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Απεβίωσε ο Α
Απεβίωσε χθες στη Λευκω

σία ο βετεράνος συνδικα
λιστής Αντρέας Ζιαρτίδης. Ο 

Αντρέας Ζιαρτίδης ηλικίας 
78 χρόνων, αντιμετώπιζε σο
βαρά προβλήματα υγείας. Ο 
Α. Ζιαρτίδης γεννήθηκε το 
1919 στους Αγίους Ομολογη
τές στη Λευκωσία. Φοίτησε ί 
μέχρι την τέταρτη τάξη του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Από ηλικίας 17 χρόνων 
ασχολείται με το Συνδικαλι
στικό Κίνημα. Το 1940 έγινε I 
μέλος της Συντεχνίας των

-ϊ θυ της ΠΣΟ.
Από το 1960 εξελέγη αρ- · 

κετές φορές μέλος της Βου
λής των Αντιπροσώπων αντι
προσωπεύοντας την επαρχία · 
Λάρνακας.

ιδιωτικών υπαλλήλων και το Ζιαρτίδης, από τις 17 Δεκεμ- 
1941 έγινε μέλος της Γραμ- βρίου 1945 μέχρι 17 Οκτώ-
ματείας του Επαρχιακού
Συμβουλίου των Συντεχνιών 
Λευκωσίας. Αργότερα έγινε 
μέλος του Κεντρικού Συμ
βουλίου της Παγκύπριας Συ
ντεχνιακής Επιτροπής, η 
οποία ως γνωστό διαλύθηκε 
το Γενάρη του 1946, τέθηκε 
εκτός νόμου από τις Βρετανι
κές Αρχές της Νήσου.

Τα μέλη της Π.Σ.Ε. φυλα
κίστηκαν και μαζί της ο Α.

βρίου 1946. Μετά την απο-
φυλάκισή του εξελέγη Γενι
κός Γραμματέας της ΠΕΟ 
που δημιουργήθηκε μετά τη 
διάλυση της ΠΣΕ.

Ο Α. Ζιαρτίδης έλαβε μέ
ρος στην ιδρυτική σύνοδο της 
Παγκόσμιας Συνδικαλιστι
κής Ομοσπονδίας που έλαβε 
χώρα το 1945 στο Λονδίνο. 
Διετέλεσε μέλος του γενικού 
συμβουλίου και του γράφε ί-

Διετέλεσε για πολλά χρό
νια μέλος της Κ.Ε. και του 
Π.Γ. του ΑΚΕΛ. Το 1989 
ηγήθηκε ομάδας η οποία ήρ
θε σε ρήξη με το Κόμμα. Το 
Γενάρη του 1990 αποχώρη- 

I σαν από το ΑΚΕΛ και ίδρυ- 
I σαν το ΑΔΗΣΟΚ του οποίου 

υπήρξε ηγετικό στέλεχος.
Η διεύθυνση και το προ

σωπικό της «Χαραυγής» εκ- 
φράζει τα συλλυπητήρια της 
στους οικείους του.

Η κηδεία του θα τελεστ.εί 
η ώρα 5 μ.μ. στην εκκλησία 
Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στη Λευκωσία.

Ανακοινώσεις για το θά
νατο του Α. Ζιαρτίδη εξέδω
σαν το ΑΚΕΛ, η ΠΕΟ, η 
ΣΕΚ και άλλες οργανώσεις, 
τις οποίες δημοσιεύουμε 
στη σελίδα 2.

Κόμματα - Οργανώσεις για το θάνατο του Α. Ζιαρτίδη
Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση του εκφράζει θλίψη για το 

θάνατο του Ανδρέα Ζιαρτίδη, «ο οποίος για πάρα 
πολλά χρόνια υπήρξε σημαίνον ηγετικό στέλεχος του 

ΑΚΕΛ και ηγέτης του ταξικού συνδικαλιστικού Κινή
ματος της ΠΕΟ. Συλλυπούμεθα θερμά τους οικείους 
του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιπροσωπεία του 
ΑΚΕΛ με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα της Κε
ντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Δημήτρη Χριστό- 
φια, θα παραστεί στην κηδεία και θα καταθέσει στε
φάνι.

Η ΠΕΟ
Με αισθήματα ιδιαίτερης θλίψης και συγκίνησης 

έγινε δεκτή από τα μέλη και στελέχη της ΠΕΟ η ανα
κοίνωση του θανάτου του βετεράνου συνδικαλιστή 
ηγέτη, Αντρέα Ζιαρτίδη, αναφέρεται σε ανακοίνωση 
της Ομοσπονδίας.

«Ο Αντρέας Ζιαρτίδης», προστίθεται, «για πολλά 
χρόνια διετέλεσε Γενικός Γ ραμματέας της ΠΕΟ, ήταν 

μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που 
αναδείχτηκαν μέσα από τους εργατικούς και κοινωνι
κούς αγώνες στον τόπο μας και η συμβολή του στη 
δημιουργία και την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κι
νήματος της Κύπρου ήταν πολύ σημαντική.

Αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα, με την ΠΕΟ στην 
πρώτη γραμμή, κατάφερε να οργανώσει και να κινη
τοποιήσει τους εργαζόμενους και να αλλάξει ριζικά 
με τους αγώνες του, τις συνθήκες ζωής και δουλειάς 
των Κυπρίων εργαζομένων.

Πάρα πολλές από τις σημερινές κατακτήσεις των 
εργαζομένων είναι στενά συνυφασμένες με τη δράση 
των πρωτοπόρων βετεράνων συνδικαλιστών μεταξύ 
των οποίων ο εκλιπών κατέχει μια εξέχουσα θέση.

Παρά το γεγονός ότι ο Αντρέας Ζιαρτίδης σε κά
ποιο στάδιο της ζωής του βρέθηκε σε αντιπαράθεση 
με τις θέσεις και τις απόψεις της πλειοψηφίας των 
στελεχών και μελών της ΠΕΟ και διεχώρισε τη θέση 
του από το κίνημα, εντούτοις αυτή η μεγάλη συμβο
λή και προσφορά του στο συνδικαλιστικό κίνημα και 
την ΠΕΟ δεν είναι δυνατό να διαγράφει.

Με την ευκαιρία του θανάτου τού βετεράνου συν- < 
δικαλιστή, η ΠΕΟ εκφράζει προς την οικογένεια του / 
εκλιπόντα τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια των ύ 
μελών και της ηγεσίας της..

Ως ένδειξη τιμής και εκτίμησης στην πολύχρονη 
συνδικαλιστική του δράση, στην κηδεία του εκλιπό
ντα θα παρευρεθεί και θα καταθέσει στεφάνι αντι
προσωπεία της ΠΕΟ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμ- 
ματέα Αβραάμ Αντωνίου».

Οι ΕΛΗ
- ■ ! ■

Οι Ενωμένοι Δημοκράτες, σε ανακοίνωσή τους, 
εκφράζουν βαθιά θλίψη για το θάνατο του Αντρέα 
Ζιαρτίδη «επιφανούς παράγοντα της συνδικαλιστικής · 
και πολιτικής ζωής του τόπου και μέλους του Πολιτι
κού Συμβουλίου του Κινήματος».

• Η ΣΕΚ επίσης εκφράζει θλίψη για το θάνατο του ■ 
Α. Ζιαρτίδη και αντιπροσωπεία της θα παραστεί και 
θα καταθέσει στεφάνι.


