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Η ΠΕΟ ΤΙΜΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ

«C Ζιαρτίδης μας δίδαξε
να λέμε ελεύθερα τη γνώμη 

ή και τη διαφωνία μας»
Me μια σεμνή εκδήλωση, το Κί- 

νημσ της ΠΕΟ τίμησε χθες τα 
70χρονα του ηγέτη ίου. Ανδρεα 
Ζιορτιδη Η εκδήλωση, στην 
οποία πήραν μέρος όλα τα συν
τεχνιακό στελέχη του Κεντρικού 
Μηχανισμού της ΠΕΟ και της

ΠΕΟ Λευκωσίας, άνοιξε με σύν
τομη ομιλία του Γραμμαιεα του 
Τ Σ ΠΕΟ Λευκωσίας Χρ Βανέ- 
ζου

Αναφερόμενος στον γιορτα
σμό των γενεθλίων του Α Ζιαρ- 
τίδη ο ομιλητής υπογράμμισε την

Ο κ. Μ. Λαμπρίας aneveipt αναμνηστικό όίσκο στον κ. Ζιαρτίόη 
που κρατά περήφανα η σύζυγος του.

ανεκτίμητη ιιροσφορά του στο 
συνδικαλιστικό κίνημα και την 
πλήρη ταύτιση του ονόματος του 
με την ιστορία του κινήματος τα 
τελευταία 53 χρόνια -Απο τον 
συν Ζιαρτίδη, ανέφερε περαιτέ ; 
ρω ο Χρ Βανέζος, διδακτήκαμε | 
πολλά Διδακτήκαμε πως να ερ 
γαζόμαστε για την λύση των 
προβλημάτων των εργαζομένων, 
διδακτήκαμε πως να καθοδηγού 
με τους εργαζόμενους στους 
αγώνες τους, πως να προωθούμε 
την υπόθεση της εργατικής τά
ξης Αλλά από τον συν Ζιαρτίδη 
διδακτήκαμε και κάπ άλλο Διδα- 
κτήκαμε πως να λέμε τη γνώμη 
μας. να την λέμε ελεύθερα και με 
τόλμη και όταν ακόμα είναι δια
φορετική από την δική των άλ
λων»

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 
Μ ΛΑΜΠΡΙΑ

Από μέρους του Εκτελεστικού 
Γραφείου της ΠΕΟ που διοργά- 
νωσε την εκδήλωση, μίλησε ο 
Κ Ο Γ της ΠΕΟ Μελής Λαμπρί
ας. ο οποίος, αφού ανάφερε ότι 
το Γραφείο της ΠΕΟ θεώρησε 
καθήκον να τιμήσει την σημαδια
κή επέτειο των 70χρονων του 
ανθρώπου, που για πάνω από 50 
χρόνια ηγείται του κινήματος, τό
νισε ότι χωρίς να αποτελεί υπερ
βολή και προσπάθεια καλλιέρ
γειας προσωπολατρείας κανένας 
άλλος συντεχνιακός ηγέτης δεν 
πρόσφερε στην εργατική τάξη, 
τους εργαζόμενους και τον λαό 
της Κύπρου όσα ο Α Ζιαρτίδης.

Κλείοντας ο Μ . Λαμπρίας, απέ- 
νειμε από μέρους του Γ.Σ. της 
ΠΕΟ στον Α. Ζιαρτίδη αναμνη
στικό δώρο σαν ένδειξη, όπως εί
πε, της βαθειάς εκτίμησης για την 
πολύχρονη δράση του, την γεμά
τη αγώνες και θυσίες για τα συμ
φέροντα της εργατικής τάξης και 
του λαού



Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ 
Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗ

Βαθσά συγκινημένος ο Α. Ζι- 
αρτίδης «υχαρίστησ* το Γ ροφφο 
της ΠΕΟ και όλους τους συνα
δέλφους γ»α την σκμνή «δήλω
ση τιμής των 70χρσνων του «Ο- I 
θώς και τους ομιλητές για τα κο- 
λακκυπκά. όπως τα χαρακτήριο*. ‘ 
λόγια και «τίμηση που έκφρα- 
σσν προς αυτόν τα οποία και «ρ- 
μήνκυσ* σαν «τίμηση στο πρό
σωπο και την δουλκιά του.

