
Χαιρετισμός της Διευθύντριας του Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Νίκης 
Παπαπέτρου στην παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Χατζηκωστή 

για τον Ροδίωνα Γεωργιάδη (4/2/2009)

Κατ΄  αρχήν  θα  ήθελα  να  καλωσορίσω τον  Πανιερώτατο  Μητροπολίτη 
Πάφου κ. Γεώργιο και το Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο, 
οι  οποίοι  εκπροσωπούν  ταυτόχρονα  και  το  Μακαριώτατο  Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου.

Καλωσορίζω, επίσης,  τον κ.  Πέτρο Παπαπολυβίου,  επίκουρο καθηγητή 
στο  Πανεπιστήμιο  Κύπρου,  που  θα  είναι  ο  κύριος  ομιλητής  στην  αποψινή 
εκδήλωση  και  τον  κ.  Γεώργιο  Χατζηκωστή,  πρώην  γυμνασιάρχη  του 
Παγκυπρίου  Γυμνασίου,  ο  οποίος  επιμελήθηκε  την  έκδοση  του  πνευματικού 
έργου του αείμνηστου Ροδίωνα Γεωργιάδη,

Θερμά  καλωσορίζω,  επίσης,  την  οικογένεια  του  αείμνηστου  ήρωα και 
τέλος εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας το αποψινό φιλολογικό μνημόσυνο. 

Είναι  με  χαρά,  αλλά  και  συγκίνηση,  που  προλογίζω  την  αποψινή 
εκδήλωση. 

Χαρά, γιατί το τρίτομο βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα είναι καρπός 
μιας  πολύμοχθης  και  πολύχρονης  προσπάθειας  του κ.  Γιώργου Χατζηκωστή, 
πρώην  Διευθυντή  του  Παγκυπρίου  Γυμνασίου,  του  οποίου  η  θητεία  υπήρξε 
σταθμός για το Σχολείο μας.

Ταυτόχρονα, αισθάνομαι συγκίνηση και περηφάνια, επειδή αυτό το έργο 
είναι αφιερωμένο σ’ έναν ακόμα δικό μας άνθρωπο, σ’ έναν ήρωα απόφοιτο του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, τον Ροδίωνα Γεωργιάδη. 

Ο Ροδίων Γεωργιάδης  φοίτησε  στο  Παγκύπριο  Γυμνάσιο  από το 1928 
μέχρι  το  1934.  Εδώ,  στο  Σχολείο  μας  καλλιέργησε  τα  πνευματικά  του 
ενδιαφέροντα, το ήθος, το μεγαλείο της ψυχής του, την αγάπη και την προσφορά 
στα κοινά και προς την πατρίδα.

Δε θα μιλήσω για την τραγική ιστορία του Ροδίωνος Γεωργιάδη και της 
οικογένειάς του. Γι’ αυτό έχει ήδη μιλήσει μέσα από το ογκωδέστατο βιβλίο του 
ο  κ.  Χατζηκωστής  και  πιο  αρμόδιος  από  μένα  να  το  πράξει  είναι  ο  κ. 
Παπαπολυβίου.

Θέλω μόνο  να  προσθέσω πως  ο  Ροδίων  Γεωργιάδης,  παρά τα  27  του 
χρόνια, πρόλαβε να καταπιαστεί με τόσους πολλούς τομείς του πνεύματος με τις 
εργασίες του και να αφήσει πλούσιο έργο, να αγωνιστεί για την ιδιαίτερή του 
πατρίδα και την Ελλάδα, να λάβει μέρος στο Έπος του ’40 και στην Αντίσταση 
και να θυσιαστεί για τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Είναι μια εξέχουσα 
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μορφή του Σχολείου μας και η θέση που του αρμόζει είναι ψηλά, στην κορυφή, 
στο πάνθεον των ηρώων του Παγκυπρίου Γυμνασίου.  Τόσο αυτός όσο και ο 
αδελφός του Μιλτιάδης, επίσης απόφοιτος του Σχολείου μας, που χάθηκε στις 
φυλακές της Γερμανίας,  συγκαταλέγονται στον μακροσκελή κατάλογο ηρώων 
μαθητών-αποφοίτων  και  καθηγητών  του  Παγκυπρίου  Γυμνασίου  που 
πολέμησαν και μαρτύρησαν σε όλους τους αγώνες του έθνους και της Κύπρου. 

Είναι γνωστή η εθνική αποστολή του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Κατά τους 
δύο αιώνες της ύπαρξής του, δεν έπαψε στιγμή να υπηρετεί με συνέπεια και ιερό 
ζήλο τον πολύπλευρο ρόλο του. Μεταλαμπάδευσε, και συνεχίζει να το πράττει, 
τις αρχές και αξίες της φυλής, τη φιλοπατρία, την Ορθοδοξία, το ήθος και την 
αρετή, την αγάπη προς τον άνθρωπο. Στόχος του ανέκαθεν ήταν η καλλιέργεια 
ολοκληρωμένων  προσωπικοτήτων,  ενεργών  και  δημοκρατικών  πολιτών  με 
αγωγή και γνώση. Αυτή η προσφορά του Παγκυπρίου Γυμνασίου βρίσκει την 
απόλυτη υλοποίηση και ενσάρκωσή της στη δράση του Ροδίωνος Γεωργιάδη. Το 
Σχολείο του θα είναι  αιώνια ευγνώμον,  γιατί  συμπλήρωσε μια χρυσή σελίδα 
στην ιστορία του. 

Το βιβλίο του κ. Χατζηκωστή αποτελεί φόρο τιμής σ’ ένα από τα πιο άξια 
και γνήσια τέκνα της πατρίδας. Μέσα από αυτό αναδεικνύεται, παρά το νεαρό 
της  ηλικίας  του ήρωα,  η φιλολογική του κατάρτιση και  η ικανότητά του ως 
επιστήμονα ιστορικού και ερευνητή. Η πατρίδα μας, λοιπόν, έχασε ένα σπουδαίο 
επιστήμονα, αλλά κέρδισε έναν πολύ μεγάλο ήρωα, παράδειγμα αιώνιο για την 
εποχή μας και τις επόμενες γενεές. Το τρίτομο αυτό βιβλίο είναι πολύτιμο, όχι 
μόνο γιατί ο Ροδίων Γεωργιάδης υπήρξε ένα λαμπρό πνεύμα, αλλά και επειδή 
μέσα από τις σελίδες του ο αναγνώστης θα αντλήσει ανεκτίμητες πληροφορίες 
που ανασυνθέτουν μιαν ιδιαίτερα ταραχώδη εποχή της ιστορίας μας.

κ. Χατζηκωστή, τόσο εσείς όσο και η Ιερά Αρχιεπισκοπή που ανέλαβε τη 
δαπάνη της έκδοσης, δεχθείτε τα θερμά συγχαρητήρια όχι  μόνο τα δικά μου, 
αλλά  και  ολόκληρης  της  Διεύθυνσης,  του  Καθηγητικού  Συλλόγου  και  των 
μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας για το έργο σας, ένα έργο σταθμό για 
την ιστορία του τόπου μας.

Σας ευχαριστώ.
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