
ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ Π A ΤΑ 70ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ

Μαζί σας και
Τον πρωτοπόρο ηγέτη της Ανδρέα Ζιαρτίδη ο οποίος 

χθες έκλεισε τα 70 του χρόνια, τίμησε με μιά σεμνή τε
λετή η ΠΕΟ.

Ο Α. Ζιαρτίδης για πάνω από 50 χρόνια ηγείται του 
συνδικαλιστικού κινήματος της ΠΕΟ. Στην εκδήλωση από 
μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου της Ομοσπονδίας μί
λησε ο Κ.Ο.Γ, της Μελής Λαμπρίας ο οποίος εξέφρασε 

/τη βαθιά εκτίμηση του Ε.Γρ. για την πολύχρονη δράση 
του, την γεμάτη αγώνες και θυσίες και τα συμφέροντα 
της Εργατικής Τάξης και του λαού.

Βαθειά συγκινημένος ο Α. Ζιαρτίδης ευχαρίστησε το' 
, Εκτελεστικό Γραφείο της ΠΕΟ για τη σεμνή τελετή, ενώ 

σχολιάζοντας τα 70χρονα του, ο Α. Ζιαρτίδης ανέφερε 
■ χαρακτηριστικά:
- «Το πιό σημαντικό, κι ας μην το παρεξηγήσει .αυτό η 

οικογένεια μου, το πιο σημαντικό είναι τι αφήνει ένας πί
σω του στον κοινωνικό τομέα, στον πολιτικό τομεά. Και 
κοιτάζοντας πίσω μου βλέπω την ΠΕΟ και λέω πως γι’ 
αυτό το υπέροχο οικοδόμημα έχω συμβάλει. Εχω βάλει 
το δικό μου λιθάρι, δίπλα στο λιθάρι των άλλων συντρό- 

στα επόμενα 
δέκα χρόνια

φων μου, δίπλα στα λιθάρια των εκατοντάδων των χιλιά
δων στελεχών της ΠΕΟ, αυτών που ζουν και αυτών που 
μας έχουν φύγει. Κοιτάζω σε ουσχετικσμό με την ΠΕΟ 
και το βιοτικό επίπεδο και τους όρους δουλειάς των ερ
γαζομένων και δικαιούμαι να πω, πως για το ανέβαομα 
αυτού του βιοτικού επιπέδου έχω συμβάλει».

Καταλήγοντας ο Α. Ζιαρτίδης έκφρασε την σιγουριά 
πως και τα ΘΟχρονα του θα ευτυχήσει να τα γιορτάσει ·. 
μαζί με τους συναδέλφους και συνεργάτες του.

«Μέσα σ' αυτά τα προσεχή δέκα χρόνια ανάφερε χα
ρακτηριστικά, σας υπόσχομαι πως θα είμαι μαζί σας. Σε 
ποιό βαθμό θα είμαι μαζί σας, αυτό εξαρτάται από τις 
φυσικές και τις πνευματικές μου δυνάμεις. Εχω εμπιστο
σύνη στις δυνάμεις μου. Και τις πνευματικές και τις φυ
σικές. Γι' αυτό μην ανησυχείτε για το μέλλον μου. Είμαι 
καλά, πολύ καλά».


