Χαμόγελα από ένα Δημόσιο Σχολείο
Έβγαλα ένα βιβλίο τότε... Γραμμένο λίγο σε υπολογιστή, πολύ σε χειρόγραφο κείμενο. Πάω στην Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Αγριάς και της το δίνω...
- Θέλω να το εκδώσει το Λύκειο
- Θα το κάνει, μου λέει
Το εκδίδει και ανακοινώνω την έκδοση σε δίκτυο Φυσικών.
Παίρνουν τηλέφωνο από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ρόδο, Κόρινθο, Αθήνα, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Θεσ/κη, Κρήτη...
Η Διευθύντρια κρατούσε ονόματα και διευθύνσεις και έστελνε τα χειρόγραφα όπου
της λέγανε
..........
..........................
Μετά από κάποιες μέρες μπαίνω στο γραφείο της με όλο το θάρρος, γιατί ένιωθα
ότι με δεχότανε στην ψυχή της για όσα έκανα για το Σχολείο και ήξερε ότι την δεχόμουνα και εγώ σε αξία για την Διεύθυνση που ασκούσε.
- Πρέπει το βιβλίο μου να πάει στο Υπουργείο και στο Παιδαγωγικό. Τα παιδιά
διδάσκονται επιστημονικά λάθη που φτάνουν μέχρι και τη διαστροφή.
- Κάνε χαρτί να το διαβιβάσω στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και μετά θα πάρει
το δρόμο του το πράγμα, μου λέει η Διευθύντρια.
.............................
..................
Κάνω χαρτί και φεύγει το βιβλίο. Μετά από κάποιες μέρες παίρνουν τηλέφωνο την
Διευθύντρια από το Παιδαγωγικό
- Είμαι ο κ. Γ... από το Παιδαγωγικό. Ο κ. Μαχαίρας εκφράζει μια άποψη που άλλοι
χιλιάδες επιστήμονες στον κόσμο απορρίπτουν. Δε λέμε ότι δεν έχει δίκιο, αλλά αν η
φθίνουσα ταλάντωση είναι αυτό και αυτό και το άλλο...
- Είμαι Αγγλικής Φιλολογίας και δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Πάρτε σε λίγο που θα
έρθει ο κ. Μαχαίρας
...................
Μετά από μια ώρα κτυπά το τηλέφωνο.
Το σηκώνω
- Από το Παιδαγωγικό είμαι, ο κ. Γ... Την Διευθύντρια θέλω
- Είναι στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας του λέω
- Τον Υποδιευθυντή κ. Καμπλιώνη
- Μάλιστα... Περιμένετε μισό λεπτό να σας τον δώσω, του λέω
Φεύγω κάνω έναν κύκλο γιατί καταλάβαινα ότι κάτι παίζεται και ξαναπάω στο τηλέφωνο έχοντας ενημερώσει τον Υποδιευθυντή
- Παρακαλώ, λέω
- Ο κος Καμπλιώνης;
- Μάλιστα, λέω
(έρχεται ο κ. Καμπλιώνης από πάνω μου. Μου κάνει νεύμα «τι κάνεις ρε;»
Του κάνω νεύμα να με συγχωρήσει μέχρι να τους ξεσκεπάσω. Απέναντι μας ένας από τους
Μαθηματικούς του Σχολείου)

..........
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- Κύριε Υποδιευθυντά ο κος Μαχαίρας έχει εμμονές, αλλά όσα υποστηρίζει με τα
βιβλία του είναι μια άποψη, που εμείς δεν δεχόμαστε, γιατί είναι λανθασμένη.
- Που είναι το λάθος του κ. Μαχαίρα; λέω εγώ ως Υποδιευθυντής κ. Καμπλιώνης
- Στις φθίνουσες ταλαντώσεις... εκείνη η καμπύλη ... ως συνάρτηση ... είναι έτσι ...
και έτσι ... και έτσι ...
- Πάρτε την παράγωγο στην ακραία θέση και θα δείτε ότι μηδενίζεται.... και άμα
κάνετε εκείνο και εκείνο και το άλλο και λύσετε τη διαφορική χρησιμοποιώντας μιγάδες ώστε να γίνουν πιο εύκολα όλα θα καταλήξετε εκεί... και εκεί.. και εκεί...
Εξάλλου η ολοκλήρωση στην ισχύ θα δώσει εκείνο και εκείνο και το άλλο...
Επιτρέψτε μου να σας τονίσω ότι κάνετε λάθος...
Τα πράγματα είναι έτσι ...... και έτσι... Κάνετε λάθος κ. Γ...
Αντιθέτως πέστε μου αν υπάρχει κάτι λάθος σε αυτά που σας είπα εγώ για τις φθίνοουσες ταλαντώσεις;
- Όχι μου λέει ο κ. Γ...
(Πέφτει σιωπή και το τηλέφωνο ανοικτό)

