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Κηδεύθηκε 
χθες 
ο Ανδρέας 
Ζιαρτίδης

Κηδεύθηκε χθες το από
γευμα ο συνδικαλιστής 
Ανδρέας Ζιαρτίδης, που 
πέθανε προχθές από καρ
διακό επεισόδιο. Επική
δειο λόγο εκφώνησε ο 
αντιπρόεδρος των Ενωμέ
νων Δημοκρατών Μιχάλης 
Παπαπέτρου, ο οποίος, 
σκιαγραφώντας την προ
σωπικότητα του Ανδρέα 
Ζιαρτίδη είπε και τα ακό
λουθα:

«Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης 
πίστεψε στα ιδανικά της 
Αριστερός και αγωνίστηκε 
γι’ αυτά. Όταν δε, αντιλή- 
φθηκε πως αυτό στο οποίο 
πίστεψε υπηρετείται καλύ
τερα μέσα στις αλλαγές, 
μέσα από αναθεώρηση 
απόψεων, μέσα από την 
υπέρβαση αδιεξόδων στα 
οποία οδήγησαν οι στρε
βλώσεις και οι παραποιή
σεις του παρελθόντος, δε 
δίστασε, βετεράνος πια, 
να υψώσει ρωμαλέα και

Στιγμιότυπο από την κηδεία του Ανδρέα Ζιαρτίδη.

πάλι τον πολιτικό του 
λόγο. Καθάριο, τίμιο και 
ειλικρινή.
Δε σκέφτηκε εκείνη τη 

δύσκολη ώρα ο Αντρέας 
Ζιαρτίδης ούτε την ηλικία 
του, ούτε το βόλεμά του, 
ούτε την υστεροφημία 
του. Εβαλε πάνω απ’ όλα 
την ύψιστη υποχρέωσή 

του να λέει στο λαό αυτό 
που πραγματικά πιστεύει, 
ανεξάρτητα από τις οδυ
νηρές συνέπειες που αυτό 
θα είχε για τον ίδιο. Ενέρ
γησε με άλλα λόγια σαν 
πραγματικός ηγέτης που 
δε βολεύτηκε μ’ αυτά, που 
στο κάτω κάτω εδικαιούτο 
με τους πολύχρονους 

αγώνες του, αλλά που 
έβαλε μπροστά αυτό που 
πίστευε σαν συμφέρον για 
την Κύπρο και το λαό 
της».

•Η Ενωση Συντακτών σε 
χθεσινή ανακοίνωσή της 
εκφράζει βαθιά θλίψη για 
το θάνατο του Ανδρέα 
Ζιαρτίδη.

ΟΕΒ: Εκτίμηση στην προσφορά 
του συνδικαλιστή Ζιαρτίδη

Το εγκώμιο του συνδικαλιστή 
Ανδρέα Ζιαρτίδη πλέκει η 
ΟΕΒ, σε ανακοίνωσή της.'

Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης, ανα
φέρεται, με τη μακρόχρονη 
συνδικαλιστική δράση του 
συνέβαλε αποφασιστικά στη 
διαμόρφωση του σημερινού 
συστήματος εργασιακών σχέ
σεων και συλλογικών διαπραγ
ματεύσεων. Από τους πρώ
τους και λίγους αναγνώρισε 

τη σημασία, αλλά και την ανα
γκαιότητα ύπαρξης καλά 
οργανωμένων εργοδοτών, με 
τους οποίους οι συντεχνίες να 
μπορούν να διαπραγματεύο
νται. Η ΟΕΒ, καταλήγει η ανα
κοίνωση, εκφράζει την εκτίμη- 

- σή της για τη μεγάλη συνει
σφορά του στην οικονομική 
και κοινωνική πρόοδο, όχι 
μόνο των εργαζομένων, αλλά 
και του κοινωνικού συνόλου.


