
szkallis@cytanet.com.cy

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδη

Μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει από τις αρχές του 2013 τη σύντομη αλλά
περιεκτική πορεία του μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Ελεύθερη Κυθρέα»
θα «μετρήσουν» την απώλεια του Σωτήρη Καλλή (του Ζάχαρου και της Αννούς,
όπως έλεγε ο ίδιος) και το κενό που άφησε η εκδημία του. Θα μας λείπουν από
δω και μπρός οι αναμνήσεις του Σωτήρη που με τόση γλαφυρότητα μας μετέ-
φερε, θα μας λείψει η συνεχής βοήθεια, το ενδιαφέρον για την περαιτέρω πορεία
του περιοδικού και η προσπάθεια ώστε να διαβάζεται από όσο το δυνατό περισ-
σότερους Κυθρεώτες. Θα μου λείψει προσωπικά η βοήθεια που απολάμβανα. Σε
κάθε απορία μου, σε κάθε αδυναμία στην ανάκληση της μνήμης, προσέτρεχα
στα δικά του «φώτα». Κι αν δεν ήξερε αυτός, προσπαθούσε να μάθει,να διευκρι-
νίσει, να ερευνήσει!

Ανατρέχω στον υπολογιστή και βρίσκω ηλεκτρονικά μηνύματα που στο σύ-
ντομο χρονικό διάστημα της γνωριμίας μας ανταλλάξαμε. Διαβάζοντάς τα περνά
από μπροστά μου η σύντομη μα μεστή γνωριμία, συνεργασία και φιλία μας.
Θέλω και τολμώ, και ας μου συγχωρέσει αυτή μου την «αταξία» ο Σωτήρης, να
τα δημοσιεύσω. Ως μνημόσυνο. Και για να σκιαγραφηθεί μέσα από αυτά αδρά
ο άνθρωπος Σωτήρης, που στιγμάτισε τη ζωή μου και, τολμώ να πω, σήμερα μου
λείπει... Γιατί με τον Σωτήρη μας ένωσε μια κοινή αγάπη ... η Κυθρέα. Και ένα
όραμα. Να κρατηθεί ζωντανή μέσα από τα γραπτά κείμενα...

Στα λιγοστά μηνύματα που ακολουθούν, διαχέεται η σεμνότητα που τον χα-
ρακτήριζε, η σοβαρότητα αλλά και το λεπτό χιούμορ του. Αυτό άλλωστε μπορεί
να βγει και μέσα από τα δημοσιευμένα στο περιοδικό κείμενά του που είχαμε
την τύχη να φιλοξενούμε σε κάθε έκδοση του περιοδικού. Και ακόμα πως, πέρα
από τη γλαφυρότητα και την παραστατικότητα, ξεχειλίζει η καλωσύνη με την
οποία έντυνε την κάθε ανάμνηση από τη γειτονιά, τους συγχωριανούς, τους φί-
λους. Αναδεικνύεται επιπρόσθετα μέσα από την αφήγηση η απλότητα και τα-
πεινότητά του και διαφαίνεται το μεγαλείο της ψυχής του. 

Ηταν ψηλός και μεγαλοπρεπής το δέμας ο Σωτήρης. Τόσο, που δεν μπο-
ρούσε, όσο και να το ήθελε και να το επιδίωκε, να περνά απαρατήρητος! Ήταν
πράγματι αξιοπρόσεκτος, όπως αξιοπρόσεκτα ήταν και τα γραφτά του. Δεν
έγραφε για να περιαυτολογήσει ο Σωτήρης και ας αποκαλούσε τα κείμενά του
χαριτολογώντας «λαφαζανιές». Δεν ωραιοποιούσε τις εικόνες του, τις ήθελε
απλές, ατόφιες και αληθινές. Οι χαρακτήρες του ήταν πραγματικοί, ανεπιτή-
δευτοι, αθώοι, απονήρευτοι. ΄Εστηνε το σκηνικό και το κεντούσε με τον δικό
του αφηγηματικό τρόπο. Ήταν, όπως κάποιος φίλος τους τον αποκάλεσε,
«και σεναριογράφος και σκηνοθέτης ταυτόχρονα».

