
Η  μεγάλη  ελληνική παρουσία  στην  Αφρική 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

«Εργαζόμεθα διά ένα λαμπρόν μέλλον, το οποίον δεν μας είναι πεπρωμένον 

να ίδωμεν την χρυσήν εποχήν, η οποία δεν ήλθε ακόμη, αλλά η οποία θα 

υπάρξη.  Είμεθα μόνον εωθινοί αστέρες λάμποντες εις το σκότος, αλλά η 

λαμπρά ημέρα θα ανατείλη», Δαυίδ Λίβινγκστον. 

 

Με αυτούς τους επιγραμματικούς λόγους του μεγάλου εξερευνητή 

Λίβινγκστον προλογίζεται η παρούσα μελέτη για να δώσει την ιστορική 

σπουδαιότητα του χώρου τον οποίο θα εξετάσουμε, αλλά και το μέγεθος της 

αποστολής των Ελλήνων που διάλεξαν να αποδημήσουν και να 

εγκατασταθούν εδώ, να δημιουργήσουν πραγματικούς θρύλους, να 

δοξασθούν και τέλος να αποθάνουν.  Αυτή είναι η μοίρα του κάθε Έλληνα 

που ξενιτεύεται από τον τόπο του αλλά και του κάθε ενός που αποφασίζει 

να αναλάβει τέτοια δύσκολη και περιπετειώδη αποστολή.  Γιατί ο Έλληνας 

πάντα ήταν ο άνθρωπος των έργων που άφησαν ιστορία και που 

παραδειγματίζουν τον σημερινό άνθρωπο.  Από την Ανατολή ως τη Δύση και 

από τον Βορρά ως τον Νότο, όπου και να πορευθεί κανείς σήμερα, υπάρχουν 

τα σημάδια της παρουσίας του Έλληνα εξερευνητή και του διψασμένου για 

περιπέτεια.  Πολλοί μεγάλοι ειλικρινείς και φίλοι μας ξένοι αναρωτήθηκαν 

πολλές φορές ποια θα ήταν η πορεία της ανθρωπότητας χωρίς τους 

Έλληνες... 

Οι πιο πάνω λόγοι του Λίβινγκστον γράφτηκαν φυσικά όταν στην Ήπειρο 

αυτή είχαν ήδη φθάσει οι πρώτοι Έλληνες.  Αλλά γιατί να μην ανατρέξουμε 

χιλιάδες χρόνια πριν και να μην υπενθυμίσουμε ότι εκείνοι που πρώτοι 

πάτησαν τη γη της Αφρικής αφού έχει αποδειχθεί ιστορικά.  Δεν είναι 



υπερβολή ούτε περιαυτολογία να πούμε ότι πρώτοι οι Έλληνες είναι εκείνοι 

που ασχολήθηκαν επιστημονικά για την περίεργη ακόμα τότε Ήπειρο της 

Αφρικής.  Πρώτοι οι Έλληνες ερεύνησαν και έγραψαν τις εντυπώσεις τους 

από την άφιξή τους στην Αφρική δίνοντας λεπτομερή περιγραφή των 

κλιματολογικών συνθηκών, των μελαμψών κατοίκων, των ηθών και των 

εθίμων τους ακόμα των βουνών και των ποταμών.  Αυτό επιβεβαιώνει την 

ιδέα ότι οι Έλληνες ήσαν λαός απ΄ αρχής ή ακόμα καλύτερα παραδοσιακά 

λάτρες της θάλασσας και των ωκεανών. 

 

Γι΄ αυτό η περίπτωση του Οδυσσέα που παραμένει πάντα η συμβολική 

μορφή του Έλληνα ταξιδιώτη και εξερευνητή, του ανθρώπου που θέλησε να 

ανακαλύψει το νέο αυτό κόσμο της Αφρικής, τον άγνωστο.  Ήθελε να μάθει 

τις πηγές του Νείλου και να αξιολογήσει την παρουσία του χρυσού στην 

αφρικανική γη.  Δεν ήταν μόνο η παρουσία των Ελλήνων προγόνων μας την 

εποχή της προϊστορικής ομηρικής εποποιΐας αλλά και πολύ μετά την εποχή 

του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουστινιανού του πρώτου τον 6ο μ.Χ. αιώνα 

όταν η επίδραση της ελληνικής γλώσσας αλλά και του ελληνικού πολιτισμού 

απλωνόταν σ΄ όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα και τις γύρω χώρες προς το μέρος 

της Αφρικανικής Ηπείρου. 

 

Υπάρχουν φυσικά ιστορίες και μύθοι που συνδέουν το όνομα των Ελλήνων 

με τη γη της Αφρικής.  Οι καλύτερες θα λέγαμε περιγραφές της Αφρικής 

δίνονται από τη γραφίδα των Ελλήνων εξερευνητών, γεωλόγων, γεωγράφων 

και ιστορικών.  Ιδιαίτερες παραμένουν οι περιγραφές των Ηροδότου (5ου 

αιώνα), Πλουτάρχου (4ου αιώνα), Στράβωνα του γεωγράφου (1ου  αιώνα) όπως 

και του περίφημου Διοδώρου του πρώτου προ Χριστού αιώνα.  Όλοι τους μας 

δίνουν λεπτομερείς περιγραφές αλλά και πολύτιμες πληροφορίες της ζωής 



ιδιαίτερα στην Κεντρική Αφρική.  Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτοί οι 

Έλληνες εξερευνητές, όπως και άλλοι άγνωστοι ίσως σε μας από την εποχή 

ακόμα των Ελλήνων βασιλέων της Αιγύπτου των Πτολεμαίων, αλλά και 

μέχρι των ημερών των βυζαντινών αυτοκρατόρων – προ της εμφάνισης του 

Ισλάμ – ήσαν ανήσυχοι και έτρεχαν να ανακαλύψουν τη μυστηριώδη γη της 

Αφρικής.  Είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πρώτοι οι Έλληνες 

από την εποχή του Ομήρου έδωσαν διάφορα ονόματα για την Αφρική, όπως 

η Μαύρη Ήπειρος, Γη των Αιθιόπων, Γη του Χρυσού, Γη των Πυγμαίων, Γη 

αυτών που τρώνε Λωτούς κ.ά.  Ο ιστορικός Ηρόδοτος που ταξίδευσε αρκετό 

χρόνο ερευνώντας και ανακαλύπτοντας το νέο κόσμο των νέγρων της 

Αιθιοπίας μιλά για τη μαύρη φυλή που οπωσδήποτε τον εντυπωσίασε.  

