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Ο Νικόλαος Χαριστός (Φιλόλογος - Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης), γεννήθηκε 
το 1917 στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του ξυλουργού Αστέριου 
Χαριστού και της Σουλτάνας, το γένος Τριανταφύλλου, [Μαρία, Νικάλαος, Παύλος (βοτανολόγος) 

και η Αναστασία]. 
Τις εγκύκλιες σπουδές του τις περάτωσε στο Γυμνάσιο Πολυγύρου το 1936. Την ίδια χρονιά γράφτηκε 

στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το ιστορικό - φιλολογικό Τμήμα της 
οποίας πήρε το πτυχίο, το 1941.

Κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο (1940 – 1941), επειδή λόγω σπουδών δεν είχε ολοκληρώσει την 
στρατιωτική του εκπαίδευση, υπηρέτησε ως εθελοντής σε στρατιωτικές Μονάδες των μετόπισθεν.

Το 1942 εργάστηκε ως ιδιωτικός εκπαιδευτικός στον Πολύγυρο και παράλληλα ως έκτακτος υπάλληλος 
Αγροφυλακής και Υγειονομικού Κέντρου, και τους πρώτους μήνες του 1943 ως έκτατος υπάλληλος του 
Γραφείου Επισιτισμού Αρναίας Χαλκιδικής.

Τον Απρίλιο του 1943 διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως καθηγητής στο Γυμνάσιο Αρναίας. Δύο 
χρόνια αργότερα απολύεται δυνάμει Συντακτικής Πράξεως*1, αλλά με εντολή του Γενικού Διοικητή της 
Κεντρικής Μακεδονίας συνέχισε να εργάζεται άνευ αποδοχών.

Αναδιορίζεται ως καθηγητής το 1946 και αναλαμβάνει υπηρεσία στο Γυμνάσιο Κιλκίς. Μεσολαβεί η 
στράτευσή του και ξαναεπανέρχεται στην οργανική του θέση…

Το 1951 νυμφεύεται την Μαρία Τσιτσίμη, με την οποία απέκτησε δύο τέκνα, την Σουλτάνα (φαρμακοποιό) 
και τον Μιχάλη (Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο της ΔΕΗ).

Τα χρόνια της υπηρεσίας του είχε πολλές μεταθέσεις σε διάφορα σχολεία και προαγωγές (προήχθη στην 
θέση του Γυμνασιάρχη και αργότερα στην θέση του Λυκειάρχη). Τον Μάιο του 1979 προήχθη (αναδρομικά) 
στον βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως και τον Ιούλιο απολύεται αυτοδικαίως, αφού 
είχε συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας, διατηρώντας «επί τιμή», τον βαθμό που του αποδόθηκε τελευταία, 
εφόρου ζωής.

Τον εκλεκτό συγγραφέα, αρχαιολάτρη δεν άφησε αδιάφορο η Αρχαιολογία, έτσι με εντολή του επιφανούς 
φιλολόγου και φιλοσόφου, του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γεωργούλη, τότε Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του ανατέθηκαν καθήκοντα Εκτάκτου Επιμελητού Αρχαιοτήτων 
της ΙΑ΄ Αρχ. Περιφερείας, καθήκοντα που άσκησε με ιδιαίτερο ζήλο για την περισυλλογή και διάσωση 
αρχαιολογικών ευρημάτων του Νομού Κιλκίς, συνεργαζόμενος με τον οικείο Έφορο που έδρευε στην 
Θεσσαλονίκη. 

Στον υπηρεσιακό του βίο διακρίθηκε για την άριστη επιστημονική του κατάρτιση και την εμβρίθεια των 
γνώσεών του. Ξεχώρισε για την ευσυνειδησία, το υψηλό ήθος, την εντιμότητα, αρετές που κληρονόμησε 
από τους αγνούς ορεσίβιους γονείς του και καλλιέργησε με την χριστιανική του ανατροφή και την κλασική 
του παιδεία.

Ξεχώρισε, επίσης, για την ακλόνητη πίστη του στην Ορθοδοξία, για την άμετρη αγάπη του στην πατρίδα 
και στα ιδανικά της φυλής. 

«Η αγαθή του φήμη τον ήθελε εγκρατή φιλόλογο, ικανό εκπαιδευτικό με πλούσια κοινωνική και πολιτιστική 
δράση μέσα και έξω από το σχολείο σε όλες τις πόλεις που υπηρέτησε ως καθηγητής»… «Γαλούχησε ψυχές, 
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έπλασε χαρακτήρες, πλαστούργησε ηθικές συνειδήσεις, ανέδειξε επιστήμονες, έφτιαξε ανθρώπους», δήλωσε 
ο Βρασίδας Δ. Κυργιαφίνης, στην εκτενέστατη ομιλία του, για τον Νικόλαο Χαριστό του ανατέθηκε από το 
Δ.Σ. του Πανχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης»*2. 

Ο Νικόλαος Χαριστός υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος Μορφωτικών Συλλόγων, Καλλιτεχνικών Σωματείων 
και Επιτροπών και διετέλεσε Πρόεδρος Διοικητικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ευαγών ιδρυμάτων. 
Υπήρξε μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Γεν. Γραμματέας της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
Ανδρών Θεσσαλονίκης, του Πανχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης», της Ιστορικής 
και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Πρόεδρος Διοικητικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ευαγών 
ιδρυμάτων, όπως των Γενικών Νοσοκομείων Κιλκίς και Γουμένισσας και Ιδρυτικό Μέλος*3 και Πρόεδρος 
της Ε.Λ.Β.Ε., τις περιόδους (1985-1987) και (1987-1989)· το 1983-1985 υπηρέτησε την Ένωση από την 
θέση του Ταμία. Μετά το τέλος της προεδρίας του η Ε.Λ.Β.Ε. τον ανακήρυξε και επίτιμο πρόεδρό της. 

Ο Νικόλαος Χαριστός τιμήθηκε:
1. Με μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων (Υπουργείου Εθνικής Αμύνης).
2. Με δύο (2) Πράξεις του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Υπουργείου Παιδείας), με τις οποίες 

χαρακτηρίζεται «Εξαίρετος και επωφελής εσωσχολικώς και εξωσχολικώς».
3. Με ανακήρυξη ως Επιτίμου μέλους Θρησκευτικών και Φιλανθρωπικών Σωματείων. 
4. Με διπλώματα Πολιτιστικών Συλλόγων και Κοινωνικών Ιδρυμάτων.
5. Με συγχαρητήριες και ευχαριστήριες επιστολές από τις Θρησκευτικές, Πολιτιστικές και Στρατιωτικές 

Αρχές για την Κοινωνική του Προσφορά. 
6. Πάμπολλες επίσης και εκθειαστικές ήταν οι κριτικές και τα κριτικά σημειώματα για το έργο του γενικά 

και ιδιαίτερα για τις ποικίλες μελέτες του.

Ο Νικόλαος Χαριστός ανέπτυξε πλούσια δράση με ομιλίες και διαλέξεις θρησκευτικού, εθνικού, 
ιστορικού, λαογραφικού, λογοτεχνικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Πάμπολλα –περισσότερα από 50– είναι τα αντίγραφα των ομιλιών του, καλλιγραφημένα και καλαίσθητα, 
αρχειοθετημένα και ταξινομημένα από τον ίδιο σε φακέλους. Ενδεικτικά, θα αναφέρω μερικούς τίτλους: Η 
βαθύτερη έννοια της Αρετής, Βίκτωρ Ουγκώ – ο μεγάλος συγγραφέας και φιλέλλην, Η αξία του δάσους ανά 
τους αιώνας, Η φιλανθρωπία των Ελλήνων δια μέσου των αιώνων, Η πολιτιστική συμβολή των Επτανήσων 
στην μητέρα Ελλάδα, Ένα βλέμμα στην Αρχαία Μακεδονία, Οι Θεοί των Αρχαίων Θρακών, Ιστορικές 
γυναικείες προσωπικότητες της αρχαίας Ελλάδος.

Ο αείμνηστος πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε. Ν. Χαριστός ήταν πολυγραφότατος· έχει στο ενεργητικό του 
μια πλούσια και αξιόλογη πνευματική παραγωγή από φιλοσοφικές, θρησκευτικές, λογοτεχνικές, ιστορικές, 
γλωσσολογικές, παιδαγωγικές μελέτες και ποιητικές συλλογές· τα θέματά του αντλεί από την αρχαία 
φιλοσοφία, την θρησκεία και την ζωή. 

Εκτός από τις μελέτες και τα βιβλία του που παρατίθενται στην συνέχεια, δημοσίευσε πλήθος άρθρων, 
ποικίλου περιεχομένου, στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. 

Έργα του είναι:
1.  Αλέξανδρος Α΄ ο Φιλέλλην και η συμβολή αυτού εις την ανάπτυξιν της Μακεδονίας.
2. Ιστορικαί προσωπικότητες της Αρχαίας Χαλκιδικής.
3. Ακάθιστος Ύμνος εις τον Τίμιον Σταυρόν. 
4. Σύντομη εισαγωγή στις Αρχαίες Ελληνικές Τραγωδίες και Κωμωδίες.
5. Γνωμική Μούσα (33 ποιήματα), Θεσσαλονίκη 1983.
6. Ακάθιστος Ύμνος εις την Μεγαλόχαρην της Τήνου.
7. Ακάθιστος Ύμνος εις το Άγιον Όρος.
8. Χρυσάνθεμα (33 ποιήματα), Θεσσαλονίκη 1980.
9. Φιλοσοφικαί μελέται:

α) Ο τρίπους του Ναυσιφάνους 
β) Αποκατάστασις Αποσπασμάτων του Ηρακλείτου 
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γ) Το ΕΙ το εν Δελφοίς
δ) Η έννοια της σιωπής εις τους Πυθαγορίους.

10.  Ανταύγειες (33 ποιήματα).
11. Λογοτεχνία και Ζωή, Θεσσαλονίκη 1984. Αφιερωμένο στη μνήμη του κορυφαίου Νεοελληνικού 

Τετραγώνου (Σολωμός, Παλαμάς, Παπαδιαμάντης, Καρκαβίτσας). 
12. Διδακτικόν Απάνθισμα (Συλλογή Γνωμικών Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων), Θεσσαλονίκη 1987.
13. Επιλογή έργων Αρχαίων Ελλήνων Λυρικών Ποιητών (Λογοτεχνική μετάφραση σε ιαμβικό 15 σύλλαβο 

στίχο), Θεσσαλονίκη 1988.
14. Ελληνική Γραμματολογία.
15. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (Μετάφραση έμμετρη σε 15 σύλλαβο 

στίχο), Θεσσαλονίκη 2000.
Οι εκδόσεις των έργων του είναι προσωπικές, με εξώφυλλα απλά και όλα τα έργα του είναι γραμμένα 

στο πολυτονικό σύστημα γραφής. 

Ο Νικόλαος Χαριστός απεβίωσε τον Απρίλιο του 2001 στην Θεσσαλονίκη, αφήνοντας πίσω του και 
ένα τεράστιο ανέκδοτο έργο, το οποίο ήδη από το 1988 ήταν έτοιμο και αναζητούσε χορηγό. 

Υπό έκδοση ήταν τα κάτωθι έργα του:
* Έχει συγγράψει ένα Επίτομον Ελληνικόν Λεξικόν των αρχαιοτέρων και σπανιωτέρων λέξεων.
* Έχει μεταφράσει τον Όμηρο, τα δύο έπη Ιλιάδα και Οδύσσεια, σε ιαμβικό 15 σύλλαβο στίχο. 
* Έχει κάνει την λογοτεχνική μετάφραση όλων των Τραγωδιών του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του 

Ευριπίδη, σε ιαμβικό 15 σύλλαβο στίχο.
* Έχει μεταφράσει επίσης και όλες τις Κωμωδίες του Αριστοφάνη και του Μενάνδρου, σε ιαμβικό 15 

σύλλαβο στίχο. 
Ο αρχαιοελληνιστής συγγραφέας-ποιητής και μεταφραστής σχεδίαζε να γράψει και άλλα, αλλά η 

επισφαλής υγεία του, που, ήδη κλονίστηκε από το 1992, δεν του επέτρεψε να εκπληρώσει όλες του τις 
επιθυμίες. 

Είναι λυπηρό, που, ελλείψει πόρων, έμεινε ανέκδοτο ένα τόσο σημαντικό έργο· και πόσο λυπηρό για τον 
συγγραφέα που δεν είδε να τελεσφορείται ο μόχθος του, το μεγαλύτερο έργο της ζωής του. Δεν ξέρω αν 
μπορεί να βρεθεί κάποιος χορηγός για την έκδοση αυτού του έργου… 


