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Βιογραφικό σημείωμα
Ο πολιτικός και δημοσιογράφος Μιχάλης Κύρκος (του Κωνσταντίνου)
γεννήθηκε το 1893 (27/7) στο Σιδηροχώρι (Σαμάκοβο) της Ανατολικής
Θράκης. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή
στην Κωνσταντινούπολη, συνέχισε τις σπουδές του στην Ανώτατη Εμπορική
Σχολή Ελβετίας. Το 1918 παντρεύτηκε στο Ηράκλειο την Ιωάννα Θαλασσινού
και απέκτησε μαζί της τρεις γιους τον Κύρκο (Τάκη), τον Κώστα και τον
Λεωνίδα. Την περίοδο 1914 – 1923 διετέλεσε διευθυντής μέσων εμπορικών
σχολών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από το 1923 άρχισε να ασχολείται
με την πολιτική. Εκλέχθηκε βουλευτής, και διετέλεσε Υπουργός Κοινωνικής
Πρόνοιας και Υγιεινής. Ιδρυτής του Δημοκρατικού Ριζοσπαστικού Κόμματος
(ΔΡΚ) προσχώρησε στον πολιτικό Συνασπισμό του ΕΑΜ το 1945. Την περίοδο
1947-1950 φυλακίστηκε και στάλθηκε στο στρατόπεδο της Μακρονήσου. Την
μεταπολεμική περίοδο εκλέχθηκε βουλευτής συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ και
υπήρξε σημαντικό στέλεχος της Ελληνικής Επιτροπής για την διεθνή Ύφεση
και την Ειρήνη. Πέθανε στην Αθήνα το 1967.

Αρχείο Μιχάλη Κύρκου
Κατάλογος
Α. Προσωπικά και οικογενειακά τεκμήρια
κ. 1
Προσωπικά και οικογενειακά τεκμήρια
1.1. Οθωμανική Αυτοκρατορική Κυβέρνηση, Πιστοποιητικό Διαμονής του Μ.
Κύρκου στην Κωνσταντινούπολη, 1906 (μτφρ. Ηράκλειο 1918)
1.2. Βιογραφικά σημειώματα και φωτογραφίες του Μ. Κύρκου
1.3. Ατομικά βιβλιάρια, αιτήσεις και πιστοποιητικά δημοσίων υπηρεσιών,
αποδείξεις και λογαριασμοί, χφ. σημειώματα, ιατρικές συνταγές και
βεβαιώσεις, τετράδιο εσόδων-εξόδων του Μιχάλη Κύρκου (1965-1967),
έγγραφα για συνταξιοδοτικά θέματα του Μιχ. Κύρκου (1914 – 1967) κ.ά.
1.4. Ιωάννα Κύρκου: Ιατρικές γνωματεύσεις και εκθέσεις, οκτώ τετράδια της
Ιωάννας Κύρκου (περιέχουν χφ. σημειώσεις, διαιτολόγια, φαρμακευτικές
αγωγές), ληξιαρχική πράξη θανάτου, συλλυπητήρια τηλεγραφήματα για
τον θάνατο της Ιωάννας Κύρκου (19/5/1967)

