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ΠΕΟ: Μεγάλη η συμβολή του στο συνδικαλίστικό χίνημα
Y.L/ ' ‘*··στον τόπο μας και η συμβολή του στην δημιουργία και την
Πέθανε σε ηλικία 78 χρόνων ο πρώην Γ.Γ της ΠΕΟ
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ανάπτυξη τού συνδικαλιστικού κινήματος της Κύπρου ήταν
πολύ σημαντική.
„

Αντρέας Ζιαρτίδης, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήμα
τα υγείας, λόγω διαβήτη. -j
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Αμέσως μετά την αγγελία του θανάτου του η ΠΕΟ εξέδοσε
την ακόλουθηiff
ανακοίνωση:
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Αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα, με την ΠΕΟ στη πρώτη
γραμμή; κατάφερε να οργανώσει και να κινητοποιήσει τους
εργαζόμενους, και να αλλάξει ριζικά με τους αγώνες του, τις
συνθήκες ζωής Και δουλειάς τών Κυπρίων εργαζομένων,
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ι Με αισθήματα ιδιαίτερης θλίυης και συγκίνησης έγινε
δεκτή από τα μέλη και στελέχη της ΠΕΟ.η ανακοίνωση του
, . Πάρα πολλές από τις σημερινές κατακτήσεις των εργαζο
θανάτου του βετεράνου συνδικαλιστή ηγέτη Αντρέα ζιαρμένων είναι στενά συνυφασμένες με την δράση των πρωτοτίδη.
· ΐ;
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0 Αντρέας Ζιαρτίδης ο οποίος για πολλά χρόνια διετέλεσε Γενικός ■ . ~ πόρων βετεράνων συνδικαλιστών μεταξύ των οποίων ο
Γραμματέας της ΠΕΟ, ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες
εκλιπών κατέχει μια εξέχουσα θέση/
που αναδείχτηκαν μέσα από τους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες '
- ·
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συνέχεια στην 7η σελίδα

Πέθανε'δΑ
απο 1η σελίδα. ? άυ · - ^7? εκτίμησής στην πολύχρο-^ ΠΕΟ
„ .
■
; '■■'Α ’νή συνδικαλιστική του δρά-^
Ανακοίνωση
Παρά το γεγονός ότι ο ση στην κηδε[α του εκχι- J
του AKEA
Αντρεας Ζιαρτίδης σε κά^<.πόντα θα παρευρεθεί και ϊ.^
ποιο στάδιο της ζωής του.
KqTq0$pei
αγτι, ψ.·,. Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωση
L.np<?OWS(«Sn?inW με του αναφέρει: Έκφράζουμε τις θεσεις και·τζς από- ^Πικ?φαΛής τον Γενικό της ., με θλίψη για το θάνατο του
ψεις τηςπλειοψηφίας των
- ατέα συν; Αβ αά
Ανδρέα Ζιαρτίδη, ο οποίος
στελεχών και μελών της ’‘Χ^νΙου.
,
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■'για
πάρα πολλά χρόνια .
ΠΕΟ και διεχώρισε τη θέση ,
υπήρξε σημαίνον ηγετικό
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και ηγέτης
του ταξικού συνδικαλιστικού
' Κινήματος :
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ε 1ά :
του από το κίνημα, εν τούτ,ώϋλ νι·!»’:’ν·;/ιοοΓ νωτ
θλίψη για το θάνατο του
τοις αυτή η μεγάλη συμβοΗ ^Πδείά του έγινε σε
λή και προσφορά του στο^τμόσφριρά ,βαθυτάτου Ανδρέα Ζιαρτίδη, ο οποί- \
ος, όπως αναφέρει, μπήρ-'
συνδικαλιστικό κίνημα και. πένθους την Τετάρτη, j
ξε από τα ιστορικά στελέ
την ΠΕΟ δεν είναι δυνατό
Στην κηδεία του ηαρευ- χη του εργατικού συνδικανα διαγράφει,
ρέθηκε σύσσωμη η πολιτι- λιστικού κινήματος στην
ηγε- Κύπρο και επί δύο δεκαε^ ν
Με την ευκαιρία του θα-(1.(κή-,και. ..συνδικαλιστική
?· . τίες Γενικός Γραμματέας '
’ νάτου του βετεράνου συν·^.
δικαλιστή, η ΠΕΟ εκφράζει
ΠΕΟ πα- της Παγκύπριας Εργατικής προς την’οικογένεια του ■ ρευρέθηκε καί κατέθεσε ι'-Ομοσπονδίας (ΠΕΟ). Η παεκλιπόντα τα ειλικρινή και στεφάνι αντιπροσωπεία . ρουσία και η δράση του στο
θερμά συλλυπητήρια τωνκ υπό τον Γ.Γί'συν.Αβραάμ ιό συνδικαλιστικό κίνημα συνμελών και της ηγεσίας της.’'·1 Αντωνίού 1 τα μέλη του δέθηκε.με τις μεγαλύτερες
Ως ένδειξη'-τιμής καί " Εκτελεστικού Γραφείου και, κατακτήσεις των εργαζοοι Γ,Γ. των συντεχνιών της μένων στην Κύπρο.

