
 
Κωδικός (οί) αναγνώρισης  Α.Ε. 3/05 
Τίτλος    ΤΖΩΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Χρονολογία (ες)  1825-1865 
Επίπεδο περιγραφής Αρχείο  
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότη-
τας περιγραφής (Ποσότητα, όγκος ή 
διαστάσεις) 

1 φάκελος (14 έγγραφα) 

Όνομα παραγωγού (ών)  Δημήτριος Τζώτζης (Τσότσης ή Τζώρτζης ή Τζόρτζης)  
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό ση-
μείωμα  

Ο Ψαριανός υποπλοίαρχος Δημήτριος Τζώτζης ήταν γιος του 
πλοιάρχου και ιδιοκτήτη του πλοίου «Λεωνίδα» Αναγνώστη Τζώ-
τζη. Πατέρας και γιος έλαβαν μέρος στη πολιορκία της Εύβοιας το 
1822. Ο Αναγνώστης Τζώτζης συμμετείχε στον αποκλεισμό των 
παραλίων της Μ. Ασίας, Θράκης, και Μακεδονίας και σε όλες τις 
ναυμαχίες του στόλου των Ψαρών. Στάλθηκε από τη Βουλή των 
Ψαρών ως πληρεξούσιος με τον Ιωάννη Μ. Μιλαήτη στην κεντρική 
Διοίκηση της Ελλάδας.Ο γιος του Δημήτριος Τσότσης διορίστηκε 
σημαιοφόρος το 1836, προβιβάστηκε σε υποπλοίαρχο στην κορβέτα 
«Αμαλία» το 1839 και ετέθη σε διαθεσιμότητα το 1846. Ο  Κων-
σταντίνος Δημητρίου Τζώτζης, μαθητής της Σχολής Ευελπίδων τη 
δεκαετία του 1860 ήταν ανιψιός του Δημητρίου Χατζή Ιωάννη Κο-
ντζιά. 
[Στοιχεία αντλήθηκαν από τον Δημ. Σπανό, Η συμβολή των Ψαρών 
κατά το 1821. Αθήναι 1958.] 

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής   
Διαδικασία πρόσκτησης  Αγορά από δημοπρασία  χάρι στην ευγενική χορηγία του Μιχάλη 

Πατέρα. (Σεπτέμβριος 2005) 
Παρουσίαση περιεχομένου  Έγγραφα σχετικά με τη δράση των Ψαριανών ναυτικών, του  

πλοιάρχου Αναγνώστη Τζώτζη και του γιου του Δημητρίου την 
 περίοδο του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Υπηρεσιακά έγγραφα  
Δημητρίου Τζώτζη (1825-1865)  [Βλέπε επισυναπτόμενη  
αναλυτική περιγραφή  
εγγράφων]. 
 
 
 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 
διατήρηση  

Δεν έγινε καμμία εκκαθάριση. 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες. 
Σύστημα ταξινόμησης  Χρονολογική 
Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.. 
Όροι αναπαραγωγής   
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνική 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις  

 

Εργαλεία έρευνας   
Εντοπισμός πρωτοτύπων   
Εντοπισμός αντιγράφων   
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής  

 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
Παρατηρήσεις   
Παρατηρήσεις και όνομα του / της 
αρχειονόμου  

Χριστίνα Βάρδα 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 



Χρονολογία (ες) περιγραφής  Νοέμβριος 2005 
Θέματα  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ / ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ  /  ΨΑ-

ΡΑ 
 



 
 
 
 
 

Αναλυτική περιγραφή εγγράφων αρχείου Δημητρίου Τζώτζη (1825 – 1865) 
 

1) Λογαριασμός εξόδων Αναγνώστη Τζώρτζη για το έθνος από την έναρξη της Επανά-
στασης μέχρι την Καταστροφή των Ψαρών. Επικυρωμένος από την Επιτροπή των 
Ψαριανών: Αναγνώστης Κοντός, Χατζή Αναγνώστης  Δομεστίνης, Κωνσταντής Χα-
τζή Κυριάκου.  (Αίγινα, 23 Οκτωβρίου 1825). 

 
2) Δηλοποίηση της επί της Οικονομίας Γραμματείας της Επικρατείας ότι χρεωστούνται 

18.000 γρόσια στον καπετάν Δημήτριο Α. Τζώρτζη για μισθούς του πλοίου του, που 
έλαβε μέρος στον αποκλεισμό της Εύβοιας. (Αίγινα, 30 Δεκεμβρίου 1827). 

 
3) Συμφωνητικό γράμμα με το οποίο η μπρικογολέτα «Αχιλλεύς» αξίας 40.718 γροσίων 

ορίζεται συντροφικό πλοίο εξ ημισείας μεταξύ του πλοιάρχου Δημητρίου Μαμούνη 
και του Δημητρίου Τζώτζη. Υπογράφουν ως μάρτυρες οι: Αναγνώστης Μοναρχίδης 
και Ιωάννης Μαμούνης. (Αίγινα, Δεκέμβριος 1828). 

