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'Με σεμνή τελετή για τα 70χρονα ταυ

Η ΠΕΟ τίμησε τον πρωτοπόρο
ηγέτη της Α. Ζιαρτίδη

Το ΑΚΕΛ
συγχαίρει
τόν Α. Ζιαρτίδη

Μ. Λαμττρϊας: Κανένας άλλος συνδικαλιστής
dev πρόσφ€ρ€ τόσα στους Εργαζόμενους
Με μια σεμνή εκδήλωση
το Κίνημα της ΠΕΟ τίμησε
χθες τα 70χρονα του ηγέ
τη του Ανδρέα Ζιαρτίδη Η
εκδήλωση, στην οποία πή
ραν μέρος όλα τα συντε
χνιακά στελέχη του κεν
τρικού μηχανισμού της
ΠΕΟ και της ΠΕΟ Λευκω
σίας, άνοιξε με σύντομη
ομιλία του Γραμματέα του
Τ.Σ. ΠΕΟ Λευκωσίας Χρ.
Βανέζου.
Αναφερόμενος στον γιορτα
σμό των γενεθλίων του Α Ζι·
αρτίδη, ο ομιλητής υπογράμμι
σε την ανεκτίμητη προσφορά
του στο συνδικαλιστικό κίνημα
και την πλήρη ταύτιση του ονό

ματος του με την ιστορία του
κινήματος τα τελευταία 53 χρό
νια «Από τον συν Ζιαρτίδη,
ανέφερε, διδακτήκαμε πολλά
Διδακτήκαμε πως να εργαζό
μαστε για την λύση των προ
βλημάτων των εργαζομένων,
διδακτήκαμε πως να καθοδη
γούμε τους εργαζόμενους
στους αγώνες τους, πως να
προωθούμε την υπόθεση της
εργατικής τάξης. Αλλά από το
συν Ζιαρτίδη διδακτήκαμε και
κάτι άλλο: Διδακτήκαμε πως να
λέμε την γνώμη μας, να την λέ
με ελεύθερα και με τόλμη και
όταν ακόμα είναι διαφορετική

ΓΓΗΝ 2η ΣΕΛΙΔΑ

Ο Δώνης Χριστοφίνης,
μέλος τον Π.Γ. και Γραμ
ματέας της ΚΈ. του
ΑΚΕΛ, απέστειλε χθες
στον Πρόεδρο της ΠΕΟ
Α, Ζιαρτίδη το πιο κάτω
τηλεγράφημα εκ μέρους
της Κ.Ε. του Κόμματος, με
την ευκαιρία των 70χρονων του.
«Αγαπητέ σύντροφε
Αντρέα Ζιαρτίδη, με την
ευκαιρία των 70 χρόνων
σου απευθύνουμε εγκάρ
δια συγχαρητήρια και ευ
χόμαστε χρόνια πολλά με
υγεία, δημιουργικά στην
υπηρεσία των εργαζομέ
νων και του κυπριακού
λαού γενικά.

Ο Μ Λαμπρίας επιδίδει στον Α. Ζιαρτίδη αναμνηστικό δώρο.

Ευχόμαστε σε σένα και
την οικογένεια σου κάβε
ευτυχία».

ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ
απο τη όικη των αλΛων

Τον ευχαριστουμι θερμά για
την προσφορά του και για όσα
μας δίδαξε και τον συγχαίρου
με με την ευκαιρία των γενε
θλίων του.

Συγχαίρουμε και τη φίλη Κιούλα. την συντρόφισσα της
ζωής του. που σ' όλα αυτά τα
χρόνια στάθηκε δίπλα του, δί
πλα στη δουλιά του επικεφαλής
του Κινήματος της ΠΕΟ. Ευχό
μαστε στον συν. Ζιαρτίδη και
σ ολόκληρη την οικογένεια
του καλή υγεία και ευτυχία-,