Ενα πορτραπο του ζιαρτίδη
1919: Ο Αντρέας Ζιαρτίδης γεννήθηκε
στους Αγίους Ομολογητές από πατέρα
μάγειρο στο κυβερνείο.:

χρόνια μέλος του πολιτικού Γραφείου
του. Την ίδια περίπου περίοδο μαζί με το
Φιφή Ιωάννου μεταβαίνει στην Ελλάδα
για επαφές με το ΚΚΕ.

1931: Αρχισε να φοιτά στο γυμνάσιο, ■
αλλά λόγω οικονομικών το εγκατέλειυε
1955-57: Ο Ζιαρτίδης διέφυγε στο
στην τετάρτη τάξη. Αμέσως μετά άρχισε ■ ■ εξωτερικό γιατί εκκρεμούσε διάταγμα
να δουλεύει ως υπάλληλος καταστήμα . σύλλημης του κατά τις διώξεις της αρι
τος. Αναμείχθηκε στο Συνδικαλιστικό Κί
στερός από τη βρετανική αποικιοκρατία.
νημα.
1959: Μαζί με άλλα μέλη του ακελ με
.1941: Εκλέγηκε Γραμματέας του
ταβαίνει στο Λονδίνο και μετέχει στη
Επαρχιακού Συμβουλίου Συντεχνιών
συμβουλευτική επιτροπή του Μακαρίου.
Λευκωσίας και αργότερα έγινε μέλος της
Η αριστερά τότε πρότεινε απόρριμη των
ΠΣΕ. ..... ;
■ - συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, αλλά
, 1943:Εκλέγεται Γραμματέας της ΠΣΕ. ■ μειομήφισε στην επιτροπή.
1960: Εκλέγεται για πρώτη φορά ΒουΔύο χρόνια αργότερα καταδικάζεται σε 11
|8 μήνες φυλάκιση κατά τη δίκη της ΠΣΕ. ’ · λευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία και από
τότε συνεχίζει μέχρι το 1991 να είναι
if 1945; Μετά την αποφυλάκιση του
Βουλευτής (από το 1970 στη Λάρνακα).
εκλέγεται Γ; Γ ραμματέας της ΠΕΟ θέση
Διετέλεσε πρόεδρος πολλών κοινοβου
την οποία διατηρεί μέχρι το 1987 (20ο
λευτικών επιτροπών.
Συνέδριο οπότε το συνέδριο εκλέγει Γ.Γ.
τον Παύλο Δίγκλη και ο Ζιαρτίδης ανα
λαμβάνει επίτιμος πρόεδρος της ΠΕΟ.

1945: Μεταβαίνει στο Λονδίνο και
παίρνει μέρος στο ιδρυτικό συνέδριο της
ΠΣΟ, της οποίας εκλέγεται μέλος του Γ.
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επι
τροπής. Κατά τη διάρκεια της μακράς
σταδιοδρομίας του ταξίδευε επανειλημένα στο εξωτερικό σε συνδικαλιστικές
αποστολές, σε όλο σχεδόν τον κόσμο.
Ί1947: Πήρε μέρος στη διασκεπτική εκ
μέρους του ΑΚΕΛ, του οποίου ήταν ανώ
τατο στέλεχος και διετέλεσε για μακρά

1989: Ο Ζιαρτίδης βρέθηκε σε αντιπα
ράθεση με τις θέσεις και απόυεις της
πλειουηφίας των στελεχών και μελών
της ΠΕΟ και διαχώρησε τη θέση του από
το κίνημα και μαζί με άλλα στελέχη της
Αριστερός ίδρυσε το ΑΔΗΣΟΚ, του οποί
ου ήταν πρόεδρος μέχρι το θάνατο του.
1980: 0 Ανδρέας Ζιαρτίδης κατά τη
διάρκεια της ζωής του έγραυε πολλά
άρθρα και μελέτες τα οποία δημοσιεύτη
καν στον εγχώριο και το ξένο τύπο. Με
ρικά από αυτά περιλήφθηκαν στην έκδο
ση της ΠΕΟ "Ομιλίες, διαλέξεις και δη
λώσεις” του Α. Ζίαρτίδη, τ.Α’.

