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Ο Α. Ζιαρτίδης μαζί με τα μέλη του Γραφείου της ΠΕΟ Ν. Μεσαρίτη, Χρ. Βανέζο και Μ. 
Λαμπρία και την σύντροφο του στη ζωή και τους αγώνες Κιούλα

ΤΟ Ε.Γ. ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΑ 70ΧΡΟΝΑ Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗ

Αδιαμφισβήτητος ηγέτης 
και πολιτική φυσιογνωμία
Το Εκτελεστικό Γραφείο της ΠΕΟ με ανα

κοίνωση του για τα 70χρονα του Προέδρου 
της ΠΕΟ Ανδρέα Ζιαρτίδη (τα έκλεισε στις 12 
Ματου), αναφέρει:

«ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ Γραφείο της ΠΕΟ μ’ 
αυτή την ευκαιρία, που σηματοδοτεί ένα στα
θμό στη ζωή του αδιαμφισβήτητου ηγέτη της, 
απευθύνει στο συνάδελφο Ζιαρτίδη τις πιο 
θερμές ευχές των εργαζομένων της Κύπρου 
για υγεία και πολλά ακόμα χρόνια ζωής.

Ο ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ δεν θυμάται τον εαυτό του 
έξω από το συνδικαλιστικό κίνημα όπως και 
όλοι οι συνδικαλιστές της γενιάς του δεν θυ
μούνται αυτό το κίνημα χωρίς τον Ζιαρτίδη. 
Δεν θυμούνται το κίνημα απλώς χωρίς τον 
Ζιαρτίδη, αλλά το θυμούνται με την πιο ενερ
γό συμμετοχή του, για πάνω από 50 χρόνια 
τώρα, στο τιμόνι του συνδικαλιστικού κινήμα
τος της ΠΕΟ και του τόπου.

ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ και οι εργαζόμενοι 
του τέλους της δεκαετίας του 1930 και της 
δεκαετίας του 1940 θυμούνται τον Ζιαρτίδη να 
θέτει μαζί με άλλους πρωτοπόρους εργάτες 
και υπαλλήλους τα θεμέλια αυτού που σήμερα 
αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό κομμά
τι της ζωής του τόπου μας: το ταξικό συνδικα
λιστικό κίνημα.

ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ, οι εργαζόμενοι και 
γενικά ο λαός της Κύπρου ζουν τον Ζιαρτίδη 
των δεκαετιών του 50 και 60 να είναι επικεφα
λής της ΠΕΟ που καθοδήγησε τους μεγάλους 
αγώνες των εργαζομένων για βελτίωση της 
θέσης τους στη Κυπριακή κοινωνία, ενάντια 
στην αποικιοκρατία και στη συνέχεια για την 
ομαλή λειτουργία του Κυπριακού κράτους μέ
σα από την συνεργασία των δυο κοινοτήτων 
της Κύπρου.

ΟΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ του 70 και 80 ζουν τον 
Ζιαρτίδη επικεφαλής της ΠΕΟ που μαζί με το 

ΑΚΕΛ και το υπόλοιπο λαϊκό κίνημα έδωσε τη 
μάχη αρχικά για την αποτροπή του εμφύλιου 
σπαραγμού και ύστερα για την εξάλειψη των 
όσων δεινών ακολούθησαν με το φασιστικό 
πραξικόπημα και την τούρκικη εισβολή. Με το 
Ζιαρτίδη επικεφαλής της ΠΕΟ γίνονται οι νέοι 
αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος για 
την αναστήλωση των ερειπίων και την ανόρ
θωση της οικονομίας του τόπου.

Σ’ ΟΛΕΣ αυτές τις δεκαετίες ο αγωνιστι
κός, συνετός και μεστός συνδικαλιστικός και 
πολιτικός του λόγος τον αναδείχνουν όχι μό
νο σε αναμφισβήτητο συνδικαλιστή ηγέτη αλ
λά και σε πολιτική φυσιογνωμία του νησιού.

ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ του, οι αρετές του, η 
θεωρητική του κατάρτιση και η ακούραστη 
δουλειά του τον αναδείχνουν φυσιολογικά και 
σε ηγετική μορφή του παγκόσμιου συνδικαλι
στικού κινήματος.

ΣΗΜΕΡΑ ο Ζιαρτίδης από τις σημαντικές 
θέσεις του Προέδρου της ΠΕΟ, του Βουλευτή 
ΑΚΕΛ - Αριστερός, του Αντιπροέδρου της 
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας 
συνεχίζει τον αγώνα για τα συμφέροντα των 
εργαζομένων και γενικά του λαού της Κύπρου 
για τα δίκαια της παγκόσμιας εργατικής τά
ξης·

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ κίνημα της Κύ
πρου αισθάνεται πολύ περήφανο που ανάδει- 
ξε σαν ηγέτη του τον Ανδρέα Ζιαρτίδη. Τον 
συγχαίρει ξανά για τα 70χρονα του όπως και 
τη σύζυγο του Κιούλα κι όλη την οικογένεια 
του. Του ευχόμαστε νάναι ακόμα χρόνια πολ
λά γερός και δυνατός και να συνεχίζει την 
πραγματικά πολύτιμη και ανεκτίμητη προ 
αφορά του στους εργαζόμενους και στο λαό 
της Κύπρου.

