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Στο πλαίσιο της σχεδόν αποκλειστικής κατά την τελευταία 

δεκαετία απασχόλησής μου με το δύσκολο εγχείρημα της 

συμβολής στην αποκατάσταση της ακηδεμόνευτης κοινοτικής 

μας συνείδησης, μέσω συστηματικής σκιαγραφίας της 

προϊστορικής και ιστορικής πορείας του είδους μας homo 

sapiens, ενθαρρύνθηκα συχνά από το παράδειγμα των φίλων 

και συνεργατών μου της δεκαετίας του ’80 στη Λάρισα, με 

επικεφαλής έναν εμπνευσμένο και δημιουργικό μαχητικό 

δήμαρχο, τον Αριστείδη Λαμπρούλη.  

Παρά την πενιχρή ανταπόκριση των εκάστοτε κυβερνών-

των από την κεντρική πολιτική σκηνή στο κρίσιμο για την 

αξιοπρεπή εθνική μας επιβίωση πρόβλημα του στρατηγικού 

υδροενεργειακού σχεδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας, ο 

δήμαρχος Αριστείδης Λαμπρούλης συγκρότησε με τον συνά-

δελφο Τάσο Μπαρμπούτη μια δυναμική τεχνική ομάδα, για την 

αξιοποίηση των ενδογενών υδατικών πόρων της Θεσσαλίας.  

Με συγκίνηση θυμάμαι την ημερίδα που οργάνωσε το 

1982 για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων και της 

λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού, τις μελέτες που 

προκήρυξε στη συνέχεια για τα μείζονα θέματα της ύδρευσης 

και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Λάρισας 

και τις άοκνες δράσεις του για την εξασφάλιση της χρηματο-

δότησης και την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.  



Ζούμε στην εποχή του εγκλωβισμού σε δεσποτείες και 

δίνες μιας τεχνητής Παγγαίας και Πανθάλασσας, αγωνιούμε για 

την αναζήτηση διεξόδου, μέσω της χειραφέτησης ατόμων και 

κοινωνιών. Αρχικός κινητήριος μοχλός μας ήταν και παραμένει 

η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι διαθέτει εκ της δομής της τη 

σωτήρια, σε περιόδους ατομικισμού και παρακμής, κοινοτική 

συνείδηση.  

Το ήθος και τα έργα του δημάρχου Αριστείδη Λαμπρούλη 

και των συνεργατών του προσφέρουν σε όλους μας το 

παράδειγμα μιας ελληνικής περιφέρειας που θεμελίωσε έγκαιρα 

και συνεχίζει με τους διαδόχους του να αξιοποιεί τις 

αναπτυξιακές υποδομές της.  

Αγαπητέ Δήμαρχε Αριστείδη Λαμπρούλη, φίλε και συνά-

δελφε Τάσο Μπαρμπούτη, συνεργάτες και φίλοι της δεκαετίας 

του ’80. 

Ευγνώμων ως απλός πολίτης για τη σημαίνουσα προσφο-

ρά σας στα κοινοτικά δρώμενα, σας ευχαριστώ θερμά, 

Θ. Ξανθόπουλος 

19 Νοεμβρίου 2019      

 


