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Η Χερσόνησος του Αίμου υπήρξε ανέκαθεν για τους Έλληνες ένας 

τόπος ξεχωριστός, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει γι’ αυτούς 

ένα σημείο μόνιμης κατοίκησης, όπου θα ανέπτυσσαν τις δραστηριό-

τητές τους. Μία από τις περιοχές της χερσονήσου στην οποία οι ελλη-

νικοί πληθυσμοί έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση ήταν η περιοχή του Βε-

λιγραδίου. Αναζητώντας τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται, 

γίνεται εύκολα αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο έγινε πόλος έλξης 

και αποτελεί ένα διακεκριμένο και παράλληλα προνομιακό κέντρο 

εμπορικής αλλά και γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας. 

Η περιοχή αυτή βρίσκεται στην καρδιά ενός συγκοινωνιακού κόμ-

βου, στον οποίο δημιουργήθηκαν οι συνθήκες που επέτρεψαν σε κάθε 

εμπορική και οικονομική δραστηριότητα να αναπτυχθεί με επιτυχία. 

Ο πυρήνας του Βελιγραδίου βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών 

Δούναβη και Σάβου, με την εκτεταμένη οικιστική της συνέχεια από 

τις παρόχθιες περιοχές και σε βάθος αρκετών χιλιομέτρων προς την 

ενδοχώρα. Βρίσκεται στην καρδιά της Σερβίας, αποτελεί το διοικητι-

κό, οικονομικό και πολιτιστικό της κέντρο και, λόγω της γεωστρατη-

γικής του θέσης, αποτελούσε ένα προνομιακό και συνάμα φιλόξενο 

τόπο, στον οποίο εγκαταστάθηκαν ελληνικοί πληθυσμοί που δραστη-

ριοποιήθηκαν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.1 

Μία από τις ελληνικές οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στο Βελι-

γράδι ήταν και η οικογένεια Κουμανούδη, η καταγωγή της οποίας α-

νάγεται σε μία από τις πιο σημαντικές κοιτίδες του ελληνισμού, τον 

Πόντο, και συγκεκριμένα την πρωτεύουσά του, την Τραπεζούντα.2 

Περί τα τέλη του 18ου αιώνα η οικογένεια μετοίκισε στην Αδριανού-

πολη. Τα πρώτα γνωστά μέλη της οικογένειας είναι ο Δημήτριος και η 

σύζυγός του Αικατερίνη. Το ζεύγος Κουμανούδη είχε δύο παιδιά. Τον 

 
1 Apostolos Vacalopoulos, History of Macedonia 1354-1833 (Thessaloniki: Institute 

for Balkan Studies, 1973), 288, 379-385· Ιωάννης Α. Παπαδριανός, Οι Έλληνες της 

Σερβίας (18ος-20ός αι.) (Αλεξανδρούπολη: Ενδοχώρα, 2001), 23-27. 
2 Dušan J. Popović, O Cincarima. Prilozi pitanju postanka našeg građanskog društ-

va (Περί των Κουτσόβλαχων. Συμβολές στο πρόβλημα της δημιουργίας της αστικής 

μας τάξης) (Beograd: Gregorića, 1937), 399. 
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Αθανάσιο (1783-1849)3 και τον Γεώργιο (;-1846).4 Εξ αιτίας της ανα-

ταραχής που είχε δημιουργηθεί με την ελληνική επανάσταση και για 

να γλυτώσουν από τους διωγμούς, τα δύο αδέλφια αναγκάστηκαν, 

όταν ο Στέφανος Κουμανούδης ήταν περίπου οκτώ ετών, να μετανα-

στεύσουν στο Βελιγράδι,5 όπου οι γόνοι της οικογένειας έμελλε αργό-

τερα να διαπρέψουν όχι μόνο στην οικονομία και την πολιτική, αλλά 

και στα γράμματα. Η οικογένεια είχε προστάτες την Αγία Βαρβάρα 

και τον Άγιο Χαράλαμπο, διότι όσο ζούσε στην Αδριανούπολη την 

είχαν προστατέψει από την πανούκλα.6 

 

Αθανάσιος Κουμανούδης  

 

Ο Αθανάσιος παντρεύτηκε τη Δέσποινα (1794-1869), θυγατέρα του 

Ιωάννη Καραμούζη από την Αδριανούπολη, με την οποία απέκτησε 

πέντε παιδιά. Τα δύο μεγαλύτερα, ο Ιωάννης (1812-1866) και ο Στέ-

φανος (1818-1889), γεννήθηκαν στην Αδριανούπολη, ενώ τα μικρό-

τερα, ο Κωνσταντίνος (1826-1865), η Πολυξένη (1828-1841) και ο 

Κομιανός ή Κομνηνάκης (1836-1841), γεννήθηκαν στο Βελιγράδι.7 Ο 

Αθανάσιος ασχολήθηκε με το εμπόριο, με το οποίο έζησε αξιοπρεπώς 

την οικογένειά του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποκτήσει μεγάλη 

περιουσία. 

Για την Πολυξένη και τον Κομιανό γνωρίζουμε ότι απεβίωσαν κα-

τά την παιδική τους ηλικία από ιλαρά.8 Για τον Κωνσταντίνο πληρο-

φορούμαστε ότι σπούδασε λατινικά στην Αθήνα,9 είχε πνευματικά εν-

 
3 Μαριλίζα Μητσού, Στέφανου Α. Κουμανούδη, Στράτης Καλοπίχειρος. Ένα ποιητικό 

τεκμήριο αυτολογοκρισίας, τ. Β (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2005), 353. 
4 Milivoje M. Kostić, Uspon Beograda, Poslovi i dani trgovaca, privrednika i ban-

kara u Beogradu XIX i XX veka (Η άνοδος του Βελιγραδίου. Έργα και ημέρες των 

εμπόρων, επιχειρηματιών και τραπεζιτών στο Βελιγράδι τον 19ο και 20ό αιώνα) 

(Beograd: 2000), 180. 
5 Στέφανου Α. Κουμανούδη, Ημερολόγιον 1845-1867 (Αθήνα: Ίκαρος, 1990), 199, 

204· Sreten L. Popović, Putovanje po Novoj Srbiji 1878 i 1880 (Ταξιδεύοντας στη 

Νέα Σερβία 1878 και 1880) (Beograd: 1950), 306· Μητσού, ό.π., 353. 
6 Popović, O Cincarima, 400. 
7 Στεφάνου Α. Κουμανούδη, Ανέκδοτα κείμενα 1837-1845. Ημερολόγιον. Πραγμα-

τεία κατά του Φαλλμεράϋερ ατελής (Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΝΕ, 2010), 19-20. 
8 Κουμανούδη, Ανέκδοτα κείμενα, 228. 
9 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 67, 75, 168, 170. 
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διαφέροντα και έγραφε ποίηση.10 Στη βιβλιοθήκη του υπήρχαν πε-

ντακόσια βιβλία, η αξία των οποίων ανέρχονταν στα διακόσια αυτο-

κρατορικά δουκάτα. Ασχολήθηκε επίσης και με το εμπόριο. Παντρεύ-

τηκε την Ιουλιανή, το γένος Αβράμοβιτς.11 Ήταν ασθενικός από την 

παιδική του ηλικία και απεβίωσε στην Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου 

1865, όπου και ζούσε τον τελευταίο χρόνο με τη φροντίδα του αδελ-

φού του Στεφάνου.12 

Περισσότερες πληροφορίες διαθέτουμε για τα δύο πρώτα παιδιά 

της οικογένειας, τον Ιωάννη και τον Στέφανο. Ο Ιωάννης γεννήθηκε 

στις 24 Ιουνίου 1812. Παντρεύτηκε τη Χρυσάνθη Ζινζιφά ή Ζίνζιφα, 

η οποία γεννήθηκε στο Μοναστήρι στις 31 Δεκεμβρίου 1820 και απε-

βίωσε στο Βελιγράδι στις 27 Ιουλίου 1890.13 Η μητέρα της Χρυσάν-

θης ήταν αδελφή του διευθυντή του τελωνίου του Βελιγραδίου Ανα-

στασίου Γκούτα.14 Απέκτησαν δώδεκα παιδιά, από τα οποία μεγάλω-

σαν και ενηλικιώθηκαν τα πέντε, οι Ανδρέας, Δημήτριος (1855-1923), 

Κατερίνα, Μίλκα (1861-1941) και Μίλεβα.15 Γνωρίζουμε επίσης και 

το όνομα της δεύτερης κόρης του, Ελένης, η οποία απεβίωσε τον Νο-

έμβριο του 1849.16 

Ο Ιωάννης ασχολήθηκε με το εμπόριο. Γρήγορα όμως ξεχώρισε για 

τις ικανότητές του και αναδείχθηκε στην πιο σημαίνουσα προσωπικό-

τητα της ελληνικής παροικίας, αλλά και μία από τις πλέον ισχυρές σε 

ολόκληρη τη Σερβία. Τον Ιούνιο του 1844, σε ηλικία 32 ετών, διορί-

στηκε στην εξόχως σημαντική και κρίσιμη θέση του Τραπεζίτη του 

Κράτους της Σερβίας,17 που αποτέλεσε και την απαρχή μίας ξεχωρι-

 
10 Σοφία Mατθαίου, Στέφανος Α. Κουµανούδης (1818-1899). Σχεδίασµα βιογραφίας 

(Αθήνα: 1999), 26, 262-263. 
11 Kostić, ό.π., 180. 
12 Kostić, ό.π., 180· Mατθαίου, ό.π., 26.  
13 Ioannis A. Papadrianos, “Serbian epitaphs of Greeks from Belgrade (XIXth-XXth 

century),” Balkan Studies 21, no. 1 (1980): 118. 
14 Popović, O Cincarima, 399. 
15 Popović, O Cincarima, 399· Papadrianos, ό.π., 118-120. 
16 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 113. 
17 Arhiv Srbije (στο εξής AS), Državni Savet, 1844, αρ. 217. Serbske narodne 

novine, αρ. 48, 18-6-1844, 190. Οι αυξημένες υποχρεώσεις και ανάγκες του πριγκι-

πάτου οδήγησαν τον πρίγκιπα Μίλος Ομπρένοβιτς να δημιουργήσει μία επίσημη 

θέση που θα αναλάμβανε την οικονομική διαχείρισή του. Έτσι, συνέστησε τον θε-

σμό του Τραπεζίτη του Κράτους, μία θέση–κλειδί στη σερβική διοίκηση. Ο πρώτος 
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στής πορείας στη δημόσια ζωή της χώρας. Τη θέση αυτή την κατείχε 

