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Υστατος χαιρετισμός 
στον συνδικαλιστή

ΟΑντρέας Ζιαρτίδης 
εκτιμήθηκε βαθιά και 

από τους ταξικούς και πολιτι
κούς του αντιπάλους. Και 
τούτο γιατί τον χαρακτήριζε 
πάντα η ποιότητα, η πλατύτη
τα και η διαλεκτική του δια
λόγου, υπηρετώντας ταυτό
χρονα με τον πιο άξιο και 
αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα της 
τάξης που εκπροσωπούσε. Οντας ηγέτης ενός 
ταξικά προσανατολισμένου συνδικαλιστικού 
Κινήματος, υπήρξε ο κύριος εμπνευστής της 
ανάγκης για διάλογο και συνεργασία πρώτα 
μέσα στο ίδιο το συνδικαλιστικό Κίνημα αλλά 
και με την εργοδοτική πλευρά. Μέσα στη σκλη
ρότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης και της 
πολιτικής καθημερινότητας, ο Ζιαρτίδης έδωσε 
το πρότυπο πολιτικής κουλτούρας και 
ανθρωπισμού”.

Με αυτά τα λόγια ο αντιπρόεδος των 
Ηνωμένων Δημοκρατών αποχαιρέτησε χθες το 
συνδικαλιστή ηγέτη που πέθανε σε ηλικία 78 
ετών. Πλήθος εκτιμητές της προσφοράς του 
Αντρέα Ζιαρτίδη, επώνυμοι και ανώνυμοι 
συνέρρευσαν στην εκκλησία Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης για να αποτίσουν 
φόρο τιμής. Η κηδεία του τελέστηκε με δαπά
νες των Ενωμένων Δημοκρατών.

«Ο Αντρεας Ζιαρτίδης, ανέφερε ο κ. 
Παπαπέτρου, πίστεψε στα ιδανικά της 
Αριστερός και αγωνίστηκε γι’ αυτά. Οταν δε, 

Κηδεύτηκε 
χθες ο Αντρεας

Ζιαρτίδης

αντιλήφθηκε πως αυτό στο 
οποίο πίστεψε υπηρετείται 
καλύτερα μέσα από αναθεώ
ρηση απόψεων, μέσα από 
την υπέρβαση αδιεξόδων στα 
οποία οδήγησαν οι στρεβλώ
σεις και οι παραποιήσεις του 
παρελθόντος, δεν δίστασε, 
βετεράνος πια, να υψώσει 

ρωμαλέα και πάλι τον πολιτικό του λόγο».
Την προσφορά και τους αγώνες του εκλι- 

πόντος εξήραν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Μανώλης Χριστοφίδης, η ΠΑΣΥΔΥ, η 
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, η 
ΔΕΟΚ, η Ενωση Συντακτών Κύπρου, η 
ΣΥΔΥΚΕΚ.- Ολοι αναγνωρίζουν την τεράστια 
συμβολή του στις εργατικές κατακτήσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει η οργάνω
ση των εργοδοτών (ΟΕΒ): «Ηταν συνδικαλι
στής που υποστήριζε τα εργατικά αιτήματα με 
επιχειρήματα και δεδομένα. Ηταν διορατικός 
στην τακτική που ακολουθούσε προτιμώντας 
πολλές φορές να χάνει μάχες, αλλά όχι τον 
πόλεμο».

Η ΠΑΣΥΔΥ στην ανακοίνωση της αναφέρει 
ότι ο εκλιπών υπήρξε οχι μόνο ιδρυτικό στέλε
χος του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και 
με τη σώφρονα και σταθερή γραμμή του, υπήρ
ξε καθοριστικός στην ανοδική και υπεύθυνη 
πορεία του οργανωμένου εργατικού κινήματος 
και πρωτεργάτης στη σημερινή ψηλή του θέση 
στην κυπριακή κοινωνία.