1.5. Μιχάλης

Κύρκος : Δημοσιεύματα τύπου με την αναγγελία της κηδείας του
Μιχάλη Κύρκου (16/11/1967) - Ονομαστική κατάσταση προσώπων που
απέστειλαν συλλυπητήρια τηλεγραφήματα για τον θάνατο του Μιχάλη
Κύρκου – Αντίγραφο χφ. διαθήκης του Μ. Κύρκου
1.6. Σημειώσεις χφ. και δελτία αποστολής προμηθειών στον Λ. Κύρκο (1949 1950)
κ. 1 α
Οικογενειακή αλληλογραφία
Φ. 1
- Αλληλογραφία του Μιχάλη Κύρκου (από την εξορία Κύμη, Άμφισσα,
Σκύρος) με την οικογένεια του, την σύζυγό του Ιωάννα και τους γιούς του
Τάκη, Κώστα και Λεωνίδα (1939-1940) (περίπου 70 επιστολές)
Φ. 2
Αλληλογραφία του Κώστα Κύρκου
- Επιστολές των Ιωάννα και Τάκη Κύρκου προς τον Κώστα (φαντάρος)
(1948-1949) (52 επιστολές)
Φ. 3
Αλληλογραφία του πολιτικού κρατούμενου Λεωνίδα Κύρκου με την
οικογένεια του (1949-1950)
- Επιστολές του πολιτικού κρατούμενου Λεωνίδα Κύρκου (Φ. Κέρκυρας, Φ.
Βούρλων) προς τον στρατιώτη Κώστα Κύρκο (1949) (8 επιστολές)
- Επιστολές του πολιτικού κρατούμενου Λεωνίδα Κύρκου προς τους γονείς
του και τα αδέλφια του (27 επιστολές, 2 κάρτες και 1 τηλεγράφημα) (19491950)
- Επιστολές της Οικογένειας Μιχ. Κύρκου με τον οφθαλμίατρο Λεωνίδα
Τοπάλη σχετικά με τις συνθήκες κράτησης του Λεωνίδα στις Φυλακές
Κέρκουρας (1949-1950)
- Καταγγελία για την μεταγωγή του πολιτικού κρατούμενου Λ. Κύρκου –
Χφ. σχέδιο επιστολής του Μιχάλη Κύρκου προς τον Ν. Πλαστήρα για το
ίδιο θέμα
- Δελτία αποστολής προμηθειών (από εταιρεία μεταφορικής) στον Λ. Κύρκο
στις φυλακές Κέρκυρας (1949-1950)
- Ταχυδρομικοί φάκελοι και δελτία παραλαβών δεμάτων
Φ. 4 Οικογενειακή αλληλογραφία (1953, 1957, 1960, 1964)
- Επιστολές των Μιχάλη και Ιωάννας Κύρκου προς τον γιό τους Τάκη (1951)
(2 επιστολές)
- Επιστολές του Μιχάλη Κύρκο στον γιο του Τάκη στο Παρίσι, 1953 (5
επιστολές) και επιστολή του Λεωνίδα και της Καλλίς προς τον Τάκη
- Επιστολές του Μιχάλη Κύρκου από ταξίδι του στη Μόσχα και τη Βιέννη
προς την Ιωάννα Κύρκου 1957 (14 επιστολές)
- Επιστολές του Μιχάλη Κύρκου προς την σύζυγό του Ιωάννα από το ταξίδι
του στη Βουλγαρία, 9/1960 (11 επιστολές)
- Επιστολές του Μιχάλη Κύρκου προς τα παιδιά του (Βάρνα, Σόφια), (89/1964) (ταξίδι με την Ιωάννα Κύρκου για λόγους υγείας) (32 επιστολές)

κ. 2.1
Αυτοβιογραφικά κείμενα του Μ. Κύρκου
- «Ημερολόγιον Μιχ. Κ. Κύρκου» ( Χφ. ημερολόγιο, 11-12/1935)
Δακτ. απομνημονεύματα του Μ. Κύρκου για την περίοδο 1893 - 1914
(Κύμη,
10/1940) [ημιτελές κείμενο]
- Χφ. απόσπασμα αυτοβιογραφικού κειμένου του Μιχ. Κύρκου για την
περίοδο του Μεσοπολέμου, χφ., σ. 55 -84
- Μ. Κύρκου, «Αναμνήσεις από την πολιτική μου ζωή» [2 χφ. τετράδια για
την περίοδο 1928 – 1935, (1954)]
- Απόσπασμα δακτ. απομνημονευμάτων Μ. Κύρκου για την περίοδο 1947 1950 (δακτ. του μεταγενέστερου βιβλίου «Πίσω από τα κάγκελα», εκδ.
φιλίστωρ, 1996)
- Χφ. σχέδια περιεχομένων των αυτοβιογραφικών κειμένων του Μ. Κύρκου
κ. 2.2
Σπουδές στην Ελβετία – Διεύθυνση Μέσων εμπορικών Σχολών
- Ανώτατη Εμπορική Σχολή Neuchatel (Ελβετία) : Εργασία (χφ.) του Μ.
Κύρκου με θέμα «Αιτίες του Βαλκανικού πολέμου» (γαλλικά, 1/1913),
διάφορες χφ. σημειώσεις του Μ. Κύρκου στα Γαλλικά, 1912 - 1913
- Δημόσια Εμπορική Σχολή Ηρακλείου (1916 - 1917) : υπομνήματα και
εκθέσεις προς το Υπ. Εθνικής Οικονομίας, σχέδια κειμένων και διαλέξεων
του Μ. Κύρκου – Κείμενο του Μ. Κύρκου με τίτλο «Πως πρέπει να
διοργανωθεί η εμπορική μας εκπαίδευσις», δακτ., σελ. 30, [1917;]
Β. Πολιτική δραστηριότητα στο Μεσοπόλεμο (1925-1936)
κ. 3
Πολιτική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα της μεσοπολεμικής
περιόδου ( Ι )
- Εισερχόμενες επιστολές και υπομνήματα (ιδιωτών, προσφυγικών
συλλόγων, φιλανθρωπικών σωματείων, παραγόντων της τοπικής
αυτοδιοίκησης κ.ά.) προς τον Υπουργό Πρόνοιας Μιχ. Κύρκο (1926 –
1928) / Χφ. σχέδια απαντητικών επιστολών του Μιχ. Κύρκου
- Επιστολές των Αλ. Μυλωνά, Γ. Παπανδρέου και Ν. Πλαστήρα προς τον
Μ. Κύρκο (1927 – 1929)
- Εισερχόμενες επιστολές προς τον Υπουργό Πρόνοιας, Μ. Κύρκο, 1934 –
1935
κ. 4
Πολιτική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα της μεσοπολεμικής
περιόδου ( ΙΙ)
- Αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών Θεσσαλονίκης (26/10/1925) (χφ.
σημείωμα)
- Διάλεξη του Μιχ. Κύρκου με θέμα «Η σημερινή μας εκπαίδευση», χφ., χ.χ.,
σελ. 23 [μετά το 1925]
- Εμπιστευτική επιστολή του Υπ. Πρόνοιας Μ. Κύρκου προς τον Πρόεδρο
της Κυβέρνησης σχετικά με το ζήτημα των προσφύγων, 14/3/1927