Ο Μ. Λαμπρίας
Από μέρους του Εκτελεστι
κού Γραφείου της Π ΕΟ, που διοργάνωσε την εκδήλωση, μί
λησε ο Κ.Ο.Γ. της ΠΕΟ Μελής
Λαμπρίας, ο οποίος, αφού ανάφερε ότι το Γραφείο της ΠΕΟ
θεώρησε καθήκον 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 προ
σπάθεια καλλιέργειας προσωπολατρείας κανένας άλλος
συντεχνιακός ηγέτης δεν πρόσφερε στην εργατική τάξη,
τους εργαζόμενους και τον λαό
της Κύπρου όσα ο Α Ζιαρτίδης.
•Ο Α. Ζιαρτίδης, πρόσθεσε ο
Κ.Ο Γ. της ΠΕΟ, είναι ο ηγέτης
της ΠΕΟ για 50 σχέδον χρόνια
0 ηγέτης με τα σπάνια χαρί
σματα και τα αδιαμφισβήτητα
ηγετικά προσόντα ο ηγέτης που
ολόκληρη η εργατική τάξη της
Κύπρου σέβεται, αναγνωρίζει
και εκτιμά. Είναι ο ηγέτης που η
ακτινοβολία που ξεπέρασε τα
σύνορα της χώρας μας, αφού
από της ίδρυσης της ΠΣΟ πριν
44 χρόνια είναι μέλος του Γρα
φείου της και από το 1982 κατέ
χει την πολύ ψηλή και τιμητική
θέση του Αντιπροέδρου της
ΠΣΟ
Τιμούμε σήμερα, συνέχισε ο
Μ. Λαμπρίας, την πλούσια
αγωνιστική δράση του συν. Ζιαρτίδη. Δεν νομίζω ότι χρειάζε
ται να μιλήσουμε λεπτομερεια
κά γΓ αυτή την δράση, φτάνει
μόνο να πούμε ότι για 53 χρό
νια βρίσκεται στο προσκήνιο
των εξελίξεων της πατρίδας
μας. Ιδιαίτερα βρίσκεται στο
προσκήνιο των εξελίξεων και
ηγείται και καθοδηγεί τους μεγά
λους αγώνες της εργατικής τά
ξης της Κύπρου επικεφαλής της
ΠΕΟ, αυτούς τους αγώνες που
άνοιξαν τον δρομο της οργά

νωσης και της οργανωμένης πά

λης για τα Εργατικό Δίκαια
Αναμφίβολα ο συν. Ζιαρτίδης
έχει πέραν απο την συνδικαλι
στική δράση και μια πλούσια
πολίτικο -κοινωνική δράση και
σαν ηγετικό στέλεχος του Κόμ
ματος της εργατικής τάξης του
ΑΚΕΛ και από το 1960 εκλέγε
ται βουλευτής του Κόμματος
στην επαρχία Λάρνακας
Η ΠΕΟ είναι περήφανη γιατί
είχε και έχει και σήμερα σαν ηγέ
τη της τον συν Ζιαρτίδη με τα
σπάνια χαρίσματα και τα αδι
αμφισβήτητα ηγετικά προσόν
τα.

Σ’ αυτή την σεμνή τελετή
των 7Οχρονων από τα βάθη της
καρδιάς μας θέλουμε να σου
πούμε συν. Ζιαρτίδη ένα μεγά
λο ευχαριστώ γι' αυτή την μεγά
λη προσφορά σου και είμαστε
βέβαιοι ότι αυτό το μεγάλο ευ
χαριστώ δεν είναι μόνο δικό
μας, αλλά όλων των στελεχών
και των μελών της ΠΕΟ γενικό
τερα όλων των εργατούπαλλήλων της Κύπρου, ως επίσης και
όλων των άλλων εργαζομέ
νων».
Ο Μ Λαμπρίαςαπένειμεαπό
μέρους του Γ.Σ. της ΠΕΟ στον
Α. Ζιαρτίδη αναμνηστικό δώρο
σαν ένδειξη, όπως είπε, της βα
θιάς εκτίμησης για την πολύ
χρονη δράση του, την γεμάτη
αγώνες και θυσίες για τα συμφέ
ροντα της εργατικής τάξης και
του λαού

Ο Α. Ζιαρτϊόης
Βαθιά συγκινημένος ο Α. Ζιαρτίδης ευχαρίστησε το Γρα
φείο της ΠΕΟ και όλους τους
συνάδελφους του για τη σεμνή
εκδήλωση τιμής των 70χρονων
του καθώς και τους ομιλητές
για τα κολακευτικά, όπως τα
χαρακτήρισε, λόγια και εκτίμη
ση 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 ανέ
φερε χαρακτηριστικά:

