
Χαιρετισμός Γ.Γ ΣΕΚ Αντρέα Φ. Μάτσα 
στην εκδήλωση προς τιμήν του Ανδρέα Ζιαρτίδη

Λευκωσία, 6 Ιουνίου 2017

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, οικογένεια του τιμώμενου, αγαπητές Μάρω, 
Χρύσω και Ηλέκτρα,

Οι μεγάλοι άντρες δεν πεθαίνουν- Τους ταξιδεύει η ιστορία μέσα από την 
προώθηση των ιδεών τους και τη δυνατότητα αξιοποίησης και περαιτέρω 
αναβάθμισης του έργου και της διαδρομής τους.

Αντρέας Ζιαρτίδης- Ο μαχητής, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με την 
εξελικτική πορεία του συνδικαλισμού και ο οποίος πολιτεύτηκε με απόλυτη 
μετριοπάθεια, συλλογικά και αλληλέγγυα. Ο συνδικαλιστής πρότυπο, που δεν 
ακούμπησε ποτέ στο εγώ και δεν δίστασε να εκφράσει με συνέπεια τη θέση 
του ακόμα και εις βάρος ενδεχομένως των δικών του, προσωπικών 
συμφερόντων.

Ένας άνθρωπος και συνδικαλιστής, που δεν επαναπαύθηκε ποτέ στις δάφνες 
που απλόχερα του πρόσφερε η ζωή, αλλά έψαχνε πάντα να δημιουργεί και να 
αναβαθμίζει. Πρωτοπόρος στη γενιά του και σύγχρονος στις ιδέες του, δεν 
δίστασε ούτε και δείλιασε να πάει ενάντια στο κατεστημένο, ενώ, μπόρεσε 
από νωρίς να αντιληφθεί και να αποτυπώσει μέσα από τον τρόπο που 
πολιτεύτηκε, την ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, ανεξάρτητα από την ιδεολογική τους ταυτότητα.

Κοινωνικά μορφωμένος, πνευματικά καλλιεργημένος, διορατικός, 
συνδικαλιστικά ώριμος και συνειδητά ταγμένος στα ανθρώπινα, λειτούργησε 
πάντα μακριά από σκοπιμότητες και πρόσκαιρες απολαύσεις. Λειτούργησε, 
εκφράστηκε, πολιτεύτηκε και συνδικαλίστηκε χωρίς φόβο και πάθος.

«Ένα σημαντικότατο κεφάλαιο για τα εργασιακά πράγματα του τόπου», όπως 
χαρακτηριστικά είχε δηλώσει για τον Αντρέα Ζιαρτίδη, η άλλη μεγάλη 
φυσιογνωμία του συνδικαλισμού στην Κύπρο, ο Μιχαλάκης Ιωάννου.

Ένας συνεργάσιμος και πολύ αποτελεσματικός ηγέτης, ο οποίος σεβόταν την 
άλλη άποψη και πίστευε στην ανεξαρτησία του συνδικαλιστικού κινήματος. 
Μέσα από τη δράση του έθεσε σημαντικά θεμέλια για τη μετέπειτα πορεία του 
συνδικαλισμού στον τόπο μας. Η μετριοπάθειά του, δεν του επέτρεψε ποτέ να 
αποδεχτεί τον χαρακτηρισμό του «ιδρυτή ή του πατέρα του συνδικαλισμού 
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στην Κύπρο». Κι’ όμως, η δική του συνεισφορά είναι τεράστια, στέλλοντας 
μηνύματα, καταγράφοντας παραδείγματα και αναδεικνύοντας μαθήματα μέσα 
από τη στάση ζωής του, για εμάς τους νεώτερους συνδικαλιστές.

Μια από τις μεγαλύτερες ενδεχομένως αρετές του Αντρέα Ζιαρτίδη, ήταν και 
το γεγονός ότι δεν δίστασε ποτέ να αναγνωρίσει λάθη και παραλήψεις, είτε 
προσωπικές είτε και συλλογικές, ακόμα και για θέματα που μπορούσαν να 
ανατρέψουν ιδεολογικές κοσμοθεωρίες, πολιτικές ή και άλλες αποφάσεις.

Η διορατικότητά του, σε συνάρτηση με τη δυνατότητά του να αξιολογεί και να 
κρίνει αντικειμενικά τα δεδομένα, τον βοήθησαν να κατανοήσει πιο εύκολα τα 
χαρακτηριστικά των εργαζομένων, «την πραγματικότητα των δύο τάσεων», 
όπως αναφέρει ο ίδιος στη βιογραφία του και να επιδιωχθεί με υπομονή και 
επιμονή η συνεργασία αυτών των δύο τάσεων σε ότι αφορά τα 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

«Οι ιδέες πρέπει να διακινούνται και να μην αποστεώνονται σε δόγματα». 
Αυτή η φιλοσοφημένη προσέγγιση του Αντρέα Ζιαρτίδη, αναδεικνύει τη βάση 
στήριξης, την ίδια την πεμπτουσία του συνδικαλισμού. Η διαλεκτική λογική, 
στο πλαίσιο του αρχαιοελληνικού φιλοσοφήματος της θέσης και της αντίθεσης 
που οδηγούν και καταλήγουν στη σύνθεση, ως αποτέλεσμα του διαλόγου και 
της συναίνεσης.