-

-

Επιστολή του Μ. Κύρκου προς τον Π. Τσαλδάρη, Αθήνα 18/9/1935
Κείμενα, διαλέξεις και αγορεύσεις του Μ. Κύρκου στη Βουλή για το
προσφυγικό ζήτημα - Αποσπάσματα πρακτικών (έντυπα και χφ.) από τις
συνεδριάσεις της Βουλής, χ.χ., [1933 – 1935] [Υπάρχουν ενδεχομένως και
έγγραφα πιο πρώιμα] –- Έντυπο φυλλάδιο: Μιχ. Κύρκος, «Η πραγματική
θέσις του προσφυγικού μας ζητήματος. Ο κ. Κύρκος μαστιγώνει τους
ανίερους εκμεταλευτάς. Μια ιστορική συνεδρίαση της Βουλής», χ.χ., 27 σ. Επεξεργασίες (σχέδια) κειμένων του Μ. Κύρκου για το προσφυγικό,
συγκεντρωτικοί πίνακες, σχέδια επιστολών, διάφορα χφ. σημειώματα
Σχέδιο βιβλίου; του Μιχ. Κύρκου με τίτλο «Το προσφυγικόν πρόβλημα»,
δακτ., χ.χ. [~1935], σελ.189
Αποδελτιώσεις και δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου (αποκόμματα και
ολόκληρα φύλλα) 1927-1935 [περιέχουν άρθρα και αγορεύσεις του Μ.
Κύρκου κ.ά. πολιτικές ειδήσεις]

κ. 5
Αρχείο αποκομμάτων ημερήσιου τύπου Ι (1928)
- Κατάστιχα (2) με επικολλημένα αποκόμματα ελληνικού ημερήσιου τύπου
σχετικά με τους σεισμοπαθείς του Κορίνθου (Απρίλιος – Μάιος 1928)
- Κατάστιχο με επικολλημένα αποκόμματα ελληνικού ημερήσιου τύπου με
θέμα τις δραστηριότητες του Υπουργού Πρόνοιας, Μιχ. Κύρκου (Ιούνιος
1928)
- Κατάστιχο με επικολλημένα αποκόμματα ελληνικού ημερήσιου τύπου για
διάφορα πολιτικά θέματα (Μάιος – Ιούνιος 1928)
κ. 6
Αρχείο αποκομμάτων ημερησίου τύπου ΙΙ (1934)
- Ντοσιέ (4) με επικολλημένα αποκόμματα ελληνικού ημερήσιου και
τοπικού τύπου με θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Υπουργού
Πρόνοιας Μιχ. Κύρκου και το προσφυγικό ζήτημα (Ιούλιος – Οκτώβριος
1934)
κ. 7
Αρχείο αποκομμάτων ημερήσιου τύπου ΙΙΙ (1935)
- Ντοσιέ (3) με επικολλημένα αποκόμματα ελληνικού ημερήσιου και
τοπικού τύπου με θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Υπουργού
Πρόνοιας Μιχ. Κύρκου και το προσφυγικό ζήτημα (Ιανουάριος 1935,
Μάρτιος 1935, Μάιος 1935) [Τα ντοσιέ περιέχουν επίσης άρθρα και
λόγους του Μ. Κύρκου]
Γ. Δικτατορία Ι. Μεταξά
κ. 8
Τεκμήρια από την περίοδο της Μεταξικής Δικτατορίας (1938 – 1940)
8.1 Αλληλογραφία του Μ. Κύρκου (1938 – 1940) [κυρίως επιστολές του Ν.
Κολυβά προς τον Μ. Κύρκο, 1939 – 1940]

