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Ο Νικηφόρος - Βύρων Καμπάς γεννήθηκε το 1947 στην Θεσσαλονίκη, από Γουμενισσιώτες γονείς. 
Έζησε και μεγάλωσε στην Γουμένισσα, όπου τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. 

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έκανε καριέρα στον Στρατό, ως μόνιμος 
αξιωματικός του Οικονομικού Σώματος, απ’ όπου αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Υποστρατήγου, 
τιμημένος με όλα τα παράσημα και μετάλλια που προβλέπονται.

Κατά τα φοιτητικά του χρόνια είχε ασχοληθεί με την δημοσιογραφία, κυρίως την αθλητική και εργάστηκε 
ως δημοσιογράφος-αθλητικογράφος· ήταν ο βασικός συντάκτης της εφημερίδας «Αθλητικά Νέα» της 
Θεσσαλονίκης. 

Μετά την αποστράτευσή του εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην ημερήσια εφημερίδα «Λαός» της 
Βέροιας, όπου ήταν υπεύθυνος για την εβδομαδιαία έκδοση «Λαός της Κυριακής». 

Υπήρξε επί μια δεκαετία (1998-2007) πρόεδρος του Συλλόγου Γουμενισσιωτών κατοίκων Θεσσαλονίκης 
και ιδρυτής το 2004 της εφημερίδας του συλλόγου «Γουμένισσα η Παιονική», της οποίας ήταν εκδότης και 
διευθυντής μέχρι και το 2007.

Επί μια δεκαετία (1997-2007), υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, 
στις θέσεις του Συμβούλου, του Ταμία, του Γενικού Γραμματέα, και του Α΄ Αντιπροέδρου, και επί 
μια τετραετία (2010-2014) Πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε. και εκδότης του Τριμηνιαίου Περιοδικού «Μουσών 
Μέλαθρον». 

Εκτός από μέλος των παραπάνω συλλόγων, ήταν μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της 
Αμφικτυονίας Ελληνισμού και του Οργανισμού Διεθνοποίησης της Ελληνικής Γλώσσας.

Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε εφημερίδες και περιοδικά. Το έργο του έχει παρουσιαστεί 
αρκετές φορές από ποικίλα Μ.Μ.Ε. σ’ όλη την Ελλάδα. 

Τα βιβλία του επτά τον αριθμό έως το 2014 –δεν γνωρίζω αν εξέδωσε άλλα–, από τις εκδόσεις «ΑΙΓΑΙΟ 
- PAPIER LAND», κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Γαλλία. 

Για το λογοτεχνικό και γενικότερα για το πνευματικό και πολιτιστικό του έργο έχει τιμηθεί πολλές 
φορές από διάφορους φορείς, Συλλόγους, Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, Στρατό και ένα από Πανεπιστήμιο του 
Εξωτερικού. 

Εκτός από τα εκδοθέντα βιβλία του συμμετείχε και στις παρακάτω ποιητικές ανθολογίες.
- Ποιητικό ημερολόγιο 2001 των εκδόσεων «Ιωλκός», μαζί με άλλους 364 Έλληνες ποιητές, μεταξύ των 

οποίων και οι μεγάλοι, Ελύτης, Σεφέρης, Παλαμάς, Καβάφης, Βάρναλης, Ρίτσος και άλλοι.
- Ανθολογία μελών της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, εκδόσεις «Αιγαίο», 2001 (50 σύγχρονοι 

Βορειοελλαδίτες ποιητές).
- Ανθολογία διηγήματος μελών της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, εκδόσεις «Αιγαίο – PAPIER 

LAND», 2005 (29 σύγχρονοι Βορειοελλαδίτες πεζογράφοι). 
Νυμφεύτηκε την Γουμενισσιώτισα στην καταγωγή Ελένη Κλαδή, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά. 
Ο Νικηφόρος – Βύρων Καμπάς έφυγε από την παρούσα ζωή, στις 26 Δεκεμβρίου του 2017, ημέρα Τρίτη, 

ξημερώματα. Δυστυχώς, τον κατέβαλε η επάρατη νόσος και αποδήμησε σχετικά νέος. 
Η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι, τον αποχαιρετήσαμε στις 28 Δεκεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου 

Νικηφόρος – Βύρων Καμπάς  
(1947-2017)
Πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε.
τις περιόδους 2010-2012 και 2012-2014



23

Νικολάου Καλαμαριάς, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. 
Τον επικήδειο λόγο, ως εκπρόσωπος της Ε.Λ.Β.Ε., εκφώνησα η ίδια. 
Στο αντίστοιχο τεύχος (42ο) της χρονικής περιόδου του περιοδικού «Μουσών μέλαθρον», υπάρχει 

αφιέρωμα στον αγαπητό πρόεδρο Νικηφόρο – Βύρωνα Καμπά. 

Εκδοθέντα βιβλία
1. Άγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνα, διηγήματα, εκδόσεις «Αιγαίο», Α΄ έκδοση 1994 και Β΄ 

έκδοση 2000. 
2. Ιστορίες σε… χακί χρώμα, διηγήματα, εκδόσεις «Αιγαίο», 1995. 
3. Τωρινά και περασμένα, ποιήματα, εκδόσεις «Αιγαίο», 1996.
4. Στην Εθνική οδό, διηγήματα, διηγήματα, εκδόσεις «Αιγαίο», 2000. 
5. Τιμή δεν έχει η προσφορά μα ούτε κι η αγάπη, εκδόσεις «Αιγαίο – PAPIER LAND», 2004.
6. Μεγάλες Θρησκευτικές και Εθνικές Εορτές, Παιδικό εικονογραφημένο, εκδόσεις «Αιγαίο – PAPIER 

LAND», 2007.
7. Η ηρεμία του απογεύματος, ποιήματα, εκδόσεις «Αιγαίο – PAPIER LAND», 2009.


