πνπ 

δηαλέκνληαη δσξεάλ από ηε Βηβιηνζήθε, εγθαζίζηαηαη ην παξαδνζηαθό/ζπκβαηηθό 

πνιηηηζηηθό αγαζό, ην βηβιίν, ζην θέληξν ηνπ θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο, θαη παίξλεη 

κόληκα ηε ζέζε ηνπ ζηα ξάθηα, ζην βηβιηνζηάζην ηεο Βηβιηνζήθεο αλάκεζα ζηα βηβιία κε 

ην ηαμηζεηηθό ζύκβνιν ΦΛΩ ζηε ξάρε. Τα ξάθηα απηά, καδί κε ηελ αίζνπζα ηύπνπ Γ. Π. 

Σνπιηώηε κε ηα αξρεία ησλ ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ, ζπληζηνύλ θηβσηό κλήκεο γηα ηνλ ηόπν, 

ζηελ ππεξεζία ηνπ επηρώξηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ θαη ησλ εξεπλεηώλ ηεο ρώξαο. πνηνο 

κειεηεηήο ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηε Φιώξηλα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη ηνλ αλεθνξηθό 

δξόκν πξνο ηε Γεκόζηα Βηβιηνζήθε, όπνπ ζα βξεη ηεθκήξηα. 

Καη όπνπ έβξηζθε γηα 15 θαη πιένλ ρξόληα ηνλ Σνπιηώηε, πνπ κε ηελ θνπιηνύξα θαη 

ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ πινπνηνύζε θαη θαηεύζπλε αζόξπβα ην marketing ησλ ππεξεζηώλ 

ηεο Βηβηνζήθεο. Σην γξαθείν ηνπ πξνζέηξεραλ άλζξσπνη κε ελδηαθέξνληα από θάζε γσλία 

ηνπ Ννκνύ, απ’ όινπο ηνπο πνιηηηθνύο ρώξνπο, επώλπκνη θαη αλώλπκνη, θηιίζηνξεο, 

εξεπλεηέο, ηζηνξηθνί, παλεπηζηεκηαθνί, ζπγγξαθείο, πνηεηέο από ηελ Κνδάλε, ηε 

Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα. Τν γξαθείν ηνπ ήηαλ ηόπνο ζπλάληεζεο αλζξώπσλ, ηόπνο 

επηθνηλσλίαο θαη δηαιόγνπ, γηαηί ήηαλ άλζξσπνο αλνηρηόο θαη πνηθίινο. Ο Σνπιηώηεο ήηαλ 

ν πξέζβπο ηεο κηθξήο, θηηξηαθώο θαη θπζηθώο όκνξθεο πόιεο καο, αλά ηελ επηθξάηεηα. (Ο 

ραξαθηεξηζκόο πξέζβπο αλήθεη ζηνλ Μαλόιε Σαββίδε). 

Τνλ επηζθέπηνληαλ, γηαηί κεηξνύζε ε άπνςή ηνπ, νη ηεθκαξηέο ηνπ πιεξνθνξίεο. Τε 

Φιώξηλα ηελ ήμεξε θαιά ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηαρξνλία, ζηα κηθξά θαη ζηα κεγάια, θαη 



δνύζε ζηνλ ξπζκό ηεο, αιιά δελ ρόξεπε ζε απηόλ, «Φισξηληώηεο -έγξαςε ην 1991 ζηελ 

Κοινή Γνώμη- είλαη εθείλνο πνπ έρεη πάεη γηα ζκπξέγθεο, έρεη θνιπκπήζεη ζηε Μάιηζθα θαη 

“έρεη θαιιηεξγήζεη” ηελ αείκλεζηε Γεσξγία. Απηόο είλαη ν ρηνπκνξηζηηθόο νξηζκόο ηνπ 

Φισξηληώηε ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηώλ. Τνπ δεμηνύ ή αξηζηεξνύ ή θεληξώνπ Φισξηληώηε. 

Τν ρηνύκνξ θξύβεη πάληα αιήζεηεο! Η θπζηνγλσκία όκσο ηεο Φιώξηλαο άιιαμε. Νέα ήζε 

έρνπλ εηζβάιεη» (Κοινή Γνώμη, θ.500/1-6-91 «Λέζρε Φισξηλησηώλ»). Τελ ίδξπζε όρη 

ππεξθνκκαηηθήο θαη πξάζηλα άινγα, αιιά δηαθνκκαηηθήο Λέζρεο Φισξηλαίσλ θαληαδόηαλ, 

ιέζρεο πνιύρξσκεο (Κοινή Γνώμη, θ.501/6-6-91 «Λέζρε Φισξηλαίσλ, Νν 2»). Έβιεπε 

γύξσ ηνπ θιίθεο θαη θπθιώκαηα θαη μεθαζάξηδε: «Γελ είλαη θαθό λα αλήθεηο ζε θύθισκα. 