τουλάχιστον μέχρι το 1865, ενώ πιθανότατα τη διατήρησε μέχρι τον 

ξαφνικό του θάνατο το επόμενο έτος.18 

Εκτός από το εμπόριο, ο Ιωάννης ασχολήθηκε και με άλλους το-

μείς των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αυτός της αγοράς ακι-

νήτων. Αρχικά αγόρασε το κτήριο το οποίο βρισκόταν στη διασταύ-

ρωση της οδού Knez Mihailova με την Kralja Petra, στο ισόγειο του 

οποίου ανέπτυξε μέρος των εμπορικών του δραστηριοτήτων ενώ στον 

όροφο κατοικούσε με την οικογένειά του. Αργότερα αγόρασε και το 

διπλανό κτήριο και μαζί με το πρώτο τα γκρέμισε και ξεκίνησε την 

κατασκευή ενός νέου επιβλητικού και πολυτελούς κτηρίου. Ο ξαφνι-

κός του θάνατος το 1866 καθυστέρησε την ανέγερσή του, την οποία 

συνέχισαν και ολοκλήρωσαν το 1870 τα παιδιά του Ανδρέας και Δη-

μήτριος. Το ιστορικό αυτό κτήριο σήμερα κοσμεί την οδό Knez 

Mihailova και είναι γνωστό ως Σπίτι της Χρυσάνθης Κουμανούδη. Τα 

τελευταία χρόνια στεγάζει το Ινστιτούτο Γκαίτε. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο κτήριο, το οποίο παρά τον όγκο του δια-

κρίνεται από απόλυτη συμμετρία. Η κατασκευή του είναι βασισμένη 

στο νεοαναγεννησιακό στιλ. Τα διακοσμητικά ανάγλυφα επαναλαμ-

βάνουν τα κλασικά μοτίβα του μπαρόκ και της αναγέννησης. Διαθέτει 

υπόγειο, ισόγειο και όροφο.19 Στο ισόγειο υπήρχαν καταστήματα και 

 
τραπεζίτης που διόρισε ο πρίγκιπας Μίλος στη θέση αυτή ήταν ο Νικόλαος Γερμά-

νης από τη Βλάστη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές του 1839. Ο 

Γερμάνης παρέμεινε στη θέση του πέντε χρόνια, μέχρι τις αρχές του 1844, όταν τον 

διαδέχθηκε ο συνέταιρός του Miša Anastasijević, ο οποίος όμως παρέμεινε στη θέ-

ση του για ελάχιστους μήνες, μέχρι την άνοιξη του ίδιου έτους. Τον Ιούνιο του 1844 

Τραπεζίτης του Κράτους διορίστηκε ο Ιωάννης Κουμανούδης. 
18 Η τελευταία χρονολογικά γραπτή μαρτυρία, από τη μέχρι σήμερα έρευνα, από την 

οποία διαπιστώνεται ότι ο Κουμανούδης κατέχει τη θέση του Τραπεζίτη του Κρά-

τους της Σερβίας, ανάγεται στα 1865, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν την κατείχε και 

κατά το τελευταίο έτος του βίου του, αφού βρισκόταν σε αυτή τη θέση επί είκοσι 

δύο συναπτά έτη. Βλ. P. Srećković, Sinan-paša (Beograd: Državna štamparija, 

1865), κατάλογος συνδρομητών.  
19 Gordana Gordić, Arhitektonsko nasleđe grada Beograda I, Katalog arhitektonskih 

objekata na području grada Beograda (1690-1914) [Η αρχιτεκτονική κληρονομιά 

της πόλης του Βελιγραδίου Ι, Κατάλογος αρχιτεκτονικών αντικειμένων στην περιο-

χή του Βελιγραδίου (1690-1914)], ZZSKGB, Saopštenja 6 (Beograd: 1966), 28· 

Željko Škаlаmerа–Zoran Jakovljević, Knez Mihailova ulica (Η οδός Knez Mihailo-

va), ZZSKGB, Saopštenja 3 (Beograd: 1964), 23-24.  
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δημόσιοι οργανισμοί, ενώ μέσα από αγγελία της Χρυσάνθης Κουμα-

νούδη πληροφορούμαστε ότι στον όροφο υπήρχαν διαμερίσματα.20 

Στο κτήριο στεγάστηκε από την ίδρυσή της (1884) και μέχρι την κα-

τασκευή του δικού της κτηρίου, το 1890, η Εθνική Τράπεζα της Σερ-

βίας. Στη συνέχεια, στο κτήριο στεγάστηκε η τράπεζα Andrejević i 

Kompanije.21 Στην ιδιοκτησία της οικογένειας παρέμεινε μέχρι το 

1910, οπότε πουλήθηκε στον Νικόλαο Δούμα Κίκη. Λόγω της σημα-

ντικότητάς του και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που το διακρί-

νουν, έχει καταχωρηθεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.22 Α-

κόμη, γνωρίζουμε ότι ήταν ιδιοκτήτης του κτηρίου επί της οδού 

Brankova 17, το οποίο επίσης σώζεται. 

Επιπλέον, ο Ιωάννης Κουμανούδης ήταν ιδιοκτήτης τριών ξενοδο-

χείων.23 Στη διασταύρωση των οδών Knez Mihailova και Rajićeva 

βρίσκεται το ξενοδοχείο Grčka kraljica (Ελληνίδα βασίλισσα). Κατα-

σκευάστηκε το 1835 με έντονα τα στοιχεία του νεοκλασικισμού, ο 

οποίος αποτελούσε την κύρια τάση εκείνη την περίοδο.24 Το 1860 

γνωρίζουμε ότι είχε οκτώ δωμάτια, δύο κουζίνες και υπόγειο,25 ενώ το 

1896 ανήκε στη β΄ κατηγορία.26 Είναι το παλαιότερο κτήριο στην οδό 

Knez Mihailova και το μοναδικό που παρέμεινε στην αρχική του 

μορφή και χωρίς να αλλάξει η χρήση του μέχρι σήμερα. Με βάση αυ-

τό το ξενοδοχείο μάλιστα οριοθετήθηκε αργότερα η γραμμή χάραξης 

της οδού Knez Mihailova, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα.27 Αποτε-
 

20 Srpske novine, αρ. 34, 20-3-1871, 164. 
21 Kostić, ό.π., 118-119, 223. 
22 ZZSKGB 1064/2, 17-12-1966. SK 83. 
23 Branko Peruničić, Uprava varoši Beograda. Spisak kafana, mehana i bašta u Be-

ogradu 1860 godine, Upravitеljstvu varoši Beograda (Διοίκηση της πόλης του Βελι-

γραδίου. Κατάλογος των καφενείων, μεχάνων και εξοχικών κέντρων το έτος 1860, 

της Διοίκησης της πόλης του Βελιγραδίου), αρ. εγγρ. 189, 414, 419. Οι μεχάνες 

αποτελούσαν μία νεότερη εκδοχή των παλαιότερων χανιών. 
24 Slobodan Giša Bogunović, Arhitektonska enciklopedija (Αρχιτεκτονική εγκυκλο-

παίδεια), τ. I, 175, τ. III, 1355-1362. 
25 Peruničić, ό.π., 414. 
26 Đorđe Bugarski–Petar Hajduković, Vođa po Beogradu s planom Beograda (Οδη-

γός του Βελιγραδίου με χάρτη του Βελιγραδίου) (Beograd: Štamparija P. 

Tanaskovića, 1896), 42. 
27 Gordić, ό.π., 26-27· Divna Đurić-Zamolo, Hoteli i kafane XIX veka u Beogradu 

(Ξενοδοχεία και καφενεία του 19ου αιώνα στο Βελιγράδι) (Beograd: Muzej grada 

Beograda, 1988), 30. 
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λείται από υπόγειο, ισόγειο, όροφο και τρίκλιτη στέγη, ενώ στο εσω-

τερικό του κτηρίου υπήρχε αίθριο.28 Στη στενή πρόσοψη, στην οποία 

βρίσκεται η είσοδος, υπάρχει ένα μικρό μπαλκόνι. Στο ισόγειο βρί-

σκεται το εστιατόριο και το καφενείο, ενώ στον όροφο τα δωμάτια. 

