
Ο Πρόεδρος Βασιλείου τίμησε με την παρουσία του το δείπνο που δόθηκε προς τιμή των 
70χρονων του Προέδρου της ΠΕΟ. Σε προσφώνηση του εξήρε την προσφορά του συνδικαλιστή, 

πολιτικού και ανθρώπου Ανδρέα Ζιαρτίδη.

Ελάχιστη τιμή στο 
συνδικαλιστή ηγέτη 

με τη μέγιστη προσφορά
Η πολιτεία, η Βουλή, το ΑΚΕΛ 

και η ΠΕΟ τίμησαν το βράδυ της 
Πέμπτης τα 70 χρόνια του Α. Ζι- 
αρτίδη, του συνδικαλιστή ηγέτη 
με την ανεκτίμητη πενηντακοντά- 
χρονη προσφορά, του ανθρώ
που που σύνδεσε το όνομα του με 
τους αγώνες των εργαζομένων 
και του λαού μας και που αναδεί- 
χθηκε σε μια από τις κορυφαίες 
φυσιογνωμίες της σύγχρονης Κύ
πρου και του παγκόσμιου συνδι
καλιστικού κινήματος.

Προς τιμή των 70 χρόνων του Α. 
Ζιαρτίδη το Εκτελεστικό Γραφείο 
της ΠΕΟ παρέθεσε το βράδυ της 
Πέμπτης δείπνο στο οποίο παρευρέ- 
θηκαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου, ο Πρό
εδρος της Βουλής των Αντιπρο
σώπων, Β. Λυσσαρίδης, ο Υπουρ
γός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Τ. Χριστοφίδης, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Α. 
Φάντης, ο Αναπληρών τον Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ Δ. Χριστοφίνης και τα μέλη 
της Γραμματείας του κόμματος, οι 
Βουλευτές Λευκωσίας του ΑΚΕΛ 
■Αριστερός, οι Γ.Γ. των οργανώ
σεων του Λαϊκού Κινήματος 
ΕΔΟΝ, ΕΚΑ, ΠΟΓΟ και των συν
δικαλιστικών οργανώσεων ΔΕΟΚ 
και ΠΑΣΥΔΥ, οι Γ.Γ. των συντε
χνιών της ΠΕΟ και όλη η ηγεσία 
της ΠΕΟ.

Μιλώντας στο δείπνο ο Γ.Γ. της 
ΠΕΟ Π. Δίγκλης αναφέρθη στην 
πολύχρονη προσφορά του Α. Ζιαρ- 
τίδη στο συνδικαλιστικό κίνημα και 
ολόκληρο το λαό και υπογράμμισε 
ότι η 70χρονη ζωή του, είναι μια 
ζωή αφιερωμένη στον αγώνα, μια 
ζωή υπόδειγμα για μίμηση για τις 
σημερινές αλλά και τις επόμενες 
γενιές.

«Μαζί με άλλους, ανέφερε χαρα
κτηριστικά ο Π. Δίγκλης, ο Α. Ζι- 
αρτίδης έθεσε το θεμέλιο λίθο για 
το σημερινό κίνημα της ΠΕΟ και 
ευρύτερα για το πανίσχυρο σημε
ρινό συνδικαλιστικό κίνημα της Κύ
πρου.

’ Ολοι οι αγώνες, όλες οι κατα- 

τελευταία πενηντακονταετία φέ
ρουν τη σφραγίδα της ΠΕΟ, στη 
κορυφή της οποίας βρισκόταν ο Α. 
Ζιαρτίδης. Αυτή είναι μια τεράστια 
προσφορά προς την εργατική τάξη 
προς το λαό μας. Δίκαια μπορεί να 
περηφανεύεται και η ΠΕΟ και 
προσωπικά ο Α. Ζιαρτίδης γΓ αυτή 
τη προσφορά. Δίκαια αυτή η προ
σφορά της ΠΕΟ κα του σ. Ζιαρτίδη 
χαίρει βαθειάς εκτίμησης όχι μόνο 
από τα στελέχη και μέλη της ΠΕΟ, 
από το ευρύτερο κίνημα της Αρι
στερός αλλά κι’ από πλατύτερα 
στρώματα, δεξιά και κεντρώα. Δί
καια θεωρείται ο πατέρας του συν
δικαλιστικού κινήματος της Κύ
πρου».

Εγείροντας πρόποση προς τιμή 
του Α. Ζιαρτίδη ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου εξήρε 
την προσφορά του συνδικαλιστή, 
πολιτικού και ανθρώπου Α. Ζιαρτί- 
δη και υπογράμμισε την σπάνια 
αρετή του να αγωνίζεται φλογερά ‘ 
και με πίστη για τις ιδέες και τα 
ιδανικά του αλλά ταυτόχρονα να 
έχει την ικανότητα και την τόλμη 

να αναλύει τα διάφορα ζητήματα 
αντικειμενικά και να υποστηρίζει 
θέσεις έστω και αν αυτές είναι αν
τίθετες με το ρεύμα της εποχής.

Σύντομες προσφωνήσεις απηύ- 
θυναν επίσης ο Πρόεδρος της 
Βουλής Βάσος Λυσσαρίδης ο 
οποίος εξήρε τη συμβολή του Α. 
Ζιαρτίδη στο έργο της Βουλής της 
οποίας όπως τόνισε, αποτελεί ση- 
μαίνων στέλεχος από τον πρώτο 
χρόνο της σύστασης της και ο Δ. 
Χριστοφίνης εκ μέρους της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ ο οποίος εξήρε την προ
σφορά του Α. Ζιαρτίδη στους αγώ
νες της ΠΕΟ και του Λαϊκού Κινή
ματος γενικώτερα.

Ανταπαντώντας ο Πρόεδρος της 
ΠΕΟ Α. Ζιαρτίδης ευχαρίστησε 
όλους για τα θερμά λόγια και εγ
κώμια που έκφρασαν προς το πρό
σωπο του και υπογράμμισε ότι η 
πολύχρονη προσφορά του θα ήταν 
ανέφικτη αν έλειπε η άριστη συ
νεργασία όλων των συναδέλφων 
και συνεργατών του στα πενήντα 
τόσα χρόνια της συνδικαλιστικής 
και κοινωνικής δράσης του.


