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«Κανείς δεν δυσφημίστηκε με λόγια εκτός αν ήταν τα δικά του» (Όσκαρ Ουάιλντ)

Αθώους κήρυξε το Ι΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (αρ. αποφ. 42108/10.6.2011) τους
δύο συναδέλφους καθηγητές ξένων γλωσσών που δικάζονταν, η πρώτη για ψευδορκία και
δυσφήμιση ανωνύμου εταιρείας και ο δεύτερος ως ηθικός αυτουργός, ύστερα από μήνυση
του «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ Α.Ε.» που δραστηριοποιείται με το σύστημα
δικαιόχρησης (franchise), ως «ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΧΟΝ».

Σύμφωνα με την εργοδότρια εταιρεία τα αδικήματα διαπράχτηκαν δήθεν κατά τη
διαδικασία συζήτησης αγωγής (12.2.2007) του δεύτερου κατηγορουμένου με την οποία
διεκδικούσε δεδουλευμένες αποδοχές (μισθούς, δώρα εορτών, επιδόματα). Η μετέπειτα
απόφαση 86/2011 του Εφετείου Αθηνών δικαίωσε πανηγυρικά τον εργαζόμενο. Επιπλέον,
το ΙΚΑ είχε ήδη δικαιώσει το συνάδελφο (2006) που είχε καταγγείλει την ΑΧΟΝ Α.Ε. για
ανασφάλιστη εργασία.

Για το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΧΟΝ τα λόγια της μάρτυρος του καταγγέλλοντος:
«Ζητούσε και τους μισθούς. Παίρναμε έναντι του ποσού και υπογράφαμε ότι πληρωθήκαμε.
Η απάντηση ήταν εάν ήθελε να μείνει αλλιώς να φύγει ο ενάγων. Έλεγε να κάνει υπομονή.
Αυτή ήταν η απάντηση της εναγόμενης. Αμφισβήτησε τα επιδόματα. Πηγαίναμε και
ζητιανεύαμε τους μισθούς μας. Πολλές φορές μας έβριζαν και μας εξευτέλιζα», αποτελούν
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ψεύδη και συκοφαντίες. Ωστόσο, λέξη προς λέξη έλαμψε η γυμνή αλήθεια των παραπάνω
λόγων στη δίκη που συνεχίστηκε μετά από διακοπή (1/6/2011) και παρά τις παρελκυστικές
και προκλητικές μεθοδεύσεις των συνηγόρων των μηνυτών να γίνει η ακροαματική
διαδικασία χωρίς την παρουσία του εργοδότη.

Καταπέλτη για την εργοδοσία αποτέλεσαν τόσο οι απολογίες των κατηγορουμένων, όσο
και οι δύο μαρτυρίες της πρώην Διευθύντριας Πληροφορικής, που από μάρτυρας της
εργοδοσίας (χωρίς να ερωτηθεί) μετατράπηκε σε μάρτυρας υπεράσπισης και της πρώην
Υπεύθυνης Εκπαίδευσης και Διευθύντριας Γερμανικών. Και οι δύο παραδέχτηκαν ότι στο
παρελθόν αναγκάστηκαν να δώσουν ψευδείς ένορκες καταθέσεις κάτω από την απειλή της
απόλυσης και όταν αρνήθηκαν απολύθηκαν. Στη δικαστική αίθουσα, όπου έπεσαν οι μάσκες
και αποκαλύφθηκε το αποκρουστικό πρόσωπο και οι μεθοδεύσεις της περί ου ο λόγος
«εκπαιδευτικής» εταιρείας franchise, οι κατηγορούμενοι μετατράπηκαν σε κατήγορους και
δεν δίστασαν απέναντι στις προσπάθειες εκφοβισμού των μαρτύρων (συνεχής επίκληση,
από την πολιτική αγωγή, για καταγραφή στα πρακτικά των λεγομένων τους) να πουν την
αλήθεια.

