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Α; ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ: 0 πατέρας του συνδι
καλιστικού κινήματος της Κύπρου

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΑΙΩΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Σαν πατέρας του συνδικαλιστικού κινήματος της Κύπρου και ηγέ
της που για μισό περίπου αιώνα βρίσκεται στην υπηρεσία της εργατι
κής τάξης και του λαού μας, χαρακτηρίζεται ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Ανδρέας 
Ζιαρτίδης, σε χαιρετισμό του Γ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με την 
ευκαιρία των 65 χρόνων του συνδικαλιστή ηγέτη.

Στον χαιρετισμό του Γ. Συμβουλίου εξαίρεται η ηγετική συμμετοχή 
και ο αποφασιστικός ρόλος του Α. Ζιαρτίδη στους σκληρούς αγώνες 
και στις κατακτήσεις των εργαζομένων της πατρίδας μας που εκφρά
ζουν στον ηγέτη της ΠΕΟ απεριόριστη εκτίμηση και σεβασμό.

Χαρακτηρίζεται περαιτέρω, ο Α. Ζιαρτίδης σοβαρός πολιτικός πα
ράγοντας του τόπου, που αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα για τη 
λευτεριά τηςΚύπρου απο τον αποικιακό ζυγό, που συμβάλλει αποφα
σιστικά στον αγώνα για ειρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Γενικού Συμβουλίου προς το Γ.Γ. της
ΠΕΟ Ανδρέα Ζιαρτίδη έχει ως εξής:

«Σήμερα (το περ. Σάββατο) 12.5.84 συμπληρώνει ία όδχρονα του ο Γ.Γ. 
της ΠΕΟ και βουλευτής σ. Ανδρέας Ζιαρτίδης. Με την ευκαιρία αυτή το 
Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ εκφράζει προςτο σ. Ζιαρτίδη και την οικογένεια 
του τα θερμά κι εγκάρδια συγχαρητήρια του κι εκείνα των 70.000 μελών του 
κινήματος μας.

Τιμώντας τα όδχρονα του σ. Ζιαρτίδη το Γεν. Συμβούλιο της ΠΕΟ εκφρά
ζει την απεριόριστη εκτίμηση τούγια την τεράστια προσφορά του προς τους 
εργαζόμενους και το λαό της πατρίδας. Δίκαια ο σ. Ζιαρτίδης μπορεί να 
θεωρείται ο πατέρας του Συνδικαλιστικού Κινήματος της Κύπρου. Ο σ. 
Ζιαρτίδης βρίσκεται στις γραμμές του Συνδικαλιστικού Κινήματος από το 
1937, σχεδόν για 50 ολόκληρα χρόνια. Ο σ. Ζιαρτίδης βρίσκεται επικεφαλής 
του κινήματος της ΠΣΕ - ΠΕΟ από το 1943.

Σ’ αυτά τα χρόνια η εργατική τάξη και το Συνδικαλιστικό Κίνημα του 
τόπου διεξήγαγε πολλούς και σκληρούς αγώνες για τα συμφέροντα των 
εργαζομένων, για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Σ’ αυτά τα 
χρόνια συντελέστηκαν θεμελιακές αλλαγές στη ν ίδια την εργατική τάξη και 
το βιοτικό της επίπεδο. Η αδύναμη αριθμητικά και οργανωτικά εργατική 
τάξη του 1930 και 1940 μετατράπηκε στη μεγαλύτερη τάξη της κυπριακής 
κοινωνίας. Το αδύνατο Συνδικαλιστικό Κίνημα της δεκαετίας του 1930 και 
1940 μετατράπηκε στο μαζικότατο Συνδικαλιστικό Κίνημα της Κύπρου, σ’ 
ένα από τα πιο μαζικά συνδικαλιστικά κινήματα σ’ ολόκληρο τον καπιταλι
στικό κόσμο. Το αδύναμο Συνδικαλιστικό Κίνημα του 1930 και 1940 μετατρά
πηκε στο πιο μαζικό ταξικό κίνημα της εποχής μας, μετατράπηκε σε ρυθμι
στικό παράγοντα της οικονομικά - κοινωνικής ζωής του τόπου.

