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Ο ΠΟΛΤΡΗΕΟ ΚΑΗ  ΠΟΛΤΒΛΑΣΟ  ΜΗΜΖ  ΟΤΛΗΩΣΖ    

"Περιηγητικζσ αρπαχτζσ ςτον βίο και το ζργο ενόσ δαςκάλου των 

ορίων" 

 

Καιεζπέξα ζαο,  

 

Καη' αξράο ζέισ λα ζπγραξώ γηα ηελ πξσηνβνπιία θαη λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ηνπο ππεπζύλνπο ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηεο 

Φιώξηλαο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Mίκε Σνπιηώηε γηα ηελ πξόζθιεζε. 

Δίκαη πνιύ ραξνύκελε πνπ είκαη ζηε Φιώξηλα, αλάκεζά ζαο … 

(Αθενόρ, η ππόζκληζη) είλαη ηηκεηηθή, (θη εδώ είλαη ην αληηθεηκεληθό 

ηνπ πξάγκαηνο) γηαηί ν Μίκεο Σνπιηώηεο ππήξμε κηα κεγάιε 

πξνζσπηθόηεηα ησλ γξακκάησλκαο.(Αθεηέπος, η ππόζκληζη) κε 

ζπγθηλεί βαζύηαηα (θη εδώ είλαη ην ππνθεηκεληθό ζηνηρείν) δηόηη  ν Μίκεο 

Σνπιηώηεο ζήκαλε ηελ επαλεθίλεζήκνπ, ην πξνζσπηθό, πνηεηηθό κνπ 

restart, γεγνλόο γηα ην νπνίν ζα είκαη αησλίσο επγλώκσλ. 

 

Ο Σνπιηώηεο, πηζαλώο όρη γηα όινπο, αιιά γηα απηνύο πνπ έρνπλ κάηηα 

αζθεκέλα, "αζιεηηθά", ππήξμε έλαο εληππσζηαθόοάλζξσπνο.  

 

Πνιύξηδνο –γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, ζπνύδαζε ζηε Θεζζαινλίθε αιιά 

αληιεί ηελ θαηαγσγή ηνπ από ηελ παιαηά, λέα θαη ρακέλε Διιάδα, ηελ 

Πεινπόλλεζν, ην Σνύιη, ην Μνλαζηήξη, ηε Σκύξλε.Από λσξίο κόλνο θαη 

απηάξθεο αιιά όρη νξθαλόο –κελ μερλάκε όηη νξθαλνί είλαη όζνη δελ 

δσληαλεύνπλ ηνπο πξνγόλνπο ηνπο (Αζήλεζελ, 53) όπσο καο ιέεη ν ίδηνο 

ζε έλα πνίεκά ηνπ–, βξήθε ηνλ κεζεκβξηλό ηνπ βνξεηνδπηηθά, ζηε 

Φιώξηλα, ζην ρηόλη, λα κε ιηώλεη ε ςπρή ηνπ λόηηα, αιιά λα αξηηώλεηαη 

από ιεπθέο ληθάδεο.  
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Αθόκα θαη ζήκεξα,50 πεξίπνπ ρξόληα αθ'όηνπ απνθνίηεζε ην αγαπεκέλν 

παηδί ηνπ Γ. Π. Σαββίδε από ηε θηινζνθηθή ηεο Θεζζαινλίθεο, πνιινί 

αλαξσηηνύληαη γηαηί απηόο ν ηόζν θαιόο θηιόινγνο επέιεμε ηελ αθξηηηθή 

θαη ηδαλακπέηηζζα Φιώξηλα γηα λα δήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη.  

 

Καη όκσο... 

 

Ο αθνκπιεμάξηζηνο θαη έθθεληξνο δάζθαιόο κνπαπέδεημε όηη ε επαξρία 

δελ είλαη θαηαδίθε αιιά αληηζέησο κπνξεί λα είλαη επινγία γηα λα 

δεκηνπξγήζεη θάπνηνο αγαπεηηθέο ζρέζεηο, θαιή νηθνγέλεηα θαη έξγν πνπ 

δελ ελδίδεη ζηηο αζπιίεο θαη ηηο παηξσλίεο ηνπ θέληξνπ αιιά είλαη 

κνλαρηθό, ελίνηε απνζπλάγσγν θαη πάληα αλεμάξηεην. 