Ακόμα ο ποιητής Αισχύλος μιλά για κάποιο ποταμό, όχι το Νείλο, πάντως 

στην Αφρική.  Επίσης ο Διόδωρος κάνει αναφορά για «μέγα ποταμό» ίσως 

εκείνο του Κόγκο ή του Ζαμπέζη, που σύμφωνα με την περιγραφή του 

φαίνεται ότι ο ίδιος είχε ταξιδέψει.  Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μιλά για 

τους κατοίκους της χώρας, που τους αποκαλεί μαύρους και ζουν κοντά στον 

ποταμό.  Τους κατονομάζει μαύρους στο χρώμα και έχοντας σγουρά μαλλιά.  

Φαίνονται στην όψη να αγριοκοιτάζουν και να δίνουν στις γυναίκες σε 

κάποια ηλικία όπλων και επιτρέπουν σε μερικές να στολίζουν τα χείλη τους 

με δακτυλίδια, κάτι που συναντούμε μέχρι σήμερα σε ορισμένες ακόμα 

πρωτόγονες φυλές της Αφρικής. 

 

Δεν είναι μόνο αυτές οι πληροφορίες που μας δίνουν οι αρχαίοι μας 

πρόγονοι.  Υπάρχει και συνέχεια.  Ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα προ Χριστού 

επισκεπτόμενος την έρημο της Αφρικής καθορίζει την τοποθεσία εκείνη 

όπου υπάρχουν οι καταρράκτες του Νείλου με την πληροφορία ότι υπάρχει 

πλούσιο νερό με κροκοδείλους και ότι μάλιστα κάπου εκεί κοντά κατοικούν 



άνθρωποι ή η φυλή των Πυγμαίων.  Μας είναι επίσης γνωστή η πληροφορία 

ότι από τον 4ο αιώνα οι Έλληνες γνώριζαν ότι ο Νείλος εκπηγάζει από ψηλά 

βουνά και προσπάθησαν να ανακαλύψουν τη σημερινή Ζανζιμπάρη και 

πέτυχαν έτσι να διασχίσουν την Κεντρική Αφρική. 

 

Ο γνωστός Έλληνας Γεωγράφος Διογένης κατόρθωσε να φθάσει μέχρι το 

σημερινό όρος Κιλιμαντζάρο και να δει τις μεγάλες λίμνες Ταγκανίκα και 

Βικτώρια την κάποτε Νυάντζα.  Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης κανονομάζει τη 

Λιβύη «Αραβικό Ισθμό» και την άγνωστη γη την κρυμμένη «Κεντρική 

Αφρική».  Αλλά και ο Ερατοσθένης καθορίζει το όρος Άτλας και τη χώρα των 

Αιθιόπων.  Ο ιστορικός Πολύβιος τον 2ο αιώνα προ Χριστού φθάνει μέχρι την 

παραλία της Δυτικής Αφρικής.  Ένα ελληνικό χειρόγραφο του 12ου αιώνα π.Χ. 

παρουσιάζει χάρτη της αρχαίας Νουβίας.  Ακόμα ο Ευδόξιος θαλασσοπόρος 

του 2ου αιώνα π.Χ. μας δίνει θαυμάσια περιγραφή της πορείας του, μέσω της 

Ερυθραίας μέχρη τη σημερινή Ανατολική Αφρική, όπου λέγει ότι ήλθε σε 

επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.  Υπάρχει επίσης η περίπτωση του Έλληνα 

ναυτικού Θεόδωρου που τον 1ο αιώνα έκανε το γύρο της Αφρικής που του 

πήρε 25 χρόνια, ένα μήνα και δέκα μέρες ...  Επίσης ο χάρτης του Κλαύδιου 

Πτολεμαίου (125-161) δίνει θαυμάσιες εικόνες των περιπλανήσεων Ελλήνων 

στην Αφρική. 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ  

Όλως περιέργως στα έργα των ξένων ιστορικών γίνεται μακρά αναφορά για 

τους Έλληνες γεωγράφους, ιστορικούς και εξερευνητές που περιγράφουν τη 

σημερινή Ζιμπάμπουε και δίνουν λύσεις στα πολλά προβλήματα που 

υπάρχουν.  Το πουλί της Ζιμπάμπουε παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με 

εκείνα της αρχαίας Ελλάδας.  Τούτο έρχεται να συμπληρώσει η πληροφορία 



που δίνουν οι ίδιοι οι Αφρικανοί για την παρουσία λευκών ανδρών στην 

αρχαιότητα στην καρδιά της Αφρικής που φορούσαν χλαμύδα, τόξο και βέλη.   

Μπορεί αυτή η πληροφορία να έχει ένα είδος μυθολογίας, αλλά υπάρχει και 

μια άλλη άποψη ότι πέρασε από μέσα εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος, τους έφερε 

τέτοιους είδους ενδυμασίες και όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον οι Μασάι και 

οι Τουρκάνα στην Κένυα φέρουν την καταγωγή τους από αυτόν. 

 

Τόσον οι Πτολεμαίοι βασιλείς όσον και οι βυζαντινοί αυτοκράτορες 

χρησιμοποιούσαν χρυσό και ελεφαντοστούν τα οποία τους προμήθευαν 

Έλληνες έμποροι και ναυτικοί εξερευνητές από διάφορα μέρη της Αφρικής.  

Και για να προχωρήσουμε ακόμα πιο πολύ ας αναφέρουμε το εξής:  ότι 

διάφορα αντικείμενα της Μινωϊκής προέλευσης έχουν καταπληκτική 

ομοιότητα με πολλά παρόμοια που ανήκουν στις πρωτόγονες φυλές της 

Αφρικής.  Από τον 6ο αι. συνεπώς οι βυζαντινοί είχαν εισδύσει στις χώρες 

κάτω από τη Σαχάρα τόσον πολύ, που έφθασαν από τη Ζανζιμπάρη μέχρι τη 

Σιέρα Λεόνε.  Κλήμης ο Αλεξανδρείας και Ευσέβιος Καισσαρείας στα 

Αφρικανικά Χρονικά τους, όπως και ο Ηλιόδωρος Τρίκκης στα Αιθιοπικά του 

μιλούν καθαρά και συγκεκριμένα για τη ζωή που σχετίζεται με εκείνη της 

Αφρικής.  Ο Μέγας Αθανάσιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας τον 4ο αιώνα 

ανοίγει τις πόρτες για ιεραποστολή στην Αιθιοπία από τους δυο αδελφούς 

Έλληνες της Συρίας Φρουμέντιο και Αιδέσιο.  Τον δεύτερο μάλιστα 

χειροτόνησε πρώτο Επίσκοπο Αιθιοπίας. 