Μετά από λίγο ακούω πάλι τη φωνή από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
- Κύριε Καμπλιώνη είστε ο Υποδιευθυντής;
- Μάλιστα, του λέω
- Τι ειδικότητα έχετε;
- Θεολόγος, του λέω
- Και που τα ξέρετε όλα αυτά για τις συναρτήσεις και τα ολοκληρώματα και τις φθίνουσες;
- Τα συζητάμε στο διάλειμμα. Είμαστε πολύ
δεμένος σύλλογος. Ό,τι μας βαραίνει τα λέμε
στο διάλειμμα μεταξύ μας
- Και σεις ως Θεολόγος τα μάθατε όλα αυτά
για τις φθίνουσες ταλαντώσεις στο διάλειμμα;
- Μάλιστα. Αν δεν σας κάλυψα ως Θεολόγος θέλετε να φωνάξω τον κ. Μαχαίρα που θα
είναι σίγουρα πιο κατατοπιστικός;
- ΟΧΙ!!! ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΟΝ κ. ΜΑΧΑΙΡΑ
(Ακούω μια φωνάρα μέσα από το τηλέφωνο που μου πήρε το αυτί. Παρά λίγο να μου σπάσει
το τύμπανο)

- Ίσως να μην σας κάλυψα ως Θεολόγος, του ξαναλέω, αλλά είναι δίπλα μου ένας
άλλος από τους Φυσικούς του Σχολείου. Να σας τον δώσω;
- ΟΧΙ!!! ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ...
Πέστε στην Διευθύντρια να με πάρει τηλέφωνο στο.... όταν γυρίσει... Κάτι πρέπει
να γίνει με αυτή την υπόθεση.
- Να γίνει, του λέω
Και έκλεισε η γραμμή όταν το αυτί μου κουδούνιζε από την τελευταία φωνάρα
..................
........
- Ρε συ, τρελός είσαι; μου λέει ο Υποδιευθυντής
- Αυτοί εκεί κάτω είναι χειρότεροι από μένα ρε Γιώργο. Πάνε να ξεφύγουν από τις
ευθύνες τους...
..................
.........
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Μετά από κανά δυο βδομάδες το ίδιο άτομο πήρε τηλέφωνο κάποιον από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για να του πει ότι ο Μαχαίρας δεν είναι καλός ως
καθηγητής και τον τσίγκλισε να αντιδράσουνε εναντίον μου...
.......
Α!!! Και κάτι άλλο που ξέχασα...
Το ίδιο άτομο , ο κ. Γ... του Παιδαγωγικού, πήρε τηλέφωνο τη Διευθύντρια και την
παρακάλεσε να του στείλει το βιβλίο μου στο σπίτι του και όχι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
- Μα έχετε ήδη δύο αντίτυπα, είπε η Διευθύντρια ...
Έχετε ένα αντίτυπο με απευθείας αποστολή σε σας ως Παιδαγωγικό και ένα μέσω
ΥΠΕΠΘ για να πάρετε θέση λόγω αντικειμένου, είπε η Διευθύντρια.
Τα έχετε λοιπόν και πρέπει να απαντήσετε επιστημονικά στο Υπουργείο κατ΄ αρχήν
και επομένως στον κ. Μαχαίρα
- Δεν ξέρω που πήγανε τα βιβλία του κ. Μαχαίρα ...
- Στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σας δεν καταχωρήθηκαν ως εισερχόμενα;
Ποιος τα χρεώθηκε ως ευθύνη; Είναι έγγραφα της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Μαγνησίας και του Υπουργείου... Πώς χάθηκαν;
- Δεν ξέρω ... Χάθηκαν.... Μπορείτε να μου στείλετε το βιβλίο του κ. Μαχαίρα,
αλλά στο σπίτι μου και όχι στο Παιδαγωγικό;
- Εκτός υπηρεσίας θα κοστίσει το γραμματόσημο σε κάποιον και δεν ξέρω αν αξίζει
να πληρώσει αυτός ο κάποιος γραμματόσημο...
.......
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Θρασύβουλος Μαχαίρας
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