
Ἦταν φανερή στήν τάξη ἡ ἀλ λα-
γή στή συμπεριφορά τῆς

Ράνιας. Τήν ἴδια ὅμως τό κλείσιμο στόν
ἑαυτό της τή βόλευε, κι ἄς ἄφηνε ἐρω-
τη ματικά. Ἔ βρισκε τήν ἠρεμία της, ἀπο-
φεύ γοντας τίς ἀφορμές πού τή στενοχω-
ροῦσαν, ἀφοῦ αὐτή, ὅπως τό καταλά-
βαινε ἀπό τούς ἐπαίνους τῶν καθη-
γητῶν σέ ἄλ λα παιδιά, δέν ἦταν σάν
ἐκεῖνα, οὔτε ἔ δινε τήν ἐντύπωση τῆς
καλῆς μα θήτριας. Γιατί λοιπόν νά πηγαί-
νει μα ζί τους; Γιά νά ξαναζεῖ αὐτό τό ξε-
χώρισμα, τή διαφοροποί ηση; Μόνο μέ τή
Μάρ θα καί τή Ζωή συνδεόταν, παλιές
της φίλες, πού ἐξάλλου καί ἡ μέτριά
τους ἐπίδοση δέν τῆς δημιουργοῦσε ἀνα-
σφάλειες. Τό πρόβλημα τῆς Ράνιας λοι-
πόν δέν ἦταν ἄλλο ἀπό μιά μειονεξία.
Συχνά στά διαλείμματα τῆς δινόταν ἡ

εὐκαιρία νά καλύψει τό κενό πού ἔ νιω-
θε, προβάλλοντας στίς συζητήσεις τόν
ἑαυτό της, ἄλλοτε μέ τά καινούρια της
ροῦχα τῆς Beneton, τῆς B.S.B.,... κι ἄλλο-
τε μέ τίς ἐπιδόσεις της στό πιάνο, τήν
ἀναγνώριση πού εἶχε ἀπό τή δασκάλα
της, τά μελλο ντικά της σχέδια.

Στό σπίτι πάλι κάποτε γινόταν πα ρά-
ξενη. Γκρίνιαζε ὅταν οἱ γονεῖς διαφωνοῦ -
σαν μέ τά ἔξοδα της στό ντύσιμο. Ἤ συνή-
θιζε νά δίνει διαταγές στά μι κρότερά της
ἀδέλφια γιά μικροεξυπηρετήσεις, πού θά
μποροῦσε νά τίς κάνει καί ἡ ἴδια, γιά νά
μάθουν νά τήν «ὑπολογίζουν», ὅπως ἔλε-

γε. Ἡ δυσφορία της γινόταν ἔκδηλη στίς
χαμηλῶν τό νων ὑποδείξεις τῆς μητέρας
γιά ἕνα μέτρο στίς ἀπαιτήσεις της. Τότε
ἦταν πού ἄρχιζε τίς δικαιολογίες, τά πα-
ράπονα, ὅτι δέν τήν ἀγαποῦν, δέν τήν
καταλαβαίνουν... 

Ἐκείνη τή μέρα πού εἶχαν πάρει τούς
βαθμούς τοῦ πρώτου τετραμήνου, στίς
ἀρ χές τοῦ Φλεβάρη, πῶς ἄφησε τόν ἑ αυ -
τό της νά ξεσπάσει τόσο, οὔτε κι ἡ ἴ δια τό
κατάλαβε. Οἱ χαμηλοί βαθμοί στά βασικά
μαθήματα τήν ἀναστάτωσαν. Μπαίνο-
ντας στό σπίτι προχώρησε ἀμίλητη στό
δωμάτιό της. Καί τί δέν εἶ πε γιά τούς κα-
θηγητές της στήν ἀ δελ φή της τή Λένα,
πού τήν πλησίασε! Τό θεώρησε πιά βέ-
βαιο ὅτι ἦταν στήν ἐ κτίμησή τους ἕνα τί-
ποτα, με τά τήν «ὁλοφάνερη ἀδικία»
στούς βαθμούς.