 

Δεν έμειναν μέχρις εκεί όμως, γιατί, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, 

προχώρησαν και μετάφεραν τον ευαγγελικό λόγο ανάμεσα στους 

Πυγμαίους του καθημένους εν σκιά θανάτου.  Ξένοι ερευνητές και ιστορικοί 

επεσήμαναν την ομοιότητα των διαφόρων κοσμημάτων και ενδυμάτων των 



πρωτογόνων φυλών της Αφρικής με εκείνα των Βυζαντινών.  Φυσικά θα 

ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τον Κοσμά τον Ινδικοπλεύστη, που τον 

6ο μ.Χ. αιώνα στη Χριστιανική του Τοπογραφία μας δίνει λεπτομέρειες τόσο 

για την Αιθιοπία όσον και για τους παράλιους δρόμους της Αφρικής. 

 

Αλλά και η δημιουργία επισκοπών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας σ΄ όλη 

την έκταση και το βάθος της Αφρικής είναι μια τρανή απόδειξη της 

παρουσίας των Ελλήνων ιεραποστόλων στην αχανή αυτή ήπειρο.  Σαν 

συμπλήρωμα σε ότι αναπτύχθηκε ως τώρα, ας προστεθεί και η πρόσφατη 

ανακάλυψη μιας τοιχογραφίας της Θήρας (Σαντορίνη) που αποδεικνύεται 

πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι Έλληνες της μινωϊκής εποχής είχαν 

αναπτύξει σχέσεις με τους λαούς της Αφρικής.  Η πληροφορία αυτή λέγει 

για την τοιχογραφία:  ένα ταξίδι ανάμεσα από τροπικές και υποτροπικές 

περιοχές, ένα ποτάμι που διατρέχει ερημικές περιοχές και οάσεις με 

φοινικόδεντρα, μέσα στο ποτάμι μινωϊκά πλοία, μέσα στα πλοία άνθρωποι 

με αφρικανικά χαρακτηριστικά, αλλού σπηλιές και άλλα βραχώδη 

καταφύγια, ένα λιοντάρι που ακολουθεί άλλα ζώα, στάνες με πρόβατα και 

δυο ψαράδες ... με χτένισμα που ακόμη χρησιμοποιούν και σήμερα οι 

κάτοικοι της περιοχής ...». 

 

Υπάρχουν μύθοι και ιστορίες για την παρουσία των Ελλήνων στην Αφρική.  

Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει την αληθινή αυτή αφήγηση ή πληροφορία 

που παρουσιάζει τη σχέση των αρχαίων, αλλά και συγχρόνων Ελλήνων με 

την Ήπειρο της Αφρικής.  Πολλοί ξένοι εξερευνητές βγάζουν συμπεράσματα 

για μας γιατί θαυμάζουν πάντα την ελληνική εξυπνάδα που συνδυάζεται με 

το «δαιμόνιο» της έρευνας, της εξερεύνησης, της περιπέτειας, του θρύλου, 

των αρχαίων θεών. 



 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι την εποχή που οι μεγάλοι ξένοι 

εξερευνητές Λίβινγκστον και Στάνλεϋ – ακούραστοι οδοιπόροι – ξεκινούσαν 

για να γνωρίσουν τη μυστηριώδη γη της Αφρικής, οι Έλληνες ήταν απόντες.  

Όσον κι αν τούτο φαίνεται υπερβολικό, η έρευνα θα το αποδείξει, δεν ήταν 

δυνατόν οι Έλληνες που ήταν κατεσπαρμένοι σ΄ όλη την υφήλιο να 

μπορούσαν να αγνοήσουν αυτό το χώρο που λέγεται Αφρική. 

 

Ο ενθουσιασμός των Ελλήνων φαίνεται από τις συχνές ανταποκρίσεις και 

αφηγήσεις, που δημοσίευαν στα πολύ λίγα τότε ελληνικά έντυπα, για να 

εξεγείρουν το ενδιαφέρον και τον ενθουσιαμό των φύσει Ελλήνων 

λατρευτών νέων και περιέργων χωρών.  Έτσι, την εποχή ακριβώς εκείνη, 

αλλά και πολύ πριν γέμιζαν τον έντυπο ελληνικό Τύπο από τις ιστορίες και 

τις πορείες των ξένων εξερευνητών.  Γράφει, λοιπόν, ο ίδιος ο Λίβινγκστον με 

επιστολή το 1871, η οποία δημοσιεύεται εν μεταφράσει στην τότε Εθνική 

Επιθεώρηση, για να επιβεβαιώσει όσα λέχθηκαν πιο πάνω: 

 

«... Μη εκλάβητε δε ότι επαυξάνω τα παθήματά μου, εάν ημίν είπω ότι 

έκαστον επί της διακεκαημένης ταύτης οδού βήμα ήτο μαρτύριον και ότι 

επανελθών παρά πάσαν ελπίδα εις ούζιζι ωμοίαζον προς αληθή σκελετόν ...  

Δεν είναι άραγε αύται αι πηγαί του Νείλου, περί ων έλεγεν εις τον Ηρόδοτον 

ον εν τη πόλει Σάϊς γραμματεύς της Αθήνας;  Διότι ήκουσα τόσα λέγοντας 

τούτο τους κατοίκους της Αφρικής, ώστε ουδόλως αμφιβάλλω περί της 

υπάρξεως αυτών. 

 

Καίτοι δε υπερποθών ίν΄ επανέλθω οίκαδε, εις την γυναίκα, τα τέκνα και 

τους φίλους, δεν δύναμαι ιν’ αποπληρώσω την σφοδράν μου ταύτην 



επιθυμίαν, πριν ή περατώσω την εντολήν μου, ήτοι την γνώρισιν και 

διαγραφήν των πηγών τούτων ...». 