«Πιστεύω πως το πως αισθά
νεται ένας 70 ή 80 χρόνων όταν
γιορτάζει τα γενέθλια του δεν
εξαρτάται απ' αυτόν τον αρι
θμό, το 70 ή το 80. Εξαρτάται
από το πως χρησιμοποίησε αυ
τά τα 70 ή 80 χρόνια. Εξαρτά
ται με τι γέμισε την ζωή του. Αν
την σπατάλησε άσκοπα, πολύ
αμφιβάλω αν θα αισθάνεται
καλά. Μάλλον αισθάνεται απο
γοητευμένος Αν όμως την
χρησιμοποίησε για την επίτευξη
ενός καλού σκοπού προσωπι
κού ή κοινωνικού, αν την χρη
σιμοποίησε για κάποια ιδανικά,
αν κοιτάζοντας πίσω του βλέπει
τι έχει κάμει και τον ικανοποιεί
αυτό που έχει κάνει, τότε δεν
μπορεί παρά να είναι ευτυχισμέ

νος.
Εγώ κοιτάζοντας πίσω μου.
κοιτάζοντας αυτά τα 70 χρόνια,
βλέπω πρώτα, για να κοιτάξω
το ζήτημα εντελώς προσωπικά,
πως είμαι ο δημιουργός μιας
σφικτοδεμένης αγαπημένης οι

κογένειας. I ρεις κόρες, τρεις
γαμπρούς, 6 εγγόνια και μια γι
αγιά δίπλα τους. Σφικτοδεμένη
οικογένεια που συμβάλλει να
αισθάνομαι ευτυχής σ' αυτα τα
70 μου χρόνια Αλλά αυτό είναι
το προσωπικό. Ιο πιο σημαντι
κό. κι ας μην το παρεξηγήσει
αυτό η οικογένεια μου, το πιο
σημαντικό είναι τι αφήνει ένας
πίσω του στον κοινωνικό τομ
έα, στον πολιτικό τομέα. Και
κοιτάζοντας πίσω μου βλέπω
την ΠΕΟ. Κοιτάζοντας πίσω
μου βλέπω το κόμμα της εργα
τικής τάξης το ΑΚΕΛ. Βλέπω
λέω την ΠΕΟ και λέω πως γι'
αυτό το υπέροχο οικοδόμημα
έχω συμβάλει. Εχω βάλει το δι
κό μου λιθάρι, δίπλα στο λιθάρι
των άλλων συντρόφων μου,
δίπλα στα λιθάρια των εκατον
τάδων, των χιλιάδων στελεχών
της ΠΕΟ, αυτών που ζουν και
αυτών που μας έχουν φύγει.
Κοιτάζω σε συσχετισμό με την
ΠΕΟ και το βιοτικό επίπεϊδο και

τους όρους δαυλιάς των εργα
ζομένων και δικαιούμαι να πω
πως για το ανέβασμα αυτού του
βιοτικού επιπέδου στο σημείο
που βρίσκεται έχω συμβάλει.
Εχω δώσει κάτι κι εγώ μαζί με
τους συντρόφους και τους φί
λους μου.
Κοιτάζω όπως είπα το κόμμα
της εργατικής τάξης. Ενα κόμμα
που το 1938 - 39 ήταν παρά
νομο, διωκόμενο, μικρό, τίμιο,

αλλά με μικρή επιρροή και το
βλέπω σήμερα ενα μαζικό κόμ
μα επιρροής με εκπροσώπηση
σ' όλους τους τομείς της ζωής.
Και λέω. γι' αυτό το κόμμα, για
την άνοδο και την πρόοδο του,
έχω και εγώ συμβάλει, μαζί με
όλους τους συντρόφους και
φίλους μου. Πως λοιπόν γιορτά
ζοντας ra 70 χρόνια δεν θάμαι
ικανοποιημένος και ευτυχής;»

