
Oικογένεια πλοιοκτητών της Ύδρας. Το αρχικό επώνυμο ήταν Ζέρβας. Ο Ανδρέας Αναγνώστης 
Κουντουριώτης ήταν σπουδαίος έμπορος και πρόκριτος της Ύδρας. Οι γιοι του, ο Λάζαρος και ο 
νεότερος Γεώργιος, έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και υπήρξαν οι μεγαλύτεροι 
πλοιοκτήτες της εποχής. Ο Λάζαρος, που σπάνια έβγαινε από το αρχοντικό του, ουσιαστικά διοικούσε 
την Ύδρα σε συνεργασία με τον Γεώργιο Βούλγαρη. Όταν ο Όθωνας θέλησε να τον παρασημοφορήσει, 
αναγκάστηκε να πάει εκείνος στο αρχοντικό του. Ο Γεώργιος έγινε πρόεδρος του εκτελεστικού το 1823 
και πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1948.   Αρκετά μέλη της οικογένειας ακολούθησαν σταδιοδρομία 
στο Βασιλικό Ναυτικό και στο διπλωματικό σώμα. Σημαντικότεροι ήταν ο Ανδρέας Κουντουριώτης, ο 
οποίος αρνήθηκε να σχηματίσει κυβέρνηση αν και είχε κληθεί από το Βασιλιά Γεώργιο Α’, και ο θρυλικός 
κυβερνήτης του θωρηκτού Αβέρωφ το 1912-1913,  ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, πρώτος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αντιβασιλέας. Ο ήρωας του 1912  ναύαρχος Νικόλαος Βότσης, 
που συνέβαλε στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ήταν γιος της Μαρίας Γ. Κουντουριώτη. Οι 
Κουντουριώτη συνδέθηκαν με επιγαμίες με οικογένειες όπως οι Νεγρεπόντη και Μιαούλη. Απόγονος 
της οικογένειας Κουντουριώτη ήταν και ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Χορν αλλά και ο ζωγράφος 
Κωνσταντίνος Βυζάντιος, Ιππότης των Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας.
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Πάολα 
Κουντουριώτη.

Ι σ τ ο ρ Ι κ ο  σ κ η ν Ι κ ο
Το αρχοντικό του Γεώργιου Κουντουριώτη 

στην Ύδρα.

Κωνσταντίνος 
Βυζάντιος.

Ανάμεσα στις κυρίες επί 
των τιμών της βασίλισσας 

Αμαλίας ήταν και μια 
θυγατέρα Κουντουριώτη.

Ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Βυζάντιος 
με την αδελφή του, Μαριλένα Λιακοπούλου, 

και τον Ευγένιο Ιονέσκο.

Παύλος 
Κουντουριώτης.

Γεώργιος 
Κουντουριώτης.

Παύλος 
Κουντουριώτης  

ο νεότερος.

Το αρχοντικό του Λάζαρου 
Κουντουριώτη, που έγινε 
δωρεά από τον Παντελή 
Κουντουριώτη στο Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο.

Ο Αλέξανδρος 
Κουντουριώτης 
με το γιο του, 

Γιώργο,  
και τον 

εγγονό του, 
Αλέξανδρο.

Το εσωτερικό του αρχοντικού 
του Γεώργιου Κουντουριώτη.

Λάζαρος 
Κουντουριώτης.

Ο πρέσβης Αλέξης Στεφάνου, 
δισέγγονος του ναύαρχου Π. 
Κουντουριώτη, με την αδελφή 

του, Δανάη. 


