Επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
για τη μετονομασία των δρόμων
«Αναστασίου Ταβουλάρη» στη
Ζάκυνθο και τα Γιαννιτσά μετά
από έκκληση κατοίκου της
Ζακύνθου και την έρευνα της
συναδέλφισσας
Χρηστίνας
Σωτήρχου
Συνάδελφοι,
Με το από 21/2/21 δημοσίευμά μας (βλ. εδώ), σας είχαμε
παρουσιάσει μία ακόμα άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα της
συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου ( Δρόμοι με «Ιστορία» ), η
οποία έγινε μετά από έκκληση κατοίκου της Ζακύνθου προς τη
συναδέλφισσα και το Σύλλογό μας προκειμένου να συνδράμουμε
στην αποκαθήλωση του Αναστασίου Ταβουλάρη, ώστε να σταματήσει
να προσβάλλει τη μνήμη των χιλιάδων αγωνιστών, πατριωτών που
έπεσαν για να αποτινάξουν το ναζιστικό ζυγό.
Ο εν λόγω κάτοικος, έχοντας παρακολουθήσει τις προσπάθειες του
Συλλόγου μας σε αντίστοιχα ζητήματα (βλ. υπόθεση ονομασίας
στρατοπέδου Καβράκου στα Τρίκαλα) μας εξέφρασε 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 συναδέλφισσα βεβαίως δέχτηκε με χαρά να ερευνήσει την

υπόθεση για λογαριασμό του Συλλόγου μας 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.
Μετά από την αποκαλυπτική έρευνα της Χρηστίνας και τα στοιχεία
που έφερε στην επιφάνεια, ήταν χρέος μας πλέον να ενεργήσουμε
ώστε να συμβάλουμε στην αποκαθήλωση του Ταβουλάρη, ελπίζοντας
η φωνή μας να συνενωθεί και με άλλες δημοκρατικές φωνές ώστε
να εισακουστεί το αίτημά μας.
Στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της καταπολέμησης
της λήθης και της αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης,
αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή στους Δήμους Πέλλας και
Ζακύνθου, στους Βουλευτές Πέλλας και Ζακύνθου και στις
κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων της Βουλής, ζητώντας τους
να προβούν στην επαλήθευση των στοιχείων της έρευνας και εν
συνεχεία στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετονομασία των
οδών.

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Νο 9-5.3.21 – Μετονομασία οδών Αναστασίου
Ταβουλάρη
Στη διακριτική ευχέρεια των δημάρχων και των δημοτικών
συμβούλων του Δήμου Πέλλας-Γιαννιτσών και Ζακύνθου είναι να
αποτινάξουν από την πόλη τους αυτό το όνειδος που προσβάλλει
τους πραγματικούς πατριώτες, αποκαθιστώντας επιτέλους την
ιστορική μνήμη και αλήθεια.

