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Το LIFE-Stymfalia προχωράει δυναμικά στην αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας
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Μελέτη Σκοπιμότητας
Τον προηγούμενο χρόνο ολοκληρώθηκε η Μελέτη
Σκοπιμότητας, η οποία διερευνά το κατάλληλο
επιχειρηματικό σχήμα για την αξιοποίηση των καλαμιών
και των γεωργικών υπολειμμάτων της ευρύτερης περιοχής.
Η λύση που κρίθηκε ως βέλτιστη σε πρώτη φάση είναι η
αξιοποίηση της βιομάζας της περιοχής (καλάμια, γεωργικά
υπολείμματα) για την παραγωγή pellet.
Σύμφωνα με τη Μελέτη η μονάδα pellet, σε συνδυασμό με
χαμηλής έντασης επιχειρηματικές δραστηριότητες
(οργανωμένες πεζοπορίες, ενοικίαση ποδηλάτων για
βουνά, βαρκάδες στη λίμνη, κτλ.), θα μπορούσε να
εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για τη
μακροπρόθεσμη προστασία της λίμνης. Ταυτόχρονα,
γίνεται διερεύνηση και άλλων μορφών ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν
στην αναχρηματοδότηση της διαχείρισης της λίμνης.

Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας
Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια αποκατάστασης της
λίμνης επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας για την
Προστασία της λίμνης Στυμφαλίας, από 320 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Από
τους υπογράφοντες, οι 120 περίπου ήταν αγρότες που δραστηριοποιούνται στις
παρυφές της λίμνης. Το Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας αποτελείται από αγρότες και
κατοίκους της περιοχής που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο.
Στόχος του Δικτύου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών, ως προς την
κατεύθυνση της υιοθέτησης ορθών γεωργικών πρακτικών και ορθής διαχείρισης του
νερού, η ενίσχυση των τοπικών συνεργιών, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία
τους στις δράσεις για την αναβάθμιση του υγροτόπου της Στυμφαλίας.
Στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν για το Δίκτυο Αγροτών, τον
Νοέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη
«Διαχείριση Φυσικών Πόρων», στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, σε
συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου.
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην αρμόδια
αρχή προς αδειοδότηση η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία
αναλύονται τα τεχνικά έργα για τη ρύθμιση της
στάθμης του νερού της λίμνης, καθώς και το
σχέδιο κοπής καλαμιών που θα πραγματοποιηθεί
το 2016-2017.
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Εκπαιδευτικές δράσεις
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (2 Φεβρουαρίου) γιορτάστηκε στο Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με καλεσμένο το γυμνάσιο Καλλιάνων. Οι μαθητές,
μέσα από δημιουργικό παιχνίδι και συζήτηση, κατανόησαν τον ρόλο και τη
σημασία των υγροτόπων για το μέλλον των ανθρώπων.
Τα παιδιά των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τον όμορφο τόπο της Στυμφαλίας, στο Ιστορικό Αρχείο Ομίλου
Πειραιώς. Μέσα από τη δράση «Η Στυμφαλία έρχεται στην Αθήνα» τα παιδιά του
Δημοτικού και Γυμνασίου Καλλιάνων ταξίδεψαν το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα,
φέρνοντας μαζί τους προϊόντα από τον τόπο τους και φωτογραφίες από τη λίμνη
και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Διηγήθηκαν στα υπόλοιπα παιδιά τις
ιστορίες τους και με αυτόν τον τρόπο τούς μετέφεραν εικόνες από τη ζωή κοντά
στη λίμνη.