 

 

Δίπα πνιύξηδνο–σο εθ ηνύηνπ θαη πνιύβιαζηνο. Ο Μίκεο Σνπιηώηεο, 

εθηόο από ηηο πξνζσπηθέο ηδηόηεηέο ηνπ, είρε πνιιέο άιιεο πνπ άπηνλην 

ηνπ επαγγεικαηηθνύ θαη δεκόζηνπ βίνπ. 

 

Δθδόηεο εθεκεξίδσλ, ζπλεθδόηεο πεξηνδηθνύ, νξγαλσηήο Φεζηηβάι, 

εξαζηηέρλεο ηππνγξάθνο θαη βηβιηνδέηεο, επηκειεηήο θαη ππεύζπλνο 

εθδόζεσλ, δηεπζπληήο θη ππεύζπλνο βηβιηνζεθώλ, ιακπξόο δεκνζηνιόγνο 

θαηαξζξνγξάθνο...ππεύζπλνο πνιιώλ πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ, 

πξνεμαξρνπζώλ εθείλσλ πνπ νξγάλσζε ην 1997, όηαλ ε Θεζζαινλίθε 

είρε αλαθεξπρζεί πνιηηηζηηθή πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο.  

 

 

Σ' απηό ην ηειεπηαίν, ζα ζηαζώ ιίγν... 
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Η θαηλνηόκνο θαη πξσηνπνξηαθή δηάζεζή ηνπ ζε απηέο ηηο εθδειώζεηο 

ηνπ 1997, ήηαλ, όπσο εύζηνρα παξαηεξεί ν θαζεγεηήο θαη ζπλεξγάηεο 

ηνπ, Τξηαληάθπιινο Κσηόπνπινο,«ζην όξην»˙απαγγειίεο ζε κέζα 

ζπγθνηλσλίαο, ζηνπο δξόκνπο, actionpoetry, ινγνηερλία δσληαλή, 

επηηειεζηηθή (πξνηνύ ν όξνο θαη, θπξίσο, ε πξαθηηθή ηεο επηηέιεζεο 

γίλεη κόδα…). Μέρξη πνπ ηύπσζε κηα εηεξόθιεηε αλζνινγία ζηίρσλ, 

ξήζεσλ θ.ά. κε ηίηιν «Λνγνηερλία ή ζάλαηνο», πνπ δηαλεκήζεθε 

(δσξεάλ) γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ραξηί πεξηηπιίγκαηνο ζηελ θεληξηθή 

αγνξά. Δλλνείηαη όηη νη πεξί εζηθήο ιαινύληεοπξνρώξεζαλ ζε 

θαηαγγειίεο ζηνλ Τύπν θαη ην ξαδηόθσλν γηα πεξηθξόλεζε ηεο πνίεζεο 

(«Η πνίεζε ζηα ςαξάδηθα…»). 

 

Βαζική ηος ιδιόηηηα ήηαν η διδακηική.ΟΣνπιηώηεο δίδαμε, σο 

θαζεγεηήο,  ινγνηερλία εθηόο από ηε Φιώξηλα ζε δηάθνξα παλεπηζηήκηα. 

Ίδξπζε ην πξώην κεηαπηπρηαθό ηκήκα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο. Έλα έξγν 

δσήο. Γάζθαινο πεξίθεκνο. Δύζηνρνο, επζύβνινο, ιαθσληθόο κε κηα 

βξαδύηεηα θσλήο πνπ δελ επηθάιππηε ηελ επθηλεζία ηνπ πλεύκαηνο.  

Γίδαζθε θαη δηά ηνπ βιέκκαηνο, αθόκα θαη δηά ηεο ζησπήο. Μαο έκαζε 

πνιιά –θαη όια ρσξίο ηηο αγθπιώζεηο ηεο πςειήο ζεσξίαο. Μαο δίδαμε 

όηη ε ζνβαξνθάλεηα θαη ε θαηλνζεξία ζηε ινγνηερλία είλαη βαξεηέο 

θαηόηη πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε ηε γξαθή ρσξίοέπαξζε, ζαλ λα 

θάλνπκε κηα ρεηξσλαθηηθή δνπιεηά. 

 

Αθήνω ηελεςηαίο ηον ποιηηή Μίμηοςλιώηη∙ έλαλ πνηεηή ηεο 

πεξίθεκεο γεληάο ηνπ’70, πνπ, εάλ δνύζε ζηνλ θαπηό ππξήλα ηνπ 

ινγνηερληθνύ δνύλαη ιαβείλ, εάλ ζύρλαδε ζηα Δμάξρεηα θαη ζην dolce 

(θηιηνλ, ζεκεξα) ζηε Σθνπθά, πηζαλόλ λα ήηαλ πεξηζζόηεξν 

πξνβεβιεκέλνο. Μεηά ηηο λεαληθέο ζπιινγέο Σβούρα θαη Ποιήματαεν 
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Παρόδω, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ν Σνπιηώηεο κάο 

επαλαζπζηήλεηαη πνηεηηθά κε ηε ζπιινγή ηνπ Βαθιά Επιφάνεια, ην 

1992.  

