
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Αμηόηηκνη Πξνζθεθιεκέλνη, 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Δθ κέξνπο ηνπ Δ. Σ. ζαο επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ αληαπόθξηζή ζαο ζηελ πξόζθιεζε ηεο ΓΚΒΦ 

«Βαζηιηθήο Πηηόζθα» γηα  ηελ απνςηλή αθηεξσκαηηθή-ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ηνλ Μίκε 

Σνπιηώηε κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 10 εηώλ από ην ζάλαηό ηνπ. 

Δπραξηζηνύκε ηδηαίηεξα, ηνπο αμηόηηκνπο νκηιεηέο 

Τε θηιόινγν θαη πνηήηξηα θ. Αγγειηθή Περιηβάλε  

Τνλ εθπαηδεπηηθό θαη  ζπγγξαθέα  θ. Ηζίδσξν Ενπξγό  

Τελεθπαηδεπηηθό θαη πνηήηξηα Κ. Γόηα Σαξβάλε  

Τε θηιόινγν θ Κσλζηαληίλα Καξακπαηάθε- Τδηάηδηνπ  

Τνλ θαζεγεηή Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο θαη Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη πνηεηή, θ. Τξηαληάθπιιν Κσηόπνπιν,  

Πνπ κε πξνζπκία απνδέρηεθαλ ηελ πξόζθιεζε καο θαη ζα θσηίζνπλ κε ην ιόγν ηνπο πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Μίκε Σνπιηώηε. 

Δπραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ηε ζύδπγν ηνπ Μίκε Σνπιηώηε, θ. Διέλε Μεθάζε θαη ηελ νηθνγέλεηα 

ηεο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο θαη ηε δηαξθή ζηήξημή  

ζην  έξγν ηεο Γεκόζηαο Βηβιηνζήθεο Φιώξηλαο «Βαζηιηθή Πηηόζθα». 

Ο Σνπιηώηεο δηεηέιεζε Γηεπζπληήο θαη Πξόεδξνο ηεο  βηβιηνζήθεο  γηα   πεξίπνπ κηα 

εηθνζαεηία. Σε απηό ην δηάζηεκα όξηζε θαη θαζνδήγεζε ηνλ ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηελ 

πλεπκαηηθή δσή ηνπ ηόπνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ππήξμε θαζνξηζηηθή ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

βηβιηνζήθεο: δαλεηζηηθέο, εθδνηηθέο, ζπιινγή αξρεηαθνύ πιηθνύ. Ζ πλεπκαηηθή ηνπ νμύηεηα, ε 

δηνξαηηθόηεηα θαη ην πνιύπιεπξν ηαιέλην ηνπ ζπλεηέιεζαλ ηα κέγηζηα ζηελ εδξαίσζή ηεο θαη 

ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο.Ζ πνηεηηθή ηνπ θύζε, ην άνθλν εξεπλεηηθό ηνπ πλεύκα, θαζώο 

θαη ε αθαδεκατθή - επηζηεκνληθή ηνπ ππόζηαζε δηακόξθσζαλ θαζνξηζηηθά ηε θπζηνγλσκία θαη 

ηνλ ξόιν ηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο. Ο Μ. Σνπιηώηεο ππήξμε αθάκαηνο εξγάηεο 

ηνπ πλεύκαηνο,  εκβξηζήο γλώζηεο ησλ θεηκέλσλ, εξαζηήο ηνπ ιόγνπ θαη ηνπ βηβιίνπ αιιά θαη 

άλζξσπνο εμαηξεηηθά δεζηόο θαη δεκηνπξγηθόο. Ζ επζύβνιε θξίζε ηνπ αιιά θαη ε βαζηά 

επαηζζεζία ηνπ ζθξάγηζαλ ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή ηεο Φιώξηλαο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 

αλαγλσξίζηεθαλ παλειιήληα. Με ην βαξύηηκν εθηόπηζκα ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ παξνπζίαο 

ελέπλεπζε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ αιιά θαη ηνπο ζπλερηζηέο ηνπ. Τν  έξγν ηνπ ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιήζεθε – πνίεζε, επηζηήκε, δεκνζηνγξαθία – απνηειεί πνιύηηκε 



παξαθαηαζήθε γηα ηε ζύγρξνλε θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο γεληέο.  Υπήξμε έλαο απαξάκηιινο θαη 

πξσηνπόξνο Γάζθαινο. 

 

Οη εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη ζα αλαπηύμνπλ εθηελέζηεξα θαη ζα θσηίζνπλ ην πνιπζρηδέο έξγν 

ηνπ. 

 

 


