
Ο Πρόεδρος της ΠΕΟ Α. Ζιαρτΐδης παραλαμβάνει το ανώτατο παράσημο των Συνδικάτων της Λ.Δ. 
Γερμανίας «Φριτς Χέκερτ» από τον ’ ΑρθουρΤσιάτσιεκ μέλοςτουΠροεδρείουτηςΓ.Ο.Ο.Β., πλαισιωμέ

νος από τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Δ. Χριστόφια, τη σύζυγό του Κιούλα και τον Γ.Γ. της ΠΕΟ Π. Δίγκλη

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ «ΦΡΙΤΣ ΧΕΚΕΡΤ»

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΣΤΟΝ Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗ

ΑΡΘΟΥΡ ΤΣΙΑΤΣΙΕΚ: Τιμούμε τον θαρραλαίο 
αγωνιστή της υπόθεσης της εργατικής τάξης 
και της Δημοκρατίας της Κύπρου
Η ΑΝΩΤΑΤΗ τιμητική διάκριση των Συν

δικάτων της Λ.Δ. της Γερμανίας (F.D.G.B.) - 
το χρυσό παράσημο - «Φριτς Χέκερτ» απενεμή- 
θη στον Πρόεδρο της ΠΕΟ Ανδρέα Ζιαρτίδη 
με την ευκαιρία τηςπρόσφατης συμπλήρωσης 
των 70 χρόνων του.

Η ΑΠΟΝΟΜΗ έγινε κατά τη διάρκεια σε
μνής τελετής, στις 6 Ιουλίου, στην Πρεσβεία 
της Λ.Δ. της Γερμανίας στη Λευκωσία από το 
μέλος του Προεδρείου των Γερμανικών Συν
δικάτων και Γραμματέα των Συνδικάτων του 
Πόστδαμ Αρθρουρ Τσιάτσιεκ.

Απονέμοντας το παράσημο «ΦριτςΧεκερτ» 
στον Πρόεδρο της ΠΕΟ, ο Γερμανός συνδι
καλιστής ηγέτης ανάφερε ότι η απόφαση του 
προεδρείου της FDGB να απονέμει στον Α. 
Ζιαρτίδη την μεγαλύτερη διάκριση της σε ξένο 
συνδικαλιστή αποτελεί αναγνώριση της προ
σωπικότητας του από μέρους πολλών συνδι
καλιστών.

«ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ η οποία φέρει το 
όνομα του συνδικαλιστή ηγέτη Φριτς Χέκερτ, 

Ιπρόσθεσε ο ' Αρθουρ Τσιάτσιεκ, τιμούμε τους 
μακροχρόνιους φιλικούς δεσμούς ανάμεσα 
στις δύο συνδικαλιστικές μας οργανώσεις. 
Στο πρόσωπο σου, οι συνδικαλιστές της ΓΛΔ 
οι οποίοι αυτό το διάστημα προετοιμάζουν 

ΓΙ τους εορτασμούς για τα 40χρονα της ΓΛΔ και

Η αντιφώνηση Ζιαρτίδη
ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ο Α. Ζιαρτΐδης ανάφερε ότι νοι

ώθει πολύ συγκινημένος για την τιμή που του γίνε
ται η οποία εκφράζει την αγάπη και εκτίμηση προς 
το πρόσωπο του και την ΠΕΟ από μέρους μιας ■ 
μεγάλης και ιστορικής συνδικαλιστικής οργάνωσης 
της F.D.G.B. και πρόσθεσε:

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία 
να συναντήσω την ηγεσία της F.D.G.B. ' Ηταν στο 
2ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας ΠΣΟ, στο Μιλάνο τον Ιούνη του 1949. 
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ε.ϋ.Ο.Β.ήταν 
ο Χέρπερτ Βάρνκετ. Από εκείνη τη μέρα άρχισε η 
στενή συνεργασία μεταξύ της ΠΕΟ και της 
F.D.G.B., μια συνεργασία αλληλεγγύης και αλλη- 
λοϋποστήριξης. ' Ηταν μια ειλικρινής αλληλεγγύη 
που απέβη προς όφελος των δύο οργανώσεων και 
συνέσφιξε τις σχέσειςανάμεσα στους εργαζόμενους 
των δύο χωρών».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο παράσημο που 
του απενεμήθη ο πρόεδρος της ΠΕΟ είπε:

«Το παράσημο που μου απονείματε φέρει το όνο
μα ενός πασίγνωστου συνδικαλιστή και πολιτικού 
ηγέτη, ενός ηγέτη απ’ εκείνους που με αφθονία 
γέννησε ο Γερμανικός λαός. ' Εχω την γνώμη ότι σ’ 
όσους απονέμεται αυτό το παράσημο αναλαμβά
νουν στους ώμους τους βαριές ευθύνες απέναντι 
στη ν εργατική τάξη του τόπου τους και την εργατική 
τάξη όλου του κόσμου.

