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Η υδραίικη οικογένεια Κριεζή –µε καταγωγή από το χωριό Κριεζά της Ευβοίας δραστηριοποιήθηκε έως την ελληνική επανάσταση στο χώρο της ναυτιλίας. Ο
δωρητής του αρχείου, Αλέξανδρος Ξύδης, υπήρξε προγονός του Αντωνίου
Επαµεινώνδα Κριεζή (1872-1943), δηµιουργού της οικογενειακής συλλογής. Το
αρχείο της οικογένειας περιλαµβάνει εκτός από το προσωπικό του αρχείο του Αντ.
Επ. Κριεζή, τεκµήρια από τη δράση και τη ζωή του παππού του Αντώνιου ∆. Κριεζή
και του πατέρα του, Επαµεινώνδα Αντώνιου Κριεζή. Η Οικογένεια Κριεζή
συµµετείχε στον αγώνα της ανεξαρτησίας και µέλη της ανέλαβαν βουλευτικά και
κυβερνητικά αξιώµατα στο νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο.
Ο Αντώνιος ∆ηµ. Κριεζής (1796-1865) συµµετείχε στον απελευθερωτικό αγώνα και
το 1828 ο Καποδίστριας τον διόρισε µοίραρχο του Ελληνικού Στόλου. Επί Όθωνος
προβιβάστηκε σε αντιναύαρχο (ο πρώτος του ελληνικού ναυτικού µε αυτό τον βαθµό)
και ονοµάστηκε αυλάρχης. Το 1836 έγινε υπουργός των Ναυτικών στην Κυβέρνηση
Άρµανσπεργκ. Χρηµάτισε επίσης υπουργός Ναυτικών στην βραχύβια Κυβέρνηση
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου το 1841. Στις 12 ∆εκεµβρίου 1849 διαδέχτηκε τον
Κανάρη στην πρωθυπουργία ως τις 16 Μαΐου 1854, σχηµατίζοντας την Κυβέρνηση
Κριεζή το 1849. Πέθανε στην Αθήνα το 1865. Ήταν παντρεµένος µε την Κυριακούλα
Βούλγαρη, κόρη του Γεωργίου Βούλγαρη.
Ο Επαµεινώνδας Αντ. Κριεζής (1834-1894) ήταν Έλληνας στρατιωτικός,
βουλευτής και υπουργός του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. Γεννήθηκε στην
Ύδρα το 1834. Ο πατέρας του –Αντώνιος ∆. Κριεζής - τον ώθησε στην ναυτική
σταδιοδροµία και αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων, µε τον
βαθµό του δοκίµου, λίγες µέρες µετά την έξωση του Όθωνα. Από το 1874 άρχισε να
αναµιγνύεται στην πολιτική βάζοντας υποψηφιότητα ως βουλευτής στην Ύδρα.
Εκλέχτηκε το 1874, και αργότερα πολλές ακόµα φορές. Έγινε Υπουργός των
Ναυτικών κατά την πρωθυπουργία του Σωτηρίου Σωτηρόπουλου τον Μάιο του 1893
(Κυβέρνηση Σωτηρίου Σωτηρόπουλου 1893). Απεβίωσε στην Αθήνα το 1894.
Ο Αντώνιος Επαµ. Κριεζής (1872-1943) γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1872 στην
Ύδρα. Μαθήτευσε στη Βρέστη, στη Γαλλική Ναυτική Πολεµική Σχολή και διετέλεσε
αξιωµατικός του πολεµικού ναυτικού όπου έφτασε ως το βαθµό του υποναυάρχου. Ο
Αντώνιος Ε. Κριεζής αναγνωρίστηκε ως τακτικός εταίρος από την Ιστορική και
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος το 1923. Συγκρότησε τα κατάλοιπα της
οικογένειας Κριεζή που έχουν διασωθεί και παράλληλα συνέλεξε υλικό για την
ιστορία του ελληνικού πολεµικού ναυτικού.

Συνοπτική περιγραφή
•

Τεκµήρια από την ζωή και τη σταδιοδροµία του Αντώνιου ∆ηµ. Κριεζή:
αλληλογραφία, έντυπα, εφηµερίδες, αποκόµµατα τύπου, χειρόγραφες σηµειώσεις,
σχεδιαγράµµατα, αγγελία θανάτου (1796-1865)

•

Τεκµήρια από τη ζωή και τη σταδιοδροµία του Επαµεινώνδα Α. Κριεζή:
υπηρεσιακά έγγραφα (διορισµοί, προβιβάσεις, τιµητικές απονοµές κ.ά),
προσωπική αλληλογραφία, αγγελία θανάτου (αποκόµµατα ηµερήσιου τύπου,
συλλυπητήριες επιστολές) (1843-1894)

•

Αντώνιος Επ. Κριεζής, τεκµήρια από τη ναυτική του σταδιοδροµία (τοποθετήσεις,
φύλλα ποιότητας κ.ά), υπηρεσιακή αλληλογραφία (επιστολές, τηλεγραφήµατα,
αναφορές κ.ά.) µε Υπουργείο Ναυτικών και άλλες υπηρεσίες (1893-1937)

•

Οικογενειακά έγγραφα Αντώνιου Επ. Κριεζή: πιστοποιητικά γεννήσεων,
βαπτίσεων, θανάτων, αλληλογραφία, οικονοµικά (1873-1943)

•

Ηµερολόγια µε χφ. καταγραφές από τη ναυτική σταδιοδροµία του Αντώνιου Επ.
Κριεζή και άλλα τετράδια µε προσωπικές σηµειώσεις (1897 -1943)

•

Συλλογή στοιχείων για την Ιστορία του

Ελληνικού Ναυτικού Στόλου:

χειρόγραφες σηµειώσεις, µεταγραφές κειµένων από διάφορες πηγές, ΦΕΚ,
κατάλογοι, σχεδιαγράµµατα και άλλα στοιχεία για τα πολεµικά πλοία, την
αµφιέσεις, τη συµµετοχή του στόλου στον απελευθερωτικό αγώνα κ.ά.

