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χνιακός ηγέτης δεν πρόσφερε στην εργατική 
τάξη, τους εργαζόμενους και του λαό της Κύ
πρου όσα ο Α. Ζιαρτϊδης.

«Ο Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ, πρόσθεσε ο Κ.Ο.Γ. της 
ΠΕΟ, είναι ο ηγέτης της ΠΕΟ για 50 σχεδόν 
χρόνια. Ο ηγέτης με τα σπάνια χαρίσματα και τα 
αδιαμφισβήτητα ηγετικά προσόντα, ο ηγέτης 
που ολόκληρη η εργατική τάξη της Κύπρου τον 
σέβεται, τον αναγνωρίζει και τον εκτιμά. Είναι ο 
ηγέτης που η ακτινοβολία του ξεπέρασε τα σύ
νορα της χώρας μας όταν από της ίδρυσης της 
ΠΣΟ πριν 44 χρόνια είναι μέλος του Γραφείου 
της και από το 1982 κετέχει την πολύ ψηλή και 
τιμητική θέση του Αντιπροέδρου της ΠΣΟ.»

Στο προσκήνιο 
των εξελίξεων

«ΤΙΜΟΥΜΕ σήμερα, κατέληξε ο Μ. Λαμπρί- 
ας, την πλούσια αγωνιστική δράση του συν. 
Ζιαρτίδη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλή
σουμε λεπτομερειακά γΓ αυτή την δράση. Φτά
νει μόνον να πούμε ότι για 53 χρόνια βρί
σκεται στο προσκήνιο των εξελίξεων της 
πατρίδας μας. Ιδιαίτερα βρίσκεται στο προ
σκήνιο των εξελίξεων και ηγείται και καθοδηγεί 
τους μεγάλους αγώνες της εργατικής τάξης της 
ϊζ.·.„λλ., τπγ ΠΡΟ ΓϊητηήΓ mnr

Συνάδελφοι συνδικαλιστές εύχονται στον καταξιωμένο ηγέτη του εργατικού κινήματος της 
Κύπρου το «Χρόνια Πολλά»

Εξαρτάται από το πώς χρησιμοποίησε αυτά τα 
70 ή 80 χρόνια. Εξαρτάται με τι γέμισε τη ζωή 
του. Αν την σπατάλησε άσκοπα, πολύ αμφι
βάλλω αν θα αισθάνεται καλά. Μάλλον αισθά
νεται απογοητευμένος. Αν όμως την χρησιμο
ποίησε για την επίτευξη ενός καλού σκοπού 
προσωπικού ή κοινωνικού, αν την χρησιμοποί
ησε για κάποια ιδανικά, αν κοιτάζοντας πίσω 
του βλέπει τι έχει κάμει και τον ικανοποιεί αυτό 
που έχει κάνει, τότε δεν μπορεί παρά να είναι 
ευτυχισμένος. Εγώ κοιτάζοντας πίσω μου, κοιτά
ζοντας αυτά τα 70χρόνια βλέπω πρώτα, για να 
κοιτάξω το ζήτημα εντελώς προσωπικά, πως 
είμαι ο δημιουργός μιας σφικτοδεμένης αγαπη- 

γάτες, ο καλύτερος συνεργάτης δεν είναι εκεί
νος τον οποίον «τσιμπάς» μέσα από την μάζα 
και τον φέρνεις εσύ ο ίδιος στην επιφάνεια. Ο 
καλύτερος συνεργάτης είναι εκείνος που ανα- 
δείχνεται με τους αγώνες του με την συμβολή 
του από την ίδια την εργατική τάξη.