 

Γ’ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ) 

Εδώ σταματά το κείμενο και ακολουθούν φυσικά οι γνωστές ανακαλύψεις 

και αποκαλύψεις της πορείας του Λίβινγκστον στην Αφρική ιδιαίτερα στην 

περιοχή εδώ του Ζιμπάμπουε, όπου τα τελευταία χρόνια η Ορθόδοξη 

Ιεραποστολή ακολουθεί τα βήματά του ...  Ο Λίβινγκστον δεν ήταν μόνον 

εξερευνητής.  Άφησε στα ίχνη του, την πορεία ενός οραματιστή και 

ανθρωπιστή.  Η ιστορία των νεωτέρων Ελλήνων έδωσε εδώ στην Αφρική 

παραμένει άγραφη, γιατί δεν έγινε ακόμα η σχετική ιστορική έρευνα για να 

δοθεί θετική και αντικειμενική εικόνα της παρουσίας τους στην Αφρική.  

Υπάρχουν γυσικά πολλές μελέτες, ή άρθρα στα ελληνικά, που καταγράφουν 

μερικώς και μονομερώς σκηνές από τη ζωή των Ελλήνων στη Μαύρη 

Ήπειρο. 

 

Οι περιγραφές αυτές στερούνται οπωσδήποτε της επιστημονικής ακρίβειας 

και δεοντολογίας. 

 

Γι΄ αυτό, όποιος επιθυμεί να συγγράψει κάτι τρέχει σ΄ αυτά που υπάρχουν 

και συνθέτει την ίδια επαναληπτική ιστορία.  Εδώ στο Αρχείο του κράτους 

υπάρχει πλούσιο και ανεκμετάλευτο υλικό, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά 

και για όλους που σχετίστηκαν με τους λαούς της Αφρικής, όπως και σε 

άλλα ιστορικά αρχεία και βιβλιοθήκες της χώρας.  Σύμφωνα με τα ήδη 

υπάρχοντα γνωστά στοιχεία πρώτος Έλληνας που πάτησε το πόδι του εδώ 

στο σημερινό Ζιμπάμπουε ήταν ένας Κύπριος με το όνομα Γεώργιος 

Ορφανίδης, που ακολούθησε πιστά την πορεία των δύο ιεραποστόλων Δαυΐδ 



Λίβινγκστον και Ρόμπερτ Μόφφατ.  Το έτος της εδώ αποδημίας του 

τοποθετείται το 1880, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι έφθασε πολύ πιο νωρίς.  

Με τι ασχολήθηκε ο Ορφανίδης;  Λέγεται ότι επιδόθηκε με επιτυχία στην 

κτηνοτροφία και τη ζωεμπορία, γι΄ αυτό και τον συναντούμε συχνά στο 

Μπουλαβάγιο.  Όταν ο Ορφανίδης διεπίστωσε ότι οι δουλειές του πήγαιναν 

καλά, αποφάσισε να καλέσει και άλλους συγγενείς του από την Κύπρο, όπως 

τους Λεωνίδα και Στέφανο Διακόνου και τον Γεώργιο Κυριάκου που στο 

τέλος, μετά τον θάνατο του θείου του, ανέλαβε αυτός τις επιχειρήσεις.  

Ανεπίσημα ακούγεται το όνομα κάποιου «Νικόλα ελ Γκρέκο», όπως τον 

αποκαλούσαν οι ιθαγενείς, και τοποθετείται η εδώ παρουσία του περί τα 

μέσα του 18ου αιώνα, μάλιστα ότι έφερε την καταγωγή του από το 

Καστελλόριζο και ήταν επιτυχημένος και επιδέξιος σφουγγαράς. 

 

Αυτή, φυσικά, η πληροφορία αποτελεί σήμερα έναν θρύλο έχει όμως και 

κάποια αληθοφάνεια. 

 

Πάντως, εμείς πρέπει να θεωρήσουμε τον περασμένο αιώνα όπου 

πραγματικά οι Έλληνες ήλθαν και εγκατεστάθηκαν στην εδώ περιοχή και 

ευδοκίμησαν.  Πόσο μυθιστορηματική είναι η παρουσία των Ελλήνων στη 

χώρα που ζούμε είναι και η πιο κάτω πραγματική ιστορία.  Η παρουσία του 

Σέσιλ Ρόουντς στη Νότιο Αφρική (έφθασε για πρώτη φορά το 1870) και στη 

συνέχεια ήλθε προς τα εδώ, προκάλεσε το ενδιαφέρον κάποιου Νικολάου 

Βλαχάκη από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος το 1884 έκανε πορεία χιλίων 

μιλίων για να έλθει από τη Μπέϊρα της σημερινής Μοζαμβίκης στο 

Τσιρούντου κοντά στα σύνορα της Ζάμπιας και του Ζιμπάμπουε.  Με τι 

ασχολήθηκε ο Βλαχάκης;  Λέγεται ότι ήταν θαυμάσιος κυνηγός αγρίων 

ζώων και επιδέξιος επίσης για τους κροκοδείλους, που με την πώληση των 



δερμάτων τους έγινε ένας πλούσιος έμπορας, τόσο μάλιστα, που μπόρεσε να 

συνεταιρισθεί με τον Γερμανό Ο. Ράουσον. 

 

Όλα πήγανε πολύ καλά για τον Βλαχάκη που, αφού πέτυχε τόσο στο 

εμπόριο των δερμάτων των κροκοδείλων και των άλλων αγρίων ζώων με 

εξαγωγές υψηλής στάθμης, επέστρεψε για λίγο στην Ελλάδα.  Η συνέχεια 

της ιστορίας του μοιάζει με μύθο, αλλά αυτή είναι η πραγματική και 

ζωντανή αλήθεια.  Επέστρεψε το 1899 πίσω στην Αφρική αυτή τη φορά με το 

νεώτερο αδελφό του τον δεκαπεντάχρονο Δημήτριο.  Ο Νικόλαος Βλαχάκης 

επιδέξιος και επιτυχημένος έμπορας, αλλά και εξερευνητής, γνωρίζοντας 

τον Σέσιλ Ρόουντς συνδέθηκε με στενή φιλία μαζί του.  Τόση ήταν μάλιστα η 

έγνοια του Ρόουντς που παρεχώρησε στον Βλαχάκη τη νήσο Κανόμα που 

βρίσκεται πάνω στον ποταμό Ζαμπέζι.  Εκεί, λοιπόν, λέγει η αφήγηση, ο 

Βλαχάκης, που εν τω μεταξύ ακολουθώντας το έθιμο των Αφρικανών είχε 

συνάψει γάμους με πολλές ιθαγενείς συζύγους και είχε αποκτήσει μαζί τους 

περίπου 25 παιδιά, εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στη νησίδα αυτή.  Ποιο 