Σαν αποτέλεσμα της οργάνωσης και των αγώνων των εργαζομένων η ζωή 
τους άλλαξε ριζικά. Οι πεινασμένοι και περιφρονημένοι «αρκάτες» του 1930 
και 1940 μετατράπηκαν στην αξιοσέβαστη εργατοϋπαλληλική τάξη της 
εποχής μας, με,ψηλό βιοτικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Σαν αποτέλεσμα της οργάνωσης και του αγώνα των εργαζομένων, επιτεύ
χθηκαν σοβαρότατες κατακτήσεις: Ριζική μείωση των ωρών δαυλιάς, σοβα
ρότατες αυξήσεις των μισθών και μεροκαμάτων, κοινωνικές ασφαλίσεις, 
καθιέρωση του θεσμού της αυτόματης τιμαριθμικής, ταμεία προνοίας, άδειες 
ανάπαυσης, δημόσιες αργίες και πολλά άλλα είνάι οι κατακτήσεις των 
εργαζομένινν.

Οι αγώνες σ’ αυτή την 50χρονη περίοδο, οι σοβαρές κατακτήσεις των 
εργαζομένων, η τεράστια άνοδος του βιοτικού τους επιπέδου, φέρουν έντο
νη τη σφραγίδα του κινήματος της ΠΕΟ. Δεν υπάρχει σοβαρός εργατικός 
αγώνας αυτής της περιόδου, δεν υπάρχει κατάκτηση της εργατικής τάξης, 
που να μη φέρει τη σφραγίδα της ΠΕΟ, που να μη διεξήχθη με την καθοδή
γηση και την αποφασιστική συμμετοχή της ΠΕΟ.

Επί κεφαλής της ΠΕΟ σ' όλη αυτή την περίοδο, βρισκόταν ο σ. Α. 
Ζιαρτίδης. Ο σ. Ζιαρτίδης αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στον αγώνα για 
τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, για τη δημοκρατία, την πρόοδο και το 
σοσιαλισμό. Οι αποφάσεις της ΠΕΟ και οι αγώνες της για τα συμφέροντα 
των εργαζομένων διεξήχθησαν με την ηγετική συμμετοχή και τον αποφασι
στικό ρόλο του σ. Ζιαρτίδη. ΓΓ αυτό ο ρόλος του σ. Ζιαρτίδη υπήρξε 
αποφασιστικός στους αγώνες και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. ΓΓ 
αυτό η εργατική τάξη του τόπου μας(' Ελληνες και Τούρκοι) οφείλει πολλά 
στο σ. Ζιαρτίδη. ΓΓ αυτό'τον περιβάλλει με απεριόριστη εκτίμηση, αγάπη 
και σεβασμό. ΓΓ αυτό* η εργατική τάξη του τόπου μας εύχεται στο σ.

ΣΤΗ 12η ΣΕΛΙΔΑ



ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ
Ζιαρτίδη με την ευκαιρία των 65χρονων του υγεία και συνέχιση της δημιουρ
γικής του προσφοράς.

Ο σ. Ζιαρτίδης δεν είναι μόνο συνδικαλιστής ηγέτης. Αποτελεί σοβαρό 
πολιτικό παράγοντα της κυπριακής κοινωνίας. Αφιέρωσε τη ζωή του στον 
αγώνα για τη λευτεριά της Κύπρου από τον αποικιακό ζυγό, πληρώνοντας 
με πολύμηνη φυλάκιση και την υποχρεωτική παραμονή εκτός της Κύπρου. 
Συνέβαλε και συμβάλλει αποφασιστικά στον αγώνα ενάντια στην τουρκική 
ανταρσία, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πραξικοπήματος, της 
εισβολής και κατοχής. Συμβάλλει αποφασιστικά στον αγώνα ενάντια στην 
τουρκική αδιαλλαξία, ενάντια στην ανακήρυξη του τουρκοκυπριακού «κρά 
τους», ενάντια στη διχοτόμηση της Κύπρου, για ειρηνική, δίκαιη και σταθερή 
λύση του Κυπριακού. Χάρη στο βαρύνοντα ρόλο του στον πολιτικό μας 
αγώνα ο λαός μας τον αναδεικνύει στο βουλευτικό αξίωμα από το 1960.

Ο σ. Ζιαρτίδης αποτελεί εξέχοντα ηγέτη του διεθνούς Συνδικαλιστικού 
Κινήματος. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΠΣΟ, μέλος του Γενικού και Εκτε
λεστικού της Γραφείου και αντιπρόεδρο της ΠΣΟ. Ο σ. Ζιαρτίδης τιμά την 
ΠΕΟ και την Κύπρο στο διεθνές Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ ακόμα μια φορά συγχαίρει το σ. Ζιαρτίδη 
και την οικογένεια του με την ευκαιρία των 65χρονων του και του εύχεται 
ολόψυχα υγεία και ακόμα πολλά χρόνια δημιουργικής προσφοράς προς το 
κίνημα της ΠΕΟ, προς την εργατική τάξη και το λαό της Κύπρου».

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ


