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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Διαπιστώθηκε ότι η παροχή των πηγών Μάτι Τιρνάβου στην Λυγαριά Τιρνάβου 

μηδενίσθηκε και ότι έχει περιορισθεί σημαντικά η λίμνη Αργυροπουλίου, λόγω της 

συνεχιζόμενης ανομβρίας.  

Για να αποφευχθεί η παραπέρα υποβάθμιση της λίμνης και ο κίνδυνος οικολο-γικής 

καταστροφής της, η  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας δια της αρμόδιας υπηρεσίας 

(ΔΕΒΥΠ), πρότεινε να ληφθούν διάφορα μέτρα σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Μάτι 

Τιρνάβου, τον Δήμο Τιρνάβου και τοπικούς φορείς του Αργυροπουλίου.  

Για την άμεση και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων αυτών, πραγματο-

ποιήθηκαν στο Δημαρχείο Τιρνάβου δύο συσκέψεις (3 & 4 Αυγούστου) με 

πρωτοβουλία του Νομάρχη Λάρισας, στις οποίες παραβρέθηκαν ο αρμόδιος 

αντινομάρχης Κων. Δεσπόπουλος, ο δήμαρχος Τιρνάβου Αθ. Νασίκας με μέλη του 

Δ.Σ., υπηρεσιακοί παράγοντες κ.α., έγινε  ενημέρωση για την κατάσταση της λίμνης 

και εκτιμήθηκε ότι με ορισμένες άμεσες παρεμβάσεις, η λίμνη μπορεί να συντηρηθεί 

εάν ενισχυθεί με νερό γεωτρήσεων και δεν θα κινδυνεύσει η πανίδα της.  

Για να γίνει αυτό δυνατό αποφασίσθηκε να παραχωρηθεί προσωρινά στον Δήμο 

Τιρνάβου η κρατική γεώτρηση SR117 και με δαπάνες και την μέριμνα του Δήμου να 

εξοπλισθεί με υποβρύχιο ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα, ώστε στη συνέχεια να 

ενισχύει με νερό την λίμνη, ταυτόχρονα με την γεώτρηση Γ9 του ΤΟΕΒ Μάτι Τιρνάβου. 



Επίσης εξετάσθηκαν και αποφασίσθηκαν μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις, όπως η 

οριστική παραχώρηση και ο εξοπλισμός της κρατικής γεώτρησης SR117 και η ανόρυξη 

νέας γεώτρησης - με δαπάνες της Νομαρχίας - κοντά στο δίκτυο του ΤΟΕΒ. Με την 

νέα αυτή γεώτρηση - που ήδη δημοπρατήθηκε - θα αποδεσμευθεί η γεώτρηση Γ9 από 

τον ΤΟΕΒ και θα παραχωρηθεί στον Δήμο Τιρνάβου προκειμένου να ενισχύει με νερό 

την λίμνη. 

Με τις παρεμβάσεις αυτές, με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και 

την υλοποίηση των έργων που θα προταθούν από την μελέτη που ανέθεσε ο Δήμος 

Τιρνάβου για την αξιοποίηση της λίμνης, εκτιμάται ότι στο μέλλον θα αντιμετωπισθεί 

οριστικά ο κίνδυνος εξαφάνισης της λίμνης.   

   

 
 

 

 

 
 


