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Κωδικός (οί) αναγνώρισης  03/20Θ 
Τίτλος    ΑΜΠΑΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
Χρονολογία (ες)  1902-1979 
Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (Ποσότητα, 

όγκος ή διαστάσεις) 

2 αρχειακά κουτιά 

Όνομα παραγωγού (ών)  Ιωάννης Αμπάζης (1905-1977), Μαρίτσα Αμπαζή 

(1920-1960), Γιώργος Κοιλάδης 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 

σημείωμα  
Ο Ιωάννης Αμπαζής γεννήθηκε στη Χίο τον 

Ιούνιο του 1905. Ο πατέρας του, Αντώνιος 

Κοτσάμπασης, που μετονομάσθηκε Αμπαζής, με 

καταγωγή από τη Μικρά Ασία, έμπορος το 

επάγγελμα, και η μητέρα του Θεοδώρα το γένος 

Αρακά, απέκτησαν επτά παιδιά, πέντε αγόρια και 

δύο κορίτσια. 

Ο Ιωάννης Αμπαζής τελείωσε το δημοτικό και το 

γυμνάσιο στη Χίο και αποφοίτησε από την 

Εμπορική Σχολή της Χίου. Από το 1926 ως το 

1927 υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό. Το 1937 

απέκτησε το δίπλωμα που πλοιάρχου 

ωκεανοπλοΐας 

Δούλεψε στη ναυτιλιακή εταιρία του Γιώργου 

Λιβανού και προήχθη ως πρώτος καπετάνιος. Ο 

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τον βρήκε στο Cardiff  

στην Ουαλία, όπου συνδέθηκε με την Ελισσάβετ 

(αγνώστων λοιπών στοιχείων) και απέκτησε το 

1946 την πρώτη του κόρη Θεοδώρα. Μετά το 

τέλος του ταξιδιού του, επέστρεψε στο Cardiff , 

όπου βρήκε σε ίδρυμα την μικρή του κόρη, της 

οποίας την κηδεμονία απέσπασε μετά από 

δικαστικό αγώνα, και έτσι κατάφερε να φέρει το 

παιδί στη Χίο. 

Το 1949 παντρεύτηκε την Μαρίτσα Κοιλάδη εκ 

Χίου με καταγωγή από τα Αλάτσατα της Μικράς 

Ασίας. Ο παππούς της ήταν ο τελευταίος ιερέας 

της Παναγίας των Αλατσάτων και ο πατέρας της, 

ο Γιώργος Κοιλάδης, απόφοιτος της σχολής της 

Χάλκης, όταν ήρθε πρόσφυγας στη Χίο, 

προσλήφθηκε ως καθηγητής στο παρθεναγωγείο 

της Χίου.   

Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε για τρία χρόνια στη Ν. 

Υόρκη, όπου τα αδέλφια του Ιωάννη είχαν μεγάλη 

εταιρία τροφοδοσίας πλοίων, «σιψάδικο», όπως 

λέγεται στη Χίο. Εκεί γεννήθηκαν τα δύο παιδιά 

τους, ο Αντώνης το 1950 και η Δέσποινα το 1952. 

Το 1953 επέστρεψαν για οικογενειακούς λόγους 
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στη Χίο, και απέκτησαν άλλα δύο παιδιά, την 

Αγγελική το 1954 και τον Γιώργο το 1956. 

Η Μαρίτσα Κοιλάδη πέθανε το 1960 σε ηλικία 40 

ετών. Δύο χρόνια μετά, το 1962, ο Ιωάννης 

παντρεύτηκε τη Μαρία Καβούλα από το Νεχώρι 

της Χίου η οποία μεγάλωσε με αγάπη και 

φροντίδα τα παιδιά του. 

Ο Ιωάννης συνέχισε να ταξιδεύει ανά τον κόσμο 

ως καπετάνιος στην εταιρία του Γιώργου Λιβανού 

αυξάνοντας την περιουσία του και βοηθώντας 

πολλούς Χιώτες να μπαρκάρουν και να 

σταδιοδρομήσουν. Έγινε μέτοχος στην εταιρία 

Λιβανού και ασχολήθηκε μαζί με άλλους 

καπετάνιους με τα ναυτιλιακά. Πέθανε το 1977. 

