
Αριστείδης Λαμπρούλης 

(Του Δημήτρη Αρχοντή) 

Γνώρισα τον  Αριστείδη Λαμπρούλη την περίοδο που και οι 

δύο μας αναλάβαμε την θέση των Δημάρχων Καρδίτσας και 

Λάρισας αντίστοιχα, από τις αρχές του 1982.  

Την περίοδο εκείνη, την ΤΑ απασχολεί ένα πολύ μεγάλο 

πρόβλημα, που είναι τα δίκτυα αποχέτευσης των υγρών από-

βλήτων των πόλεων και οι εγκαταστάσεις για την επεξεργασία 

τους.  

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ψηφίστηκε ο Ν 

1069/80 που προέβλεπε τη σύσταση δημοτικών επιχειρήσεων 

ύδρευσης - αποχέτευσης για τους υπολοίπους πλην Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης Δήμους της χώρας και επιχορήγηση τους 

μέχρι το 35% του κόστους των έργων που θα κατασκεύαζαν. 

Παρά το χαμηλό ποσοστό της επιχορήγησης των έργων οι 

μεγάλοι Δήμοι της χώρας πλην της Πάτρας, που το πλήρωσε 

με μεγάλη καθυστέρηση στην κατασκευή των αναγκαίων 

έργων, προχώρησαν στη σύσταση των Δ.Ε.Υ.Α. Αυτές πέραν 

των οικονομικών δυσκολιών είχαν να αντιμετωπίσουν και ένα 

άλλο σημαντικό πρόβλημα. Την παντελή σχεδόν έλλειψη των 

αναγκαίων εμπειριών γι’ αυτής της κλίμακας έργων και της 

τεχνογνωσίας για τις εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρι-

σμών. Οι πιεστικές ανάγκες επίλυσης των προβλημάτων 

έβαλαν φωτιά στους πρωτοπόρους της εποχής Δήμους .  

Τρέχαμε ανατολική και δυτική Ευρώπη να δούμε οι ίδιοι οι 

Δήμαρχοι τα συστήματα επεξεργασίας των λυμάτων. Τέθηκε 

επί τάπητος το ζήτημα της συνεργασίας και -της ανταλλαγής 

εμπειριών μεταξύ των ΔΕΥΑ και συνένωσης των δυνάμεών 

τους. Ο Αριστείδης Λαμπρούλης ανέλαβε πρωτοβουλία για το 

συντονισμό μας. Οι Δήμαρχοι οι προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ που 

μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας απείχαν των 

διεργασιών για κοινή δράση στο χώρο της ΤΑ γενικα και στο 



χώρο των ΔΕΥΑ. Βρήκε γρήγορα ένα καλό σύμμαχο. Τον 

Δήμαρχο της Χαλκίδας.... Έγιναν συσκέψεις και αποφασίσαμε 

να ζητήσουμε με νομοθετική ρύθμιση σύσταση Ένωσης ΔΕΥΑ 

σε πανελλαδικό επίπεδο. Η Κυβέρνηση απέφευγε να 

δώσει λύση. Σε μια σύσκεψη στη Λάρισα βρεθήκαμε σε αδιέ-

ξοδο. Τότε ο υπογράφων «έρριξε» την ιδέα για την δημιουργία 

ενός συντονιστικού οργάνου των ΔΕΥΑ, με μορφή Σωματείου 

(ΕΔΕΥΑ), το οποίο απαιτούσε τον (ελάχιστο) αριθμό 21 

μελών. Η πρόταση υιοθετήθηκε αμέσως με πρώτο τον  

Αριστείδη Λαμπρούλη. Δείγμα οξυδέρκειας και γρήγορης 

λήψης αποφάσεων. Η απόφαση της σύσκεψης υλοποιήθηκε 

και έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ΕΔΕΥΑ ζει και 

βασιλεύει !  

Κοινοί επίσης υπήρξαν οι αγώνες μας για τα μεγάλα θέματα 

της Θεσσαλίας καθ’ όλη την δεκαετία του 1980 αλλά και 

αργότερα, ιδιαίτερα για το μεγάλο θέμα των υδάτων, που 

λόγω των τεράστιων αναγκών της Θεσσαλίας κυρίως σε 

αρδευτικό νερό, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά (εκτρο-

πή) υδάτων από τον Αχελώο, μια ακόμη προσπάθεια στην 

οποία ο Αριστείδης Λαμπρούλης ηγήθηκε όλα αυτά τα χρόνια 

(ως πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής).  

Συνοπτικά, με τους αγώνες του και την προσωπικότητα του 

ενέπνευσε τις νεότερες γενιές των αυτοδιοικητικών στελεχών 

σε κοινούς αγώνες για τα μεγάλα θέματα στον τόπο μας.  

 

 

 

 

 

 


