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Ο Νικόλαος Σούλας, Ποιητής, συγγραφέας, κριτικός, ζωγράφος, Τενόρος της Λυρικής, γεννήθηκε 
στην Θεσσαλονίκη, το 1933 ή 1934. Γονείς του ήταν ο Γρηγόριος και η Ευθυμία Σούλα. Από νωρίς 
άρχισε να ασχολείται με τα γράμματα, γράφοντας από τότε μαθητικό περιοδικό με τίτλο: ΜΑΘΗΤΙΚΑ 

ΝΕΑ. 
Όταν τέλειωσε τις Γυμνασιακές σπουδές και μετά τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις –έφεδρος 

αξιωματικός Καταδρομών– έφυγε στην Δυτική Γερμανία για περαιτέρω σπουδές. Σπούδασε Αρχιτεκτονική 
στο Μπραουνσβαϊκ και στο Κέτιγκεν Οικονομικές Επιστήμες. Στην Γερμανία έγραφε σε διάφορα περιοδικά, 
όπως και ένα θεατρικό έργο που ανέβασε σε σκηνή της Γερμανίας.

Όταν τέλειωσε τις σπουδές γύρισε στην Ελλάδα, όπου διορίστηκε σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, 
από την οποία απεχώρησε με τον βαθμό του Διευθυντή –χωρίς να τερματίσει όλη του την καριέρα. Στην 
συνέχεια ασχολήθηκε με το εμπόριο.

Με τα γράμματα δεν έχασε την επαφή, άλλοτε γράφοντας σε εφημερίδες, άλλοτε σε περιοδικά, άλλοτε 
έγραφε και εξέδιδε τα δικά του βιβλία, έδινε συνέχεια το «παρόν» στην πόλη του. 

Είναι εκδότης της σατιρικής φυλλάδας ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ, που είναι καθ’ ολοκληρία γραμμένη σε έμμετρο 
στίχο –εμπνεόμενος από τον ποιητή, πρότυπό του, τον Σουρή.

Ο Νικόλαος Σούλας ασχολείται και με την ζωγραφική, που κατά καιρούς τον απασχολεί σε μεγάλο 
βαθμό. Έχει εκθέσει έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει 
αποσπάσει βραβεία και επαίνους.

Ακόμη και πάντοτε το τονίζει πως ήταν και θα μείνει για πάντα ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ.
Λογοτεχνικά και εικαστικά του έργα υπάρχουν μεταφρασμένα και ανηρτημένα σε διεθνείς βιβλιοθήκες 

και πινακοθήκες. Έχει συμμετάσχει σε πολλά μελοδράματα ως σολίστας ή ως κορίστας. Τα λιανοτράγουδά 
του τα μελοποιεί ο ίδιος. Ο παγκόσμιος Προσκοπικός Ύμνος είναι δημιούργημά του. Πολλά από τα ποιήματά 
του έχουν ανθολογηθεί από παγκόσμιες εκδόσεις. 

Υπηρέτησε την Ε.Λ.Β.Ε. από την θέση του Γεν. Γραμματέα την περίοδο 2005-2007 και στην συνέχεια 
από την θέση του Προέδρου την περίοδο 2007-2009.

Λογοτέχνης, Ζωγράφος, Κριτικός, Τενόρος της Λυρικής, πολυγραφότατος με λυρική και σατιρική 
διάθεση, ο Νικόλαος Σούλας είναι ένας άνθρωπος πολυσχιδής και πολυπράγμων. Εύχομαι να είναι καλά, 
γιατί, δυστυχώς, το τηλέφωνό του έχει σιγήσει… 

Έργα του:
Επιστημονικά
1. Werbrauch-Κατανάλωση: Διδακτορική διατριβή οικονομολογίας
2. Erbauen- Οικοδομώ: Διδακτορική διατριβή αρχιτεκτονικής
3. Περί Διοικήσεως: Διατριβή
4. Οπλισμός-Στατιστική: Αρχιτεκτονική μελέτη
5. Υπέρ πάντων η Οικονομία: Οικονομική μελέτη
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Πραγματείες
6.   Περί ποιήσεως ο λόγος «Η ποίηση και τα μυστικά της» 
7. Στα κανάλια της Πεζογραφίας
8. Τα ψάρια του Αιγαίου
9. Λογοτεχνικές Αναζητήσεις
10. Λογοτεχνία ή Φιλολογία;

Λογοτεχνία
11. Μαθητικά Νέα: Άρθρα του 1943-1948
12. Δημοσιογραφία: 1950-1962
13. «Μια παλιά ιστορία»: Μυθιστόρημα Αστ. Πλοκής
14. «Ο δρόμος με τις ακακίες»: Ποίηση
15. «Την Τελευταία στιγμή»: Κοσμοπολίτικο Αστ. Μυθιστόρημα
16. «Νυχτολούλουδα»: Ποίηση
17. «Μπαγιάτης»: Ποίηση
18. «Με την πένα του Χρονογράφου»: Χρονογραφήματα (δίτομο)
19. «Μακεδονία το δόρυ της Ελλάδος»: Απαντήσεις με ιστορικά τεκμήρια
20. «Το άστρο που λέγεται ΑΪΔΙΝΙ» ή «Το αστέρι του Αϊδινίου»: Θεατρικό
21. «Ο μικρός Άγγελος»: Θεατρικό
22. «Χαμογελάστε παρακαλώ»: Εύθυμα διηγήματα
23. «Αγνάντεμα στο αύριο»: Μυθιστόρημα προοπτικής
24. «Η Ενωμοτία Μυρμήγκων»: Σχολική – Παιδική Λογοτεχνία
25. «Σατιρικά και Σατυρικά»: Γλωσσικά παιγνίδια
26. «Λίγο πριν το καληνύχτα»: Επισημάνσεις
27. ΣΑΛΠΙΓΓΑ: Περιοδικό Ποικίλης Ύλης
28. ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ: Έμμετρη Σατιρική Φυλλάδα 
29. ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ: Περιοδικό πολιτιστικής υφής
30. ΦΩΝΗ ΠΡΟΣΚΌΠΩΝ: Εφημερίδα Προσκοπική
31. «Μνήμες Θεσσαλονίκης»: Οδοιπορικό (δίτομο)
32. «Θαλασσινά νανουρίσματα»: Διηγήματα
33. «Μπαγιάτης Νο 2»: Ποίηση
34. «Ταξιδεύοντας στο χθες και στο σήμερα»
35. «Ελευθερία! Το νησί των ονείρων μου»
36. «Προσκοπικό πνεύμα»
37. «Κριτικές προσεγγίσεις»: Κριτικές Λογοτεχνημάτων
38. «Αναμνήσεις ενός Προέδρου»: Σοβαρά και ευτράπελα
39. «Λόγοι Ψυχής»: Απαγγελθέντες Λόγοι
40. «Απόβραδα στο σοκάκι με τις γαζίες»: Μελοποιημένα ποιήματα
41. «Μεσοπέλαγα χωρίς Μπούσουλα»: Ποιήματα – Πεζά – Κανόνες 
42. «Αιόλου Δρώμενα» – Τα πλούτη του Αιγαίου
43. «Ψήγματα Ψυχής»: Ποίηση
44. Ρούφαλοι και Μπουνάτσες: Ναυτικό Γλωσσάρι – Ποίηση – Διηγήματα – Λογοτεχνία ή Φιλολογία. 




