
 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 

 

 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/6 Ο Α. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  

ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  

(ώρα 11.00, Δικαστήρια Ευελπίδων, κτίριο 8)  

 

 

Δεν έχει τέλος, δύο χρόνια μετά το λουκέτο στον όμιλο ΛΥΜΠΕΡΗ, η περιπέτεια των υπό 

ομηρία συναδέλφων, καθώς την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 έχει οριστεί, μετά από δύο 

προσχηματικές αναβολές της ιδιοκτησίας,  η νέα μάχη του  δικαστικού αγώνα τους και 

συγκεκριμένα η εκδίκαση της αγωγής τους για την μη καταβολή των νόμιμων και 

οφειλόμενων δεδουλευμένων τους. Την ίδια ημέρα έχει οριστεί και η εκδίκαση της 

αγωγής του ΕΤΑΠ ΜΜΕ κατά της LIBERIS PUBLICATIONS για την οφειλή 

ασφαλιστικών εισφορών πλέον των  5.000.000 €. 
   
Θυμίζουμε ότι οι 200 περίπου εργαζόμενοι της «LIBERIS PUBLICATIONS», από τον 

Ιούλιο του 2012, βρίσκονται κυριολεκτικά στο δρόμο, απολυμένοι χωρίς αποζημίωση, με 

οφειλόμενες αποδοχές 800.000 και πλέον €.  Η συνέχεια στο «σήριαλ» των καταχρηστικών 

μεθοδεύσεων της ιδιοκτησίας ήταν η  με αδιαφανείς διαδικασίες - μεταφορά των τεσσάρων 

πιο εμπορικών τίτλων της εταιρείας, στον έλεγχο της νεοσυσταθείσας εκδοτικής εταιρείας 

«ALPHA EDITIONS A.E.», συμφερόντων Δημ. Κοντομηνά και Θεοχ. Φιλιππόπουλου.  
 

Η ΕΣΠΗΤ, παρούσα  στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων από την πρώτη στιγμή τόσο 

συνδικαλιστικά όσο  και νομικά (κατασχέσεις-προσφυγές-αγωγές κ.λπ),  και με  δεδομένο ότι 

δεν αποδεχόμαστε κανένα τετελεσμένο, καμία συνθήκη εις βάρος των δικαιωμάτων των 

δοκιμαζόμενων συναδέλφων μας, 
 

 Καλεί όλους τους υπό ομηρία συναδέλφους, πρώην εργαζομένους των εκδόσεων 

ΛΥΜΠΕΡΗ  να δώσουν το παρών με πνεύμα επιφυλακής και αγωνιστικής 

ετοιμότητας στη συγκέντρωση-παράσταση διαμαρτυρίας που θα 

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 στα Δικαστήρια της 

Πρώην Σχολής Ευελπίδων (κτίριο 8)  όπου και θα εκδικαστούν οι αγωγές κατά 

της «LIBERIS PUBLICATIONS»  

 στέκεται αλληλέγγυο στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συναδέλφων μας. μέχρι την 

τελική τους δικαίωση και την καθ’ ολοκληρία απόδοση των οφειλόμενων 

δεδουλευμένων και όλων των νόμιμων αποζημιώσεων 

 δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει τις όποιες νέες προκλήσεις της εργοδοσίας με σθεναρή 

και δυναμική αντίδραση τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε νομικό επίπεδο.  

 

Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ 

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

Θέμης Κ. Μπερεδήμας                                                  Θανάσης Αλατάς 

 


