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“Μελέτη κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των δράσεων του 

προγράμματος LIFE-Stymfalia στην τοπική οικονομία και κοινωνία, 

καθώς και στην αποκατάσταση της λίμνης (Α΄ φάση)” 

Στόχοι της έρευνας : 

 Διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κατοίκων της περιοχής 

και των απόψεών τους σχετικά με τη λίμνης και τα προβλήματά της, πριν και 

μετά την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος LIFE-Stymfalia.   

Κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος των δράσεων του προγράμματος.   

 Διερεύνηση της αποδοχής και συμμετοχής κατοίκων της τοπικής κοινότητας στις 

δράσεις του προγράμματος LIFE-Stymfalia.   

Επίδραση των δράσεων του προγράμματος στην τοπική κοινότητα. 

 

Μεθοδολογία έρευνας : Δύο Φάσεις Έρευνας –Πριν και Μετά την Υλοποίηση  του 

προγράμματος LIFE 

Η Πρώτη Φάση διεξήχθη Απρίλιο - Μάιο 2014: 

1. Ποιοτική Έρευνα : 15  Εκτεταμένες Προσωπικές Συνεντεύξεις με κατοίκους 

του Δήμου Σικυωνίων και της ευρύτερης περιοχής εφαρμογή  

2.  Ποσοτική Έρευνα : 500 Προσωπικές Συνεντεύξεις  με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου σε  κατοίκους του Δήμου Σικυωνίων - Αντιπροσωπευτικό 

δείγμα με βαρύτητα στις περιοχές πλησίον της Λίμνης 

 

Συνολικό Μέγεθος Δείγματος -Δήμος Σικυωνίων: 500 Συνεντεύξεις 

 Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας : 230 Συνεντεύξεις 

 Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων : 170 Συνεντεύξεις 

 Δημοτική Ενότητα Φενεού : 100 Συνεντεύξεις 

 

Αποτελέσματα Έρευνας 

Προφίλ κατοίκων της περιοχής 

 Η περιοχή κατοικείται από άτομα σχετικά μεγάλης ηλικίας, με μέσο όρο τα 43 έτη. 

Σχεδόν ο μισός πληθυσμός αποτελείται από άτομα άνω των 45 ετών που έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Άρα η περιοχή έχει ένα σχετικά 

«γερασμένο» δημογραφικό προφίλ, με σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.  
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 Η πλειοψηφία των νοικοκυριών απασχολείται στη γεωργία, τόσο στο σύνολο της 

περιοχής (63,4%), όσο και στην Δ.Ε. Στυμφαλίας (79,1%). Το 21% του πληθυσμού 

του Δήμου απασχολείται στην κτηνοτροφία, το 6% στην μελισσοκομεία. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι 13% των κατοίκων  (τόσο στο σύνολο του Δήμου όσο και στην Δ.Ε. 

Στυμφαλίας) απασχολούνται στον τουρισμό. 

Στάσεις έναντι της λίμνης Στυμφαλίας 

 Η αντιλαμβανόμενη σημαντικότητα της λίμνης στην καθημερινότητα των κατοίκων 

σήμερα δεν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στο σύνολο του Δήμου (25%). Η λίμνη έχει 

πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που γεωγραφικά ζουν 

κοντά στη λίμνη, δηλαδή τη Δ.Ε. Στυμφαλίας (44%).  

 Η αντιλαμβανόμενη σημαντικότητα της λίμνης στην οικονομική ζωή των κατοίκων 

σήμερα δεν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στο σύνολο του Δήμου (23%). Η λίμνη έχει 

πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα των νοικοκυριών που 

γεωγραφικά ζουν στην Δ.Ε Στυμφαλίας  (41%).  

 Παρά τα θετικά συναισθήματα που τρέφουν για τη λίμνη, μιας και είναι μέρος της 

καθημερινής ζωής τους και της τοπικής τους ταυτότητας,  η σχέση των κατοίκων με 

τη λίμνη σήμερα είναι περισσότερο χρηστική,  εκμεταλλεύονται τους πόρους της 

χωρίς να συνειδητοποιούν την ανάγκη φροντίδας, προστασίας και ανταπόδοσης. Η 

σχέση τους με τη λίμνη εστιάζεται στο βραχυπρόθεσμο -προσωπικό όφελος. 

 

Τα κοινώς αποδεκτά προβλήματα της λίμνης Στυμφαλίας 

1. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων στο Δήμο Σικυωνίων (92,8%) αναφέρουν 

ότι υπάρχουν προβλήματα στη λίμνη, ενώ ακόμα μεγαλύτερο είναι το ποσοστό στη 

Δ.Ε. Στυμφαλίας (98,3%).  