ήταν το τέλος του Βλαχάκη;  Πέθανε 13 Απριλίου 1913 ύστερα από πάλη με 

μια λέαινα!  Και η ιστορία συνεχίζει.  Ύστερα από δική του επιθυμία τάφηκε 

σε μια δασώδη περιοχή 30 μίλια βόρεια του Τσιρούντου.  Λέγεται, μάλιστα, 

ότι κάθε ένα χιλιόμετρο στην περιοχή αυτή είναι θαμμένος κι ένας Έλληνας 

...  Ο αδελφός του Δημήτρης συνέχισε την πορεία του αδελφού του, αφού 

έγινε ο κυρίαρχος ενός τεράστιου αγροκτήματος που έφερε το όνομα 

«Δήμητρα».  Τον βρήκε ο θάνατος το 1939 σε ηλικία 65 χρόνων.  Για τους δύο 

αδελφούς Βλαχάκη αλλά και τους απογόνους τους υπάρχουν εκτενείς 

βιογραφίες στον τοπικό Τύπο του Ζιμπάμπουε.  Σήμερα πολλοί απόγονοί 

τους που ζουν στο Ζιμπάμπουε συνεχίζουν να φέρουν το όνομα Βλαχάκης, 

αλλά δεν βρέθηκε ακόμα ο τρόπος προσέγγισής τους για να γνωρίσουν το 



ένδοξο παρελθόν τους και τη μεγάλη τους καταγωγή, επέιδή προέρχονται 

από γάμους του Νικολάου και Δημητρίου Βλαχάκη, που απέκτησαν πάνω 

από πενήντα παιδιά με πολλές και διαφορετικές ιθαγενείς γυναίκες.  

Πληροφορούμαι ότι όλοι έχουν λάβει μεγάλη μόρφωση και είναι άριστα 

εγκατεστημένοι.  Τούτο, βέβαια, πρέπει να ερευνηθεί για να γίνει γνωστή η 

περιπετειώδης ιστορία δύο Ελλήνων μεταναστών και εξερευνητών της 

Αφρικής.  Εν καιρώ, όταν θα συμπληρωθεί η έρευνα από διάφορα αρχεία, 

αλλά και από προφορικές μαρτυρίες των φίλων, γνωστών και συγγενών 

τους, θα δοθεί λεπτομερής αφήγηση της ζωής και του έργου τους και τούτο 

περισσότερο για τις σχέσεις τους με τον Σέσιλ Ρόουντς.  

 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι Έλληνες από των αρχαίων χρόνων, 

αλλά και στους νεώτερους, πρωτοστάτησαν σε όλους τους τομείς ανάπτυξης 

των χωρών της Αφρικής.  Εδώ στην περιοχή μας, οι Έλληνες φαίνεται ότι 

πρώτοι ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια του καπνού σαν οι πίο ειδικοί στον 

τομέα αυτό.  Έφταναν από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και από 

άλλες περιοχές για την αναζήτηση καλύτερης ζωής.  Ήσαν άνθρωποι – όπως 

και οι σημερινοί – που δούλευαν σκληρά για να μπορέσουν να αποκτήσουν 

μέσα διαβίωσης ικανά να βοηθήσουν τους εαυτούς τους αλλά και τους 

ντόπιους.  Γι΄ αυτό δεν ήσαν ποτέ συμπαθείς με τους άλλους ξένους, από 

τους οποίους εύρισκαν μίσος και ζήλια, ιδιαίτερα τους Άγγλους. 

 

Παρά ταύτα, οι Έλληνες της περιοχής αυτής ήσαν οι πρωτοπόροι.  Αυτοί 

κατείχαν όλες τις μεγάλες γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, αλλά και 

χρυσό και πολύτιμους λίθους.  Η προφορική ιστορία που μεταδόθηκε από 

στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, λέγει ότι έφταναν από το λιμάνι της 

Μπέϊρας της Μοζαμβίκης και από εκεί με τα πόδια διένυαν χιλιάδες 



χιλιόμετρα μέσα από ζούγκλες και βουνά, πεδιάδες και ποτάμια για να 

κάνουν τον πρώτο τους σταθμό στο Ουμταλί – το σημερινό Μουτάρε – όπου 

μέχρι σήμερα υπάρχει μεγαλοπρεπής Βυζαντινός Ναός με τα παρακείμενα 

κτίρια της Ελληνικής Κοινότητας.  Στην αρχή, οι πιο πολλοί εργάστηκαν στις 

γραμμές του σιδηροδρομικού σταθμού, υπάλληλοι μικροί σε 

μεγαλοκτηματίες.  Με την πάροδο όμως του χρόνου, θέλησαν οι ίδιοι ν΄ 

αρχίσουν δικές τους εργασίες για να φθάσουν στο τέλος αυτοί να κρατούν τα 

ηνία σε όλους τους τομείς της τότε γνωστής Ροδεσίας.  Ακόμα πολλοί 

Έλληνες κατόρθωσαν να είναι δήμαρχοι στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, 

συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας στο Σώλσβερυ.  Έτσι όταν πια 

στερεώθηκαν άρχισαν σιγά-σιγά σε όλες τις πόλεις να δημιουργούν 

κοινότητες με σχολείο και εκκλησία.  Με τον τρόπο αυτό, μπόρεσαν και 

διατήρησαν τη γλώσσα τους, την ορθόδοξή τους πίστη, τα ήθη και έθιμά 

τους.  Μέχρι σήμερα, παρ΄ όλες τις πολιτικές αλλαγές που ακολούθησαν τα 

τελευταία χρόνια, οι Έλληνες, αν και λιγότεροι από τις παλαιότερες εποχές, 

διατηρούνται ενωμένοι γύρω από την Εκκλησία και την Ελληνική Παιδεία, 

διακρινόμενοι πάντοτε ανάμεσα στους άλλους αλλοεθνείς συμπολίτες τους.  

Η ιστορία των προγόνων τους λαμπρή, όπως είναι και μοναδική στο είδος 

της, τους κατευθύνει και τους ανοίγει το δρόμο για νέες κατακτήσεις 

μεγάλες και ιστορικές.   

