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Συμφωνία, δωρεάς, χρήσης, 
αξιοποίησης του Αρχείου Ανδρέα 
Ζιαρτίδη στη Βιβλιοθήκη του Παν. 
Κύπρου 
 
Στη δωρεά του πολύτιμου αρχειακού υλικού του αείμνηστου Ανδρέα Ζιαρτίδη, 
προέβησαν οι θυγατέρες του, κυρίες Μάρω Ρούσου, Χρύσω Κονή και Ηλέκτρα 
Φανοπούλου. 

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας δωρεάς, χρήσης και αξιοποίησης του Αρχείου 
του Ανδρέα Ζιαρτίδη στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταξύ των 
θυγατέρων και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021, παρουσία εκπροσώπων της οικογένειας και μελών 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

https://paideia-news.com/anotati/
https://paideia-news.com/eyropaiko-panepistimio/


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Τάσος Χριστοφίδης, εξέφρασε τις θερμές 
ευχαριστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου για την δωρεά του πολύ σημαντικού και 
μοναδικού αρχειακού υλικού του πολιτικού και συνδικαλιστή Ανδρέα Ζιαρτίδη 
καθώς και για τη χρηματική δωρεά στην οποία προέβη το Ίδρυμα Ανδρέα Ζιαρτίδη 
με σκοπό τη διοργάνωση δράσεων ανάδειξης του αρχείου. «Η εμπιστοσύνη σας, και 
η προσφορά σας τιμά ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη του, η οποία με 
την πλούσια συλλογή της σε αρχειακό υλικό, αποτελεί πλέον το Κέντρο 
Πληροφόρησης, την κύρια πηγή που ο ερευνητής θα επισκέπτεται για την εξεύρεση 
και μελέτη έγκυρων πηγών της σύγχρονης ιστορία της Κύπρου». 

Η Αν. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Έλενα Διομήδη-
Παρπούνα, ευχαρίστησε με τη σειρά της την οικογένεια Ζιαρτίδη για την τιμητική 
δωρεά και την εμπιστοσύνη προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, και 
διαβεβαίωσε ότι το Αρχείο Ανδρέα Ζιαρτίδη θα αξιοποιηθεί και αναδειχθεί με τον 
δέοντα τρόπο. 

Εκ μέρους της οικογένειας, ο Χριστάκης Παρτασίδης, ευχαριστώντας τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και τους συνεργάτες του, τόνισε την ικανοποίηση για την 
αποδοχή της δωρεάς του εξαίρετου και σημαντικού αυτού αρχειακού υλικού από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Η δράση του Ανδρέα Ζιαρτίδη είναι συνυφασμένη με την 
πολιτική και συνδικαλιστική δράση της Κύπρου τόνισε, ενώ το αρχείο του αποτελεί 
πηγή έρευνας της περιόδου κατά την οποία ο ίδιος έχει δραστηριοποιηθεί». Τέλος ο 
κ. Παρτασίδης ευχαρίστησε τα άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία της 
ψηφιοποίησης του αρχείου, τον κ. Μίκη Σιανή και τον κ. Αλέκο Κονή, δηλώνοντας 
παράλληλα ότι θα είναι στη διάθεση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου για 
περαιτέρω πληροφορίες επί του περιεχομένου του Αρχείου Ανδρέα Ζιαρτίδη. 
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