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Βιογραφικό σημείωμα 
 
Ο Λεωνίδας Κύρκος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1924. Γιός του -επίσης 
πολιτικού- Μιχάλη Κύρκου που καταγόταν από το Σαμάκοβο της Θράκης και την 
Ιωάννας Θαλασσινού που καταγόταν από το Ηράκλειο Κρήτης. Τρίτος γιός της 
οικογένειας, τελείωσε το Γυμνάσιο στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και το 1943 
έγινε μέλος του ΚΚΕ. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά 
λόγω των πολιτικών φρονημάτων και των διώξεων που υπέστη δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις 
σπουδές του. Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου συνελήφθη κατ’ επανάληψη ενώ το 
1949 καταδικάστηκε σε θάνατο από το έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών. Αποφυλακίστηκε 
το 1953. 
Το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εφημερίδα Αυγή την οποία υπηρέτησε 
αρχικά ως συντάκτης –από το 1953-, για να οριστεί στην συνέχεια διευθυντής – την 
περίοδο 1959-1962- και αργότερα να γίνει εκδότης της την περίοδο 1962-1967. Ηγετικό 
στέλεχος της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
(από το 1957) και αργότερα της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της. 
Εξελέγη, πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου το 1961 και βουλευτής Αθηνών στις εκλογές 
του 1963 και του 1964. Στο 8ο Συνέδριο του ΚΚΕ (Αύγουστος 1961) εξελέγη μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του. 
Την περίοδο της δικτατορίας συνελήφθη ξανά και έμεινε έγκλειστος ως τον Μάρτη του 
1972. Με την διάσπαση του ΚΚΕ –στη 12η ολομέλεια του 1968-συντάχθηκε με την 
ανανεωτική πτέρυγα και έκτοτε υπήρξε ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕεσ. Μετά την 
αποφυλάκισή του δούλεψε στην παράνομη οργάνωση του ΚΚΕεσ. 
Στην διάρκεια της μεταπολίτευσης εξελέγη βουλευτής με την «Ενωμένη Αριστερά» το 
1974, με την «Συμμαχία» το 1977 καθώς και στις βουλευτικές εκλογές του 1985 ενώ στις 
το 1981 και το 1984 εκλέχθηκε ευρωβουλευτής – για να παραιτηθεί το 1985 υπέρ του 
Κώστα Φιλίνη. Διετέλεσε πρόεδρος του ΚΚΕ εσ. και αργότερα της Ελληνικής Αριστεράς 
(Ε.ΑΡ.). Πρωτοστάτησε στην δημιουργία του Συνασπισμού της αριστεράς και της 
προόδου το 1989 και διετέλεσε γραμματέας του ως το 1991. Στις εκλογές του Νοεμβρίου 
και του Ιουνίου του 1989 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και στις εκλογές του Απριλίου 
του 1990 βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης. Το 1993 παραιτήθηκε από όλα τα κομματικά 
αξιώματα. Ήταν ιδρυτικό μέλος των ΑΣΚΙ και κατόπιν μέλος του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου.  
 



Ο Λεωνίδας Κύρκος συνέγραψε αρκετά πολιτικά και αυτοβιογραφικά βιβλία. Ήταν 
παντρεμένος από το 1952 με την γιατρό Καλλισθένη Σμπαρούνη και μαζί είχαν 
αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μιχάλη και τον Μίλτο.  
Πέθανε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2011. 
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Αρχείο Λεωνίδα Κύρκου 
 

Κατάλογος 
 
Α. Προσωπικά τεκμήρια 
 
κ. 1 Προσωπικά τεκμήρια (1948-1976) 
Φ. 1 Τεκμήρια από τη δίκη του Λεωνίδα Κύρκου  

- Σύλληψη και δίκη των Λ. Κύρκου, Μ. Γλέζου, Εμ. Τσερέπα, Στ. Δαμιανίδη (1948-
1949) - Υπόμνημα των κρατουμένων προς τον Υπουργό Στρατιωτικών 12/3/1949, 
αποκόμματα και λυτά φύλλα εφημερίδων με δημοσιεύματα για την σύλληψη και 
την δίκη κ.ά. (1948) 

Φ. 2 Αλληλογραφία και άλλα τεκμήρια από τις φυλακές  
- Φυλακές Κέρκυρας : α. Προσωπική αλληλογραφία του Λεωνίδα Κύρκου με την 

οικογένειά του (Φυλακές Κέρκυρας, 6/1949 – 6/1950) β. Αλληλογραφία του 
οφθαλμίατρου Λ. Τοπάλη με την οικογένεια Κύρκου (σχετικά με τον Λεωνίδα) γ. 
Δελτία αποστολής προμηθειών στον Λ. Κύρκο δ) Χφ. σημειώματα και επιστολές 
του Μιχάλη Κύρκου για τη μεταγωγή του Λεωνίδα 

Φ. 3  Βιογραφικά σημειώματα, οικογενειακή αλληλογραφία 
- Βιογραφικά σημειώματα Λεωνίδα Κύρκου 
- Οικογενειακή αλληλογραφία (1960, 1969, 1975-1976) 
- Ποικίλα: χφ. σημειώματα προς τον Λ.Κ., σκίτσο του Λ. Κ., εισιτήρια και 

ταξιδιωτικά φυλλάδια, διάφορα έγγραφα 
Φ. 4 Δημόσια έγγραφα (αιτήσεις, πιστοποιητικά, δικαστικά έγγραφα κ.ά.) 

- Γενική Διεύθυνσις Εθνικής Ασφάλειας (ΓΔΕΑ) / Τμήμα ΚΑΕΑ, Απόρρητο 
ατομικό δελτίο για το Λ. Κύρκο που καταγράφει πληροφορίες για την 
οικογενειακή του κατάσταση, την πολιτική του δραστηριότητα, τις μετακινήσεις 
του και άλλα προσωπικά στοιχεία [1971] 

- Δικαστικά έγγραφα, απόφαση Πρωτοδικείου για την αποφυλάκιση Λ. Κύρκου και 
αποφυλακιστήριο (4/1972) 

- Πιστοποιητικά, αιτήσεις και διάφορα δημόσια έγγραφα 
 
 
Β.  Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.) (1958-1967) 
κ. 2   
Φ. 1 ΕΔΑ  -  Βουλή (1961 – 1966) 
Ομιλίες και σχέδια ομιλιών του Λεωνίδα Κύρκου 

- Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη για την έναρξη της νέας βουλευτικής περιόδου, 
4/12/1961, έντυπα 



- Ομιλία του Λ. Κύρκου στη Βουλή «στη συζήτηση για την πρόταση μομφής», χφ., 
22/1/2962, σ.17 

- Σχέδιο ομιλίας του Λ. Κύρκου στη Βουλή «επί του κανονισμού των συνεδριάσεων; 
της Βουλής», χφ. σχέδια κειμένων για την ομιλία, 4/4/1962 

- Σχέδιο ομιλίας του Λ. Κύρκου στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις της 
Κυβερνήσεως της «Ένωσης Κέντρου» στη Βουλή, χφ., [12/1963] Απόκομμα της εφ. 
«Ελευθερία» με τις προγραμματικές δηλώσεις  της Κυβερνήσεως της «Ένωσης 
Κέντρου», 21/12/1963 

- Σχέδιο ομιλίας του Λ. Κύρκου στη Βουλή, τεκμήρια, χφ. σημειώσεις και 
αποκόμματα τύπου σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης μυστικών κονδυλίων 
από την Κυβέρνηση της Ε.Ρ.Ε., χ.χ. [1964] (χφ., δακτ., απ. τύπου)   

- Σχέδιο ομιλίας του Λ. Κύρκου στη Βουλή, χφ., χ.χ., [μετά τα Ιουλιανά,~1965-1966] 
 
Φ. 2  Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, 1962 – 1965 

- Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, 23/1/- 2/3/1962 
- Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, 25/1/ - 28/2/1962 (Συζήτηση 

για την σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) 
- Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, 28/8/1963 (αποτελέσματα 

απογραφής πληθυσμού), 4/9/1963 (συζήτηση για τον εκλογικό νόμο) 
- Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, 24/8/1965 – Δηλώσεις του 

Προέδρου της Κυβερνήσεως Ηλία Τσιριμώκου , 20/8/1965, πολυγρ. 
 
κ.  3 
ΕΔΑ / Διοικούσα Επιτροπή / Εκτελεστική Επιτροπή / Β’ Συνέδριο  
Φ. 1  ΕΔΑ, Β΄ Συνέδριο (1962) 
- ΕΔΑ Β΄ Συνέδριο, 8-12/12/1962, Αθήνα: χφ. επεξεργασία της κεντρικής πολιτικής 

εισήγησης που συνέγραψε ο Λ. Κύρκος και εκφώνησε ο Πρόεδρος της ΕΔΑ Ιω. 
Πασαλίδης, δακτ. σχέδια της πολιτικής εισήγησης, κανονισμός εργασιών του 
Συνεδρίου, σχέδιο καταστατικού 

Φ. 2   
ΕΔΑ Διοικούσα Επιτροπή -  Σύνοδοι (1961 – 1966) 

- Εισήγηση (χφ.) του Λ. Κύρκου σε σύνοδο της Δ.Ε., [1961], σ.16 
- Εισήγηση (χφ. και δακτ.) του Λ. Κύρκου σε σύνοδο της Δ.Ε., [1962] 
- Δ΄ Σύνοδος της Δ.Ε. (23-28/11/1963) - Απολογισμός για τα αποτελέσματα των 

βουλευτικών εκλογών (3/11/1963), χφ. σχέδιο εισήγησης του Λ. Κύρκου, χφ. 
σημειώσεις του Λ.Κ. από τα πρακτικά της Συνόδου 

- ΣΤ’ Σύνοδος της Δ.Ε. (3/1964) - Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΑ 
(απόκομμα της εφ. Αυγή, 12.3.1964), απόφαση της Συνόδου (έντυπο σπάραγμα 
από το περ. Ελληνική Αριστερά) 

- Μπλοκ σημειώσεων του Λ.Κ. από κομματικές συνεδριάσεις: α. Σύνοδος της Δ.Ε. 
[1964], χφ. σημειώσεις του Λ.Κ. από τη Σύνοδο β. Χφ. σημειώσεις του Λ. Κ. από 
«Σπουδαστική Συνδιάσκεψη» [1964] 



- 8η Σύνοδος της Δ.Ε. (2/1965) : Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΑ 
(απόκομμα της εφ. Αυγή, 24-25/2/1965), απόφαση της Συνόδου (έντυπο 
σπάραγμα από το περ. Ελληνική Αριστερά) 

- 10η Σύνοδος της Διοικούσας Επιτροπής (6/1966), Αποκόμματα της εφ. Η Αυγή 
(ομιλία Λ. Κύρκου, απόφαση της Συνόδου) 

Φ. 3  ΕΔΑ - Εκτελεστική Επιτροπή (1962 - 1966) κ.ά. 
- Τεκμήρια από τις συνεδριάσεις της Ε.Ε. : Προκήρυξη της Ε.Ε (απόκομμα της εφ. 

«Αυγή», 6.10.1962), χφ. σημειώσεις και σχέδιο εισήγησης του Λ.Κ. σε συνεδρίαση 
της Ε.Ε. (1963), δακτ. κείμενα σχετικά με τον απολογισμό της εκλογικής 
προετοιμασίας (Εκλογές ’63), τον προγραμματισμό της διαφωτιστικής και 
ιδεολογικής δουλειάς, τα οικονομικά στοιχεία των κομματικών εντύπων 
(συνεδρίαση Ε.Ε., 15/11/1963), δακτ. διάγραμμα εισήγησης του Λ.Κ. (πιθανώς) σε 
συνεδρίαση της Ε.Ε. (10/11/1966) 

- Χφ. σημειώσεις και σχέδια εισηγήσεων του Λ. Κύρκου από κομματικές 
συνεδριάσεις [1957-1964] 

- Δύο κείμενα του Ηλία Ηλιού: α. «Εισήγηση για την ανώμαλη κατάσταση στον 
χώρο της αριστεράς», δακτ. [1963] β. «Κατάσταση και προβλήματα της αριστεράς 
το καλοκαίρι του 1964», δακτ., 31/8/1964 

- Προετοιμασία Γ΄ Συνεδρίου ΕΔΑ, εσωκομματικά κείμενα [1966] 
- Διάφορα πολιτικά κείμενα και χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου  

 
Φ. 4 Κείμενα του Λ. Κύρκου (1957 – 1967) : άρθρα, σχέδια κειμένων, ομιλίες, χφ. 
σημειώματα 

- Διάγραμμα ομιλίας του Λ. Κύρκου με θέμα το ΝΑΤΟ (ενόψει της Έκτακτης 
Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Παρίσι, 15.12.1957), χφ., [1957], σελ.7 

- Πολιτική ομιλία του Λ. Κύρκου σε συγκέντρωση στο Ηράκλειο, 11/4/1967, 
(Δελτίο τύπου της ΕΔΑ, πολυγραφ.) 

