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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ο Σκάρος πέθανε 

του Στέλιου Παπαντωνίου, εκπαιδευτικού 

ο ΣΩΤΗΡΗΣ Σκάρος πέθανε. Ενενriντα τεσσάρων χρόνων. Πλriρπς nμερών. Δεν ζriτnσε 

ποτέ βοriθεια από κανένα. Η γυναίκα του τον κάλεσε το πρωί να σnκωθεί να πιει τον 

καφέ του κι αυτός riτaν στον Αϊ Επίκτnτο. 

·στον τους έδιωξαν οι Τούρκοι από το χωριό, στο δρόμο τον αυνάντnσε συνεργείο του 

ΡΙΚ. Θα επιστρέψουμε, είχε πει n γυναίκα του. Στο σπίτι μας θα ξαναπάμε, επανέλαβε ο 
Σκάρος. 

Είχε ένα τεράστιο περβόλι πάνω στn θάλασσα. ο κriπος έμπαινε στn Θάλασσα, τραγου

δούσαν τα παιδιά του. Όλοι αρσενικοί, πέντε τον οριθμό, έμποιναν στn θάλασσα από 

τnν παιδικri τους nλικία και τον ακολουθούσαν όσο εκεί που τους έχονες. 

Μια πίστπ μοναδικri και μια υπομονri πάνω από Ιώβ. ο κriπος που έμπαινε στn Θάλασσα 

τότε riτον πάνω από εκατό χιλιάδες λίρες. Δεν τον έδινε. Είχε παιδιά. Με μέλλον στα 

Ξενοδοχειακά. 

Ήρθε n εισβολιi κσι με το μικρό μίνι βρέθnκε στn Λεμεσό. Στο συνοικισμό των Πολεμι
διών. Η πίστn να τον ακολουθεί και n αιώνια υπομονri με τn λαϊκri Θυμοσοφία. Σε κάθε 
παpατι'iρnσn, σου απαντούσε με παροιμίες. Πόσος εν ο κάσυρας τζιαι πόσn εν n μαϊρκά 
του; 

Ορθοτενriς, πανύψnλος, λεβεντόγερος, κι ένα ελεύθερο πνεύμα με ελεύθερπ γλώσσα. 

ο Σωτriρnς Σκάρος. Τα 'λεγε και δεν φοβόταν κανένα. Μια αγνri ψυχri, αγγελικri. το 

αυθεντικό και γνriσιο πρόσωπο του Κύπριου. 

Όταν τα παιδιά του πriγαν στο σπίτι τους, στον Ai Επίκτnτο, τnν καταραμένn μέρα που 
άνοιξε ο Ντενκτάς τα συρματοπλέγματα, είδαν το μοναστriρι εκείνο -πόσο παραδεισέ

νιο riταν το σπίτι τους- να έχει μέσα άλλα τρία σπίτια παράνομα χτισμένα, γιατί n τουρ
κάλα είχε τρία παιδιά και πού να τους χτίσει. 

Έκαναν καμιά βδομάδα του Θανατά. Ούτε να πιουν ούτε να φαν. 

ο Σκάρος στnν πίστn του. Στο συνοικισμό, σ' ένα στενοκοπnμένο σπιτάκι, αυτός, ο άρχο

ντας τ' Αϊ Επίκτnτου, σε μια τρώγλn. Κι υπέμενε και πίστευε. 

ο Σκάρος πέθανε στnν άνετn προσωρινότnτα. Ενενr\ντα τεσσάρων χρόνων. Αιωνόβιος 

και υπομονετικός πάνω από Ιώβ. 

Μας διδάσκει τίποτε; του οφείλουμε τίποτε; Πόσοι πρόσφυγες ακόμα Θα πεθάνουν στnν 

προσφυγιά; 




