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Ημερ. παραγ: 1696-1921   Μέγεθος: 2 φάκελοι 

 

Πλαίσιο παραγωγής 

 

Παραγωγός (-οί):  

 

Βιογραφικό σημείωμα:    

Το αρχείο περιέχει υλικό για τα παρακάτω πρόσωπα: 

• Ευστάθιος (Στάθης) Κατσικογιάννης (ca1770-1836).Γιος του Χρήστου Κατσικογιάννη, 

από τα πρωτοπαλίκαρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου και του Γκούρα. Πολέμησε μαζί τους 

στη Γραβιά, στα Βασιλικά, στην Άμφισσα και πήρε μέρος σε μάχες στην Εύβοια, στην 

Αττική και στην Πελοπόννησο. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης συντηρούσε δικό του 

στρατιωτικό σώμα. Προήχθη σε στρατηγό (1822) και χιλίαρχο (1828).  Μετά την 

Επανάσταση ο Ευστάθιος Κατσικογιάννης εντάχθηκε στον τακτικό στρατό. Το 1835 ήταν 

αντισυνταγματάρχης και σύμφωνα με την Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια έφτασε στο 

βαθμό του συνταγματάρχη. Παράλληλα με το στρατιωτικό επάγγελμα ασχολήθηκε με τις 

ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις γης.  

• Μίνιος Κατσικογιάννης (; - 1828).Aδελφός και συμπολεμιστής του Ευστάθιου. Είχε το 

βαθμό του πεντηκόνταρχου.  Σκοτώθηκε μαχόμενος το 1828. 

• Χρήστος Κατσικογιάννης (; - ca 1890). Γιος του Ευστάθιου. Ακολούθησε  

επαγγελματικά τον πατέρα του και έγινε αξιωματικός του στρατού. Το Φεβρουάριο του 

1862 έλαβε μέρος στη Ναυπλιακή επανάσταση και εξορίστηκε μετά την αποτυχία της. 

Μετά την έξωση του Όθωνα έλαβε μέρος στην Εθνοσυνέλευση και στις πολιτικές διεργα-

σίες της περιόδου. Τιμήθηκε με πολλά μετάλλια. 

  

Ιστορικό διατήρησης / διαδικασία πρόσκτησης: Αγορά. 

 

Περιεχόμενο 

 

Παρουσίαση περιεχομένου:  

Το αρχείο μας παρέχει πληροφορίες για την Επανάσταση του 1821 στην Αιτωλοακαρνανία, 

την ένταξη των αγωνιστών στην μετεπανασταστική  κοινωνία και τη Ναυπλιακή επανάσταση 

του 1862. Περιέχει υπηρεσιακά έγγραφα, στρατιωτικές διαταγές, συστατικές επιστολές, απο-

δείξεις και ομολογίες της επαναστατικής και της Οθωνικής περιόδου, πολιτικά έγγραφα της 

Οθωνικής περιόδου, διπλώματα τιμητικών διακρίσεων κ.ά. Σημαντικά είναι τα στοιχεία  που 

περιέχονται για τον Στάθη Κατσικογιάννη, ένα από τα μέλη της οικογένειας με πλούσια δρά-

ση κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η οποία όμως δεν είναι ευρύτερα γνωστή. 

(Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή) 

 

Σύστημα ταξινόμησης: Το αρχείο ταξινομήθηκε με βάση τα πρόσωπα της οικογένειας. Υ-

πάρχει αναλυτικό ευρετήριο.  

 

Συμπληρωματικές πηγές 

 

Ε.Λ.Ι.Α.: 

Υλικό για την Επανάσταση του 1821  στην Αιτωλακαρνανία περιέχεται στα αρχεία της οικο-

γένειας Δεληγεώργη (κυρίως του μέρους που αφορά τον Δημήτριο (Μήτρο) Δεληγεώργη) και 

Γιανούλη Νάκου.  Σημαντικά επίσης αρχεία  για την περίοδο είναι αυτά των: Γενναίου Κο-

λοκοτρώνη, Αναγνώστη Παναγιώτου - Παπουτσάκη, οικογένειας Ρώμα, οικογένειας Στεφά-

νου.  

Άλλoι φορείς: 

 



Παρατηρήσεις 

 

Παρατηρήσεις: Να βρεθεί ο δεύτερος φάκελος. 



 

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ  1       ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Υποφάκελος 1.1       Ευστάθιος (Στάθης) Κατσικογιάννης  (1821 - 1840) 
έγγρ: 1 - 41 

- Υπηρεσιακά έγγραφα: προαγωγές σε στρατηγό (1822), χιλίαρχο 

(υπογραφή Καποδίστρια), προσωρινό αρχηγό των  αξιωματικών του 

φρουρίου της Βόνιτσας, στρατιωτικό δικαστή (1830), μέλος επιτροπής για 

την αντιμετώπιση των  οικονομικών προβλημάτων και του ζητήματος των 

ατάκτων στη Δυτική Ελλάδα (Σεπτέμβριος 1832), (1824 - 1832). 

