
ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ

Α, ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ * Για πάνω από μισό αιώνα 
στις επάλξεις τον συνδικαλιστικοί) κινήματος

βδομήντα χρόνια ζωής 
συμπληρώνει σήμερα 
11 του Μάη ο πρόεδρος 
της ΠΕΟ βουλευτής 

Ανδρέας ΖιαρτΙδης, του οποίου 
το όνομα συνδέθηκε με την ιστο
ρία του συνδικαλιστικού κινήμα
τος του τόπου. Ο Α. ΖιαρτΙδης 
γεννήθηκε στους Αγίους Ομολό- 
γητές το 1919 και σε ηλικία 17 χρό
νων πρωτοσυνδέεται με το συν
δικαλιστικό κίνημα στις επάλξεις 
του οποίου βρίσκεται για 53 ολό
κληρα χρόνια
Το Εκτελεστικό Γραφείο της ΠΕΟ μ’ 

αυτή την ευκαιρία, που σηματοδοτεί 
ένα σταθμό στη ζωή του αδιαμφισβή
τητου ηγέτη της, απευθύνει στον Α.

Ανεκτίμητη η προσφορά του 
στους εργαζόμενους και στο λαό

ΖιαρτΙδη τις πιο θερμές ευχές των ερ
γαζομένων της Κύπρου για υγεία και 
πολλά ακόμα χρόνια ζωής.

«Ο ΖιαρτΙδης τονίζεται στο μήνυμα 
του Ε.Σ. δεν θυμάται τον εαυτό του 
έξω από το συνδικαλιστικό κίνημα 
όπως και όλοι οι συνδικαλιστές της 
γενιάς του δεν θυμούνται αυτό το κί
νημα χωρίς τον ΖιαρτΙδη. Δεν θυ
μούνται το κίνημα απλώς χωρίς τον 
ΖιαρτΙδη 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 εργαζόμε
νοι του τέλους της δεκαετίας του 1930 
και της δεκαετίας του 1940 θυμούν
ται τον ΖιαρτΙδη να θέτει μαζί με άλ
λους πρωτοπόρους εργάτες και 
υπαλλήλους τα θεμέλια αυτού που 
σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο και 
σημαντικό κομμάτι της ζωής του τ.>- 
που μας: το ταξικό συνδικαλιστικό

ΣΤΗΝ 2η ΣΕΛΙΔΑ



ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΧΕΛΙΔΑ 
κίνημα.

Οι συνδικαλιστές οι κργαζόμινοι 
και γκνικά ο λαδς της Κύπρου ζουν 
τον ΖιαρτΙδη των δ*κα«τιών του 50 
και 60 να «Ιναι κπικκφαλής της ΠΕΟ 
που καθοδήγησκ τους μκγάλους αγώ- 
ν«ς των κργαζομένων για βκλτίωση 
της θέσης τους στην Κυπριακή κοινω
νία, ινάντια στην αποικιοκρατία και 
στη συνέχέΐα για την ομαλή λκιτουρ- 
γΙα του κυπριακού κράτους μέσα από 
την συνκργασία των δυο κοινοτήτων 
της Κύπρου. Οι 6<κα<τΙ<ς του 70 και 
80 {ουν τον ΖιαρτΙδη «πικέφαλής της 
ΠΕΟ που μαζί μι το ΑΚΕΛ και το υπό
λοιπο λαϊκά κίνημα έδωσι τη μάχη 
αρχικά για την αποτροπή του «μφύ- 

λιου σπαραγμού και ύστιρα για την 
ιζάλιιψη των όσων δεινών ακολού
θησαν μι το φασιστικό πραξικόπημα 
και την τούρκικη ιισβολή. Μι το Ζι- 
αρτίδη ιπικιφαλής της ΠΕΟ γίνονται 
οι νέοι αγώνις του συνδικαλιστικού 
κινήματος για την αναστήλωση των 
ιριιπίων και την ανόρθωση της οικο
νομίας του τόπου.

Σ' όλις αυτές τις δικαιτΙις ο αγωνι
στικός, συνιτός και μιστός συνδικα
λιστικός και πολιτικός του λόγος τον 
αναδιίχνουν όχι μόνο σι αναμφισβή
τητο συνδικαλιστή ηγέτη αλλά και σι 
πολιτική φυσιογνωμία του νησιού.

Οι ικανότητις του, οι αριτές του, η 
θιωρητική του κατάρτιση και η ακού

ραστη δουλιά του τον αναδιίχνουν 
φυσιολογικά και σι ηγιτική μορφή 
του παγκόσμιου συνδικαλιστικού κι
νήματος.

Σήμιρα ο ΖιαρτΙδης από τις σημαν
τικές θέσιις του Προέδρου της ΠΕΟ, 
του Βουλιυτή ΑΚΕΛ · Αριστιράς, του 
Αντιπροέδρου της Παγκόσμιας Συν
δικαλιστικής Ομοσπονδίας συνκχίζιι 
τον αγώνα για τα συμφέροντα των 
ιργαζομένων και γινικά του λαού της 
Κύπρου για τα δίκαια της παγκόσμιας 
•ργατικής τάξης.

Το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύ
πρου αισθάνιται πολύ πκρήφανο που 
ανάδιιξι σαν ηγέτη του τον Ανδρέα 
ΖιαρτΙδη. Τον συγχαΐριι ξανά για τα 

70χρονα του όπως και την σύζυγο του 
Κιούλα κι όλη την οικογένιια του. Του 
ιύχιται ιπίσης νάναι ακόμα χρόνια 
πολλά γκρός και δυνατός και να συ- 
νκχίζκι την πραγματικά πολύτιμη και 
ανκκτίμητη προσφορά του στους «ρ- 
γαζόμινους και στο λαό της Κύπρου».

Ευχίς 
«ΧΑΡΑΥΓΗΣ»

Η δικύθυνση και το προσωπικό της 
•φημιρίδας μ» την κυκαιρία αυτή «ύ- 
χιται στον συνδικαλιστή ηγέτη χρό
νια πολλά, υγ«1α και δύναμη για να 
συν«χΙσ«ι να υπηρ«τ«Ι την «ργαπκή 
τάξη, και τον λαό μας γ»νικότ«ρα 
στον αγώνα του για δικαίωση.


