ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
(Της Όλγας Κοτσελίδου)
Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του Αριστείδη
Λαμπρούλη. Ενός σπουδαίου Δημάρχου, ενός σπουδαίου ανθρώπου.
Ο Αριστείδης Λαμπρούλης με τίμησε με την εμπιστοσύνη του, με
τίμησε με την εκτίμησή του. ‘Όταν πρωτοήλθα στην Λάρισα,
τριάντα χρόνια πριν, δεν γνώριζα πολλά για την πόλη αυτή, και
είχα μάλλον αρνητική εντύπωση αφού την είχα συνδέσει με τις
υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι εντυπωσιάσθηκα γιατί είδα μία
σύγχρονη πόλη με ένα ευρύ δίκτυο πεζοδρόμων στο κέντρο,
βιολογικό καθαρισμό σε μια εποχή που ελάχιστες ελληνικές πόλεις
διέθεταν, πάρκα και πολύ πράσινο, καθώς και αξιόλογες δράσεις
πολιτισμού που θα ζήλευαν μεγαλύτερες πόλεις. Πολύ γρήγορα
αντιλήφθηκα ότι μόνο τυχαία δεν ήταν αυτή η εικόνα. Ο Δήμαρχος
της πόλης, ο Αριστείδης Λαμπρούλης, ένας οραματιστής Δήμαρχος
από μια γενιά Δημάρχων που ονειρεύονταν ένα καλύτερο μέλλον
για τις πόλεις τους, υλοποιούσε το όραμά του για μια σύγχρονη και
αξιοβίωτη πόλη. Θυμάμαι ότι ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς
τον είχε χαρακτηρίσει «Πρύτανη» των Δημάρχων. Δεν μπορούσα
να φαντασθώ, όμως, ότι ο χαρακτηρισμός αυτός ταίριαζε τόσο
πολύ με την πραγματικότητα.
Όταν, λοιπόν, μού παρέδωσε το φάκελο με τον ιδρυτικό νόμο των
Δ.Ε.Υ.Α., τον ν. 1069/80, τον Ιανουάριο του 1990 αντιλήφθηκα ότι
είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που απαιτούσε από μένα να βάλω
τα δυνατά μου για να σταθεί η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στα πόδια της και να
«μεγαλώσει» για να καλύψει όλη τη χώρα. Τότε δεν γνώριζα καλάκαλά τι είναι οι Δ.Ε.Υ.Α., αφού η Θεσσαλονίκη, ο τόπος καταγωγής
μου δεν είχε Δ.Ε.Υ.Α. Ο Αριστείδης Λαμπρούλης, όχι μόνο μ’ έκανε
να αντιληφθώ το νόημα της αναπτυξιακής προσπάθειας που
λέγεται Δ.Ε.Υ.Α., αλλά μού ενέπνευσε και την αγάπη για ένα χώρο
με πολλά προβλήματα, αλλά και με σημαντικότατο έργο στο χώρο
της κοινής ωφέλειας.
Ο Αριστείδης Λαμπρούλης με την οξύνοια, την πολιτική του οξυδέρκεια και το συλλογικό του πνεύμα αντιλήφθηκε ότι μόνο η

ένωση των δυνάμεων των Δ.Ε.Υ.Α. θα αποκτήσει τη δυναμική
εκείνη που θα επιτρέψει την προώθηση βιώσιμων λύσεων στα
προβλήματά τους. Έτσι δέκα χρόνια μετά από την ίδρυση των
πρώτων Δ.Ε.Υ.Α. στις αρχές της δεκαετίας του ’80, γεννήθηκε το
1989 η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που ένωσε τις Δ.Ε.Υ.Α. κάτω από μια κοινή
ομπρέλα και έγινε ένα δίκτυο πολιτικών, επιχειρήσεων και
ανθρώπων που εξελίχθηκε σε θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας
για ζητήματα ύδρευσης-αποχέτευσης. Από την πρώτη στιγμή της
λειτουργίας της ο Αριστείδης Λαμπρούλης, διεκδίκησε από την
Πολιτεία με θάρρος και κυρίως με τεκμηριωμένα επιχειρήματα την
επίλυση των προβλημάτων των Δ.Ε.Υ.Α. Επειδή δεν άντεχε την
αδικία και αγαπούσε τη δικαιοσύνη δεν μπορούσε να ανεχθεί την
άδικη σε βάρος των Δ.Ε.Υ.Α. θεσμική συμπεριφορά της Πολιτείας
που υποχρέωνε τους δημότες των πόλεων με ΔΕΥΑ να πληρώνουν
υψηλή συμμετοχή στα υψηλού προϋπολογισμού έργα ύδρευσηςαποχέτευσης, ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο με τις μεγάλες πόλεις
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακόμα, επειδή έβλεπε ότι το θεσμικό
πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. απαιτούσε διορθώσεις για να γίνει πιο
λειτουργικό και ευέλικτο πίεζε το Υπουργείο Εσωτερικών για την
αναθεώρησή του. Δεν θα ξεχάσω τις συχνές επισκέψεις μας στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προσπαθώντας να πείσει τους Υπουργούς
για το δίκαιο των θέσεών μας.
Ο Αριστείδης Λαμπρούλης νοιαζόταν για το περιβάλλον και κυρίως
για το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό. Όταν γυρνούσαμε από τις
επισκέψεις μας στην Αθήνα, παρατηρούσε πάντα την στάθμη της
Υλίκης και εξέφραζε την λύπη του βλέποντας χαμηλά την στάθμη
της. Θωρούσε ότι το περιβάλλον είναι ένας σημαντικός παράγοντας
βιώσιμης ανάπτυξης σε μια εποχή που η αειφορία δεν ήταν στο
επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και οι Δ.Ε.Υ.Α. οφείλουν πολλά στον Αριστείδη
Λαμπρούλη. Έβαλε τις βάσεις μιας σοβαρής αναπτυξιακής
προσπάθειας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η πριν από
δύο χρόνια θεσμική αναγνώριση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αποτελεί τη
δικαίωση των προσπαθειών του έστω και με μια αρκετά μεγάλη
καθυστέρηση.

Όλοι όσοι συνεργασθήκαμε μαζί του στο πλαίσιο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και
μοιρασθήκαμε αγωνίες, διαψεύσεις, αλλά και κατακτήσεις θα τον
θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση.
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