Σημεία σταθμοί
στην προβολή του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα και έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και fora στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα,
έχει ήδη δικτυωθεί με άλλα προγράμματα LIFE που ασχολούνται με την προστασία των περιοχών Natura 2000, όπως το ελληνικό LIFE
Natura 2000 Value Crete (LIFE13 INF/GR/000188) και το ισπανικό Life Albufera (LIFE12 ENV/ES/000685).
Το LIFE-Stymfalia συμμετείχε στο πρώτο ετήσιο συνέδριο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας «Επιχειρηματικότητα και Βιοποικιλότητα»
(Business and Biodiversity: B@B), τον Νοέμβριο του 2014, στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 120
συμμετέχοντες και ομιλητές από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το LIFE-Stymfalia συμμετέχει στον άξονα
Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση και Καινοτόμοι Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, ως περίπτωση εναλλακτικής χρηματοδότησης για τη
διαχείριση των περιοχών Natura 2000.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το LIFE-Stymfalia έλαβε μέρος στην Πράσινη Εβδομάδα (Green Week 2015), που πραγματοποιήθηκε
το χρονικό διάστημα 3-5 Ιουνίου και αποτελεί το μεγαλύτερο ετήσιο γεγονός σχετικά με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Το
LIFE-Stymfalia συμμετείχε στο περίπτερο «Συνδέοντας τη φύση με τον πολιτισμό», στο οποίο προβλήθηκε το πρώτο σύντομο βίντεο
του προγράμματος. Στο περίπτερο συμμετείχε και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, ως εταίρος του LIFE, αλλά και στο πλαίσιο
της στρατηγικής του για διαρκώς αυξανόμενη αναγνώριση των τοπίων ως συνθέσεων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, όπως
αυτή περιγράφεται στη «Διακήρυξη της Στυμφαλίας».
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Σημεία-σταθμοί στην εξέλιξη του προγράμματος
• Αποστολή του Mid-term Report στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναφορά κατατέθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2015 και αποτελεί ολοκληρωμένη καταγραφή
της προόδου των δράσεων του προγράμματος για το διάστημα 01/10/2013-30/09/2015.
• 2η Ετήσια Συνάντηση Εταίρων και 3η Συνάντηση Advising Committee. Στη 2η Ετήσια Συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015,
οι εκπρόσωποι των εταίρων συζήτησαν την εξέλιξη του προγράμματος. Την ίδια μέρα συγκλήθηκε η 3η Συνάντηση Advising Committee, με την
παρουσία του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος LIFE, κ. Β. Ζάβρα, Γενικού Διευθυντή της Περιβαλλοντικής και Αναπτυξιακής
Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, του project manager, κ. Δ. Δημόπουλου, του Δήμαρχου Σικυωνίων, κ. Σ. Σταματόπουλου, του Επιστημονικού
Συμβούλου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, κ. Κ. Καρτάλη, του Επιστημονικού Υπεύθυνου του προγράμματος, κ. Ε. Παππά, της
Διευθύντριας της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, κας. Μ. Μαλακού, και του Διευθυντή του ΚΑΠΕ, κ. Κ. Καρύτσα. Στο πλαίσιο της Συνάντησης πάρθηκαν
αποφάσεις που σηματοδοτούν το πέρασμα από τις προπαρασκευαστικές δράσεις του προγράμματος στις αμιγώς διαχειριστικές.

Για το επόμενο διάστημα προβλέπεται:
Να πραγματοποιηθεί η μεγάλη κοπή καλαμιών τον χειμώνα του 2016. Το κομμένο καλάμι θα μπορέσει να
χρησιμοποιηθεί ως pellet.
Να διαμορφωθεί διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος, η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής.
Στη διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, καθώς και παρατηρητήριο ορνιθοπανίδας.
Να σχεδιαστεί η εκπαιδευτική βαλίτσα που θα πηγαίνει στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες και παιχνίδι, οι μικροί μας φίλοι θα κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της διαχείρισης της λίμνης.
Να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλους τους αγρότες της περιοχής και να ενισχυθεί η ταυτότητα του Δικτύου
Αγροτών μέσω ειδικής σήμανσης αναγνώρισης.
Να διοργανωθεί το δεύτερο workshop, το οποίο θα απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό και θα προσελκύσει περισσότερους από
150 καλεσμένους.
To newsletter εκδόθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia (LIFE12 NAT/GR/000275)
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