Αριστείδης Λαμπρούλης
(Του Δημοσθένη Ματάλα)*
Στα 20 χρόνια της αυτοδιοικητικής μου πορείας στον Δήμο Σπαρτιατών… πολλών ανθρώπων είδον άστεα και νόον έγνων…
Ανάμεσα τους κάποιοι ξεχώρισαν για τον χαρακτήρας τους, την
δραστηριότητα και την προσφορά τους στους συμπολίτες τους
μέσα από τον θεσμό που υπηρέτησαν με πάθος και αφοσίωση αλλά
και για τον σεβασμό τους στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μεταξύ
αυτών ξεχώρισα ένα διακεκριμένος πολιτικό-αυτοδιοικητικό άνδρα.
Τον αείμνηστο Δήμαρχο Λάρισας και πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ και της
ΕΔΕΥΑ Αριστείδη Λαμπρούλη.
Προσωπικά είχα την μεγάλη τύχη αλλά και την εξαιρετική τιμή να
συνεργασθώ μαζί του επί σειρά ετών στην ΕΔΕΥΑ κατά την διάρκεια
της δημαρχιακής μου θητείας στον Δήμο Σπαρτιατών και να
συνδεθώ με φιλία ιδιαίτερη. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να
γνωρίσω από κοντά τον άνδρα και να διακρίνω τις αρετές του.
Πράος και χαμογελαστός αλλά και δριμύς και αποφασιστικός οσάκις
οι περιστάσεις το απαιτούσαν, ήξερε να μάχεται σκληρά για το
καλώς νοούμενο συμφέρον των συμπολιτών του και της τοπικής
του κοινωνίας η οποία, αναγνωρίζοντας την πολυσήμαντη προσφορά του, τον εξέλεξε για 4 τετραετίες πρώτο πολίτη της.
Με τον Αριστείδη επικεφαλής σε εποχές αντίξοες και καιρούς
χαλεπούς έδωσαν οι ελληνικές ΔΕΥΑ την δύσκολη μάχη για την
εξασφάλιση των υδατικών πόρων και την επεξεργασία των λυμάτων
της αποχέτευσης, προσφέροντας πολύτιμες περιβαλλοντολογικές
υπηρεσίες στην Χώρα μας.
Σ’ όλους τούτους τους αγώνες ο Αριστείδης ήταν πάντοτε παρών
και μπροστάρης. Άξιος εκπρόσωπος της όμορφης Λάρισας και
σθεναρός και διαπρύσιος κήρυκας των δικαιωμάτων του λαού της.
Ηταν αυτός που πρωταγωνίστησε στην δημιουργία της ΕΔΕΥΑ και
στο σκληρό αγώνα για να υπαχθούν οι ΔΕΥΑ στον ν.1069/80.
Κι’ ακόμη ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του χαρακτήρα και
της νοοτροπίας του Λαμπρούλη που τον έκανε να ξεχωρίζει από

άλλους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν στο Δ.Σ της
ΕΔΕΥΑ ήταν η ικανότητα του να αναδεικνύει εκείνα που μας
ένωναν, παραμερίζοντας και αφήνοντας στην άκρη τα όσα μας
χώριζαν, χωρίς ποτέ να παρεκκλίνει από τις ιδεολογικές του
πεποιθήσεις και τα δημοκρατικά του πιστεύω. Θυμάμαι όταν τον
πρωτογνώρισα σε μια συνέλευση της ΕΔΕΥΑ το 1987 και παρότι
στην αρχή, γνωρίζοντας την ιδεολογική του τοποθέτηση και
ασφαλώς και εκείνος την δική μου, ήμουν επιφυλακτικός απέναντι
του, δεν χρειάστηκαν παρά λίγα λεπτά συνομιλίας μαζί του για να
πεισθώ πως είχα να κάνω με έναν άνθρωπο που πριν και πάνω από
όλα έβαζε το καλώς νοούμενο συμφέρον του αυτοδιοικητικού
οργάνου του οποίου ηγείτο και το οποίο εκπροσωπούσε.
Και αυτή μου η πεποίθηση ποτέ δεν διαψεύσθηκε όλα τα χρόνια
που ακολούθησαν (και ήταν πολλά), της κοινής αυτοδιοικητικής μας
πορείας.
Ο Αριστείδης Λαμπρούλης δυστυχώς «έφυγε» αφήνοντας ένα
τεράστιο κενό στην οικογενειά του, στην πόλη του, πού αναμόρφωσε, καθώς και στην Αυτοδιοίκηση, πού αγάπησε και υπηρέτησε
με πίστη, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια.
Σ’ εμένα αλλά και σ’ ένα ολόκληρο κόσμο πού τον γνώρισε και τον
αγάπησε, ιδιαίτερα όμως στους συμπολίτες του πού τον εμπιστεύθηκαν, εκλέγοντας τον για σειρά ετών Δήμαρχο Λάρισας, ο
Αριστείδης Λαμπρούλης μας λείπει. Προσωπικά και δεν είμαι ο
μόνος, θεωρώ τον βίο και την αυτοδιοικητική του πορεία, απολύτως
άξια προς μίμηση από τους μεταγενέστερους γι’ αυτό, αποτίωντας
τον οφειλόμενο φόρο τιμής στον εκλεκτό συνάδελφο, τον πολύτιμο
συμμαχητή και τον καλό φίλο, διατηρώ και θα διατηρώ την μνήμη
του αγαθή και άσβεστη.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΜΑΤΑΛΑΣ
*Δικηγόρος-πρώην Δήμαρχος Σπαρτιατών
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ : Διαβάζοντας το αφιέρωμα στην μνήμη του
Δημάρχου Λάρισας και προέδρου της ΕΔΕΥΑ Αριστείδη Λαμπρούλη
αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη να συγχαρώ και να σφίξω έστω
και εκ του μακρόθεν το χέρι, όσων είχαν την πρωτοβουλία να

αναφερθούν στα έργα, την πολιτεία και την αξιομνημόνευτη
δραστηριότητα ενός άνδρα που αποδείχτηκε αντάξιος των
προσδοκιών των συμπολιτών του. Κάτι που στις μέρες μας σπανίζει.
Δ.Α.Μ