Η «ιστορία» μας αρχίζει στις αρχές του 2013 με αφορμή το πρώτο κείμενό
του για τη γειτονιά του, την Καμάρα. Και από τότε πήρε τη θέση που του άξιζε
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στις στήλες του περιοδικού. Και από τότε, σε κάθε τεύχος μίλαγε με την πέννα
του ο Σωτήρης... 

Sotiris Kallis <szkallis@cytanet.com.cy> 
Προς antpetsas74@yahoo.gr
Θέμα: Καμάρα
Ημερομ.:31/01/13 στις 3:36 μ.μ. 

Αγ. Ανθή,

Πήρα από τη Χαριτίνη το σημείωμά σου και χαίρομαι που βρίσκεις το κείμενό μου εν-
διαφέρον.

Δεν έχω ένσταση στο να μπει στο τέλος του κειμένου η σημείωση που προτείνεις και θα
φροντίσω να σας δώσω κι άλλα αποσπάσματα από το σύνολο της αφήγησης που επιχειρώ.
Ας μην τα πούμε κεφάλαια, γιατί αυτά όπως είναι ήδη τακτοποιημένα μπορεί να μην εν-
διαφέρουν το σύνολο των αναγνωστών του Περιοδικού. Η προσπάθεια που άρχισα αφορά
κυρίως στην ιστορία της δικής μας οικογένειας και εκ των πραγμάτων δεν θα ήθελα να
εκτεθώ περιαυτολογώντας.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να σε συγχαρώ για τη συνεχή εμφανέστατη ποιοτική αναβάθ-
μιση του περιοδικού και για τα πολύ ενδιαφέροντα και εμπεριστατωμένα δικά σου κεί-
μενα. 

Σε ευχαριστώ
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Σωτήρης Καλλής. 

Σωτήρης Ζ. Καλλής
Ατλαντίδος 10, 2107 Αγλαντζιά

Τηλ. 99577773, Φαξ 22340412

οΟο

From: anthi Savvides [mailto:antpetsas74@yahoo.gr] 
Sent: Tuesday, April 30, 2013 8:50 PM
To: Sotiris Kallis
Subject: Kamara - Xrysida

Καλησπέρα αγ. Σωτήρη,

Ευτυχώς που δεν έλεγξα το ηλεκτρ. ταχυδρομείο μου ενωρίτερα, γιατί θα παρατούσα τις
δουλειές του σπιτιού και το Μαγιάτικο στεφάνι που έφτιαχνα για να διαβάσω το κείμενό
σου.Φυσικά και θα δημοσιευτεί ολόκληρο... νομίζεις ότι θα χάσω τέτοια ευκαιρία να
“τεκμηριώσουμε” τη γειτονιά της Καμάρας και τους ανθρώπους της; Πολύ ωραίο, είσαι
πολύ παραστατικός, φαίνεται ότι -έτσι τουλάχιστο λένε για μένα -έχεις και εσύ φωτο-
γραφική μνήμη και ο φακός σου συλλαμβάνει και αποτυπώνει τις λεπτομέρειες. Μακάρι
να υπήρχαν και άλλοι που να “αποτύπωναν” τη γειτονιά τους τόσο παραστατικά, έτσι
που στο τέλος να έχουμε ολόκληρη την Κυθρέα καταγραμμένη.

Αν μπορούμε να βρούμε λίγες φωτογραφίες από κατοίκους της γειτονιάς θάταν υπο-
βοηθητικό, γιατί θα παρεμβάλλονταν στο κείμενο και θα το έκαμναν πιο ευχάριστο.Το
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κείμενο το διάβασα βιαστικά. Δεν θυμούμαι. Μιλάς κάπου για τον Πιριλλά και τον μα-
χαλλεπί του, για τις εφημερίδες που διένειμε, μιά κομματική πολιτική εφημερίδα του
Πέτρου Στυλιανού (αν δεν απατώμαι της ΕΔΕΚ; ΔΕΟΚ;) που θυμούμαι σε μιά της έκδοση
“κόρδωνε” σε φωτογραφία ο Ππιριλλάς ότι διένειμε πάρα πολλά φύλλα της. 