- Ομιλία του Λ. Κ. σε εκδήλωση για τον Δημήτρη Γληνό (φωτοτυπία, το πρωτότυπο 
στο Αρχείο της ΕΔΑ) 

- Λ. Κύρκου, Η άρση των αντιθέσεων στο λαϊκό κίνημα, χφ. ημιτελές κείμενο, χ.χ. 
- Χφ. σχέδιο κειμένου του Λ.Κ. για το καταστατικό της ΕΔΑ, [1961-1962], σελ.3 
- Σχέδια κειμένων (3) του Λ. Κ. για την ειρήνη και τον αφοπλισμό, τις διεθνείς 

σχέσεις και την προοπτική της «ειρηνικής συνύπαρξης» σε διεθνές επίπεδο, χ.χ. 
- Λ.Κύρκου, «Η ιδεολογία της ΕΔΑ», χφ σχέδιο κειμένου, χ.χ. 
- Τετράδια με 2 χφ. σχέδια άρθρων του Λ.Κ. : «Που οδηγεί η Ένωσις Κέντρου; Στη 

νίκη ή σε μια νέα ήττα της δημοκρατίας;», χφ.,[1962], «Σαφές πρόγραμμα και 
σαφής τακτική απαιτούνται για την ανατροπή της παράνομης Κυβέρνησης», χφ. 
[1962] 

- Λεωνίδας Κύρκος, Αντιδικτατορικό Μέτωπο: Η απάντηση του λαού, περ. Ελληνική 
Αριστερά, τ. 40 (11/1966), σ. 3 -7 (φωτοτυπία) 

- Ανυπόγραφο ημιτελές άρθρο (δακτ.) με τίτλο «Έφτασε το τέλος του Κέντρου;», χ.χ. 
- Χφ. σημείωμα του Λ. Κύρκου για το Μακεδονικό (σχέδιο ανακοίνωσης της ΕΔΑ;), 

χ.χ. 



- Χφ. σημείωμα του Αντώνη Μπριλλάκη για το Μακεδονικό, χ.χ. 
 
κ. 4    
Βουλευτικές εκλογές (1958 – 1964) 
Φ. 1 Βουλευτικές εκλογές 1958, 1961 

- Βουλευτικές εκλογές 1958 (11/5/), χφ. σχέδιο εισήγησης του Λ. Κύρκου για την 
διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των εκλογών  

- Βουλευτικές εκλογές 1961 (29/10) – Προεκλογικές ομιλίες του Λεωνίδα Κύρκου 
στα Χανιά και το Ηράκλειο (χφ. κείμενα) 

- Βουλευτικές εκλογές 1961 - Έντυπα προεκλογικά φυλλάδια του ΠΑΜΕ (Η 
δημαγωγία της ευημερίας, Το βασίλειον της ελευθερίας, Οι Γερμανοί ξανάρχονται, Η Αθήνα 
πίσω από την καραμανλική βιτρίνα, ΠΑΜΕ στη νίκη με το ΠΑΜΕ, Λάδι και εληές) 

- Βουλευτικές εκλογές 1961, 3 ανυπόγραφες προεκλογικές προκηρύξεις εναντίον 
του ΠΑΜΕ και του Λ. Κύρκου 

- Τηλεγράφημα του Αντ. Μαμαλάκη προς την εφ. Αυγή για την εκλογή του Λ. 
Κύρκου  - Απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την ανακήρυξη του Λ. 
Κύρκου σε βουλευτή 

- Κείμενο του Λεωνίδα Κύρκου (σχέδιο έκδοσης εντύπου) για το εκλογικό 
πραξικόπημα, χφ. κείμενο, 34 σελ. 

- Κείμενο με καταγγελίες της ΕΔΑ για την εκλογική τρομοκρατία 
- Αποκόμματα από την εφ. Αυγή , συγκριτικά αποτελέσματα εκλογών 
- Ομιλία του Ι. Πασσαλίδη σε press conference, 30/11/1961 
- Ανακοίνωση του βουλευτή Ηρακλείου Κώστα Μαρή (χφ. κείμενο) 

Φ. 2 Βουλευτικές εκλογές 1963, 1964 
- Χφ. πρόγραμμα προεκλογικής περιοδείας του Λ. Κύρκου 
- Ομιλίες και σχέδια ομιλιών του Λ. Κύρκου σε προεκλογικές συγκεντρώσεις της 

περιοδείας (Λαμία, Λειβαδιά, Καλαμαριά), εξουσιοδοτήσεις του Ι. Πασαλίδη  στο 
Λ. Κύρκο για τις πολιτικές προεκλογικές συγκεντρώσεις) 

- Χφ. σημειώματα του Λ. Κύρκου για τον προγραμματισμό και τις εκτιμήσεις για τα 
αποτελέσματα των εκλογών 

- Αποτελέσματα εκλογών (δακτ., αποκόμματα τύπου) 
- Απολογισμοί και παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα των εκλογών 

- Προπαγανδιστική προεκλογική προκήρυξη υπογεγραμμένη από την «κομματική 
βάση της ΕΔΑ Αθήνας Πειραιά» με θέμα την υποστήριξη των συνδυασμών της 
Ένωσης Κέντρου 

- Βουλευτικές εκλογές 1964 (16/2), εσωκομματικό κείμενο για τις εκλογές, δακτ.  
- Συγκριτικά εκλογικά αποτελέσματα, 1958-1964 

 
κ. 5 
Φ. 1 Εφημερίδα Η Αυγή (1960 – 1962) 

- Τέσσερα τετράδια - ημερολόγια και λυτά χφ. σημειώματα του Λ. Κύρκου από τις 
κομματικές συνεδριάσεις και τις συσκέψεις των συντακτών  



- Χειρόγραφες σημειώσεις του Λ. Κύρκου από κομματικές συνεδριάσεις της Αυγής 
[1961] 

- Χειρόγραφα σημειώματα του Λ. Κύρκου από τις συσκέψεις με τους συντάκτες για 
τον προγραμματισμό της ύλης (χ.χ.) 

- Επιστολές, κάρτες και σημειώματα των Θ. Κορνάρου, Μανώλη Γλέζου, Κ. 
Βάρναλη, Ηρακλή Τζάθα, Γεωργούλα Μπέικου κ.ά. προς τον Λ. Κύρκο (1961-1963) 

Φ. 2 Εφημερίδα Η Αυγή (1958-1962) 

- [ΚΚΕ, Τμήμα Διαφώτισης] Ανυπόγραφα κείμενα παρατηρήσεων για την ύλη, την 
θεματολογία και την αρθρογραφία της εφημερίδας (1959-1960) 

- Εισερχόμενες επιστολές και τηλεγραφήματα προς τον Διευθυντή της Αυγής Λ. 
Κύρκο (1959-1962) 

- Τεκμήρια από τις δίκες της Αυγής (κατηγορητήρια, καταθέσεις μαρτύρων, χφ. 
σημειώσεις του Λ. Κύρκου)  (1959-1960) 

- Ονοματικές καταστάσεις εργαζομένων στην Αυγή με χφ. σημειώσεις του Λ. 
Κύρκου (1960-1961), πίνακες κινήσεως αγγελιών (1958, 1960), κείμενο με 
καταγγελία για άσκηση τρομοκρατίας στους αναγνώστες της Αυγής (1959), 
σημείωμα για τις συνδρομές της εφημερίδες στις χώρες της Αν. Ευρώπης, 
αποδείξεις πληρωμών του Λ. Κύρκου, ποίημα του Τεύκρου Ανθία (προς 
δημοσίευση;), δελτίο πωλήσεων (12/1960) 

 
κ. 6 
Φ. 1 ΕΔΑ / Συνδικαλιστικό Γραφείο (1961-1963)  

- Regime antisynticaliste en Grece, 1960  (δεμένος πολυγραφημένος τόμος) 
- Κείμενα του συνδικαλιστικού Γραφείου της ΕΔΑ (1961-1963) 
- Δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα (ΔΣΚ) (1961), φυλλάδιο και θέσεις για το 14ο 

συνέδριο της ΓΣΕΕ 
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Bulletin d’ Information, 11/1961, 

2/1962 
Φ. 2 Κυπριακό ζήτημα (1959-1964) 

- Δύο χειρόγραφα κείμενα του Λ. Κύρκου για το Κυπριακό (χ.χ., [1964]) 
- Σημειώματα του Κώστα Δεσποτόπουλου (;) προς την Εκτελεστική Επιτροπή της 

ΕΔΑ για το Κυπριακό (1964) 
- Αποκόμματα ημερήσιου τύπου σχετικά με το Κυπριακό (1959-1964) 

Φ. 3 ΕΔΑ – Νομαρχιακή επιτροπή Ηρακλείου (1961-1962) 
- Στοιχεία για την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη (τετράδιο με χφ. σημειώσεις του 

Λ. Κύρκου, χφ. σημειώματα, υπομνήματα, κείμενα του Αγροτικού Γραφείου της 
ΕΔΑ) 

- Χειρόγραφα σημειώματα για τη Ν.Ε. Ηρακλείου (1961-1962) 
- Λογαριασμοί και αποδείξεις πληρωμών από την διαμονή του Λ. Κύρκου στο 

Ηράκλειο (1961) 
- Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Υπόμνημα περί του τρίτου 

πανεπιστημίου, 3/1962 
- Ονομαστική κατάσταση τοπικών παραγόντων του νομού Ηρακλείου 



- Υπόμνημα των κοινοταρχών της Επαρχίας Βιάννου προς τον πρωθυπουργό Κ. 
Καραμανλή, 30/6/01962 

- Έντυπες προκηρύξεις για συγκέντρωση στο Ηράκλειο με ομιλητή τον Γεώργιο 
Παπανδρέου [1962] 

- Αποκόμματα ημερήσιου τύπου και χφ. σημειώματα 
 
κ. 7 
Φ. 1 ΕΔΑ – Ποικίλα (1959-1967) 

-  Κείμενα με στατιστικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία, την βιομηχανική 
παραγωγή, την ανεργία, την κοινωνική ασφάλιση κ.ά. 

- ΕΔΑ, Αγροτοσυνεταιριστικό Γραφείο, Κείμενα για την αγροτική παραγωγή στην 
Ελλάδα 

- Ονομαστική κατάσταση Ιταλών δημοσιογράφων συνδικαλιστών πολιτικών και 
αντιστασιακών 

- Δελτίο ειδήσεων, 3/7/1962 (πολυγραφημένο δελτίο με ειδήσεις από τους Ρ/Σ 
«Φωνή της Αμερικής» και «Φωνή της Αλήθειας» 

- Ένωσις Κέντρου, Ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στο Χίλτον (5/4/1967), 
δημοσιεύματα τύπου για ομιλίες του Α. Π. (2/1967) 

- «Γραφείο Κομμουνιστών Μακεδονίας – Θράκης», «Προκήρυξη προς όλα τα 
στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ» (δημοσιεύεται η επιστολή του Μ. Βαφειάδη προς 
τους «συντρόφους της Τασκένδης»), Θεσσαλονίκη 10/4/1962 

- Ανυπόγραφη (προπαγανδιστική;) προκήρυξη «Φίλοι ΕΔΑίτες» με αφορμή το 2ο 
Συνέδριο της ΕΔΑ (1962) 

- Δικαστικά έγγραφα (1959, 1966) 
- Φύλλα των σοβιετικών εφημερίδων «Ισβέστια» και «Πράβντα» (1962) 

 
 
κ. 8.1 
Φ. 1 ΕΔΑ – Γραφείο Δημοκρατίας –  Αμνηστίας (1961 - 1963) 

- Πολυγραφημένα κείμενα με στοιχεία για τον αριθμό και τις συνθήκες διαβίωσης 
των πολιτικών κρατουμένων, για τις συνθήκες διώξεως των συνδικαλιστών και του 
δημοκρατικού τύπου, για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, για την άσκηση 
τρομοκρατίας από τα Τ.Ε.Α. κ.ά. 

- Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ. – Κάρτες της Βάσως Κατράκη για συλλογή υπογραφών για την 
απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, χ.χ. 

 
Φ. 2 Διεθνείς Επιτροπές και Διασκέψεις για τις Συνταγματικές ελευθερίες και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα (1962 - 1967) 

- Παγκόσμια Ομοσπονδία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μτφρ. κείμενο των Α. 
Μπουασαρι και Π. Ζυβινί με τίτλο «Οι διεθνείς συμφωνίες για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και τα μέσα για την επίσπευση της ψήφισης και της εφαρμογής τους», 
δακτ., μτφρ.1961 



- Association Internationale des Juristes Democrates, Έντυπο φυλλάδιο με τίτλο 
Reunion de Juristes d’ Europe occidentale pour la restauration  des libertes publiques en 
Grece, Paris, 25/6/1962 

- Comite International pour l’ Amnistie et le respect des droits de l’ homme en 
Grece, Bulletin d’  Information, vol.4 (1963) 

- Διεθνής Διάσκεψη για την αμνηστία, τον σεβασμό των δικαιωμάτων  ανθρώπου 
και τις συνταγματικές ελευθερίες στην Ελλάδα, 4/1967 [πολυγραφημένα 
ξενόγλωσσα κείμενα για τα έκτακτα μέτρα, για τους πολιτικούς πρόσφυγες  και 
για τις δημοκρατικές ελευθερίες στην Ελλάδα] 

 
κ. 8.2 Κίνημα Ειρήνης 
Φ.1 Ελληνική Επιτροπή δια την διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνην (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) (1962, 
1965) 

- «Εθνικόν Συνέδριον Ελλάδας δια την ειρήνην και τον αφοπλισμόν», 24/6/1962  
- Πρόσκληση, ημερήσια διάταξη συνεδρίου 

- Δελτίον της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε., Απρίλιος 1965 
- Διακήρυξη της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του Β’ Πανελλήνιου  Συνεδρίου 

Ειρήνης, πολυγ. [1965] 
- Πρόσκληση της Επιτροπής Ειρήνης Θεσσαλονίκης, 4/1965 
- Δημοσίευμα της εφ. Καθημερινή για την Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης   (19/5/1964)  

Φ. 2 Διεθνές κίνημα ειρήνης - Πορεία Aldermaston, Λονδίνο 12-15/4/1963 
- Πρόγραμμα της πορείας Ειρήνης, χφ. σημειώσεις Λ. Κύρκου από την συνάντηση 

με τον Bertrand Russel, συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας προς τον Κ. 
Καραμανλή για την απαγόρευση της Α΄ Μαραθώνιας πορείας ειρήνης, έντυπα, 
φυλλάδια και προκηρύξεις του αγγλικού κινήματος ειρήνης 

Φ. 3 Διεθνές κίνημα ειρήνης - Conseil Mondial de la Paix (1956) 
- Conseil Mondial de la Paix (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης), Σύνοδος, 

Στοκχόλμη, 5-9/4/1956 [Εισηγήσεις, υπομνήματα, δηλώσεις, πληροφοριακά 
δελτία) 

 
 
 
 
 
Γ. Δικτατορία 
 
κ. 9 
ΚΚΕ εσ. - Τεκμήρια κατά την περίοδο της Δικτατορίας 21ης Απριλίου 1967 (1969 – 1974)  

- Αποφάσεις, διακηρύξεις του Γραφείου της Κ.Ε. του ΚΚΕ εσ., εσωκομματικά 
κείμενα, σχέδια θέσεων, ανακοινώσεις, ενημερωτικές επιστολές, χφ. και δακτ. 
κείμενα Λ. Κύρκου 

- Διακήρυξη για την επανασύσταση της ΕΔΑ με υπογραφές μελών, 30/7/1974  



- Φύλλα παράνομου αντιδικτατορικού τύπου και αντιδικτατορικού τύπου του 
εξωτερικού (Ριζοσπάστης – Μαχητής, Ελεύθερη Πατρίδα, Ελεύθερη Ελλάδα κ.ά.) (1970-
1974) 

 
 
Δ. Μεταπολίτευση 
 
Δ. 1. ΚΚΕ εσ. (1974 - 1986) 
 
Α. ΚΚΕ εσ. - Συνέδρια (κ. 10-12) 
 
κ.  10 
ΚΚΕ εσ. Συνέδρια  (1976  - 1978) 
Φ.1   ΚΚΕ εσ. 1ο Συνέδριο, 6/1976   

- Σχέδιο μανιφέστου του συνεδρίου, δακτ. με χφ. διορθώσεις του Λ. Κύρκου 
- Παρατηρήσεις και προτάσεις για το σχέδιο προγράμματος 
- Προσυνεδριακές συνδιασκέψεις : αποφάσεις των Κ.Ο. Αθήνας, Πειραιά και 

Θεσσαλονίκης για το καταστατικό, το σχέδιο προγράμματος, κ.α. 
- Κείμενα προσυνεδριακού διαλόγου, δημοσιευμένα στην εφ. «Αυγή», 5-6/1976 
- Καταστατικό του ΚΚΕ εσ. (έντυπο, 1976), παρατηρήσεις και προτάσεις για το 

καταστατικό 
- Ομιλία του Λ. Κύρκου στο Συνέδριο 
- Διακήρυξη και πολιτική απόφαση του Συνεδρίου  
- Λ. Κύρκος, «Το μήνυμα του συνεδρίου του ΚΚΕεσ.» (χφ. σχέδιο άρθρου) 

 
Φ.2  ΚΚΕ εσ. - 2ο Συνέδριο, 16 – 20/4/1978  

- Προσυνεδριακή Συνδιάσκεψη Αθήνας (4/1978), Ομιλία Λ. Κύρκου (χφ.), 
έκθεση δράσης της ΚΟΑ 

- Προσυνεδριακή Συνδιάσκεψη ΚΕΔ;; : Απολογισμός 
- Έκθεση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (χφ. κείμενο Λ. Κύρκου) 
- Εσωκομματικά κείμενα για την προετοιμασία του Συνεδρίου - Θέσεις - Θέσεις 

της ΚΟΒ Παρισιού (έντυπο) 
- Εναρκτήρια ομιλία του Λ. Κύρκου στο συνέδριο εκ μέρους της Κ.Ε., [χφ. Λ. 

Κύρκου, επισυνάπτεται  το δελτίο αντιπροσώπου] 
- Ομιλία του Λ. Κύρκου στο Συνέδριο 
- Κλείσιμο της Εισήγησης της Κ.Ε. 
- Πολιτική απόφαση του 2ου (10ου) Συνεδρίου (απόκομμα εφ. Αυγή, 4/5/1978) 

 
 
 
κ. 11 
ΚΚΕεσ. Συνέδρια (1982) 
Φ.1 ΚΚΕεσ. 3ο Συνέδριο, 5/1982 



- Εσωκομματικά κείμενα για την προετοιμασία του Συνεδρίου 
- Προσυνεδριακή Συνδιάσκεψη Ανατολικού Τομέα, χφ. ομιλία του Λ. Κύρκου, 

χ.χ., [1982] 
- Προσυνεδριακή Συνδιάσκεψη Αθήνας, χφ. ομιλία του Λ. Κύρκου, 5/1982 
- Κείμενα προσυνεδριακού διαλόγου, δημοσ. στην εφ. «Αυγή», 2-5/1982 
- Προτάσεις και κείμενα προς το Συνέδριο (περιέχει και προτάσεις του Λ.Κ.) 

Φ. 2  ΚΚΕεσ. – 3ο Συνέδριο (1982) 
- Θέσεις για το Συνέδριο: χφ. σχέδιο θέσεων του Λ. Κύρκου (2/1981), δακτ. σχέδια 

και επεξεργασίες θέσεων  
Φ. 3 ΚΚΕεσ. – 3ο Συνέδριο (1982) 

- Ομιλία του Λ. Κύρκου στο Συνέδριο, δακτ.,18/5/1982 
- Σχέδιο απόφασης του Συνεδρίου 
- Δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου για το Συνέδριο, 5/1982  

 
κ. 12 
ΚΚΕ εσ. Συνέδρια (1986) 
Φ. 1 ΚΚΕ εσ.  4ο Συνέδριο, 15-18/5/1986 

- Σχέδια θέσεων της Κ.Ε. για το Συνέδριο (δακτ. με χφ. σημειώσεις) 
- Θέσεις της Κ.Ε. για το Συνέδριο (δημοσ. στην εφ. «Αυγή», 12-13/2/1986) 
- Ομιλίες του Λ. Κύρκου στο Συνέδριο (χφ. δακτ.) 
- Προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος 
- Κείμενα και προτάσεις των συνέδρων 
- Κείμενο του Λ. Κύρκου με τίτλο «Εμείς τι θέλουμε;» [4ο συνέδριο]  

 
 
Β. ΚΚΕεσ – Εκλογές 
(Βουλευτικές – Δημοτικές – Ευρωεκλογές) 
 
κ. 13 
Φ. 1 Βουλευτικές εκλογές 1974 (17/11) 
Συνδυασμός « Ενωμένη Αριστερά» 

- Δήλωση 11 μελών της ΕΔΑ προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Εισαγγελέα 
Αρείου Πάγου για τη συμμετοχή της στις εκλογές 14/10/1974 

- Απόφαση της Κ.Ε. ΚΚΕ εσ. για τις εκλογές, 29/10/1974 
- Επιστολή Β. Τσιρώνη προς τον Λ. Κύρκο για την εκλογική συνεργασία 5/10/1974 
- Δημοσίευμα της εφ. Αυγή με την προεκλογική ομιλία Κώστα Φιλίνη, 12/10/1974 
- Κείμενο προεκλογικής ομιλίας Λ. Κύρκου στη Θεσσαλονίκη, 11/1974 
- Κείμενο προεκλογικής ομιλίας Λ. Κύρκου με αφορμή την επέτειο της 

Οκτωβριανής επανάστασης, 11/1974 
- Χφ. σχέδιο ανακοίνωσης Λ. Κύρκου για τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου στην 

Αθήνα χ.χ.   
- Σχέδιο ανακοίνωσης ΚΚΕ εσ. για τη διεξαγωγή των εκλογών χ.χ.   



- Εσωκομματικό σημείωμα για τη συμμετοχή ΚΚΕ εσ. στον εκλογικό συνασπισμό 
«Ενωμένη Αριστερά», χ.χ.   

- Σχέδιο διακήρυξης της ΕΔΑ για το δημοψήφισμα, χφ., 12/1974 
 
Φ. 2 Βουλευτικές Εκλογές 1977 (20/11)  
Συνδυασμός «Συμμαχία Προοδευτικών και Αριστερών Δυνάμεων» 

- Σχέδιο εκλογικού προγράμματος του ΚΚΕεσ., χφ. (φωτ.) του Λ. Κύρκου, 21 σ. 
- Προεκλογικές ομιλίες και αποσπάσματα ομιλιών του Λεωνίδα Κύρκου, 9 -

11/1977, χφ. και δακτ. [Αθήνα, Αιγάλεω, Ζωγράφου, Γιάννενα, Άρτα, Βόλος] 
- Κείμενα του Λ. Κύρκου για τον απολογισμό των εκλογών 
- Εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων από [την ΚΕ] του ΚΚΕεσ. 
- Απολογισμοί των ΚΟΒ του ΚΚΕεσ για τις εκλογές 
- Χφ. σημειώσεις [αταύτιστες] από κομματική συνεδρίαση του ΚΚΕεσ. για το ζήτημα 

των εκλογών 
- Ποικίλα (σημειώματα προς τον Λ.Κ. , κ.ά.) 

 
κ. 14  
Φ. 1 Βουλευτικές Εκλογές 1981 (18/10) / Ευρωεκλογές 1981 (18/10) 

- Σχέδιο μανιφέστου του ΚΚΕ εσ. για τις εκλογές δακτ., 1981 
- Ομιλία του Λ. Κύρκου στο Εθνικό Συμβούλιο του ΚΚΕ εσ., 30-31/1/1981, δακτ. 
- Ομιλία του Λ. Κύρκου στη Βουλή στη συζήτηση για το εκλογικό νομοσχέδιο, 

δακτ.[1981] 
- Δακτ. ανυπόγραφο κείμενο με προτάσεις του ΚΚΕ εσ για την διεξαγωγή των 

εκλογών, χ.χ.  
- Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ εσ. για τις εκλογές, 21/7/1981 [δακτ., αποκ. τύπου] 
- Σχέδιο εκλογικού προγράμματος του ΚΚΕ εσ., προεκλογικά φυλλάδια  

Φ. 2  
- Προεκλογικές Ομιλίες του Λ. Κύρκου, 2–10/1981 [Ομόνοια, Θεσσαλονίκη, 

Καισαριανή, Χαλάνδρι, κείμενα τηλεοπτικών ομιλιών] 
Φ. 3  Τύπος 

- Άρθρα και συνεντεύξεις του Λ. Κύρκου  
- Δημοσιεύματα τύπου για τις εκλογές 

Φ. 4  
- Συγχαρητήριες επιστολές και τηλεγραφήματα για την εκλογή του Λ. Κύρκου στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 10-11/1981 

 
κ. 15 
Ευρωεκλογές 1984 (17/6) 
Φ.1 ΚΚΕεσ. – Εθνικό Συμβούλιο για τις Ευρωεκλογές, 9-11/3/1984  

- Εισηγήσεις  των Λ. Κύρκου, Γ. Μπανιά, Π. Κουναλάκη, χφ. σημειώματα του Λ. Κ. 
από την συνεδρίαση, διακήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου 

Φ. 2  



- Σχέδιο προγράμματος του ΚΚΕεσ., Προεκλογικά φυλλάδια και μπροσούρες, 
δελτία τύπου της Κεντρικής Επιτροπής για την προεκλογική εκστρατεία 

- Απολογισμοί και αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος, 6/1984 
Φ. 3 

- Προεκλογικές ομιλίες του Λεωνίδα Κύρκου 
- Άρθρα και συνεντεύξεις του Λεωνίδα Κύρκου (2-6/1984) 
- Συγχαρητήριες επιστολές και σημειώματα προς τον Λ. Κύρκο 

Φ. 4 
- Δημοσιεύματα τύπου για την εκλογική καμπάνια του ΚΚΕεσ. 