To ειδυλλιακό εργασιακό περιβάλλον που πάσχισε να παρουσιάσει ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΑΧΟΝ, σημερινός πρόεδρος του Συνδέσμου Franchise της
Ελλάδος κ. Πέτρος Πετρίδης, «ο άνθρωπος που διδάσκει ελληνικά στους κινέζους και στους
άραβες» (business stories, Πρώτο Θέμα 3/2/2008), που κατ΄ άλλους «κατόρθωσε να κάνει
ένα πολύ μεγάλο δίκτυο στην Ελλάδα, αλλά να μάθει ξένες γλώσσες στην Αίγυπτο και
πόσες άλλες χώρες και να μεταδώσουμε φιλοσοφία και πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου και
άλλες εποχές» (βλέπε: Τελετή απονομής βραβείων Franchise, 28/1/2009), δεν έπεισε ούτε
τους δικαστές, ούτε τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τη δίκη. Σε αντίθεση με όσα
αναφέρει η από 9/5/2007 έγκληση του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΧΟΝ κατά των συναδέλφων
μας, αποκαλύφθηκε πλήρως από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν και από τις καταθέσεις η
απάνθρωπη και ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ συμπεριφορά της εταιρείας, μη σεβόμενη έστω και κατ'
ελάχιστο τα δικαιώματα των εργαζομένων της.

Βατερλό για την εργοδοσία και την πολιτική αγωγή που παρουσίασαν μια «πολυεθνική
εταιρεία» χωρίς ασφαλισμένους εργαζόμενους (1999-2004), με διευθυντές σπουδών
διδασκομένων ξένων γλωσσών ως ελεύθερους επαγγελματίες και αμειβόμενους «κατ'
αποκοπή» και αργότερα, να αποδίδει ευθύνη (!) στις δύο μάρτυρες για το γεγονός ότι η
εργοδοσία τις ασφάλιζε, από τέλος 2004 μέχρι και την απόλυσή τους, για πολύ μικρότερα
ποσά. Η μηνύτρια εταιρεία, πέραν των απαξιωτικών χαρακτηρισμών προς τους
κατηγορούμενους και τους μάρτυρες, ζήτησε να μην ληφθεί υπόψη η σημασία του όρου
«εξευτελίζω» ως μείωση της αξιοπρέπειας, σύμφωνα με τα λεξικά των Δ. Δημητράκου και
Γ. Μπαμπινιώτη, αλλά η «τρέχουσα» σημασία της λέξης και διαμαρτυρήθηκαν για τους
«Μπαμπινιώτηδες» που έφεραν οι κατηγορούμενοι! Διατύπωσε δε την άποψη, ότι η υπόθεση
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θα πρέπει να διδάσκεται στους φοιτητές της νομικής σχολής σαν παράδειγμα
μεταστροφής των μαρτύρων που ενόσω είναι σε επαγγελματική εξάρτηση με την εργοδοσία
(και εκβιασμό θα προσθέταμε εμείς) τάσσονται υπέρ της και όταν απολύονται στρέφονται
εναντίον της (λένε την αλήθεια θα προσθέταμε εμείς).

Επιπλέον, η ακροαματική διαδικασία ανέδειξε το ζήτημα της απουσίας ελεγκτικών
μηχανισμών και της ανεξέλεγκτης αδειοδότησης των κέντρων ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα
των εταιρειών franchise. Αποκαλύφθηκε ότι στις 15/5/2009 αρμόδιο γραφείο του
Υπουργείου Παιδείας σφράγισε τη λειτουργία του Φροντιστηρίου του Διεθνούς Δικτύου
ΑΧΟΝ γιατί λειτουργούσε χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, τότε που σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς της «η εταιρεία σταμάτησε να παρέχει μαθήματα ξένων γλωσσών και
επικεντρώθηκε περισσότερο από ό,τι στα παρελθόντα έτη στην ανάπτυξή της μέσω της
μεθόδου της δικαιόχρησης (franchising) και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος
που παρέχει στους Δικαιοδόχους, ώστε έπαυσε να απασχολεί πλέον καθηγητές.»

Η σειρά μηνύσεων που έχει υποβάλει το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΧΟΝ κατά
εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών φέρνει στο προσκήνιο «καινούργιες ιδέες», «νέες αξίες»
επιχειρηματικών συμφερόντων, ξένες προς τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.
Διαμηνύουμε ότι η στρατηγική εκφοβισμού και η ποινικοποίηση εργατικών διεκδικήσεων δεν
έκαμψαν και δεν θα κάμψουν τους εκπαιδευτικούς.

Εμείς ως εκπαιδευτικοί θα επιμείνουμε στη μαζικοποίηση του Συλλόγου μας, με όπλο την
αλληλεγγύη, θα αγωνιστούμε να προστατέψουμε την αξιοπρέπειά μας, το εκπαιδευτικό μας
έργο και να επιβάλουμε τα δίκαια αιτήματά μας.
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