2. Οι κάτοικοι δηλώνουν ως  κύρια προβλήματα τους πολλούς καλαμιώνες. Το 85% 

των κατοίκων στο σύνολο του Δήμου Σικυωνίων και το 93% των κατοίκων στην Δ.Ε. 

Στυμφαλίας θεωρούν ότι η εξάπλωση του καλαμιώνα αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα. Επίσης το 56% των κατοίκων στο σύνολο του Δήμου Σικυωνίων και το 

63% των κατοίκων στην Δ.Ε. Στυμφαλίας θεωρούν η λίμνη δεν είναι πλέον ορατή 

και έτσι είναι λιγότερο ελκυστικός προορισμός. 

3. Η άποψη ότι υπάρχουν προβλήματα στη λίμνη είναι εδραιωμένη στους κατοίκους 

της Στυμφαλίας και της ευρύτερης περιοχής.  

4. Οι κάτοικοι της Δ.Ε. Στυμφαλίας θεωρούν ότι σήμερα η λίμνη έχει υποβαθμιστεί και 

η ευκαιρία για ανάπτυξη της περιοχής γύρω από τη λίμνη έχει χαθεί. Η σχέση των 
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κατοίκων με τη λίμνη θα πρέπει να αλλάξει από χρηστική, σε σχέση αρμονικής 

συνύπαρξης. 

 

Ανάπτυξη της λίμνης Στυμφαλίας 

 Οι κάτοικοι είναι θετικοί απέναντι στην έννοια της ανάπτυξης και αποκατάστασης 

της λίμνης Στυμφαλίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Σικυωνίων σε ποσοστό 96% και 

στη Δ.Ε. Στυμφαλίας το 98%.   

 Οι κάτοικοι του Δήμου Σικυωνίων είναι θετικοί απέναντι στην τουριστική ανάπτυξη 

της λίμνης Στυμφαλίας (95%). Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Δ.Ε. Στυμφαλίας (99%) 

είναι θετικοί απέναντι σε μια ήπια τουριστική ανάπτυξη που δεν θα αλλοιώσει το 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

 

Στάσεις απέναντι σε Περιβαλλοντικά Θέματα 

 Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν ότι η έλλειψη ενημέρωσης για περιβαλλοντικά 

θέματα αποτελεί πρόβλημα για την περιοχή (Δήμος Σικυωνίων 89,4% - Δ.Ε. 

Στυμφαλίας 89,6% ) και είναι θετικοί απέναντι στην ενημέρωση για περιβαλλοντικά 

θέματα (Δήμος Σικυωνίων 97%  ανάμεσά τους το 17% είναι πολύ θετικοί -  Δ.Ε. 

Στυμφαλίας 98% και 20% πολύ θετικοί). 

 Οι κάτοικοι της περιοχής είναι μοιρασμένοι έναντι του όρου Natura 2000.  Σχεδόν 

οι μισοί (49,2%) θεωρούν ότι είναι ο όρος αφορά μέτρα που θα βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη της περιοχής και η λίμνη θα δίνει προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην περιοχή, ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν γνωρίζουν τον όρο, είτε δεν 

έχουν καταλάβει τι είναι, είτε είναι αρνητικά διακείμενοι. 

 

Πρόγραμμα LIFE-Stymfalia 

 Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα (Δήμος 

Σικυωνίων 87,0% - Δ.Ε. Στυμφαλίας 82,6%), ενώ το 13% που λέει ότι γνωρίζει το 

πρόγραμμα μόνο 26% το γνωρίζει πολύ καλά, δηλαδή μόλις το 3,4% του δείγματος. 

 Η Τράπεζα Πειραιώς, ως συντονιστής του προγράμματος LIFE-Stymfalia, 

αξιολογείται θετικά (85%). 
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Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής γνωρίζει το Μουσείο 

Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Δήμος Σικυωνίων 93,8% - Δ.Ε. Στυμφαλίας 97,8%) και 

το αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά (Δήμος Σικυωνίων 98% - Δ.Ε. Στυμφαλίας 99%). 

 Επίσης, θεωρείται ότι το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας έχει συμβάλλει σε 

μεγάλο βαθμό στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής (Δήμος Σικυωνίων 96% - 

Δ.Ε. Στυμφαλίας 96%) και στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής (Δήμος 

Σικυωνίων 97% - Δ.Ε. Στυμφαλίας 97%).  

 Το Μουσείο θα μπορέσει να παίξει καθοριστικό ρόλο και να λειτουργήσει  με 

θετικό τρόπο στην διαδικασία αλλαγής της σχέσης των κατοίκων με τη λίμνη. 

 

 

 

 

 