κ. 16 
Βουλευτικές Εκλογές 1985 (2/6) / Δημοτικές εκλογές 1986 
Φ.1  Βουλευτικές εκλογές 1985 

- Εσωκομματικά κείμενα για την προετοιμασία των εκλογών: διάγραμμα εισήγησης 
του Λ. Κύρκου στο Εκτελεστικό Γραφείο, εσωκομματική ανακοίνωση (χφ. Λ.Κ.), 
χφ σημειώματα Λ.Κ. 

- Σχέδιο εκλογικού προγράμματος του ΚΚΕεσ. - Έντυπο προεκλογικό πρόγραμμα 
Φ. 2  Βουλευτικές εκλογές 1985 

- Προεκλογικές Ομιλίες του Λ. Κύρκου, 1-5/1985 [θ. Γκλόρια, Θεσσαλονίκη, 
Ομόνοια, Σύνταγμα, κείμενο τηλεοπτικής ομιλίας] 

- Συνεντεύξεις και άρθρα του Λ. Κύρκου, 2-5/1985 
- Δημοσιεύματα τύπου για την προεκλογική καμπάνια του ΚΚΕεσ, 5-6/1985 

Φ. 3   Βουλευτικές εκλογές 1985 
- «Κέντρον Οργανώσεως και Αναπτύξεως» : Προτάσεις και παρατηρήσεις για την 

εκλογική καμπάνια του ΚΚΕεσ 
- Αποτελέσματα εκλογών 
- Σχέδιο απόφασης της ΚΕ για το αποτέλεσμα των εκλογών (χφ Λ. Κύρκου) – 

Απολογισμοί και εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα 
Φ. 4 Δημοτικές Εκλογές 1986 (12/10 και 19/10) 

- Προεκλογικές ομιλίες Λ. Κύρκου – Συνεντεύξεις τύπου – Εισηγήσεις Λ. Κύρκου σε 
κομματικές συνεδριάσεις και στο Εκτελεστικό Γραφείο – Συνεδρίαση της Κ.Ε. ΚΚΕ 
εσ. για τον β΄ γύρο των δημοτικών εκλογών - δηλώσεις Λ. Κύρκου για τα 
αποτελέσματα των εκλογών κ.ά.     

 
 
Γ. ΚΚΕ εσ. -  Βουλή   (1975 –1987) 
 
κ. 17 
ΚΚΕ εσ.  - Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του  Λ. Κύρκου (1975-1981)    
Φ.1  Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του  Λ. Κύρκου (1975 – 1977) 

- Ομιλίες του Λ. Κύρκου στη Βουλή – Δηλώσεις και συνεντεύξεις του 
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΚΕεσ, Λ. Κύρκου στον τύπο – Ομιλίες του 
Λ. Κύρκου σε διάσκεψη με αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για 
την Ευρωπαϊκή συνεργασία και ασφάλεια» (1975) 



- Ομιλία του Λ .Κύρκου στη Βουλή – Δηλώσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΚΚΕεσ – Πίνακες (3 έντυποι) κατατεθεισών ερωτήσεων, επερωτήσεων και 
αναφορών στη Βουλή (1976) 

- Ομιλίες του Λ. Κύρκου στη Βουλή [θέματα : νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, 
προγραμματικές δηλώσεις νέας Κυβέρνησης] – Δηλώσεις και συνεντεύξεις του 
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΚΕεσ., Λ. Κύρκου στον τύπο  (1977)  

Φ.2  Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του  Λ. Κύρκου (1978 – 1981) 
- Ομιλίες του Λ. Κύρκου στη Βουλή [Θέματα: νομοσχέδιο για την καταστολή της 

τρομοκρατίας, πολιτικό μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου, γενικός 
προϋπολογισμός] - Δηλώσεις και συνεντεύξεις του Κοινοβουλευτικού 
Εκπροσώπου του ΚΚΕ εσ., Λ. Κύρκου στον τύπο (1978) 

- Ομιλίες, περιλήψεις ομιλιών και επερωτήσεις του Λ. Κύρκου στη Βουλή [θέματα: 
νομοσχέδιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, τιμαριθμική αναπροσαρμογή 
μισθών και ημερομισθίων, «πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως», ενεργειακή 
πολιτική, πρόταση νόμου του ΚΚΕ εσ. για την δημιουργία δημόσιου οργανισμού 
εισαγωγής και ελέγχου πρώτων υλών φαρμακευτικής βιομηχανίας, γενικός 
προϋπολογισμός] - Δηλώσεις και συνεντεύξεις του Κοινοβουλευτικού 
Εκπροσώπου του ΚΚΕ εσ., Λ. Κύρκου στον τύπο (1979) 

- Ομιλίες του Λ. Κύρκου στη Βουλή [θέματα: προγραμματικές δηλώσεις της 
Κυβέρνησης, κανονισμός της Βουλής, Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, γεγονότα της πορείας για την επέτειο του 
Πολυτεχνείου, γενικός προϋπολογισμός] – Προσκλήσεις και ημερήσιες διατάξεις 
των συνεδριάσεων της Βουλής (1980) 

- Ομιλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΚΕ εσ. στους ανταποκριτές 
ξένου τύπου (25/9/1981)   

- «Μνημόνιον επί των συζητήσεων μεταξύ του Προέδρου της ΕΔΑ Ηλ. Ηλιού, του 
κοιν. Εκπροσώπου του ΚΚΕεσ. Λ. Κύρκου και του προέδρου της ΕΕΕ Α. Χανδρή 
κατά την συναντησίν των της 2.10.1978», 12/10/1978 

 
κ. 18 
ΚΚΕεσ. - Βουλή  
Φ. 1  ΚΚΕ εσ. Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του  Λ. Κύρκου (1985 -1987)    

- Κατάλογος ομιλιών του Λ. Κύρκου στην Βουλή (1985 -1986) – Ομιλίες και 
επερωτήσεις του Λ. Κύρκου στη Βουλή (1985) [θέματα: προγραμματικές δηλώσεις 
της Κυβέρνησης, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, Κυβερνητικά Όργανα, 
φορολογικό νομοσχέδιο, ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης, πετρελαϊκό ζήτημα, 
συγκρότηση εξεταστικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, 
κανονισμός της Βουλής, αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, μισθώσεις 
κατοικιών, συζήτηση για την κατάργηση του άρθρου 4, ένταξη Ισπανίας και 
Πορτογαλίας στην ΕΟΚ, τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1543/1985 για τους 
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης (Ερώτηση Λ.Κ.), δασοπροστασία (ερώτηση 
Λ.Κ.), σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των τηλεφώνων, 



Γ.Ο.Κ., επέτειος Πολυτεχνείου, κύρωση της Δ.Σ.Ε. 156, επέτειος του Γοργοπόταμου, 
συνταξιοδοτικά ζητήματα, Ε.Σ.Υ., Γενικός προϋπολογισμός του νέου έτους] 

- Ομιλίες και ερωτήσεις του Λ. Κύρκου στη Βουλή (1986) – Αποσπάσματα 
πρακτικών από τις συνεδριάσεις της Βουλής [Θέματα: δημόσια διοίκηση, 
αναθεώρηση του Συντάγματος, διορισμός ηγεσίας της ΓΣΕΕ (ερώτηση Λ.Κ.), 
εξωτερική πολιτική, Γενικός Προϋπολογισμός του νέου έτους] 

- Περίληψη ομιλίας του Λ. Κύρκου σχετικά με το σχέδιο νόμου «για την 
καταπολέμηση διάδοσης των ναρκωτικών», 23.2.1987 

- Δηλώσεις, περιλήψεις ομιλιών και χφ. σημειώματα του κοινοβουλευτικού 
εκπροσώπου του ΚΚΕ εσ. Λ. Κύρκου (αχρονολόγητα) 

 
κ. 19 
ΚΚΕ εσ. - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1975, 1978, 1981- 1985) - ΕΟΚ 
Φ. 1 

- Πρακτικά συνάντησης εκπροσώπων διακοινοβουλευτικής επιτροπής με 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 25-27/6/1975 

- ΚΚΕ εσ. – Προγραμματικά κείμενα και ενημερωτικά σημειώματα για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ (1981-1983) 

- Ομιλίες, προτάσεις ψηφισμάτων, δηλώσεις και παρεμβάσεις του Λεωνίδα Κύρκου 
στο Ευρωκοινοβούλιο (1981 – 1984) 

- Αποσπάσματα πρακτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ομιλίες και 
παρεμβάσεις του Λ. Κύρκου (1981 - 1984) 

- Παραίτηση Λ. Κύρκου από το Ευρ. Κοινοβούλιο (1/1985), επιστολές και 
τηλεγραφήματα, δημοσιεύματα τύπου 

- Ενημερωτικά κείμενα για την διάσκεψη κορυφής στο Μιλάνο, 28-29/6/1985 
- Αποδείξεις πληρωμών και εισφορών του Λ. Κύρκου (1981 -1983) [στη διάρκεια της 

θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο] 
 
 
Δ. ΚΚΕ εσ. – Κεντρική Επιτροπή – Εκτελεστικό Γραφείο (1976 – 1986) 
 
ΚΚΕ εσ. – Κεντρική Επιτροπή (1974 - 1986)  
 
κ. 20 
Φ. 1 ΚΚΕεσ. – Κεντρική Επιτροπή (1974 –1978) 

- Οι στόχοι του έθνους, Στη μεταβατική φάση προς τη θεμελίωση της δημοκρατίας, 
Απόφαση – διακήρυξη της Κ.Ε. του ΚΚΕεσ., 3/9/[1974] (έντυπο) – Το ΚΚΕεσ. 
μπροστά στην εκλογική μάχη (29/10/1974), έντυπο 

- Ανακοινώσεις και αποφάσεις της Κ. Ε. (δημοσιευμένες στον τύπο), 1975 
- Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής (Κ.Ε.) (25-26/10/1976, χφ. σημειώσεις του Λ. 

Κύρκου από την συνεδρίαση) – Εσωκομματικό προγραμματικό κείμενο της Κ.Ε. 
(12/12/1976) – Χφ. κείμενο του Λ. Κύρκου (επεξεργασία εσωκομματικού κειμένου 
θέσεων) [1975-1976] 



- Διάγραμμα εισήγησης σε συνεδρίαση της Κ.Ε. «Η δουλειά του κόμματος στην 
εργατική τάξη» (15/1/1977) – Απόφαση της Κ.Ε. του ΚΚΕεσ. (6/7/1977) 
απόκομμα εφημ.-  Απόφαση της Κ.Ε. για τις εκλογές (21/10/1977) – χφ. σχέδιο 
εισήγησης του Λ. Κύρκου σε συνεδρίαση της Κ.Ε. ([10-11]/1977)  - Απόφαση της 
Κ.Ε. «για τους στόχους του κόμματος μετά τις εκλογές» (εφ. Αυγή, 14/12/1977) 

- Εσωκομματικό σημείωμα προς τα μέλη της Κ.Ε. (10/3/1978) – Διακήρυξη της Κ.Ε. 
«για τα 60 χρόνια του κόμματος», έντυπο [1978] 

Φ. 2   ΚΚΕεσ. – Κεντρική Επιτροπή (1979) 
- Απόφαση της Β΄ τακτικής συνόδου της Κ.Ε., ([1-2] /1979) – «Πρόγραμμα 

