Ο Τόλης Νικηφόριου γεννήθηκε στην Πλατεία Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στις
14 Νοεμβρίου του 1938. Οι γονείς του ήταν πρόσφυγες, ο πατέρας του, Νίκος, από το
Σαλιχλί της Ιωνίας και η μητέρα του, Αριστούλα, από τη Σωζόπολη της Ανατολικής
Ρωμυλίας.
Αποφοίτησε από το αμερικανικό κολλέγιο Ανατόλια το 1957, φοίτησε για δύο χρόνια
στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και, τελικά, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων.
Εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος, αναλυτής συστημάτων και διαδικασιών και
μεταφραστής-διερμηνέας στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Ταξίδεψε
σε πολλές χώρες και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να ασκήσει το επάγγελμα του
μελετητή-συμβούλου επιχειρήσεων ως το 1999.
Με τη λογοτεχνία ασχολήθηκε από τα μαθητικά του χρόνια, ως λογοτεχνικός
συντάκτης των περιοδικών College News και Annual και, αργότερα, ως
αρχισυντάκτης του περιοδικού των αποφοίτων, Anatolia Alumnus. To 1957 του
απονεμήθηκε το 1ο βραβείο για το διήγημά του «Η ώρα της δημιουργίας» στον
ετήσιο διαγωνισμό του Anatolian.
Έχει εκδώσει συνολικά 34 βιβλία (19 συλλογές ποιημάτων και μία συγκεντρωτική
έκδοση, 7 συλλογές διηγημάτων, 4 μυθιστορήματα και 3 παραμύθια για μεγάλους).
Διηγήματα και ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και
εφημερίδες. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε εννέα ευρωπαϊκές γλώσσες, στις
Η.Π.Α. και τον Καναδά, και έχουν περιληφθεί σε πολλές ελληνικές και ξένες
ανθολογίες καθώς και στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Μέσης
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Ήταν τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Νέα Πορεία επί 30 χρόνια, από τα μέσα
της δεκαετίας του ¨70. Οργάνωσε και έλαβε μέρος σε πολλές λογοτεχνικές
εκδηλώσεις. Υπήρξε αντιπρόεδρος της Λέσχης Γραμμάτων και Τεχνών Β.Ε. και της
Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης και μέλος του Δ. Σ. της Εταιρίας Λογοτεχνών
Θεσσαλονίκης και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Κ.Θ.Β.Ε. Το 1989 του
απονεμήθηκε το Βραβείο Μυθιστορήματος Επιστημονικής Φαντασίας της Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς για το παραμύθι του Σοτοσαπόλ ο Χρυσοθήρας και το
2009 το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για τη συλλογή του Ο δρόμος για την
Ουρανούπολη, 2008. Ο φιλόλογος και σκηνοθέτης Φώτης Συμεωνίδης γύρισε ένα
Ντοκιμαντέρ 58’ λεπτών με τίτλο «Σ’ αγαπώ – Ελογοκρίθη, Η αλήθεια του ποιητή
Τόλη Νικηφόρου» που προβλήθηκε με επιτυχία στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2015, σε διάφορα άλλα Φεστιβάλ σε
αίθουσες βιβλιοθηκών και αλλού.
Διατηρεί τον ιστότοπο www.nikiforou-poems.gr και τα ιστολόγια Ένα λιβάδι μέσα
στην ομίχλη που ονειρεύεται (www.dreaming-in-the-mist.blogspot.com), O πλοηγός
του απείρου (www.ploigos-tou-apeirou.blogspot.com), H γοητεία των δευτερολέπτων
(www.enchantedseconds.blogspot.com) και Μυστικά και Ντοκουμέντα
(www.secrets-and-documents.blogspot.gr) και είναι με το όνομά του Tolis Nikiforou
στα facebook.

