ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Τίτλος
Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας

Ακραίες χρονολογίες

Περιεχόμενο

1833 - 1936

Αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές,

Αμβροσίου

βιογραφικές σημειώσεις, συλλογή
αποφθεγμάτων, εγκύκλιοι, πανηγυρικοί
λόγοι, εκθέσεις εορτών, ποιήματα του ίδιου,
διηγήματα, δίπλωμα απονομής του χρυσού
σταυρού των ιπποτών από τον βασιλιά
Γεώργιο, κώδικας Επισκοπής Ιεροσητείας

Αρχείο Αρχιμανδρίτη

1866 – 1928

Παρθενίου Κελαϊδή

Αλληλογραφία με πολιτικούς και
στρατιωτικούς ηγέτες της εποχής σχετικά με
το κρητικό ζήτημα, ιδιωτική αλληλογραφία,
επιστολές, υπομνήματα, αναφορές σχετικά
με υποθέσεις μοναστηριών

Συλλογή Παπα-Στεφάνου

1905 – 1910

Προβατάκη

Επιστολές Ελευθέριου Βενιζέλου προς Παπα
– Στέφανο Προβατάκη, πρακτικά
συνεδριάσεων Επαναστατικής Επιτροπής
δήμου Αγ. Παρασκιών

Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου

1890 - 1952

Μαραγκουδάκη

Απομνημονεύματα του Διονύσιου
Μαραγκουδάκη, χειρόγραφη Χριστιανική
Ηθική, επιστολές, άρθρα, λόγοι, καρτ ποστάλ, εφημερίδες, περιοδικά σχετικά με
ιστορικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά και
μοναστηριακά ζητήματα

Συλλογή Μονών (νομών
Χανίων, Λασιθίου)

1893 - 1936

Στοιχεία τα οποία αφορούν στην ιστορία
διαφόρων μοναστηριών των νομών Χανίων
και Λασιθίου και έχουν γραφεί από τον Ν. Ι.
Παπαδάκη, αντίγραφα εγγράφων του
μοναστηριού της Χρυσοπηγής σχετικά με τα
δουκικά διατάγματα του 1580, του 1608 και

του 1611, κατάλογος βιβλιοθήκης της Ιεράς
Μονής Αγίας Τριάδας Χανίων, ο οποίος έχει
συνταχθεί από τον Ν. Β. Τωμαδάκη, κώδικας
των ιερών μονών Ιεράς και Σητείας
Συλλογή Εκκλησίας Κρήτης

1856 - 1933

Βιβλίο εράνων για την ανακαίνιση του ναού
των Εισοδίων στα Χανιά, κατάλογοι μονών,
σημειώσεις και ανάτυπα του Ν. Β. Τωμαδάκη
σχετικά με εκκλησιαστικά θέματα,
πατριαρχικά έγγραφα

Συλλογή Κων/νου

1877 – 1912

Αλληλογραφία που αφορά τις κρητικές

Αργυροπούλου, αγωνιστή -

επαναστάσεις, ανταποκρίσεις από την Κρήτη

Βουλευτή

προς την εφημερίδα «Εθνοφύλαξ»,
απομνημονεύματα σχετικά με την
επανάσταση του 1878, άρθρα σχετικά με το
κρητικό ζήτημα, άρθρα και
απομνημονεύματα σχετικά με την
επανάσταση του 1897, έκθεση σχετική με τη
δράση του Συνταγματάρχη κ. Βάσου στην
Κρήτη, φύλλα εφημερίδας «Μικρά
Εφημερίς»

Συλλογή Αντωνίου Γιάνναρη,
Καθηγητή Πανεπιστημίου

1870 – 1909

Σημειώσεις γραμματικής, δοκίμια σχετικά με
την παιδεία, παιδαγωγικά μελετήματα,
σημειώσεις για τον «Ερωτόκριτο»,
πολιτικοοικονομικές μελέτες, πραγματεία
σχετική με την Κρήτη, φιλολογικές μελέτες,
εργασίες για την ιστορία της ελληνικής
γλώσσας, θεατρικό έργο, κριτική βιβλίου,
τίτλοι σπουδών Αντωνίου Γιάνναρη,
επιστολές προς τον Μιχάλη Γιάνναρη,

αλληλογραφία με συλλόγους, βιβλιοπωλεία,
Βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια,
Συλλογή Μίνωος Αντ. Ησυχάκη,

1876 – 1915

Δημάρχου

Κατάλογος των χριστιανών πληρεξούσιων
Κρήτης, αιτήματα των χριστιανών και
απαντήσεις της Μ. Βεζυρίας και του Βαλή
Κρήτης, υπόμνημα Μ. Ησυχάκη προς τους
απεσταλμένους των 4 Μεγάλων Δυνάμεων,
έγγραφα αλληλογραφίας σχετικά με την
πολιτική του δράση την περίοδο της
Κρητικής Πολιτείας, προσωπική
αλληλογραφία