8.2 Αποφάσεις των επιτροπών Δημόσιας Ασφαλείας για την εκτόπιση του
Μιχάλη Κύρκου (1938 – 1940) – Υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με
άδειες επισκέψεων στους συγγενείς του Μ. Κύρκου (1939 – 1940)
8.3 Τεκμήρια της «Φιλικής Εταιρείας» (1937 - 1938):
- Εφημερίδα Ελευθερία, Περιοδικόν Όργανον Φιλικής Εταιρείας, Αθήναι, φ.
1 (20/3/1938, δακτ., φ. 3 (5/8/1938), 4 (30/9/1938), 5 (5/11/1938), 6
(7/12/1938), (Πολλαπλά φ.1,3,5)
- Δακτ. σημειώματα με οικονομικούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς
σχετικά με την έκδοση της εφημ. «Ελευθερία», χ.χ., [1938]
- «Πρακτικόν Συνεργασίας των κατωτέρω υπογραφόμενων λαϊκών
οργανώσεων: Φιλική Εταιρεία, Ομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων, Λαϊκή
Πρόνοια, Ενιαίον Μέτωπον Εργατών, Ένωσις των Νέων της Ελλάδος»,
Αθήναι, 6/12/1938
- Σημειώματα (4) της Φιλικής Εταιρείας : Ι. Ζήτω η Ελευθερία, δακτ., χ.χ.,
[11/1937], ΙΙ. Το ψεύδος της Οικονομικής πολιτικής, δακτ., χ.χ. [11/1937],
ΙΙΙ. Ιδού η αληθινή εικών της τυρρανίας, δακτ., χ.χ., [1937-1938], ΙV. Πρός
τυραννίαν απάντησις, δακτ., χ.χ., [1938]
- Φιλική Εταιρεία, Ανακοίνωσις 15 : Ν. Κολυβά, Ο Βασιλεύς είναι
υπεύθυνος της σημερινής καταστάσεως, δακτ., χ.χ.
- «Λογοδοσία Φιλικής Εταιρείας», έντυπο φυλλάδιο, χ.χ., [1944 - 1945]
8.4 «Ζήτημα Αρχιεπισκόπου» [φάκελος με τεκμήρια σχετικά με την εκλογή
του Αρχιεπισκόπου] 1938 : α. Υπόμνημα Αρχιερέων, μελών της Ιεράς
Συνόδου προς το Συμβούλιο Επικρατείας, 11/11/1938 β. Γνωμοδότηση
του καθηγητή Κ.Μ. Ράλλη σχετικά με την εγκυρότητα της εκλογής του
Αρχιεπισκόπου, 13/11/1938 γ. Επιστολή του Αλ. Βαμβέτσου προς τον
Ιωάννη Μεταξά, 28/11/1938
8.5 Δακτ. ανυπόγραφο σημείωμα με τίτλο «Σημειώσεις περί του
Ελληνοβουλγαρικού Συμφώνου», χ.χ., [1938] ;
8.6 Δακτ. υπόδειγμα εγγραφής στην Ε.Ο.Ν., χ.χ.
Δ. Δεκαετία ‘40
κ. 9
Από την Αντίσταση στον εμφύλιο πόλεμο (1944 -1948)
9.1 Πρακτικά Συνεδριάσεως της Παλλαϊκής Επιτροπής (Επιτροπή
διαμαρτυρίας κατά των γερμανικών ωμοτήτων), 23/8/1944 – «Πρακτικά
της ακροάσεως παρα τω πρωθυπουργώ της Παλλαϊκής Επιτροπής»,
25/8/1944 [2 χφ. κείμενα του Μιχ. Κύρκου]
9.2 Υπόμνημα του Μ. Κύρκου προς «την Αντιπροσωπείαν της Κεντρικής
Επιτροπής του ΕΑΜ», Αθήνα, 27/9/1944, δακτ.
9.3 Πρακτικό ενοποίησης των κομμάτων «Ένωσις Λαϊκής Δημοκρατίας»
(ΕΛΔ) και Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος» (Σ.Κ.Ε.), δακτ., χ.χ., [1945]
9.4 «Μεσολάβησις Δεκεμβρίου 1944» [Σχέδιο επιστολής του Μ. Κύρκου προς
τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου (2/12/1944) – Πρακτικό της
συνάντησης του Μ. Κύρκου με τον Ν. Πλαστήρα (25/12/1944) –
Συνέντευξη του Μ. Κύρκου στην εφημ. Daily Herald (24/12/1944) – χφ.

