
^"φιστική. Κι ακριβώς, 
ωρούμε ως τουλάχι- 
εκχωρήσεως νερού 
κρεμου-για σκοπούς 
Λων. Που απαιτούν 
τητες γι’ αυτό τον 
τι ακόμη και για γε- 
σμα να οδεύουμε

οποία κατοικεί σιην εν Λογω οικοοο- 
μή και μέχρι τώρα αρνείτο να την 
εγκαταλείψει, προκειμένου να αρχί
σουν εργασίες αποκατάστασης των 
σοβαρών ζημιών που υπέστη. -

Η οικοδομή, που αποτελείται από 
καταστήματα, μία- κατοικία στο ισό
γειο και ξενώνα στον πρώτο όροφο, 
κηρύχθηκε διατηρητέα από το 1992, 
όμως λόγω των ζημιών που υπέστη 
και μάλιστα με την κατάρρευση τοί
χων και μέρους της οροφής, έχει κα
ταστεί ακατοίκητη και πολύ επικίνδυ
νη τόσο για την ίδια την οικογένεια 
Ακτάρ όσο και για τους διερχόμε- 
νους από το συγκεκριμένο σημείο τρ 
οποίο βρίσκεται στην καρδιά του 
εμπορικού κέντρου της πόλης.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, μέ
χρι τώρα έγιναν πολλές προσπάθει
ες προς την κατεύθυνση των ιδιο
κτητών και των ενοίκων με στόχο να 
εκκενωθεί το κτίριο και να αρχίσουν 
έργα αποκατάστασης και αναστήλω- 
σής του, χωρίς όμως να υπάρξει η 
αναγκαία κατανόηση και ανταπόκρι
ση, με αποτέλεσμα όλους αυτούς 
τους μήνες το κτίριο να αποτελεί 
πραγματική απειλή για τον κάθε ανύ-
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■η κίνηση ξένων κυ- 
αβατηρίων είναι σε 
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ώδη τομέα.

Οι ομιλίες TOU Α. Ζιαρτίδη του. Ποτέ δεν κούραζε το ακροα- 
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'ηρετήσεων
)ΐά μαγείας τα προ- 
,ωρες αφυπηρετή- 
χουν το ειδικό κό- 
ΡΙΚ δεν ακολουθή- 
ι την ενδεδειγμένη 
είνει απλώς το κό- 
<άτι που οι αρμόδι
ον. Και γι' αυτό να 
πόμενες και σοβα
ρά επέρχονται. Και 
ακρίβεια κι έναντι 

1 ανακάμψεως του 
τα κρατικά ταμεία 
πευθείας) να έχει

ιε από πριν
-όμενες υποθέσεις 
τών (Βρετανών κυ- 
τβάλλουν την δικαι- 
>η τους» πρέπει να 
ου επαρκούς πληρο
ί τα ναρκωτικά και 
5ώ. Για να μή προ- 
ογίες περί αγνοίας 

, και τουριστικοί ορ- 
α ενημερώνουν με 
σ’ αυτές τις χώρες) 
ις διαφώτιση. Κι αυ- 
εθοδεύσεως και κα- 
Βάλλονται. Γιατί αυ- 
/ιατί ακόμα οι συνέ- 
Οταν μάλιστα μερι- 
;ή πολιτική για κά- 
ίκαιολογίες των το- 
οαίνονται πιο εύλο-

Στις 3 του Οκτώβρη 1997, συ- 
μπληρώθηκαντέσσεριςμήνεςαπό. 
την ημέρα του θανάτου του συνδι
καλιστή ηγέτη, Ανδρέα Ζιαρτίδη. 
Για τις ικανότητες και για την προ
σφορά του στο εργατικό κίνημα και 
στο λαό ως συνδικαλιστής και ως 
πολιτικόςηγέτηςγράφτηκανπολ- 
λά. Θεωρώ, όμως, χρήσιμο, όπως 
συμπληρωματικά στα όσα γρά
φτηκαν προσθέσω και τα ακόλου
θα:

Ανάμεσα στα πολλά προσόντα 
που ο Ζιαρτίδης είχε ως συνδικα
λιστής και ως πολιτικός ηγέτης ήταν 
και το προσόν του πολύ καλού, θα 
λέγαμε εξαίρετου ομιλητήν Μπο
ρούμε να πούμε ότι ήταν ανάμεσα
στους καλύτερους ομιλητές της 
εποχής, όχι μόνο στο συνδικαλι-;
στικό τομέα, αλλά και τον ευρύτε
ρο χώρο.

