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Η περιοχή παρέμβασης της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ εκτείνεται στους Νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας και
Κορινθίας και καταλαμβάνει στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιμήκη
εδαφική λωρίδα από τα όρια Ηλείας – Μεσσηνίας μέχρι τον Κορινθιακό Κόλπο και πέραν
του Ισθμού μέχρι την Περιφέρεια Αττικής. Το βορειότερο άκρο της συνορεύει με το Νομό
Αχαΐας, η δε νότια οριογραμμή της εφάπτεται των ορίων της επαρχίας Κυνουρίας και των
παραλιακών Δήμων του Αργολικού Κόλπου. Την περιοχή διατρέχουν από ΒΑ προς ΝΔ ο
οδικός άξονας Αθηνών – Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και παράλληλα προς τις ακτές
του Κορινθιακού Κόλπου η Εθνική Οδός Κορίνθου – Πατρών. Από τους παραπάνω άξονες
εκκινούν εσωτερικές οδοί που εξυπηρετούν την ενδοχώρα και την συνδέουν επιπλέον με
τους Νομούς Λακωνίας, Ηλείας και Αχαΐας. Από το ΒΑ άκρο της περιοχής εισέρχεται σε
αυτήν ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος, ο οποίος φτάνει μέχρι το Κιάτο Κορινθίας. 

  

Η περιοχή, η οποία είναι κατά βάση αγροτική, αποτελεί την ενδοχώρα των μεγαλύτερων
αστικών κέντρων των τριών Νομών (Τρίπολη, Άργος, Κόρινθος και Λουτράκι) και συνίσταται
τόσο από ορεινά και μειονεκτικά, όσο και από πεδινά τμήματα. Επίσης, υφίστανται και
θαλάσσιες μεταφορές, που εξυπηρετούνται από λιμένες του Κορινθιακού Κόλπου. Η
γεωγραφική της έκταση είναι 4.244,15 km2 και ο πληθυσμός της 135.145 κάτοικοι (ΕΣΥΕ
2001). 

  

Κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ υπάρχουν και πολλές
μονάδες μεταποίησης ποιοτικών τοπικών προϊόντων, στα πεδινότερα κυρίως μέρη, καθώς
και αξιόλογες μονάδες παροχής αγροτουριστικών υπηρεσιών, που δημιουργήθηκαν τα
τελευταία χρόνια σε πόλους έλξης επισκεπτών στις ορεινές κυρίως περιοχές.

  

Πρόκειται για περιοχή με μεγάλη ποικιλία γεωφυσικών χαρακτηριστικών (όρη, δάση, λίμνες,
ποταμοί, φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια, μικρές πεδιάδες κλπ), τεράστια μυθολογική και
λαογραφική παράδοση, διαχρονική ιστορικότητα (από τους απώτερους προϊστορικούς
χρόνους μέχρι σήμερα), εξαιρετικά προϊόντα (κυρίως γεωργοκτηνοτροφικά (όπως κρασί,
γαλακτοκομικά, λάδι κλπ) και διεθνή φήμη.

  

Πρωτοστάτησε σε όλα τα δρώμενα της Ελληνικής  Ιστορίας  και μέχρι σήμερα
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εθνικές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. 

  

Το εξαίρετο κλιματο-γεωφυσικό περιβάλλον της περιοχής ανέκαθεν ενέπνεε την αίσθηση
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του «άριστου μέτρου» και προσφέρθηκε ιστορικά, τόσο για την εγκατάσταση μονίμων
‘άστεων’ –urbi - , όσο και σαν καταφύγιο για νομάδες – orbi-. Οι οικιστικοί ιστοί που
αναπτύχθηκαν κατά την ροή της Ιστορίας είχαν γεωγραφική αναφορά, είτε σε εδάφη
αρκετά γόνιμα ώστε να τροφοδοτείται ο πολιτισμός, είτε σε εδάφη αρκετά άγονα ώστε να
κεντρίζεται η εφευρετικότητα των ανθρώπων. Έτσι στην φυσιογνωμία της περιοχής
αποτυπώθηκαν σταδιακά και είναι παντού ορατά σημάδια της διαχρονικής
κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής εξέλιξης, σημαντικά μνημεία ανθρώπινης
δημιουργίας και πνευματική παράδοση.

  

  

Χαρακτηριστική είναι η πλούσια μυθολογική παράδοση της περιοχής. Ο ιδρυτής των
Ολυμπιακών Αγώνων Ηρακλής συνδέεται με την περιοχή μελέτης πολλαπλά: Αφ’ ενός
πραγματοποίησε τους υπόλοιπους 5 χερσαίους άθλους του σ’ αυτήν, αφ’ ετέρου, μετά την
πραγματοποίηση του 6ου άθλου του, στην επιτυχή εκστρατεία του κατά του Αυγεία (που
στάθηκε αφορμή για την ίδρυση των αγώνων) χρησιμοποίησε στρατό από την Φενεό και την
Φλιούντα. Αλλωστε ο Δαμέων ο Φλιάσιος, που ετάφη κατά την παράδοση μαζί με το άλογό
του παρά τον βωμό της Αλτιδος, αποτελούσε και τον Ταράξιππο της Ολυμπίας. Μα και ο
άλλος φερόμενος ως ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων ήρωας Πέλοπας συνδέεται άμεσα
με την περιοχή μελέτης, διότι η διαδρομή στην οποία διαγωνίσθηκε ως αρματοδρόμος με
τον Οινόμαο (από τον Ναό του Δία στην Ολυμπία μέχρι τον Ναό του Ποσειδώνα στην Ίσθμια)
διασχίζει ολόκληρη την περιοχή μελέτης. Μάλιστα ο περιηγητής Παυσανίας αναφέρει ότι
στην οροφή κτιρίου της Φλιούντας (σημερινή Νεμέα), του έδειξαν υπολείμματα άρματος, το
οποίο απέδιδαν στον Πέλοπα. Η περιοχή μελέτης τροφοδοτούσε συστηματικά τους αγώνες
της Ολυμπίας με αθλητές, εκ των οποίων έχουν καταγραφεί (σύμφωνα με τις σωζόμενες
πηγές) τουλάχιστον 70 Ολυμπιονίκες, που αγγίζουν την αναλογία του 10% των γνωστών και
καταγεγραμμένων συνολικά Ολυμπιονικών της αρχαιότητας -  (Η
σύγχρονη εποχή έχει να παρουσιάσει και πέντε πρόσφατους Ολυμπιονίκες). Όλα αυτά
καθιστούν την
περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική και συμπληρώνουν την ανερχόμενη φήμη της, ως άριστου
τουριστικού προορισμού.

  

  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER ΠΕΡΙΟΥΔΟΥ 2007-2013(.pdf)
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http://www.anvope.gr/images/perioxh_paremvasis_2007_2013.pdf
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