Δρόμοι με «Ιστορία» - Της
συναδέλφισσας
Χρηστίνας
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συνδικαλιστικού πλαισίου, πεποίθησή μας είναι ότι ο
συνδικαλισμός οφείλει να αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό της
κοινωνίας, αναπτύσσοντας δράση σε πολυποίκιλους τομείς. Η
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, από την πρώτη μέρα της ύπαρξής της, ακολουθεί
αυτό το μοντέλο λειτουργίας ασχολούμενη με ευρύτερα κοινωνικά
ζητήματα.
Ένα από τα μείζονα θέματα που πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός
μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, είναι η
εδραίωση των δημοκρατικών και ανθρωπιστικών αρχών. Όταν
μάλιστα αυτή η προσπάθεια δε μένει μόνο σε επίπεδο
διακηρύξεων, αλλά αναλαμβάνει δράση και αναγνωρίζεται και
εκτός του χώρου της Ιονικής, δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε
δικαιωμένοι για τις ενέργειές μας.
Πρόσφατα, ένας κάτοικος της Ζακύνθου, γνωρίζοντας τη
δραστηριοποίηση του Συλλόγου μας σε αυτά τα θέματα,
απευθύνθηκε στη συναδέλφισσά μας Χρηστίνα Σωτήρχου,
εκφράζοντας την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι κεντρικός
δρόμος της πόλης του έχει λάβει την ονομασία του από τον
Αναστάσιο Ταβουλάρη, γνωστό δωσίλογο, υπουργό επί Κατοχής,
ναζιστή, συνεργάτη του κατακτητή, ο οποίος μάλιστα ακολούθησε
το γερμανικό στρατό κατά την αποχώρησή του. Η παράκλησή του
ήταν να συνδράμουμε ως Σύλλογος στην αποκαθήλωση του
Ταβουλάρη, ώστε να σταματήσει να προσβάλλει τη μνήμη των
χιλιάδων αγωνιστών, πατριωτών που έπεσαν για να αποτινάξουν το
ναζιστικό ζυγό.
Έχοντας… εξειδικευθεί σε αυτά τα θέματα (βλ. υπόθεση ονομασίας

στρατοπέδου Καβράκου στα Τρίκαλα), η συναδέλφισσα βεβαίως
δέχτηκε με χαρά να ερευνήσει την υπόθεση. Και προς μεγάλη της
έκπληξη και απογοήτευση, ανακάλυψε ότι ο εγκληματίας πολέμου
Ταβουλάρης, δεν τιμάται μόνο στη Ζάκυνθο, αλλά και στα
Γιαννιτσά, μία πόλη που πραγματικά υπέφερε από τους
κατακτητές.
Πριν σας παρουσιάσουμε την έρευνα της συναδέλφισσας, η οποία
ελπίζουμε να ενωθεί και με άλλες δημοκρατικές φωνές και να
συνδράμει στην αποκαθήλωση του Ταβουλάρη, οφείλουμε να
ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τη Χρηστίνα Σωτήρχου, η
οποία πρωτοστατεί με τις ιστορικές της έρευνες στην αποκάλυψη
της αλήθειας, τη διατήρηση της μνήμης και την καταπολέμηση της
λήθης:
.
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