Ήταν κυρίως εμπορικό ξενοδοχείο, καθώς σε αυτό διέμεναν οι έμπο-

ροι που έρχονταν στο Βελιγράδι από την επαρχία, ενώ παράλληλα στο 

καφενείο του σύχναζαν οι πιο σημαντικοί έμποροι της πόλης.29 

Το δεύτερο ξενοδοχείο ονομάζονταν Polivakov han και ξεκίνησε 

τη λειτουργία του το 1835.30 Το τρίτο, που βρίσκονταν στην περιοχή 

Jalija, δίπλα στις όχθες του Δούναβη, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

184031 και ήταν κοντά στο ζυθοποιείο, του οποίου ο Κουμανούδης 

εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης από το 1850.32 Λίγο αργότερα, δίπλα από 

το ζυθοποιείο άνοιξε και μπυραρία (Pivnica).33 Επίσης, ήταν ιδιοκτή-

της ενός καφενείου,34 κτηρίων, εμπορικών καταστημάτων καθώς και 

οικοπέδων, αμπελώνων, χωραφιών και λιβαδιών, τα οποία μίσθωνε.35 

Επίσης, ο αδελφός του Στέφανος Κουμανούδης μας πληροφορεί ότι 

στις 20 Σεπτεμβρίου 1851 ο Ιωάννης ήλθε στην Αθήνα και αναχώρη-

σε στις 9 Οκτωβρίου, αφού πρώτα αγόρασε ένα σπίτι.36 Το όνομα του 

Ιωάννη βρίσκεται επίσης στον κατάλογο ιδιοκτητών αμαξών του Βε-

λιγραδίου, που δημοσιεύθηκε το 1854, στον οποίο αναφέρεται ως ι-

διοκτήτης δύο αμαξών.37  

Εκτός από τη θέση του Τραπεζίτη του Κράτους και τις δικές του 

οικονομικές δραστηριότητες, ο Κουμανούδης είχε ενεργό συμμετοχή 

και στα εν γένει οικονομικά, και όχι μόνο, δρώμενα της χώρας. Στις 

26 Φεβρουάριου του 1851 συστάθηκε επιτροπή για τη σύνταξη του 

 
28 Gordić, ό.π.· Đurić-Zamolo, ό.π. 
29 Škаlаmerа–Jakovljević, ό.π., 6, 29-30· Bogunović, ό.π., τ. I, 174-175.  
30 Peruničić, ό.π., 414. 
31 Peruničić, ό.π., 419. 
32 Nenad Lukić, Beogradske ručne pivare u XIX veku (Οι ζυθοποιίες του Βελιγραδί-

ου τον 19ο αιώνα) Nasleđe, br. XV (2014), σ. 26. 
33 Lukić, ό.π. 
34 Peruničić, ό.π., 407. 
35 Beogradski stranci, priča o kosmopolitizmu i energiji grada koja traje (Οι ξένοι 

του Βελιγραδίου, μια ιστορία περί του κοσμοπολιτισμού και της ενέργειας της 

πόλης που διαρκεί), (Beograd: Turistička organizacija Beograda, 2010), 55-58. 
36 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 177. 
37 Peruničić, ό.π., αρ. εγγρ. 159, σ. 310. 
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εμπορικού νόμου της χώρας, στην οποία αναφέρεται ως πρώτο της 

μέλος.38 Από το 1859 διατέλεσε εκλεγμένος πρόεδρος του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου του Βελιγραδίου,39 ενώ από το επόμενο έτος αναφέρε-

ται ως πρώτο μέλος του νεοσυσταθέντος Εμπορικού Δικαστηρίου.40 

Κατά τα έτη 1861-1863 εξέδιδε την εφημερίδα Trgovačke novine (Ε-

μπορικά νέα).41 

Το 1862, ο πρίγκιπας Μιχαήλ με τον πρωθυπουργό Ηλία Γκαρα-

σάνιν, ο οποίος ήταν άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας καθώς 

φοίτησε στο ελληνικό σχολείο του Σεμλίνου, το οποίο έφερε τον εύ-

λογο τίτλο Ελληνομουσείον, επιδίωξαν στενότερες επαφές με την Ελ-

λάδα από αυτές που είχαν ήδη ξεκινήσει τον προηγούμενο χρόνο, με 

σκοπό τη συμμαχία για την από κοινού αντιμετώπιση των Οθωμανών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρίγκιπας Μιχαήλ έστειλε τον Ιωάννη Κουμα-

νούδη ως απεσταλμένο του στον βασιλιά Όθωνα. Ο Κουμανούδης 

έφτασε στην Αθήνα, όπου ζούσε ο αδελφός του Στέφανος, στις 9 Ιου-

λίου 1862 και στις 18 Ιουλίου έγινε δεκτός από τον Όθωνα. Ο Κου-

μανούδης παρέμεινε για συνομιλίες στην Αθήνα μέχρι τον Οκτώβριο 

του ίδιου έτους.42 

 
38 Živeti u Beogradu, dokumenta Uprave grada Beograda, Knj. 3, 1851-1867 (Ζώ-

ντας στο Βελιγράδι, έγγραφα της Διοίκησης της πόλης του Βελιγραδίου, βιβλίο 3, 

1851-1867) (Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 2005), 231.  
39 Živeti u Beogradu, 237. 
40 IAB, UGB, Invent. br. 474, f-V, 120, 1860. Κατά τη διάρκεια του 1860 ο πρίγκι-

πας Μίλος Ομπρένοβιτς θέλοντας να ρυθμίσει διάφορα λειτουργικά θέματα που 

είχαν προκύψει σε σχέση με την εμπορική δραστηριότητα, αποφάσισε να ιδρύσει 

ανεξάρτητο εμπορικό δικαστήριο, στη νομική δικαιοδοσία του οποίου θα περνούσε 

ότι είχε σχέση με την εμπορική δραστηριότητα.  
41 Stojan Novaković, Srpska biblijografija za noviju književnost 1741-1867 (Η σερ-

βική βιβλιογραφία για τη νεότερη λογοτεχνία 1741-1867) (Beograd: Državna štam-

parija, 1869), 433, αρ. 2384, 445, αρ. 2469, 461, αρ. 2574· Milica Kisić–Branka 

Bulatović, Srpska štampa, 1768-1995, istorijsko-bibliografski pregled (Ο σερβικός 

τύπος, 1768-1995, ιστορική–βιβλιογραφική ανασκόπηση) (Beograd: Medija centar, 

1996), 64. Κατά το πρώτο έτος της έκδοσης η εφημερίδα ήταν εβδομαδιαία και εκ-

δίδονταν κάθε Σάββατο. Τα επόμενα έτη εκδίδονταν δύο φορές την εβδομάδα, κάθε 

Σάββατο και Τρίτη. 
42 Για την αποστολή του Ιωάννη Κουμανούδη στην Αθήνα και τις σχετικές δια-

πραγματεύσεις βλ. αναλυτικά, Grgur Jakšić, Izaslanstvo Jovana Kumanudija u Atinu 

1862 (Η αποστολή του Ιωάννη Κουµανούδη στην Αθήνα το 1862), στο Iz novije 

srpske istorije, Abdikacija kralja Milana i druge rasprave (Από τη νεότερη σερβική 
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Ωστόσο, ο Ιωάννης Κουμανούδης ενδιαφερόταν και προσωπικά 

για τη μητέρα πατρίδα. Το γεγονός αυτό το πληροφορούμαστε από 

μία επιστολή του Επαμεινώνδα Δεληγεώργη43 προς τον Στέφανο 

Κουμανούδη, από την οποία μαθαίνουμε ότι το 1866 ο Ιωάννης Κου-

μανούδης έστειλε επιστολή στον βασιλιά Γεώργιο. Η επιστολή του 

Δεληγεώργη έχει ως εξής: «Διαμένων εις Πατήσια έλαβα την επιστο-

λήν σας και την εσώκλειστον του αδελφού σας, περιέχουσαν σπου-

δαίας πληροφορίας, ων την αξίαν αυξάνουσιν αι σημεριναί περιστά-

σεις. Διά ταύτα σας ευχαριστώ. Δεν σας επέστρεψα εγκαίρως την ει-

ρημένην επιστολήν διότι σκοπόν είχον κατά την πρώτην επίσκεψιν ν’ 

αναγνώσω αυτήν προς την Α.Μ. Τούτο όμως δύνασθε να πράξητε και 

υμείς, εγώ δε σας προτρέπω φιλικώς να μη διστάσεται».44 

Σημαντική υπήρξε η συνεισφορά του Ιωάννη Κουμανούδη στη 

διάδοση και διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στο Βελιγράδι, για 

την οποία επέδειξε ιδιαίτερη φροντίδα, αλλά και γενικότερα για τα 

θέματα και τα προβλήματα που απασχολούσαν την ελληνική παροικί-

α. Έτσι, βλέπουμε ότι στο αναγνωστήριο του Βελιγραδίου υπήρχε 

πλούσιο υλικό από ελληνικές εφημερίδες, από τις οποίες τα μέλη της 

παροικίας μάθαιναν τα νέα από τη μητέρα πατρίδα, μεταξύ των οποί-

ων και οι Χρόνος, Ισοκράτης, Αθήναι και Αμάλθεια, τις οποίες προσέ-

φερε με δανεισμό ο Ιωάννης Κουμανούδης.45 Επίσης, το 1862 ο Ιω-

άννης Κουμανούδης ανέλαβε με δικά του έξοδα την έκδοση στη σερ-

βική γλώσσα του έργου Οικονομικά του Ξενοφώντα, σε μετάφραση 

 
ιστορία. Η παραίτηση του βασιλιά Μίλαν και άλλες συζητήσεις) (Beograd: Prosveta, 

1953), 32-37· βλ. επίσης, Grgur Jakšić–Vojislav J. Vučković, Spoljna politika Srbije 

za vlade kneza Mihaila, prvi balkanski savez (Η εξωτερική πολιτική της Σερβίας κατά 

την περίοδο της διακυβέρνησης του πρίγκιπα Μιχαήλ, η πρώτη βαλκανική συμμαχία) 

(Beograd: Istorijski institut u Beogradu, 1963), 126-128· Slavenko Terzić, Srbija i 

Grčka 1856-1903. Borba za Balkan (Σερβία και Ελλάδα 1856-1903. Αγώνας για τα 

Βαλκάνια) (Beograd: Istorijski institut u Beogradu, 1992), 107-110. 
43 Ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης (1829-1879), ήταν νομικός, δημοσιογράφος και 

πολιτικός, ο οποίος διατέλεσε επτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος, από το 1865 

