
Kl-ff'iΚΑ5 

j9/ii Ji1

Ο κ. Ανδρέας Ζιαρτίδης
Από την περασμένη Κυριακή, 22 του Νιόβρή 1987, ο κ. 

Ανδρέας Ζιαρτίδης, ηουγια σαράντα τόσα χρόνια υπηρέ
τησε ως Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, «παράδωσε τη 
σκυτάλη», όπως είπε ο ίδιος, στον κ. Παύλο Δΐγκλη. Πα
ραιτήθηκε από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα, και 
περιορίστηκε στη νέα θέση του «Προέδρου» της ΠΕΟ.

^ν (ιροιιρι ιιοιά θα όναι τα κσβίaιcοντα ιcαι οι 
ιςο^ricς τοφ «Οσηίδροβ» σης ΠΕΟ. Μτι ιιας 
α+οροόν οι λόyοι πιι; α^αγιίι;. lιcavoιιoιoilpacπc 
αιιό nι γνώιιιι όη ο ιc. Ζιαρηδιις, θα ηνι^σιι να 
ίχιι ιcάιιοιο λόγο, ιπα nνδιιcύι^κά ιιράηιαnι 
τοι, τόιιοιι.

Ερμηνεύουμε την ανακατάταξη αυτή, ως την απαρχή 
της σταδιακής αποχώρησης του κ. Ζιαρτίδη από την 
ενεργό δράση.

Και ιι «αιιοχώριισηι. ινό4; •^^άλοσ., δnι ιι·ο- 
pei να Ηίράσίι αιιαρατήρητιι.

Και ο κ. Ανδρέας Ζιαρτίδης, υπήρξε και είναι ένας 
«μεγάλα^ ταυ συνδικαλιστικού κινήματος της Κύπρου. 
Δεν δυσκολευόμαστε καθόλου να υιοθετήσουμε το χαρα
κτηρωμό του κ. Δίyκλη, ότι ο κ. Ζιαρτίδης είναι ένας από 
τους «πατέρες» του συνδικολιομού στην Κύπρο, που, μά
λιστα, άφησε ανεξπηλη την προσωπική του ροραγίδα 
ηάνω στην ανέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος του 
τόπου.

Με τον κ. Ζιαρτίδη, διαφωνήοομε πολλές φορές στο 
παρελθόν και διατηρούμε ακόμα και τώρα, πολλές και 
έντονες διαφωνίες, για θέσεις και απόψεις του πάνω σε 
πολλά θέματα.

Για παράδειγμα:
• ^^ οιιο^στ,ιιρίΊ;οοιιr -πιν ιcομpο^vνι^cπιιcίι 
ιδιολογiα τοιι.' .
. · -Δaνnιι♦ωνοbpι ιιι όλει; ηι; βισηκηιι;800, 
αιιό καιρό σι κσιρό, έισηγιίτσι ^σ ΤΩ rpyan- 
κά ιιαι; ιιράηιατα.
• Πά^ω αιι' δΜ, ΐ^ονα δισ^ωσησα^ ^ro 
ιια^ρύθόν ιcαι δια^ωνοίιιύ WOn T^pa, ιcαι ρό- 
λιησ τον ^ιcρiναpι, για ης 8ί^ης ιιοο ηη 
ιcaι ηι; α80·ι·ι; 8011 ε^ράφι ιιάνω cno ι^ηκό 
ιιας θίρσ.

Κατά καιρούς, ο κ. Ζιαρτίδης είτε γιατί έτ01 πιστεύει είτε 
γιατί αυτό το ρόλο του αναθέτει το ΑΚΕΛ, παρουσιάζεται 
ως ο προπομπός των πιο evδατικών θέσεων του ΑΚΕΛ 
πάνω στο εθνικό μας θέμα. ' Οπως, παλιότερα, για το 
θέμα των προσφύγων, αργότερα για τα ' Εγγραφο Κουε- 
γιάρ και, πιο πρό^σφατα, για την υποστήριξη που εξέφρασε 
στα σύνθημα ·συνομιλίες χωρίς όρους»

· Ολα αοτά, όρωι;, διν ριιώνο"" τιιν 8^^+ορά 
τοιι ανβρώ8οο, για ρισό σχιδόν αιώνα, ^ra Ο11ν· 
διιcαλιcrrιιcά ιιράγματα τοο τ08οο ιισς. Τόσο ιι 
προσφορά τοο όσο ιcαι η εμβολή τοι,, ιiχσν κσ- 
θοριcnική σημασία yια τον τόιιο ιιαι;. Και γι' ασ
τό, ο τό8οι; ιcαι ο Λαός ραι;, τοο ^δ^οον ανα
γνώριση ιcαι ηριί.

Πέρα όμως από την προσφορά και τη συμβολή του 
ανθρώπου, δεν μπορούμε να παραλείψουμε αvαφορά και 
στον ΑΝΘΡΩΠΟ Ζιαρτίδη.

Είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς μαζί του, δεν μπορείς 
παρά να αναγνωρίσεις και να εκτιμήσεις τη διαύγεια της 
κρίσης του, τη βαθιά έγνοια του για τον εργαζόμενο, 
αλλά, ταυτόχρονα, και για τον τόπο και για το συλλογικό 
καλό.

Τιιν ιισηότιιτσ nις ίκ^σησιιι;, nιν loyiwia, το 
ιίβος, τιιν ιcαλιί ^^τιι, τιι 8ίλιιση να tιιnion» ιcαι 
όχι να 4Cxo^^onJt.

Με το πέρασμα αυτού του «μεγάλου», του ευχόμαστε 
μακροζωία και προσωπική ευτυχϊα. Και πολλά ακόμα )^ό- 
νια εποικοδομητικής προσφοράς στο συνδικαλιστικό κί
νημα του τόπου μας.

Αυτή, θα είναι, ταυτόχρονα, και προσφ^ορά στον τόπο 
μας. .