«σημειώματα σχετικά με την μεσολάβησιν δια την λύσιν της εμφυλίου
κρίσεως» – έντυπα τρίπτυχα και μονόφυλλα, αποκόμματα τύπου (12/1944
- 2/1945)]
9.5 «Δημοκρατικόν Ριζοσπαστικόν Κόμμα» (Δ.Ρ.Κ.) (5/1945 –1947)
- Ιδρυτική Διακήρυξη του ΔΡΚ (χφ. κείμενο του Μ.Κ., έντυπο φυλλάδιο
«Διακήρυξη προγραμματικών κατευθύνσεων», εκδ. «Ο Ρήγας», Αθήνα
1945)
- «Ιδρυτικό πρακτικό» του κόμματος, δακτ. με χφ. σημειώσεις, 9/5/1945
- Σχέδιο Διακήρυξης των κομμάτων του Πολιτικού Συνασπισμού του ΕΑΜ
(εισήγηση του Μ. Κύρκου εκ μέρους του ΔΡΚ, στην πρώτη συνεδρίαση του
συνασπισμού, 11/5/1945, χφ. και δακτ.)
- Ανακοινώσεις, αλληλογραφία – Τεκμήρια του ΔΡΚ Μακεδονίας – Θράκης
(1946)
- Τετράδιο με επικολλημένα αποκόμματα ημερήσιου τύπου (5-6/1945)
[Άρθρα του Μ. Κύρκου, δημοσιεύματα τύπου για την ίδρυση του
Δημοκρατικού Ριζοσπαστικού Κόμματος (Δ.Ρ.Κ.)]
9.6
- Υπόμνημα του πολιτικού συνασπισμού των κομμάτων του ΕΑΜ προς την
BALKAN COMMISSION του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, [δακτ.
ημιτελές κείμενο, εφημ. Ελεύθερη Ελλάδα, 18/2/1947 (δημοσιεύει το πλήρες
κείμενο του υπομνήματος)]
- Ομιλία του Μ. Κύρκου στην Εξεταστική Επιτροπή του Ο.Η.Ε. 17/2/1947
(δακτ.κείμενο στη Γαλλική, 3 φύλλα της εφημ. Ελεύθερη Ελλάδα (17/2) με
τον λόγο του Μ.Κ.)
9.7 Λυτά φύλλα και αποκόμματα Ελληνικού ημερήσιου τύπου 1945 – 1948
(κυρίως της εφημ. Ελεύθερη Ελλάδα [Άρθρα του Μ. Κύρκου, ανακοινώσεις,
αποφάσεις και υπομνήματα του Πολιτικού Συνασπισμού των κομμμάτων
του ΕΑΜ, τεκμήρια για τις δίκες της εφημ. Ελ. Ελλάδα, δημοσιεύματα για
τρέχοντα θέματα]
κ. 10
Δικαστικός Φάκελος Μιχάλη Κύρκου (1946-1950)
10.1 Σχέδια απολογίας του Μιχάλη Κύρκου, τετράδιο («Σχέδιο απολογίας
μου στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών. Φυλακές Βούρλων 1949»),
μπλοκ σημειώσεων και λυτά χφ. σημειώματα με επεξεργασίες της
απολογίας του στο Έκτακτο Στρατοδικείο, Φυλακές Βούρλων (1946-1949)
10.2 Δικαστικά έγγραφα για την υπόθεση του Μιχάλη Κύρκου (χφ.
σημειώματα, υπομνήματα, αιτήσεις αποφυλάκισης, κατάλογος
μαρτύρων, πιστοποιητικά κράτησης κ.ά.)
10.3 Υπομνήματα και επιστολές του Μιχάλη Κύρκου προς πολιτικούς
παράγοντες σχετικά με την δικαστική του υπόθεση (Θ. Σοφούλης, Ν.
Πλαστήρας, Κ. Τσαλδάρης, Αλ. Διομήδης, Γεωρ. Στράτο κ.ά.)
10.4 Δημοσιεύματα τύπου (1947-1948)
Οικογενειακή αλληλογραφία Μιχάλη Κύρκου (1947-1950)
10.5

-

-

-

Επιστολές του Μιχάλη Κύρκου (Φυλακές Βούρλων, Φυλακές Αβέρωφ)
προς την σύζυγό του Ιωάννα (1947-1950) (29 επιστολές)
Επιστολές των Ιωάννα και Τάκη Κύρκου προς τον Μιχάλη Κ. (Φυλακές
Βούρλων) (13 επιστολές)
Επιστολές του Μιχάλη Κύρκου από τη Μακρόνησο προς την σύζυγό
του Ιωάννα και τον γιό του Τάκη (30 αρ. επιστολές και 2
τηλεγραφήματα) (6-9/1949)
Επιστολές των Ιωάννα και Τάκη Κύρκου προς τον Μιχάλη Κύρκο στη
Μακρόνησο (10 επιστολές και 1 τηλεγράφημα) (6-9/1949)
Επιστολές του Μ. Κύρκου προς πολιτικούς, υπομνήματα και αιτήσεις
αποφυλάκισης, σχέδια απολογίας (Φυλακές Αβέρωφ, Μακρόνησος)
(1949-1950)
Επιστολές του Μιχάλη Κύρκου προς τον γιό του Κώστα 1948-1949 (9
επιστολές)
Αποδείξεις παραλαβών και καταθέσεων δεμάτων και ονομαστικές
λίστες προμηθειών για τον Μιχάλη Κύρκο (1948-1949)