 
4) Διορισμός του Δημητρίου Α. Τζώτζη ως σημαιοφόρου με μισθό διαθεσίμου. Υπο-

γράφει ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς Α. Γ. Κριεζής. (Αθήνα, 24 Μαΐου 1836). 
 
5) Κοινοποίηση απόφασης κατάργησης λιμενικής θέσης στην Πάρο και ανάθεσης των 

λιμενικών καθηκόντων στη δημοτική αρχή. Ο Τζώτζης παρέμεινε διαθέσιμος απο-
λαμβάνοντας το μισθό του, ενώ ο βοηθός του και οι ναύτες της βάρκας απολύθηκαν. 
Υπογράφει ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς Α. Γ. Κριεζής. (Αθήνα, 24 Ιουνίου 
1838). 

 
6) Βεβαίωση του πλοιάρχου της βασιλικής κορβέτας Carolina, ότι ο Δ. Τζότζης κυβέρ-

νησε απόλυτα ικανοποιητικά  το ιταλικό πλοίο από τον Πειραιά στο Καλαμάκι της 
Κορίνθου. Ιταλικά, σφραγίδα με κόκκινο βουλοκέρι. (19 Ιουλίου 1839). 

 
7) Κοινοποίηση προβιβασμού του Δ. Α. Τζώτζη στο βαθμό του υποπλοιάρχου και διο-

ρισμού του επί της κορβέτας «Αμαλία». Υπογράφει ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς 
Α. Γ. Κριεζής. (Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1839). 

 
8) Κοινοποίηση αντικατάστασης του ασθενούντος πλοιάρχου της γαβάρας «Φοίνιξ» 

Ιωάννη Κιοσσέ και επιβίβασης σε αυτό του Δ. Τζότζη. Πρόκειται να μεταφέρει 
στρατιώτες στη Τεργέστη και να επιστρέψει μέσω Κερκύρας στον Πειραιά. Υπογρά-
φει ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς Α. Γ. Κριεζής. (Αθήνα, 9 Απριλίου 1842). 

 
9) Ειδοποίηση του υπουργείου των Ναυτικών προς τον Δ. Τσώτση σχετική με το βασι-

λικό διάταγμα περί  απολαβής αποδοχών βαθμού  πλοιάρχου Γ΄τάξεως. (Αθήνα, 20 
Απριλίου 1844). 

 
10) Κοινοποίηση απόλυσης του Δ. Τζώτζη από τη θέση του πλοιάρχου επί της κορβέτας 

«Αμαλίας» και αντικατάστασής του από τον υποπλοίαρχο Αλέξανδρο Δ. Κριεζή. 
Υπογράφει ο υπουργός επί των Ναυτικών Α. Μεταξάς. (Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 
1846). 

 
 

 



11) Πιστοποιητικό αποδεικτικό για τη δράση του Αναγνώστη Τζότζη και του γιου του 
Δημητρίου, οι οποίοι με το ιδιόκτητο πλοίο «Λεωνίδας» συμμετείχαν στον αποκλει-
σμό της Εύβοιας το 1822. Υπογράφουν τρεις αρειοπαγίτες: Δ. Μανσόλας [δυσανά-
γνωστες οι άλλες δύο υπογραφές]. (Αθήνα, 12 Μαΐου 1850). 

 
 

12) Πιστοποιητικό αποδεικτικό για τη δράση του Αναγνώστη Τζότζη ως πλοιάρχου και 
πλοιοκτήτη του «Λεωνίδα» σε διάφορες ναυμαχίες και ως αρχηγού στρατιωτικού 
σώματος μετά την εισβολή του εχθρού στα Ψαρά, όπου και «έπεσε γενναίως». Υπο-
γράφουν οι Ψαριανοί: Α. Μοναρχίδης, Ι. Μ. Μηλαΐτης, Δ.Γ. Παπανικολής, Κ. Νικό-
δημος. (Αθήνα, 12 Μαΐου 1850). 

 
13) Συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς 9.000 δραχμών του Δημητρίου Χατζή Ιωάννη Κο-

ντζιά προς τον ανιψιό του μαθητή της Σχολής Ευελπίδων, Κωνσταντίνο Δημ. Τζώ-
τζη. Υπογραφή και σφραγίδα του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Ν. Αποστό-
λη. [Συγγένεια με τον ναύαρχο Ψαρών Νικολή Αποστόλη;]. 

14) Πιστοποιητικό για τη δράση του Ιωάννη Μιχαήλ Βόγιου, στη διάρκεια του Αγώνα, 
κατ΄ αίτηση της μητέρας του Αγγέλικας (αομμάτου, συζύγου χήρας Μιχαήλ Βόγιου). 
Υπογράφει ο Δημήτριος Χατζή Ιωάννη Κοντζιάς. (Νέα Ψαρά, 8 Μαΐου 1865). 


