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Ε.Γ, ΠΕΟ;

Ηγετική μορφή του παγκόσμιου 
συνδικαλιστικού κινήματος

Στις 12 Μάη ο Πρόεδρος της ΠΕΟ Ανδρέας Ζιαρτίδης 
γίνεται 70 χρόνων.

Το Εκτελεστικό Γραφείο της ΠΕΟ μ' αυτή την ευκαιρία, 
που σηματοδοτεί ένα σταθμό στη ζωή του αδιαμφισβήτη
του ηγέτη της, απευθύνει στο συνάδελφο Ζιαρτίδη τις πιό 
θερμές ευχές των εργαζομένων της Κύπρου για υγεία και 
πολλά ακόμα χρόνια ζωής.

Ο Ζιαρτίδης δεν θυμάται τον εαυτό του έξω από το συν
δικαλιστικό κίνημα, όπως και όλοι οι συνδικαλιστές της γε
νιάς του δεν θυμούνται το κίνημα απλώς χωρίς τον Ζιαρτί- 
δη, αλλά το θυμούνται με την πιό ενεργό συμμετοχή του, 
για πάνω από 50 χρόνια τώρα, στο τιμόνι του συνδικαλιστι
κού κινήματος της ΠΕΟ και του τόπου.

Οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι του τέλους της δε
καετίας του 1930 και της δεκαετίας του 1940 θυμούνται 
τον Ζιαρτίδη να θέτει μαζί με άλλους πρωτοπόρους εργά
τες και υπαλλήλους τα θεμέλια αυτού που σήμερα αποτε
λεί αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της ζωής του τό
που μας: του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι και γενικά ο λαός της 
Κύπρου ζουν τον Ζιαρτίδη των δεκαετιών του 50 και του 
60 να είναι επικεφαλής της ΠΕΟ που καθοδήγησε τους με
γάλους αγώνες των εργαζομένων για βελτίωση της θέσης 
τους στην Κυπριακή κοινωνία, ενάντια στην αποικιοκρατία 
και στη συνέχεια για την ομαλή λειτουργία του Κυπριακού 
κράτους μέσα από τη συνεργασία των δυο κοινοτήτων της 
Κύπρου. Οι δεκαετίες του 70 και του 80 ζουν τον Ζιαρτίδη 
επικεφαλής της ΠΕΟ, που μαζί με το ΑΚΕΛ και το υπόλοι
πο Λαϊκό Κίνημα έδωσε τη μάχη αρχικά για την αποτροπή 
του εμφύλιου σπαραγμού και ύστερα για την εξάλειψη των 
όσων δεινών ακολούθησαν με το φασιστικό πραξικόπημα 
και την τούρκικη εισβολή. Με τον Ζιαρτίδη επικεφαλής της 
ΠΕΟ γίνονται οι νέοι αγώνες του συνδικαλιστικού κινήμα
τος για την αναστήλωση των ερειπίων και την ανόρθωση 
της οικονομίας του τόπου.

Σ' όλες αυτές τις δεκαετίες ο αγωνιστικός, συνετός και 
μεστός συνδικαλιστικός και πολιτικός του λόγος τον ανα
δείχνουν όχι μόνο, σε αναμφισβήτητο συνδικαλιστή ηγέτη, 
αλλά και σε πολιτική φυσιογνωμία του νησιού.

Οι ικανότητες του, οι αρετές του, η θεωρητική του κα
τάρτιση και η ακούραστη δαυλιά του τον αναδείχνουν φυ
σιολογικά και σε ηγετική μορφή του παγκόσμιου συνδικαλι
στικού κινήματος.

Σήμερα ο Ζιαρτίδης από τις σημαντικές θέσεις του 
Προέδρου της ΠΕΟ. του Βουλευτή ΑΚΕΛ-Αριστεράς, του 
Αντιπροέδρου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπον
δίας συνεχίζει τον αγώνα για τα συμφέροντα των εργαζομέ
νων και γενικά του λαού της Κύπρου για τα δίκαια της παγ
κόσμιας εργατικής τάξης.

Το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου αισθάνεται πολύ 
περήφανο που ανάδειξε σαν ηγέτη του τον Ανδρέα Ζιαρτί- 
δη. Τον συγχαίρει ξανά για τα 70χρονα του, όπως και την 
σύζυγο του Κιούλα, κι όλη την οικογένεια του. Του ευχό
μαστε νάναι ακόμα χρόνια πολλά γερός και δυνατός και να 
συνεχίζει την πραγματικά πολύτιμη και ανεκτίμητη προ
σφορά του στους εργαζόμενους και στο λαό της Κύπρου.
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