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(Του Πάρι Κουκουλόπουλου) 

 
Γνώρισα τον Αριστείδη Λαμπρούλη το Μάιο του 1991 στη ΓΣ της ΕΔΕΥΑ στην 
Κρήτη με θέματα τον απολογισμό της Ένωσης στα δυο χρόνια λειτουργίας 
της και την εκλογή νέου ΔΣ.  
Τα επόμενα 4 χρόνια ως εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΑ με τον Αριστείδη 
και πάλι πρόεδρο είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του και να τον γνωρίσω 
καλύτερα.  
Ο Αριστείδης Λαμπρούλης είχε το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει την ηρεμία με 
τη μαχητικότητα και το ρεαλισμό με το όραμα με υπόβαθρο την πολιτική του 
συγκρότηση, τη βαθιά γνώση των θεμάτων και την οργανωτική του 
ικανότητα.  
Στις κορυφαίες πράξεις που ανέδειξαν το αυτοδιοικητικό ανάστημα του 
ανδρός συγκαταλέγονται  η ένταξη της ΔΕΥΑ Λάρισας στο Νόμο 1069/80 , 
παρά την αντίθετη θέση της τότε αντιπολίτευσης και ειδικότερα του ΚΚΕ και ο 
πρωταγωνιστικός του ρόλος στη δημιουργία της ΕΔΕΥΑ.  
Δυο γενναίες πρωτοβουλίες που δικαιώθηκαν πανηγυρικά στην πράξη και 
κατατάσσουν τον Αριστείδη Λαμπρούλη στις κορυφαίες προσωπικότητες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. 
Οι υποδομές της ΔΕΥΑΛ όχι μόνο βελτίωσαν ριζικά την ποιότητα ζωής των 
Λαρισαίων, αλλά αποτέλεσαν και αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο 
του μητροπολιτικού χαρακτήρα της σύγχρονης Λάρισας. Η αδιάλειπτη 
14χρονη θητεία του στο τιμόνι του Δήμου Λαρισαίων ήταν η έμπρακτη 
αναγνώριση ενός έργου με τη ΔΕΥΑΛ στο επίκεντρο. 
Η δημιουργία της ΕΔΕΥΑ είναι το ίδιο δικαιωμένη, καθώς οι ΔΕΥΑ 
πρωταγωνιστούν στην αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων από την 
ίδρυση τους μέχρι σήμερα βελτιώνοντας ριζικά την ποιότητα ζωής και το 
περιβάλλον σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ο κομβικός ρόλος των ΔΕΥΑ 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και το περιβάλλον οφείλεται εν πολλοίς στη 
δημιουργία της ΕΔΕΥΑ και τις καίριες παρεμβάσεις της. 
Σε αυτό το ζήτημα έχω να πω περισσότερα ως μέλος του ΔΣ της Ένωσης την 
περίοδο 1991-99 και παρακολουθώντας τη δράση της μέχρι και σήμερα. 
Οι δυο μείζονες στόχοι της Ένωσης από την ίδρυση της ήταν η εξασφάλιση 
χρηματοδοτικών εργαλείων και η απαλλαγή των πρώτων ΔΕΥΑ από το 
ασήκωτο και άδικο βάρος των δανείων της δεκαετίας του 1980 και ο 
Πρόεδρος δεν επέτρεπε παρεκκλίσεις στο ΔΣ και τις Συνελεύσεις. 
Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ δημιουργήθηκε το Ταμείο Συνοχής και όταν 
πρότεινα στο ΔΣ να κατευθυνθούμε προς τα εκεί αντί των ΠΕΠ, ο Αριστείδης 
Λαμπρούλης δεν δίστασε ούτε στιγμή. Οργάνωσε τους φακέλους, τις 
παραστάσεις και την ενημέρωση όλων των ΔΕΥΑ με άψογο τρόπο. 
Η συνέχεια είναι γνωστή, καθώς η προνομιακή συμμετοχή των ΔΕΥΑ στο 
Ταμείο Συνοχής άλλαξε ριζικά το πλαίσιο χρηματοδότησης τους και παράλ-



 

 

ληλα ενίσχυσε αποφασιστικά την αυτοτέλεια της Τοπικης Αυτοδιοίκησης. 
Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πως αυτή η πολυσήμαντη εξέλιξη 
φέρει τη σφραγίδα της κοινής και συντονισμένης δράσης της Ένωσης το 
1993-94.  
Εξίσου σημαντική υπήρξε η δράση της ΕΔΕΥΑ στο ζήτημα των υπέρογκων 
δανείων των πρώτων ΔΕΥΑ  με πολλές αξιοσημείωτες επιτυχίες και τελικό 
σταθμό την απόφαση της ΚΕΔΚΕ να σταθεί αλληλέγγυα στο θέμα αυτό το 
2000 όταν ο Αριστείδης Λαμπρούλης είχε δυστυχώς φύγει από τη ζωή… 
Ο Αριστειδης Λαμπρούλης αυτοδίκαια κατατάσσεται στις κορυφαίες προσωπι-
κότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα όπως σημειώθηκε πιο πάνω και 
στη δική μου θεώρηση ανήκει σε μια ευάριθμη ομάδα δημάρχων που υπήρξαν 
πρόδρομοι της Αυτοδιοίκησης που μεγαλούργησε τα επόμενα χρόνια στην 
πατρίδα μας με την πεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα όχι 
μόνο για τους δημότες μας, αλλά και για τη χώρα συνολικά.  
Συγχαρητήρια σε όσους είχαν την πρωτοβουλία τιμής στη μνήμη του 
Αριστείδη Λαμπρούλη, καθώς η ΕΔΕΥΑ συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ζωής, 
γιατί όταν ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε φτάνουμε ασφαλέστερα, γρηγορό-
τερα και καλύτερα σε νέους προορισμούς.  


