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Ασχολεfτο καθημερινά με το φύτεμα λουλουδιών και δέντρων. Δεν άΦηνε ούτε 

λεπτό το βελόνι από το χέρι τnς κεντώντας τη δαντέλλα <Λαππθιώτικη> και χαρί

ζοντας σε όλους τα ωραία πετσετάκια τnς για να τnν θυμούνται και να τnν μακα

ρίζουν. Πρόσφυγας στα Λατσιά, διάβαζε καθnμερινάτnν εφnμερfδα για να μαθαί

νει νέα για τnν εξέλιξη του κuπριακου και τnν επιστροφή στπν Κυθρέα. 

Στην Κυθρέα δεν ήθελε να πάει σαν επισκέπτρια αλλά να πάει και να μείνει για 

πάντα. 

Η μεγάλη αγάπη που μας είχε και η ανοικτοκαρδοσύνn της θα είναι για πάντα στο 

νου και στην καρδιά μας. 

Ελαφρύ ας είναι το χώμα της προσφυγιάς που την σκέπασε τnν πι:χδτη του 

Μάρτn του 2010. 

Αιωνία της η μνήμη! 

Λεοντής Καλογήρου 
15.05.1922-06.04.2010 

του Στέλιου nετόσn 

Την Τρfτn 6.4.2010 απεβίωσε ο Λεοντής Καλογήρου από 
τn Χαρδακιώτισσα Κυθρέας. ο Λεοντής γνωστός στους 

Λευκωσιάτες, διατηρούσε κρεοπωλείο στη Λεωφόρο 

Νίκης στην ΑκρόηολrJ, έχαιρε εκτίμησης για την τιμιότητά 

του. Κηδεύτηκε την Πέμπτη, 8.4.2010, από την εκκλησία 
των Αγίων Ομολογητών. Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο κ. 

Στέλιος Πετάσnς. 

"Aflnσμόvnrε κουμπάρε Λεovrn 

Μοζευrnκομε στον ιερό τούτο χώρο yιa να σου τεflέσουμε τnv 

νεκρώσιμο οκοflουθίο και να σε συνοδεύσουμε σcnv τεflευrσίσ 

σου κατοικία, αφού ο Κύριος rnς ζωnς και rου θανάτου σε κάnεσε εις τους ουρανούς δια 

χαρμονn και αιωνία ovάnaυσn. rεννnθnκες εις rnv ενοριa Συρκαvtά και ο πατέρας σου 
κοrογότον από τnν πατριαρχικiί οικοyένεισ των Kofloγnρωv και n μάνα σου anό rn μεγά
fln οικογένεια rωv Χστζnνικόflnδων. 

Από μικράς nflικίος διακρινόσουν για rnν εργατικόrnτο και rnv σγάπn σου προς τnν οικο
γένειά σου, γι' ουrό aπό μικρό παιδί εργαζόσουν σκΠnρά σε χειρωνακτικές εργασίες και 

όrσν σχόΠονες το aπόγευμα anό rις δουftειές ουrές αροrριούσεc τα χωράφια rου nσι:έ

ρα σου γιο να βοnθnσεις rnv noflυμεftn οικογένειά σου. 

Vrσv nftθε το nflnρωμa του χρόνου, ένωσες rnv τύχn σου με τnν Μορίr:σσ Mιxσnft Πούπσ 


