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Το LIFE-Stymfalia προχωράει δυναμικά στην αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας

Στο δρόμο της διαχείρισης τηςπροστατευόμενης περιοχήςΣτο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia προβλέπεται η διαχείριση του υγροτόπου με σκοπό την επαναφορά της οικολογικής ισορροπίας και 

της δυναμικής του οικοσυστήματος. Οι δράσεις διαχείρισης δομούνται στη βάση της έρευνας και της πρακτικής και αφορούν διαχειριστικές 

δράσεις για τον καλαμιώνα, τη ρύθμιση της στάθμης της λίμνης και τα προστατευόμενα είδη ζώων και οικοτόπων. Στο πλαίσιο αυτό, 

ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης και τα Ειδικά Σχέδια Δράσης, καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι Ειδικές Μελέτης 

Διαχείρισης του καλαμιώνα και των σημαντικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών πανίδας.
Την έναρξη των διαχειριστικών δράσεων σήμανε η ερευνητική κοπή τον Οκτώβριο του 2015, από την οποία διεξήχθησαν σημαντικά 

συμπεράσματα, τα οποία θα αξιοποιηθούν στις μελλοντικές δράσεις κοπής. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του νερού, στο επόμενο διάστημα 

αναμένεται η κατασκευή 2 μικρών τεχνικών έργων για τη ρύθμιση της στάθμης νερού της λίμνης. Τέλος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

τοποθετήθηκαν ως μέτρο αποκατάστασης 22 «καταφύγια» (bat boxes)  για νυχτερίδες σε συστάδες δέντρων γύρω από τη λίμνη. Οι νυχτερίδες 

είναι είδος προτεραιότητας στην περιοχή, ενώ όλα τα είδη νυχτερίδων της Ελλάδας προστατεύονται αυστηρά από την εθνική και τη διεθνή 

νομοθεσία (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), λόγω του εξαιρετικά σημαντικού ρόλου τους για τα οικοσυστήματα, της ευαισθησίας τους και των απειλών που 

αντιμετωπίζουν από την επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Διανύοντας τον τρίτο χρόνο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

LIFE-Stymfalia η ομάδα του LIFE-Stymfalia, μία σύμπραξη της Τράπεζας Πειραιώς με τον Δήμο 

Σικυωνίων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), την ΟΙΚΟΜ Μελετητική 

Περιβάλλοντος, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), συνεχίζει δυναμικά την προσπάθειά της για την 

αποκατάσταση του υγροτόπου της Στυμφαλίας. Στο διάστημα αυτό παράλληλα διοργανώνονται 

σημαντικές δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης που δίνουν κίνητρο και ενεργοποιούν την 

τοπική κοινωνία. Επίσης αναζητούνται οι οικονομικές δραστηριότητες που προσδίδουν 

προστιθέμενη αξία σε προστατευόμενες περιοχές και συγχρόνως ταιριάζουν με τη φυσιογνωμία 

της περιοχής. 

Στο τρίτο Newsletter παρουσιάζονται οι κυριότερες διαχειριστικές δράσεις του τελευταίου 

εξαμήνου, οι δράσεις προβολής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης του προγράμματος, καθώς και 

τα βήματα που προβλέπονται το επόμενο διάστημα.
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Τοπική Μονάδα

Διαχείρισης
Η Τοπική Μονάδα Διαχείρισης στελεχώθηκε με ένα ακόμα άτομο. Η Μονάδα έχει στελεχωθεί 

από άτομα που κατάγονται από την περιοχή, με αποτέλεσμα να επικοινωνούν και να 

ενημερώνουν με αμεσότητα την τοπική κοινωνία. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας είναι η 

παρακολούθηση  της προστατευόμενης περιοχής, ο συντονισμός των δράσεων κοπής του 

καλαμιώνα, η συμμετοχή στο συντονισμό του Δικτύου Αγροτών, καθώς και η διοργάνωση 

ενημερωτικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα στο Μουσείο 

Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Τα μέλη της Μονάδας βρίσκονται κατά τις ώρες κοινού στο 

Μουσείο προκειμένου να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για την εξέλιξη των δράσεων 

του προγράμματος.

Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας

Στο πλαίσιο σύστασης και ενημέρωσης του Δικτύου Αγροτών Στυμφαλίας (ΔΑΣ) 
πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια, καλλιεργώντας με αυτόν τον 
τρόπο μία διαφορετική κουλτούρα βασισμένη στην υπεύθυνη και ολοκληρωμένη 
γεωργία. Στόχος είναι να συνδεθεί η αγροτική παραγωγή με έννοιες όπως η 
βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή και το αγροτικό τοπίο. Τα σεμινάρια απευθύνονται 
αποκλειστικά σε μέλη του ΔΑΣ και διεξάγονται από εξειδικευμένους επιστήμονες σε 
θέματα γεωργίας, της Περιβαλλοντικής και Αναπτυξιακής Τραπεζικής Ομίλου 
Πειραιώς, καθώς και από ειδικούς γεωπόνους. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 
τα παρακάτω σεμινάρια:
• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», στις 16 Νοεμβρίου 
2015 στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας σε συνεργασία με την ΕΑΣ Κιάτου.
• Εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), στις 22 
Δεκεμβρίου 2015 στο ορεινό χωριό Λαύκα Κορινθίας. 
• Εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), στις 29 
Μαρτίου 2016 στο χωριό Καλλιάνοι, που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τη 
λίμνη Στυμφαλία. 
• Εκπαιδευτικό βιωματικό εργαστήριο, στις 8 Ιουλίου 2016, που περιλάμβανε 
ημερήσια επίσκεψη σε δύο αγροκτήματα στην περιοχή Χαλκί και στην Κόρινθο. Με την 
πρωτότυπη αυτή εκπαιδευτική εκδρομή αναδείχθηκαν τα οφέλη της βιολογικής 
γεωργίας, της αξίας της ομάδας και των συνεργειών, καθώς και της εφαρμογής νέων 
καλλιεργειών, ως πρόταση παραγωγής και εμπορίας καινοτόμων προϊόντων.
 
Στο κάθε σεμινάριο συμμετέχουν κατά μέσο όρο 25 άτομα. 
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Εκπαιδευτικές δράσεις
• Υγρότοπος-Μαγικότοπος: Στις 24 Φεβρουαρίου 2016 
πραγματοποιήθηκε, στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, η 
εκπαιδευτική δράση«Υγρότοπος-Μαγικότοπος», με αφορμή τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων (2/2). Η δράση είχε 
πρωταγωνιστές τα παιδιά της Α’, Β’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου του Φενεού, τα οποία με καλάμια, σύρμα, κορδελίτσες και 
χαρτί κατασκεύασαν ένα «φυλαχτό ευχής» για τον υγρότοπο της 
Στυμφαλίας. Μερικές ευχές ήταν: να έχει πάντα νερό, να μην 
καταστρέφεται, να έρχονται τα πουλάκια, να έχει πολλά ψάρια, κ.ά.
• Βιβλίο Ζωγραφικής: Το βιβλίο ζωγραφικής  “Γνωρίζω τη 
Στυμφαλία” κυκλοφόρησε και έχει διανεμηθεί σε πάνω από 700 
μαθητές Δημοτικού στην ορεινή Κορινθία 
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2ο workshop LIFE-StymfaliaΜε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας «Επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 

περιοχές Natura 2000 και δυνατότητες ανάπτυξης στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», στο 

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Πάνω από 90 συμμετέχοντες παρευρέθησαν με εκπροσώπους από 

τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, το ΥΠΕΝ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο και 

κατοίκους της περιοχής. Οι εξειδικευμένοι ομιλητές ανέδειξαν την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών Natura 2000. Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των περιοχών αυτών με δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής 

(βιολογική γεωργία), τουρισμού (οικοτουρισμός, ορνιθοπαρατήρηση, μονοπάτια-πεζοπορίες) και 

δραστηριότητες που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το γενικό συμπέρασμα της ημερίδας ήταν ότι με τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα πάνω σε 

ένα κοινά συμφωνηθέν και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης, οι προστατευόμενες περιοχές 

παύουν να είναι αναπτυξιακά «ανενεργές» και μπορούν να δώσουν ώθηση στην τοπική οικονομία.