Σχολιάζοντας στη συνέχεια το 
πως Ιοιώθΐΐ γιορτάζοντας τα 
70χρονα του, ο Α. Ζιαρτίδης avi- 
φ«ρ« χαρακτηριστικά:

•To mo σημαντικό, η ας μην το 
παρκξηγήσα αυτό η οικογένεια 
μου, το mo σημαντικό <1ναι τί 
αφήνει ένας πίσω του στον κοι
νωνικό τομέα, στον πολιτικό 
τομέα. Και κοιτάζοντας πίσω μου 
βλέπω την ΠΕΟ. Κοιτάζοντας πί
σω μου βλέπω το κόμμα της «ρ· 
γατικής τάξης το ΑΚΕΛ. Βλέπω, 
λέω, την ΠΕΟ και λέω πως γι' 
αυτό το υπέροχο οικοδόμημα 
έχω συμβάλει. Εχω βάλβ το δικό 
μου λιθάίρι, δίπλα στο λιθάρι των 
άλλων συντρόφων μου, δίπλα 
στα λιθάρια των «ατοντόδων 
των χιλιάδων στελεχών της ΠΕΟ, 
αυτών που ζουν και αυτών που 
μας έχουν φύγει. Κοιτάζω σ« συ
σχετισμό με την ΠΕΟ και το βιοτι
κό επίπεδο και τους όρους δου
λειάς των εργαζομένων και δικαι · 
οϋμαι να πω, πως για το ανέβα- 
σμα αυτού του βιοτικού επιπέδου 
έχω συμβάλει».

Ο Α. Ζιαρτίδης αναφέρθηκε 
επίσης και στην προ διετίας αντι
κατάσταση του στη θέση του Γε
νικού Γραμματέα της ΠΕΟ από 
τον-κ. Παύλο Δίγκλη και είπε:

<0 φίλος ο Δίγκλης αν^η εκεί 
που βρίσκεται με το σπαθί του, με 
την αξία του, με τη δουλειά του. 
Είναι ο άνθρωπος που εγώ τον 
τράβηξα προς τα πάνω και τον 
βοήθησα να ανέβει εδώ που ανέ
βει. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο 
καθηκόντως βοήθησα για ν' ανέ- 
βη. Τον βοήθησα και για λόγους 
προσωπικούς, διότι «τιμούσα 
και «τιμώ τις ικανότητες του, άλ- 
λά και για λόγους αγάπης προς το 
Κίνημα. Τον βοήθησα γιατί ήξερα 
πως βοηθώντας τον, βοηθώ το κί
νημα της ΠΕΟ».

ΤΟ ΑΚΕΛ

Ο κ. Δώνης Χρκποφίνης μέλος 
του ΠΧ,κοι Γραμματέας της Κ.Ε. 
τον ΑΚΕΛ απέστβλε στον κ. Α. 
Ζιαρτίδη, το mo κάτω τηλεγρά
φημα « μέρους της ΚΛ του 
Κόμματος. ;·

«Αγαπητέ σύντροφε Αντρέα 
Ζιαρτίδη μ* την ευκαψία των 70 
χρόνων σου σπευθύνουμε-<Υ· 
κάρδια συγχαρητήρια και ευχό
μαστε χρόνια πολλά |Μ υγεία, 
δημιουργικό στην υπηρεσία των 
εργαζομένων και του κμπριακοά 
λαούγεπκά.

Ευχόμαστε σε ohn και mv ok; 
κογένσα σου κάθε ευτύχί».