Ε. Μεταπολεμική περίοδος 1950-1967
κ. 11
Πολιτική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Μιχάλη Κύρκου (Ι)
(1951-1952)
11.1 Δημοκρατικός Συναγερμός (1951): α. «Πρακτικόν Ιδρύσεως πολιτικής
οργανώσεως Δημ. Συναγερμού», 1/6/1951, δακτ. με χφ. σημειώσεις του
Μ. Κύρκου β. Δημοκρατικός Συναγερμός, «Διακήρυξις προγραμματικών
κατευθύνσεων», χφ. επεξεργασία του Μ. Κύρκου, 43 σ.
11.2 Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό Κόμμα (Δ.Ρ.Κ.) (1950 – 1952)
- Πρόταση - σχέδιο προγραμματικής διακήρυξης του υπό συζήτηση
μετώπου της αριστεράς (1951)
- Πρακτικό συσκέψεως του ΔΡΚ (11/12/1951)
- Δήλωση αυτοτέλειας του ΔΡΚ προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
28/12/1951
- Ανακοινώσεις και αποφάσεις του ΔΡΚ κ.ά. τεκμήρια του κόμματος (1951 –
1952)
- Πολιτική αλληλογραφία του Μ. Κύρκου (Γ. Βεντήρης, Ν. Κολυβάς, Δ.
Χριστάκος, Δ. Μαριόλης, Ν. Πλαστήρας, Γ. Ματζαβίνος, Θ. Κολυβά) (1950
– 1952)
11.3 Αγορεύσεις του Μ. Κύρκου στη Βουλή (1951 – 1952) [Θέματα:
αναθεώρηση του Συντάγματος, «το Ατλαντικό Σύμφωνο και η εξωτερική
πολιτική της Ελλάδας», «περί του ζητήματος της διαλύσεως της ΕΔΑ»,
«επί της γενικής πολιτικής συζητήσεως», «περί των μέτρων
ειρηνεύσεως»]
11.4 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) (7-11/1951): α. Πρόγραμμα της
ΕΔΑ, Δήλωση τίτλου και εμβλήματος της ΕΔΑ, πρακτικά, ανακοινώσεις
και επιστολές της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ β. Επιστολές του Μ.
Κύρκου και του ΔΡΚ προς τον Ι. Πασαλίδη γ. Εισερχόμενες επιστολές