 

Η σύντομη αυτή αναφορά αποτελεί μια μικρή εισαγωγή στο μεγάλο 

κεφάλαιο που κατέγραψε το πέρασμα των Ελλήνων που έζησαν στο 

Ζιμπάμπουε και που θα αποτελέσει τη συνέχεια της ιστορικής τους 

οδύσσειας στα δυσπέραστα χώματα της Αφρικής σε μια άλλη αναφορά όταν 

συμπληρωθούν οι επί τόπου έρευνες ... 

 



Ὁ ἑλληνισμός τῆς Βιέννης κι ἡ οἰκογένεια Φόν 

Καραγιᾶν 

--------------------------------- 

Ἡ ζωντανή παρουσία τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς πού μέ ζῆλο καί 

ἐνθουσιασμό ἔκτισαν τίς δεύτερές τους πατρίδες στίς χῶρες τῆς ἀποδημίας 

τους, ἔγιναν οἱ σπουδαιότεροι μάρτυρες καί ἐγγυητές τοῦ Ἑλληνικοῦ 

πολιτισμοῦ καί τῆς ἰδέας τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος.  Παράλληλα 

βοήθησαν στούς χώρους ἐκείνους τήν ἀνάπτυξη καί πρωτοποριακή ἐξέλιξη 

τῶν Ἑλληνικῶν κοινοτήτων πού δημιουργοῦσαν γιά νά τούς κρατήσουν 

δεμένους μέ τίς ρίζες καί τήν καταγωγή τους.  Μεγάλοι εὐεργέτες τοῦ 

Ἔθνους ἀναδείχθηκαν πολλοί Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς πού μέ τήν 

προσφορά καί τή γενναιοδωρία τους πλούτισαν τίς κοινότητες μέ ἐκκλησίες, 

σχολεῖα, νοσοκομεῖα κτλ. 

 

Συχνά διαβάζουμε στόν διεθνῆ τύπο γιά τό μεγάλο μουσικό καί μαέστρο 

Χέρπερτ Φόν Καραγιᾶν πού ἔχει κατακτήσει τό παγκόσμιο μέ τίς ἐπιτυχίες 

του στό μουσικό τομέα.  Πολλοί ἴσως νά μήν τό γνωρίζουν ὅτι ὁ διεθνής 

αὐτός μουσικός εἶναι Ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί τό ὄνομά του τό πραγματικό 

εἶναι Καραγιάννης ...  Κι ὅμως αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα.  Πίσω ἀπό τό 

γερμανικώτατο «φόν» κρύβεται ἡ ἱστορία τῆς οἰκογένειας Καραγιάννη ἀπό 

τά Γιάννινα πού εὐεργέτησαν τόν Ἑλληνισμό τῆς Διασπορᾶς ἰδιαίτερα ἐκεῖνο 

τῆς Βιέννης.   Πιό κάτω θά δοῦμε μέ ποιό τρόπο οἱ πρόγονοι τοῦ μουσικοῦ 

Χέρμπερτ φόν Κάραγιαν ἔγραψαν ἱστορία πραγματική στόν χῶρο τῆς 

Διασπορᾶς καί ἔγιναν μεγάλοι εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους. 

 



Ἡ Βιέννη, ὅπως καί στό παρελθόν, ἔτσι καί σήμερα ἔχει μία κοσμοπολίτικη 

ὄψη.  Πλούσια μέ τά ἀρχιτεκτονικῆς ἀξίας ἱστορικά της κτίρια καί τούς 

χώρους γιά μουσικές ἐκδηλώσεις προσελκύει τό ἐνδιαφέρον τοῦ κάθε 

ἐπισκέπτη.  Ὅταν πατήσει κανείς τό πόδι του στήν πόλη καί ἀντικρίσει τίς 

ὄχθες τοῦ Δούναβη νομίζει ὅτι ἐκεῖ βρίσκει ἕνα κομμάτι ἀπ΄ τήν Ἑλληνική 

γῆ.  Κάτι πού τόν κάνει νά αἰσθάνεται ὑπερήφανο σάν Ἕλληνα.  Ἕνα ἔργο 

πού μαρτυρεῖ τό πέρασμα τῆς ζωντάνειας καί τοῦ ζήλου τῆς Ἑλληνικῆς 

ψυχῆς.  Καί φυσικά ἡ ἱστορία μας ἔχει συνδεθεῖ ἀμεσότατο μέ τή Βιέννη.  

Ἀπό τόν 12ο αἰώνα ἔχουμε ἱστορικά γεγονότα πού συνδέουν τή ζωή τῆς 

Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας μέ τόν Αὐστριακό οἶκο τῶν Μπαμπενμπέρκ.  

Ἡγεμόνες τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἕνωσαν τή ζωή τους μέ πριγκίπισσες τοῦ 

Βυζαντίου.  Ἔτσι μέ πολλούς τέτοιους γάμους μεταφέρθηκε μέρος τοῦ 

Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί ἰδιαίτερα τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας στή Βιέννη.  Ἡ 

πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀνάγκασε πολλούς λογίους νά καταφύγουν 

ἐκεῖ, ἱδρύοντας ἔτσι τήν ἱστορική παροικία τῆς Βιέννης μαζί μέ τούς Ἕλληνες 

ἐμπόρους.  Ἔτσι οἱ Ἕλληνες ἔμποροι περισσότερο ἔγιναν αἰτία καί λόγος νά 

δημιουργηθεῖ ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Βιέννης καί ἡ παρουσία τους νά 

ἐκτιμηθεῖ ἀπό τήν Αὐστριακή Μοναρχία ἄν λάβουμε ὕπ΄ ὄψη τή σημαντική 

τους προσφορά στό ἐμπόριο καί γενικά στήν οἰκονομία τῆς χώρας.  Ἡ ἵδρυση 

μάλιστα τῆς πρώτης Ἀδελφότητας τῶν Ἑλλήνων μέ τό παρεκκλήσιο τοῦ 

Ἁγίου Γεωργίου τό 1723 θεωρεῖται σταθμός ἱστορικός γιά τόν Ἑλληνισμό τῆς 

Βιέννης. 