Βέβαια πέραν από την επιλογή που κάμνει η 
εργατική τάξη υπάρχει ο ρόλος του ηγέτη, του 
οποίο δεν πρέπει να υποτιμούμε. Το μυστικό 
της επιτυχίας μου ήταν ότι ήξερα να συ
νεργάζομαι όχι μόνο με όσους συμφωνού
σαν μαζί μου, αλλά και με όσους διαφω
νούσαν μαζί μου. Και εσείς όλοι είσαστε μάρ
τυρες και μάρτυρες είναι όλοι όσοι πέρασαν απ’



ME MIA ΣΕΜΝΗ εκδήλωση, το Κίνημα της 
ΠΕΟ τίμησε την Παρασκευή, 12 Ματου τα 
70χρονα του ηγέτη του, Ανδρέα Ζιαρτίδη. Η 
εκδήλωση στην οποία πήραν μέρος όλα τα συν
τεχνιακά στελέχη του Κεντρικού Μηχανισμού 
της ΠΕΟ και της ΠΕΟ Λευκωσίας άνοιξε με 
σύντομη ομιλία του Γραμματέα του Τ.Σ. ΠΕΟ 
Λευκωσίας Χρ. Βανέζου.

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ στον γιορτασμό των γε
νεθλίων του Α. Ζιαρτίδη ο ομιλητής υπογράμ
μισε την ανεκτίμητη προσφορά του στο συνδι
καλιστικό κίνημα και την πλήρη ταύτιση του 
ονόματος του με την ιστορία του κινήματος τα 
τελευταία 53 χρόνια. «Από τον συν. Ζιαρτίδη, 
ανέφερε περαιτέρω ο Χρ. Βανέζος, διδακτήκα- 
με πολλά. Διδακτήκαμε πως να εργαζόμαστε 
για την λύση των προβλημάτων, διδακτήκαμε 
πως να καθοδηγούμε τους εργαζόμενους στους 
αγώνες τους, πως να προωθούμε την υπόθεση 
της εργατικής τάξης. Αλλά από τον συν. Ζιαρτί- 
δη διδακτήκαμε και κάτι άλλο: Διδακτήκαμε 
πως να λέμε την γνώμη μας, να την λέμε ελεύ
θερα και με τόλμη και όταν ακόμα είναι διαφο
ρετική από την δική των άλλων. Τον ευχαρι
στούμε θερμά για την προσφορά του και για όσα 
μας δίδαξε και τον συγχαίρουμε με την ευκαιρία 
των γενεθλίων του. Συγχαίρουμε και την φίλη 
Κιούλα, την συντρόφισσα της ζωής του, που σ’ 
όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε δίπλα του, δίπλα 
στην δουλειά του επικεφαλής του Κινήματος 
της ΠΕΟ. Ευχόμαστε στον συν. Ζιαρτίδη και σ’ 
ολόκληρη την οικογένεια του καλή υγεία και 
ευτυχία».

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ Μ. ΛΑΜΠΡΙΑ
ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ του Εκτελεστικού Γραφείου 

της ΠΕΟ που διοργάνωσε την εκδήλωση μίλησε 
ο Κ.Ο.Γ. της ΠΕΟ Μελής Λαμπριας ο οποίος 
αφού ανάφερε ότι το Γραφείο της ΠΕΟ θεώρησε 
καθήκο να τιμήσει την σημαδιακή επέτειο των 
70χρονων του ανθρώπου που για πάνω από 50 
χρόνια ηγείται του κινήματος τόνισε ότι χωρίς 
να αποτελεί υπερβολή και προσπάθεια καλιέρ- 
γειας προσωπολατρείας κανένας άλλος συντε-

Δίκαια. Αναμφίβολα ο συν. Ζιαρτίδης έχει πέ 
ραν από την συνδικαλιστική δράση και μια 
πλούσια πολιτικο κοινωνική δράση και ως ηγε
τικό στέλεχος του Κόμματος της εργατικής τά
ξης του ΑΚΕΛ όπου από το 1960 εκλέγεται ως 
Βουλευτής του Κόμματος στην Επαρχία Λάρ
νακας.

»Η ΠΕΟ είναι περήφανη γιατί είχε και έχει και 
σήμερα σαν ηγέτη της τον συν. Ζιαρτίδη με τα 
σπάνια χαρίσματα και τα αδιαμφισβήτητα ηγε
τικά προσόντα.

