Δήμος Πέλλας για μετονομασία
οδού Ταβουλάρη : Η έρευνα για
το αίτημα μετονομασίας της
οδού Ταβουλάρη βρίσκεται σε
εξέλιξη – Το αίτημά μας
υπήρξε το έναυσμα για ένα
γενικό
επανέλεγχο
των
οδωνυμίων της πόλης!
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Μόλις πριν από λίγες μέρες σας είχαμε ενημερώσει ότι οι
προσπάθειες της συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου, της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ και άλλων δημοκρατικών φορέων και ιδιωτών για τη
μετονομασία της οδού Ταβουλάρη στη Ζάκυνθο, στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία, αφού το Δ.Σ. του Δήμου Ζακύνθου αποφάσισε να
καθαιρέσει το γνωστό δωσίλογο, υπουργό επί Κατοχής, ναζιστή,
συνεργάτη του κατακτητή, Αναστάσιο Ταβουλάρη από το δρόμο της
πόλης (βλ. εδώ).
Το αρχικό μας αίτημα για τη μετονομασία της οδού Ταβουλάρη
απευθυνόταν τόσο στο Δήμο Ζακύνθου, όσο και στο Δήμο Πέλλας,
αφού στην πρωτεύουσα Γιαννιτσά υπάρχει επίσης δρόμος στη μνήμη
του προδότη Ταβουλάρη (βλ. εδώ).
Μετά από τη νέα νίκη της δημοκρατίας και του Συλλόγου μας με
την απόφαση μετονομασίας της οδού στη Ζάκυνθο, όλοι οι
Σύλλογοι της Ιονικής αποστείλαμε εκ νέου σχετικό αίτημα στο
Δήμο Πέλλας, γνωστοποιώντας μάλιστα και την εξέλιξη στο Δήμο
Ζακύνθου, προκειμένου να υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και

ευαισθητοποίηση και στα μαρτυρικά Γιαννιτσά και το όνομα του
Ταβουλάρη να καθαιρεθεί από την οδό, αλλά και να πάρει τη θέση
που του αξίζει ανάμεσα στους προδότες της πατρίδας μας.
Στην επιστολή μας κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση του
Ταβουλάρη με την εγκληματική συμμορία του Γεώργιου Πούλου, που
εκτελέστηκε στις 11 Ιουνίου 1949 στο Γουδή ως υπεύθυνος για
εγκλήματα εναντίον Ελλήνων αμάχων, αλλά και στα οικογενειακά
βιώματα του νυν δημάρχου Γρηγόρη Στάμκου, αφού ο αείμνηστος,
συνονόματος παππούς του Γρηγόρης Στάμκος δολοφονήθηκε με
φρικτό τρόπο μαζί με πολλούς άλλους συμπολίτες του από τους
άντρες του Γερμανού υπαξιωματικού Φριτς Σούμπερτ και του
Έλληνα συνεργάτη του, Γεώργιου Πούλου (Poulos Verband), στις
14 Σεπτεμβρίου του 1944.
Στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της καταπολέμησης
της λήθης και της αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης, ζητήσαμε
εκ νέου να προβεί ο Δήμος Πέλλας στην επαλήθευση των στοιχείων
της έρευνας που αποδεικνύουν την εγκληματική, προδοτική στάση
του Αναστασίου Ταβουλάρη και εν συνεχεία στις απαραίτητες
ενέργειες για τη μετονομασία της οδού.

Επιστολή Συλλόγων προς Δήμο Πέλλας για Μετονομασία οδού
Ταβουλάρη (πατήστε εδώ)
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πέλλας ανταποκρίθηκε άμεσα και
είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι γιατί, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει, στην κάτωθι επιστολή που μας απέστειλε, η επιστολή
μας «…υπήρξε το έναυσμα για να θέσουμε το ερευνητικό ζήτημα
της μελέτης του τοπωνυμικού χάρτη των Γιαννιτσών…».
Ουσιαστικά, ο Δήμος Πέλλας μας ενημερώνει ότι το αίτημα για τη
μετονομασία της οδού Ταβουλάρη βρίσκεται υπό έρευνα και έχει
προωθηθεί προς τεκμηρίωση, αλλά, επιπλέον, ήταν η αφετηρία
προκειμένου να γίνει μία συνολική έρευνα και αποτίμηση των
οδωνυμίων της πόλης, αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη και άλλων
ονομασιών που «…παράγουν μετεμφυλιακές διαιρέσεις και
αποκλεισμούς…».

Επιστολή Δήμου Πέλλας Νο 13315-16.6.22 (πατήστε εδώ)

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Μετά από τις αποφάσεις για μετονομασία του Στρατοπέδου
Τρικάλων και της οδού στην πόλη της Ζακύνθου, είμαστε πολύ
κοντά και στη μετονομασία της οδού στα Γιαννιτσά. Είμαστε
χαρούμενοι που με την καθοριστική συνδρομή της συναδέλφισσας
Χρηστίνας Σωτήρχου, οι Σύλλογοί μας συμβάλλουν στους αγώνες
που αφορούν την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και
διατήρηση της ιστορικής μνήμης ως εφόδιο για τη δημοκρατία
μας.
Η ανταπόκριση και τα θετικά αποτελέσματα σε αυτές τις
υποθέσεις δεν μπορούν βέβαια παρά να μας δώσουν επιπλέον
κίνητρο να εντείνουμε τον αγώνα μας για τις αρχές και τις
αξίες της πατρίδας και της δημοκρατίας μας.

