
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ 70 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Πρόεδροςτης ΠΕΟ Ανδρέ- 
ας Ζιαρτίδης συμπληρώνει 
σήμερα τα 70χρόνια του και 
με την ευκαιρία αυτή το 
Εκτελεστικό Γραφείο της 
Ομοσπονδίας του απευθύ
νει «τις πιο θερμές ευχές των 
εργαζομένων της Κύπρου 
για υγεία και πολλά ακόμα 
χρόνια ζωής».
Η ανακοίνωση της ΠΕΟ συνε- 

χίζει:
«Ο Ζιαρτίδης δεν θυμάται τον 

εαυτό του έξω από το συνδικαλι
στικό κίνημα όπως και όλοι οι 
Κτυνδικαλιστές της γενιάς του δεν

Ζιαρτίδης: Ηγετική μορφή 
του κυπριακού και παγκόσμιου 
συνδικαλιστικού κινήματος

ΚΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
αλλά το θυμούνται με την πιο 
ενεργό συμμετοχή του, για πάνω 
από 50 χρόνια τώρα, στο τιμόνι 
του συνδικαλιστικού κινήματος 
της ΠΕΟ και του τόπου.

Οι συνδικαλιστές και οι εργαζό
μενοι του τέλους της δεκαετίας 
του 1930 και της δεκαετίας του 
1940 θυμούνται τον Ζιαρτίδη 
να θέτει μαζί με άλλους πρωτο
πόρους εργάτες και υπαλλή
λους τα θεμέλια αυτού που σή
μερα αποτελεί αναπόσπαστο 
και σημαντικό κομμάτι της ζωής 
του τόπου μας: το ταξικό συν
δικαλιστικό κίνημα

Οι συνδικαλιστές οι εργαζόμενοι 
και γενικά ο λαός της Κύπρου 
ζουν τον Ζιαρτίδη των δεκαετιών 
του 50 και 60 να είναι επικεφαλής

θυμούνται αυτό το κίνημα χωρίς 
τον Ζιαρτίδη. Δεν θυμούνται το 
κίνημα απλώς χωρίς τον Ζιαρτίδη



I ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1 
της ΠΕΟ που καθοδήγησε τους 
μεγάλους αγώνες των εργαζομέ- 
νων για βελτίωση της θέσης τους 
στην κυπριακή κοινωνία, ενάντια 
στην αποικιοκρατία και στη συνέ
χεια για την ομαλή λειτουργία 
του κυπριακού κράτους μέσα 
από την συνεργασία των δυο κοι
νοτήτων.

Οι δεκαετίες του 70 και 80 βρί
σκουν τον Ζιαρτίδη επικεφαλής 
της ΠΕΟ που μαζί με το ΑΚΕΛ και 
το υπόλοιπο λαϊκό κίνημα έδωσε 
τη μάχη αρχ'κά για τη ν αποτροπή 
του εμφύλιου σπαραγμού και 
ύστερα για την εξάλειψη των*' 
όσων δεινών ακολούθησαν με το 
φασιστικό πραξικόπημα και την 
τούρκικη εισβολή. Με το Ζιαρτί- 
δη επικεφαλής της ΠΕΟ. γίνονται 
οι νέοι αγώνες του συνδικαλιστι
κού κινήματος για την αναστή- 
λωση των ερειπίων και την ανόρ
θωση της οικονομίας του τόπου.

Σ' όλες αυτές τις δεκαετίες ο 
αγωνιστικός, συνετός και με
στός συνδικαλιστικός και πολι
τικός του λόγος τον αναδεί
χνουν όχι μόνο σε αναμφισβή
τητο συνδικαλιστή ηγέτη, αλλά 
και σε πολιτική φυσιογνωμία

του νησιού.
Οι ικανότητες του, οι αρετές του, 
η θεωρητική του κατάρτιση και η 
ακούραστη δουλειά του, τον 
αναδείχνουν φυσιολογικά και σε 
ηγετική μορφή του παγκόσμιου 
συνδικαλιστικού κινήματος.
Σήμερα ο Ζιαρτίδης από τις ση
μαντικές θέσεις του Προέδρου 
της ΠΕΟ, του Βουλευτή ΑΚΕΛ - 
Αριστερός, του Αντιπροέδρου 
της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας συνεχίζει τον αγώ
να για τα συμφέροντα των εργα
ζομένων και γενικά του λαού της 
Κύπρου για τα δίκαια της παγκό
σμιας εργατικής τάξης.

Το συνδικαλιστικό κίνημα της 
Κύπρου αισθάνεται πολύ περή
φανο που ανάδειξε σαν ηγέτη 
του τον Ανδρέα Ζιαρτίδη. Τον 
συγχαίρει ξανά για τα 70χρονα 
του όπως και την σύζυγο του 
Κιούλα κι όλη την οικογένεια 
του. Του ευχόμαστε νάναι ακό
μα χρόνια πολλά γερός και δυ
νατός και να συνεχίζει την πρα
γματικά πολύτιμη και ανεκτίμη- ί 
τη προσφορά του στους έργα- ι 
ζόμενους και στο λαό της Κύ- ' 
πρου».