»Σ’ ΑΥΤΗ την σεμνή τελετή των 70χρονων 
από τα βάθη της καρδιάς μας θέλουμε να σου 
πούμε συν. Ζιαρτίδη ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ 
αυτή την μεγάλη προσφορά σου και είμαστε 
βέβαιοι ότι αυτό το μεγάλο ευχαριστώ δεν είναι 
μόνο δικό μας, αλλά όλων των στελεχών και 
των μελών της ΠΕΟ γενικότερα όλων των ερ
γατοϋπαλλήλων της Κύπρου, ως επίσης και 
όλων των άλλων εργαζομένων.»

ΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ο Μ. Λαμπριας, απένειμε από 
μέρους του Γ.Σ. της ΠΕΟ στον Α. Ζιαρτίδη ανα
μνηστικό δώρο σαν ένδειξη, όπως είπε, της βα- 
θειάς εκτίμησης για την πολύχρονη δράση του, 
την γεμάτη αγώνες και θυσίες για τα συμφέρον
τα της εργατικής τάξης και του λαού.

Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗ
ΒΑΘΕΙΑ συγκινημένος ο Α. Ζιαρτίδης ευχα

ρίστησε το Γραφείο της ΠΕΟ και όλους τους 
συναδέλφους για τη σεμνή εκδήλωση τιμής των 
70χρονων του καθώς και τους ομιλητές για τα 
κολακευτικά, όπως τα χαρακτήρισε, λόγια και 
εκτίμηση που έκφρασαν προς αυτόν, τα οποία 
και ερμήνευσε σαν εκτίμηση στο πρόσωπο και 
τη δουλιά του.

Σχολιάζοντας στη συνέχεια το πως νοιώθει 
γιορτάζοντας τα 70χρονα του ο Α. Ζιαρτίδης 
ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πιστεύω πως, το πώς αισθάνεται ένας 70 ή 
80 χρόνων όταν γιορτάζει τα γενέθλια του δεν 
εξαρτάται απ’ αυτόν τον αριθμό, το 70 ή το 80. 

νομαι ευτυχής σ’ αυτά τα 70 μου χρόνια. Αλλά 
αυτό είναι το προσωπικό. Το πιο σημαντικό, κι 
ας μην το παρεξηγήσει αυτό η οικογένεια μου, 
το πιο σημαντικό είναι τι αφήνει ένας πί
σω του στον κοινωνικό τομέα, στον πο
λιτικό τομέα. Και κοιτάζοντας πίσω μου 
βλέπω την ΠΕΟ. Κοιτάζοντας πίσω μου 
βλέπω το κόμμα της εργατικής τάξης το 
ΑΚΕΛ. Βλέπω λέω την ΠΕΟ και λέω πως γι’ 
αυτό το υπέροχο οικοδόμημα έχω συμβάλει. 
’ Εχω βάλει το δικό μου λιθάρι, δίπλα στο λιθάρι 
των άλλων συντρόφων μου, δίπλα στα λιθάρια 
των εκατοντάδων των χιλιάδων στελεχών της 
ΠΕΟ, αυτών που ζουν και αυτών που μας έχουν 
φύγει. Κοιτάζω σε συσχετισμό με την ΠΕΟ και 
το βιοτικό επίπεδο και τους όρους δουλειάς των 
εργαζομένων και δικαιούμαι να πω, πως για το 
ανέβασμα αυτού του βιοτικού επιπέδου στο ση
μείο που βρίσκεται έχω συμβάλει. Έχω δώσει 
κάτι κΓ εγώ μαζί με τους συντρόφους και τους 
φίλους μου. Κοιτάζω, όπως είπα, το κόμμα της 
εργατικής τάξης. ' Ενα κόμμα που το 1938—39 
ήταν παράνομο, διωκόμενο, μικρό, τίμιο αλλά 
με μικρή επιρροή και το βλέπω σήμερα ένα μα
ζικό κόμμα επιρροής με εκπροσώπηση σ’ όλους 
τους τομείς της ζωής. Και λέω γι’ αυτό το κόμ
μα, για την άνοδο και την πρόοδο του, έχω και 
εγώ συμβάλει, μαζί με όλους τους συντρόφους 
και φίλους μου. Πώς, λοιπόν, γιορτάζοντας τα 
70 χρόνια δεν θάμαι ικανοποιημένος και ευτυ
χής;