έως το 1878. Διατηρεί μέχρι σήμερα τον τίτλο του νεώτερου Έλληνα πρωθυπουρ-

γού, καθώς ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία σε ηλικία 36 ετών. 
44 Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Νέα σειρά, τ. 10, 

τεύχ. 2 (1928): 131. 
45 Dušan J. Popović, Beograd kroz vekove (Το Βελιγράδι διά μέσου των αιώνων) 

(Beograd: Turistička štampa, 1964), 374· Popović, O cincarima, σ. 174. 
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του Jevtimije Avramović.46 Αλλά και στα εκπαιδευτικά θέματα η συ-

νεισφορά του υπήρξε καθοριστική, όπως όταν το 1859 με ενέργειες 

του βοήθησε να αποτραπεί το κλείσιμο του ιδιωτικού ελληνικού σχο-

λείου που είχαν ιδρύσει στο Βελιγράδι μέλη της ελληνικής κοινότη-

τας, μεταξύ των οποίων και ο Κουμανούδης.47 

Στις 12 Μαρτίου 1866, ο Ιωάννης Κουμανούδης υπέβαλε αίτηση 

στον Δήμο Βελιγραδίου για να εγκρίνει το καταστατικό του πρώτου 

πιστωτικού ιδρύματος στην ιστορία της Σερβίας με τίτλο Εταιρεία 

Ταμιευτηρίου Βελιγραδίου. Το αρχικό κεφάλαιο του ταμιευτηρίου θα 

ανερχόταν στο ποσό των 100.000 φιορινιών, το οποίο θα κατέθετε ο 

Κουμανούδης αμέσως μετά την έγκριση του καταστατικού.48 Όπως 

φαινόταν, το μέλλον του Κουμανούδη προβλεπόταν ακόμη πιο λα-

μπρό. Δυστυχώς όμως ο ξαφνικός του θάνατος, στις 21 Οκτωβρίου 

του ίδιου έτους, δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τα σχέδιά του. Ο 

θάνατος του Κουμανούδη αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για την ελληνική 

παροικία, η οποία έχασε τον πιο σημαντικό της στυλοβάτη. 

Ο Κουμανούδης απεβίωσε αφήνοντας στους κληρονόμους του τε-

ράστια περιουσία και είχε τεθεί ως ερώτημα αν μπορούσαν να μετρη-

θούν όλα όσα απέκτησε.49 Την τριμελή επιτροπή των επιμελητών και 

εκτελεστών της διαθήκης του Κουμανούδη αποτελούσαν η σύζυγός 

του Χρυσάνθη και οι Στέφανος Νικολάου Μπόντης (Μεγάλος Γκού-

σα) και Αναστάσιος Χριστοδούλου, οι οποίοι ήταν στενοί του φίλοι 

και εξέχοντα μέλη της ελληνικής κοινότητας. Σύμφωνα με τη διαθήκη 

η φίρμα Κουμανούδη θα συνέχιζε με το ίδιο όνομα, ενώ το δικαίωμα 

υπογραφής ανέλαβε ο πρώτος του εξάδελφος Δημήτριος Γεωργίου 

Κουμανούδης. Παράλληλα, μεγάλες εκτάσεις αμπελώνων, χωραφιών 

και λιβαδιών πουλήθηκαν σε πλειστηριασμό.50 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ενδιαφέρον του 

Ιωάννη για τα κοινά δεν περιορίστηκε μόνο στο Βελιγράδι και στη 

Σερβία, αλλά και στη μητέρα πατρίδα, αφού το 1846 έγινε ευεργέτης 

της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,51 ενώ τον Νοέμβριο του 1847 ο Στέ-

 
46 Novaković, ό.π., 438, αρ. 2.418. 
47 AS, MPs, F -IX, 1641/63· AS, MPs, F -IX, 10149/63.  
48 Živeti u Beogradu, 14, 319, όπου δημοσιεύεται αυτούσια η αίτηση. 
49 Beogradski stranci, 58. 
50 Beogradski stranci, 58. 
51 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 46. 
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φανος προέτρεψε τον Ιωάννη να στείλει βιβλία για την Ελληνική Βι-

βλιοθήκη.52 Διατέλεσε μέλος της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρεί-

ας τουλάχιστον από το 1860 και μέχρι το τέλος της ζωής του.53 Ήδη 

από το 1859, ο Στέφανος εκλέχθηκε γραμματεύς της εταιρείας, θητεία 

που διήρκησε αδιαλείπτως μέχρι το 1894. 

Το 1863 το όνομα του Ιωάννη βρίσκεται μεταξύ των χορηγών για 

τις ανασκαφές που θα πραγματοποιήσει η Αρχαιολογική Εταιρεία στο 

θέατρο του Διονύσου.54 Μετά τον θάνατό του, άφησε στη διαθήκη 

του κληροδότημα για την εταιρεία το ποσό των εκατό καισαροβασιλι-

κών φλωρίων,55 ενώ για το Πανεπιστήμιο των Αθηνών άφησε κληρο-

δότημα το ποσό των διακοσίων καισαροβασιλικών φλωρίων.56 

Τα παιδιά του Ιωάννη Κουμανούδη, Ανδρέας και Δημήτριος, α-

σχολήθηκαν και αυτοί με τη σειρά τους με την ελληνική κοινότητα 

και τη διάδοση του ελληνισμού στο Βελιγράδι, ιδιαίτερα ο Ανδρέας, ο 

οποίος, μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε και με τη συγγραφή. Το 1870 εκ-

δόθηκε ένα ιστορικό λεξικό στο οποίο, εκτός των άλλων, συμπερι-

λαμβάνονται και βιογραφικά στοιχεία σημαντικών προσωπικοτήτων 

όλων των εθνών «από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι τις μέρες μας», ό-

πως αναφέρεται.57 

 
52 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 89, 171.  
53 Γενική συνέλευσις των μελών της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας (Αθήναι: Ιω. 

Αγγελοπούλου, 1861), 4· Γενική Συνέλευσις των μελών της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 

Εταιρίας (Αθήναι: Π.Β. Μωραϊτίνη, 1861), 33· Δύω Γενικαί Συνελεύσεις των Εταίρων 

της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας (Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, 1862), 17· 

Δύω Γενικαί Συνελεύσεις των Εταίρων της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας (Αθή-

ναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, 1864), 18· Δύω Γενικαί Συνελεύσεις των Εταίρων της εν 

Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας (Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, 1866), 15. 
54 Δύω Γενικαί Συνελεύσεις (1864), 18. 
55 Δύω Γενικαί Συνελεύσεις των εταίρων της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας. 

Συγκροτηθείσαι την 8 και την 29 Ιουνίου 1869 (Αθήναι: Ιω. Αγγελοπούλου, 1869), 6, 12. 
56 Λόγος εκφωνηθείς την ΚΔ΄ Νοεμβρίου 1868, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως 

των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου/Υπό του Πρυτάνεως Θεοδώρου Γ. Ορ-

φανίδου (Αθήνησι: Τύποις Α. Κτενά και Σούτσα, 1868), 35-36· Πανδώρα 473 (1 Δε-

κεμβρίου 1869): 326-327, 331. 
57 Andrija Jovan Kumanudi, Rečnik istorije i zemljopisa, sadržavajući kratku 

istoriju, Fizičnu i političnu geografiju, život znamenitih lica sviju naroda od 

najstarijih pa do naših vremena. Čast I. A-B (Λεξικό ιστορικό και γεωγραφικό, που 

περιέχει σύντομη ιστορική, φυσική και πολιτική γεωγραφία, βίους διάσημων αν-



 

 

 

 

 

 

 

 
Γεώργιος Μ. Κλοκίδης  59 

To δεύτερο βιβλίο του εκδόθηκε το 1874 και έχει τίτλο Jelada i 

Jelini.58 Στον πρόλογο ο Κουμανούδης μας εξηγεί τον λόγο για τον 

οποίο έγραψε το βιβλίο: «Ο αξιότιμος αναγνώστης θα βρει σ’ αυτό το 

έργο ό,τι του είναι απαραίτητο να ξέρει για την Ελλάδα, την εξέλιξή 

της, την οικονομία της, τα κρατικά έσοδα και έξοδα, και τελικά τις 

στρατιωτικές τις δυνάμεις», ενώ σε άλλο σημείο γράφει: «Οι Έλληνες 

με θλιμμένη καρδιά βλέπουν τα πολλά αδέλφια τους, που αναστενά-

ζουν ακόμα κάτω από το βαρύ τουρκικό ζυγό…». Πρόκειται για ένα 

πολύτιμο βιβλίο, το οποίο περιέχει συστηματική καταγραφή και περι-

γραφή της Ελλάδας εκείνης της περιόδου, και μάλιστα στη σερβική 

γλώσσα. 

