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Βιογραφικό σηµείωµα
Ο Κυριάκος Τσακίρης µεγάλωσε στον Πειραιά φοίτησε στην Νοµική Σχολή και
ως φοιτητής εντάχθηκε στο ΚΚΕ. Για τη δράση του η δικτατορία του Μεταξά τον
εξόρισε στη Σίκινο όπου έµεινε από το 1936 έως το 1941 όπου δραπέτευσε µε
την κατάρρευση του Μετώπου. Καθοδηγητικό µέλος του ΚΚΕ και της ΟΚΝΕ
συµµετέχει στην ίδρυση της ΕΠΟΝ. Συµµετέχει στην διάρκεια του εµφυλίου
πολέµου ως επίτροπος ταξιαρχίας και ως διοικητής της ταξιαρχίας Ιππικού στον
∆ηµοκρατικό Στρατό. Συλλαµβάνεται ως παράνοµο µέλος του ΚΚΕ το 1954 και
φυλακίζεται στις φυλακές Βούρλων, από όπου δραπετεύει, συµµετέχοντας στην
µεγάλη απόδραση των Βούρλων τον Ιούλιο του 1955. Ξανασυλλαµβάνεται και
1960 καταδικάζεται σε ισόβια και µένει ως πολιτικός κρατούµενος στις φυλακές
ως τον Απρίλη του 1966. Με την επιβολή της δικτατορίας των συνταγµαταρχών
συλλαµβάνεται και µένει έγκλειστος στα στρατόπεδα της Γυάρου, της Λέρου και
του Ωρωπού για να εκτοπιστεί στη συνέχεια στη Γυάρο όπου έµεινε ως το 1972.
Αυτοδίδακτος ζωγράφος, καθιέρωσε την ιδιαίτερη τεχνική της ζωγραφικής πάνω
σε πέτρα όντας εξόριστος στην Λέρο. Στο ίδιο µέρος µαζί µε δύο άλλους
συνεξόριστούς του, τον Αντώνη Καραγιάννη και τον Τάκη Τζανετέα,
φιλοτέχνησαν µε αγιογραφίες της εκκλησία της Αγιάς Κιουράς που αποτελεί
πλέον µνηµείο διατηρητέο. Στην διάρκεια της µεταπολίτευσης πολιτικά
παρέµεινε στην Ε∆Α. Παρουσίασε το καλλιτεχνικό του έργο σε διάφορες
εκθέσεις και δηµοσίευσε τις µαρτυρίες του καθώς και δυο λευκώµατα µε σχέδια
του.
Συνοπτική περιγραφή
•

Μοναδική συλλογή από ζωγραφιστές πέτρες του Κυριάκου Τσακίρη

•

Χειρόγραφες επεξεργασίες και τυπογραφικά δοκίµια των βιβλίων του Κυριάκου
Τσακίρη

•

Τεκµήρια για την συγγραφή των βιβλίων και δηµοσιεύµατα από τις παρουσιάσεις
των βιβλίων.

•

Χειρόγραφα αδηµοσίευτα διηγήµατα του Κυριάκου Τσακίρη

•

Σειρά χειρόγραφων αφηγήσεων (ψιλογραφίες) πολιτικών κρατουµένων από τις
φυλακές (δεκαετία ’60)

•

Σειρές πρωτότυπων αδηµοσίευτων σκίτσων που φιλοτεχνήθηκαν στις φυλακές
και την εξορία

•

Τεκµήρια από την πολιτική δραστηριότητα του Κυριάκου Τσακίρη: σχέδια
κειµένων, σηµειώµατα και επεξεργασίες πολιτικών κειµένων της Ε∆Α στην
περίοδο της µεταπολίτευσης