- Στρατιωτικές διαταγές, κυρίως του αρχιστράτηγου Church, προς τον 

Κατσικογιάννη  που αφορούν το φρούριο της Βόνιτσας, τη μετακίνηση 

στρατευμάτων για σύγκρουση με τον εχθρό, τη φρούρηση αιχμαλώτων, 

τις συναντήσεις των δύο ανδρών κ.ά. (1825 - 1829). 

- Συστατικές επιστολές. Ανάμεσά τους οι κάτοικοι της Βόνιτσας και οι 

Δημογέροντες του Κουτζοποδίου πιστοποιούν την ικανότητα του 

Κατσικογιάννη να επιβάλλεται στους άνδρες του (1821 - 1832). 

- Αποδεικτικά έγγραφα για χρέη προς τον Κατσικογιάννη. 

-  Έκθεση του Στάθη Κατσικογιάννη προς τη «Στρατιωτική  εξεταστική  

επιτροπή των ατάκτων αξιωματικών» (23/3/1833). 

- Οικονομικά: αποδείξεις ενοικιάσεων και υπενοικιάσεων γης από τον 

Κατσικογιάννη (1831) και επιστολή  της «Επί των οικονομικών 

Γραμματείας» με θέμα την αγορά γης μέσα στα όρια του ελληνικού 

κράτους. Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 4/7/1840 με την οποία οι 

κληρονόμοι του Στάθη Κατσικογιάννη απαλλάσσονται από τα χρέη προς 

το δημόσιο (1831-1840). 

 

Υποφάκελος 2      Μίνιος Κατσικογιάννης   (1822 - 1828) 

έγγρ: 42 - 44 

- Επιστολή των αρεοπαγιτών προς τον Μίνιο  Κατσικογιάννη  (6/1822), 

προαγωγή του Μίνιου σε πεντηκόνταρχο από τον Ι.Κωλέττη (6/2/1822), 

αφορισμός για όσους αποκρύπτουν στοιχεία σχετικά με την τύχη της 

περιουσίας του «μακαρίτη» Μίνιου  (8/1828). 

 

Υποφάκελος 1.3    Χρήστος Κατσικογιάννης  (1855 - 1888) 

έγγραφα: 45 - 59       

- Πολιτικά : «Προσθήκη διαταγής» 9/2/1862, ευχαριστήρια επιστολή  των 

10 εξόριστων  της Ναυπλιακής επανάστασης προς τον καπετάνιο του 

πλοίου που τους μετέφερε στην Αγγλία. Υπογράφουν οι: Αντωνόπουλου, 

Λ. Στέλβαχ, Δ. Μπότσαρη, Χ. Κατσικογιάννη, Δ. Τριτάκη, Λεων. Γραμ-

ματικόπουλου,  Θρ. Μάνο,  Α.Πραϊδη, και Χ. Γρίβα. Διορισμός του από 

τη Β΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιου στην επιτροπή για  τη μελέτη του 

ακριβή αριθμού του στρατού (1862-1873). 

- Τιμητικές διακρίσεις: ανακοινώσεις και διπλώματα απονομής μεταλλί-

ων.  

- Διάφορα: στρατιωτική διαταγή, συμβολαιογραφικά, αποδείξεις (1836-

1874). 

Υποφάκελος 1.4     Ποικίλα έγγραφα (1696 - 1850) 

έγγραφα: 60 - 71    

- Περιλαμβάνονται προεπαναστατικά έγγραφα όπως: «Αναφορά ωρισσο-

λογέα» (1696),   οθωμανικά έγγραφα του 1719 (;),  επιστολή  Λεβαντάκη 



προς Χρήστο Κατσικογιάννη (μάλλον  τον πατέρα  του Στάθη), συμβο-

λαιογραφικά έγγραφα της οικογένειας Αρνή (1814). 

Επιστολή Α. Μουστοξύδη (29/1/1830), απόφαση της μικτής ελληνο-

οθωμανικής επιτροπής για κτηματικές διαφορές (1829), ανακοίνωση με-

τάθεσης του δασκάλου Γεώργιου Τριανταφυλλίδη  (1850), εξουσιοδότηση  

της Μπίλλιως Ζήκα (1832). 

                      

ΦΑΚΕΛΟΣ  2       ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (1826 - 1921) 

έγγ: 72 - 77                  

   Έκφραση ευαρέσκειας της Διοικητικής επιτροπής της Ελλάδος προς                                       

τον στρατηγό  Στάθη Κατσικογιάννη (1826). Προαγωγή του Χρήστου            

Κατσικογιάννη σε υπολοχαγό, καθώς και διπλώματα απονομής                                    

τιμητικών διακρίσεων στον ίδιο και τον εγγονό του.                         

      

Ο φάκελος αυτός είναι ειδικά διαμορφωμένος για την καλύτερη δυνατή  

φύλαξη του υλικού και βρίσκεται στο χώρο του φωτοτυπικού, μαζί με        

τα κουτιά που περιέχουν υλικό χωρισμένο σε θεματικές ενότητες. 
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