προς την Δ. Ε. της ΕΔΑ, τον Ιω. Πασαλίδη και τον Μ. Κύρκο (Γ.
Αυγερόπουλος, Στ. Σαράφης, Εμμ. Πρωϊμάκης, Κ. Γαβριηλίδης, Ι.
Φίλανδρος, Δ. Παπαγιάννης, Γ. Βεντήρης, Μ. Γαλέος, Μ. Γλέζος κ.ά.) δ.
Ανακοίνωση της Δ.Ε. της ΕΔΑ και δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου
σχετικά με την αποχώρηση του Δ. Μαριόλη κ.ά.
κ. 12
Πολιτική και Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Μ. Κύρκου ( ΙΙ ) (1958 1967)
12.1
Αγορεύσεις και επερωτήσεις του Μ. Κύρκου στη Βουλή – Ομιλίες του Μ.
Κύρκου στην Επιτροπή Νομοθετικής Εξουσιοδοτήσεως (Ε.Ν.Ε.) της
Βουλής (1958 -1959) [Θέματα: «περί αναβολής δημοτικών και
κοινοτικών εκλογών»,συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, κυκλοφορία
επαρχιακού τύπου στην Αθήνα, φορολογικό νομοσχέδιο, αποζημίωση
δημόσιων υπαλλήλων, «περί επιβολής τέλους χρήσεως λιμένων»,
ιδιωτική εκπαίδευση, «περί του τρόπου διοικήσεως της Αγροτικής
τράπεζας», «περί αναδιοργανώσεως και διαρθρώσεως των δημοσίων
υπηρεσιών», για την νομιμοποίηση του ΚΚΕ και το πρόβλημα της
εσωτερικής ασφάλειας και της εσωτερικής τάξης, «περί δημοτικού και
κοινοτικού κώδικος», ελληνοτουρκικές σχέσεις, «περί του καταστατικού
χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», υπόθεση «Λίπτολ», «περί
συστάσεως πρεσβείας εις Τόκιο και Λευκωσίαν», «περί ανωτάτων
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων»,
εξωτερικό
δημόσιο
χρέος,
Ελληνογιουκοσλαβικές σχέσεις, εξωτερική πολιτική κ.ά.
12.2
Σχέδια κειμένων, άρθρα, ομιλίες και δηλώσεις του Μ. Κύρκου (19581967): α. Ομιλία του Μ. Κύρκου στη «Θρακική Εστία» με θέμα το
Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον διωγμό της ελληνικής μειονότητας
στην Κωνσταντινούπολη β. Άρθρο του Μ. Κύρκου στο περ. Κοινωνική
Ελλάς με τίτλο «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και οι Έλληνες της
Κωνσταντινουπόλεως», 1958 γ. Χφ. σχέδιο άρθρου του Μ. Κ. Για την
δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη δ. Χφ. και δακτ. επεξεργασίες κειμένου
του Μ. Κ. για το εκλογικό σύστημα ε. Μ. Κύρκου, «Η πολιτική
ανωμαλία και αι ευθύναι της αντιπολιτεύσεως» (δακτ. άρθρο) στ. Ομιλία
του Μ. Κύρκου σε συγκέντρωση στο Ηράκλειο Κρήτης, χφ., 17/7/1966
ζ. Μ. Κύρκου, Χωρίς πάθος αλλά και χωρίς φόβο (χφ. άρθρο), [4-5/1966]
η. Χφ. κείμενο (τοποθέτηση του Μ. Κύρκου προς την ηγεσία της ΕΔΑ ως
προς τους πολιτικούς της χειρισμούς για την εκλογική αναμέτρηση του
1967) θ. Σειρά άρθρων του Μ. Κύρκου με θέμα την οικονομική πολιτική
των κυβερνήσεων της ΕΡΕ και της Ε.Κ. [αριθμημένα Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ ]
[1966] ι. Ομιλία [του Μ. Κύρκου;;] σε εκδήλωση του Ελληνοσοβιετικού
Συνδέσμου για την 42η επέτειο της Οκτωβριανής επανάστασης [1959] κ.
Μ. Κύρκου, Η παραπομπή, δακτ. άρθρο, χ.χ.
12.3 Επιστολές του Μ. Κύρκου προς τον ημερήσιο τύπο (1952, 1961, 1965)

12.4 Δίκη για την Υπόθεση Λαμπράκη: α. Απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης (18/7/1964) β. υπόμνημα του Υπουργού Δικαιοσύνης
προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (10/1964)
12.5 Αλληλογραφία Μ. Κύρκου, Εισερχόμενες επιστολές, 1965
κ. 13
Πολιτική και Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Μ. Κύρκου ( ΙΙΙ ) (19601961)
13.1
Αγορεύσεις και επερωτήσεις του Μ. Κύρκου στη Βουλή, σχέδια και
σπαράγματα ομιλιών (1960 -1961) [Θέματα: «Η Δημοκρατία και η
ελευθερία του τύπου, Φοροφυγάδες και φοροκλέπται» (σχέδιο έκδοσης
φυλλαδίου, Αθήναι, Μάρτιος 1960), υπόθεση Μέρτεν (αγορεύσεις του
Μ. Κύρκου και δημοσιεύματα τύπου, 1960 – 1961), εκλογικό
νομοσχέδιο (ομιλίες του Μ. Κύρκου, τροπολογίες και εισηγητικές
εκθέσεις για το εκλογικό νομοσχέδιο (5 – 6/1961), τεκμήρια από το
επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Λ. Κύρκου και Π. Γαρουφαλιά (πρακτικά
της βουλής, επιστολή του Μ. Κύρκου προς τον πρόεδρο της Βουλής και
τον ημερήσιο τύπο, 6/1965), επερώτηση σχετικά με την απαλλοτρίωση
κτήματος υπέρ του μαιευτηρίου «Μαρίκα Ηλιάδη» κ.ά.]
[Δακτ. αποσπάσματα πρακτικών από τις συνεδριάσεις της Βουλής, χφ.
κείμενα του Μ. Κύρκου, τροπολογίες και εισηγητικές εκθέσεις,
αποκόμματα τύπου]
κ. 14
Κίνημα Ειρήνης
14.1 Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή ύφεσιν και την ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε)
(1956, 1957, 1962 -1966)
- Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ειρήνης (4/1962), Εισήγηση του Μ. Κύρκου
(χφ.)
- Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ειρήνης (5/1965), Κανονισμός λειτουργίας
του Συνεδρίου, καταστατικό, εισηγήσεις των Μ. Κύρκου και Ιω.
Φίλανδρου
- Β’ Σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. (11/1965),
Εισήγηση του Μ. Κύρκου, σχέδιον ψηφίσματος
- Ομιλίες του Μ. Κύρκου σε συγκεντρώσεις της Επιτροπής Ειρήνης
(1965-1966) [Θέματα: «Τα γεγονότα του Βιετνάμ και οι εξ αυτών
κίνδυνοι δια την παγκόσμιαν ειρήνην» (1965), η πολιτική κρίση του
1965, πολιτκό μνημόσυνο του Περ. Αργυρόπουλου (1966), «τα
φλέγοντα προβλήματα της ειρήνης, προοπτική της εσωτερικής και της
διεθνούς εξελίξεως» (1966) κ.ά]
- Ποικίλα : Δελτίον Ενημερώσεως της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε., φ. 3 (Ιούνιος 1962), «Ο
Αφοπλισμός και το Κυπριακόν εις το Συνέδριον της Στοκχόλμης»,
εκδ. Ε.Ε.Δ.Υ.Ε., Μάιος 1956, Έντυπο μονόφυλλο για τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. [1957]
14.2 Τεκμήρια από Διεθνείς Επιτροπές Ειρήνης (1962 -1966)