Δημοκρατικής Διεξόδου» - Έκτακτη Σύνοδος της Κ.Ε. (9-11/3/1979), εισηγητικά 
κείμενα, Αιμ. Ζαχαρέα, «Η ένταξη στην ΕΟΚ», εκτιμήσεις του Κ.Σ. του «Ρήγα» για 
τις φοιτητικές εκλογές – Πολιτικό Δελτίο της Κ.Ε., φ.2 (Αύγουστος 1979) – Γ΄ Σύνοδος 
της Κ.Ε. (10/1979), χφ. εισήγηση του Λ. Κύρκου, απόφαση) – Εκθέσεις και 
απολογιστικά σημειώματα Κ.Ο και τμημάτων της Κ.Ε., 11/1979 – Δ΄ τακτική 
Σύνοδος της Κ.Ε (12/1979), εσωκομματική απόφαση για τα «προβλήματα της 
κομματικής οικοδόμησης» (21/12/1979) – Σχέδια αποφάσεων για την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ [1979] – Ανυπόγραφο κείμενο «Οι σχέσεις αμερικάνικου και 
Ευρωπαϊκού κεφαλαίου και οι αντιθέσεις του ιμπεριαλισμού, Μια  επισκόπηση των 
θεμάτων» - Ανυπόγραφο εσωκομματικό κείμενο «Σχετικά με τις βαθύτερες αιτίες 
της κρίσης στο κομμουνιστικό κίνημα και στις σχέσεις ανάμεσα στις σοσιαλιστικές 
χώρες» - Δήλωση των εκπροσώπων του ΚΚΕεσ. Χ. Δρακόπουλου και Λ. Κύρκου στο 
Δικαστήριο για την υπόθεση των χουντικών - βομβιστών [1979] 

 
 
Φ. 3 ΚΚΕ εσ. – Κεντρική Επιτροπή (1980) 

- Σημειώματα της Τεχνικής Γραμματείας προς τα μέλη και τα τμήματα της Κ.Ε. 
(1/1980) – Συνεδρίαση της Κ.Ε. (30-31/5/1980), χφ. εισήγηση του Λ. Κύρκου – 
Πολιτική απόφαση της Κ.Ε (7/6/1980) – Συνεδρίαση της Κ.Ε. (24-25/9/1980), χφ. 
σημειώσεις του Λ. Κύρκου, δήλωση του Λ. Κύρκου για την παραίτηση του Θ. 
Βακαλιού – Συνεδρίαση της Κ.Ε.(17–19/10/1980), χφ. εισήγηση του Λ. Κύρκου, χφ. 
σημειώσεις από την συζήτηση - Συνεδρίαση της Κ.Ε. (4/11/1980), χφ. σημειώσεις 
του Λ. Κύρκου από την συζήτηση  

 
κ. 21  
ΚΚΕ εσ. – Κεντρική Επιτροπή (1981 – 1984) / Εθνικό Συμβούλιο (1981, 1984) 
Φ.1 Κεντρική Επιτροπή (1981) 

- Σχέδιο απόφασης της Κ.Ε. (31/1/1981) – Συνεδρίαση της Κ.Ε. (30/3/1981) : 
ενημερωτικό σημείωμα προς τις Κ.Ο. για την συνεδρίαση (30/10) – Συνεδρίαση της 
Κ.Ε. (9/4/1981): χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου, θέσεις της Κ.Ε., εισήγηση για την 
πολιτική κατάσταση, ανακοίνωση με τις αποφάσεις της Κ.Ε, (15/4) - Συνεδρίαση της 
Κ.Ε. (5/1981) : εισήγηση και χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από την συζήτηση, 
εισηγητικό σημείωμα «για την προεκλογική προπαγάνδα» - Συνεδρίαση της Κ.Ε. 
(16-17/7/1981) : σχέδιο εισήγησης (χφ.) και δήλωση προς την Κ.Ε., του Λ. Κύρκου - 



Συνεδρίαση της Κ.Ε. (10/1981) : σχέδιο εισήγησης (χφ.) και χφ. σημειώσεις του Λ. 
Κύρκου, σχέδιο πολιτικής απόφασης - Συνεδρίαση της Κ.Ε. (27/11/1981): χφ. σχέδιο 
εισήγησης του Λ. Κύρκου, εισαγωγικό σημείωμα;;, Εισηγήσεις Γιάννη Μπανιά και 
Μπάμπη Δρακόπουλου 

Φ.2 Κεντρική Επιτροπή (1982) 
- Συνεδρίαση της Κ.Ε. (28-29/5/1982) : εισήγηση του Λ. Κύρκου, εσωκομματική 

απόφαση και ανακοίνωση, δήλωση του Λ. Κύρκου για την εκλογή του νέου 
γραμματέα, κ.ά - Συνεδρίαση της Κ.Ε. (19-23/11/1982): εσωκομματικό 
προγραμματικό κείμενο περίληψη της απόφασης της Κ.Ε. – Εσωκομματικές 
αποφάσεις για τα κομματικά έντυπα και το ΚΜΑΣ (1982) – Απόσπασμα ομιλίας 
Μπάμπη Δρακόπουλου στη Πάτρα 

Φ. 3.1 Κεντρική Επιτροπή (1983) 
- Σημείωμα για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων «για τα 100 χρόνια του Μαρξ» 

(11/1) – Σχέδιο κειμένου (χφ.) του Λ. Κύρκου για την συγκρότηση και την 
λειτουργία των τμημάτων της Κ.Ε. [1/1983] - Απόφαση για τον κανονισμό 
συνεδριάσεων της ΚΕ (29-30/1/1983) – Εσωκομματικά κείμενα των Λ. Κύρκου και 
Στ. Καρά σχετικά «με τους κανόνες για την αρθρογραφία και τον διάλογο μέσα στο 
κόμμα» [1/1983] – Συνεδρίαση του Οργανωτικού Γραφείου (5/5/1983): χφ. 
σημειώσεις από την συνεδρίαση - Εσωκομματικό σημείωμα για την ανάλυση των 
αποφάσεων της Κ.Ε. [6/1983] – Συνεδρίαση της ΚΕ (2/7/1983): εισηγητικά 
σημειώματα, εκθέσεις και προτάσεις για την λειτουργία των τμημάτων της ΚΕ, χφ. 
σημειώσεις του Λ. Κύρκου από την συζήτηση - Εισήγηση (χφ.) του Λ. Κύρκου σε 
συνεδρίαση της ΚΕ σχετικά με τα προβλήματα της ΕΟΚ και τις Ευρωεκλογές ΄84 
[1983] –  Λ. Κύρκου, «Γράμμα στο μέλος του κόμματος» (κείμενο με παρατηρήσεις 
και προτάσεις για την λειτουργία των ΚΟΒ [1983] – Εσωκομματικά κείμενα «για  
την γυναικεία δουλειά» και το οικολογικό ζήτημα (2/1983) 

Φ.3.2 Κεντρική Επιτροπή (1984) 
- Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, (28/1/1984, αποκ. εφ. «Αυγή» 29/1) – 

Συνεδρίαση της Κ.Ε. (13/7/1984), χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από την συζήτηση, 
εισηγητικά σημειώματα – Σχέδιο (χφ.) εσωκομματικής ανακοίνωσης της ΚΕ, χ.χ. 
[1984] – Ομιλία της Έλλης Παπαδημητρίου «Οι θέσεις του ΚΚΕεσ. για τον 
καταστατικό χάρτη αυτοδιοίκησης» (10/11/1984) – Επεξεργασίες θέσεων του 
ΚΚΕεσ. (χφ. και δακτ. εκδοχές) 

 
Φ. 4 ΚΚΕ εσ. - Εθνικό Συμβούλιο (1981, 1984) 

- ΚΚΕεσ. - Εθνικό Συμβούλιο (31/1-2/2/1981), προγραμματικό κείμενο και 
διακήρυξη – Εισήγηση του Λ. Κύρκου σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου (9-
11/3/1984) 

 
κ. 22 
ΚΚΕ εσ. – Κεντρική Επιτροπή (1985 – 1986) 
Φ. 1 Κεντρική Επιτροπή (1985) 



- Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής (12-14, 19-20/1/1985) :  εισήγηση (χφ.), σχέδιο 
ομιλίας (χφ.) και χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τα πρακτικά της συνεδρίασης 
– Δήλωση του Λ. Κύρκου στην Κ.Ε (26/3/1985) – Απόφαση της Κ.Ε. για τα 
αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών (εφ. «Αυγή», 22/6/1985) – Συνεδρίαση 
της Κ.Ε. (22/10/1985) : χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από την συνεδρίαση – 
Συνεδρίαση της Κ.Ε. (22-23/12/1985) : χφ. σχέδιο ομιλίας και σημειώσεις του Λ. 
Κύρκου από την συνεδρίαση, Εισήγηση του Γιάννη Μπανιά (δακτ. με χφ. 
σημειώσεις του Λ. Κύρκου), Κείμενο των Π. Δημητρίου, Θ. Καζέλη και Δ. 
Γιατζόγλου προς την Κ.Ε. «σχετικά με την προοπτική του κόμματος», Θεσσαλονίκη, 
12/12/1985 – Κείμενο του Λ. Κύρκου «Η πορεία του ΚΚΕεσ. μετά τις εκλογές του 
΄85» (29/6/1985) 

Φ.2 Κεντρική Επιτροπή (1986) 
- Απόφαση της Κ.Ε. «για τα προβλήματα οργάνωσης και διεξαγωγής του 4ου 

Συνεδρίου» (21/3/1986) – Συνεδρίαση της Κ.Ε. (20-21/6/1986) : Πολιτική Εισήγηση 
του Λ. Κύρκου (δακτ., 20/6/1986) – Συνεδρίαση της Κ.Ε. (26-27/9/1986) : Εισήγηση 
του Λ. Κύρκου (δακτ. με χφ. σημειώσεις) – Συνεδρίαση της Κ.Ε. (31/10-2/11/1986) 
: Πολιτική Εισήγηση του Λ. Κύρκου, εισηγητικό σημείωμα για την συζήτηση με θέμα 
«Η Προοπτική του ΚΚΕεσ και της ανανεωτικής αριστεράς», εισηγήσεις – 
παρεμβάσεις μελών της Κ.Ε. στη συνεδρίαση : Α. Ρήγος, Κ. Γαβρόγλου, Ν. Βούτσης, 
Ν. Αθανασάκος, Μπ. Θεοδωρίδης, Δ. Βαντώλος, Π. Γκάζγκας, Χ. Δρακόπουλος, Αιμ. 
Ζαχαρέας, Ν. Ηλιόπουλος, Ν. Καϊμάκης, Γ. Καούνης, Α. Νεφελούδης, Στ. 
Πιτσιόρλας, Δ. Παπαδημούλης, Φ. Παπαδόπουλος, Αν. Βρυχέα, Γρ. Γιάνναρος, Λ. 
Ελευθερίου, Θ. Αθανασίου – Περιλήψεις ομιλιών από της συνεδρίαση της Κ.Ε. 
(δημοσ. στην εφ. Αυγή, 11/1986) – Δημοσιεύματα τύπου για την συνεδρίαση της Κ.Ε 
(11/1986) – Απόφαση της Κ.Ε. για τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών και 
τις νέες πολιτικές εξελίξεις (5/11/1986) – Πολιτική απόφαση της Κ.Ε. του ΚΚΕεσ. 
(Δεκέμβρης 1986, έντυπο, σ.16) 

 
Φ. 3 Εξερχόμενη αλληλογραφία ΚΚΕεσ. (1985-1986) 

- Εξερχόμενη αλληλογραφία ΚΚΕεσ., απαντητικές επιστολές και σημειώματα του 
γραμματέα του ΚΚΕεσ. Λ. Κύρκου προς τη Βουλή και προς διάφορα σωματεία, 
συνδέσμους και φορείς που απευθύνονται στο κόμμα  

 
 
 
 
 
ΚΚΕ εσ. – Εκτελεστικό Γραφείο (1977 – 1986) 
 
κ. 23 
ΚΚΕ εσ. – Εκτελεστικό Γραφείο (1977 – 1979) 
Φ. 1  Εκτελεστικό Γραφείο (1977) 



- Σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου (1977) 
– Σχέδιο επιστολής (χφ.) προς τα υπόλοιπα κόμματα της Συμμαχίας (16/9/1977) – 
Εσωκομματικό κείμενο του Κ. Φιλίνη (5/12/1977) – Σχέδιο απόφασης της Κ.Ε. 
(8/12/1977) – Ανυπόγραφο κείμενο με τίτλο «Ανοιχτό Γράμμα προς την ηγεσία του 
ΚΚΕ εσ» [1977] 

Φ. 2 Εκτελεστικό Γραφείο (1978) 
- Ντοσιέ με χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού 

Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσ  (1978-1979) – Εισηγήσεις (χφ.) 
του Λ. Κύρκου στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου, εισηγητικά 
σημειώματα για τις συζητήσεις του Εκτελεστικού Γραφείου – Εσωκομματικά κείμενα 
σχετικά με την οργάνωση και την λειτουργία του κόμματος 

Φ. 3 Εκτελεστικό Γραφείο (1979) 
- 2 Μπλοκ με χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού 

