Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα
χωριουδάκι που το έλεγαν Ποταμιά ζούσε
ένα κοριτσάκι, η Δανάη. Πήγαινε στην Γ
τάξη και ήταν πολύ καλή μαθήτρια. Το
σχολείο το αγαπούσε, αλλά κάποιες
φορές συνέβαιναν κάποια περιστατικά
που την πλήγωναν πολύ.
Μια μέρα, για παράδειγμα, πήγε να
ξύσει το μολύβι της και όταν γύρισε
βρήκε τα πράγματά της πεταμένα κάτω.
Άλλη μέρα τής έκρυψαν τα τετράδιά της,
έτσι δεν μπορούσε να αποδείξει ότι είχε
κάνει τις ασκήσεις που είχε για το σπίτι.
Μέχρι που
η κατάσταση ξέφυγε
τελείως….

Πόσο στενοχωρήθηκε με αυτά που
άκουσε! Συζήτησε τότε με τα παιδιά και
περιέγραψε και ο ίδιος παρόμοια
περιστατικά που έζησε όταν ήταν
μαθητής. Τα παιδιά στην αρχή δεν τον
πίστεψαν.

Κάποια στιγμή που πήγε στην
τουαλέτα, ορισμένοι συμμαθητές της την
κλείδωσαν και ντρεπόταν να φωνάξει
βοήθεια.
Μόνο
έκλαιγε…έκλαιγε…
ώσπου ένα άλλο κοριτσάκι πήγε κι αυτό
στην τουαλέτα και την άκουσε. Την
ξεκλείδωσε και πήγε αμέσως και το είπε
στο δάσκαλο της Δανάης, τον κύριο
Πασχάλη.

- Πώς γίνεται κύριε; Εσείς είστε
ψηλός, γεροδεμένος, δυνατός.
Δεν σας φοβόντουσαν; είπε ένα
αγόρι.
- Μα εσείς, κύριε, είστε ευγενικός,
καλοσυνάτος! Γιατί σας το
έκαναν αυτό; είπε λυπημένο ένα
κοριτσάκι.
- Ξέρετε παιδιά, κάποιες φορές
συμπεριφερόμαστε άσχημα στους
άλλους, γιατί δεν καταλαβαίνουμε το κακό που τους κάνουμε.

Τι κι αν ήμουν ψηλός ή γεροδεμένος! Έδειχνα στους άλλους
ότι φοβάμαι, ότι πληγώνομαι
εύκολα, ότι δεν θα μιλήσω, ούτε
θα φανερώσω τι συμβαίνει, είπε ο
κύριος Πασχάλης.

Ώσπου μια μέρα φανέρωσα τα
πάντα στη νονά μου. Αυτή με
συμβούλεψε δύο πράγματα:
1. Να μην κρατάω τίποτα κρυφό,
να μιλάω.
2. Να δείχνω με το βλέμμα μου και
με όλο μου το σώμα ότι δεν
φοβάμαι.

Στην αρχή είναι η αλήθεια δεν πίστευα ότι
θα πιάσει, αλλά το έκανα. Μια δυο φορές
και όλοι τους πήραν το μήνυμα: ότι δεν θα
επιτρέψω σε κανέναν να μου φερθεί
άσχημα.
Αυτό λοιπόν, παιδιά μου, έχω να
συμβουλέψω και εσάς: όταν συμβαίνει
κάτι που σας πληγώνει να μην το
κρατάτε μυστικό, να μιλάτε! Και να
δείχνετε με όλη τη στάση του σώματός
σας ότι δεν φοβάστε…

ΤΕΛΟΣ!!!