 

Τν πνηεηηθό έξγν ηνπ Μίκε Σνπιηώηε είλαη:  

 

1. Ρςθμικό (θαη θάπνηεο θνξέο κε κέηξν), αλ θαη πεδνινγεί ζε βαζκό 

«πεξηπαηεηηθό». 

2. Γιαλςηικά ειπωνικό,κε κηα εηξσλεία ηδηνζπγθξαζηαθή, πνπ θηλείηαη 

από ηελ επηθάλεηα ζην βάζνο θαη απνδνκεί ηε ζπνπδαηνθάλεηα θαη ηνπο 

θνξείο ηεο (πνηεηέο, θξηηηθνύο, ζεσξεηηθνύο πάζεο θύζεσο... θαη 

άιινπο). Οη ζηίρνη ηνπ ινγνπαίδνπλ, ππαηλίζζνληαη, απνδνκνύλ ηα πεξί 

ηεξόηεηαο ζηελ πνίεζε (κάο θαζηζηά ζαθέο όηη δελ ππάξρνπλ ηεξόηεηεο). 

3.Μαζηνξηθά παπωδιακό, ηα Ποιήματα εν Παρόδω πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη, εθηόο ησλ άιισλ, ζηελ ελόηεηα Παξσδία ηεο Νενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο. 

4. Ππαγμαηολογικό-κςπιολεκηικό. Ο Μίκεο Σνπιηώηεο αγαπάεη ηα 

realia. Αγαπάεη ηα νλόκαηα πξαγκαηηθώλ αλζξώπσλ, ηόπσλ, δξόκσλ, 

αγαπάεη ηελ θπξηνιεμία. Φπζηθά θαη ηελ πξνθξίλεη έλαληη ηεο κεηαθνξάο. 

5. Ηζηοπικό, δεδνκέλνπ όηη ην βνπεηό ηεο ηζηνξίαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, 

εηδηθά ηνπ εκθπιίνπ, θαηεβαίλεη από ηα βνπλά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη δηαρέεηαη ζε αξθεηά πνηήκαηά ηνπ 

6. Γλωζζικά πανθεϊζηικό, γηαηί ε γιώζζα ηνπ, αλ θαη δνκείηαη από 

θαζεκεξηλά, απιά πιηθά, δηεγείξεηαη από παξεκβνιέοιέμεσλ ιόγησλ, 

αξραίσλ, ιατθώλ, ζιαβηθώλ (νληέθνξκε, ιηνύκπα, πηθηζηνξίλεο), 

ιαηηληθώλ, ηδησκαηηθώλ από ηε Βόξεην Διιάδα θαη από ηελ Κύπξν 

(άζηια, ηδηαί, αθθά, επήελ, αγξίλη), αγγιηθώλ ειιελνπνηεκέλσλ θαη  

μέλσλ, 
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ιεηηνπξγώληαο αλνηθεησηηθά. Ο Σνπιηώηεο κάο δίλεη κηα γιώζζα πιαηηά, 

θνζκνπνιίηηθε, ρσξίο όξηα θαη απνθιεηζκνύο. 

7. Δπωηικά πολύηποπο, θπξίσο όκσο γήηλν/απηηθό, ξεαιηζηηθό, ελίνηε 

θαη ρηνπκνξηζηηθό 

 

Γράφω στίχους πρώτ’απ’όλα 

για ν’ανέβω στην εκτίμησή σου, 

καθένας ανεβαίνει πάνω σου 

όπως μπορεί. (Περί ποιητικής, σελ. 36) 

 
 

8.Γημόζιος ήθοςρ, γηαηί  πηζηεύεη πσο ε πνίεζε δελ πξέπεη λα παξάγεηαη 

ππό ζπλζήθεο απνκόλσζεο θαη αλαρσξεηηζκνύ∙ είλαη κηα θνηλσληθή 

πξάμε κέζσ ηεο νπνίαο ν πνηεηήο ζπγρξσηίδεηαη κε ηνλ θόζκν θαη 

επεξεάδεηαη απ’απηόλ, είλαη κηα δηαδηθαζία δύκσζεο κε ην θνηλσληθό, 

κηα ελέξγεηα πνπ δηαξθώο κεηαβαίλεη ζηνάιινλ 

 

