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Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ...1913-2013 
Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες 
Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική
Δρ Μιχαήλ Παυλάκης,     Αδελφότης Κρητών Νοτιωτέρας Αφρικής

1. Ο Ελληνισμός της Νότιας Αφρικής

Πρίν το 1900 οι Ελληνες της Νοτίου Αφρικής  είταν περίπου 1000 
‘ατομα.  Ο Ελληνικός πληθυσμός ομως αυξήθηκε αισθητά 
μετά  απο ένα. μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα στις αρχές το 
20ου αιώνα.

Μέχρι το 1908 οι μεγάλες Ελληνικές κοινότητες 
το Κέηπ Τάουν,  Γιοχάννεσμπουργκ  και  Πρετορίας 

είχαν ιδρυθεί  και  μόλις  11  μήνες  πρίν  απο την 
πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με την μητέρα 
Ελλάδα, τίς 5 Ιανουαρίου 1913, είχε ήδη γίνει η 

ανέργεση  της  πρώτης  Ελληνικής  Ορθόδοξης 
Εκκλησίας  των  Αγίων  Κωνταντίνου  και  Ελένης  στο 

Γιοχάννεσμπουργκ.Ο  πληθυσμός  του 
Ελληνισμού,  μαζι  και  των  Κρητών,  αυξήδηκε 
θεαματικά  μετά  το  1960  όταν  ‘εγιναν  αλλαγές 

στούς νόμους του κράτους, διευκολίνοντας την μετανάστευση.

Μαζί  με τον υπόλοιπο Ελληνισμό,  είλθαν στην 
Νότιο  Αφρική  και  πολλοί  Κρήτες  οι  οποίοι 
εργαστηκαν  σε  διάφορα  επαγγέλματα   και 

μαγαζιά ως υπάλληλοι την αρχή. 

Μετά όμως,  με  πολύωρη  σκληρή  δουλειά  και  μεγάλες 
θυσίες,κατάφεραν  να  εξοικονομήσουν  αρκετά 
χρήματα  για  να  ανοίξουν  τις  δικές  τους 
επιχειρήσεις.  Οι  πιο  πολλές  απο  αυτές  είταν 
καφετερίες  και  εστιατόρια,  και  αργότερα,  και 
σουπερμάρκετς, ξενοδωχεία και εργοστάσια.

Μέ  τήν  εξάπλωση  τού  σέ  όλη  τή  Νότιο 
Αφρική  οί  Έλληνες  έκτισαν  πολλές 
εκκλησίες. Στό Γιοχαννεσμπούργκ εκτός απο 

τον Καθεδρικός  Ναό  τών  Αγίων  Κωνσταντίνο  και 
Ελένης έκτισαν και την Παντάνασσα, έκτισαν καινούργιες εκκλησίες όπως τήν Παντάνασσα. 
Αλλες  ενορίες  έκτισαν  δικές  τους  εκκλησίες   γία  τήν  εξυπηρέτιση  τής  κάθεΕλληνικής 
κοινότητας. Ο Αρχηγός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Μεγάλος Κρητικός, ο Μακαριώτατος 
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Πατριαρχης  Αλεξανδρείας  και  Πασης  Αφρικής,  Θεόδορος  Β’, 

επισκέπτετε τακτικά το ποίμνιό του στην Νότιο Αφρική.

Στην αρχή η κάθε Ελληνική παροικία μερίμνησε νά διδάσκοντε τά 
παιδιά  Ελληνικά  σέ  ξένα  σχολεία.Μέτα  όμως  κάθε  κοινότης 
όργανωσε  τά  δικά  της  σχολεία  όπου  Ελληνόπουλα  μπορούν  να 
διδάσκωντε  ελληνικά  μαθήματα,συνήθως  τά  απογεύματα  καί  τό 

Σάββατο.
Χρήματα  μάζεύτηκαν  από  τίς  παροικίες  γία  τό  χτίσιμο  τής 
«Μεγάλης Σχολής τού  Γένους» καί  άνοιξαν επίσης  και  μερικά 

Ελληνικά ιδιωτικά σχολεία.

Τό μεγαλήτερο επίτευγμα όμως τού Ελληνισμού γία τή 
Παιδεία  στην  Νοτια  Αφρική  είναι  το  χτίσημο  τής 
Ελληνικής  Σχολής  ΣΑΧΕΤΙ  σε  μεγάλο  οικόπεδο 

που αγοράστηκε απο την Ελληνική Κοινότητα του Γιοχάννεσμπουργκ. Γία 
τό κτίσιμο τού σχολείου βοήθησαν  δωρεές  ατόμων  καί  διάφορων 
οργανισμών. 

