
Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος στὴν Κινσάσα

Ἀξιότιμε ἐκπρόσωπε τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἀνωτάτης Παιδείας

Ἀξιότιμε καὶ ἀγαπητὲ Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Κινσάσας

Ἀγαπητοὶ γονεῖς τῶν νέων πτυχιούχων

Ἀγαπητοί μας νέοι πτυχιοῦχοι τῆς Θεολογικῆς καὶ Πληροφορικῆς 
Σχολῆς

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ ἱερεῖς , φοιτητὲς καὶ ἐπισκέπτες,

Δοξολογίαν καὶ αἶνον προσφέρομεν στὸν ἐν Τριάδι Θεὸν διότι μᾶς 
ἀξίωσε νὰ ἑορτάζουμε σήμερον τὴν ἐπέτειον τῶν 10 Ἀκαδημαϊκῶν 
ἐτῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκό. 

Πρὶν δέκα χρόνια, μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου μας 
Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄, ξεκίνησε ἡ 
λειτουργία του σὲ ἐγκαταστάσεις ποὺ μὲ πολὺ κόπο, θυσία καὶ 
μεράκι ἔκτισε ὁ ἀείμνηστος προκάτοχός μου Μητροπολίτης 
Κεντρώας Ἀφρικῆς Ἰγνάτιος σὲ χῶρο ποὺ ὑπῆρξε δωρεὰ τοῦ 
ἀειμνήστου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Κωνσταντίνου 
Σοφιάδη.

Ὄνειρο καὶ πρώτη προσπάθεια διὰ τὴν δημιουργία τοῦ Ὀρθοδόξου
Πανεπιστημίου ὑπῆρξε αὐτὴ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου 
Κεντρώας Ἀφρικῆς Τιμοθέου Κοντομέρκου.

Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον ἡ Ἑλληνικὴ Πρεσβεία, ἡ Ἑλληνικὴ
Κοινότητα Κινσάσας καὶ οἱ Ἕλληνες συμπαραστάθησαν εἰς τὴν 
δημιουργία καὶ λειτουργία του  καθ’ὅλα αὐτὰ τὰ δέκα χρόνια .

Ὄχι μόνον τὴν Θεολογικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν Πληροφορικὴ καὶ τὸν Ναὸν 
τοῦ Ἁγίου Μάρκου καὶ τὰ  ἐκπαιδευτήρια «Ἅγιος Μάρκος», 
δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια-Λύκεια, τὰ ὀφείλουμε στὴν Ἑλληνικὴ 
Κοινότητα Κινσάσας καὶ στοὺς Ἕλληνες. Κατέβαλαν πολλὰ 
χρήματα καὶ προσπάθειες γιὰ νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ λειτουργοῦν 
σήμερα καὶ νὰ μᾶς δίδουν καρποὺς.

Καθηγητὲς Πανεπιστημίου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, Αὐστραλία καὶ τὴν 
Εὐρώπη ἐδίδαξαν καὶ διδάσκουν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὴν 



Θεολογικὴ Σχολή. Ἤδη ἀπὸ φέτος ξεκίνησε καὶ ἡ ἐπικοινωνία καὶ 
συνεργασία τῆς Πληροφορικῆς μὲ ἄλλα Πανεπιστήμια.  

Τὸ εὐλογημένον ἐνδιαφέρον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. 
Στυλιανοῦ, τῶν Ἱεραποστολικῶν Ἀδελφοτήτων, Συλλόγων ἀλλὰ καὶ
Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν, βοήθησαν στὴν λειτουργίαν τοῦ 
Πανεπιστημίου.

Κατὰ τὰ δέκα αὐτὰ χρόνια ποὺ λειτουργεῖ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ 
τὰ πέντε  ἡ Πληροφορικὴ ἔδωσαν πολλοὺς καρποὺς, ἑνῶ 
σχεδιάζονται νὰ λειτουργήσουν καὶ ἄλλες σχολές.

Τοὺς καρποὐς τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου καὶ κατὰ πρῶτον 
τῆς Θεολογικῆς ἤδηἀπολαμβάνουμε. Ἱερεῖς 
μορφωμένοι,διευθυντὲς σχολείων,γραμματεῖς, καθηγητές , 
διδάσκαλοι, κατηχητές , ψάλτες ὑπηρετοῦν καὶ διακονοῦν τὴν 
Ἐκκλησία καὶ τὴν κοινωνία.

