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Σκέψεις με αφορμή τα έργα και τις ημέρες 
"ελασσόνων" επαναστατών 



Η αίτηση καταλήγει με τα λόγια: 
«Επειδή ως είς των επιζώντων 

γηραιών λειψάνων του Ιερού αγώνος 
πρώτην φοράν παρουσιάζομαι να 

απαιτήσω αμοιβήν των αγώνων και 
θυσιών μου, και την αποζημίωσιν των 
υπερόγκων χρηματικών δαπανών ας 

υπέστην […] επείγομαι να σας 
παρακαλέσω να μοι απονείμετε 

πληρεστάτην δικαιοσύνην»  

Η αίτηση του Α. Σοφιανού στην 
επιτροπή θυσιών του Ιερού 
Αγώνος (Αρχείο Αγωνιστών, 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος). 
  

 



Επιστολή του Γ. Σοφιανού προς τους 
εφόρους της Φιλομούσου Εταιρείας 

Αθηνών στις 17/6/1817 από το 
Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας (Ιστορική 

και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, Αρχείο Φιλομούσου 

Εταιρείας Αθηνών) 



 

Έγγραφο της κοινότητας Κέας με ημερ. 
17/7/1818. Εκδόθηκε με αφορμή την 
μετακίνηση του Ανδρέα και του Γεώργιου 
Σοφιανού στη Ρωσία και περιγράφει τη 
διαδρομή της οικογένειας (Το δημοσιεύει 
ο Ι. Ψύλλας, Ιστορία της νήσου Κέας, 
Αθήνα 1921). 

Ο γιός του Πέτρου Σοφιανού Λεωνίδας 
στρατηγός του ρωσικού πυροβολικού και 
υπουργός στρατιωτικών της Ρωσίας  



 
Το εσώφυλλο του φακέλου που 

υπέβαλλε ο Α. Σοφιανός για την 

λήψη οικονομικής ενισχύσεως το 

1865. Κάτω δεξιά το σημείωμα 

του προέδρου της επιτροπής 

αναφέρει: «Επειδή δεν 

αποδεικνύονται ούτε αι 

εκδουλεύσεις του ούτε αι θυσίαι 

του, η αίτησις αυτού εθεωρήθη 

απαράδεκτος»  
 



Η ανοικτή επιστολή συνδικαλιστικής οργάνωσης εκπαιδευτικών 

προς τους μαθητές στην επέτειο της 25ης Μαρτίου του 2013 (από  

την ιστοσελίδα της οργάνωσης 

 



Βίντεο της θεατρικής παράστασης 
«Παναγιώτης Καρατζάς. Το φόβητρο των 
Τούρκων» αναρτημένο στον ιστότοπο της 
ενορίας Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών. 



Το απολυτήριο του Π. Καρατζά από το βρετανικό στρατό με 

ημερ. 12/9/1812 (περιλαμβάνεται στο αρχείο της οικογένειας 

και δημοσιεύεται στο: Α. Καρατζάς, Παναγιώτης Καρατζάς ο 

οπλαρχηγός, [Πάτρα] 2004, σ. 83) 

 



Κατάσταση μισθοδοσίας του 
ελληνικού ελαφρού σώματος 
του βρετανικού στρατού στα 
Επτάνησα, του μηνός 
Σεπτεμβρίου 1810. 
Διακρίνεται το όνομα και η 
υπογραφή του Παναγιώτη 
Αναστόπουλου/Αναστασόπο
υλου. Λονδίνο, National 
Archives, Commisary General 
of Musters Office 



Η μονή Ομπλού στην Αχαΐα όπου σκοτώθηκε ο Π. Καρατζάς (εικόνες από τον 
ιστότοπο της Μονής) 

 



Τα εξώφυλλα δύο μελετών του Στέφανου Θωμόπουλου που περιέχουν 
πληροφορίες για τον Π. Καρατζά.  Η Ιστορία της πόλεως Πατρών, γνώρισε πολλές 

επανεκδόσεις με προσθήκες και αλλαγές που επέφεραν οι επιμελητές τους. 
 

 



Το εξώφυλλο της 4ης έκδοσης του βιβλίου 
του Γ. Λαμπρινού, Μορφές του 

Εικοσιένα, Αθήνα 1956. 

Το εξώφυλλο της α΄ έκδοσης της Κοινωνικής 
σημασίας της ελληνικής επαναστάσεως του 
1821, του Γιάννη Κορδάτου (Αθήνα 1924).  



   
           Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου του βιβλίου του Νίκου Μόσχου,  
          Καρατζάς ο αγνοημένος, Πατρών Γερμανός ο τιμημένος, στην έκδοση των ΠΛΕ. 
 



Ξυλογραφία και σχέδιο του χαράκτη 
Τάσσου με τη μορφή του Παν. Καρατζά 
από το βιβλίο του Γ. Λαμπρινού και την 
έκδοση Η Πάτρα στον Αγώνα του 21, 
Αθήνα 1972. 

Το εξώφυλλο της πρόσφατης έκδοσης 
του Ανδρέα Καρατζά για τον πρόγονό 
του.  Αποδίδεται σε  πίνακα το σχέδιο 
του Τάσσου. 



 
 
 
 
 

Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος (1766-1826), όπως δημοσιεύεται στο έργο του 
Αν. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι, τ. 5, Αθήνα 1872 και σε ελαιογραφία άγνωστου 
καλλιτέχνη (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο). 
 