Παρουσίαση του LIFE-Stymfalia ως μελέτη περίπτωσης, στο LIFE 2016 INFO DAY που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας (09/06/2016).

Παρουσίαση κατά την απονομή βραβείων στον Ημιμαραθώνιο Αγώνα Δρόμου με την ονομασία "Stymphalia Lake Run 2016", στη 
λίμνη Στυμφαλία (05/06/2016).

Ένα σύντομο video του προγράμματος LIFE-Stymfalia προβλήθηκε με αφορμή τη διάκριση της Τράπεζας Πειραιώς για την Εταιρική 
της Υπευθυνότητα  στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (14/06/2016). 

Συμμετοχή στο μεγαλύτερο Πανόραμα Δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
ελληνική αγορά με τίτλο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη, ΙΙΙ» (30/03/2016).
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Να πραγματοποιηθεί η ερευνητική κοπή καλαμιών για το καλοκαίρι του 2016. Το κομμένο καλάμι θα μπορέσει 
να χρησιμοποιηθεί ως compost. 

Να κατασκευαστούν δύο μικρά τεχνικά έργα για τη ρύθμιση της στάθμης του νερού στη λίμνη, ώστε να 
διασφαλίζεται η επιθυμητή διακύμανση.

Να ξεκινήσει η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης και ερμηνείας περιβάλλοντος για το μονοπάτι, καθώς και η 
κατασκευή του παρατηρητήριου ορνιθοπανίδας.

Να ολοκληρωθεί η παραγωγή της εκπαιδευτικής βαλίτσας που θα πηγαίνει στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής. 

Να τοποθετηθεί μια μόνιμη υδρολογική σταδία σε κατάλληλη θέση εντός της λίμνης για την τακτική 
μέτρηση/ παρακολούθηση της στάθμης της λίμνης.

Για το επόμενο διάστημα προβλέπεται:

Σημεία-σταθμοί στην εξέλιξη του προγράμματος
Παρουσίαση του Σχεδίου Διαχείρισης στο Δημοτικό Συμβούλιο
Στις 29 Φεβρουαρίου 2016 έγινε παρουσίαση του προγράμματος LIFE-Stymfalia στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων από τον Δημήτριο 
Δημόπουλο, Project Manager και τον Ευάγγελο Παππά, Επιστημονικό Υπεύθυνο. Παρουσία των δημοτικών συμβούλων αναλύθηκαν οι γενικοί στόχοι 
του προγράμματος, καθώς και τα διαχειριστικά μέτρα για τον καλαμιώνα και τη ρύθμιση της στάθμης του νερού της λίμνης. Μεταξύ άλλων τονίστηκε
η σημασία του προγράμματος για την τοπική οικονομία, καθώς και για τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί.

3η επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης στο πρόγραμμα LIFE-Stymfalia
Στις 23 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε η τρίτη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόγραμμα 
LIFE-Stymfalia. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με παρουσία όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από τους οποίους παρουσιάστηκε 
αναλυτικά η πρόοδος των δράσεων του προγράμματος. 

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα: «Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία», εγκαινιάστηκε στις 15 Μαΐου η έκθεση «Ο έκτος 
άθλος», στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia, παρουσιάζει μέσα από 
μια πρωτότυπη, καλλιτεχνική προσέγγιση, το μοναδικό περιβάλλον της περιοχής και το έργο που υλοποιείται για την προστασία και ανάδειξή της. Μέσα από 
τα ζωγραφικά έργα του  Γιώργου Παστάκα,  την ποιητική αφήγηση του Γιώργου Μανιώτη και τη μουσική επένδυση του Γιώργου Κουμεντάκη, ο έκτος άθλος 
του Ηρακλή, ο οποίος κλήθηκε να εκδιώξει από τη λίμνη τις Στυμφαλίδες όρνιθες που κατέστρεφαν τη γη, «ζωντανεύει» και παρουσιάζεται εκ νέου στο 
κοινό. Μόνο που αυτή τη φορά αφορά στην αποκατάσταση της ισορροπίας στη φύση.

Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλία (καθημερινά, εκτός από την Τρίτη, 
10:00-18:00).

Εγκαίνια έκθεσης “O 6ος Άθλος”
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