Θέλω να διαβεβαιώσω το προεδρείο της 
F.D.G.B. ότι όσο μου επιτρέπουν οι δυνάνεις μου 
και πέραν απ’ αυτές, θα φροντίσω να ανταποκριθώ 
σ’ αυτέσ tic ευθύνεα. θα συυενίσω να εονάΓοιισι
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σωπικοτητας ίου σπο μέρους ποΛΛων συνοι- 
καλιστών.

«ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ η οποία φέρει το 
όνομα του συνδικαλιστή ηγέτη Φριτς Χέκερτ, 
πρόσθεσε ο ' Αρθουρ Τσιάτσιεκ, τιμούμε τους 
μακροχρόνιους φιλικούς δεσμούς ανάμεσα 
στις δύο συνδικαλιστικές μας οργανώσεις. 
Στο πρόσωπο σου, οι συνδικαλιστές της ΓΛΔ 
οι οποίοι αυτό το διάστημα προετοιμάζουν 
τους εορτασμούς για τα 40χρονα της ΓΛΔ και 
το 12ο Συνέδριο του Ε.Σ.Κ.Γ, τιμούν ένα εξαί
ρετο ηγέτη του εργατικού και συνδικαλιστι
κού κινήματος, ένα θαρραλέο αγωνιστή της 
υπόθεσης της διεθνούς εργατικής τάξης και 
της κυπριακής Δημοκρατίας.»

«ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ, κατέληξε ο Γερ
μανός συνδικαλιστής ηγέτης, τιμούμε τον έν
θερμο διεθνιστή αγωνιστή για ειρήνη και κοι
νωνική πρόοδο, τον συνθεμελιωτή της ΠΣΟ.

Το προεδρείο της F.D.G.B. και ιδιαίτερα ο 
Πρόεδρος του συνάδελφος Χάρρι Τις, σου 
εύχονται αγαπητέ συνάδελφε Α. Ζιαρτίδη, 
υγεία μακροημέρευση και κάθε επιτυχία στην 
ηγεσία της ΠΕΟ.

Διαβεβαιώνουμε τόσο εσένα όσο και όλους 
τους εργαζόμενους της χώρας σας για την 
πλήρη αλληλεγγύη μας στον αγώνα για διαρ
κή και δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήμα
τος καθώς και για κοινωνική πρόοδο.»

«Το παράσημο που μου απονείματε φέρει το όνο
μα ενός πασίγνωστου συνδικαλιστή και πολιτικού 
ηγέτη, ενός ηγέτη απ’ εκείνους που με αφθονία 
γέννησε ο Γέρμανικός λαός. ' Εχω την γνώμη ότι σ’ 
όσους απονέμεται αυτό το παράσημο αναλαμβά
νουν στους ώμους τους βαριές ευθύνες απέναντι 
στην εργατική τάξη του τόπου τους και την εργατική 
τάξη όλου του κόσμου.

Θέλω να διαβεβαιώσω το προεδρείο της 
F.D.G.B. ότι όσο μου επιτρέπουν οι δυνάνεις μου 
και πέραν απ’ αυτές, θα φροντίσω να ανταποκριθώ 
σ’ αυτές τις ευθύνες, θα συνεχίσω να εργάζομαι 
μέσα στα πλαίσια της ΠΕΟ, του ευρύτερου λαϊκού 
κινήματος και του κόμματος της εργατικής τάξης 
του ΑΚΕΛ, για την προώθηση των συμφερόντων 
της εργατικής τάξης. Μέσα στα πλαίσια της ΠΣΟ θα 
συνεχίσω μαζί με τους συνεργάτες μου στη ΠΕΟ να 
εργάζομαι για την ανάπτυξη του διεθνούς εργατι
κού κινήματος. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την 
πάρα πέρα σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στην 
ΠΕΟ και την F.D.G.B. και για την ενίσχυση της 
διεθνούς εργατικής αλληλεγγύης για την οποία με 
τόση αφοσίωση εργάσθηκε ο Φριτς Χέκερτ.»
• ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ απονομής του παρασήμου 
«Φριτς Χέκερτ» στον πρόεδρο της ΠΕΟ Α. Ζιαρτίδη 
παρευρέθηκε ο Α’ Γραμματέας της Πρεσβείας της 
Λ.Δ. της Γερμανίας στην Κύπρο Ροζενταλ που 
αναπληρεί τον Πρέσβη της χώρας στην Κύπρο που 
απουσιάζει στο εξωτερικό, ολόκληρη η ηγεσία της 
ΠΕΟ μ’ επικεφαλής τον Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Π. 
Δίγκλη, αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής 
τον Γ.Γ. του κόμματος Δ. Χριστόφια και η σύζυγος 
του τιμωμένου συνδικαλιστή ηγέτη Κιούλα Ζιαρτί 
δου.