Καηαθξηηέν όκσο είλαη λα θξύβεηο ηηο δηαζπλδέζεηο ζνπ, ή λα αλήθεηο ζε θιίθα κε 

ανομολόγητες επηδηώμεηο… Οη παξέεο, πνπ ηηο εμύκλεζε ν Γηνλύζεο Σαββόπνπινο, είλαη κηα 

εθδνρή ηνπ θπθιώκαηνο. Οξηζκέλεο παξέεο ζπληεξνύληαη δηαζθεδάδνληαο. Άιιεο παξέεο 

θνληά ζηε δηαζθέδαζε ππεξεηνύλ ζηόρνπο ή αμίεο πξνο πινπνίεζε. Καζέλαο αλάινγα κε ην 

θνπξάγην ηνπ» (Κοινή Γνώμη, θ. 422/30-9-89 «Κιίθεο, θπθιώκαηα!»). 

Τα απνζπάζκαηα πνπ δηάβαζα από ηελ Κνηλή Γλώκε ζέινπλ λα δείμνπλ πσο ν 

ελεξγόο αξηζηεξόο Σνπιηώηεο ήηαλ «πνιηηηθώο» ελσηηθόο, όρη δηραζηηθόο. Έδηλε 

γελλαηόδσξα ρώξν θαη ιόγν. Η Κνηλή Γλώκε δελ θνξνύζε θνκκαηηθό πεξηιαίκην. Η καηηά 

ηνπ ήηαλ θξηηηθή θαη έβιεπε όηη ε πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη άζπξν-καύξν, αιιά πιήζνο 

από δηθνξνύκελεο γθξίδεο δώλεο. Γηα ηα ζνβαξά ηζηνξηθά δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο 

αξζξνγξαθνύζε ζαξξεηά ζηνλ αζελατθό ηύπν θαη έγξαςε πνηήκαηα κε απνθξπζηαιισκέλε 

ηελ άπνςή ηνπ. Έηζη ζπλέβαιε ρσξίο άιιν ζηελ απηνζπλεηδεζία καο. Ήηαλ θαη ε γιώζζα 

ηνπ κε ην ιεπηό ρηνύκνξ, ηνλ κεηαθνξηθό ιόγν, ρσξίο ιεθηηθά απόβαξα, ε νπνία έληπλε ηα 

ζηαξάηα λνήκαηά ηνπ θαη καο γνήηεπε. 

Ο Σνπιηώηεο επηπιένλ καο έκαζε λα βιέπνπκε ηνπο εαπηνύο καο πην δξνζεξνύο, πην 

θπζηθνύο, ιηγόηεξν εγθεθαιηθνύο απ’ ό,ηη είκαζηε ή παζρίδνπκε λα δείμνπκε όηη είκαζηε. 

Μαο έκαζε δειαδή κε ην παξάδεηγκά ηνπ λα ραηξόκαζηε ηνλ ηόπν κε ην ρηόλη θαη ηηο ιίκλεο 

ηνπ, λα απνιακβάλνπκε ηα γιπθά πξντόληα ηεο Φισξηληώηηθεο γεο, ηα ζθνξδάηα εδέζκαηα, 

ηα ράιθηλα, ηε γισζζηθή βαβέι, ηελ θνπβέληα κε ηνπο θίινπο ηξσγνπίλνληαο ζε ηαβέξλεο 

ηεο πεξηνρήο. Αθόκε θαη ηα ρνλδξόιαια ιάκβδα καο ηα ηύιημε δεζηό θαζθόι ζηνλ ιαηκό 

καο, κάτι προφορικά ολόμαλλα, έηζη ηα θαηέγξαςε. Ίζσο απηά δελ είλαη θαζαπηά κεγάια 

πξάγκαηα, αιιά ραξαθηεξίδνπλ έλαλ άλζξσπν, θάπνηε πνιύ θαιύηεξα απ’ ό,ηη ζα 

κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ηα πνιύ πην ζπνπδαία πεξηζηαηηθά. 

Η ζεκεξηλή εθδήισζε βεβαηώλεη όηη ε κλήκε ηνπ αλζξώπνπ ηνλ νπνίν ηηκνύκε, δελ 

έρεη ζβήζεη, όηη ε παξνπζία ηνπ εμαθνινπζεί λα ελεξγεί, ελώ παξάιιεια καο παξέρεη ηελ 

επθαηξία λα αλαπνιήζνπκε ηε δξάζε ηνπ ή λα μαλαδηαβάζνπκε ηα έξγα ηνπ θαη λα 

ζηνραζηνύκε. Η αλάγλσζε δελ ζα πάςεη πνηέ λα είλαη ε παηξίδα ηεο ζθέςεο. 