Γραφείου – Δακτ. συνοπτικά σημειώματα με τις αποφάσεις των συνεδριάσεων του 
Εκτελεστικού Γραφείου – Τεκμήρια σχετικά με την ψήφο του ΚΚΕεσ. στη Βουλή για 
το θέμα της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ (Ομιλία (χφ) του Λ. Κύρκου στη Βουλή 
(6/1979), Επιστολή του Λ.Κ. στα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, εσωκομματική 
ανακοίνωση για την ψήφο (3/7), χφ. σημειώσεις του Λ.Κ. από την συνεδρίαση του 
Εκτ. Γρ., δημοσιεύματα τύπου για την ψηφοφορία στη Βουλή (5-6/1979)) – 
Εσωκομματικά ενημερωτικά σημειώματα 

 
κ. 24 
ΚΚΕ εσ. – Εκτελεστικό Γραφείο (1980 – 1983) 
Φ. 1 Εκτελεστικό Γραφείο (1980) 

- Χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου - 
Δακτ. σημειώματα με συνοπτικά πρακτικά και αποσπάσματα αποφάσεων από τις 
συνεδριάσεις, ενημερωτικά σημειώματα και επιστολές προς το Εκτελεστικό Γραφείο 
– Έκθεση του Γραφείου Περιοχής Αν. Στερεάς – Εύβοιας προς το Εκτελεστικό 
Γραφείο (15/4/1980)  

Φ. 2 Εκτελεστικό Γραφείο (1981 – 1982) 
- Τετράδιο με χφ. σημειώσεις και λυτά χφ. σημειώματα του Λ. Κύρκου από τις 

συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕεσ 
(1981-1982) – Εσωκομματικά σημειώματα και εκθέσεις μελών και τμημάτων της Κ.Ε. 
προς το Εκτελεστικό Γραφείο (1981) – Εσωκομματικά κείμενα για την προετοιμασία 
των εκλογών, το 3ο Συνέδριο, την πολιτική κατάσταση μετά τις εκλογές (1981) 

Φ. 3 Εκτελεστικό Γραφείο (1983) 
- Χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου – 

Σημειώματα μελών της Κ.Ε. προς το Εκτελεστικό Γραφείο – Εσωκομματικά κείμενα 
πολιτικής ενημέρωσης 

 
 
 
κ. 25 



ΚΚΕ εσ. – Εκτελεστικό Γραφείο (1984 – 1986) 
Φ.1 Εκτελεστικό Γραφείο (1984) 

- Χφ σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου – 
Εσωκομματικά ενημερωτικά σημειώματα και ανακοινώσεις, σχέδια πολιτικών 
κειμένων, επιστολές προς το Εκτελεστικό Γραφείο 

Φ. 2 Εκτελεστικό Γραφείο (1985) 
- Χφ. σημειώσεις και ομιλίες του Λ. Κύρκου στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού 

Γραφείου, εσωκομματικά σημειώματα και ανακοινώσεις 
Φ.3 Εκτελεστικό Γραφείο (1986) 

- Εισήγηση και χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού 
Γραφείου – Εισηγητικά σημειώματα για την συζήτηση στο Εκτελεστικό Γραφείο 

Φ. 4 Εκτελεστικό Γραφείο (αχρονολόγητα) 
- Χφ. σημειώματα και εισηγήσεις του Λ. Κύρκου στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού 

Γραφείου, εσωκομματικά ενημερωτικά σημειώματα, σχέδια αποφάσεων κ.ά. 
 
κ. 26 
Πολιτικές ομιλίες Λ. Κύρκου (1978-1986) 
Φ. 1 
ΚΚΕ εσ. – Πολιτικές ομιλίες Λεωνίδα Κύρκου (ομιλίες, σχέδια και περιλήψεις ομιλιών), 
χφ. Λ. Κύρκου (δακτ., αποκόμματα τύπου) 
Φ. 2 
Ομιλίες του Λ. Κύρκου σε συνέδρια  και διάφορες εκδηλώσεις (1978 – 1984) 
 
Ε. ΚΚΕ εσ. – Διάφορα 
 
κ. 27 
Διεθνή και Ευρωπαϊκά θέματα – Επαφές με άλλα Κομμουνιστικά Κόμματα 
Φ.1  

- «Η Σοβιετική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια», χφ. εσωκομματικό κείμενο (ή 
σχέδιο φυλλαδίου) του Λ. Κύρκου, χφ. Λ. Κ. (125 σ. ) και δακτ. (53 σ.), [1975-1976] 
– Ακέφαλο ανυπόγραφο χφ. κείμενο σχετικά με το θέμα της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας και την πολιτική των σοσιαλιστικών χωρών 

- Σοβιετικά Νέα, Δελτίο πληροφοριών του τμήματος τύπου της πρεσβείας της ΕΣΣΔ, 
2 δελτία 1976 

 
Φ. 2  

- Communist Party of Australia, 26o Συνέδριο 12-24/6/1979  
Αντιπροσωπεία ΚΚΕ εσ. στο Συνέδριο, ομιλία αντιπρόσωπου, έκθεση 
αντιπροσώπων για τις εργασίες του συνεδρίου, χφ. σημειώματα, αποκόμματα 
ημερησίου τύπου) 

Φ. 3 
- Πολωνικό ζήτημα (12/1981) : Κείμενο και χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου, 

παρεμβάσεις και κείμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσωκομματικά κείμενα 



και ανακοινώσεις του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κ.Ε. του ΚΚΕεσ. για το 
ζήτημα, δημοσιεύματα τύπου  

 
 
Φ. 4 

- Τεκμήρια ευρωπαϊκών κ.ά. Κομμουνιστικών Κομμάτων   
Χαιρετισμός Λ. Κύρκου στο συνέδριο Γάλλων Σοσιαλιστών 6-8/4/1979 – Χφ. 
σημειώσεις Λ. Κύρκου από συνάντηση με Κινέζικη αντιπροσωπεία, 31/5/1982 - 
Χφ. σημειώσεις Λ. Κύρκου από ταξίδι της αντιπροσωπείας ΚΚΕ Εσ. στη 
Γιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία, 3/1987 – Δημοσιεύματα τύπου και κείμενα για 
την ευρωπαϊκή αριστερά (Κ.Κ. Ισπανίας, Ιταλίας, Αγγλίας) 1985 

 
κ. 28 
 
Φ. 1 Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα – Επαφές με άλλα κομμουνιστικά κόμματα  

- Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας - Partito Comunista Italiano (PCI), 1979 - 1985  
Αρθρογραφία για το PCI, δημοσιεύματα και συνεντεύξεις Ε. Μπερλιγκουέρ κ.ά. 
στην εφ. Αυγή και στον ιταλικό τύπο - Μνημόνιο από την συνάντηση 
αντιπροσωπείας ΚΚΕ εσ. με τον Carlo Pajetta, 4/1/1979 – Eισήγηση Σαντιάγο 
Καρίγιο στην Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΙ, 10/2/1980 -  Θέσεις  του 16ου Συνεδρίου 
3/1983 και του 17ου Συνεδρίου του PCI – Απόφαση της Κ.Ε. PCI, 1/1/1983 –  
Κείμενα και εισηγήσεις ξενόγλωσσα και ελληνικά κ.ά. 

 
Φ. 2 – Φ. 4  
ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος – ΑΕΜ - Κομματικές Οργανώσεις ΚΚΕ εσ.  
Φ. 2 
ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος  

- Έντυπο «ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, Β’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, Η Νεολαία στον αγώνα 
για την κομμουνιστική ανανέωση», Πανελλαδική οργανωτική Επιτροπή, τεύχος 1 – 
Ομιλία του Μπάμπη Δρακόπουλου στο Φεστιβάλ Αυγής – Θούριου, 23/9/1979 - 
Έκθεση του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου προς την Κεντρική Επιτροπή για 
την εκλογική δουλειά [1981] - Χφ. σχέδιο ομιλίας του Λ. Κύρκου στο Φεστιβάλ 
Αυγής - Θούριου στη Θεσσαλονίκη (χ.χ.) - 2ο Συνέδριο του Ρήγα (5/1980) (Ομιλία 
του Λεωνίδα Κύρκου, συμπεράσματα από το συνέδριο) – Συνεδρίαση του Ε. Γ. 
σχετικά με την οργάνωση του Ρήγα (χφ. πρακτικά της συνεδρίασης του Λ. 
Κύρκου) 10/1982 - Αποφάσεις και ανακοινώσεις του Ρήγα σχετικά με το ιδρυτικό 
συνέδριο της Ε.ΑΡ. (1987) 

Φ. 2  
ΚΚΕ εσ. Εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα – ΑΕΜ (1980-1984) 

- Αποφάσεις και κείμενα του ΑΕΜ, 1980 
- Εισηγήσεις ΚΚΕ εσ. και εκθέσεις για το συνδικαλιστικό κίνημα (1981-1984) για το 

Συνέδριο της ΓΣΕΕ 21-23/10/1983, θέσεις για το Γενικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ χ.χ., 
φυλλάδιο ΚΚΕ εσ. για την ανεργία 9/1984 κ.ά.   



Φ. 3 
Κομματικές Οργανώσεις και Επιτροπές ΚΚΕ εσ. (1976 - 1982) 

- Κομματική Οργάνωση Αθήνας (ΚΟΑ), Απόφαση της προσυνεδριακής 
συνδιάσκεψης ΚΟΑ 6/1976, Έκθεση της Ε.Π της ΚΟΑ σχετικά με την 
προετοιμασία για το 3ο Συνέδριο 26/2/1982, χφ. σημειώσεις από συνεδρίαση 1982, 
εισηγήσεις, προκηρύξεις κ.ά. - Κ.Ο. Ηρακλείου: κείμενο χαιρετισμού Λ. Κύρκου 
[1979-1980] – Κ.Ο. Καισαριανής: απολογισμός Γραφείου 6/4/1982 – Κ.Ο. 
Μονάχου: ανακοίνωση για την επίσκεψη και ομιλία του Λ. Κύρκου χ.χ.  

- Επιτροπή Γυναικών ΚΚΕ εσ.: Εισήγηση για την Πανελλαδική Σύσκεψη γυναικών 
ΚΚΕ εσ. και Ρήγα και κείμενο «Από την απόφαση του ’80 στη σημερινή αδράνεια», 
χ.χ.      

- Κομματικές Συνεδριάσεις για την εφ. Αυγή: χφ. σημειώσεις Λ. Κύρκου, 1976, χ.χ.   
- Διάφορα τεκμήρια κομματικών οργανώσεων 

Φ. 4 
Κέντρο Μαρξιστικών Σπουδών (ΚΜΑΣ) 
Διεθνής Συνάντηση για τα 100χρονα από τον θάνατο του Καρλ Μαρξ 4/1983: εισήγηση 
Λ. Κύρκου, διάγραμμα ομιλίας, δημοσιεύματα στην εφ. Αυγή για τη Συνάντηση και 
αρθογραφία για τον Κ. Μαρξ   
 
κ. 29     
Φ.  1 

- Μπροσούρες, φυλλάδια, τρίπτυχα ΚΚΕ εσ.: χφ. και δακτ. επεξεργασίες των 
κειμένων (1981 – 1983) 

Φ. 2 
Επικήδειοι λόγοι – Πολιτικά μνημόσυνα (1977-1997) 

- Επικήδειοι λόγοι και ομιλίες του Λ. Κύρκου σε πολιτικά μνημόσυνα (Γ. 
Σπηλιόπουλος, Γεώργιος Παπανδρέου, Μήτσος Παρτσαλίδης, Καίτη Ζέβγου, 
Σάκης Καράγιωργας, Ηλίας Ηλιού, Άγγελος Διαμαντόπουλος, Βάσω Κατράκη, 
Θανάσης Τσουπαρόπουλος, Τάσος Βουρνάς, Γρηγόρης Γιάνναρος, Κώστας 
Κατσουλίδης, Θωμάς Βασιλειάδης, Λευτέρης Αποστόλου, Παναγιώτης Γκάζγκας) 

 
κ. 30 
Φ. 1 Επαφές ΚΚΕεσ. με φορείς και οργανώσεις (1974 – 1984) 

- Κεντρική Επιτροπή Πολιτικών Προσφύγων Ελλάδας (ΚΕΠΠΕ) (1974 – 1975) 
- Ελληνική Επιτροπή για τη Βαλκανική Συνεργασία (1975) 
- Διακήρυξη συμπαράστασης στο δημοκρατικό αγώνα των Ισπανών 8/5/1975  
- Επιτροπή για την Εθνική Ακεραιότητα και Επιβίωση (1977) 
- Κίνημα Ειρήνης (1979 – 1982)  
- Κίνηση «Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941 - 1944» (1984) 

 
 
Δ. 2 Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ.)  (1987 – 1992) 
 



κ. 31 
Ε. ΑΡ. – Συνέδρια 
Φ. 1 Ιδρυτικό Συνέδριο 
Ιδρυτικό Συνέδριο, 22 – 26/4/1987 : πολιτική ομιλία Λ. Κύρκου (δακτ. με χφ. σημειώσεις), 
χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από το συνέδριο, Ελληνική Αριστερά, Προγραμματική 
Διακήρυξη, Καταστατικές αρχές, Πολιτική απόφαση (έντυπο) 
Φ. 2  2ο Συνέδριο Ε.ΑΡ. 
2ο Συνέδριο, 6/1990 : Επεξεργασία θέσεων και θέσεις για το Συνέδριο, κεντρική εισήγηση 
του Λ. Κύρκου, δημοσιεύματα τύπου 
Φ. 3  Διαρκή Συνέδρια Ε.ΑΡ. 
Ε. ΑΡ. – Διαρκή Συνέδρια 
- Διαρκές Συνέδριο, 14-15/6/1989: Εισήγηση και κλείσιμο του γραμματέα της Ε. ΑΡ. Λ. 

