
Tο LIFE-Stymfalia υλοποιεί τις σημαντικότερες διαχειριστικές δράσεις και 

παρεμβάσεις από τις οποίες αναμένεται να εξαχθούν πολύτιμα στοιχεία στο  τέλος του 

προγράμματος. Η ομάδα του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 

LIFE-Stymfalia, σύμπραξη της Τράπεζας Πειραιώς με τον Δήμο Σικυωνίων, το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), την ΟικοΜ ΕΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και 

το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ενώνει τις 

δυνάμεις της για να υλοποιηθούν οι δράσεις διαχείρισης του καλαμιώνα και αξιοποίησης 

της βιομάζας, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με επιτυχία το Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας. 
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01 Δήμος 
Σικυωνίων

Ερευνητική κοπή καλαμιώνα
Με τη συνεργασία του Δήμου Σικυωνίων, τη θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την έγκριση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ξεκίνησαν την 20η Σεπτεμβρίου οι εργασίες της δεύτερης ερευνητικής κοπής για τη διαχείριση του καλαμιώνα της 
Στυμφαλίας. Η κοπή ολοκληρώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2016 και ακολούθησαν οι εργασίες περισυλλογής του κομμένου καλαμιού από τη λίμνη 
και μεταφοράς του στον αγρό απόθεσης. 
Το πρόγραμμα κοπής κάλυψε συνολικά σχεδόν 70 στρέμματα καλαμιώνα στα υπάρχοντα κανάλια της λίμνης. Η σχεδόν πλήρης αποξήρανση της 
λίμνης κατά την περίοδο των εργασιών κοπής καταπόνησε τα μηχανήματα, προκαλώντας συχνές βλάβες που καθυστέρησαν συνολικά το 
πρόγραμμα.  Σε όλο αυτό το διάστημα παρόντες ήταν η Τοπική Μονάδα Διαχείρισης, υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς και οι ειδικοί 
επιστήμονες και ορνιθολόγοι του προγράμματος. Επιπλέον, οι χειριστές του ειδικού πλωτού και χερσαίου μηχανήματος, που είναι  κάτοικοι της 
Στυμφαλίας, εργάστηκαν καθημερινά για τον καθαρισμό των καναλιών της προστατευόμενης περιοχής. 
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι  οι ορνιθολογικές καταγραφές έδειξαν ότι το 2016 υπήρξε μια κακή χρονιά για τα αναπαραγόμενα 
υδρόβια είδη, λόγω της ανομβρίας και της χαμηλής στάθμης της λίμνης, η οποία κατέληξε σε σχεδόν πλήρη αποξήρανση, επηρεάζοντας 
αρνητικά σχεδόν όλα τα αναπαραγόμενα είδη, τα οποία εκτέθηκαν στη θήρευση από χερσαία θηλαστικά (αγριογούρουνα, τσακάλια, 
αλεπούδες). Εκτιμάται ότι το εξελισσόμενο πρόγραμμα κοπής καλαμιώνα, εφόσον συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα καταφέρει να αναστρέψει  την 
αρνητική αυτή κατάσταση.
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To LIFE-Stymfalia υποδέχεται το 2017 με σημαντικές δράσεις για την αποκατάσταση 
της λίμνης Στυμφαλίας

Στον δρόμο της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχήςΕγκατάσταση υδρολογικής σταδίαςΤο πρώτο βήμα για τη διαχείριση της στάθμης του νερού της λίμνης επιτεύχθηκε με τη τοποθέτηση 
υδρολογικής σταδίας, συνολικού ύψους 3 μέτρων στο βαθύτερο σημείο της λίμνης. Με τον τρόπο αυτό, οι επιστήμονες του προγράμματος θα μπορούν να καταγράφουν το ύψος της στάθμης 
όλο το έτος. Τα δεδομένα αυτά θα δώσουν µια εμπεριστατωμένη εικόνα της κατάστασης των υδάτων της 
λίμνης, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά βυθομέτρηση της λίμνης για τις ανάγκες του Προγράμματος LIFE.Το επόμενο διάστημα στόχος είναι να επιτευχθεί η διαχείριση της στάθμης της λίμνης με δύο πρόσθετα 
τεχνικά έργα μικρής κλίμακας: ένα για  τον έλεγχο των εισροών νερού και ένα για τη ρύθμιση των εκροών. 
Συγχρόνως, θα πραγματοποιηθούν εκβαθύνσεις για τη δημιουργία 5 μικρών υδατοσυλλογών (ponds) και θα 
κατασκευαστούν 3 νησίδες για την δημιουργία θέσεων φωλιάσματος της ορνιθοπανίδας. Η διαχείριση της 
στάθμης, σε συνδυασμό με την ορθολογική χρήση του νερού θα εξασφαλίζει νερό για την άρδευση των 
καλλιεργειών. Στόχος των έργων αυτών είναι η διατήρηση και αποκατάσταση των σημαντικών οικοτόπων και 
ενδιαιτημάτων των ειδών πανίδας της λίμνης Στυμφαλίας. 
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Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας
Οι δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης 
εξακολουθούν να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον
των αγροτών. 

