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Βιογραφικό σηµείωµα 

 
Ο Σοφοκλής Τζαννετής γεννήθηκε το 1907 στα Βούρλα-Σμύρνης, αποφοίτησε 

από την  Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1928 και έγινε Ανθυπολοχαγός Πεζικού, 
το 1940 παίρνει μέρος στο Αλβανικό μέτωπο ενώ το 1942 διαφεύγει στη Μ. Ανατολή 
και παίρνει μέρος στη μάχη του Ελ Αλαμέιν και αργότερα στη μάχη του Ρίμινι, ως 
Διοικητής Τάγματος. Στον εμφύλιο πήρε μέρος στις επιχειρήσεις με βαθμό 
αντιστρατάρχου. Το Δεκέμβριο του 1966 διετέλεσε Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. 
Μετά την 21η Απριλίου αγωνίστηκε κατά της Δικτατορίας και γι’ αυτό το λόγο 
φυλακίστηκε και εκτοπίστηκε. Έγραψε τα βιβλία «Εθνική Άμυνα» και «Ταξιαρχία Ελ 
Αλαμέϊν».  

 
 

Αρχείο στρατηγού Σοφοκλή Τζαννετή 
 

Κατάλογος  
 

κ. 1 
Βιογραφικό και έργα-μελέτες του Τζανεττή (1975-1978, 2/1999) 
 
Φ. 1 «Βιογραφικό σημείωμα Σ. Τζαννετή» 
Φ. 2 «Μελέτη- Σχέδιο άμυνας της Ελλάδας»: δακτ. μελέτη για το σχέδιο άμυνας της 
Ελλάδας στις αρχές του 1941 με χφ. διορθώσεις του στρατηγού  κ.ά. [28/6/1993] 
Φ. 3 «Εθνική Άμυνα»: δακτ, αντίτυπο της μελέτης για την άμυνα της Ελλάδας με χφ. 
διορθώσεις. Συμπληρωμαατικοί πίνακες για τη μελέτη. Αλληλογραφία σχετικά με την  
έκδοση του βιβλίου κ.ά. (1975-78, 1990-91)  
Φ. 4 «Ελεύθεροι Έλληνες»: μελέτη του Σ. Τζαννετή για την αντιδικτατορική 
οργάνωση «Ελεύθεροι Έλληνες» και αντίτυπά της. Δακτ. και χφ. σημειώσεις για τη 
μελέτη (1999).  
 
κ. 2  
Δημοψήφισμα / Αλληλογραφία (1972-1975) 
Φ. 1 «Δημοψήφισμα»: ονομαστικοί κατάλογοι αντιπροσώπων της Κ.Ε. στις 
νομαρχιακές επιτροπές, νομαρχιακές επιτροπές για το δημοψήφισμα του 1974. 
Φ. 2  «Φιλοβασιλικά και αντιβασιλικά έγγραφα»: φωτ. αντιβασιλικών προκυρήξεων, 
ανακοινώσεων και καταγγελιών. Φιλοβασιλικά φυλλάδια και αφίσα, έγγραφα, 
προκυρήξεις, ανακοινώσεις της «Πανελληνίου Ενώσεως βασιλευόμενης 
δημοκρατίας» κ.ά. 
Φ. 3 «Αλληλογραφία»: δακτ. και χφ. επιστολές από και προς τον Σ. Τζαννετή (1972-
1975), αποκόμματα τύπου κ.ά. 
 
κ. 3. «Πολιτικές δραστηριότητες» (1978-1973, 1993) 
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Φ. 1 «Εκλογές 1977»: δακτ.και χφ. αλληλογραφία από και προς το Σ. Τζαννετή για 
τις εκλογές του 1977 και αποκόμματα τύπου. 
Φ. 2 «ΠΑ.Κ.Δ.Ε.» [Πατριωτική Κοινωνική Δημοκρατική Ένωσις]: καταστατικό 
(1978), εσωτερικός κανονισμός (1980), διακυρήξεις, επιστολές, ιδεολογικές θέσεις, 
προτάσεις, αποδείξεις πληρωμών, φωτοτυπίες, δακτ. και χφ. σημειώσεις και 
αλληλογραφία (1978-1983), αποκόμματα τύπου κ.ά. -(Η) Έκφρασις, της Πατριωτικής 
Κοινωνικής Δημοκρατικής Ενώσεως, φ. 16 (9/1981), 19 (12/1981), 24 (5/1982), 27-
28 (10-11/1982). 
 