Το Εκτελεστικό Γραφείο της ΠΕΟ 
Λευκωσία. 11/5/1989»



Στελέχη του Κεντρικού Μηχανισμού της ΠΕΟ και της ΠΕΟ Λευκωσίας τιμούν ι 
του ανθρώπου που για 53 χρόνια στέκεται στις επάλξεις των εργατικών αγ



Ο Κ.Ο.Γ. της ΠΕΟ Μ. Λαμπρίας απονέμει στον Α. Ζιαρτίδη 
αναμνηστικό δώρο εκ μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου 

της Ομοσπονδίας

Η ΠΕΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΑ 
70ΧΡ0ΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΑΡΤΙΔΗ 
• Ρεπορτάζ στην 8η σελίδα

ΤΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 
ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ ΤΟΝ Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗ
Με την ευκαιρία των 

70χρονων του τα Σοβιετικά 
Συνδικάτα απέστειλαν στον 
Πρόεδρο της ΠΕΟ Α. Ζιαρτί- 
δη το ακόλουθο συγχαρητή
ριο τηλεγράφημα:

«Αγαπητέ σύντροφε Ζιαρτίδη,
Το Κεντρικό Συμβούλιο των 

Πανσοβιετικών Συνδικάτων 
σας συγχαίρει θερμά επ’ ευ
καιρία της επετείου των 70χρο- 
νων σας.

Τα Σοβιετικά Συνδικάτα σας 
ξέρουν σαν ένα εξέχοντα πολι
τικό και κοινωνικό παράγοντα, 
ο οποίος έχει δώσει όλες του τις 
δυνάμεις, τις γνώσής, τις ικανό
τητες στην διαμόρφωση και 
ανάπτυξη του προοδευτικού 
συνδικαλιστικού κινήματος της 
Κύπρου. Στο Διεθνές Εργατικό 
Κίνημα σας γνωρίζουν σαν ένα 
από τους ιδρυτές της ΠΣΟ, του 
ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ, σαν ενερ
γό αγωνιστή της ειρήνης της 
δημοκρατίας και της κοινωνι
κής προόδου σ’ όλο τον κό
σμο.

Για την ακόρεστη δράση σας 
στην υπεράσπιση των ζωτικών 
συμφερόντων του εργαζόμε
νου λαού, για την ενεργό συμ
μετοχή σου στον αγώνα για 
ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιό
τητα και αποστρατικοποίηση 
της Κύπρου, έχετε κερδίσει τον 
σεβασμό και το κύρος μεταξύ 
των εργαζομένων της χώρας.

Η 43χρονη δουλειά σας στο 
πόστο του Γενικού Γραμματέα 
και Προέδρου της ΠΕΟ και η 
μακρόχρονη δράση σας στις 
γραμμές της ΠΣΟ κέρδισαν 
την επιδοκιμασία και αναγνώ
ριση από το Διεθνές Εργατικό 
Κίνημα.

Αγαπητέ σύντροφε Ζιαρτίδη, 
. επ’ ευκαιρία των γενεθλίων 

Σας τα Σοβιετικά Συνδικάτα 
σας εύχονται γερή υγεία και νέ
ες επιτυχίες στην καρποφόρα 
δραστηριότητα σας η οποία 
κατευθύνεται στην επίτευξη 
ενότητας του Κυπριακού συν
δικαλιστικού κινήματος, για το 
καλό όλων των εργαζομένων 
της Κύπρου.»



Ευχετήρια τηλεγραφήματα 
για τα 70 χρονα Α. Ζιαρτίδη

Με την ευκαιρία των 70 
χρόνων του προέδρου της 
ΠΕΟ Α. Ζιαρτίδη, το ΑΚΕΛ, 
η ΕΔΟΝ, τα Βουλγαρικά 
Συνδικάτα και ο Γ.Γ. της 
ΠΣΟ Ιμπραήμ Ζακαρία απέ- 
στειλαν προς αυτόν τα πιο κά
τω ευχετήρια τηλεγραφήμα
τα:

ΤΟ ΑΚΕΛ
«Αγαπητέ σύντροφε Αντρέα 

Ζιαρτίδη με την ευκαιρία των 
70 χρόνων σου απευθύνουμε 
εγκάρδια συγχαρητήρια και 
ευχόμαστε χρόνια πολλά με 
υγεία, δημιουργικά στην υπη
ρεσία των εργαζομένων και του 
κυπριακού λαού γενικά.

