
Αφιέρωμα για το Νίκο Κεφάλα 
 
 
Ο κόσμος των αναπήρων έχει γράψει μια σαραντάχρονη ιστορία διεκδικήσεων και αγώνων  
με στόχο την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων και επανένταξης τους στην κοινωνία. 
  
Αυτή η ιστορία δεν γράφτηκε από μόνη της. Γράφτηκε από ανθρώπους συμφεροντολόγους, 
ανθρώπους που έβλεπαν τον αγώνα των αναπήρων ως μια καλή ευκαιρία για δική τους 
ανέλιξη στη ζωή, αλλά και από ανθρώπους που μάλλον έγραψαν τη δική τους ιστορία και όχι 
την ιστορία των αγώνων των αναπήρων. Το αξιοσημείωτο και πλέον παραγωγικό όμως είναι 
ότι γράφτηκε από ανθρώπους ιδεολόγους, αγωνιστές στη ζωή, ανθρώπους που 
ονειρεύτηκαν τη βελτίωση του επιπέδου της ζωής τους μέσα από τον αγώνα για δημιουργία 
συνθηκών καλύτερης ζωής των συναδέλφων τους, με δυο λόγια από ανθρώπους 
βγαλμένους από τη μάζα των απλών ανθρώπων.  
 
Για ένα τέτοιο άνθρωπο πρόκειται να μιλήσουμε πιο 
κάτω. Για τη δράση και το ρόλο του Νίκου Κεφάλα 
στους αγώνες των αναπήρων δεν μπορούμε τώρα 
να καταπιαστούμε γιατί αυτό θα πρέπει να είναι το 
αποτέλεσμα μιας πιο σοβαρής μελέτης, που 
σημαίνει πολύ περισσότερο χρόνο και ψάξιμο. Θα 
περιοριστούμε μόνο στο να καταγράψουμε ότι 
αποτέλεσε ιδρυτικό στέλεχος της πρώτης 
οργάνωσης των αναπήρων, της σημερινής ΠΟΑΑ. 
Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της και 
υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων καθώς επίσης και 
πρόεδρος της ΠΟΑ Άνω και Κάτω Άκρων. Ήταν 
μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του περιοδικού 
«Αναπηρικό Βήμα» και ένας εκ των τριών 
εκπροσώπων της ΠΟΑΑ στην Εθνική Επιτροπή για 
το Διεθνές Έτος Αναπήρων το 1981. Ως ενεργό 
στέλεχος είχε παντιέρα του το σύνθημα: 
«Διεκδικούμε δεν επαιτούμε». Μη ξέροντας να 
φλυαρεί, μιλούσε πάντα με την κοφτερή γλώσσα 
του απλού ανθρώπου. Είχε την υπομονή και το 
σθένος να επιμένει στην προσπάθεια να πείσει για 
το δίκαιο των αιτημάτων των αναπήρων. 
 
Με αυτό το αφιέρωμα, θέλουμε να καταγραφεί το όνομά του στον κατάλογο των απλών, 
αγνών αγωνιστών υπέρ των δικαιωμάτων των αναπήρων.  
 
Λίγα λόγια για τη ζωή του 
 
Ο Νίκος Κεφάλας καταγόταν από τη Λάπηθο της Κερύνειας και γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου  
του 1923. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο αλλά την έκτη τάξη την άφησε στη μέση. Κάποιοι θα 
επισκέπτονταν το σχολείο και ο δάσκαλος τον έστειλε στο σπίτι να φορέσει παπούτσια. Μα ο 
Νίκος δεν είχε παπούτσια να φορέσει, γι΄ αυτό και δεν γύρισε ξανά στο σχολείο. Ποιος ξέρει, 
ίσως ντράπηκε, ίσως ένοιωσε πως δεν ανήκε στον κόσμο που έπρεπε σώνει και καλά να 
φορεί παπούτσια, ίσως δεν μπόρεσε να ανεχτεί την ψεύτικη εικόνα που ο δάσκαλος 
συνειδητά ή όχι θέλησε να παρουσιάσει στους καλοντυμένους επισκέπτες που όπως θα 
έλεγε ο Γιάννης Λεύκης «ήταν η πρόσοψη της κοινωνίας», ίσως πάλι νάτανε και κάτι άλλο. 
Μα ό,τι και να ήταν, σημασία έχει ότι φεύγοντας από το σπίτι πήρε το δρόμο για το 
μεροκάματο και όχι για το σχολείο. 
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Ο Νίκος, λοιπόν, στα 11 του χρόνια βρέθηκε να δουλεύει σε εργοστάσιο κατασκευής 
τούβλων. Όμως, η πρώτη μέρα στη δουλειά τού στάθηκε μοιραία. Ένα μηχάνημα του τύλιξε 
το αριστερό χέρι κι ο Νίκος πήρε αυτή τη φορά το δρόμο για τους γιατρούς. 
 