Ως συνδικαλιστής και ως πολι
τικός ηγέτης, ο ΑντρέαςΖιαρτίδης 
για 50 σχεδόν χρόνια, με προφο
ρικό και με γραπτό λόγο, μιλούσε 
σε συνεδρίες σωμάτων και σε συ
γκεντρώσεις - εργατικές και άλλες 
- σε Συνδιασκέψεις και σε Συνέδρια 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μι
λούσε στη Βουλή ως βουλευτής, 
σε Συλλαλητήρια και τακτικά σε 
διαλέξεις και σε σεμινάρια. Ισως 
να είναι από τους λίγους ηγέτες 
στηνΚύπροπουέκαμαντόσεςπολ- 
λές ομιλίες στη ζωή τους.

Με τις ομιλίες του, που συνή-
θως ήταν σύντομες, αναλύονταν στοιχείων για τα πλείστα σοβαρά
με διαύγεια σκέψης, μεσαφήνεια, προβλήματαγιαμιαμεγάλη,θα'λε- γιοστοεξωτερικό,ναπάρειτοππ
με απλά και κατανοητά για όλους - γα συγκλονιστική και ιστορική γιά ' χίο του δασκάλου. Ναι κύριοι, δι ggfgy 
λόγια τα θέματα και Τα προβλήμα-την εργατική τάξη και το συνδικα- < είναι ανάγκη τα παιδιά μάς να σκ ί „ 
τα της εκάστοτε εποχής. Οι ομιλίες λιστικόκίνημα,όπωςκάιγιαϊολαό τώνονται στο διάβασμα και να π
του ήταν ενημερωτικές και βοηθη
τικές γιατουςχειρισμούςπου έπρε
πε να γίνονταν των προβλημάτων 
και πάντα με σεμνότητα διατυπω
μένες και διδακτικές. ’ 

Η γλαφυρότητα με την οποία _ τρόποι ώστε να πρρστατευθούνκαι 
μιλούσε, η απλή και κατανοητή ανάλογα αξιόποιηθούν...
γλώσσα που χρησιμοποιούσε, η Αυτό ίσιος να είναι δουλειά των
ικανότητα με την οποία διατύπω- . αρμοδίων φορέωντης Πολιτείας, ή 
νε και ανέπτυσσε τιςθέσεις του πά- - της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης
νω στα προβλήματα, όπως και η 
αμεσότητά του με το ακροατήριο 
όταν μιλούσε, κρατούσε αδιάπτω
το το ενδιαφέρον των ακροατών

Συνήθως, μετά τις ομιλίες του 
πολλοί έλεγαν «Ο Ζιαρτίδης πάλι 
μας τα έκαμε κουτσιά καθαρισμέ
να». Αλλοι πάλι έλεγαν «Όταν μι
λά ο Ζιαρτίδης και τα μωρά του δη
μοτικού τον καταλαβαίνουν» και 

- άλλοι συμπλήρωναν «Όση ώρα και 
να σου μιλά ο Ζιαρτίδης δεν τον 

- βαρκέσαι».
Κάτι το πολύ σημαντικό που χα

ρακτήριζε τον Ζιαρτίδη στις ομιλίες 
του ήταν και η τόλμη με την οποία 
διατύπωνε και ανέπτυσσε και τις 
προσωπικές του απόψεις πάνω σε 
διάφορα πολύ σοβαρά και κρίσιμα 
προβλήματα, ανεξάρτητα από τις 

’ διαφωνίες και τις αντιδράσεις που 
θα προκαλούσε (-περίπτωση προ- 
σφυγικού προβλήματος, αν θα επι
στρέφουν όλοι οι πρόσφυγες ή όχι 
στα σπίτια τους, - η ανάγκη συνέ
χισης των συνομιλιών με την τουρ- 
κοκυπριακή ηγεσία χωρίς διακοπές 
για τη λύση του Κυπριακού - οι αδυ
ναμίες και οι ελλείψεις στον «υ- 

- παρκτό σοσιαλισμό» - η Τσεχο
σλοβακική εξέγερση στην Πράγα 
το 1968 κλπ).