Τα βιωματικά σεμινάρια του Δικτύου Αγροτών Στυμφαλίας (ΔΑΣ), σε συνδυασμό με παράλληλες δράσεις ενεργοποίησης των 
μεγαλύτερων σε παραγωγή αγροτών της περιοχής, εντάσσονται στην καμπάνια για την προώθηση των βασικών στόχων του Δικτύου. 
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 σεμινάρια από εξειδικευμένους επιστήμονες της Περιβαλλοντικής και Αναπτυξιακής 
Τραπεζικής Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με επιλεγμένους εισηγητές. Tο τελευταίο εξάμηνο έλαβε χώρα το πέμπτο και το έκτο 
σεμινάριο στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Αναλυτικότερα:
• 21 Νοεμβρίου 2016. Σεμινάριο με τη συμβολή εκπροσώπων από την Agrocert, με θέμα «Πιστοποίηση και η σημασία της».
• 15 Δεκεμβρίου 2016. Σεμινάριο με τη συμβολή γεωπόνων εξειδικευμένων στη βιολογική γεωργία, με θέμα «Οι καλλιέργειες στη 
Στυμφαλία με περιβαλλοντική ματιά, επιχειρηματικότητα και εμπορία». 

Σχεδιάστηκε από το τμήμα marketing της Τράπεζας
το λογότυπο του Δικτύου Αγροτών Στυμφαλίας. 
Το λογότυπο αναμένεται να  προσδώσει μια
ξεχωριστή ταυτότητα στα αγροτικά προϊόντα
και υπηρεσίες της Στυμφαλίας.

Η συμβολή της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης

Σημαντική ήταν η παρουσία του Προγράμματος LIFE  στη γιορτή του Σταυρού που 

σύμφωνα με έθιμο της περιοχής συνοδεύεται από πενθήμερο πανηγύρι

(9-14 Σεπτεμβρίου) και  αποτελεί ένα από τα μείζονα κοινωνικά γεγονότα στο νομό 

Κορινθίας. Στον πάγκο που είχε στηθεί, η Τοπική Μονάδα Διαχείρισης του 

προγράμματος LIFE-Stymfalia ενημέρωνε τον κόσμο για το πρόγραμμα και το νέο 

λογότυπο του Δικτύου Αγροτών. 
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Διαδρομή Ερμηνείας «Άνθρωπος και φύση στα μονοπάτια του χρόνου»
Ο Δήμος Σικυωνίων ολοκλήρωσε την παραγωγή και εγκατάσταση των πινακίδων σήμανσης και ερμηνείας της 
πεζοπορικής διαδρομής «Άνθρωπος και φύση στα μονοπάτια του χρόνου». Η ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ σε συνεργασία με 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) ανέλαβαν το 
σχεδιασμό και την οργάνωση θεματολογίας (περιεχόμενο και εποπτικό υλικό) των πινακίδων και του 
παρατηρητηρίου ορνιθοπανίδας. Το μονοπάτι, οδηγώντας τον επισκέπτη στην καρδιά της Αρχαίας Στυμφάλου, 
αποτελεί ολοκληρωμένη εμπειρία εξερεύνησης στην ιστορία της περιοχής με φόντο τον υγρότοπο της 
Στυμφαλίας. Τέλος, στο παρατηρητήριο ορνιθοπανίδας που κατασκευάστηκε σε σημείο με εύκολη πρόσβαση 
και με απρόσκοπτη θέα στη λίμνη, ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το παραλίμνιο ηχοτοπίο 
και να ενημερωθεί για τα προστατευόμενα είδη πουλιών της περιοχής.

