
 
Τα μαύρα πρόβατα βγήκανε λευκά 

 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Ρίξε τον ήλιο απ' τα κλαδιά 
στον κόρφο κρύψε τα καρφιά 
μη με προδώσεις. 
 
Απλώνει η νύχτα τη βροχή 
μαζί ξεμάκραινες κι εσύ 
θα μετανιώσεις.  

(Γ. Θεοδωράκης -Μίκης Θεοδωράκης ) 
 
 

Ζούμε ,ακόμα, σε μία ελεύθερη και δημοκρατική χώρα. Σην αρχαιότητα ήμασταν 
περήφανοι και ελεύθεροι και είχαμε το δικαίωμα να εκφράσουμε ελεύθερα την γνώμη μας 
για πολλά θέματα, χωρίς να προσκυνήσουμε. Φυσικά από τότε έως τώρα αλλάξανε πάρα 
πολλά πράγματα στην ζωή μας. Σήμερα οι νεοέλληνες ,που έχουν ελάχιστα στοιχεία του 
αρχαίου πολιτισμού ,εκφράζουν πάλι ελεύθερα την γνώμη τους για πράγματα τα οποία τους 
είναι η δεν είναι γνωστά .Πολλά είναι τα θέματα πάνω στα οποία εξασκούμε τις λεκτικές μας 
ικανότητες και ένα από αυτά σίγουρα είναι η πολιτική. Εκεί δεν σου χρειάζονται σπουδές και 
πτυχία .Εκεί λειτουργεί η κοινή λογική που σε βοηθάει χωρίς να ξέρεις πολλές λεπτομέρειες 
.Και ο πιο απλώς άνθρωπος ξέρει ότι στην πολιτική δεν μετράνε οι προθέσεις αλλά οι 
πράξεις . 
 

Οι κινήσεις πανικού στο πράσινο κυβερνητικό σχήμα προκάλεσαν πολλά 
ερωτηματικά .Οι δημόσιες δηλώσεις, περί διαχωρισμού της θέσεως πάνω στις επιλογές του 
πρωθυπουργού και κυρίως οι απειλές για επαναστατική έξοδος από το τραίνο της αλλαγής 
μας εντυπωσίασαν .Τα μαύρα πρόβατα δηλώσανε σε όλα τα κανάλια ότι θα πούνε ΟΧΙ. 
Σεβαστήκαμε το δικαίωμα του κάθε βουλευτή να διαχωρίσει την θέση του και να υψώσει 
ανάστημα. Αλλά όσο πλησίαζε η σημαντική συνάντηση για την ψήφο εμπιστοσύνης οι 
φωνές χαμηλώσανε και άλλαξε το χρώμα .Με το πρόσχημα την απειλής της μη καταβολής 
της 6ης δόσεως ξαναγύρισαν σε αυτά που απέρριπταν με μεγαλόφωνες φράσεις. Η 
ελεύθερη κοινωνία μας, μας παρέχει το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη πάνω σε ένα θέμα. 
Καλώς γίνονται μαύρα τα πρόβατα που ξεχωρίζουν , αλλάζουν στάση και ξεκαθαρίζουν την 
θέση τους .Τι γίνεται όταν σε λίγες ημέρες επιστρέφει και ΄΄λευκίζουν΄΄ και η αλλαγή γίνεται 
με βάση την ιεράρχηση των προσωπικών τους αναγκών ; Πως χειροκροτούν αυτόν που 
ζήτησαν επίμονα να ΄΄φύγει΄΄ ;  
 

Οι ΄΄επαναστάτες΄΄ βουλευτές μήπως είναι πιόνια στο σκάκι κάποιων 
προγραμματισμένων κινήσεων του πρωθυπουργού και των ευρωπαίων φίλων μας; Το 
ξέρουν ή όχι ότι θεωρούνται δεδομένοι ;Μήπως από πρόβατα μεταμορφώθηκαν σε άλλα 
ζώα ;Ίσως μεταλλάχτηκαν σε κότες; Είναι πράγματι μία συνειδητή θυσία των αρχών τους 
για να σωθεί το έθνος ή είναι η αγωνία να μην χάσουν την καρέκλα τους και τα προνόμια 
τους; Σεβαστά όλα αυτά αλλά μην μας κοροϊδεύεται και μην υποτιμάνε την νοημοσύνη μας!  
 