Κύρκου 

- Διαρκές Συνέδριο, 28/6/1989: Εισήγηση του Λ. Κύρκου 

- Διαρκές Συνέδριο, 15/11/1989: Εισήγηση του Λ. Κύρκου 

- Διαρκές Συνέδριο, 23/2/1990: ομιλία του Λ. Κύρκου, σχέδιο απόφασης 
- Διαρκές Συνέδριο (τελευταίο), 6/6/1992: ομιλία του Λ. Κύρκου, σχέδιο διακήρυξης 
 
κ. 32 
Ε.ΑΡ. – Κεντρική Επιτροπή (1987-1989) 
Φ. 1 

- Ε.ΑΡ.– Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής (1987 – 1988) : εισηγήσεις του Λ. 
Κύρκου  (χφ. και δακτ.), αποφάσεις και κείμενα των συνεδριάσεων 

Φ. 2 
- Ε.ΑΡ. – Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής (1989): εισηγήσεις, χφ. σημειώσεις 

και σχέδια κειμένων του Λ. Κύρκου, κείμενα των συνεδριάσεων 
 
κ. 33 
Ε.ΑΡ. – Κεντρική Επιτροπή (1990-1992) 
Φ. 1  

- Ε.ΑΡ. – Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής (1990 – 1992): εισηγήσεις, ομιλίες, 
χφ. σημειώσεις και σχέδια κειμένων του Λ. Κύρκου, κείμενα των συνεδριάσεων 

 
κ. 34 
Ε.ΑΡ. – Εκτελεστικό Γραφείο (1987 - 1988) 
Φ. 1 

- Συνεδριάσεις Εκτελεστικού Γραφείου: επιστολή του Αρ. Μανωλάκου προς το 
Εκτελεστικό Γραφείο (5/1987), πρακτικά συνεδριάσεων, χφ. εισηγήσεις και σχέδια 
εισηγήσεων του Λ. Κύρκου, χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις  - 
Τετράδιο με σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού 
Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπή της Ε.ΑΡ. (1988) – Σημειώματα του Ν. 
Γουργιώτη προς τον Λ. Κύρκο 

Φ. 2 



- Χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου 
(χ.χ.) 

 
κ. 35 
Ε.ΑΡ.  – Εκτελεστικό Γραφείο (1989 - 1990) 
Φ. 1 

- Χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου 
(1989) 

Φ. 2 
- Χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου, 

εισερχόμενες επιστολές και σημειώματα  (1990 - 1991) 
 
κ. 36 
Φ. 1 

- Ε.ΑΡ. - Πολιτικές ομιλίες του Λεωνίδα Κύρκου (1987) 
κ. 37 
Φ. 1  

- Ε.ΑΡ. – Πολιτικές ομιλίες του Λεωνίδα Κύρκου (1988 - 1989) 
 
κ. 38 
Φ. 1  
Διεθνείς σχέσεις - Επαφές με άλλα Κομμουνιστικά Κόμματα 

- Ταξίδι αντιπροσωπείας Ε.ΑΡ. (Λ. Κύρκου, Μ. Παπαγιαννάκη, Μ. Ζορμπά) στην 
Κίνα, 13 – 23/1/1988: πρόγραμμα ταξιδιού και συναντήσεων, χφ. σημειώσεις Λ. 
Κύρκου από τις συναντήσεις, σημείωμα για το 13ο Συνέδριο ΚΚΚ, έντυπα, 
ενημερωτικά φυλλάδια κ.ά.  

- Χφ. σημείωμα Λ. Κύρκου από τη συνάντηση με τον Γκενάντι, μέλους του Π.Γ. 
ΚΚΣΕ, 22/9/1990 

- Άρθρα για την πτώση Τσαουσέσκου στη Ρουμανία (1989) 
Φ. 2 Αλληλογραφία  

- Αλληλογραφία εισερχόμενη και εξερχόμενη του Λ. Κύρκου με Υπουργεία, 
επιτροπές, φορείς και ιδιώτες 1986-1990 

 
κ. 39  
Ε.ΑΡ  
Φ. 1  
- Διάφορα εσωκομματικά και προγραμματικά κείμενα, οικονομικοί απολογισμοί, 

εισηγήσεις σε συνεδριάσεις και συσκέψεις, διάφορα κείμενα στελεχών (1987-1991)  
 
 
Δ. 3 Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (ΣΥΝ) (1991 – 1997) 
 
κ. 40 
ΣΥΝ – Ίδρυση (1988 – 1990) 



Φ. 1  
- Τεκμήρια από τη δημιουργία του ΣΥΝ, 10/1988 – 3/1989: συνεντεύξεις τύπου, 

κοινό πόρισμα Ε.ΑΡ. – Κ.Κ.Ε., ομιλίες από την πρώτη κοινή συγκέντρωση, χφ. 
σημειώσεις Λ. Κύρκου, επιστολή Χ. Φλωράκη, δημοσιεύματα τύπου  

Φ. 2  
Συνασπισμός (1989) 

- Συνεντεύξεις τύπου, χφ. σημειώσεις Λ. Κύρκου και κείμενα από τις συνεδριάσεις 
του ΣΥΝ, προγραμματισμός και εκτιμήσεις για την κυβέρνηση Τζαννετάκη, 
ομιλία του Λ. Κύρκου στην εκδήλωση του ΣΥΝ στο Ζάππειο, 8/10/1989, δελτία 
τύπου κ.ά. 

Φ. 3   
Συνασπισμός – Πολιτική και Εκτελεστική Γραμματεία (1989 – 1990) 

- Τεκμήρια από τις συνεδριάσεις της Πολιτικής, της Εκτελεστικής Γραμματείας και 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΝ. Έντυπα φυλλάδια, συνεντεύξεις τύπου, 
αποφάσεις, εισηγήσεις, χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις συνεδριάσεις, 
εσωκομματικά σημειώματα.  

 
κ. 41 
Συνασπισμός – Συνέδρια - συνδιασκέψεις 
Φ.1  

- ΣΥΝ - Πανελλαδική Συνέλευση, 27-30/6/1990: Ομιλία Μ. Δαμανάκη στην 
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 16/6/1991, «Ντοκουμέντα της Πανελλαδικής 
Συνέλευσης» (έντυπο), πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, Προγραμματική 
διακήρυξη κ.ά.  

Φ. 2 
- ΣΥΝ – Ιδρυτικό Συνέδριο, 25-28/6/1992: Ομιλία Λ. Κύρκου, εισήγηση Μ. 

Δαμανάκη, απόφαση της Επιτροπής Νεολαίας για τις θέσεις της Κεντρικής 
Πολιτικής Επιτροπής, κείμενα και προτάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής κ.ά.  

Φ. 3 
- ΣΥΝ – 2ο Έκτακτο Συνέδριο, 16-19/12/1993: Εισήγηση του μέλους της Κεντρικής 

Πολιτικής Επιτροπής Λ. Κύρκου, απόφαση του Συνεδρίου, ονομαστική 
κατάσταση εκλεγέντων μελών της Κ.Ε., δημοσιεύματα τύπου κ.ά.  

Φ. 4 
- ΣΥΝ – 2ο Συνέδριο, 12/1995: «Θέσεις της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής», έντυπο 

Φ. 5 
- ΣΥΝ – 3ο Συνέδριο (29/6 – 2/7/2000) Ομιλία Λ. Κύρκου, πολιτική απόφαση του 

Συνεδρίου, σχέδιο απόφασης Μ. Παπαγιαννάκη κ.ά.  
 
κ. 42 
Συνασπισμός - Εκλογικές αναμετρήσεις (1989) 
Φ. 1 



- Βουλευτικές εκλογές 18/6/1989: εισηγήσεις, συνεντεύξεις, χφ. σημειώσεις  και 
κείμενα προεκλογικών ομιλιών Λ. Κύρκου, εκλογικό πρόγραμμα, προεκλογική 
διακήρυξη ΣΥΝ,  ανακοινώσεις, δηλώσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα κ.ά.  

Φ. 2 
- Βουλευτικές εκλογές 5/11/1989: σχέδιο εκλογικού προγράμματος, εισήγηση σε 

συνεδρίαση και κείμενα προεκλογικών ομιλιών Λ. Κύρκου κ.ά.  
 
κ. 43 
Συνασπισμός - Εκλογικές αναμετρήσεις  
Φ.1  

- Βουλευτικές εκλογές 8/4/1990: εκλογική διακήρυξη ΣΥΝ, προτάσεις, κείμενα 
προεκλογικών ομιλών και τηλεοπτικής συνέντευξης του Λ. Κύρκου, εκτίμηση 
αποτελεσμάτων κ.ά.  

Φ. 2 
- Βουλευτικές εκλογές 10/10/1993: προεκλογικά φυλλάδια ΣΥΝ, αποκόμματα 

τύπου, κείμενο ομιλίας Λ. Κύρκου στο Ηράκλειο κ.ά.  
Φ. 3 

- Βουλευτικές εκλογές 9/4/2000: κείμενα ομιλιών Λ. Κύρκου, κείμενο Λ. Κύρκου 
«Σκέψεις για το αύριο του Συνασπισμού», φυλλάδια κ.ά.   

Φ.4 
- Ευρωεκλογές 18/6/1989: κείμενο με τους στόχους του ΣΥΝ  
- Ευρωεκλογές 12/6/1994: σχέδιο διακήρυξης και διακύρηξη του ΣΥΝ  

Φ. 5 
- Δημοτικές εκλογές 14/10/1990: συνέντευξη τύπου Λ. Κύρκου στη Θεσσαλονίκη 

10/11/1990, χφ. σημειώσεις και κείμενα  
- Δημοτικές εκλογές 10/2002: δημοσιεύματα τύπου  

 
κ. 44  
Συνασπισμός - Βουλή 
Φ. 1  

- ΣΥΝ – Κυβέρνηση Τζ. Τζαννετάκη 1989: Πρακτικά Βουλής, ομιλίες Λ. Κύρκου στη 
Βουλή, πρόταση κατηγορίας, διάφορα κείμενα και πόρισμα για την υπόθεση 
Κοσκωτά  

Φ. 2 
- Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και επιστολές προς τον Λεωνίδα Κύρκο για τον 

σχηματισμό της Κυβέρνησης Τζαννετάκη (1989) 
 
κ. 45 
Συνασπισμός - Βουλή 
Φ. 1 

- Οικουμενική κυβέρνηση Ξ. Ζολώτα 1989 – 1990: ομιλία Λ. Κύρκου για τις 
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, νομοσχέδια, έκθεση του Υπ. 
Εξωτερικών, προτάσεις για την οικονομία κ.ά.   



Φ. 2 
Συνασπισμός -  Βουλή  
Ομιλίες Λ. Κύρκου στο Κοινοβούλιο (1990 – 1993) 

- Ομιλίες, άρθρα και σημειώματα για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη 5/1990, ομιλίες για τις ένοπλες δυνάμεις, το εκλογικό νομοσχέδιο, το 
συνταξιοδοτικό, την εξωτερική πολιτική, τις υποκλοπές, το ζήτημα των Σκοπίων 
κ.ά.   