Δήμος 
Σικυωνίων03

Έκθεση «O έκτος άθλος»: Μέρος β’
Η έκθεση «Ο έκτος άθλος», συνδεδεμένη ουσιαστικά με 
τη δυναμική πορεία του προγράμματος LIFE-Stymfalia, 
εμπλουτίστηκε αμέσως μετά τη δεύτερη ερευνητική 
κοπή, τον Ιανουάριο του 2017, με τα τελευταία της 
εκθέματα. Η έκθεση φιλοξενείται από το Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και αποτελεί πρωτότυπη, 
καλλιτεχνική προσέγγιση του μοναδικού περιβάλλοντος 
της λίμνης και του σπάνιου πολιτιστικού τοπίου της 
περιοχής. Σκοπός της είναι να αναδείξει τη λίμνη 
Στυμφαλία ως πεδίο συνεργασίας του πολιτισμού με το 
περιβάλλον, δίνοντας μίαν άλλη ερμηνεία για τον έκτο 
άθλο του Ηρακλή, μέσα από τα ζωγραφικά έργα του  
Γιώργου Παστάκα,  την ποιητική αφήγηση του Γιώργου 
Μανιώτη και τη μουσική επένδυση του Γιώργου 
Κουμεντάκη. Με την εγκατάσταση της τελευταίας 
ενότητας, η έκθεση στοχεύει να οδηγήσει τον επισκέπτη 
έξω από το Μουσείο, ώστε αυτός να απολαύσει δια 
ζώσης το πολιτιστικό τοπίο της προστατευμένης 
περιοχής. 
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Σημεία-σταθμοί στην προβολή του προγράμματος 

Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας, με σκοπό τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Χρηματοδότηση 
της Βιοποικιλότητας (EU Community of Practice Finance and Biodiversity-ΕU CoP F@Β). Στην πρωτοβουλία αυτή 
24 εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών οργανισμών και άλλων  ιδιωτικών και δημόσιων φορέων  συζήτησαν τα 
κύρια σημεία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ανάγκη εύρεσης από τον 
χρηματοπιστωτικό  τομέα νέων τρόπων χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου. 
(13/9/2016).

Συμμετοχή στο συνέδριο European Ecosystem Services 2016, που διοργανώθηκε στην Αμβέρσα υπό την αιγίδα 
της Ε.Ε., με συμμετοχή 600 και πλέον εκπροσώπων από την ακαδημαϊκή κοινότητα, διεθνείς οργανισμούς, 
υπουργεία και τον ιδιωτικό τομέα. Το LIFE-Stymfalia παρουσιάστηκε σε ειδική συνεδρίαση 15 προγραμμάτων 
LIFE, ως ένα από τα προγράμματα που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποκατάσταση και βελτίωση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε τη Διακήρυξη της Αμβέρσας, η οποία 
καλεί σε επαναπροσδιορισμό του πλαισίου των οικοσυστημικών υπηρεσιών, με βάση τις αρχές της αειφορίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης (9-23/9/2016).

Διάκριση της Τράπεζας Πειραιώς για το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia στην υποκατηγορία «Business &
Biodiversity» σε εθνικό επίπεδο στα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον – European Business 
Awards for the Environment», έναν εξαιρετικά σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό (19/10/2016).

Σημεία-σταθμοί στην εξέλιξη του προγράμματος

Κατάθεση του Progress Report:
Συντάχθηκε και κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2017 η τρίτη έκθεση (Progress 
Report) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αποτελεί μία συνοπτική 
περιγραφή των πεπραγμένων της τελευταίας χρονιάς και της προσπάθειας 
προς την επίτευξη των στόχων για την αποκατάσταση και αειφόρο διαχείριση 
του προστατευόμενου υγροτόπου της Στυμφαλίας.

3η Ετήσια Συνάντηση των εταίρων:
Στη 3η Ετήσια Συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2017, οι εκπρόσωποι των εταίρων συζήτησαν την 
εξέλιξη του προγράμματος. Παρόντες ήταν ο Επιστημονικός Σύμβουλος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς,
κ. Κ. Καρτάλης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, κ. Ε. Παππάς, ο Διευθυντής του ΚΑΠΕ, κ. Κ. Καρύτσας και ο project manager,
κ. Δ. Δημόπουλος από την Τράπεζα Πειραιώς.Στο πλαίσιο της Συνάντησης έγινε απολογισμός της χρονιάς που πέρασε και 
συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αδειοδότηση των διαχειριστικών δράσεων. 
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Εκπαιδευτικές δράσεις