Στά τέλη τοῦ μήνα, ἀντίθετα, τήν πε-
ρίμενε μιά εὐχάριστη ἔκπληξη, ὅταν ἡ φι-
λόλογος τήν κάλεσε γιά νά τῆς ἀναθέσει
ἕνα βασικό ρόλο στή γιορτή τῆς 25ης
Μαρτίου, πού ἤδη προετοιμαζόταν. Ἡ
Ράνια τότε ἀρνήθηκε καί μόνο ἀπό ἀντί-
δραση. Τελικά, ἄν κάτι τήν ἔ πεισε, ἦταν
οἱ παρακλήσεις τῆς Μάρθας, πού τήν
ἤθελε γιά παρέα, μιά καί ἡ ἴδια θά συμ-
μετεῖχε στή γιορτή.

Δέ μποροῦσε ὡστόσο νά ξεχάσει ἡ Ρά-
 νια πόσο τήν βοήθησαν τά λόγια τῆς φι-
λολόγου της στό νά πολεμήσει τή μειονε-
ξία, ὅταν μιά μέρα, μετά τήν πρό βα, τήν
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πλησίασε καί κουβέντιασαν μα ζί ἀρκετά
εἰ λικρινά. Τήν ἐπαίνεσε γιά τήν καλή
ἀπόδοσή της στό ρόλο πού εἶχε ἀναλά-
βει, τήν ὑπευθυνότητα καί τήν συνέ-
πεια, που τή χαρακτήριζαν. Τῆς ἔδωσε
νά καταλάβει, ὅσο τήν ἔ βλεπε δύσπι-
στη, ὅτι ἕνας ἐξίσου σημαντικός στόχος
τοῦ σχολείου εἶναι ἡ καλλιέργεια τοῦ
χαρακτή ρα, στήν ὁ ποία λίγοι μαθητές
ξεχωρίζουν, ἀνάμεσα στούς ὁποίους ἦ -
ταν κι ἐκείνη. Πρώτη φορά συνειδητο-
ποιοῦσε ἡ Ρά νια, ὅτι ἡ πραγματική ἀξία
δέ βρίσκεται τόσο σέ ὅσα μέχρι πρίν νό-
μιζε, στήν ἐξωτερική ἐμφάνιση, στήν
ὑπερο χή ἔναντι τῶν ἄλλων μέ τά συνη-
θισμένα γιά μαθητές κριτήρια, ἀλλά, ὅ -
πως τό εἶχε πεῖ ἡ κ. Χρη στίδου, στό τί
πλοῦτο ἔχεις μέσα σου. 

Μέσα της αὐτό τό ξεκαθάρισμα ἄρ χι-
σε νά φέρνει μιά ἀλλιώτικη ἠρεμία. Τώ-
ρα μποροῦσε νά δεῖ τά πράγματα κά-
πως διαφορετικά. Νά πιστέψει ἀ κό μη
ὅτι καί στά μαθήματα θά μποροῦσε νά
ἀποδώσει περισσότερο, μέ τή βοήθεια
τοῦ Θε οῦ, ὅπως ὡραῖα τό εἶχε πεῖ ἡ κυ-
ρία τους.

Ἐκείνη τή μέρα γύρισε προβληματισμέ-
νη στό σπίτι. Σάν νά ντρεπόταν γιά τήν
μέχρι τώρα κουραστική συμπεριφορά της
στούς δικούς της. Κι ὅλα αὐ τά, γιά νά
τῆς δίνουν ὅ,τι θεωροῦσε ἀ παραίτητο γιά
νά νιώθει μπροστά στούς ἄλλους ἄνθρω-
πος μέ ἀξία. Μά δέν ἦταν τόσο εὔκολο
νά γυρίσει σελίδα, νά διώξει ἀμέσως τά
κατάλοιπα τῆς μειονεξίας. Δίσταζε ἀπό
τή μιά, κι ἀπό τήν ἄλλη τῆς ἐρχόταν στό
νοῦ ἐκείνη ἡ μικρή φράση: «μέ τή βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ». Αὐτό τῆς χρειαζόταν, τή
στήριζε, τῆς ἔδινε ἐλπίδες. Μά, καί τό ἤ -
θελε πολύ. Ναί, θά τό προσπαθοῦσε ἡ
Ράνια νά κάνει τό πρῶτο βῆμα γιά μιά
καινούρια ἀρχή, σέ ἕνα ἀγώνα πού
αἰσιοδοξοῦσε ὅτι θά προχωροῦσε κα λά
κάτω ἀπό τά μάτια τοῦ Θεοῦ Πατέρα.