Φ. 3 «Πτυχές του πολέμου 1940-1941»: αντίτυπο της έκδοσης της ΠΑ.Κ.Δ.Ε. 
(6/1980). Χφ. και δακτ. σημειώσεις του στρατηγού για την έκδοση και φωτ. 
σημειώσεων.  
Φ. 4 «Κ.Ε.Π.» [Κίνηση Ενεργών Πολιτών]: καταστατικό και τρίπτυχο της Κίνησης. 
(1993) 
 
κ. 4 
Στρατιωτικά θέματα (1977-78, 1997) 
Φ. 1  «Ελ Αλαμέιν»:  συγκέντρωση τεκμηρίων σχετικά με την μάχη του Ελ Αλαμέιν 
στις 23/10-5/11/1942, χάρτες, επιστολές, αποκόμματα τύπου κ.ά. 
Φ. 2 Ρίμινι: ομιλία του Ταξιάρχου Ε. Τσιμπίδη και έκθεση του Σ. Τζαννετή σχετικά 
με την κατάληψη του Ρίμινι, κ.ά. (1997) 
Φ. 3  «Μελέτες - Άρθρα»: έντυπα, δακτ., χειρόγρ. μελετών και άρθρων σχετικά με το 
μέλλον της Ελλάδας σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο (2/1978), αντίγραφο 
πολεμικής έκθεσης για το 1940-41 (5/1942). Προετοιμασία κειμένου με τίτλο 
«Θύελλα και τραγωδία στα Βαλκάνια, Απρίλιος 1941», χφ., δακτ., έντυπα, 
αποκόμματα τύπου κ.ά. 
Φ. 4 Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Στρατού (4 τεμ.): Θεσσαλονίκη -
Σόφια, Σμύρνη-Σάμος, Κέρκυρα-Αργυρόκαστρο, Κυζίκος-Θυατείρα κ.ά. 
 
κ. 5   
Προσωπικά τεκμήρια Σ. Τζαννετή (1935, 1962-64, 1973, 1978-80, 1984-1988, 1990-
4) 
Φ. 1 Στρατιωτικές και προσωπικές οικογενειακές φωτογραφίες (74 τεμ.) 
Φ. 2 «Άρθρα - Μελέτες και διαλέξεις, προσωπικά»: χειρόγρ., δακτ., έντυπα, 
φωτοτυπίες από μελέτες-άρθρα και διαλέξεις για στρατιωτικά και πολιτικά θέματα. 
Εισηγήσεις, κρίσεις και εκδηλώσεις για την αποστρατεία του Σ. Τζαννετή. 
Προσωπική αλληλογραφία και αποδείξεις με Πατσαμάνη, αποκόμματα τύπου, 
τιμητικά βραβεία (2 τεμ.) κ.ά. 
Φ. 3 Αποκόμματα τύπου από εφημερίδες και περιοδικά: Πολιτικά θέματα, 
Καθημερινή, Το Βήμα, Γράμματα κ.ά. της περιόδου 1982-3, 1988-9, 1990-4. 

 
 

ΕΝΤΥΠΑ 
 
Βιβλία 
 
- Γενικό Επιτελείο Στρατού, Μελέτη εξελίξεως μονίμων αξιωματικών, Ιούλιος 1962. 
- Γενικό Επιτελείο Στρατού, Παραρτήματα συνημμένα εις μελέτην εξελίξεως μόνιμων 
αξιωματικών, χ.τ., Ιούλιος 1962. 
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- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Στρατού), Επετηρίς των μονίμων εν 
ενεργεία αξιωματικών όπλων, σωμάτων και υπηρεσιών, Στρατιωτικό τυπογραφείο, 
Αθήνα 1965. 
- Νομοθετικό διάταγμα 2387/1953. 
- Νομοθετικό διάταγμα 58/1968. 
 
Εφημερίδες 
 
- (Η) Βραδυνή, Γ. Ράλλης, Καταγγέλω τον Παπανδρέου [ανάτυπο], (13/7/81). 
- (Η) Έκφρασις, της Πατριωτικής Κοινωνικής Δημοκρατικής Ενώσεως, φ. 16 (9/1981), 
19 (12/1981), 24 (5/1982), 27-28 (10-11/1982) 
- Νέα πορεία, Το πιστεύω του ΠΑΣΟΚ [αφιέρωμα], έκδοση: Κεντρική Διοίκηση της 
Νέας Δημοκρατίας (1980) 
- Φωνή Παπάγου, Εφημερίς εξυπηρετήσεως τοπικών συμφερόντων, φ. 610 (4/2006), 
613 (7/2006). 
 
Περιοδικά 
 
- Ελεύθερη Δημοκρατία, Εβδομαδιαία έκδοση της «Επιτροπής Στήριξης της 
Δημοκρατίας», τ. 5 (10/5/85). 
- Πολιτικά θέματα, Δημ. Τσεβά, τρια κείμενα [ανάτυπο], 1999. 
 
Φυλλάδια 
 
- Δήμος Παπάγου, Έκδοση δήμου Παπάγου 1997. 
- Μακεδονία το πρόφραγμα του Ελληνισμού, Ανοιχτή επιστολή του Κ.Ν. Μάρτη στον 
πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. 
- (Η) Καθημερινή, Μακεδονία, Ιστορική επισκόπηση [αφιέρωμα], (19/1/1992) 
- (Η) Καθημερινή, Maastricht, Πως θα αλλάξει η ζωή μας [αφιέρωμα], (27/9/1992) 
- (Η) Καθημερινή, Η ορθόδοξη εκκλησία [αφιέρωμα], (15/3/1992). 
- Οργάνωσις Εθνική Μνημοσύνη (Προσφυγική), «Το πιστεύω του Ξεριζωμένου 
ελληνισμού της Ανατολής». 
 