Συλλογή Περικλή Ακάτου

1861 – 1913

Έγγραφα αλληλογραφίας της Κεντρικής
Επιτροπής υπέρ των Κρητών στην Αθήνα που
αφορούν το κίνημα των Κρητών,
ημερολογιακές σημειώσεις σχετικές με το
Βαλκανικό πόλεμο, κατάλογοι των
συνδρομητών υπέρ της Κρήτης, ποιήματα,
βιογραφικά στοιχεία της οικογένειας
Ακάτου, βιβλία που αφορούν τις σχέσεις
Ελλάδας – Τουρκίας, φύλλα εφημερίδων
(«Ακρόπολις», «Ελπίς», «Νέα Ημέρα»,
«Πατρίς», κ.λπ.),

Συλλογή Χελιουδάκη Κυριάκου,

1891 – 1936

Έγγραφα που αφορούν στον Κυριάκο

Γενικού Επιθεωρητή

Χελιουδάκη (πιστοποιητικό σπουδών από το

εκπαιδευτικής περιφέρειας

Εθνικό Πανεπιστήμιο, διορισμός του σε
Γυμνάσιο, γνωστοποίηση του διορισμού του
ως Γενικού Επιθεωρητή, πιστοποιητικό για
τις υπηρεσίες στις οποίες εργάστηκε,
πιστοποιητικό γέννησης, ) και έγγραφα που
αφορούν στη Μαρία Κ. Χελιουδάκη
(δίπλωμα από τη Γαλλική Σχολή Χανίων,

πιστοποιητικό υγείας, πτυχίο στη γαλλική
γλώσσα), προσωπική ατζέντα του Κυριάκου
Χελιουδάκη,
Συλλογή Πιμπλή Νικόλαου,

1902 - 1986

Φωτοαντίγραφα εγγράφων που αφορούν

Επιθεωρητή δημοτικής

κυρίως στον Νικ. Β. Πιμπλή καθώς και στο

εκπαίδευσης

γιο του Εμμανουήλ Ν. Πιμπλή. Επιστολές,
αποκόμματα εφημερίδων, αναφορές και
βιογραφικά στοιχεία

1897 - 2010
Συλλογή καπετάν Γιάννη

Επιστολές αλληλογραφίας (με Ελευθέριο
Βενιζέλο ), επιστολές ενημε΄ρωσης για

Καλογερή, Αγωνιστή κρητικών

διάφορα θέματα, έγγραφα που

επαναστάσεων

αποδεικνύουν τη συμμετοχή του καπετάν
Γιάννη Καλογερή στους αγώνες, απόφαση
κατάταξής του σε Αρχηγό Α΄ Γραμμής,
δίπλωμα απονομής πολεμικής σύνταξης,
αποκόμματα εφημερίδων με αναφορές για
τη δράση του, ένθετα με ιστορικά τραγούδια
και ποιήματα
1948 - 1992

Συλλογή Αντώνιου Βασ.
Τζομπανάκη

Επιστολές Αντώνιου Τζομπανάκη προς τη
γυναίκα του, έγγραφα του Υπουργείου
Οικονομικών και της Νομαρχίας Χανίων
σχετικά με απονομή σύνταξης, άδεια
περιπτέρου, καθώς και κάποια έγγραφα
αναγγελίας του θανάτου του και της
παραλαβής των οστών του

Συλλογή Νικολάου Γ.
Παπαδάκη, Βουλευτή

1896 – 1919

Επιστολές του Νικολάου Γ. Παπαδάκη προς
την Επαναστατική Συνέλευση των Κρητών
σχετικά με την άρνηση της Ελληνικής
κυβέρνησης να αναγνωρίσει τους Κρήτες
βουλευτές, γνωστοποίηση εκλογής Νικολάου
Γ. Παπαδάκη ως Βουλευτή της Βουλής των
Αθηνών, έγγραφα που αφορούν τους Κρήτες
βουλευτές, έγγραφα που αφορούν την
επανάσταση του Ακρωτηρίου, αλληλογραφία
Νικολάου Γ. Παπαδάκη σχετικά με το κρητικό
ζήτημα, βιογραφία Νικόλαου Γ. Παπαδάκη,
βιογρφία Θεόδωρου Λιμπρίτο,

Συλλογή Ανδρέα Τρουλάκη,

1857-1953

Κτηματία

Συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις,
ενοικιαστήρια, αγωγές, συμφωνητικά,
πιστοποιητικά, Τα περισσότερα έγγραφα
είναι δικαστικής φύσης και αφορούν
αγοραπωλησίες κτημάτων, νομικές
διαφορές, οφειλές προς το δημόσιο, και
αφορούν τον ίδιο τον Ανδρέα Τρουλάκη ή
μέλη της οικογένειάς του ενώ κάποια άλλα
αφορούν τρίτους.

Αρχείο Καζουράκη Εμμ.,
Δικηγόρου

1928 - 1931

Δικόγραφα