Ευχόμαστε σε σένα και την 
οικογένεια σου κάθε ευτυχία.»

Δώνης Χριστοφίνης 
Γραμματέας Κ.Ε. ΑΚΕΛ

Η ΠΣΟ
«Εκ μέρους της Γραμματείας 

της Παγκόσμιας Συνδικαλιστι
κής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), με 
μεγάλη ευχαρίστηση, σου με
ταφέρω τους πιο συναδελφι- 
κούς χαιρετισμούς και ευχές 
μας επ’ ευκαιρία των 70 σου 
χρόνων.

Φέρνοντας στη μνήμη μας 
τις τεράστιες σου υπηρεσίες 
στο διεθνές συνδικαλιστικό 
μας κίνημα, σαν ένα ιδρυτικό 
μέλος της ΠΣΟ και τις ξεχωρι
στές σου συμβολές προς το κυ
πριακό συνδικαλιστικό κίνημα, 
σου ευχόμαστε ακόμα πολλά 
χρόνια στην ενεργό ζωή, καλή 

υγεία και κάθε επιτυχία στις 
δραστηριότητες σου.

ΙΜΠΡΑΙΜ ΖΑΚΚΑΡΙΑ 
Γ. Γραμματέας της ΠΣΟ».

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

«Με την ευκαιρία των 70χρο- 
νων σας δεχθείτε εξ ονόματος 
μου τους εγκάρδιους φιλικούς 
χαιρετισμούς. Σε διάρκεια πά
νω από μισό αιώνα με την ιδιά- 
ζουσα ενεργητικότητα του 
επαναστάτη εργάζεστε ακού
ραστα και με συνέπεια για την 
εδραίωση του συνδικαλιστικού 
Κινήματος στην Κύπρο σαν 
Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ. 
Επί πολλά χρόνια δώσατε με 
αυταπάρνηση τις δυνάμεις και 
την εμπειρία σας για την στα
θεροποίηση του κύρους της και 
την βελτίωση των βιοτικών και 
εργατικών συνθηκών του ερ
γαζομένου λαού της Κύπρου, 
για την κοινωνική άνοδο και 
την δημοκρατική ανάπτυξη της 
πατρίδας σας για την δίκαιη και 
ειρηνική επίλυση του κυπρια
κού προβλήματος, για την 
καρποφόρα προώθηση της δι
μερούς συνεργασίας μεταξύ 
των εργαζομένων της Βουλγα
ρίας και της Κύπρου, μεταξύ 
των Βουλγάρικων συνδικάτων 
και της ΠΕΟ. Σας ευχόμαστε 
από καρδιάς ακριβέ μας σύν
τροφε Ζιαρτίδη υγεία και μα- 
κροζωτα.

ΠΕΤΑΡ ΝΤΟΥΛΓΚΕΡΩΦ
Πρόεδρος Κ.Σ.

Βουλγάρικων Συνδικάτων».

Η ΕΔΟΝ
«Το Κεντρικό Συμβούλιο της 

ΕΔΟΝ σου απευθύνει με την 
ευκαιρία που κλείνειςτα 70 σου 
χρόνια θερμές και ειλικρινείς 
ευχές για υγεία και προσωπική 
ευτυχία, για συνέχιση της 
δΟετούς καθοριστικής προ
σφοράς και του ηγεπκού σου 
ρόλου στο εργατικό συνδικα
λιστικό Κίνημα της Κύπρου.

Η δημοκρατική νεολαία εμ· 
πνέεται από τους αγώνες και 
την προσφορά εσένα και των 
συντρόφων σου στην ΠΕΟ και 
το Λαϊκό Κίνημα, στον αγώνα 
για ανεξαρτησία της Κύπρου, 
τη δημοκρατία και το σοσιαλι
σμό.

Η ΕΔΟΝίτικη νεολαία θα 
κρατήσει τη σημαία αυτής της 
πάλης μέχρι το νικηφόρο τέρ
μα.
Με σεβασμό και συντροφικούς 

χαιρετισμούς Κ.Σ, ΕΔΟΝ».
• Συγχαρητήρια τηλεγραφή
ματα προς τον Πρόεδρο της 
ΠΕΟ απέστειλαν επίσης η 
ΕΚΑ, τα Τ.Σ. ΠΕΟ Λάρνακας 
και Αμμοχώστου, το Γραφείο 
Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων 
ΠΕΟ, ο Γ.Γ. της Συντεχνίας 
Εργατών Γεωργίας Α. Κυριά
κου, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς 
Α. Πέτρου η εταιρεία ΛΟΕΛ και 
δεκάδες άλλοι.