Δεν είμαι το ανθεκτικό είδος 

να σαλιαρίζω με την ομορφιά σαν κάτι 

που πέρα ως πέρα βρέχει: 

Μ’ επηρεάζουν τα επίκαιρα. (ρμδ΄) 

 

9. Βιωμαηικό και καθημεπινό.  Γηα ηνλ Μ. Σνπιηώηε ό,ηη αμίδεη λα γίλεη 

πνίεζε είλαη ε όζκσζε κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ε πξσηνγελήο 

αλζξώπηλε ύιε, ν βησκέλνο ρώξνο∙ ην κηθξό, ην επηειέο, ην θαζεκεξηλό 

παξεηζθξένπλ ζηα πνηήκαηά ηνπ όρη σο ζηνηρεία επηθνπξηθά ηνπ βαζηθνύ 

ζέκαηνο αιιά σο ε βαζηθή αξρηηεθηνληθή ζθαισζηά – κελ μερλάκε όηη η 

επιθάνεια είναι ηο βάθος – ζηελνπνία νηθνδνκείηαη ε πνηεηηθή ηνπ 

θηινζνθία.Η δσή, ε πξάμε ηεο δσήο, ππεξηεξεί ηεο πνίεζεο – όπσο 

γξάθεη ζηα Ασγά Μάηαια, 
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«Η ποίηση πάντα  

θα προπορεύεται απ’ την πράξη» 

είπε ο Ρεμπό. 

«Το πολύ σα σκιά της∙ 

σκίστηκες στην απροσεξία», 

του λέω, άλλος πάλι εγώ. (18) 

 

10. Μεηαγλωζζικό και μεηαποιηηικόδηόηη ν πνηεηήο καο ζηνράδεηαη γηα 

ηε γιώζζα κέζσ ηεο γιώζζαο θαη γηα ηελ πνίεζε κέζσ ηεο πνίεζεο. Θα 

κπνξνύζε λα είλαη έλαο νινθιεξσκέλνο ζεσξεηηθόο ηεο ινγνηερλίαο κε 

ηελ έλλνηα όηη ε πνηεηηθή ηνπ ζεσξία, ελ είδεη καληθέζηνπ, θαηαηίζεηαη  

κε πεξηεθηηθόηεηα θαη ζαθήλεηα ζην έξγν ηνπ. Δίλαη από ηνπο ιίγνπο 

πνηεηέο ηεο γεληάο ηνπ, ν νπνίνο θαηαζέηεη ζηνπο ζηίρνπο ηνπ 

εκπεξηζηαησκέλα θαη ιεπηνκεξώο ην πνηεηηθό ηνπ όξακα. 

 

11. Δςθςέρ και απολαςζηικόγηαηί ν πνηεηήο θαηαζέηεη ηε ζνβαξνθάλεηά 

ηνπ (έηζη θεξδίδεη άιισζηε ζε ζνβαξόηεηα), ην βιέπεη εμ απνζηάζεσο 

θαη γειάεη∙  ραίξεηαη θαλείο λα ην δηαβάδεη. 

 

12. Τν πνηεηηθό έξγν ηνπ Μίκε Σνπιηώηε είλαη έξγνηων ζηιγμών και 

ηων λέξεων.Ο Μ. Σνπιηώηεο θάλεη πνίεζε ό,ηη αγαπάεη: ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα, ηα Βαιθάληα, ηε Φιώξηλα, ηελ ηζηνξία, ηελ νηθνγέλεηα, 

ηε Μεθάζε, ηνλ Μπαρ, ηνπο θίινπο, ην πνδόζθαηξν, ηε γιώζζα θαη ηηο 

ιέμεηο∙ ηελ ίδηα ηελ πνίεζε. 

 

Θα ηειεηώζσ κε κηα εηθόλα θαη έλα πνίεκα. Σηε ρζεζηλνβξαδηλή κνπ 

βόιηα ζηνλ Σαθνπιέβα, όπνπ λαμπρά μαβιά, και κίηρινη ότθη∙ όλα ωραία 

και μεγάλα θωηιζμένα. Όια κέζσ ηνπ Καβάθε – ηνπ δαζθάινπ ηνπ – 

παξέπεκπαλ ζηνλ Μίκε Σνπιηώηε – ηνλ δάζθαιό κνπ. 
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