 

Ἐκεῖνο ὃμως πού ἄφησε μιά γιά πάντα τό μεγάλο πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων τῆς 

Διασπορᾶς νά δημιουργήσει ἔργα ἀνεκτίμητα ἦταν τό κτίσιμο τοῦ ναοῦ τοῦ 

Ἁγίου Γεωργίου μέ δωρεά τοῦ γνωστοῦ τότε ἐμπόρου Γεωργίου Καραγιάννη, 

πατέρα τοῦ ἀξιόλογου φιλόλογου Θεοδώρου φόν Κάραγιαν καί προγόνου 



τοῦ σημερινοῦ μαέστρου Χέρπερτ φόν Κάραγιαν (1802).  Γιά τή γνωστή 

μεγάλη δωρεά τῆς οἰκογένειας Καραγιάννη πρός τόν Ἑλληνισμό τῆς Βιέννης 

ἡ δημοσίευση μερικῶν ἐγγράφων μας πείθουν γιά τό γεγονός αὐτό.  Ὁ χῶρος 

δέν μοῦ ἐπιτρέπει νά δημοσιεύσω ὅλα τά ἔγγραφα.  Παραθέτω μόνο μερικά 

ἐνδεικτικά. 

 

Πρῶτο ἔγγραφο εἶναι ἡ δωρεά τῆς οἰκίας τοῦ Γεωργίου φόν Κάραγιαν πρός 

τήν Κοινότητα πού ἔχει ὡς ἑξῆς:  «Ἐγώ ὁ ὑπογεγραμμένος, ἀναλογιζόμενος 

ἀκριβῶς ὅτι πάσα ἀγαθοεργία τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει καί ἀξιοπρεπεστέρα 

καί παρά Θεοῦ εὐπροσδεκτοτέρα, ὃτε ὁ ἄνθρωπος πράττει αὐτή ζῶν καί 

ὑγιῶς ἔχων, παρά ὃτε ἀποθνήσκων παραγγέλει εἰς ἄλλους νά τήν 

ἐκπληρώσουν μετά τήν ἀποβίωσίν του, ἀπεφάσισα νά χαρίσω αὐτοθελήτως 

καί νά παραχωρῆσω ἐξ ὁλοκλήρου τόν ἐν τῇ πόλει οἶκον μου Νό. 758 

ὀνομαζόμενον τζούμ κλάινες κύσδεν πφενιγ, εἰς τήν ἡμετέραν ἁγίαν 

ἐκκλησίαν ἐπ΄ὀνόματι τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἡ ὁποία εἶναι 

προσδιωρισμένη διά τήν Κοινότητα τῶν ἐνταύθα Γραικῶν πραγματευτῶν καί 

ὑπηκόων τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους.   

 

Διό χαρίζω διά τοῦ παρόντως ἐγγράφων κατά τούς νόμους τόν ἄνω ρηθέντα 

ἐν τῇ πόλει οἶκον μου Νό. 758 ὀνομαζόμενον τζούμ κλάινες κύσδεν πφενιγ, 

εἰς τήν ρηθείσαν ἁγίαν ἐκκλησίαν καί παραχωρῶ αὐτόν εἰς αὐτήν ἐξ 

ὁλοκλήρου λαό τοιουτροτρόπως, ὥστε ἀπό τοῦ νῦν ἠμπορεῖ νά θεωρεῖται ὡς 

ἐν τῶν ἰδίων ἐκείνης νομίμων κτημάτων καί ἀκολούθως ἠμποροῦν εἰς τό 

ἑξῆς οἱ συνηθισμένοι προστᾶται τῆς Κοινότητος τῶν ἐνταύθα γραικῶν 

πραγματευτῶν καί ὑπηκόων τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους νά ἔχωσι καί νά 

σώζωσι τήν ἐπιστασίαν καί ἐπιμέλειαν τοῦ τοιούτου οἴκου, καί ἐκ τούτου νά 

διατάττωσι περί αὐτοῦ οὕτω, καθώς ἄνωθεν καί ἐξ ἀρχῆς διάταττον κατά 



τήν ὑπάρχουσαν διαταγήν καί εἰσέτι καί νῦν διατάττουσι περί τῆς λοιπῆς 

περιουσίας τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Γεωργίου.  Πρός πληρεστάτην δέ 

ἐπικύρωσιν τῆς ἐμῆς θεαρέστου παραχωρήσεως τοῦ ἀνωτέρω κτήματός μου 

ἐδέχθησαν αὐτήν οἱ ἄνω ρηθέντες προστάται τῆς Κοινότητος κατά τήν τάξιν 

καί ἐν ὀνόματι τῆς ἱερᾶς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Γεωργίου, καί τό παρόν ἔνδικο 

γράμμα ὑπογραφέν ἐπεκυρώθη κατά πάντα ἰδιοχείρως καί πάρ΄ ἡμῶν καί 

παρά τῶν προσκληθέντων τιμιωτάτων μαρτύρων. 

Ἐν Βιέννῃ τή 10η Σεπτεμβρίου 1802 – Γεώργιος Καραγιάννης». 

 

Πιό κάτω δημοσιεύονται ἀποσπάσματα ἀπό τό συμφωνητικόν ἀνάμεσα 

στούς Γεώργιον φόν Κάραγιαν καί τήν Κοινότητα Βιέννης.  «... Ἐπειδή ἡ 

ἔντιμος Κοινότης τῶν ἐνταύθα πραγματευομένων Γραικῶν ὀθωμανῶν 

ὑπηκόων ἔχει δι΄ ὑψηλῆς συγκαταθέσεων ἄδειαν διά νά κρατῆ ἀείποτε ἐδῶ 

ἴδιον παρεκκλήσιον ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Γεωργίου, καί ἱερεῖς πρός 

ἐκτέλεσιν τῶν ἱεροπραξιῶν της, καί ἤθελε μάλιστα νά ἔχει σταθερῶς εἰς ἕνα 

τόπον τό ρηθέν παρεκκλήσιον καί τάς κατοικίας τῶν εἰς τοῦτο ἀναγκαίαν 

ὑποκειμένων διά νά ἀποφύγει τοιουτροτρόπως τάς μεταφοράς καί αὐξήσεις 

τῶν ἐνοικίων, ἀπεφάσισεν οἰκειοθελῶς ὁ ἐνταύθα εὐγενέστατος κύριος 

Γεώργιος Καραγιάννης, Γραικός πραγματευτής καί καισαροβασιλικός 

ὑπήκοος πρός εὐχέρειαν τῆς ἱεροπραξίας τῶν ἤδη τε καί εἰς τό ἑξῆς ἐδῶ 

διατριβόντων Γραικῶν πραγματευτῶν ὀθωμανῶν ὑπηκόων, νά προσδιορίση 

τήν ἰδιόκτητον οἰκίαν τούς εἰς τήν πόλιν ταύτην ὑπ΄ αἰρμόν 758 κλάιν κύσδεν 

πφένιγ καλουμένην (ὅπου κατά τό παρόν εὑρίσκεται τό ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ 

ἁγίου Γεωργίου παρεκκλήσιον καί αἱ κατοικίαι τῶν εἰς τοῦτο ἀναγκαίων 

ὑποκειμένων) εἰς παντοτεινόν καί ἀμετάβλητον τόπον αὐτῶν.  Ὅθεν 

ἐσυμφώνησαν ἔνθεν μέν ὁ ρηθείς οἰκοκύριος Γεώργιος Καραγιάννης, ἔνθεν 

δέ οἱ ἐκλελεγμένοι τῆς Κοινότητος καί κατέστρωσαν τά ἀκόλουθα ἄρθρα ... 