 
κ. 46 
Συνασπισμός (1991 - 2000) 
Φ. 1 Πολιτική Γραμματεία (1991) 

- Πρακτικά Συνεδριάσεων, εισηγήσεις, χφ. σημειώσεις του Λ.Κ. από τις 
συνεδριάσεις, σχέδια αποφάσεων και κειμένων, χφ. σημειώματα, αλληλογραφία, 
διάφορα εσωκομματικά κείμενα  (1991) 

Φ. 2 Κεντρική Πολιτική Επιτροπή 
- 2.1 Ομιλίες και εισηγήσεις σε συνεδριάσεις της κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής 

(1991-2000)  
- 2.2 Επιστολές του Λ. Κύρκου προς τον Πρόεδρο του ΣΥΝ Νίκο Κωνσταντόπουλο 

και χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου από συναντήσεις τους (1994 - 1998) 
- 2.3 Ομιλίες και κείμενα του Λ. Κύρκου, δημοσιεύματα τύπου για την πτώση της 

ΕΣΣΔ (1991)  
Φ. 3 Συνασπισμός   

- Διάφορα εσωκομματικά κείμενα  
 
κ. 47 
Συνασπισμός / Τμήμα εξωτερικής πολιτικής (1991 – 2001) 
Φ. 1  

- Τμήμα εξωτερικής πολιτικής (1991 – 1997): Σημειώσεις του Λ. Κύρκου από τις 
συνεδριάσεις – Ενημερωτικά σημειώματα, κείμενα και άρθρα για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής / Σύνοδος της Κ.Π.Ε. του ΣΥΝ για τα εθνικά θέματα 19-
20/10/1991 (κείμενα και εισηγήσεις) / Διημερίδα «Σε αναζήτηση εξωτερική 
πολιτικής» 12-13/1/1996 – Ομιλία Λ. Κύρκου / Κοινή συνέντευξη τύπου των Ν. 
Κωνσταντόπουλου και Λ. Κύρκου (6/11/1995) 

Φ. 2 
Συνασπισμός / Τμήμα εξωτερικής πολιτικής 

- Κείμενα, άρθρα, εσωκομματικά σημειώματα για το Κυπριακό και τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις (1993 - 2001) 

Φ. 3 
- Άρθρα και κείμενα του Λεωνίδα Κύρκου για θέματα εξωτερικής πολιτικής 

(ελληνοτουρκικές σχέσεις, Σκοπιανό) 
Φ. 4  

- Δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
 



κ. 48 
Συνασπισμός / Τμήμα Ευρωπαϊκής πολιτικής / Ευρωπαϊκή Ένωση 

- Συνθήκη Μάαστριχτ (1992) : κείμενα του ΣΥΝ, δημοσιεύματα τύπου για την 
συνθήκη 

- Διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ) Βουδαπέστη 
2-6/7/1992 (Διάφορα κείμενα και χφ. σημειώσεις του Λ. Κύρκου) - Διάσκεψη για 
την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), Ελσίνκι 7/1993 
εισηγήσεις, ενημερωτικά κείμενα, έγγραφα του Υπ. Εξ. για την διάσκεψη 

- Διακυβερνητική διάσκεψη για την αναθεώρηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ενημερωτικά κείμενα του Υπ. Εξ., κείμενα προτάσεων του ΣΥΝ) 1995-1996 

- Συνέδριο ΕΚΕΜ – ΕΛΙΑΜΕΠ «Η Ευρωπαϊκή κοινότητα και τα Βαλκάνια», 
Κέρκυρα 2-5/7/1993 (πρόγραμμα, εισηγήσεις) 

- Ευρωπαϊκό φόρουμ αριστερών δυνάμεων, Κοπεγχάγη 25-27/6/1993 
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : έγγραφα συνεδριάσεων 6-7/1990 

 
κ. 49 
Συνασπισμός – Διάφορα τμήματα 
Φ.1 

- Συμβούλιο Οικονομικής Επιτροπής 1990 – 1993: φυλλάδια, εισηγήσεις και εκθέσεις 
για την ελληνική οικονομία, άρθρα και αναλύσεις ημερήσιου τύπου κ.ά. κείμενα 
για την οικονομία 

Φ.2  
- Κείμενα ΣΥΝ την αγροτική οικονομία και την ελληνική γεωργία, άρθρα 

ημερήσιου τύπου κ.ά. 1992 - 1995 
Φ. 3  

- ΣΥΝ – Τμήμα Παιδείας «Θέσεις για συζήτηση στα πλαίσια του προσυνεδριακού 
διαλόγου» έντυπο φυλλάδιο, 12/1995  

Φ. 4 
Ένωση Αριστερών Νέων 

- Εισηγητικές θέσεις της Νεολαίας ΣΥΝ – Χάρτα δικαιωμάτων της νέας γενιάς (1999) 
Συνασπισμός – Γραμματεία Αερομεταφορών (1990) 
Φ. 5 
Τεκμήρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) 

- Δήλωση του Λ. Κύρκου για τα 72χρονα του ΚΚΕ (20/11/1990) 
- «Εισήγηση της Κ.Ε του ΚΚΕ στο 13ο Συνέδριο του κόμματος», εισηγητής Γρ. 

Φαράκος, έντυπο, 2/1991 
- Εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου στην ολομέλεια του της Κ.Ε. του ΚΚΕ, 

16/6/1991 
- Δημοσιεύματα τύπου για την αποχώρηση του ΚΚΕ από το Συνασπισμό 

 
κ. 50 
Ομιλίες Λ. Κύρκου (1990 – 1996)  



- Κείμενα πολιτικών και προεκλογικών ομιλιών, ομιλίες σε τιμητικές εκδηλώσεις και 
σε παρουσιάσεις βιβλίων 

 
κ.  51 
Φ.1  
Ομιλίες Λ. Κύρκου (1997 – 2000) 

- Κείμενα πολιτικών ομιλιών, σε παρουσιάσεις βιβλίων ομιλίες και σε τιμητικές 
εκδηλώσεις.  

Φ.2 
- ΕΔΑ 50χρονα: προγραμματισμός εκδηλώσεων, ομιλίες, δημοσιεύματα τύπου, 2001 

- 2002    
 
Δ. 4 Αρχείο τύπου (1974 – 1997) 
 
κ. 52 
Φ.1    

- Συνεντεύξεις και άρθρα του Λεωνίδα Κύρκου στον Ελληνικό και ξένο ημερήσιο 
και περιοδικό Τύπο (1975 –1985)  

κ. 53  
Φ.1    

- Συνεντεύξεις και άρθρα του Λ. Κύρκου στον Ελληνικό και ξένο ημερήσιο και 
περιοδικό τύπο (1986 – 1989) 

Φ.2    
- Συνεντεύξεις του Λεωνίδα Κύρκου (αταύτιστες χρονολογικά) 

Φ.3   
- Πολιτική Γελοιογραφία 

 
κ. 54  
Φ. 1 

- Συνεντεύξεις και άρθρα του Λεωνίδα Κύρκου στον Ελληνικό ημερήσιο και 
περιοδικό τύπο (1990 – 2003) 

 
κ. 55  
Φ. 1 

- Δημοσιεύματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου για τον Λ. Κύρκο, το ΚΚΕεσ. την 
πολιτική επικαιρότητα (1974 – 1983)   

 
Φ. 2 

- Δημοσιεύματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου για τον Λ. Κύρκο, το ΚΚΕεσ. την 
πολιτική επικαιρότητα (1984) / Ντοσιέ με φωτοτυπίες αποκομμάτων ημερήσιου 
τύπου (10/1984 – 1985) 

Φ. 3 
- Δημοσιεύματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου για τον Λ. Κύρκο, το ΚΚΕεσ. την 

πολιτική επικαιρότητα (1985) 



 
κ. 56  
Φ. 1 

- Ντοσιέ με επικολλημένα αποκόμματα ημερήσιου τύπου για τον Λ. Κύρκο, το 
ΚΚΕεσ. και την πολιτική επικαιρότητα (10-11/1986) 

Φ. 2 
- Δημοσιεύματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου για τον Λ. Κύρκο, το ΚΚΕεσ. την 

πολιτική επικαιρότητα (1986) 
Φ. 3 

- Δημοσιεύματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου για τον Λ. Κύρκο, το ΚΚΕεσ., την 
Ε.ΑΡ. και την πολιτική επικαιρότητα (1987) 

Φ. 4 
- Δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου για την Ε.ΑΡ., το ΚΚΕ τον Λ. Κύρκο, τον Χαρίλαο 

Φλωράκη και την πολιτική επικαιρότητα (1988) 
 
κ. 57  
 
Φ. 1 

- Δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου για την πολιτική επικαιρότητα (5-12/1989) 
Φ. 2 

- Δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου για την πολιτική επικαιρότητα, τον Συνασπισμό 
(1990) – Διάφορα μεταγενέστερα αποκόμματα τύπου (1991 - 2001) 

 
Δ. 5  Προσωπική Αλληλογραφία Λ. Κύρκου – εισερχόμενες επιστολές 
 
κ.  58  
Φ. 1 Εισερχόμενη αλληλογραφία, 1974 – 1979  
Φ. 2 Εισερχόμενη αλληλογραφία, 1980 – 1987 
 
κ. 59  
Φ. 1 Εισερχόμενη αλληλογραφία, 1988 – 1990 
Φ. 2 Εισερχόμενη αλληλογραφία, 1991 – 1994 
 
κ. 60  
Φ. 1 Εισερχόμενη αλληλογραφία, 1995 – 1999 
Φ. 2 Εισερχόμενη αλληλογραφία, 2000 κ.εξ. 
 
κ. 61  

- Ευχετήριες κάρτες, σημειώματα και τηλεγραφήματα (από πολιτικούς, το 
κοινωνικό και φιλικό του περιβάλλον). δεκ. 1980 – δεκ. 2000 

 
κ. 62  

- Ευχετήριες κάρτες 
 



 
Δ. 6 Συμμετοχή Λ. Κύρκου σε Διεθνή συνέδρια και Συνδιασκέψεις 
 
κ. 63  
Φ. 1 

- Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Αλληλεγγύης προς την Κύπρο, Φραγκφούρτη, 29-
31/10/1976 (Πρόγραμμα εργασιών, κείμενα συνδιάσκεψης, εισήγηση Λ. Κύρκου, 
ενημερωτικό δελτίο) 

Φ.2 
- 211th Wilton Park Conference “Communism in Europe and detente”, Sussex, 16–

22/9/1979 (Έντυπα, φυλλάδια, προγράμματα συνδιασκέψεων, αλληλογραφία με 
Λ. Κύρκο, τετράδιο με χφ. σημειώσεις κ.α.)  

Φ. 3 
- The 6th  United Nations seminar on the question of Palestine, Malta, 12 – 16/4/1982 

(Εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, κείμενα εισηγήσεων, έντυπα, φυλλάδια, 
σημειώσεις Λ. Κύρκου) 

  
κ. 64  
Φ. 1 

- Συνέδριο “Greece prepares for the 21st century”, Washington D.C., 5-7/5/1992 
(Πρόγραμμα συνεδρίου, κείμενα εισηγήσεων, δημοσιεύματα τύπου, ενημερωτικά 
φυλλάδια, χφ σημειώσεις Λ. Κύρκου, κ.ά.) 

Φ. 2 
- 11th United Nations North American NGO Symposium on the question of 

Palestine, Τορόντο Καναδά, 6 - 8/7/1994 (Έκθεση και συμπεράσματα ΟΗΕ, 
ενημερωτικά δελτία) 

Φ. 3 
- Συνέδριο “The Truman doctrine and its impact on Greece: s 50th anniversary 

reassessment”, The University of Missouri, St. Louis, 21-22/3/1997 (πρόγραμμα 
συνεδρίου, δημοσιεύματα, κείμενα εισηγήσεων, κείμενο ομιλίας Λ. Κύρκου, 
δημοσιευμένες μελέτες, χφ. σημειώσεις, αλληλογραφία κ.α.)    

Φ. 4  
- Επίσημες επισκέψεις και συμμετοχές του Λ. Κύρκου σε συνέδρια και 

συνδιασκέψεις στο εξωτερικό (ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή ως 
εκπρόσωπος του ΣΥΝ) (1990-2000) 

Φ. 5 
- Προγράμματα, ενημερωτικά σημειώματα, υπομνήματα και εισηγήσεις για 

διάφορα συνέδρια (1991) 
 
 
Δ. 7 Διάφορα 
 
κ.  65  



Κίνηση Πολιτών (1987) [Λ. Κύρκος πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κίνησης]  
- Καταστατικό του Σωματείου, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, ενημερωτικά έντυπα 

και φυλλάδια, δημοσιεύματα τύπου, ημερήσιες διατάξεις του Κ.Σ., κατάλογος 
δραστηριοτήτων, συμπεράσματα συνεδρίου της Κίνησης Πολιτών, 
αλληλογραφία,  σχέδιο εισήγησης Λ. Κύρκου κ.ά. (1987 – 2002)   

Μέτωπο λογικής κατά του εθνικισμού (1997 – 1998) 
 
κ. 66  

- Επεξεργασίες βιβλίων του Λ. Κύρκου (χφ. και δακτ. επεξεργασίες) 
 
κ. 67  
 

- Επεξεργασίες βιβλίων του Λ. Κύρκου (χφ. και δακτ. επεξεργασίες) 
- Άρθρα, μελέτες και διάφορα κείμενα για ζητήματα πολιτικής, διεθνών σχέσεων, 

ιστορίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