Σου στέλλω το δικό μου “πόνημα” Η της Χρυσίδος Περιήγησις που είναι προς το τέλος
του. Κάπου θα δεις ότι ακολουθούμε την ίδια διαδρομή. Δηλαδή αφήγηση, περιγραφή,
δικές μας εμπειρίες...Είμαι περίπου προς το τέλος, εκεί όπου έχω bold χαρακτήρες
ακόμα χρειάζεται έρευνα...Δεν αναμένω ότι θα το διαβάσεις λέξη προς λέξη, απλώς ριξε
του μιά ματιά, μετροφύλλησέ το για να δεις τί κάμνω. 

.............................

Αν θέλεις ρίξε μιά ματιά στις σελ. 131-132 γιατί αναφέρομαι στον Γιώργο Καλλή και
στις 227-228 που μιλώ για την οικογένεια των Συντζιερούδων.

Φιλικά,
Ανθή

Υ.Γ. Αύριο ταχυδρομώ στους τελευταίους συνδρομητές το περιοδικό. Μέχρι σήμερα πήρα
πολύ καλά σχόλια για την “Καμάρα” σου.

οΟο

Aπό: Sotiris Kallis <szkallis@cytanet.com.cy>
Θέμα: Xrysida
Προς: antpetsas74@yahoo.gr
Ημερομηνία: 01/05/13 στις 10:03 π.μ. 

Καλημέρα αγαπητή Ανθή,

Μόνο θαυμασμό μπορώ να εκφράσω για την τόσο εμπεριστατωμένη δουλειά που κάνεις.
Ειλικρινά υποκλίνομαι στη θέρμη και το ζήλο αλλά και στη διάθεση και υπομονή σου
για την διεξαγωγή τόσης έρευνας για τη Χρυσίδα. Γλαφυρή η αφήγησή σου ελκύει τον
αναγνώστη. Δεν φαντάζομαι να έγινε παρόμοια δουλειά – τόσο σε περιεχόμενο όσο και
στυλ γραφής- επί του ιδίου αντικειμένου, μέχρι τώρα. Συγχαρητήρια!

Περί φωτογραφικής μνήμης και λεπτομερούς αποτύπωσης ο λόγος. Παρατήρηση κάποιου
φίλου που έτυχε να δει κάποια από τα γραφόμενά μου: «Εσύ, φίλε μου, είσαι σεναριο-
γράφος και σκηνοθέτης ταυτόχρονα». Όντως, χωρίς να το επιδιώκω σκόπιμα, αισθάνομαι
πως όσα λέω θα πρέπει να τα λέω με ακρίβεια έτσι που αυτός που τα ακούει, αν είναι
δυνατό να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Αναφορικά με τη δική μου τεμπελοδουλειά τώρα. Θα δοκιμάσω να βρω κάποιες φωτο-
γραφίες που να σχετίζονται με πρόσωπα στα οποία αναφέρομαι. Επί τούτου θα επα-
νέλθω.Όσον αφορά τις αναφορές μου σε άτομα και περιστατικά πρέπει να ξέρεις πως
στηρίζονται αποκλειστικά σε δικά μου βιώματα και αυτά μόνο από την παιδική μου ηλι-
κία.

Στην Κυθρέα γεννήθηκα το ΄45. Έζησα μόνιμα εκεί μέχρι τα δώδεκά μου χρόνια. Μετά
την αποφοίτησή μου από το δημοτικό μετοίκησα στην Αγλαντζιά, κοντά στις μεγάλες
αδερφές μου. Ήταν για να είμαι κοντά στο Γυμνάσιο όπου μπήκα το ΄57. Αργότερα για
σπουδές στην Αγγλία και μετά γάμος και μόνιμη πια κατοικία στη Λευκωσία. Με την
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Κυθρέα και την Καμάρα είχα πάντα επαφή, αλλά λόγω των ασχολιών μου δεν είχα ανά-
μειξη στα κοινά του χωριού, εξ ου και το ότι δεν ξέρω πολλούς χωριανούς, ειδικά νεότε-
ρους μου. Ευτυχώς οι δικές μου πολύ χρήσιμες πηγές πληροφόρησης είναι ο αδερφός
μου ο Λούκας και οι κουνιάδοι του Κυριάκος και Φάκης Κολιός που όλοι τους
έζησαν διαρκώς από κοντά τη γειτονιά και το χωριό μέχρι και το ΄74.