  
[πηγή βιογραφικού: Δέσποινα Μελετιάδη] 
 

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής   
Διαδικασία πρόσκτησης  Δωρεά  της κόρης του Ιωάννη Αμπαζή, Δέσποινας 

Αμπαζή-Μελετιάδη. 

 

Το αρχείο απόκειται στο ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης.  
Παρουσίαση περιεχομένου  Το κύριο μέρος του αρχείου αποτελείται από 

τεκμήρια που σχετίζονται με την εργασιακή 

πορεία του πλοιάρχου Ιωάννη Αμπαζή. Σώζονται 

τεκμήρια όπως επιταγές, καταστάσεις 

προμηθειών, καταστάσεις προσωπικού και 

σχετική αλληλογραφία κυρίως από  το πλοίο 

“Atalanti M. Livanos”. Ακόμη προσωπικά του 

τεκμήρια και πλήθος αποδείξεων (κυρίως από τη 

Χίο).   

 
Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  
 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται. 
Σύστημα ταξινόμησης  Θεματική ταξινόμηση. 
Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην 

πρόσβαση. 
Όροι αναπαραγωγής  Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην 

αναπαραγωγή. 
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνικά, αγγλικά 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προϋποθέσεις  
 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε 

ηλεκτρονική κι έντυπη μορφή. 
Εντοπισμός πρωτοτύπων   
Εντοπισμός αντιγράφων   
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Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 

ενότητες περιγραφής  
 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
Παρατηρήσεις   
Παρατηρήσεις και όνομα του / της 

αρχειονόμου  
Μαργαρίτα Καλαφάτη, Γιώργος Κουμαρίδης 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 
Χρονολογία (ες) περιγραφής  Σεπτέμβριος 2021 
Θέματα  ΝΑΥΤΙΛΙΑ / ΠΛΟΙΑ / ΧΙΟΣ  
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Αρχείο Ιωάννη Αμπαζή 

 

Φάκελος 1 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1953-1969)  

 

1.1 m.v. “Atalanti M. Livanos” (1957) 

Οι υποφάκελοι 1.1 έως 1.4 περιέχουν τεκμήρια σχετικά με τη 

επαγγελματική δραστηριότητα του Ι. Αμπαζή σε εμπορικά πλοία. Αυτά 

σχετίζονται με τη διαχείριση του κάθε πλοίου στο οποίο δούλεψε. 

Συναντώνται επιταγές, καταστάσεις προμηθειών και εξόδων, εμβάσματα, 

αποδείξεις, αλληλογραφία, καταστάσεις προσωπικού και υπερωριών.  

 

1.2 m.v. “Atalanti M. Livanos” (1957) 

 

1.3 m.v. “Atalanti M. Livanos” (1959) 

 

1.4 s.s. “Archanax”, s.s. “Archandros, s.s. “Island Mariner” (1955-1966) 

 

1.5 Αλληλογραφία (1953-1969) 

 

 

Φάκελος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ (1927-1986) 

 

2.1 Διαβατήρια, ναυτικά έγγραφα, φωτογραφίες (1927-1964) 

 

2.2 Κληρονομικά (1971-1986) 

 

2.3 Οικονομικά, αποδείξεις (1943-1961) 

 

2.4 Γιώργος Κοιλάδης, Μαρίτσα Αμπαζή (1927-1962) 

 

2.5 Ναυτιλιακά (περιέχει κατάλογο επιβατών του t.s.s. “Olympia” της 

Greek Line του 1962), διάφορα (1920-1977) 

 

2.6 Εφημερίδες 1 

 Αλάτσατα, Μηνιαίον όργανον των απανταχού Αλατσιατών  Αθήνα, έτος 

Δ΄, αρ. 48 (Δεκ. 1939), Η Πρόοδος, Χίος, 6.6.1977, 7.6.1977, 9.7.1977, 

12.7.1977, 1.6.1978, 2.6.1978, 3.6.1978, 5.6.1978, Ο Χιακός Λαός, Χίος, 

11.12.1973, 15.12.1973, 8.6.1977, 7.7.1977, 9.7.1977, 2.6.1978, 

13.9.1980. 

 

 

 

 

 
1 Λόγω μεγέθους εκτός κουτιού 


