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ΔΕΛΤΙΟ'ΤΥΠΟΥ'
'
Το'1ο#Διεθνές#Συνέδριο#για#τον#Τουρισμό#και#το#Έγκλημα#(Yellow#Tourism)'διοργανώνεται'
στο' Ιόνιο' Πανεπιστήμιο' (Ιόνιος' Ακαδημία)' από' 27' έως' 29' Απριλίου' 2017.' Κεντρικοί' θεματικοί'
άξονές' του' συνεδρίου' 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# Επιστημών# του# Πανεπιστημίου# Ovidius# της# Κωνστάντα,#
Ρουμανία,' με' την' υποστήριξη' της' Εταιρείας# για# την# Έρευνα# της# Κρουαζιέρας# (Cruise#
Research#Society).'Η'ονοματοδοσία'του'προγράμματος'“yellow'tourism”'βασίστηκε'στο'κλασικό'
έργο' του' Ντοστογιέφσκυ' Έγκλημα( και( Τιμωρία,' στο' οποίο' το' κίτρινο' χρώμα' ήταν' συμβολικά'
συνδεδεμένο'με'τη'διαφθορά'και'την'παρακμή.''
'
Ο' τουρισμός' αποτελεί' έναν' παγκοσμιοποιήμενο' κλάδο' της' οικονομίας' που' επηρεάζει' το' βιοτικό'
επίπεδο'εκατομμυρίων'ανθρώπων'σε'όλες'ανεξαιρέτως'χώρες'του'κόσμου.'Χαρακτηρίζεται'από'
σημαντικές' ροές' κεφαλαίου' και' πληροφοριών,' καθώς' και' από' ανισορροπίες' στην' κατανομή'
ισχύος' με' συνέπεια' να' εμφανίζεται' ιδιαίτερα' ευπαθής' στο' οικονομικό' έγκλημα' και' ιδιαίτερα' στη'
διαφθορά.' Μέσα' από' αυτή' την' σκοπιά' η' οικουμενική' διάσταση' του' κλάδου' αποτελεί' πλέον' μία'
πρόκληση' για' τους' νομοθέτες,' τις' διωκτικές' αρχές,' τους' ερευνητές' και' τις' επιχειρήσεις' στην'
προσπάθεια' να' συνδυάσουν' την' ικανοποίηση' των' αναγκών' για' ασφάλειας' και' βιωσιμότητα' με'
την' απαίτηση' για' ανέμελες' διακοπές.' Για' όλους' αυτούς' τους' λόγους' ο' Τουρισμός' βρίσκεται'
αντιμέτωπος' με' όλο' και' μεγαλύτερο' αριθμό' απειλών' και' κινδύνων' από' εγκληματικές'
δραστηριότητες.'''
'
Παρά' το' ότι' μέχρι' σήμερα' τα' ζητήματα' ασφάλειας' από' την' τρομοκρατία' έχουν' μονοπωλήσει' τη'
βιβλιογραφία,' η' οικονομική' εγκληματικότητα' και' η' διαφθορά' ασκούν' ασύγκριτα' μεγαλύτερη'
επίδραση' στην' εμπειρία' των' διακοπών' και' στο' τουριστικό' προϊόν' κάθε' χώρας.' Στόχος' της'
ερευνητικής' αυτής' πρωτοβουλίας' είναι' η' εξάλειψη' αυτής' της' ανισορροπίας:' αφενός' με' τη'
δημιουργία' μίας' επιστημονικής' κοινότητας' και' ενός' σώματος' γνωστικού' αντικειμένου,' και'
αφετέρου'με'τη'σύνταξη,'καταγραφή'και'εφαρμογή'στρατηγικών'και'προτύπων'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'
ανθρώπους,'φορείς'καθώς'και'τις'τοπικές'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' διεπιστημονικότητα' του'
τουρισμού' και' γενικότερα' της' διαχείρισης' της' πολιτιστικής' κληρονομιάς' με' προσεγγίσεις' των'
νομικών,'οικονομικών,'κοινωνικών'επιστημών,'της'πληροφορικής,'κοκ.''
'
Το'Συνέδριο'τελεί'υπό'την'αιγίδα'της'Περιφέρειας'Ιονίων'Νήσων.'
Ο'ιστοχώρος'του'συνεδρίου'είναι'http://yellowtourism.net/'
Πληροφορίες'/'δηλώσεις'για'παρακολούθηση'yellowtourism@geolabinstitute.org''
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