Ο Χρίστος ο Ππιριλλάς ήταν άνθρωπος που γνώρισα σαν παιδί. Θυμούμαι που γύριζε με
το αμαξάκι του την γειτονιά πουλώντας κάποτε «μαχαλεπί του γαλάτου» και κάποτε χαλβά.
Την επίδοση του στην πώληση της εφημερίδας που αναφέρεις δεν την έχω υπ’ όψη μου.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία,
Με εκτίμηση,
Σωτήρης Καλλής.

οΟο

«Από: Sotiris Kallis <szkallis@cytanet.com.cy>
Θέμα: Emailing: 08 Η ΚΥΘΡΕΑ
Προς: antpetsas74@yahoo.gr
Ημερομηνία: Τετάρτη, 8 Μάιος 2013, 12:15

Αγαπητή Ανθή,

Παρόλο που σε “απείλησα” πως θα σου έστελλα πολύ περισσότερα από τα“λαφαζαννίκια”
μου, τελικά είπα να τα περιορίσω για την ώρα, φοβούμενος πως θα με βαρεθείς. Έτσι σε
παρακαλώ διάβασε το κομμάτι που ακολουθεί και πες μου τη γνώμη σου. Τα άλλα θα τα
αφήσω για αργότερα.

Φιλικά,
Σωτήρης Καλλής.

οΟο

From: anthi Savvides [mailto:antpetsas74@yahoo.gr 
Sent: Wednesday, May 08, 2013 6:01 PM
To: Sotiris Kallis
Subject: Re: Emailing: 08 Η ΚΥΘΡΕΑ

Αγαπητέ Σωτήρη,

το διάβασα “μονορούφι”. Κυλά τόσο ευχάριστα και στρωτά η αφήγησή σου που ο ανα-
γνώστης θέλει να μην τελειώσει ποτέ. Μου άρεσε που το αποκαλείς “λαφαζανιές”, αν
είναι δυνατό. Ξέρεις πολλούς άλλους που έχουν μέσα τους και κουβαλούν τόσο συναί-
σθημα και τόσες παραστάσεις από τη ζωή τους πολύ δε περισσότερο που να έχουν την
ευχέρεια να τις εκφράσουν με ευχάριστη διάθεση και σωστά ελληνικά; Πόσους άλλους
... κρυμμένους θησαυρούς έχεις;

Στείλε μου όσα κείμενα θέλεις. Περιμένω...

Φιλικά, 
Ανθή Σαββίδου

οΟο
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Sotiris Kallis <szkallis@cytanet.com.cy>
Προς ‘anthi Savvides’

09/05/13 στις 2:49 μ.μ. 

Αγαπητή Ανθή,

Σ’ ευχαριστώ για τα κολακευτικά σου σχόλια. Ειλικρινά δεν ήθελα να σε βάλω στον μπελά
να διαβάζεις κείμενα που προσωπικά θεωρώ πως μόνο συγγενείς μου μπορεί να ενδια-
φέρουν. Ό,τι σου έχω δείξει μέχρι τώρα είναι κατά κάποιον τρόπο γενικότερου ενδιαφέ-
ροντος και ίσως πιο αποδεχτά από τους συγχωριανούς μας. Απέφυγα σκόπιμα να σου
δείξω κάποια Κεφάλαια που θα μπορούσαν μαζί να αποτελέσουν μέρος ενός βιβλίου για
περιορισμένο αριθμό αναγνωστών. Ομολογώ πως πέρασε από το μυαλό μου η ιδέα να
αλλάξω τα πραγματικά ονόματα των συγγενών και να καταλήξω σε κάποιο διήγημα που
να διαβάζεται από πολλούς. Έλα όμως που δεν φιλοδοξώ να γίνω συγγραφέας!

Λοιπόν, επειδή αντιλαμβάνομαι πως θα ήθελες να βρεις πληροφορίες για τα δικά σου
κείμενα θα σου στείλω σε 6 ξεχωριστά μηνύματα που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά το
παρόν, 6 Κεφάλαια (Α,Β,Γ,Δ,Ε και ΣΤ). Ελπίζω να σου φανούν χρήσιμα.

