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Τίτλος    ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Χρονολογία (ες)  1937-1978 

Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότη-
τας περιγραφής (Ποσότητα, όγκος ή 
διαστάσεις) 

1 αρχειακό κουτί 

Όνομα παραγωγού (ών)  Αλέξανδρος Τσιγγούνης. Συναντάται και ως Τσιγκού-
νης  

Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό ση-
μείωμα  

Ο Αλέξανδρος Τσιγγούνης (Ποταμός Κυθήρων, 
1893 - Αθήνα , 1978-) ήταν στρατιωτικός. Ως α-
ντισυνταγματάρχης υπήρξε πρόεδρος της Επιτρο-
πής παραλαβής όλμων Brandt 81χιλ. (1937). Στη 
διάρκεια του ελληνοϊταλικού και ελληνογερμανι-
κού πολέμου ήταν συνταγματάρχης διοικητής του 
34ου Συντάγματος Πεζικού της VIII Μεραρχίας 
Πεζικού (διοικητής υποστράτηγος Χαράλαμπος 
Κατσιμήτρος). Υπό την ιδιότητά του αυτή κατη-
γορήθηκε από τον Κατσιμήτρο ότι εγκατέλειψε τη 
θέση του στην Κακκαβιά επειδή λιποψύχησε απέ-
ναντι στους Γερμανούς την 21/4/1941. Ο Τσιγ-
γούνης υπέβαλε μήνυση κατά του Κατσιμήτρου 
(1942) ενώ ακολούθησε πειθαρχική δίωξη του 
Τσιγγούνη (όπως συνάγεται από το υλικό του αρ-
χείου) και τελικά τιμωρήθηκε τον Φεβρουάριο 
του 1943 με 20ήμερη κράτηση εξ’αιτίας απρεπών 
εκφράσεων για τον ανώτερό του στην απολογία 
του. Τον Ιούλιο του 1944 ο Τσιγγούνης διέφυγε 
στη Μέση Ανατολή όπου και κρατήθηκε, μέχρι 
τον Ιανουάριο του 1945,  στο προσφυγικό στρα-
τόπεδο Νουζεϊράτ, χωρίς να μπορέσει να ενταχθεί 
στον Στρατό Μέσης Ανατολής, όπως ο ίδιος επα-
νειλημμένα ζήτησε. Από τον Απρίλιο ως τον Δε-
κέμβριο του 1948 διετέλεσε διοικητής της IX Με-
ραρχίας στην Πελοπόννησο. Ο Τσιγγούνης ανήλ-
θε στα ανώτατα αξιώματα του στρατεύματος κα-
θώς διετέλεσε αρχηγός του  Β΄ Σώματος Στρατού 
(8/9/1949-21/3/1952) (δυτ. Μακεδονία, έδρα Κο-
ζάνη), της 1ης Στρατιάς από τη σύστασή της  
(21/3/1952-4/12/1952) (ήταν η πρώτη μονάδα που 
εντάχθηκε στη Νοτιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ), και αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού 
(4/12/1952-30/11/1954). Αποστρατεύτηκε το 
1954.  
Έγραψε τα βιβλία:  

Ο συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο (1961)  

και  



Η μεταπολεμική II Μεραρχία Αθηνών και ο συμμοριτο-
πόλεμος (1966). 

 

[Πηγή  βιογραφικού σημειώματος: το υλικό του αρχεί-
ου. Η πληροφορία ότι ήταν πρόεδρος της Επιτροπής 
παραλαβής των όλμων Brandt 81χιλ αντλήθηκε από το 
αρχείο του Σπυρίδωνα Λοπρέστη κωδ.αναγν. 4/01] 

 

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής  Το υλικό του αρχείου ήταν τοποθετημένο σε κλασέρ 
της Γενικής Τράπεζας. Ο Τσιγγούνης είχε  ταξινομήσει 
ένα μεγάλο μέρος του αρχείου θεματικά.  

Διαδικασία πρόσκτησης  Αγορά το 1990 

Παρουσίαση περιεχομένου  Το αρχείο αποτελείται από πέντε φακέλους και περιέ-
χει υλικό που αφορά την στρατιωτική σταδιοδρομία 
του Αλέξανδρου Τσιγγούνη. 

[Βλ. επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή] 

  

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 
διατήρηση  

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες 

Σύστημα ταξινόμησης  Διατηρήθηκε η αρχική τάξη, όπου υπήρχε. Το υπόλοι-
πο υλικό ταξινομήθηκε χρονολογικά σύμφωνα με τη 
στρατιωτική σταδιοδρομία του Τσιγγούνη 

Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση 

Όροι αναπαραγωγής   

Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά 

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις  

 

Εργαλεία έρευνας   

Εντοπισμός πρωτοτύπων   

Εντοπισμός αντιγράφων   

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής  

 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   

Παρατηρήσεις  Ο Τσιγγούνης διετέλεσε διοικητής της IIΜεραρχίας 
Αθηνών το 1946; 

Παρατηρήσεις και όνομα του / της 
αρχειονόμου  

Γιώργος Χαρωνίτης 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

Χρονολογία (ες) περιγραφής  Δεκέμβριος 2006 

Θέματα  ΣΤΡΑΤΟΣ / ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-1941 / ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ / ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ / ΝΑΤΟ /  



  
ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΓΓΟΥΝΗ 

Φάκελος 1 Στρατιωτική σταδιοδρομία ( 1937-1944) 

Υποφάκελος 1.1 Επιτροπή παραλαβής όλμων Brandt 81χιλ. (1937) 
Τρεις επιστολές και ταξιδιωτικά έγγραφα  

Υποφάκελος 1. 2 Μήνυση κατά Κατσιμήτρου (1941-1943) 
Αναφορές, αλληλογραφία με Υπουργείο Στρατιωτικών, αντίγραφα πολεμικών εκθέ-
σεων του Τσιγγούνη, σχέδιο απολογίας του.     
 