Με την επιστροφή του στην Κύπρο, και με ένα χέρι λιγότερο, πήγε στο χωριό για να 
ανταμώσει με την οικογένειά του. Το καλωσόρισμα από τον πατέρα του ήταν σκληρό. «Τι να 
σε κάνω γιε μου, τώρα είσαι επαίτης», του είπε. Μόνο ο Νίκος ήξερε πως ένοιωσε εκείνη τη 
στιγμή, μα δεν κράτησε κακία. Κι ο πόνος του, μάλλον δεν θα ήταν τόσο πικρός, αφού από 
μέσα του έβγαινε η αγάπη για την οικογένεια, μια αγάπη για τον άνθρωπο. 
 
Όσο σκληρά και αν ακούστηκαν τα λόγια που βγήκανε από τα χείλη του πατέρα, άλλο τόσο 
εκφράζανε την πραγματικότητα της εποχής. Έδειχναν το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
ο Νίκος καλείτο να ζήσει. Ο Νίκος όμως το αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή. Με 
περισσότερες δυσκολίες απ’ ό,τι οι συνομήλικοι του, πάλεψε και έζησε τη ζωή του ως ένας 
από τις χιλιάδες βιοπαλαιστές μα όχι ως επαίτης.  
 
Όλα δείχνουν πως ο Νίκος ήξερε. Μπορεί στο μυαλό του να μην ήταν όλα ξεκάθαρα, μπορεί 
να υπήρχε και θολούρα, μα εν πάση περιπτώσει κατανοούσε αυτά που συνέβαιναν γύρω του 
και συγχωρούσε. Ήταν εκείνα τα χρόνια σκληρά για όλους. Στη συντριπτική της πλειοψηφία, 
η κοινωνία ήτανε αγροτική κι οι δουλειές απαιτούσανε χέρια πολλά, μα πάνω απ’ όλα γερά 
και δυνατά. Γι’ αυτό και τα παιδιά στην οικογένεια θεωρούνταν εργατικά χέρια. Κι ενώ ο 
κόσμος κτυπιότανε από τη φτώχια, ήλθαν κι οι συνέπειες της ξηρασίας που βάσταξε από το 
1931 ως το 1935. Χωρίς νερό, ο τόπος ερήμωσε και πολλοί χωρικοί ξεσπιτωθήκανε. 
 
Έτσι κι ο Νίκος, που είχε ακόμα ένα λόγο παραπάνω, αναζήτησε όπως έλεγαν τότε μια 
καλύτερη τύχη στην πόλη. Μα όσοι κατηφόριζαν το δρόμο για την πόλη, καταγράφονταν στη 
λίστα των ξενιτεμένων του χωριού. Έτσι τους αποχαιρετούσαν όλοι, συγχωριανοί και δικοί. 
Δεν ήταν όμως το ίδιο και για τη μάνα, κι ας ήξερε πως δεν είχε άλλη επιλογή. Ο 
αποχωρισμός του παιδιού της την πότιζε φαρμάκι. Κι η καρδιά της ράγιζε γιατί το αμούστακο 
παιδί της ξενιτευότανε και δεν ήξερε αν και πότε θα το αντάμωνε. 
  
Ξενιτεμένος λοιπόν στη Λευκωσία, ο Νίκος έγινε εφημεριδοπώλης. Η διακίνησή του γινόταν 
με τα πόδια αλλά αργότερα απόκτησε το πρώτο του μεταφορικό μέσο. Όπως αφηγείτο στα 
παιδιά του, οι ανάγκες της δουλειάς τον υποχρέωσαν κι έμαθε ποδήλατο. Σε κατοπινό 
στάδιο, παρόλο που ήταν μπορετό για τους λίγους, αγόρασε μια τρίτροχη μοτοσικλέτα και 
πολύ αργότερα αυτοκίνητο. 
 