Φιλικά,
Σωτήρης Καλλής.

οΟο

From: anthi Savvides [mailto:antpetsas74@yahoo.gr] 
Sent: Thursday, May 09, 2013 10:28 PM
To: Sotiris Kallis
Subject: Καταπληκτικό!!!!

Αγαπητέ Σωτήρη,

μόλις τελείωσα το διάβασμα όλων των κεφαλαίων που μου έστειλες... και έχει γεμίσει το
μυαλό μου από την οικογένεια του Ζάχαρου και της Αννούς... Τα γράφεις τόσο παρα-
στατικά που τελειώνοντας νόμιζα πως ζούσα από κοντά τη ζωή της οικογένειάς σας.
Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσω για τη δική μου έρευνα για τη Χρυ-
σίδα. Όταν αδειάσει το μυαλό μου από όλο το ταξίδι που έκαμα απόψε θα επανέλθω να
σου τα ζητήσω όπως και κάποιες διευκρινίσεις. Πρέπει να ξέρεις πως όταν κάποιος ανα-
γνώστης αρχίσει να διαβάζει τα γραφόμενά σου, η αφήγησή σου είναι τόσο ζωντανή, που
δεν λέει να σταματήσει.

Αξίζει τον κόπο. Να μην μείνει αυτή η δουλειά «χωμένη» σε ένα συρτάρι ή να διαβαστεί
μόνο από το Ζαχαρέικο... Δεν βλέπω το λόγο γιατί να αλλάξεις το όνομα του “πρωταγω-
νιστή” σου.

Είναι λάθος να νομίζεις ότι η αφήγησή σου και το ξεδίπλωμα της ιστορίας της οικογέ-
νειάς σου αφορά μόνο τη δική σου οικογένεια. Μέσα από την γλαφυρή αφήγηση της ιστο-
ρίας της οικογένειάς σου παρελαύνει ο τότε τρόπος ζωής των Κυθρεωτών, οι ασχολίες,
ο τρόπος σκέψης, η αντιμετώπιση της ζωής, οι συνήθειές τους. Ο αναγνώστης δεν ενο-
χλείται από το αυστηρά προσωπικό κομμάτι, εξ άλλου σε όλα τα γραφόμενά σου διαχέ-
εται ο καθολικά απλοϊκός τρόπος ζωής μιά πενηνταετία πριν και παρεμβάλλονται λαο-
γραφικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες της Κυθρέας.

Δεν νομίζω να είναι παράτολμο ή παράλογο να σου προτείνω να εκδώσεις και εσύ τη
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δουλειά σου και να την παρουσιάσουμε μαζί, βάζοντας έτσι το λιθαράκι μας για διατή-
ρηση της Κυθρέας μας. Σκέψου το, γιατί ... σοβαρολογώ!

Καληνύχτα, τιμωρημένε Σωτήρη!
(ελυπήθηκά σε, η μ. η Αννού είχε τόσους πάνω στο κεφάλι της που έπρεπε να τρίζει και
τα δόντια...)

Φιλικά,
Ανθή 

Υ.Γ. 1 Σήμερα ο Πέτρος Στυλιανού μου εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια, από τηλεφώ-
νου, για το κείμενό σου για την Καμάρα και με ρωτούσε ποιός είσαι... Και εγώ σε
επαίνεσα!!! Και ο Νίκος Ορφανίδης, σου το είπα και από το τηλέφωνο, έχει εκ-
φραστεί με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά σου και μου είπε να σου μεταφέρω
πως εξελίσσεσαι σε ένα πάρα πολύ καλό αφηγητή... Η γνώμη και των δυό μετρά!

Υ.Γ.2 Ξέρεις ότι η γυναίκα του μ. Νίκου η Νέλλη είναι δεύτερη ξαδέλφη μου. Η γιαγιά
μου η Μαριάνθη Πέτσα και η γιαγιά της η Ελεγκού η Αντωνάτζιαινα ήταν αδελφές.
Θυμούμαι τους αρραβώνες τους στο σπίτι του Κυριάκου του Λούκα, τις ωραίες
στολισμένες πιατέλλες (Λευκωσιάτικης προέλευσης) με πρωτοφανούσιμα εδέσματα
για τους καλεσμένους στο τραπέζι, όπως ύστερα και το γάμο τους...