Το μυστικό της 
επιτυχίας μου

Στη συνέχεια ο Α. Ζιαρτίδης αναφέρθηκε στη 
δουλειά του και στο συνδικαλιστικό κίνημα και 
υπογράμμισε ιδιαίτερα την συμβολή που είχαν 
στην επιτυχία της δράσης του οι κατά καιρούς 
διάφοροι συνεργάτες του. «Το μυστικό της 
επιτυχίας ενός ηγέτη ανάφερε, δεν είναι 
να ξέρει να διαλέγει τους συνεργάτες του. 
Το μυστικό της επιτυχίας του είναι να ξέ
ρει να συνεργάζεται μ’ εκείνους που δια
λέγει η εργατική τάξη. Οι καλύτεροι συνερ- 

ρησα τις ευθύνες μου. Συνέχισα την συνεργασία 
μου ή για να πείσω πως είχα δίκιο ή για να 
πεισθώ πως ο συνεργάτης μου είχε δίκιο. Και 
αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός ηγέτη 
στον τομέα της συνεργασίας του με τα στελέχη 
του κινήματος, στον τομέα της συνεργασίας με 
τους συνεργάτες και τους φίλους.»

Ο Δίγκλης 
ανέβηκε με 

το σπαθί του
Ο Α. Ζιαρτίδης αναφέρθηκε επίσης και στην 

προ διετίας αντικατάσταση του στη θέση του 
Γενικού Γραμματέα της ΠΕΟ από τον Παύλο 
Δϊγκλη και είπε:

«Ο φίλος ο Δίγκλης ανέβη εκεί που βρίσκεται 
με το σπαθί του, με την αξία του, με την δουλειά 
του. Είναι ο άνθρωπος που εγώ τον τράβηξα 
προς τα πάνω και τον βοήθησα να ανέβει εδώ 
που ανέβει. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο καθή
κοντος βοήθησα για ν’ ανέβει. Τον βοήθησα 
και για λόγους προσωπικούς, διότι εκτιμούσα 
και εκτιμώ τις ικανότητες του αλλά και για λό
γους αγάπης προς το Κίνημα. Τον βοήθησα 
γιατί ήξερα πως βοηθώντας τον, βοηθώ το κί
νημα της ΠΕΟ. Συνάδελφοι, να έχετε πάντα 
υπόψη σας πως αυτόν τον νέο Γενικό Γραμματ- 
έα της ΠΕΟ και μαζί του όλους τους καθοδηγη
τές του κινήματος πρέπει εσείς να τους στηρίζε
τε. Να τους στηρίζετε γιατί με τον τρόπο αυτό 
στηρίζετε το κίνημα. Ενισχύετε το κίνημα και 
την μεγαλοσύνη του κινήματος μας».

Καταλήγοντας ο Α. Ζιαρτίδης έκφρασε την 
σιγουριά πώς και τα 80 χρονα του θα ευτυχήσει 
να τα γιορτάσει μαζί με τους συναδέλφους και 
συνεργάτες του.

«Μέσα σ’ αυτά τα προσεχή δέκα χρόνια, ανά
φερε χαραχτηριστικά, σας υπόσχομαι πως θα 
είμαι μαζί σας. Σε ποιό βαθμό θα είμαι μαζί σας, 
αυτό εξαρτάται από τις φυσικές και τις πνευμα
τικές μου δυνάμεις. ' Εχω εμπιστοσύνη στις δυ
νάμεις μου. Και τις πνευματικές και τις φυσικές. 
ΓΓ αυτό μην ανησυχείτε για το μέλλον μου. 
Είμαι καλά, πολύ καλά.»
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