Ο Νίκος κεφάλας μπορεί να έφυγε με τον τρόπο που έφυγε από το σπίτι αλλά η επικοινωνία 
δεν χάθηκε. Η βοήθειά του προς την οικογένεια ήταν μέσα στις δυσκολίες της εποχής αρκετά 
μεγάλη και σημαντική. Στη Λευκωσία έφερε και τις αδελφές του, τις οποίες και βοήθησε μέχρι 
που παντρεύτηκαν. Μετά που οι αδελφές αποκαταστάθηκαν, αναζήτησε κι αυτός την 
παντρειά. Έτσι γινόταν τότε. Έπρεπε πρώτα να παντρευτούν οι αδελφές και μετά να 
γυρέψουν παντρειά οι αδελφοί. Αυτό λοιπόν έκανε κι ο Νίκος. Στα 38 του χρόνια 
παντρεύτηκε και έκανε τέσσερα παιδιά. Δυο γιους και δυο κόρες.  
 
Ως πατέρας στοργικός προσπαθούσε όσο το δυνατό να μην στερηθεί η οικογένεια. Του 
άρεσε να ψωνίζει πολλά πράγματα, του άρεσε και να μαγειρεύει. Ήταν η χαρά του να περνά 
τον ελεύθερό του χρόνο με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ακόμα και το χόμπι του για ψάρεμα 
το συνδύαζε με οικογενειακή εκδρομή. Στεκόταν στο πλευρό των παιδιών του, έτοιμος πάντα 
να τα συμβουλεύσει. Όπως κάθε γονιός έτσι κι ο Νίκος ήθελε τα παιδιά του να έχουν μιαν 
καλύτερη ζωή από ό,τι ο ίδιος. Γι΄ αυτό και τα έστειλε σε ιδιωτικό σχολείο. Σωστά ή λάθος, 
πίστευε πως έτσι θα αποκτούσαν καλύτερα εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον στη ζωή τους.  
 
Τον ίδιο ζήλο και αγάπη έδειξε και προς τη γυναίκα του. Αφού φρόντισε να μην λείψει τίποτε 
από το σπίτι, δεν χρειάστηκε να πάει η σύντροφός του να ξενοδουλέψει. Όσες γυναίκες δεν 
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είχαν την ανάγκη της ξενοδουλειάς ήτανε τυχερές. Μα κι η αγαπημένη του είναι φανερό πως 
τού ανταπόδιδε την αγάπη της. Έντεκα χρόνια μετά το θάνατό του κι ακόμα κλαίει όπως την 
πρώτη μέρα. Τόσο πολύ τον αγαπούσε, που δεν μπόρεσε ακόμα να συνηθίσει την απουσία 
του.  
 
Ο Κεφάλας ήταν πάντα με το κεφάλι ψηλά. Πάλευε την προκατάληψη της αναπηρίας και 
ποτέ δεν δέχτηκε βοήθεια. Όχι πως ήταν ακατάδεκτος. Απλά, δεν ήθελε να αφήσει κανένα 
περιθώριο να θεωρηθεί ότι χρειαζόταν βοήθεια επειδή ήταν ανάπηρος. Ήθελε να τα κάνει 
όλα μόνος του κι ας ήταν αυτό αντιφατικό σε σχέση με την ανθρώπινη φύση της 
κοινωνικότητας, της αλληλοβοήθειας και της αλληλοσυμπλήρωσης. Όσο κι αν αυτό 
ακούγεται εγωιστικό, ο Νίκος έτσι λειτούργησε. Ήθελε με αυτό τον τρόπο να πει στην 
κοινωνία ότι δεν ήταν ανάπηρος όπως αυτή νόμιζε. Ήθελε μέσα από την πράξη να της 
υποδείξει ότι έπρεπε να αλλάξει την αντίληψή της έναντι των αναπήρων.  
 
Όμως μια κοινωνία δεν αλλάζει εύκολα την κουλτούρα της κι ο Νίκος το βίωνε καθημερινά. 
Τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα για τις γυναίκες ανάπηρες. Γι΄ αυτό και στη ζωή του είχε 
ένα μόνο παράπονο. Η κόρη του γεννήθηκε με κώφωση. Λόγω ιατρικού λάθους, χορηγήθηκε 
στην έγκυο σύζυγο φάρμακο που μπορούσε να προκαλέσει στο έμβρυο κώφωση, νοητική 
στέρηση ή θάνατο. Του ήταν όμως συνάμα και παρήγορο γιατί από τα τρία συνέβηκε το 
πρώτο. 
  