οΟο

Sotiris Kallis <szkallis@cytanet.com.cy>
Προς ‘anthi Savvides’
Ημερ. : 10/05/13 στις 1:26 μ.μ. 

Αγαπητή Ανθή,

Χαίρομαι που βρίσκεις τα γραφόμενά μου ενδιαφέροντα. Μπορείς να
χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε στοιχεία θέλεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα.

Αναφορικά με την εισήγησή σου για έκδοση αυτής της δουλειάς πρέπει να ξέρεις πως
δεν είμαι ακόμη έτοιμος. Έχω πολλά να πω και χρειάζομαι κάποιο χρόνο για να τελει-
ώσω. Ίσως ξαναμιλήσουμε γι’ αυτό.

Με το υστερόγραφό σου τώρα, μου θυμίζεις τους αρραβώνες του Νίκου με τη Νέλλη,
που αν θυμούμαι καλά έγιναν μέρα Σάββατο. Μεταξύ των συγγενών, εκείνη τη μέρα, είχε
κυκλοφορήσει η είδηση πως απέθανε στην Αμερική ο Δήμος του Παυλή του Λευτέρη. Ο
Δήμος που ήταν και νονός μου ήταν όπως ξέρεις αδερφός του Ανδρέα του Παυλή του
Λευτέρη, του άντρα της Χρυσούλλας, της αδερφής της Νέλλης. Θεωρήθηκε λοιπόν σωστό
να μην ανακοινωθεί το νέο, έτσι που να μη χαλάσουν τα κέφια των αρραβώνων. Όντως
ήταν πολλά και ωραία τα εδέσματα των αρραβώνων, αφού φτιάχτηκαν από τον σεφ του
Ξενοδοχείου «Κράουν», τον μετέπειτα γαμπρό μας Ανδρέα Ιωάννου που παντρεύτηκε την
αδερφή μας μ.Γιαννούλλα. Θα έχεις προσέξει στα γραφόμενά μου πως το ξενοδοχείο
«Κράουν» ήταν η πρώτη δουλειά του Νίκου σαν εργολάβου. Οι σχέσεις της οικογένειας μ’
αυτό το ξενοδοχείο και τους ιδιοκτήτες του, ακόμη και με μέλη του προσωπικού του,
ήταν ιδιαίτερη, γι’ αυτό απ’ αυτή τη σχέση μας προέκυψε και γαμπρός! Πρώτος διευθυ-
ντής αυτού του ξενοδοχείου ήταν ο Πέτρος Κοντόπυργος, μετέπειτα και για πάρα πολλά
χρόνια διευθυντής του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών.
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Η Αννού τώρα ήταν κάποιου βαθμού ξαδέρφη του Παπάμακρη, του παπά που με βάφτισε.
Η θεία μου η Χρυσταλλού, η Μηνιού, αδερφή της μάνας μου, άνκαι αγράμματη, ήξερε
τις λειτουργίες και τις τελετές απ’ έξω κι ανακατωτά. Στη βάφτισή μου λοιπόν θεώρησε
πως ο παπάς δεν μου τα είπε όλα. Έχοντας και το θάρρος λόγω της συγγένειάς τους,
κούρδισε καυγά απαιτώντας από τον Παπάμακρη να με ξαναβαφτίσει!!!

Ο Κυριάκος του Λούκα ήταν μυρωτικός κουμπάρος του Ζάχαρου, γιατί βάφτισε τη με-
γάλη μας αδερφή την Αγγελική. Ήταν γι’ αυτό το λόγο που ο γάμος του Νίκου με τη Νέλλη
δεν υπήρξε η δικαιολογία για να απευθύνονται ο ένας στον άλλο με το «συμπέθερε». Το
κουμπαράτο το μυρωτικό υπερίσχυε του συμπεθεριού.

Φιλικά,
Σωτήρης.

