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·. ο'Ανδρέας
Ζιαρτίδnς

Πέθανε χθες, σε ηλικία 77
χρόνων, ο-πρώην βουλευ
τής του ΑΚΕΛ και γ.γ. της 
ΠΕΟ, Ανδρέας Ζιαρτίδης. 

Λίγο μετά τό μεpημέ�ι με
ταφέρθηκε στις πρωτες 
βοήθειες του γενικού νοσο
κομείου Λευκωσίας, όπου 
διαπιστώθηκε ο θάνατός 
του. 

Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης, ο 
οποίος αφήνει πίσω του σύ
ζυγο και τρία παιδιά, αναμί
χθηκε από πολύ νεαρή ηλι
κία στο συνδικαλιστικό κίνη
μα και είχε έντονη ενεργό 
δράση στο πολιτικό γίγνε
σθαι του τόπου, 

Αργότερα εκλέχθηκε γ.γ. 
της ΠΕΟ και το 1960 εκλέ
χθηκε μέλος της Βουλής 
των αντιπροσώπων ως υπο
ψήφιος του ΑΚΕΛ στην 
εκλογική περιφέρεια Λευ
κωσίας. 

Υ πήρξε από τα ιδρυτικά 
. μέλη του ΑΔΗΣΟΚ, το οποίο 
δημιουργήθηκε μετά την 
αποχώρηση αριθμού στελε
χών από το ΑΚΕΛ. 

Η ΚΗΔΕΙΑ Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗ 

Επίσημοι και απλός λαός
·αποχαιρέτησαν χθες

•· το βετεράνο συνδικαλιστή
Πλήθος κόσμου - πολιτικοί, συνδικαλιστικοί καιάλλοι κοινωνικοί παράγοντες, αλλά και απλοί άν-θρωποι που εκτιμούν το έργο και την προσφορά' τού • συνέρευσε χθες στην εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Λευκωσία για να εναποθέσουν λουλούδια αγάπης και ν' απευθύνουντο ύστατο χαίρε στο βετεράνο συνδικαλιστή- πολιτικό Ανδρέα Ζιαρτίδη, 
Ανάμεσα στις επίσημες παρουσίες σημειώόαμεεκείνες του Προέδρου Κληρίδη, του γεν. εισαγγελέα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, των υπουργών Συγκοινωνιών και Εργασίας κ.ά. Τον επικήδειο εξεφώνησε ο αντιπρόεδρος τωνΕνωμένων Δημοκρατών Μ. Παπαπέτρου, ο οποίος έκαμε μια αδρομερή υπόμνηση της ζωής και τηςπροσφοράς του εκλιπόντα - για να καταλήξει στις

πρόσφατες ανακατατάξεις στον χώρο της αρι
στεράς και στην εκδίωξη Ζιαρτίδη από την ηγεσία
της ΠΕΟ και του ΑΚΕΛ (ανάμεσα σε κείνους που 
πήγαν χθες με στεφάνι στην κηδεία ήσαν και αρ
κετοί που συμμετείχαν στην εκστρατεία πολιτι
κής εξόντωσής του), 

Στο μεταξύ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώ
σεις εξέδωσαν χθες ανακοίνωση για να εξάρουν 
την προσφορά του Ζιαρτίδη (ΠΑΣΥ Δ Υ, Ένωση Συ
ντακτών κ.ά.) ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
δήλωσε χθες αρχίζοντας την καθιερωμένη συνά
ντησή του με τους πολιτικούς συντάκτες:-

« Τιμούμε τη μνήμη του Ανδρέα Ζιαρτίδη που τί
μησε με έργο ζωής την Κύπρο και υπηρέτησε το 
λαό μας με αγάπη και πάθος συνδυάζοντας σπά
νιες αρετές». 
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