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Αρχείο Ανδρέα Ζιαρτίδη: Πολύτιμο αρχείο για 
κάθε ερευνητή/τρια στη Βιβλιοθήκη του Παν. 
Κύπρου 
 
 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022 εκδήλωση με 
θέμα «Αρχείο Ανδρέα Ζιαρτίδη - Αριστερά και Εργατικό Κίνημα», στην 
Πανεπιστημιούπολη. Συνδιοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με αφορμή τη δωρεά του Αρχείου 
«Ανδρέα Ζιαρτίδη» από την οικογένειά του προς το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη 
«Στέλιος Ιωάννου», το Φεβρουάριο του 2021 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους 
δωρητές  για την εμπιστοσύνη και την προσφορά τους, η οποία τιμά ιδιαίτερα το 
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Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη του, συμπληρώνοντας  επίσης πως «μέσω των 
πολύτιμων αυτών δωρεών, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί πλέον 
Κέντρο Πληροφόρησης και την κύρια πηγή, όπου ο κάθε ερευνητής και η κάθε 
ερευνήτρια θα επισκέπτεται για εξεύρεση και μελέτη έγκυρων πρωτογενών πηγών της 
σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου». 

Μεταξύ άλλων ο Πρύτανης ανέφερε: «Όπως και κάθε αρχείο που διαχειριζόμαστε, 
ανεξαρτήτου πολιτικής προέλευσης, εμείς, ως Πανεπιστήμιο Κύπρου, με απόλυτο 
σεβασμό το παραθέτουμε στον/στην κάθε ερευνητή/ερευνήτρια ως πρωτογενές υλικό  
για τη διεξαγωγή της έρευνας που θα παρουσιάσει στις μετέπειτα γενεές τα δρώμενα της 
εποχής κατά την οποία έζησε και έδρασε η κάθε προσωπικότητα. Ως το πρώτο ανώτατο 
ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου που προάγει, ανάμεσα σε άλλα, την 
ιστορική έρευνα, έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε, διασώσουμε και να αναδείξουμε 
την ιστορία του τόπου, να διδάξουμε και να διδαχθούμε από τα σωστά και τα λάθη του 
παρελθόντος για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές». 

Εκ μέρους της οικογένειας του Ανδρέα Ζιαρτίδη, χαιρετισμό απηύθυνε ο κος Χριστάκης 
Παρτασίδης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την αποδοχή του 
αρχείου και του επαγγελματικού χειρισμού που τυγχάνει από το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης του, τόνισε ότι σκοπός της οικογένειας ήταν να καταστήσει το αρχείο 
προσβάσιμο στους ερευνητές. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη ζωή και τη δράση του 
Ανδρέα Ζιαρτίδη, ο οποίος, όπως είπε, πρωταγωνίστησε σε μεγάλες εργατικές και 
συνδικαλιστικές κατακτήσεις όπως η αναγνώριση των συντεχνιών, η καθιέρωση του 
οκταώρου, της ΑΤΑ, των συλλογικών συμβάσεων και άλλα που φέρουν την σφραγίδα της 
ΠΕΟ και του Ζιαρτίδη. Για τη συνολική προσφορά του στον τόπο, ο κος Παρτασίδης 
μετέφερε τις αναφορές που έγιναν προς τιμήν του Α. Ζιαρτίδη από τον πρώην Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο το 2003, ο οποίος τότε είχε αναφέρει: «Για τον 
Ανδρέα Ζιαρτίδη όσα και αν λεχθούν είναι πολύ φτωχά μπροστά στο μέγεθος της 
ανθρωπιάς αλλά και της προσφοράς του στο συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και για τα 
ευρύτερα σημαντικά προβλήματα του λαού μας». 

Την περιγραφή του αρχείου όπως και της ψηφιακής πλατφόρμας που το φιλοξενεί 
παρουσίασε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, κα 
Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, η οποία με τη σειρά της ευχαρίστησε τους δωρητές για την 
αξιέπαινη πράξη τους αλλά και για την εμπιστοσύνη τους προς τη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, μίλησαν για τον Ανδρέα Ζιαρτίδη, την αριστερά και 
το εργατικό κίνημα διακεκριμένοι ομιλητές. Συγκεκριμένα, ο  Καθηγητής Σπύρος 
Σακελλαρόπουλος του Παντείου Πανεπιστημίου μίλησε για την ένταξη του Α. Ζιαρτίδη 
στο Κυπριακό Κομμουνιστικό Κίνημα και τη συμβολή του στην απαρχή του οργανωμένου 
Συνδικαλιστικού Κινήματος. Στη συνέχεια ο Δρ Νίκος Περιστιάνης, Κοινωνιολόγος, 
μίλησε για την αριστερά στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ενώ έκανε αναφορά στην 
εργατική τάξη, στις στρατιές των μεταναστών και των προσφύγων. Τέλος, την ημερίδα 
έκλεισε ο συντονιστής της συζήτησης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύρος 
Τομπάζος, ο οποίος ταυτόχρονα μίλησε για το εργατικό κεκτημένο και την ταξική πάλη. 

Η εκδήλωση μεταδιδόταν ζωντανά από το κανάλι του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
YouTube. Μπορείτε να την παρακολουθείστε στο σύνδεσμο https://bit.ly/3vRbvAt . 
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