Κ.Α.

Οἱ ἀγῶνες στήν Ὀλυμπία εἶχαν πολλή
αἴγλη. Καί ἦταν ὄνειρο τῶν ἀρχαίων

Ἑλλήνων ἦταν νά παρευρεθοῦν ἐκεῖ, νά
δοῦν τό πένταθλο καί τ᾿ ἄλ λα ἀγωνίσματα.
Νά καμαρώσουν τή νεανική σφριγηλότητα.
Νά θαυμάσουν «μέσ᾿ στά κορμιά τά ὡραῖα,
πού γιά τ᾿ ἀγρίλι* τοῦ Ἀχιλλέα πάλευαν
θαυμαστές ψυχές ἀντρίκιες...».

Τά πλήθη κατέκλυζαν τούς πρόποδες
τοῦ Κρόνιου λόφου, κοντά στόν Ἀλ φειό
ποταμό, στήν Ὀλυμπία. Ἔφταναν ἀπό πο-
λιτεῖες καί νησιά, ἀπό τή Μακεδονία καί
τήν Ἤπειρο, νέοι καί ὥριμοι ἄνδρες καί
γέροι ἀκόμα. Φτωχοί καί πλούσιοι. Ἀθλη-
τές καί ἔμποροι. Ταξιδευτές καί σοφοί.
Ἀνάμεσά τους, ἐκείνη τή χρονιά, κι ὁ μεγά -

λος Ἀθηναῖος φιλόσοφος τοῦ 5ου αἰώνα ὁ
Πλάτωνας.

Στή σύντομη διαμονή του στήν Ὀλυ-
μπία, κατά τίς συνήθειες πού ἐπικρατοῦ -
σαν, συγκατοίκησε καί μέ ἄλλα πρόσωπα,
πού τούς ἦταν ἄ γνωστος. Μέ τήν εὐγενική
συμπεριφορά του καί τόν ἤρεμο χαρακτή-
ρα του κέρδησε τήν ἀγάπη καί τήν ἐκτίμη-
σή τους, χω ρίς νά μιλήσει καθόλου γιά ἐπι-
στῆμες καί φιλοσοφία.

Μετά τό τέλος τῶν ἀγώνων οἱ ξένοι συ-
γκάτοικοί του θέλησαν νά ἐπισκεφθοῦν
τήν Ἀθήνα, ἀφοῦ θά ἦταν μαζί μέ αὐτόν
τόν ἁπλό καί καλοκάγαθο Ἀθηναῖο.

Τούς ὑποδέχτηκε στό σπίτι του μέ
ἐγκαρδιότητα.

Οἱ φιλοξενούμενοι πῆραν τό θάρρος νά
τοῦ ζητήσουν νά τούς ὁδηγήσει καί ὥς τή
Σχολή τοῦ μεγάλου φιλοσόφου, πού ἔφερε
τό δικό του ὄ νο μα. Ἤθελαν νά τόν γνωρί-
σουν, γιατί εἶχαν ἀ κούσει τόσο πολλά γι᾿
αὐτόν τόν σπουδαῖο ἄνδρα τῆς Ἀθήνας.

Τότε ὁ Πλάτωνας ἐμειδίασε καί μέ με-
τριοφροσύνη τούς εἶπε σεμνά:

— Ἀγαπητοί μου ξένοι, εἶστε στό σπίτι του...
Ἔμειναν ἄφωνοι οἱ φιλοξενούμενοι, για-

τί δέν εἶχαν καταλάβει πώς τόσες ἡμέρες
εἶχαν σύνοι κο καί συνταξιδιώτη ἕναν τόσο
φημισμένο σοφό.

Τότε κατενόησαν ὅτι κάθε ἔπαινος καί
ὅποιος λόγος θά ᾿ταν πολύ μικρός γιά ἕναν
τόσο μεγάλο ἄνδρα!

——————
* κλωνάρι ἄγριας ἐλιᾶς

Μικρά λόγια
γιά μεγάλους ἄνδρες
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