Η δουλειά  
 
Το άλλο κομμάτι της ζωής του ήταν η δουλειά. Εξάλλου από εδώ προερχόταν και το 
απαραίτητο για την οικογένεια εισόδημα. Όταν απόκτησε παιδιά αναζήτησε μια πιο 
ξεκούραστη δουλειά. Η αναζήτηση φαίνεται να έγινε πιο επιτακτική μετά που έσπασε το χέρι 
του και ο γιατρός δεν του επέτρεπε να οδηγεί το τρίκυκλο. Έκανε λοιπόν προσπάθειες για 
εξασφάλιση περιπτέρου, οι οποίες και τελικά καρποφόρησαν το 1968. Αλλά το περίπτερο 
έμελλε να δουλέψει μόνο για έξι περίπου χρόνια. Μετά το Πραξικόπημα και την Εισβολή το 
1974, βρέθηκε να είναι πολύ κοντά στην νεκρή ζώνη και έτσι έκλεισε. 
 
Τις εφημερίδες όμως δεν σταμάτησε ποτέ να τις πουλά στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας – ούτε κι όταν ακόμα δούλευε το περίπτερο. Ίσως αυτός ο χώρος να ήταν για το 
Νίκο κάτι το ξεχωριστό. Εκεί έβγαζε το μεροκάματο της εποχής, εκεί του δινόταν η ευκαιρία 
για καθημερινή προσφορά προς τον άνθρωπο που φαίνεται να αγαπούσε τόσο πολύ.  
 
Το Νοσοκομείο ήταν χώρος στον οποίο στοιβαζόταν ο πόνος των απλών ανθρώπων. Κι ο 
Νίκος με τον καλό του λόγο έφερνε ανακούφιση στον άρρωστο, με το αστείο του προκαλούσε 
το γέλιο και ο πόνος ξεχνιόταν, έστω και για λίγο. Αυτό έκανε καθημερινά, όταν βιαστικά 
διέσχιζε τους θαλάμους του Νοσοκομείου για να προλάβει την πρωινή διανομή.  
 
Διαλαλώντας τα νέα της ημέρας, έκανε αισθητή την παρουσία του και στους έξω από το 
κτίριο χώρους. Αυτό που σήμερα ακούμε στα κανάλια, να λένε δηλαδή τους τίτλους 
ειδήσεων, ο Νίκος το έκανε δεκαετίες πριν. Και βέβαια δεν το διδάχτηκε σε σχολείο, του το 
δίδαξε η ίδια η δουλειά. Κι αν καμιά φορά οι εφημερίδες δεν είχαν κάτι το εντυπωσιακό, τότε 
η εφευρετικότητα έμπαινε σε δράση. Δημιουργούσε ο ίδιος τους χαρακτηριστικούς τίτλους 
που θα διαπερνούσαν τα αυτιά και θα κέντριζαν το ενδιαφέρον του κόσμου για να αγοράσει 
την εφημερίδα. Κι όταν πάλιν κάποιοι τον ρωτούσαν να τους πει τι έγινε, έπαιρναν τη γνωστή 
απάντηση: «Αγοράστε την εφημερίδα να μάθετε περισσότερα». 
 
Από τη δουλειά απουσίαζε μόνο όταν ήταν ανάγκη. Τέτοια ανάγκη συνήθως προερχόταν 
από τη δραστήρια συμμετοχή του στην ΠΟΑΑ. Αλλά και τότε η δουλειά δεν έμενε πίσω. Ο 
μεγάλος του γιος ήταν ο αντικαταστάτης του. Ο Γιώργος ήξερε πως ο πατέρας του συνήθως 
τις κυριακές όλο και κάτι θα είχε να κάνει  με την ΠΟΑΑ κι ήταν έτοιμος να πάρει τη θέση του.   
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Στο πέρασμα του χρόνου, ο Νίκος δέθηκε με ένα ιδιαίτερο τρόπο με το χώρο της δουλειάς 
του. Με το χαρακτήρα, τον τρόπο και τη λαλιά του κατάφερνε και εισχωρούσε στην 
ατμόσφαιρα του Νοσοκομείου της οποίας και άλλαζε το χρώμα. Η συνεχής μετακίνηση του 
στο χώρο προκαλούσε μια συνεχή ταραχή στην καταθλιπτική ατμόσφαιρα που αναπόφευκτα 
υπήρχε σε ένα τέτοιο χώρο. Αυτή η διαδικασία παρέμβαλλε εμπόδια στο φώλιασμα του 
πόνου και της θλίψης στη σκέψη των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί. Ιδιαίτερα στα χρόνια 
που ακολούθησαν τα γεγονότα του 1974, όπου η δυστυχία άπλωσε με μεγαλύτερη ένταση 
σε ολόκληρη την κοινωνία. Μέσα από τη δουλειά, έδειξε την αγάπη του στους ανθρώπους κι 
αυτοί από τη μεριά τους τον αγάπησαν με το δικό τους τρόπο.  
 
