
Πλατεία Δυρραχίου και Άλλα Δεινά 

ή Στην εποχή της δημοσκοπικής άνθησης της ΧΑ. 

 

Ζούμε στην εποχή των άκρων. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και ακόμα πιο ακραίο είναι 

πως αν τολμήσεις να πεις την άποψή σου ελεύθερα και η Αριστερά δεν συμφωνεί μαζί σου, πιθανότατα 

να σε πούνε συντηρητικό ή φασίστα. Για παράδειγμα η πλατεία Καραϊσκάκη που έγινε πλατεία 

Δυρραχίου. Κατανοώ και καταλαβαίνω απόλυτα, τον συμβολισμό που ήθελε πολύ προοδευτικά και 

υπερβατικά να αποδώσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε τούτη τη μετονομασία. Διαφωνώ κάθετα όμως 

πως ο επισκέπτης της Ελλάδας, που η δική μου γενιά οικοδομεί -όχι της δικής σας Δήμαρχε-, έπειτα 

από χρόνια και καιρούς που το μετρό θα έχει τελειώσει και ο ΟΣΕ θα αναβαθμιστεί -ελπίζουμε 

τουλάχιστον- το πρώτο πράγμα που θα συναντά έξω από τον Σταθμό, θα είναι η πλατεία Δυρραχίου. 

Εκτός και αν θεωρεί η σημερινή διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης πως τελειώσανε οι εμβληματικές 

προσωπικότητες, οι φιλέλληνες ή οι τόσοι άλλοι των οποίων η ζωή ήταν μια ατέρμονη προσφορά στην 

πόλη και πρέπει πια να χαρίζει τις τόσο κομβικές πλατείες και πάρκα σε δημόσιες σχέσεις και φιέστες 

χωρών που μέχρι πρόσφατα διώκανε συμπατριώτες μας βίαια. 

Και αν αυτός είναι ο σκοπός, γιατί όχι πλατεία Βορείου Ηπείρου κύριε Δήμαρχε, γιατί όχι... 

 

Ζούμε στην εποχή της αμφισβήτησης και της λιγοψυχίας, και αν διαφωνείτε, αρκεί να διαβάσετε τις 

καταθέσεις των μελών της ΧΑ που με μια τόσο δα δυσκολία αρνούνται τις αρχές και τις αξίες τους. 

Όποιες κι αν είναι αυτές. 

 

Με έχει απορροφήσει τις τελευταίες μέρες η ανάγνωση του νέου βιβλίου του Στέφανου Δάνδολου, η 

Χορεύτρια του Διαβόλου, ένα καθηλωτικό ιστορικό μυθιστόρημα που περίτεχνα δημιουργεί ένα 

ψηφιδωτό ιστορικών στιγμών πριν τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το πρώτο δάνειο της Ελλάδας στα 

τέλη του 19ου αιώνα, μέχρι και την άνθιση του εθνικοσοσιαλισμού. Από τους πρώτους πουλημένους της 

χώρας μας μέχρι τους πουλημένους της Ιστορίας. Από τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τον λεπτομερή 

σχεδιασμό της κυριαρχίας της Γερμανίας. Αιώνες προδοσίας, λιγοψυχίας και εθνικής παράδοσης σε 

Άγγλους, Γάλλους και Γερμανούς. Το ερώτημα που σου δημιουργεί ο συγγραφέας και γυρνάει μέρες 

τώρα στο μυαλό μου από τότε, είναι τελικά αν το σχέδιο ήταν η νίκη του πολέμου ή η επικράτηση του 

σήμερα. Κάτι δεν έκανες καλά αγαπητέ Τσώρτσιλ, και δεν είσαι εδώ να το δεις. 

Γιατί και έτσι και αλλιώς οι Γερμανοί κερδίζουν φίλοι μου... 

 