Σ’ όλες τις ομιλίες του ο Ζιαρ- 
τίδης χρησιμοποιούσε τα χειρό
γραφά του, τα οποία όπως ξέρω 
σώζονται.

Οι ομιλίες του Ζιαρτίδη - μάλι
στα χειρόγραφες όπως είναι - κα
τά τη γνώμη μου αποτελούν μιαν 
από τις πιο αυθεντικές πηγές πλη
ροφόρησης, ενημέρωσης, σοβα
ρού προβληματισμού και άντλησης
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μας, περίοδο, όπως η περίοδός ράσουνπροεισαγωγικέςεξετάσε | -* %
....... για να γίνουν δάσκαλοι. Μπορώ1940-1990.

Θα ήταν ευχής έργο αν οι όμι- ναφατήσουνακόμηκαισεισλα;
λίεςαυτές,αυτάτασημάνπκάέγ- 
γραφα-ντοκουμέντα, εξευρεθούν 

που γιατόσα χρόνια ηγείτο, ίσως να 
είναι δουλειά και των μελετητών 
της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. 
Είναι δουλειά που μπορεί να γίνει 

ποπτο πολίτη, α( 
μια καταρρακτά, 
νατόν να επιφέβ 
σμά του, με όλε»

Ακόμα και δδ 

στηρίου περιφ® 
νε ο Κ. Κοντίδη® 
λύπη που ο Δήβ 
γκασμένος να ® 
μα της έξωση® 
εκλογή. X®

Γ.

Η Δικαστική Εξουσία g
Αγαπητή Σύνταξη, .

Η πρόσφατη απόφαση touE 
τησύμβουλή του Ανωτάτου ΔικΕ 
διορισμό του εισαγγελέα ΡάλλιΚ 
τείου, αποτελεί μια καινοτομίοΒ 
να διαβρώσει την ανεξαρτησ® 
φορά επικαλούμαστε εν είδει koS 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποκ® 
αυτό το θέμα που επικρατεί στ® 
παϊκής Ένωσης; Καλό θα ήτανβ 
επ' αυτού. Ο Πρόεδρός ΚληρίδΕ 
κού δικαιώματός του νά διορίζΙΙ 
ή πρακτική των 37 χρόνων τη® 

■ κρατίας δίνει στον Πρόεδρο αυΚ 
βάλλει την ηθική υποχρέωση ν® 
μη του Ανωτάτου.

Υπάρχει, όμως, και ένα άλλ 
τατο να πάρει θέση; Είναι αυτ ; 
κείμενη περίπτωση διακυβεύί

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ :

σε συνεννόηση και με την οικογέ 
νειάτου.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΝ

Οι υποψήφιοι δάσκαλοι
Αγαπητή Σύνταξη)

Προς μεγάλη μου έκπληξη πλη · 
ροφορήθηκα ότι για να γίνει κά ■ 
ποιος δάσκαλος και να διδάξει τι 
παιδιά μαςτηνΕλληνΟχριστιανικ 
παιδέία και να δώσειτηνπρέπουσ 
χριστιανική αγωγή, δεν είναι ανί 
γκη να φοιτήσει στο Πανεπιστήμι 
τής Κύπρου ή στα Ελληνικά Πανί 
πιστήμια, περνώντας μέσω τω 
προεισαγωγικών εξετάσεων. Μπι 
ρεί, πληρώνοντας μερικές χιλιάδί® 
λίρες στα Κολέγια της Κύπρου® 
ακόμη πληρώνοντας σ' ένα Κολ®.

κά πανεπιστήμια και η Πολιτεία ί 
τους διορίσει στα Δημοτικά Σχ 
λεία να διδάσκουν θρησκευτικ 
ιστθ|5ία και Γεωγραφία τής Κύπρο 
πρώτη ανάγνωση και Ελληνικ 
αφού προηγουμένως τους εΐ 
μορφώσει σε σεμινάρια καί με έζ 
δα δικά της για μαθήματα που δι 
έχουν διδαχθεί.

Λοιπόν, αγαπητοί αναγνώστί 
εάν αυτό το θέμα εγκριθεί από'