Πώς πέθανε  
 
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε πιάσει ζάχαρο. Παρότι ήξερε κι είδαν πολλά τα μάτια 
του, εντούτοις δεν πρόσεχε τη διατροφή του. Ούτε πήγαινε στο γιατρό, κι ας ήταν κάθε μέρα 
ανάμεσα τους. Δεν ήθελε φαίνεται να βάλει τον εαυτό του κάτω από τη διαδικασία των 
αναλύσεων και της δίαιτας. Ίσως και να μην ήθελε να στερηθεί η όρεξη του. Κι αν καμιά φορά 
του έπαιρναν αίμα, αυτό γινόταν μετά από «συνωμοσία». Ανέβαιναν τα εγγονάκια επάνω του 
και επειδή δεν ήθελε να τα κακοκαρδίσει ήταν η ευκαιρία για το μεγάλο του γιο, που είναι 
χημικός, να του βγάλει αίμα για ανάλυση. 
 
Στις 30 Νοεμβρίου του 1995  μαζεύτηκε όλη η οικογένεια στο σπίτι του γαμπρού Αντρέα για 
να του ευχηθούν για τη γιορτή του. Εκεί εκφράστηκε πως δεν ένιωθε καλά, αλλά οι 
παροτρύνσεις των παιδιών του να τον πάρουνε γιατρό δεν εισακούστηκαν. «Δεν είναι τίποτα 
το σοβαρό, μάλλον κάτι έφαγα και με πείραξε. Θα μου περάσει», ήταν η απάντησή του.  
 
Το πρωί της επόμενης μέρας, ο Γιώργος Κεφάλας πήρε τηλεφώνημα από τον υπάλληλο που 
δούλευε στην πύλη του Νοσοκομείου, ο οποίος τον πληροφορούσε ότι ο πατέρας του ήταν 
άρρωστος και δεν κατέβαινε από το αυτοκίνητο να πάει στο γιατρό. Ο Γιώργος έφτασε επί 
τόπου και με χίλια δυο παρακάλια έπεισε τον πατέρα του και μπήκε στις Πρώτες Βοήθειες. Η 
διάγνωση ήταν ότι πέρασε ένα μικρό έμφραγμα. Όπως η κυρά Ελισάβετ βεβαίωσε, ο 
σύζυγος της έφυγε για τη δουλειά άυπνος γιατί όλο το βράδυ δεν μπόρεσε να κοιμηθεί.  
 
Σε λίγες μόνο μέρες, στις 9 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Κεφάλας άφησε την τελευταία του πνοή στο 
χώρο όπου για δεκαετίες βρισκόταν καθημερινά. Εκεί όπου αντάμωνε κάθε μέρα 
εκατοντάδες ανθρώπους, εκεί που έδωσε και πήρε αγάπη. Πέθανε χωρίς να βρεθεί κάτω 
από την ανάγκη της βοήθειας.  
 
Μιχάλης Δημοσθένους 
Πρόεδρος της Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του ΚΕΑΑ 
 
Λευκωσία 
 
3 Ιουλίου 2007 
 
Σημείωση: Οι πληροφορίες είναι βασισμένες κυρίως στη συνέντευξη που ο Γιώργος Κεφάλας, ο 
μεγαλύτερος γιος, παραχώρησε στον γράφοντα. 
 
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Καινούριες Μέρες των αναπήρων  
Τεύχος 26, Απρίλης - Μάης - Ιούνης 2007 
Δυστυχώς η δημοσίευση του κειμένου δεν είναι όπως γράφτηκε από τον συγγραφέα. Η Σύνταξη του 
περιοδικού αφαίρεσε κάποια κομμάτια είτε γιατί τους φάνηκαν ενοχλητικά είτε γιατί δεν μπορούσαν να 
συλλάβουν το νόημα. Μάλιστα σε μια περίπτωση με την προσθήκη της λέξης «ανάπηρο» η Σύνταξη 
έσφαλε διπλά. Ο συγγραφέας μιλούσε γενικά για τη μάνα και το παιδί, ενώ η παρέμβαση της Σύνταξης 
έκανε την πρόταση να αναφέρεται σε συγκεκριμένη μάνα και παιδί. Από την άλλη, η θέση που μπήκε 
η λέξη προσέδωσε περισσότερη σημασία στην αναπηρία του παιδιού και όχι στο ίδιο το παιδί.  
 