20 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα γήινα, το πνεύμα, η εικόνα και οι 
παρακαταθήκες του Αντρέα Ζιαρτίδη πλανούνται σε όλο το φάσμα των 
εργασιακών σχέσεων της Κύπρου. Η σφραγίδα της δικής του παρέμβασης και 
συμμετοχής έχει μείνει διαχρονικά ανεξίτηλη, καθώς το όνομά του έχει 
ταυτιστεί με τα πλείστα εργατικά και εργασιακά επιτεύγματα.

Μαζί με τον Μιχαλάκη Ιωάννου, ο οποίος διετέλεσε για σχεδόν τρεις 
δεκαετίες Γενικός Γραμματέας του δικού μας συνδικαλιστικού κινήματος, 
μπόρεσαν να δουν μακριά, πολύ πιο πέρα από τον ορίζοντα της δικής τους 
εποχής και σίγουρα πολύ πιο μακριά από τα τότε στερεότυπα και κοινωνικά 
αποδεχτά, οικοδομώντας την αγαστή συνεργασία ανάμεσα στους 
εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους τους, για καθαρά εργασιακά θέματα.

Η ΣΕΚ, αναγνωρίζει το ρόλο, τη σημασία και τη συνεισφορά των 
συνδικαλιστικών ηγετών που εδραίωσαν τον συνδικαλισμό στον τόπο μας και, 
δίνει τα εύσημα ανεξάρτητα από τον συνδικαλιστικό, ιδεολογικό ή και πολιτικό 
χώρο από όπου προέρχονται.
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Για εμάς, ο Αντρέας Ζιαρτίδης, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και γι’ αυτό 
τιμούμε τη μνήμη του, ως σημείο αναφοράς.

Ένας ηγέτης, που κατάφερε μέσα από τη στάση ζωής και τη στωικότητα του 
να στέλλει διαχρονικά μηνύματα. Ένας ηγέτης που πίστεψε στον άνθρωπο, 
στην αλληλεγγύη και στη συνεργασία ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες 
για το κοινό καλό. Ένας ηγέτης που απέκτησε κύρος και σεβασμό, ως 
αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο πολιτεύτηκε, στα μικρά και στα μεγάλα, 
στα εύκολα και στα δύσκολα.

Έκανε στάση ζωής, τη λογική πως, ο κυριότερος παράγοντας που οδηγεί στις 
σημαντικές επιτυχίες των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος 
στους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς τομείς της ζωής στην Κύπρο, 
είναι αυτός της καλής οργάνωσης των εργαζομένων στις συνδικαλιστικές 
τους οργανώσεις. Ξεκάθαρα τα λόγια του, όπως αποτυπώνονται στη 
βιογραφία του: «η ωριμότητα και η ικανότητα των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και η μαχητικότητα την οποίαν οι εργάτες επιδείκνυαν κατά την 
διάρκεια των αγώνων για τα αιτήματα τους» αποτέλεσαν βασικό άξονα των 
επιτυχιών, σε συνάρτηση, όπως ο ίδιος σημειώνει, «με την προοδευτικότητα 
των Κύπριων εργοδοτών».

Καταληκτικά, απλά και ανθρώπινα, Αντρέα Ζιαρτίδη, αιωνία σου η μνήμη και 
σ’ ευχαριστούμε για όσα δημιούργησες.

Μάρω, Χρύσω και Ηλέκτρα, συνεχίστε να είσαστε περήφανες για τον 
«καλόν παπά σας», ακριβώς όπως περήφανος ήταν και αυτός για εσάς, μαζί 
με την κυρία Ιουλία που τον αντικατάστησε επάξια στην απουσία του. 
Κρατήστε ζωντανές τις αρχές και αξίες που σας κληροδότησε, μέσα από το 
πνεύμα της δημοκρατικότητας και της ελευθερίας στην άποψη, στη γνώμη και 
στην έκφραση- μοναδική κληρονομιά για τα δικά σας παιδιά και εγγόνια.

Εμείς, ως νεώτεροι συνδικαλιστές, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να 
τιμούμε και να σεβόμαστε τις παρακαταθήκες που μας έχει κληροδοτήσει, 
μεταφέροντάς τις στις επόμενες γενιές, ως αδιαπραγμάτευτες αρχές 
αξιοπρέπειας και αγώνα.

Σας ευχαριστώ.
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