-

-

14. 3
-

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, Έκτακτη Σύνοδος, Στοκχόλμη
(5/1959): εισήγηση του Μ. Κύρκου «Το παγκόσμιο κίνημα της ειρήνης
και η ειρήνευσις της Βαλκανικής»
Εισήγηση του Μ. Κύρκου στο «Παγκόσμιον Συνέδριον δια τον
γενικόν αφοπλισμόν και την Ειρήνη», Μόσχα, 9-14/7/1962
Conseil Mondial de la Paix (1964 -1966), Bulletin du Conseil Mondial
de la Paix (12/1964 – 10/1965, 12 τεύχη), φυλλάδια, Αποφάσεις του
Παγκοσμίου
Συμβουλίου
Ειρήνης,
Γενεύη,
13-16/6/1966
(πολυγραφημένο φυλλάδιο, εκδ. Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) κ.ά.
Comitè Sovietique de defense de la paix (1957, 1965)
Institut International de la Paix (1965 -1966)
Ποικίλα: τεκμήρια απο διεθνείς Επιτροπές και Συνδιασκέψεις (1964 1966)
Συνέδρια Προσφύγων (1952, 1956)
6ο Παμπροσφυγικό Συνέδριο (9/1952) : Ψηφίσματα, εισήγηση Κ.
Μανούση με θέμα «Περί της ανταλλαξίμου περιουσίας»
7ο Παμπροσφυγικό Συνέδριο (1956) : εισήγηση του Μ. Κύρκου
Υπομνήματα προσφυγικών οργανώσεων προς κυβερνητικούς φορείς
(1956)

κ. 15
Αρχείο Τάκη Κύρκου (υποαρχείο)
- Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Σημειώσεις - ασκήσεις, 1939) –
Κατάλογοι Νομικών Εκδόσεων (1939)
- Δημοκρατία Όργανο της Δημοκρατικής Οργάνωσης Νέων, ΔΟΝ Αρ.φ.
1, Αθήνα, 1937
- Αλληλογραφία Τάκη Κύρκου – Κώστα Αγγελίδη, 1946, 1964
- Αλληλογραφία του Τάκη Κύρκου με τον Ανδρέα Παπανδρέου (3
επιστολές του Α. Π. (1953), δύο ευχετήριες επιστολές του Τ. Κ. προς τον
Α.Π. (1977, 1981), απαντητική επιστολή Α.Π. (1977)
- Δημοσιευμένες μαρτυρίες και σημειώματα στην εφ. «Βήμα», των Τ.
Κύρκου, Κορ. Καστοριάδη και Ανδρέα Παπανδρέου για την
αντιστασιακή δραστηριότητα της φοιτητικής νεολαίας την περίοδο της
4ης Αυγούστου (8/1986)
- Τεκμήρια του Σοσιαλιστικού Συνδέσμου (1960)
- Τεκμήρια από τις δικηγορικές υποθέσεις του Τ. Κύρκου
κ. 16
16.1
Φάκελος κληρονομιάς Μαρίκας Σισμανόγλου (αδελφή Μιχάλη Κύρκου)
16.2
Κώστας Καρυωτάκης, Δημοσιεύματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου, 1984
(ζήτημα μετάθεσης του ποιητή στην Πρέβεζα επί υπουργίας Μιχάλη Κύρκου)
κ. 17

Ποικίλα
- Σειρές δημοσιευμάτων τύπου - Δημοσιεύματα τύπου για την θανατική
ποινή (1960)
- Φωτοτυπίες των φυλλαδίων και εντύπων που περιέχονται στο Αρχείο Μ.
Κύρκου