«Επιχείρηση… Στυμφαλία», ή αλλιώς πώς θα καταφέρουν τα ζώα 
της λίμνης, οι αγρότες και οι κάτοικοι, οι επιστήμονες της φύσης, η 
Τοπική Μονάδα Διαχείρισης, αλλά και οι επισκέπτες να συμβάλουν 
ώστε η λίμνη να ξεπεράσει τα προβλήματα που προκύπτουν όπως 
πυρκαγιά, αποξήρανση, κ.ά. Με ένα επιδαπέδιο παιχνίδι ρόλων με 
πολλές εκπλήξεις οι μαθητές επιδιώκεται να συνειδητοποιήσουν ότι 
η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αυτονόητη, αλλά 
προϋποθέτει σωστή διαχείριση, οικονομικούς πόρους, καθώς και 
ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων και 
των ιδιωτών.
Επιπλέον, στην τάξη θα οργανώνεται μία μικρή κινητή έκθεση από 
αφίσες που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα, τα 
οικοσυστήματα και τους υγροτόπους. Μέσα από πρωτότυπα φύλλα 
εργασίας και οπτικοακουστικό υλικό με ήρωα τον πορφυροτσικνιά,
οι μαθητές ενημερώνονται και  κατανοούν τη σημασία της 
αειφόρου διαχείρισης. Επιπλέον, γνωρίζουν με βιωματικό τρόπο τη 
λίμνη Στυμφαλία, η οποία αντιμετωπίζει ζητήματα κοινά για τους 
περισσότερους υγροτόπους στην Ελλάδα.
Η εκπαιδευτική βαλίτσα, που στοχεύει στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και των 
εκπαιδευόμενων, απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού και 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 

Εκπαιδευτική βαλίτσα
«Επιχείρηση… Στυμφαλία»

Ανακαλύπτοντας τους παρεξηγημένους μας φίλους Στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση στον χώρο του 
Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, με θέμα τις νυχτερίδες, το μοναδικό φτερωτό 
θηλαστικό. Με τη βοήθεια της Έλενας Παπαδάτου, ειδικής επιστήμονος στα χειρόπτερα, οι 
60 μικροί «περιηγητές» από το 1ο Δημοτικό Σχολείου Κιάτου έμαθαν για τις μικρές 
νυχτερίδες που ζουν στη λίμνη και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. 
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Χειμερινή και καλοκαιρινή κοπή καλαμιώνα για το έτος 2017 και εξασφάλιση ενός σταθερού ρυθμού στην κοπή καλαμιών. 

Ενημερωτικές συναντήσεις με τις περιφερειακές διευθύνσεις  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 
παρουσίαση της εκπαιδευτικής βαλίτσας και τη διάθεσή της στα σχολεία της ορεινής Κορινθίας και της ευρύτερης περιοχής.

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων για τη ρύθμιση της στάθμης του νερού στη λίμνη, ώστε να διασφαλίζεται η 
επιθυμητή διακύμανση για την προστασία της βιοποικιλότητας της λίμνης.

Διοργάνωση διήμερου διεθνούς συνεδρίου με θέμα τη βιοποικιλότητα και την επιχειρηματικότητα στην Αθήνα και 
τη Στυμφαλία το καλοκαίρι του 2017.

Κομποστοποίηση του καλοκαιρινού κομμένου καλαμιού σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, και πελλετοποίηση
του χειμερινού σε συνεργασία με εξειδικευμένο επιχειρηματία της περιοχής.

Δικτύωση με τις πρωτοβουλίες που αφορούν τη χρηματοδότηση και προστασία της βιοποικιλότητας.

Διερεύνηση και οριστικοποίηση επιχειρηματικού σχήματος για την αναχρηματοδότηση της διαχείρισης της λίμνης.

Εκβαθύνσεις στον πυθμένα της λίμνης για τη δημιουργία μικρών λιμνών σε περιπτώσεις ξηρασίας για τα 
ψάρια και δημιουργία τεχνητών νησίδων για τη δημιουργία θέσεων φωλιάσματος των υδρόβιων πουλιών.

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το Δίκτυο Αγροτών και οριστικοποίηση διαδικασίας απόδοσης 
του λογοτύπου «Στυμφαλία το σπίτι μου».

Για το επόμενο διάστημα προβλέπεται:
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