οΟο

Sotiris Kallis <szkallis@cytanet.com.cy>
Προς antpetsas74@yahoo.gr
Θέμα: Μελής Φραγκούδης
07/12/13 στις 5:20 μ.μ. 

Αγαπητή Ανθή,

Καλησπέρα.

Όπως σου είχα πει, ήταν στη σκέψη μου να γράψω για κάποιους χαραχτήρες της Καμά-
ρας, που μου έχουν μείνει αξέχαστοι. Ένας τέτοιος ήταν και ο Μελής Φρα γκού δης που
για να τον περιγράψω πιο καλά, χρειάστηκα την βοήθεια ενός άλλου παιδιού της τότε
εποχής που τύγχανε να μεγαλώνει δίπλα του..... Στο κείμενο που ακολουθεί θα δεις την
απόπειρά μου και ελπίζω να μπορείς να την δημοσιεύσεις σε μια από τις επόμενες εκ-
δόσεις του Περιοδικού.

Φιλικά,
Σωτήρης Καλλής

οΟο

Από: “Sotiris Z Kallis“ <szkallis@cytanet.com.cy>
Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2016 - 9:05:16 πμ EET
Προς: <antpetsas74@yahoo.gr>
Θέμα: Emailing: Καμάρα - Τούμπα

Αγαπητή Ανθή,

Καλημέρα.

Ελπίζω να μην είναι αργά που σου στέλνω το κείμενο για το οποίο μιλήσαμε τις προάλλες
για τη διαδρομή Καμάρα-Τούμπα. Σε παρακαλώ διάβασε το και πες μου αν αξίζει να δη-
μοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού.

Με εκτίμηση,
Σωτήρης Καλλής.

οΟο
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Anthi Savvides <antpetsas74@yahoo.gr>

Προς Sotiris Z Kallis

Θέμα: Emailing: Καμάρα - Τούμπα

Μάρ 1 τις 6:15 μ.μ. 

Πρώτα-πρώτα καλό μηνα! Το απόλαυσα και περπατούσα κι εγώ μαζί σου για την Τού-

μπα!!!! Δεν βρίσκω κάτι που χρειάζεται αλλαγή! Να το στείλω τυπογραφείο; 

Σε ευχαριστώ για τη μέχρι σήμερα σταθερή και συνεχή συνεργασία και φιλία

Ανθή

οΟο

Sotiris Z Kallis <szkallis@cytanet.com.cy> 
Προς ‘Anthi Savvides’ 
Θέμα: Emailing: Καμάρα - Τούμπα
Μάρ 1 τις 7:13 μ.μ. 

Αγαπητή Ανθή,

Καλησπέρα

Μπορείς να το στείλεις στο τυπογραφείο κι ελπίζω να βρει αναγνώστες να το διαβάσουν.
Με μεγάλη μου λύπη όμως πληροφορήθηκα πως σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ένας από
τους δυο Κωστήδες, τους συμμαθητές μου που αναφέρονται στο κείμενό μου. Πρόκειται
για το γιο του Γιώρκου του Τσοπάνη.

Σε ευχαριστώ που μου παρέχεις βήμα για να λέω αυτά που γνώρισα στο χωριό μας.

Με εκτίμηση,
Σωτήρης.

οΟο

Anthi Savvides <antpetsas74@yahoo.gr>
Προς Sotiris Z Kallis
Θέμα: Αυτά που δεν σου είπα.....
Ημερ.: Αυγουστος 2016

Ήθελα να σου πω πολλά, αλλά δεν πρόλαβα... Έτσι συμβαίνει πάντα... Αφήνουμε
το χρόνο να τρέχει ανεκμετάλλευτος! Σε αυτό το τεύχος, παρόλο που δεν βρίσκε-
σαι ανάμεσά μας, μιλάς και πάλι μέσα από το τελευταίο κείμενό σου για τον Χα-
τζηκώστα του Κούτσουρου. 

Σε ευχαριστώ για την μεστή «διαδρομή» που ζήσαμε μαζί... 

Βιάστηκες όμως να κατέβεις! 

ΣΩΤΗΡΗ ΚΑΛΛΗ,

ΧΑΙΡΕ!
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