Στα τέλη του 1907 εκδόθηκε ένα ακόμη βιβλίο του με τίτλο Srbija 

i Grčka u XIX veku.59 Στο βιβλίο αυτό ο Κουμανούδης μετέφρασε 

πρωτότυπα έγγραφα από τα έργα του Ιωάννη Φιλήμονος Δοκίμιον ι-

στορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας και Δοκίμιον ιστορικόν περί της 

Eλληνικής Eπαναστάσεως, στα οποία διαφαίνονται οι σχέσεις του Κα-

ραγιώργη και του Μίλος Ομπρένοβιτς με τους Έλληνες επαναστάτες, 

και ιδιαίτερα με την οικογένεια Υψηλάντη, από την έναρξη της πρώ-

της σερβικής επανάστασης (1804) μέχρι και την έναρξη της ελληνικής 

(1821).60 

 
θρώπων όλων των εθνών από την παλαιότερη έως τη σημερινή εποχή. Μέρος Ι. Α-

Β) (Beograd: Štamparija Nikole Stefanovića, 1870). 
58 A.J. Kumanudi, Jelada i Jelini. Putopis–Statistika–Administracija–Politička, 

religiozna i vojna organizacija–Ustav–Izvod iz istorije Jelina od godine 1821 pa do 

danas. Čast prva (Η Ελλάδα και οι Έλληνες. Οδοιπορικό–Στατιστική–Διοίκηση–

Πολιτική, θρησκευτική και στρατιωτική οργάνωση–Σύνταγμα–Ερανισμός από την 

ιστορία των Ελλήνων από το έτος 1821 μέχρι σήμερα. Μέρος πρώτο), (Beograd: 

Štamparija N. Stefanovića i Družine, 1874). 
59 A.J. Kumanudi, Srbija i Grčka u XIX veku. Sv. I. Odnosi Karađorđevi i Miloševi 

sa Grcima 1804-1821 (Η Σερβία και η Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. Τεύχος Ι. Oι 

σχέσεις του Καραγιώργη και του Μίλος με τους Έλληνες 1804-1821) (Beograd: 

Štamparija Ace M. Stanojevića, 1907). 
60 Το βιβλίο αποτελεί ανάτυπο του περιοδικού Delo, όπου νωρίτερα το ίδιο έτος ο 

Κουμανούδης είχε δημοσιεύσει τα έγγραφα σε δύο συνέχειες. Βλ. αναλυτικά, A.J. 

Kumanudi, Srbija i Grčka u XIX veku. Odnosi Karađorđevi i Miloševi sa Grcima 

1804-1821. Prevod grčkih dokumenata iz Filimonove istorije grčkog, Delo, list za 

nauku, književnost i društveni život, knj. 44, sv. 1 (1907), 9-33, knj. 44, sv. 2 

(1907), 174-190. 
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Το 1891, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Χαριλάου Τρικούπη 

στο Βελιγράδι, οι αδελφοί Ανδρέας και Δημήτριος Κουμανούδης δια-

δραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ανδρέας μετέβη στον σιδηρο-

δρομικό σταθμό του Σεμλίνου, στον οποίο είχε φτάσει ο Τρικούπης 

από τη Βουδαπέστη, για να τον συνοδεύσει στο Βελιγράδι, όπου τον 

φιλοξένησε το πρώτο βράδυ στην κατοικία του. Κατά τη διαμονή του 

Τρικούπη στο Βελιγράδι, οι αδελφοί Κουμανούδη παρέθεσαν προς 

τιμήν του τρία γεύματα, στα οποία παρακάθισαν υπουργοί, πρώην 

πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων και η ελίτ του Βελιγραδίου.61 

Νωρίτερα, το καλοκαίρι του 1876, ο Ανδρέας Κουμανούδης ακο-

λούθησε τα χνάρια του πατέρα του και προσέφερε τις υπηρεσίες του 

στη σερβική ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα, κατά την έναρξη του πρώτου 

σερβοτουρκικού πολέμου το 1876, η Σερβία αντιμετώπιζε δυσκολίες, 

κάτι που οδήγησε την κυβέρνησή της να αποστείλει τους Κουμανού-

δη και Firmilijan Dražić στην Αθήνα για συνομιλίες με την ελληνική 

κυβέρνηση και το ενδεχόμενο υπογραφής μιας νέας ελληνοσερβικής 

συμμαχίας. Μέσα από τις επιστολές του προς τον πρωθυπουργό της 

Σερβίας Jovan Ristić, ο Κουμανούδης σκιαγραφεί την πολιτική κατά-

σταση που βρήκε στην ελληνική πρωτεύουσα, ενώ παράλληλα τον 

ενημερώνει για τη γνώμη που αποκόμισε για τα πρόσωπα που σχετί-

ζονται με τις ελληνοσερβικές σχέσεις.62 Επίσης, θα πρέπει να επιση-

μανθεί ότι ο Ανδρέας Κουμανούδης εργάστηκε ως γραμματέας στο 

ελληνικό προξενείο του Βελιγραδίου, όπως επίσης και ως εμπορικός 

πράκτορας του κράτους της Σερβίας στην Αθήνα.63 

Για τα υπόλοιπα παιδιά του Ιωάννη Κουμανούδη, μαθαίνουμε ότι η 

Κατερίνα παντρεύτηκε τον υπουργό Παύλο Στάνισιτς και μαζί απέ-

κτησαν μία κόρη, την Όλγα, η οποία παντρεύτηκε τον γιατρό των α-

νακτόρων Edvard Mihl.64 Για τη Μίλκα γνωρίζουμε ότι το 1875 μαζί 

με την Bosa Lešjanin, κατά τη διάρκεια του κονσέρτου για βιολί που 

έδινε ο δεκαπεντάχρονος Bogdan Popović, του παρέδωσαν πάνω στη 

 
61 Περί Χαριλάου Τρικούπη, εκ δημοσιευμάτων από του Μαΐου 1884, εν είδει ημερο-

λογίου, ΣΤ΄ (Αθήναι: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910), 460-461, 497-498, 505. 
62 Terzić, ό.π., 193-194. 
63 Terzić, ό.π., 431· Dimitrije Đorđević, Carinski rat Austro-Ugarske i Srbije 1906-

1911 (Ο τελωνειακός πόλεμος της Αυστροουγγαρίας και της Σερβίας 1906-1911) 

(Beograd: Istorijski institut, 1962), 489, 717. 
64 Beogradski stranci, 58. 
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σκηνή ένα πανάκριβο βιολί που αγόρασαν από τη Βιέννη, από έναν 

παλιό τεχνίτη, κάτι που προκάλεσε τις έντονες επευφημίες του κοι-

νού.65 Η μικρότερη Μίλεβα δεν παντρεύτηκε και ζούσε με τη μητέρα 

της Χρυσάνθη. Κληρονόμησε το μεγαλοπρεπές κτήριο στην οδό Knez 

Mihailova 50.66 

Όσον αφορά τον δεύτερο γιο του Αθανασίου και της Δέσποινας 

Κουμανούδη, τον Στέφανο, θα ασχοληθούμε κυρίως με πληροφορίες 

που διαθέτουμε από τη διαμονή του στο Βελιγράδι και τη σχέση του 

με τη Σερβία. Γνωρίζουμε ότι έζησε στην πόλη από το 1826, όταν η 

οικογένειά του μετοίκησε στο Βελιγράδι, μέχρι το 1832. Στη συνέ-

χεια, μετέβη στη Σιλίστρια, όπου ζούσε ο αδελφός της μητέρας του Γ. 

Καραμούζης, ο οποίος ήταν δήμαρχος της πόλης. Βρέθηκε για σπου-

δές στο Μόναχο, το Βερολίνο και το Παρίσι από το 1835 μέχρι τον 

Απρίλιο του 1844, οπότε επέστρεψε στην οικογένειά του στο Βελι-

γράδι, όπου παρέμεινε για τους επόμενους δεκαέξι μήνες, τους τελευ-

ταίους που έζησε στο Βελιγράδι.67 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη, ο Στέφανος μας 

παραθέτει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά 

του. Στα μέσα Μαΐου του 1845 γράφει ότι στις 27 Μαρτίου 1845 ε-

νταφιάστηκε η γιαγιά του Αικατερίνη, η οποία ζούσε στο Βελιγράδι 

τουλάχιστον από το 1835. Την ίδια ημέρα έγινε η ανακομιδή των ο-

στών της αδελφής του Πολυξένης, που απεβίωσε μαζί με τον αδελφό 

τους Κομιανό το 1841 από ιλαρά, ενώ και ο άλλος του αδελφός, ο 

Κωνσταντίνος, μόλις είχε συνέλθει από την ασθένεια.68 Αναφέρει, ε-

πίσης, ότι στις 27 Απριλίου 1845 τυπώθηκε το πρώτο του βιβλίο με 

τίτλο Πού σπεύδει η τέχνη των Ελλήνων την σήμερον, το οποίο όμως 

 
65 Vojin Rakić, Bogdan Popović, iz razgovora i sećanja davnih (Μπόγκταν Πόπο-

βιτς, από συνομιλίες και αναμνήσεις του παρελθόντος) (Beograd: Biblioteka grada 

Beograda, 2004), 37.  
66 Beogradski stranci, 58. 
67 Popović, Putovanje, 306· Mατθαίου, ό.π., 17-23· Κουμανούδη, Ανέκδοτα, 22· 

Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 12, 211· Μητσού, ό.π., 353. 
68 Κουμανούδη, Ανέκδοτα, 178, 228, 232. 
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του δόθηκε για διόρθωση, ενώ εκδόθηκε τελικά στις 17 Μαΐου με δα-

πάνη του αδελφού του Ιωάννη.69 

Στις 20 Μαΐου του 1845, γραφεί ότι στο σπίτι των γονέων του, με 

τους οποίους μένει, έχουν τρεις υπηρέτες, ενώ ο αδελφός του Ιωάννης 

είναι πέμπτος στην τάξη των πλουσίων της Σερβίας, όντας ιδιοκτήτης 

πολλών οικιών και εργαστηρίων.70 Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι 

το 1845 ο Ιωάννης βρισκόταν μόλις στο πρώτο έτος της πολύχρονης 

θητείας του ως Τραπεζίτης του Κράτους της Σερβίας και ουσιαστικά 

στο ξεκίνημα των δικών του πολυσχιδών οικονομικών δραστηριοτή-

των, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά τη δεκαετία του 1850 και κορυφώ-

θηκαν την αμέσως επόμενη δεκαετία.  

