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Η ζπκβνιή ηωλ αζιεηηθώλ εθδειώζεωλ ζηελ 
αλάπηπμε ηωλ ειιεληθώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξη-
ζκώλ 
 

 

Δηεζλέο εξεπλεηηθό πξόγξακκα εμεηάδεη ηηο θνηλωληθν-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

ηνπ Τξηάζινπ ηεο Επηδαύξνπ 

 

To Epidavros Triathlon είλαη κία δηήκεξε αζιεηηθή δηνξγάλωζε πνπ δηεμάγεηαη θάζε 

ρξόλν ζηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ Επηδαύξνπ θαη πεξηιακβάλεη ζην πξόγξακκα ηεο αγώ-

λεο Σξηάζινπ δηαθόξωλ απνζηάζεωλ όπωο θαη αγώλεο θνιύκβεζεο αλνηθηήο ζάιαζ-

ζαο.  ηελ πξόζθαηε δηνξγάλωζε ην δηήκεξν 15-16 επηεκβξίνπ 2018 πεξίπνπ 400 

αζιεηέο ζπλνδεπόκελνη από ηελ νηθνγέλεηα ηνπο  ή ηνπο θίινπο ηνπο ζπκκεηείραλ ζηα  

αγωλίζκαηα ηνπ Epidavros Triathlon. 

 

ηα πιαίζηα κηαο θαηλνηόκνπ δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο δηνξγαλώηξηαο εηαηξείαο 

ηνπ Epidavros Triathlon whynot, ηνπ Παλεπηζηήκην Heilbronn / GER (Καζεγεηήο 

Dr. Sebastian Kaiser-Jovy), ηνπ Παλεπηζηήκην Novi Sad, Σκήκα Γεωγξαθίαο, Σνπ-

ξηζκνύ θαη Ξελνδνρεηαθήο Δηαρείξηζεο, / SRB (Καζεγεηήο Dr. Miroslav Vujicic) θαη κε  

ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δήκνπ Επηδαύξνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ εθπνλεί-

ηαη έλα εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ζηόρν ηελ κέηξεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ Epidavros 

Triathlon ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλωλία ηεο Επηδαύξνπ. Η εξεπλεηηθή νκάδα κε ε-

πηθεθαιήο ηνλ Καζεγεηή Dr. Sebastian Kaiser-Jovy (Heilbronn University / Γεξκαλία) 

δήηεζε από ηνπο αζιεηέο θαζώο θαη από ηνπο ζπλνδνύο ηνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
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ηελ εθδήιωζε, ηελ δηακνλή ηνπο, ην ηαμίδη ηνπο θαη ηελ θαηαλαιωηηθή ηνπο ζπκπεξηθν-

ξά γεληθόηεξα γηα ηηο εκέξεο πνπ έκεηλαλ ζηελ Επίδαπξν.  

 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη έλα αζιεηηθό γεγνλόο κεζαίνπ κεγέζνπο κπνξεί 

λα απνηειέζεη ζεκαληηθό παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο από 

ηνλ νπνίν ε ηνπηθή θνηλόηεηα κπνξεί λα ωθειεζεί άκεζα θαη έκκεζα κε δηάθνξνπο ηξό-

πνπο. Με ηελ θαηάιιειε ρξήζε θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ κάξθεηηλγθ θαη δεδνκέλεο 

ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη ηωλ δηαθόξωλ ελδηα-

θεξνκέλωλ, ην Epidavros Triathlon κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επεκεξία θαη 

ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ ηνπ δήκνπ Επηδαύξνπ.  ύκθωλα 

κε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ην Epidavros Triathlon δεκηνύξγεζε άκεζν θύθιν εξγαζηώλ 

πεξίπνπ 150.000 EUR γηα ην Σαββαηνθύξηαθν ηνπ αγώλα θαη απηό είλαη κόλν ην ά-

κεζν απνηέιεζκα. ε απηό πξέπεη λα πξνζκεηξεζνύλ κειινληηθέο επηδξάζεηο θαζώο 

θαη άιιεο  έκκεζωλ θαη καθξνπξόζεζκωλ ζεηηθώλ εκπνξηθώλ επηπηώζεωλ ζηελ πεξην-

ρή. Επίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη ε δηνξγάλωζε πξνζέιθπζε ζρεδόλ 1.000 άηνκα (αζιεηέο 

θαη επηζθέπηεο) ζηελ Επίδαπξν, νη νπνίνη δελ ζα βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή ρωξίο ηελ 

εθδήιωζε, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ μελνδνρεηαθνύ δπλακηθνύ 

θαη ωο εθ ηνύηνπ ππήξμε ζεκαληηθό ελδηαθέξνλ γηα ηα δηάθνξα πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά 

ζεκεία ηεο πεξηνρήο. Η ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηωλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκά-

ηωλ πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύληνκα ζηελ Επίδαπξν. 

 

Σν εξεπλεηηθό απηό έξγν απνηειεί κέξνο κηαο καθξνρξόληαο θαη δωηηθήο ζεκαζίαο ζπ-

λεξγαζίαο κεηαμύ ηεο θνηλόηεηαο ηεο Επηδαύξνπ θαη ηεο ρνιήο Επηρεηξήζεωλ θαη Με-

ραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Heilbronn / Γεξκαλία (Καζ. Kaiser-Jovy) ζρεηηθά κε ηηο θνη-

λωληθό-νηθνλνκηθέο θαη ηνπξηζηηθέο επηπηώζεηο ηωλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ εθδε-

ιώζεωλ, επηδηώθνληαο λα εμεηάζεη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο βηώζηκεο ηνπξηζηηθήο, νηθν-

λνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Επίδαπξν θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αξ-

γνιίδαο. Απηό πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε λέωλ ηξόπωλ γηα ηελ επέθηαζε ηεο ηνπξη-

ζηηθήο πεξηόδνπ αλαπηύζζνληαο κνλαδηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γύξω από ηα 

γλωζηά ηζηνξηθά κλεκεία ηεο. 

 

 

 