Υποφάκελος 1. 3  Μέση Ανατολή  (1944) 
Αναφορές προς τον Άγγλο διοικητή του   προσφυγικού στρατοπέδου Νουζεϊράτ και τη διοί-
κηση του ελληνικού στρατού Μέσης Ανατολής, αλληλογραφία με συναδέλφους του, σχετικά 
με την παραμονή του στο στρατόπεδο, εκδρομικό φυλλάδιο για τους Άγιους Τόπους, εισιτή-
ρια, αποδείξεις ξενοδοχείων κ.ά.. από την εν γένει διαμονή του στην Παλαιστίνη.  

Φάκελος 2 Στρατιωτική σταδιοδρομία (1949-1952) 
 
Υποφάκελος 2. 1  Αρχηγός B΄ Σώματος Στρατού    (1949-1952) 
Σχεδιαγράμματα επιχειρήσεων "Πυρσός", αναφορές για ανάγκη αντικατάστασης Δ/τη IX 
Μεραρχίας Καυκά, (Οκτώβριος του 1949), χειρόγραφες σημειώσεις του Τσιγγούνη, αποχαι-
ρετιστήριος λόγος προς Βαν Φλητ, ημερήσιες διαταγές του Τσιγγούνη, δύο έγγραφα που α-
φορούν τον Ι.Δ.Ε.Α. (εγκύκλιος διαταγή του Ι.Δ.Ε.Α., πρακτικό Πρωτοβάθμιου Ανακριτικού 
Συμβουλίου σχετικά με τη δράση της οργάνωσης, αναφορά ανώνυμη αξιωματικών με παρά-
πονα για προαγωγές), φύλλα της εφημερίδας του Σώματος "Κένταυρος" κ.ά. Προκήρυξη 
προς εναπομείναντες μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού.  
 
Υποφάκελος 2. 2  Αρχηγός 1ης Στρατιάς  (1952) 
Έγγραφα, αποκόμματα εφημερίδων, πρόγραμμα της επίσκεψης του Δ/του Δυνάμεων Ατλα-
ντικού Συμφώνου ΝΑ Ευρώπης ναυάρχου Carney και υποστρατήγου Gayin και λόγος του 
Τσιγγούνη. 

Φάκελος 3 Αρχηγός ΓΕΣ ( 1952-1954) 
 
Υποφάκελος 3. 1  Αρχηγός ΓΕΣ  (1952-1954) 
Ημερήσιες διαταγές για την ανάληψη των καθηκόντων του και την αποστρατεία του, απο-
κόμματα εφημερίδων με φωτογραφίες επισκέψεων ξένων στρατιωτικών κλπ.  
 
Υποφάκελος 3. 2  Επίσκεψη ελληνικής στρατιωτικής αποστολής στην Ιταλία  (1953) 
Περιοδικά, αποκόμματα εφημερίδων, έγγραφα σχετικά με την επίσκεψη ελληνικής στρατιω-
τικής αποστολής στην Ιταλία (Απρίλιος 1953) υπό τον Τσιγγούνη ως αρχηγό ΓΕΣ. 

Φάκελος 4 Αλληλογραφία με ξένους επιτελείς και Έλληνες επιστολογράφους ( 
1947-1965) 
 
Υποφάκελος 4. 1  Αλληλογραφία με ξένους επιτελείς  (1947-1958) 
Αλληλογραφία κυρίως με αμερικανούς επιτελείς. Πρόκειται για ευχαριστήριες επιστολές 
προς τον Τσιγγούνη με την ευκαιρία επισκέψεων αμερικανών αξιωματούχων, ανταλλαγή ευ-
χετηρίων μηνυμάτων. Μικρός αριθμός επιστολών αναφέρεται στη διεκπεραίωση διαφόρων 
θεμάτων που αφορούσαν τη συμμετοχή του ελληνικού στρατού στο ΝΑΤΟ.   
 



Υποφάκελος 4. 2  Αλληλογραφία με Έλληνες επιστολογράφους   (1949-1965) 
Αλληλογραφία με έλληνες επιστολογράφους κυρίως στρατιωτικούς. 

Φάκελος 5 Ποικίλα – Προσωπικά ( 1943-1978) 
 
Υποφάκελος 5. 1  Επιστολές για τα βιβλία του  (1961-1978) 
Συγχαρητήριες επιστολές για τα βιβλία του Ο συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο (1961) 
και Η μεταπολεμική II Μεραρχία Αθηνών και ο συμμοριτοπόλεμος (1966). 
 
Υποφάκελος 5. 2  Κεντρική Επιτροπή Εορτασμού Εκαντοταετηρίδος Ενώσεως της Επτανήσου 
μετά της Ελλάδος  (1964) 
 
Υποφάκελος 5. 3  Προσωπικά  (1943, 1962) 
Πιστοποιητικό ότι είναι γραμμένος από το 1927 στο Δημοτολόγιο δήμου Αθηναίων, στρατι-
ωτικόν δελτίον υπ'αρ. 18 (1962) περί των δικαιουμένων Ανωτάτων Αξ/κών δατρηήσεως επί 
τιμή του τίτλου οργανικής θέσεώς των και του περιεχομένου τούτου". 
 
 
Υποφάκελος 5. 4  Τσακαλώτος  (1960) 
Αποκόμματα εφημερίδας Ακρόπολις με απαντήσεις στρατιωτικών στα γραφόμενα από τον 
Τσακαλώτο στο βιβλίο του Τα παρασκήνια του συμμοριτοπολέμου. 
 
Υποφάκελος 5.5  Αποκόμματα εφημερίδων για διάφορα θέματα   
 


