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Tο 1ο Διεθνές Συνέδριο για 
τον Τουρισμό και το Έγκλημα 
(Yellow Tourism) διοργανώ-
νεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(Ιόνιος Ακαδημία) από 27 έως 
29 Απριλίου 2017.  Κεντρικοί 
θεματικοί άξονές του συνε-
δρίου είναι το έγκλημα και ο 
τουρισμός, περιλαμβάνοντας 
κάθε μορφή προσβολής του 
τουριστικού προϊόντος από 
εγκληματικές πράξεις. Στο 
πρόγραμμα συνεργάζονται 
ερευνητικά το Εργαστήριο 

Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων 
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και Διερμηνείας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου, της 
έδρας Cruise Management & 
eTourism του Πανεπιστημίου 
του Bremerhafen, Γερμανία και 
της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Ovidius 
της Κωνστάντα, Ρουμανία, με 
την υποστήριξη της Εταιρείας 
για την Έρευνα της Κρουαζιέρας 
(Cruise Research Society). 
Ο τουρισμός αποτελεί έναν 

παγκοσμιοποιήμενο κλάδο της 
οικονομίας που επηρεάζει το 
βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων 
ανθρώπων σε όλες ανεξαιρέτως 
χώρες του κόσμου. Παρά το 
ότι μέχρι σήμερα τα ζητήματα 
ασφάλειας από την τρομοκρατία 
έχουν μονοπωλήσει τη βιβλιο-
γραφία, η οικονομική εγκληματι-
κότητα και η διαφθορά ασκούν 
ασύγκριτα μεγαλύτερη επίδρα-
ση στην εμπειρία των διακοπών 
και στο τουριστικό προϊόν κάθε 
χώρας. Στόχος της ερευνητικής 

αυτής πρωτοβουλίας είναι η 
εξάλειψη αυτής της ανισορρο-
πίας: αφενός με τη δημιουργία 
μίας επιστημονικής κοινότητας 
και ενός σώματος γνωστικού 
αντικειμένου, και αφετέρου 
με τη σύνταξη, καταγραφή και 
εφαρμογή στρατηγικών και προ-
τύπων για τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού, 
τη διαχείριση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς καθώς και για την 
ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών 
για τις υπηρεσίες τουρισμού και 
τους εμπλεκόμενους ανθρώ-
πους, φορείς καθώς και τις τοπι-
κές και εθνικές κοινωνίες. 
Φιλοδοξία του Συνεδρίου για 
τον “κίτρινο τουρισμό” (“yellow 
tourism”) είναι να βάλει το 
έγκλημα και τη διαφθορά στην 

διεθνή ερευνητική ατζέντα 
επεκτείνοντας την διεπιστη-
μονικότητα του τουρισμού και 
γενικότερα της διαχείρισης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς με 
προσεγγίσεις των νομικών, οικο-
νομικών, κοινωνικών επιστημών, 
της πληροφορικής, κοκ. 
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ο ιστοχώρος του συνεδρίου 
είναι http://yellowtourism.net/ 
Πληροφορίες : yellowtourism@
geolabinstitute.org
Δηλώσεις για παρακο-
λούθηση : https://docs.
google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSdcOsoUeEJ2f3vK0fo_
WjPMqx3DH4sSXig_
IUWxMyT0tuS3WA/viewform

Τουρισμός και έγκλημα
Το 1ο Διεθνές Συνέδριο στο Ιόνιο Παν/μιο 27-29 Απριλίου

Με στόχο την ενημέρωση 
φορέων και οργανισμών 
που δραστηριοποιούνται 
στις περιοχές των θαλάσ-
σιων στενών της Κέρ-
κυρας και του Οτράντο 
αναφορικά με τη μείωση 
των εκπομπών του διοξει-
δίου του άνθρακα και την 
κλιματική αλλαγή διοργα-
νώνεται μία διακρατική 
συνάντηση στο Λέτσε της 
Ιταλίας στις 27 Μαρτίου 
2017 (http://innopolis.
org/passage-lecce). 

Στη συνάντηση, εκτός από 
τη διοργανώτρια, Επαρχία 
του Λέτσε (Province of 
Lecce)  θα συμμετάσχουν 
από ελληνικής πλευράς η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
και το Κέντρο Καινοτομίας 
και Πολιτισμού InnoPolis, 
από την Αλβανία το 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
της Αυλώνας (Regional 
Council of Vlora)καθώς 
και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς που έχουν προ-
σκληθεί. 

Η συνάντηση πραγματο-
ποιείται στο πλαίσιο του 
έργου PASSAGE, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα Interreg 
Europe, και έχει στόχο την 
προώθηση πρωτοβουλιών 
σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα και την προ-
σαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή στα θαλάσσια 
στενά των εταίρων του 
προγράμματος.
Τις αμέσως επόμενες ημέ-
ρες,  28 και 29 Μαρτίου, 
θα διοργανωθεί στο Λέτσε 
ένα θεματικό σεμινάριο 

(το τρίτο κατά σειρά) με τη 
συμμετοχή όλων των εταί-
ρων του έργου, το οποίο 
είναι αφιερωμένο στην 
επιλογή καλών πρακτικών 
για το περιβάλλον και, 
συγκεκριμένα, τη σύνδεση 
των στρατηγικών για την 
ανάδειξη τουριστικών 
πόρων και την οικονο-
μία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.
Περισσότερες πληροφορί-
ες για το έργο PASSAGE: 
http://www.
interregeurope.eu/
passage/

Διακρατική συνάντηση 
στο Λέτσε για 
την κλιματική αλλαγή
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