Σέ 

αυτό ή Αδελφότης Κρητών Νοτιωτέρας Αφρικής  βοήθησε χρηματικώς σέ μεγάλο βαθμό καί 
μία  από  τής  αίθουσες  φέρνη  το  όνομα  της.  Το  σχολείο  λειτουργεί  από  τό  1974  και 
ηδιδασκαλία  γίνεται  στά  Αγγλικά  καί  παράλληλα  στά  Ελληνικά.  Τώρα σπουδάζουν  εκεί 
περισσότερα απο 1000 μαθητές, οι περισσότεροι Ελληνικής καταγωγής.
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Μεχρι περίπου το 1985, ο αριθμός των Ελλήνων στην Νοτια Αφρική υπολογιζόταν να είναι 
είχε  ανέβει  μέχρι  τις   80 000  –  100 000.   Μετέπειτα,  ‘ομως,  λόγω  των  διαφόρων 
προβλημάτων, προπάντων προσωπικής ασφάλειας,  ο αριθμός ελλατώθηκε δραματικά και 
τώρα ο Ελληνικός πληθησμός υπολογίζεται να είναι περίπου 8 000 – 10 000.

2. Αδελφότης Κρητών Νοτιωτέρας Αφρικής

Οταν πήγε  ο  τότε  πρωθυπουργός  της  Ελλάδος  Εμμανουήλ 
Τσουδερός στην Νοτια  Αφρική το  1941,  λίγο μετά απο την 

Μαχη  της Κρήτης,   θα  έπρεπε  να  ζούσαν  εκεί  αρκετοί  Κρήτες  γιατί 
προχώρησε  στην  ίδρυση  της  Αδελφότητος  Κρητών 

Νοτιωτέρας Αφρικής η οποία όμως δεν ευδοκίμησε και διαλύθηκε μετά απο 
λίγο καιρό.

Το  1970,  με  πρωτοβουλία  των  Α,  Παπαδολαμπάκη,  Γ. 
Στυλιανάκη και  Ν. Κασιμάτη,  επανιδρύθηκε η Αδελφότης Κρητών 
με  σκοπό  το φιλανθρωπικό και πιλιτιστικό έργο και την σίσφυξη των 
σχέσεων  με  την Κρήτη.

Μέχρι σήμερον Προέδροι τής Αδελφότητος χρημάτισαν οι
Ν. Κασιμάτης Α. Μπαλαδάκης
Α. Κοντογιάννης Ι. Κατζουράκης
Σ. Κοκονάς Γ. ΓαβαλετάκηςΑ. Παπαδολαμπάκη Σ. Παλιεράκης
Γ. Στυλιανάκης Μ. Παυλάκης
Π. Αντωνάκης Π. Τσατσαρολάκης
Γ. Ζαμπετουλάκης Ν. Ροβίθης
Ι. Τζεβελάκης
Ε. Ζερβάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητος 1971-1972 εικονίζετε στην σελίδα 4,

Κάθοντε απο αριστερά¨Γεώργιος Στυλιανάκης, Επιτ. Ταμίας, Ιωσήφ Κατζουράκης,Β’ Αντιπρόεδρος, Αλέξανδρος 
Κοντογιάννης, Πρόεδρος, Ανδρέας Παπαδολαμπάκης, Α’’ Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Γεωργιουδάκης, Επιτιμος 
Γραμματέας.

Στέκοντε : Γεώργιος Γκαζοράκης, Στυλιανός Κοκονάς, Στυλιανός Ψαρουδάκης, Νικόλαος Πετούσης και ο 
Ευάγγελος Τερεζάκης.

Απών: Πέτρος Κοντογιάννης.
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Ή Άδελφοτης έχει τό δικό της κτίριο (Τό Κρητικο Σπίτι) στό 
οποίο γίνονται οί συναντήσεις και διάφορες εκδηλώσεις. 

Δύο πάγιες  εκδηλώσεις  τού  Συλλόγου είναι  ο  εορτασμός της 
Μάχης τής Κρήτης καί το Ολοκάυτωμα τού Αρκαδίου για τα 

οποία  κάνωμε  μνημόσινο  καί  δοξολογία 
συνήθως  στήν  διπλανή  εκκλησία  της 

Ελληνικής Κοινότητος του Τζέρμιστον.

Ετήσιες  χοροεσπερίδες  οργανώνοντε 
σε αυτές τις επέτειες και πολλε’ς φορές 
καλούντε  μουσικά συγκροτήματα απο 
την Κρήτη γι αυτόν τον σκοπό.

Ενα απο τα συγκροτήματα είταν και ο Ομιλος Βρακοφόρων Κρήτης, με έδρα το Ρέθυμνο, ο 
οποίος είλθε το 2008 τελείως αφιλοκερδώςκαι εκτέλεσε μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση η 
οποία διέδωσε τον Κρητικό Πολιτισμό σε ένα μεγάλο μέρος της ομογένειας –προπάντων 
την Νεολαία.

Εκτός απο την πολύ επιτυχιμένη χοροεσπερίδα, για την Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, 
έκαναν μεγάλη επίδειξη χορού στο σχολείο ΣΑΧΕΤΙ όπου εκατοντάδες μαθητές, Ελληνες , 
αλλες εθνικότητες αλλά και ιθαγενείς, εχόρεψαν τον πρώτο τους Κρητικό χορό.
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Η Κρητική Αδελφότης σήμερα παραμένει ένα δυναμικό τμήμα του Ελληνισμού της Νότιας 
Αφρικής παρόλο που ο αριθμός Κρητών έχει ελλατωθεί.
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