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Κηδεύτηκε χθες 
ο βετεράνος 
συνδικαλιστής 
Ανδρέας 
Ζιαρτίδης. Στη 
φωτογραφία 
στιγμιότυπο από 
την κηδεία του. 
ΣΕΛ. 7

Κηδεύθηκε χθες ο Ανδρέας Ζιαρτίδης
Με δαπάνη του Κινήματος Ενω- 

' μένων Δημοκρατών και στην πα
ρουσία εκτιμητών της προσφοράς 
του στους πολιτικοκοινωνικούς 
και συνδικαλιστικούς αγώνες κη- 
δεύθηκε χθες στη Λευκωσία ο 
Αντρέας Ζαρτίδης.

Σε επικήδειό του ο αντιπρόε
δρος των Ενωμένων Δημοκρατών 
Μ. Παπαπέτρου εξήρε την προ
σφορά του εκλιπόντος, ο οποίος, 
όπως είπε, άφησε τη σφραγίδα 
του στους κοινωνικούς και πολιτι- 

ι κούς αγώνες του τόπου.
1 Αποχαιρετώντας τον Αντρέα 
J Ζιαρτίδη είπε:

Αντρέα Ζιαρτίδη. Για μας στά
θηκες και πατέρας και δάσκαλος. 
Μα πάνω απ’ όλα υπήρξες το πρό
τυπο του μεγάλου πολιτικού ηγέ
τη, του τίμιου αγωνιστή. Του δά
σκαλου, του συναγωνιστή. Σε 
στιγμές δύσκολες όταν η πίστη 
και το κουράγιο μειώνονταν μπρο
στά στις δυσκολίες, αρκούσε το 
δικό σου κτύπημα στην πλάτη, το 
δικό σου χαμόγελο, η δική σου εν

θάρρυνση, για να αναπτερωθεί η 
πίστη και το κουράγιο σ' αυτό που 
κάναμε.

Γεια σου μάστρε. Γεια σου αγα
πημένε δάσκαλε. Θα μας λείψεις. 
Μεγάλο το κενό που αφήνεις. 
Μπορείς να πας ήσυχος στο στερ
νό σου ταξίδι. Έκανες το χρέος 
σου και με το παραπάνω. Οι συνα
γωνιστές σου, σου εύχονται στο 
καλό. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα σε σκεπάσει και αιώνια η 
μνήμη σου.

Από μέρους του Κεντρικού Συμ- 
. βουλίου των Ενωμένων Δημοκρα
τών καταθέτω αυτό το στεφάνι. 
Με τα λουλούδια της αγάπης μας.

Εξάλλου, ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Μανώλης Χριστόφί- 
δης, με δήλωσή του εξέφρασε την 
εκτίμηση της κυβέρνησης του 
Γλαύκου Κληρίδη για τον αείμνη
στο Ανδρέα Ζιαρτίδη.

«Τιμούμε τη μνήμη του Ανδρέα 
Ζιαρτίδη, που τίμησε με έργο ζω
ής την Κύπρο και υπηρέτησε το 
λαό μας με αγάπη και πάθος, συν

δυάζοντας σπάνιες αρετές», δή
λωσε ο κ. Χριστοφίδης αναφερό- 
μενος στο έργο του εκλιπόντα.

Στο μεταξύ, αισθήματα ιδιαίτε
ρης θλίψης και συγκίνησης προ- 
κάλεσε ανά το παγκύπριο η αγγε
λία του θανάτου του παλαίμαχου 
συνδικαλιστή Ανδρέα Ζιαρτίδη.

Ανακοινώσεις, με τις οποίες εκ
φράζουν τη λύπη τους για το θά
νατο του Ανδρέα Ζιαρτίδη εξέδω
σαν: Η ΣΕΚ, η οποία τονίζει ότι οι 
αξιωματούχοι της θα τον θυμού
νται για το πνεύμα συνεργασίας 
που τον χαρακτήριζε και που απο- 
σπούσε την εκτίμηση τους.

Η ΟΕΒ, η οποία εκφράζει την 
εκτίμηση της για τη μεγάλη συνει
σφορά του στην οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο όχι μόνο των 
εργαζομένων, αλλά και του κοι
νωνικού συνόλου.

Επίσης ανακοινώσεις εξέδω
σαν το ΑΚΕΛ, οι Εν. Δημοκράτες, 
η ΠΕΟ, η ΔΗΣΥ, η Ένωση Συντα
κτών και η ΠΑΣΥΔΥ.