 

Ὁμολογεῖ καί ὑποχρεοῦται ὁ κύριος Γεώργιος Καραγιάννης δι΄ ἑαυτόν καί δι΄ 

ὅλους τούς κληρονόμους, οἰκείους, καί διαδόχους του, ὥστε τό ἐπ΄ ὀνόματι 

τοῦ ἁγίου Γεωργίου παρεκκλήσιον καί αἱ κατοικίαι τῶν εἰς τοῦτο ἀναγκαίων 

ὑποκειμένων νά μένωσιν εἰς αἰώνα τόν ἅπαντα εἰς τήν οἰκίαν του, τήν εἰς 

τήν πόλιν ταύτην, ὑπό τόν ἀριθμό 758 τζούμ κλαῖν κύσδεν πφένιγ 

καλουμένην, πρός ἐκτέλεσιν τῆς ἱεροπραξίας τῶν ἤδη τε καί εἰς τό ἑξῆς 

ἐνταύθα διατριβόντων Γκραικῶν πραγματευτῶν, ὀθωμανικῶν ὑπηκόων.  

Αὐτός δέ ἢ οἱ κληρονόμοι, οἰκεῖοι καί διάδοχοί του νά μήν ἔχωσιν ἐξουσίαν 

νά ἀποδιώξωσιν ἀπό τῆς ρηθείσης οἰκίας τό ρηθέν παρεκκλήσιον καί τά εἰς 

τοῦτο ἀναγκαῖα ὑποκείμενα, οὔτε δι΄ ἀποκηρύξεων οὔτε δι΄ ἄλλου τινός 

τρόπου ὡς παραιτούμενος διά τοῦ παρόντος ρητῶς πάσαν αὔξησιν ἐνοικίων 

καί ἀποκήρυξιν τοῦ παρεκκλησίου καί τῶν ρηθεισῶν κατοικιῶν τῶν εἰς 

κλάιν κύσδεν πφένιγ, καί ἔχων τόν θεοσεβῆ σκοπόν τῆς εὐχερείας τῆς 

προσευχῆς καί ἱεροπραξίας τῆς ἀδελφότητος τῶν ἐνταύθα 

πραγματευομένων Γραικῶν ὀθωμανικῶν ὑπηκόων .. 

 

Συνεφωνήθη μεταξύ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, ὥστε χρείας τυχούσης διά νά 

γίνει εἰς τό ἑξῆς τις μεταλλαγή μεταξύ τῶν κληρονόμων τοῦ κυρίου Γεωργίου 

Καραϊωάννου εἰς τήν καταγραφήν τοῦ Θεμελιοκαταλόγου περί τῆς εἰς τήν 

πόλις ταύτης ὑπό τόν ἀριθμόν 758 τζούμ κλάιν κύσδεν πφένιγκ λεγομένης 

οἰκίας, τά διά τήν μεταλλαγήν ταύτης ἔξοδα νά πληρώνονται παρά τῆς 

Κοινότητος τῶν ἐνταύθα πραγματευομένων Γραικῶν ὀθωμανικῶν ὑπηκόων 

καί τῶν ταύτης προεστώντων .. 

 



Εἰς ἔνδειξιν ὑπέγραψαν ἀμφότερα τά συμφωνοῦντα μέρη ἰδιοχείρως τό 

παρόν καί ἐσφράγισαν αὐτό μετά τῶν ἐπί τούτω παρακαλεσθέντων 

μαρτύρων». 

 

Ἡ μεγάλη αὐτή δωρεά τοῦ Γ. Καραγιάννη πλήρωσε μέ ἰδιαίτερη χαρά τίς 

καρδιές τῶν Ἑλλήνων τῆς Βιέννης.  Ἔτσι ὅταν ὅλα ἦσαν ἕτοιμα τέθηκε ὁ 

θεμέλιος λίθος τό 1803.  Τό ὅλο ἔργο ὁλοκληρώθηκε τό 1806 μέ τή γενναία 

εἰσφορά τοῦ Γεωργίου Καραγιάννη καί τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἐμπόρων τῆς 

Βιέννης πού βοήθησαν γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου αὐτοῦ τοῦ τόσον 

ἱστορικοῦ, πού μέχρι σήμερα κοσμεῖ καί διαλαλεῖ τό πέρασμα καί τήν 

παρουσία τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖ.  Ἔτσι μέ τόν τρόπο αὐτό τό μεγαλεπίβολο ἔργο 

τοῦ Γεωργίου Καραγιάννη ἐξυπηρετεῖ μέχρι καί τῶν ἡμερῶν μας τίς ἀνάγκες 

τῶν Ἐλλήνων τῆς Βιέννης πού κατοικοῦν ἐκεῖ. 

 

Ὥστε σήμερα ὅταν ἀκοῦμε γιά τόν διάσημο Μουσουργό καί μαέστρο 

Χέρμπερτ φόν Κάραγιαν ἡ σκέψη μας πρέπει νά τρέχει στήν ἐκκλησία τοῦ 

Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης τήν ὁποία μέ τόσο ζῆλο καί θυσία ἔκτισε ἕνας ἀπό 

τούς προγόνους του ὁ Γεώργιος Καραγιάννης.  Ἕλληνας ἐκεῖνος ὁ εὐεργέτης 

Ἕλληνας κι΄ αὐτός πού μ΄ ἕναν ἄλλο τρόπο προβάλλει τήν ἑλληνική 

δεξιοτεχνία μέ τό ταλέντο σ΄ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. 

 

Του Σεβ. Μητροπολίτη Ναϊρόμπης κ. Μακαρίου 

 

 