Οι συν«ργάτ€ς
Στη συνέχεια ο Α. Ζιαρτίδης
αναφέρθηκε στη δουλιά του
και στο συνδικαλιστικό κίνημα
και υπογράμμισε ιδιαίτερα τη
συμβολή στην επιτυχία της
δράσης του από τους κατά και
ρούς συνεργάτες του. «Το μυ
στικό της επιτυχίας ενός ηγέτη
σνόφερε, δεν είναι να ξέρει να
διαλέγει τους συνεργάτες του.
Το μυστικό της επιτυχίας του
είναι να ξέρει να συνεργάζεται
μ' εκείνους που διαλέγει η ερ
γατική τάξη. Οι καλύτεροι συ
νεργάτες, ο καλύτερος συνερ
γάτης δεν είναι εκείνος τον
οποίο «τσιμπάς» μέσα από τη μά
ζα και τον φέρνεις εσύ ο ίδιος
στην επιφάνεια. Ο καλύτερος
συνεργάτης είναι εκείνος που
σναδείχνεται με τους αγώνες
του, με την συμβολή του από
την Ιδια την εργατική τάξη.
Βέβαια, πέραν από την επι
λογή που κάμνει η εργατική τά
ξη υπάρχει ο ρόλος του ηγέτη.

τον οποίο δεν πρέπει να υποτι
μούμε. Το μυστικό της επιτυχί
ας μου ήταν ότι ήξερα να συ
νεργάζομαι όχι μόνο με όσους
συμφωνούσαν μαζί μου. αλλά
και με όσους διαφωνούσαν μα
ζί μου. Και εσείς όλοι είσαστε
μάρτυρες και μάρτυρες dvai
όλοι όσοι πέρασαν απ' αυτό το
Κίνημα. Δεν είναι λίγοι εκόνοι
με τους οποίους διαφωνήσαμε
μέσα σ' αυτό το διάστημα των
70 χρόνων. Αλλά με κανένα δεν
διαχώρισα τις ευθύνες μου. Συ
νέχισα την συνεργασία μου ή
για να πείσω πως είχα δίκιο ή
για να πεισθώ πως ο συνεργά
της μου είχε δίκιο. Και αυτό εί
ναι το μυστικό της επιτυχίας
ενός ηγέτη στον τομέα της συ
νεργασίας του με τα στελέχη
του κινήματος, στον τομέα της
συνεργασίας με τους συνεργά
τες και τους φίλους».

Για το νέο
Γ.Γ. της ΠΕΟ
Ο Α. Ζιαρτίδης αναφέρθηκε
επίσης και στην προ διετίας αν
τικατάσταση του στη θέση του
Γενικού Γραμματέα της ΠΕΟ
από τον Παύλο ΔΙγκλη και είπε:
«Ο φίλος ο Δίγκλης αν^ηκε
εκεί που βρίσκεται με το σπαθί
του, με την αξία του, με την
δουλιά του. Είναι ο άνθρωπος
που εγώ τον τράβηξα προς τα
πάνω και τον βοήθησα να ανέ

βει εδώ που ανέβηκε. Είναι ο
άνθρωπος τον οποίο καθηκόντως βοήθησα για ν' ανέβει. Τον
βοήθησα και για λόγους προ
σωπικούς, γιατί εκτιμούσα και
εκτιμώ τις ικανότητες του, αλλά
και για λόγους αγάπης προς το
Κίνημα. Τον βοήθησα γιατί
ήξερα πως βοηθώντας τον, βο
ηθώ το κίνημα της ΠΕΟ.
Συνάδελφοι να έχετε πάντα
υπόψη σας πως αυτόν τον νέο
Γενικό Γραμματέα της Π ΕΟ και
μαζί του όλους τους καθοδηγη
τές του κινήματος πρέπει εσείς
να τους στηρίζετε. Να τους
στηρίζετε γιατί με τον τρόπο
αυτό στηρίζετε το κίνημα. Ενι
σχύετε το κίνημα και την μεγα
λοσύνη του κινήματος μας».
Καταλήγοντας ο Α. Ζιαρτίδης
έκφρασε την σιγουριά πως και
τα 80 χρόνια του θα ευτυχήσει
να τα γιορτάσει μαζί με τους
συναδέλφους και συνεργάτες
του.
«Μέσα σ' αυτά τα προσεχή
δέκα χρόνια, σνόφερε χαρα
κτηριστικά, σας υπόσχομαι πως
θα είμαι μαζί σας. Σε ποιό βα
θμό θα είμαι μαζί σας, αυτό
εξαρτάται από τις φυσικές και
τις πνευματικές μου δυνάμεις.
Εχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
μου. Και τις πνευματκές και τις
φυσικές. ΓΓ αυτό μην ανησυ
χείτε για το μέλλον μου. Είμαι
καλά, πολύ καλά».