Ο Στέφανος στο Βελιγράδι ασχολήθηκε με μεταφράσεις φιλοσοφι-

κών και κοινωνικών έργων από τα γερμανικά και τα γαλλικά, με την 

ανάγνωση βιβλίων καθώς και με τη συγγραφή και τη σύνθεση ποιη-

μάτων, τα οποία επρόκειτο να δημοσιεύσει αργότερα.71 Τον Μάιο του 

1845, ο Στέφανος αγόρασε με οκτώ γρόσια το βιβλίο του Κυρίδου για 

την εκμάθηση της ελληνικής και σερβικής γλώσσας. Το όνομά του, 

μάλιστα, βρίσκεται στον κατάλογο των συνδρομητών του βιβλίου.72 

Για τον Γεώργιο Κυρίδη γνωρίζουμε ότι καταγόταν από την Κοζάνη 

και διατέλεσε για επτά χρόνια δάσκαλος σε ελληνικά σχολεία του Βε-

λιγραδίου.73 

Η οικογένεια του Στεφάνου τον προέτρεψε να παραμείνει στο Βε-

λιγράδι και να εργαστεί με τον αδελφό του, από τον οποίο, όπως γρά-

 
69 Κουμανούδη, Ανέκδοτα, 178· Σ[τέφανος] Α. Κ[ουμανούδης], Πού σπεύδει η τέχνη 

των Ελλήνων την σήμερον (Βελιγράδι: Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1845), Δαπά-

νη Ιωάννου Α. Κουμανούδη. 
70 Κουμανούδη, Ανέκδοτα, 179. 
71 Κουμανούδη, Ανέκδοτα, 178-182. 
72 Κουμανούδη, Ανέκδοτα, 180. Ο ελληνικός τίτλος του έχει ως εξής: Χειραγωγία εις 

την ταχείαν και εύκολον μάθησιν της γραικικής και σερβικής γλώσσης υπό Γεωργίου 

Κυρίδου και Ευθυμίου Αβραμοβίκι (Εν Βελιγραδίω: Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 

1845). Βλ. σχετικά, Novaković, ό.π., 267, αρ. 1362. 
73 AS, MPs, F-I, 12/49. Ο Κυρίδης σε αναφορά του προς το Υπουργείο Παιδείας, 

στις 5 Ιανουαρίου 1849, επισημαίνει ότι εργάζεται ως δάσκαλος στο Βελιγράδι ήδη 

επτά έτη, εκ των οποίων πέντε σε ιδιωτικό ελληνικό σχολείο και δύο στο κοινοτικό. 

Γνωρίζει επίσης αρκετά καλά τα γερμανικά και τα γαλλικά. 
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φει, θα λάμβανε ετήσιο μισθό τουλάχιστον εξακόσια φιορίνια.74 Είχε 

όμως μεγάλη επιθυμία να εγκατασταθεί στην Αθήνα και η οικογένειά 

του δεν του στάθηκε εμπόδιο. Από το Βελιγράδι αναχώρησε στις 10 

Αυγούστου 1845. Στην προκυμαία τον αποχαιρέτησε η οικογένειά 

του, ενώ αναφέρει πως αφήνει πίσω του είκοσι τρεις τουλάχιστον 

συγγενείς, κοντινούς και μακρινούς.75 Στην Αθήνα έφτασε στις αρχές 

Σεπτεμβρίου,76 όπου τα πρώτα χρόνια στηριζόταν στην οικονομική 

βοήθεια του αδελφού του Ιωάννη, ο οποίος συνέχισε να τον στηρίζει 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιωάννης 

τον παρότρυνε να οργανώσει τις σπουδές του, όπως εκείνος έκρινε, 

αδιαφορώντας για το μέγεθος της δαπάνης.77 

Το 1851 εκδόθηκε το έργο του Στράτις Καλοπίχειρος, το οποίο α-

φιέρωσε στον αδελφό του Ιωάννη γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τω 

αδελφώ Ιωάννη ιερόν».78 Νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου 1850, ο αδελ-

φός του Κωνσταντίνος είχε αναχωρήσει από την Αθήνα για το Βελι-

γράδι, με τον οποίο έστειλε είκοσι χάλκινα ελληνικά νομίσματα στην 

Εθνική Συλλογή του Βελιγραδίου.79 Ο Κουμανούδης ασχολήθηκε, 

επίσης, με τη μετάφραση σερβικών δημοτικών τραγουδιών, τα οποία 

δημοσιεύθηκαν το 1865 στο περιοδικό Χρυσαλλίς.80 Για την προσφο-

ρά του στα γράμματα ανακηρύχθηκε, στις 22 Νοεμβρίου 1881, αντε-

πιστέλλον μέλος της Σερβικής Ακαδημαϊκής Εταιρείας και, στις 15 

Νοεμβρίου 1892, επίτιμο μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών 

και Τεχνών.81 

 
74 Ο ίδιος κάνει τη μετατροπή και αναφέρει ότι αντιστοιχούν σε 7.200 γρόσια. Βλ. 

Κουμανούδη, Ανέκδοτα, 179. 
75 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 12-13. 
76 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 32-33. 
77 Κουμανούδη, Ανέκδοτα, 22, 233· Mατθαίου, ό.π., 27. 
78 Στεφάνου Αθ. Κουμανούδη, Στράτις Καλοπίχειρος (Αθήναι: Κ. Αντωνιάδου, 

1851). Όπως φαίνεται και αυτό το βιβλίο του Κουμανούδη εκδόθηκε με δαπάνη του 

αδελφού του Ιωάννη. 
79 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 115. 
80 Ο Κουμανούδης δημοσίευσε στο περιοδικό συνολικά 15 δημοτικά τραγούδια. Βλ. 

Χρυσαλλίς 52 (28-02-1865): τ. Γ΄, 109-111. Τέσσερα από τα δημοτικά τραγούδια 

αναδημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Μπουκέτο 478 (30-04-1933): τ. 10, 565. 
81 Ljubomir Nikić–Gordana Žujović–Gordana Radojčić-Kostić, Građa za Biografski 

rečnik članova društva srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva i Srpske 

kraljevske akademije 1841-1947 (Υλικό για το βιογραφικό λεξικό των μελών της 
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Παράλληλα, ο Στέφανος Κουμανούδης φιλοξενούσε στο σπίτι του 

στην Αθήνα μέλη της οικογένειας του από το Βελιγράδι. Εκτός από 

τον αδελφό του Κωνσταντίνο, και ο εξάδελφος του Δημήτριος Κου-

μανούδης, για τον οποίο γίνεται αναφορά παρακάτω, ήλθε στην Αθή-

να, στις 18 Ιουλίου 1846, για να σπουδάσει και διέμεινε στο σπίτι του 

Στεφάνου.82 Στις 26 Οκτωβρίου 1847, η μητέρα του Δημητρίου έστει-

λε γράμμα στον Στέφανο και τον προέτρεψε να μην σπουδάζει ο γιος 

της μόνο λατινικά.83 Η τελευταία μνεία στο ημερολόγιο του Στεφάνου 

για την παραμονή του Δημητρίου στην Αθήνα είναι στις 7 Αυγούστου 

1849, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνέχισε να σπουδάζει στην 

Αθήνα.84 Για σπουδές στην Αθήνα ήλθε το 1861 και ο ανιψιός του 

Ανδρέας, γιος του Ιωάννη, ο οποίος παρέμεινε τουλάχιστον μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 1864.85 

 

Γεώργιος Κουμανούδης 

 

Για τον δεύτερο γιο του Δημητρίου και της Αικατερίνης, τον Γεώργιο, 

γνωρίζουμε ότι απέκτησε πέντε γιους. Τον Δημήτριο, τον Αθανάσιο, 

τον Κουμανούδη (όνομα), τον Αλέξανδρο και τον Γεώργιο. Στο επάγ-

γελμα ήταν αρτοποιός και ζαχαροπλάστης. Άνοιξε αρτοποιείο, το ο-

ποίο βρισκόταν στα μεγάλα σκαλοπάτια (velike stepenice), που οδη-

γούσαν στο λιμάνι, και στο τελωνείο που βρισκόταν δίπλα στον ποτα-

μό Σάβο. Το κατάστημα βρισκόταν στην αρχή της σκάλας, δίπλα στο 

ξενοδοχείο Νacional. Αρχικά, υπήρχε εκεί το παλαιό κτήριο, στο ισό-

γειο του οποίου ο Γεώργιος είχε το κατάστημα ενώ στον όροφο κα-

τοικούσε με την οικογένειά του.86 

Αποκόμισε μεγάλα οικονομικά κέρδη και έκανε περιουσία. Όπως 

γράφει ο ανιψιός του Στέφανος, ήταν από τους διακεκριμένους εμπό-

 
εταιρείας σερβικής λογοτεχνίας, της Σερβικής Ακαδημαϊκής Εταιρείας και της Σερ-

βικής Βασιλικής Ακαδημίας 1841-1947) (Beograd: Srpska akademija nauka i umet-

nosti, 2008), 160. 
82 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 51-52. 
83 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 88. 
84 Κουμανούδη, Ημερολόγιον, 109. 
85 Mατθαίου, ό.π., 26 και σημ. 32. 
86 Beogradski stranci, 58. 
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ρους του Βελιγραδίου.87 Αυτό του επέτρεψε να γκρεμίσει αργότερα το 

παλαιό κτήριο και να κτίσει στη θέση του καινούργιο, το οποίο σώζε-

ται μέχρι σήμερα.88 Το αρτοποιείο είχε γίνει στέκι και στα σκαλοπά-

τια που υπήρχαν μπροστά από το κατάστημα μαζευόταν κόσμος από 

νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, μεταξύ των οποίων και οι ψαρά-

δες, οι ναυτικοί και οι ταξιδιώτες που πήγαιναν απέναντι στο Σεμλίνο. 

