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Ο Α. Ζιαρτίδης ως ηγέτης της ΠΕΟ συνέργάσθηκε στενά με ί . 
τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ συν.Μιχαλάκη ϊωάννόυ εμπέ· 
δώνοντας την ενότητά ταυ Συνδικαλιστικού Κινήματος. Από

- τότε ΣΕΚκαι ΠΕΟ υποβάλλουν έίπδ:ίόΐνού ϊά αιτήματα τών $ 
$ εργαζομένων καί αγωνίζονται μαζί γίά την διεκδίκηση τούςί’Τ/^

-!
■ί Αντιπροσωπεία της ΣΕΚ παρέστη στην κηδεία και κατέθεσε στεηανι

στατο φόρο τιμής στον πατέρα του Αριστε- 
Κινήματος και πολιτικό

Ζιαρτίδη απέτισε την περασμένη Τετάρ
τη ο Συνδικαλιστικός και πολιτικός κόσμος της 
Κύπρου.

Ο Α. Ζιαρτίδης που πέθανε στις 3 Ιουνίου από 
καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 78 ετών κηδεύτηκε 
από τον Ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 
στη Λευκωσία.

Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Υπουργοί πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές εκπρόσω
ποι κομμάτων, Συνδικαλιστικών και άλλων οργα
νώσεων και πλήθος κόσμου. Την ΣΕΚ εκπροσώπη
σαν ο Α.Γ.Γ. και ο Γενικός Ταμίας συν. Δημήτρης 
Κιττένης και Σωτήρης Καλογήρου. Την προσωπι
κότητα του εκλιπόντος σκιαγράφησε ο Ανιπρόε- 
δρος των Ενωμένων Δημοκρατών και στενός πολι
τικός συνεργάτης του Μιχάλης Παπαπέτρου ο 
οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

«Ο Αντρέας Ζιαρτίδης - εκτιμήθηκε βαθιά και 
από τους ταξικούς και πολιτικούς του αντιπάλους. 
Και τούτο γιατί τον χαρακτήριζε πάντα η ποιότητα, 
η πλατύτητα και η διαλεκτική του διαλόγου, υπηρε-'

« Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης πίστεψε στα ιδανικά της Αριστερός και αγωνίστηκε γι’ αυ
τά. Όταν αντίλήφθηκε πως αυτό στο οποίο πίστεψε υπηρετείται καλύτερα μέσα από 

αναθεώρηση απόψεων, μέσα από την υπέρβαση 
αδιεξόδων στα οποία οδήγησαν οι στρεβλώσεις 
και οι παραποιήσεις του παρελθόντος, δεν δίστα
σε, βετεράνος πια, να υψώσει ρωμαλέα και πάλι 
τον πολιτικό του λόγο».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ συν.Μιχαλάκης Ιωάννου (Αριστερά) και ο 
Α.Γ.Γ. συν. Δημήτρης Κιττένης (δεξιά) ενώ συνοδεύουν τον Ανδρέα Ζιαρ- 
τίδη στην θέση του για να παρακολουθήσει το 24ον Παγκύπριο Συνέδριο 
της ΣΕΚ που έγινε στα μέσα Απριλίου 1997.

Ανακοινώσεις που την προσφο-
ρά του Α. Ζιαρτίδη στον τόπο και τους εργαζόμε
νους εξέδωσαν η ΣΕΚ, η ΟΕΒ, η ΠΑΣΥΔΥ, η 
Ένωση Συντακτών και άλλες.

Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης διετέλεσε Γενικός Γραμ
ματέας της ΠΕΟ και βουλευτής του ΑΚΕΛ για 
πολλά χρόνια.

Το 1989 - κακώς από το
ΑΚΕΛ γιατί διεφώνησε με την πολιτική του. Μα
ζί με άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ ίδρυσαν το ΑΔΗ- 
ΣΌΚτο 1990.

Με άρθρα του και που
νε με δριμύτητα το ΑΚΕΛ για την πολιτική του 
νοοτροπία και τακτική.

Ανακοίνωση ΣΕΚ για τον θάνατο 
του Α. Ζιαρτίδη

τώντας ταυτόχρονα με τον πιο άξιο και αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα της 
τάξης που εκπροσωπούσε. Όντας ηγέτης ενός ταξικά προσανατολισμένου συνδικαλι
στικού Κινήματος, υπήρξε ο κύριος εμπνευστής της ανάγκης για διάλογο και συνερ
γασία πρώτα μέσα στο ίδιο το συνδικαλιστικό Κίνημα αλλά και με την εργοδοτική 
πλευρά. Μέσα στη σκληρότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης και της πολιτικής καθη
μερινότητας ο Ζιαρτίδης έδωσε το πρότυπο πολιτικής κουλτούρας και ανθρωπι
σμού».

Για τον πολιτικό Ζιαρτίδη ο κ. Παπαπέτρου επισήμανε:

Η ΣΕΚ εκφράζει δημόσια τη λύπη της για το θάνατο του παλαίμαχου συνδικ 
λιστή και για ολόκληρες δεκαετίες Γενικού Γραμματέα και Προέδρου της ΠΕΟ, 
Ανδρέα Ζιαρτίδη.

Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης υπήρξε ένας καλός συνεργάτης που τα
στην εγκαθίδρυση της στενής συνεργασίας του Συνδικαλιστικού Κινήματος της 
Κύπρου. Οι αξιωματούχοι της ΣΕΚ που μέσα στα πλαίσια του λειτουργήματος 
τους είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί του» θα τον θυμούνται για το 
πνεύμα συνεργασίας που τον χαρακτήριζε και που αποσπούσε την εκτίμηση τους.