Καὶ σήμερα ἔχουμε μπροστά μας τοὺς νέους πτυχιούχους τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς ἀλλὰ καὶ τοὺς πρώτους ἀποφοίτους τῆς 
Πληροφορικῆς.

Ἡ χαρά μας εἶναι μεγάλη, ἡ προσδοκία μας ὅμως μεγαλύτερη.

Ἀγαπητοὶ πτυχιοῦχοι τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου, τὸ 
Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο , τόσον ἡ Θεολογικὴ ὅσον καὶ ἡ 
Πληροφορική, προσπάθησε νὰ σᾶς δώσει γνώσεις καὶ ἦθος.

Γνώσεις ὄχι γιὰ νὰ τὶς κρατήσετε γιὰ τὸν ἑαυτόν σας, ἀλλὰ νὰ τὶς 
προσφέρετε μὲ ἀγάπη στοὺς γύρω σας ἀνθρώπους.

Ἦθος γιὰ νὰ γίνετε παραδείγματα πρὸς μίμηση  στοὺς νέους διὰ 
τὴν καλυτέρευση τῆς κοινωνίας.

Οἱ φοιτητὲς καὶ οἱ πτυχιοῦχοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καλεῖσθε νὰ 
προσφέρετε εἰς τὸν κόσμον τὴν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν, τὸν 
ἀληθινὸν Θεὸ, ὅπως μᾶς τὸν δίδαξε ὁ Χριστὸς, ὅπως μᾶς τὸν 
παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὅπως τὸν ἔζησαν, διέδωσαν καὶ 
ἑρμήνευσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες χωρὶς νὰ προσθέσουν οὔτε νὰ 
ἀφαιρέσουν κάτι ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ διδασκαλία. Τὸν ἴδιον ἀκριβῶς 
λόγον, τὴν αὐτὴν πίστη, ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια.



Ἡ Κοινωνία περιμένει ἀπὸ σᾶς νὰ γίνετε φωτεινὰ παραδείγματα 
καὶ νὰ προσφέρετε τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν κόσμο.

Ἀγαπητοὶ πτυχιοῦχοι τῆς Πληροφορικῆς Σχολῆς, μὲ ἀγάπη καὶ 
σεμνότητα  νὰ προσφέρετε αὐτὰ ποὺ διδαχθήκατε ἐπὶ πέντε ἔτη. 
Συνεχίσατε νὰ αὐξάνετε τὶς γνώσεις σας. Διδάξατε στοὺς γύρω σας
καὶ ἀγωνισθεῖτε διὰ τὸ καλὸν τῆς κοινωνίας. Περιμένουμε πολλὰ 
ἀπὸ ἐσᾶς διότι εἶσθε οἱ πρῶτοι πτυχιοῦχοι της.

Πρέπει νὰ δοξάσουμε τὸν Θεὸν διὰ τὴν σημερινὴν ἡμέραν.

Νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν προστάτη τοῦ Πανεπιστημίου μας Ἅγιον 
Ἀθανάσιον τὸν Ἀθωνίτην διὰ τὰς πολλὰς δωρεὰς καὶ εὐεργεσίας 
Του.

Νὰ παρακαλέσουμε τὸν Ἅγ. Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστὴν Μᾶρκον 
νὰ μᾶς καθοδηγεῖ στὴν ζωήν μας.

Νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους αὐτοὺς, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους, ποὺ 
συνέβαλαν καὶ συμβάλλουν εἰς τὴν λειτουργίαν του.

Ὅλους τοὺς γονεῖς ποὺ ἐνεπιστεύθησαν τὰ παιδιά τους στὸ 
Πανεπιστήμιό μας,  ὅλους ἐσᾶς ποὺ παρευρίσκεσθε στὴν χαρὰν 
αὐτὴ μαζί μας.

Νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Κράτος, τὸν ὑπουργὸ Ἀνωτάτης Παιδείας, 
τὴν Ἑλληνικὴν Πρεσβείαν καὶ τὴν  Ἑλληνικὴν Κοινότητα Κινσάσας.

Νὰ μεταφέρουμε σὲ ὅλους τὶς εὐχὲς καὶ εὐλογίες τοῦ 
Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου μας Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης
Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄

Σᾶς εὐχαριστῶ  