Ο Γεώργιος άνοιξε, επίσης, αρτοποιείο–ζαχαροπλαστείο και στην πε-

ριοχή Zerek,89 το οποίο αργότερα ανέλαβε ο γιος του Δημήτριος.90 

Για τον Γεώργιο γνωρίζουμε ότι απεβίωσε το 1846.91 

Ο γιος του Δημήτριος σπούδασε στην Αθήνα, όπου τον φιλοξένησε 

ο εξάδελφός του Στέφανος, και νομική στη Βιέννη, όπου γνώρισε τη 

μετέπειτα σύζυγό του Ερμίνα Γκρούμπερ.92 Ο Δημήτριος, στον κατά-

λογο του 1854, στον οποίο δημοσιεύονταν τα ονόματα όσων ήταν ι-

διοκτήτες αμαξών στο Βελιγράδι, αναγράφεται ως κάτοχος μίας άμα-

ξας και ως επάγγελμα αναφέρεται ότι είναι ζαχαροπλάστης.93 Το 

1861, το όνομά του περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μελών της 

συντεχνίας των παντοπωλών.94 

Το 1862, αναφέρεται ως ιδιοκτήτης δύο κτηρίων στην περιοχή 

Zerek,95 ενώ κατοικούσε στο μοναδικό διώροφο κτήριο κτισμένο με 

τούβλα που υπήρχε εκείνη την περίοδο στην περιοχή αυτή.96 Το ισό-

γειο το χρησιμοποιούσε για τις οικονομικές του δραστηριότητες, ενώ 

στους ορόφους κατοικούσε με την οικογένειά του. Το κτήριο βρίσκο-

νταν στην οδό Kralja Petra 56. Σήμερα δεν σώζεται και στη θέση του 

βρίσκεται τo ξενοδοχείο Rojal.97 Επίσης, το 1875 αναφέρεται ως τα-

 
87 Κουμανούδη, Ανέκδοτα, 179. 
88 Beogradski stranci, 58. 
89 Popović, Putovanje, 306. 
90 Peruničić, ό.π., αρ. εγγρ. 159, 311. 
91 Kostić, ό.π., 180. 
92 Beogradski stranci, 58. 
93 Peruničić, ό.π., αρ. εγγρ. 159, 311. 
94 Peruničić, ό.π., αρ. εγγρ. 192, 465. 
95 Peruničić, ό.π., αρ. εγγρ. 195, 475. 
96 Δεν αποκλείεται να γκρέμισε τα δύο κτήρια και στη θέση τους να κατασκεύασε το 

καινούργιο διώροφο κτήριο. 
97 Beogradski stranci, 58-59. 
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κτικό μέλος του Εμπορικού Δικαστηρίου του Βελιγραδίου, ενώ ως 

προς το επάγγελμα σημειώνεται ότι είναι έμπορος.98 

Ο Δημήτριος ασχολήθηκε και με τον τραπεζικό τομέα. Κατά το 

1870 συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση και ίδρυση της δεύτερης 

τράπεζας στην ιστορία της Σερβίας. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του πι-

στωτικού ιδρύματος Beogradski Kreditni Zavod και μέλος του διοικη-

τικού συμβουλίου.99 Η τράπεζα αυτή έθεσε τα θεμέλια και έπαιξε κα-

θοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

Σερβίας, καθώς η πρώτη τράπεζα γρήγορα κατέρρευσε, με τη διάρ-

κεια ζωής της να μην ξεπερνά τα δύο χρόνια.100 

Ο Δημήτριος Κουμανούδης με την Ερμίνα απέκτησαν δύο γιους, 

τον Αχιλλέα και τον Κωνσταντίνο. Ο Δημήτριος απεβίωσε ξαφνικά το 

1886, ενώ το ίδιο έτος απεβίωσε και η σύζυγός του Ερμίνα από φυμα-

τίωση. Στην παιδική του ηλικία απεβίωσε και ο γιος τους Αχιλλέας.101 

Για τον Αθανάσιο και τον Αλέξανδρο Κουμανούδη γνωρίζουμε ότι 

μετά τον θάνατο του αδελφού τους Δημητρίου και της συζύγου του 

Ερμίνας, ανέλαβαν την κηδεμονία του δωδεκάχρονου Κωνσταντίνου, 

τον οποίο, αφού τελείωσε το σχολείο, τον έστειλαν να σπουδάσει στη 

Σορβόννη.102 Επίσης, το 1870 άνοιξαν κατάστημα στο οποίο πουλού-

σαν ξυλεία για κατασκευές κτηρίων,103 ενώ από το 1880 ξεκίνησαν 

και την πώληση καυσόξυλων.104 Το κατάστημα το διατήρησαν σίγου-

ρα μέχρι το 1901, καθώς εμφανίζεται στον εμπορικό και επαγγελμα-
 

98 Živeti u Beogradu, τ. 4 (Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 2006), 215-216. 
99 Beogradski Kreditni Ζavod, Pravila Beogradskog Kreditnog Zavoda (Κανονισμός 

του Πιστωτικού Ιδρύματος Βελιγραδίου) (Beograd: Štamparija Nikole Stefanovića, 

1870), 28. 
100 Andrej Mitrović, Strane banke u Srbiji 1878-1914 (Ξένες τράπεζες στη Σερβία 

1878-1914) (Beograd: Stubovi culture, 2004), 33· Vesna Aleksić, “Sprega države i 

privatnih akcionarskih banaka u Srbiji do Drugog svetskog rata–primer Beograd-

skog kreditnog zavoda A.D.” (Η σύζευξη του κράτους και των ιδιωτικών μετοχικών 

τραπεζών στη Σερβία μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο–Το παράδειγμα του 

πιστωτικού ιδρύματος Βελιγραδίου A.D.), Bankarstvo 41, no. 5 (2012): 56-73.  
101 Beogradski stranci, 58-59. 
102 Beogradski stranci, 58-59. 
103 Trgovinsko–zanatlijski šematizam Kraljevine Srbije po zvaničnim i službenim 

podacima 1900-1901 (Εμπορικός και επαγγελματικός οδηγός του Βασιλείου της 

Σερβίας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών 1900-1901) (Beograd: Sv. 

R. Hristić, 1899), 95. 
104 Trgovinsko–zanatlijski, 96. 
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τικό κατάλογο του ίδιου έτους.105 Στον ίδιο κατάλογο του έτους 1905, 

ο Αλέξανδρος εμφανίζεται ως εξαγωγέας προϊόντων γης.106 Οι δύο 

αδελφοί ήταν, επίσης, ιδιοκτήτες των ποταμόπλοιων Αχιλλέας και 

Σλαβονία.107  

Ο προαναφερόμενος Κωνσταντίνος Κουμανούδης υπήρξε μία πο-

λυσχιδής και πολυδιάστατη προσωπικότητα. Γεννήθηκε και απεβίωσε 

στο Βελιγράδι (1874-1962). Σπούδασε στη Σορβόννη, όπου έκανε και 

το διδακτορικό του στη νομική επιστήμη. Στη συνέχεια διατέλεσε κα-

θηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, 

όπου δίδαξε κυρίως διοικητικό δίκαιο. Ήταν πολιτικός φιλόσοφος και 

συγγραφέας πολλών άρθρων, μελετών και βιβλίων σχετικών με την 

επιστήμη του, όπως επίσης και σχετικών με την οικονομία, την ιστο-

ρία, την πολιτική, τη διπλωματία, τη φιλοσοφία κ.λπ.108 

Παντρεύτηκε τη Milica Jovanović (1878-1950)109 και αρχικά έμει-

ναν σε ένα σπίτι που κληρονόμησε η σύζυγός του. Αργότερα, μπρο-

στά από το σπίτι, ο Κωνσταντίνος κατασκεύασε καινούργια τετραώ-

ροφη κατοικία στην οδό Resavska 35. Ανεγέρθηκε κατά την περίοδο 

1914-1923, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Đura Bajalović. Το κτήριο μέ-

χρι τα τέλη του 1914 ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του ολοκληρωμένο, 

όμως, λόγω της έναρξης του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, οι εργασίες 

διακόπηκαν και τα περισσότερα σχέδια καταστράφηκαν. Μετά το τέ-

λος του πολέμου ξεκίνησαν εκ νέου οι εργασίες με νέα σχέδια των 

αρχιτεκτόνων Milivoj Smiljanić και Petar Rancić. Οι εργασίες ολο-

κληρώθηκαν οριστικά το 1923. Το κτήριο είναι κτισμένο σε ακαδημα-

ϊκό στιλ, στο οποίο έχουν προστεθεί στοιχεία του ρομαντισμού.110 

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Κωνσταντίνος ασχολήθηκε με 

την πολιτική. Το 1919, υπήρξε ένα από τα έξι ιδρυτικά μέλη του δη-

 
105 Trgovinsko–zanatlijski. 
106 Trgovačko–zanatlijski šematizam 1905, 17. 
107 Trgovačko–zanatlijski šematizam 1905, 30· Peruničić, ό.π., αρ. εγγρ. 288, 1000. 
108 Αναλυτικό βιογραφικό για τον Κωνσταντίνο Κουμανούδη, βλ. Dimitrije Boarov, 

Apostoli srpskih finansija (Οι απόστολοι της σερβικής οικονομίας) (Beograd: 

Stubovi culture, 1997), 209-229. Ειδικότερα για το συγγραφικό του έργο, βλ. Srpska 

bibliografija, knjige 1868-1944, knjiga 9 (Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 

1993), 237-238. 
109 Papadrianos, ό.π., 124· Beogradski stranci, 59. 
110 Beogradski stranci, 59. 
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μοκρατικού κόμματος,111 ενός εκ των δύο κομμάτων που καθόριζαν 

τις πολιτικές εξελίξεις στο νεοσυσταθέν Βασίλειο των Σέρβων, Κροα-

τών και Σλοβένων, που αργότερα μετονομάστηκε σε Βασίλειο της 

Γιουγκοσλαβίας και στο οποίο ο Κουμανούδης διατέλεσε Πρόεδρος 

του Κοινοβουλίου. Διατέλεσε, επίσης, κατ’ επανάληψη βουλευτής και 

υπουργός εσωτερικών, οικονομικών, παιδείας, υποδομών, εμπορίου 

και βιομηχανίας, δασών και ορυκτού πλούτου, ταχυδρομείων και τη-

λεγραφείων και άνευ χαρτοφυλακίου.112 Δήμαρχος Βελιγραδίου δια-

τέλεσε από τον Αύγουστο του 1926 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1929. 

