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ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ 

(Λίγα λόγια αποχαιρετισμού στο Χρήστο Λυμπερόπουλο) 
 Μέσα στην «παράξενη» και δύσκολη περίοδο που διανύουμε στη δίνη της 
υγειονομικής κρίσης, η σημερινή μέρα ξεκίνησε ακόμα πιο θλιβερά , όταν μάθαμε 
ότι «έφυγε» ξαφνικά ο μέχρι πρότινος συνάδελφος, ο φίλος και για χρόνια 
συνδικαλιστής στο Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. ο Χρήστος  ο Λυμπερόπουλος.  

 Ήταν μια αναπάντεχη απώλεια που μας στεναχώρησε όλους, γιατί ο 
Χρήστος ήταν ένας νέος άνθρωπος με ορμή, αισιοδοξία και διάθεση για ζωή. 
Μπορεί να είχε συνταξιοδοτηθεί εδώ και λίγο καιρό, αλλά δεν έπαψε ποτέ να 
ενδιαφέρεται, να συμμετέχει, να αγωνιά για τον Κλάδο και τους συναδέλφους. 
Άλλωστε μέσα  από το μετερίζι του συνδικαλισμού ,αφιέρωσε δυνάμεις και 
ενέργεια περνώντας από πολλές θέσεις στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, όπου μάλιστα για 
δύο θητείες (2008-2010 και 2010-2012) κατείχε τη θέση του Προέδρου. 

 Στη δράση του συνδικαλιστικού οργάνου ο Χρήστος είχε πάντα ενεργό 
ρόλο και δεν δίσταζε ποτέ να εκφράζει την θέση και την άποψή του με τον 
αυθορμητισμό και την παρορμητικότητα που τον διέκριναν πάντα. Αναπόφευκτα 
μέσα από τη δράση , την αντιπαράθεση, την ένταση που χαρακτηρίζει τον 
συνδικαλισμό, ζήσαμε μαζί και με τον Χρήστο και καλές και κακές στιγμές, όπως 
συμβαίνει στις καθημερινές μας σχέσεις με όλους τους ανθρώπους που 
βρισκόμαστε «κοντά», στο οικογενειακό, στο εργασιακό ή στο κοινωνικό μας 
περιβάλλον.  

 Δυστυχώς η χρονική στιγμή που «διάλεξε» ο Χρήστος να «μας αφήσει», 
εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν σε όλη τη χώρα, δεν μας 
επιτρέπει να τον «αποχαιρετήσουμε» από κοντά. Ούτε όμως θέλουμε να 
στείλουμε ένα ψυχρό τυπικό ψήφισμα του συνδικαλιστικού οργάνου. 

 Θέλουμε μόνο να  του πούμε απλά, πως σήμερα «όλοι μας, Χρήστο, στο 
Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, αλλά και οι συνάδελφοι  που σε γνώρισαν από κοντά, νοιώσαμε 
μια μεγάλη θλίψη, όταν μάθαμε για το χαμό σου». Και επειδή ξέρουμε πως ο 
πόνος των δικών σου ανθρώπων  είναι μεγάλος, θέλουμε να ξέρεις πως θα 
κάνουμε ότι μπορούμε, για να σταθούμε δίπλα τους σε τούτες τις δύσκολες ώρες. 

Καλό Ταξίδι Χρήστο, θα σε θυμόμαστε πάντα! 

Οι συνάδελφοί σου στο  Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε. 