Οι δημοτικές εκλογές του 1926 έμελλε να είναι οι τελευταίες και ο 

Κουμανούδης ο τελευταίος αιρετός δήμαρχος του Βελιγραδίου.113 

Έκτοτε, οι δήμαρχοι διορίζονταν από τον ίδιο τον βασιλιά. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Κουμανούδης ασχολήθηκε ι-

διαίτερα με τα καθημερινές ανάγκες που αντιμετώπιζε ο πολίτης. Με 

νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις, βελτίωσε το οξύ πρόβλημα με τη 

συγκοινωνία που αντιμετώπιζε η πόλη. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη 

δημόσια τάξη και ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους, 

ενώ παράλληλα φρόντισε για τη δημόσια υγεία και τη διατήρηση της 

καθαριότητας σε όλους τους δημόσιους χώρους του δήμου. Όλα αυτά 

τα μέτρα συνέτειναν στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των 

 
111 http://static.170.106.9.176.clients.your-server.de/istorija/koreni-ds 
112 Ko je ko u Jugoslaviji (Ποιος είναι ποιος στη Γιουγκοσλαβία) [Zagreb: Jugoslov-

enski godišnjak (Beograd) i Nova Evropa (Zagreb), 1928], 77· Branko Bogdanović, 

“Gradonačelnik kome je preseo ‘Pobednik’” (Ο Δήμαρχος που μετακίνησε τον ‘Νι-

κητή’), Politika (7-10-2018): 28-29. Pobednik=Νικητής. Πρόκειται για το άγαλμα 

ύψους 14 μέτρων που βρίσκεται στο φρούριο του Βελιγραδίου. Τα εγκαίνια για την 

τοποθέτησή του πραγματοποιηθήκαν το 1928 από τον δήμαρχο Βελιγραδίου Κων-

σταντίνο Κουμανούδη. 
113 Στις κρίσιμες εκλογές του 1926, ο Κουμανούδης κατέβηκε ως υποψήφιος του 

Δημοκρατικού Κόμματος. Ο κύριος αντίπαλος, το Ριζοσπαστικό Κόμμα, κατέβηκε 

διασπασμένο στις εκλογές. Τελικά, από τα 17.097 έγκυρα ψηφοδέλτια, ο Κουμα-

νούδης έλαβε 6.578 ψήφους, ο επίσημος υποψήφιος του Ριζοσπαστικού Κόμματος 

6.226 ψήφους, ο ανεπίσημος 2.473 ψήφους, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα έλαβαν λιγό-

τερες ψήφους. Βλ. αναλυτικά Dr Branislav Gligorijević, “Politički odnosi u Be-

ogradu u ХХ veku” (Οι πολιτικές σχέσεις στο Βελιγράδι τον 20ό αιώνα), στο Istorija 

Beograda (Ιστορία του Βελιγραδίου) (Beograd: Balkanološki institut SANU, 1995), 

343· Βλ. επίσης, MGB, Invent. br. I2/1, 648, του έτους 1926 [Predizborna agitacija 

pred opštinske izbore (Προεκλογική αναταραχή πριν τις δημοτικές εκλογές)]. 
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κατοίκων του Βελιγραδίου και στην απλοποίηση της καθημερινότη-

τάς τους.114 

Για την ιστορία της οικογένειας Κουμανούδη, ένα κεφάλαιο το ο-

ποίο δεν έχει φωτιστεί ιδιαίτερα μέχρι σήμερα, λόγω της έλλειψης πη-

γών, είναι η Δημοκρατική Ανατολική Ομοσπονδία (ΔΑΟ). Η εταιρεία 

είχε ως κύριο στόχο της τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών 

που θα οδηγούσαν στη συγκρότηση της βαλκανικής ομοσπονδίας. Η 

ΔΑΟ διεπόταν από δημοκρατικές αρχές και είχε αντιμοναρχικό χαρα-

κτήρα, ενώ τα μέλη που τη συγκρότησαν ήταν επίλεκτα, από την ά-

ποψη του μορφωτικού τους επιπέδου, του χαρακτήρα τους και της 

κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκαν.115 Η δράση της ήταν μυστική, 

γεγονός που αποτέλεσε και τον λόγο έλλειψης εκτενών πληροφοριών 

για την εταιρεία. 

Από τις πληροφορίες που διαθέτουμε, γνωρίζουμε ότι η ΔΑΟ ιδρύ-

θηκε στο Βελιγράδι το 1865 από τον Ανδρέα Κουμανούδη, όπου κα-

ταρτίστηκε και το καταστατικό της σχέδιο.116 Αρχικά, οι απόψεις της 

εταιρείας προβάλλονταν μέσα από την εφημερίδα του Βελιγραδίου 

Vidov Dan.117 Tο 1869, ο Ανδρέας Κουμανούδης ξεκίνησε στη Γε-

νεύη την έκδοση της εφημερίδας La Confédération orientale. Η εφη-

μερίδα αυτή, η οποία είχε ως υπέρτιτλο τη φράση «Το παν για τον 

Λαό και από τον Λαό»,118 αποτέλεσε το επίσημο καθοδηγητικό όργα-

νο της ΔΑΟ. Στο Βελιγράδι υπεύθυνος για τη διανομή της εφημερίδας 

ήταν ο banquier Coumanoudy, δηλαδή ο τραπεζικός οίκος, καθώς ο 

Ιωάννης απεβίωσε στις 21 Οκτωβρίου 1866 και διάδοχοι της αυτο-

 
114 Branislav Božović, Beograd između dva svetska rata, Uprava grada Beograda 

1918-1941 (To Βελιγράδι μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων, Διοίκηση της πό-

λης του Βελιγραδίου 1918-1941), (Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 1995), 142· 

Marija Ilić-Agapova, Ilustrovana istorija Beograda (Εικονογραφημένη ιστορία του 

Βελιγραδίου) (Beograd: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, 1933), 443. 
115 Γερ. Π. Λυκιαρδόπουλος, «Ανατολική Ομοσπονδία», Δαναΐς, 35 (12 Νοεμβρίου 

1912). 
116 Λυκιαρδόπουλος, ό.π.· Παναγιώτης Νούτσος, «Ο Ρήγας μετά τον Ρήγα», στο 

Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Ρήγας. Για μια νέα ερευνητική συγκομιδή (Ιω-

άννινα: Δωδώνη, 1999), 80· Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου, Παναγιώτης Πανάς 

(1832-1896). Ένας ριζοσπάστης ρομαντικός (Αθήνα: Επικαιρότητα, 1987), 88-89. 
117 Εκδότης της εφημερίδας ήταν ο Σέρβος συγγραφέας Miloš Popović (1820-1879). 

Το περιοδικό κυκλοφόρησε από το 1861 μέχρι το 1876.  
118 Tout pour le peuple & par le peuple.  
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κρατορίας ήταν ο Ανδρέας με τον αδελφό του Δημήτριο. Στην Αθήνα 

υπεύθυνος για τη διανομή της ήταν ο prof à l’université, δηλαδή ο 

Στέφανος Κουμανούδης, ενώ και στη Σιστόβη (Svistov) ο υπεύθυνος 

διανομής ήταν μέλος της οικογένειας Κουμανούδη.119 

Η ΔΑΟ δραστηριοποιήθηκε στη Σερβία, στην Ελλάδα, στη Ρουμα-

νία, στην Τουρκία, και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 

φαίνεται να υπήρχαν επαφές και με κύκλους στη Βουλγαρία. Στην 

Αθήνα, το ελληνικό τμήμα, το οποίο πήρε το όνομά του από τον με-

γάλο εθνεγέρτη Ρήγα Φεραίο και ονομάστηκε Ρήγας, δημιουργήθηκε 

το 1868 με πρωτεργάτη τον Παναγιώτη Πανά.120 

Με το παρόν άρθρο επιχειρήθηκε μία αρχική προσέγγιση στη φη-

μισμένη ελληνική οικογένεια Κουμανούδη, η οποία έλκει την κατα-

γωγή της από την Τραπεζούντα του Πόντου και άφησε τα λαμπρά α-

ποτυπώματά της όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά, κυρίως, στη γειτονική, 

αδελφική χώρα της Σερβίας. Ωστόσο, με την οικογένεια Κουμανούδη 

θα ασχοληθούμε εκτενέστερα και πιο αναλυτικά σε μελλοντική μας 

μελέτη, αξιοποιώντας νέο υλικό που προέκυψε κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Κουμανούδη σε περίπατο 

μπροστά από το ξενοδοχείο Bristol 

 
119 Το μοναδικό σωζόμενο φύλλο της εφημερίδας φυλάσσεται στη Βρετανική Βι-

βλιοθήκη. La Confédération orientale, έτος Α΄, 16 (27-11-1869). 
120 Σταυροπούλου, ό.π., 89. 
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Η Δέσποινα Κουμανούδη διά χειρός 

του γιου της Στεφάνου 
Ιωάννης Κουμανούδης 

 

Στέφανος Κουμανούδης Η οικογένεια του Στεφάνου 
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Οι κόρες του Ιωάννη Κουμανούδη, 

Κατερίνα και Μίλεβα. Πάνω από 

τη Μίλεβα η κόρη της Κατερίνας, 

Όλγα, με τον σύζυγό της       

Edvard Mihl 

Η Ερμίνα Κουμανούδη, σύζυγος 

του Δημητρίου και μητέρα του 

Κωνσταντίνου Κουμανούδη 
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