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ΘΕΜΑ : Συνέδριο Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού στο Ερεβάν. 

 

 Στην πρωτεύουσα της Αρμενίας Ερεβάν φιλοξενήθηκε στις 18-19 Οκτωβρίου το 

διεθνές συνέδριο του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) με θεματικό 

τίτλο: “Παγκόσμιες αξίες και πολιτιστική ποικιλομορφία στον 21ο αιώνα: Πώς μπορεί ο 

τουρισμός να κάνει τη διαφορά;”. Ο Υπουργός Οικονομίας της Αρμενίας Tigran 

Davtyan επισήμανε στην ομιλία του ότι το συνέδριο είναι μια ευκαιρία για την 

ανάπτυξη και προβολή του τουρισμού στην Αρμενία και την πρώθηση του 

πολιτιστικού προϊόντος που η χώρα του κατέχει, καθώς μάλιστα την παρακολούθησαν 

σημαντικοί παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο. 

 Ο Γενικός Γραμματέας του (UNWTO), Taleb Rifai, εξήρε την τουριστική 

βιομηχανία της Αρμενίας για τους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που είχε 

την τελευταία 5ετία κυρίως. Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι ολοένα και 

περισσότεροι τουρίστες σήμερα, σε όλον τον κόσμο, επιθυμούν να επισκεφτούν και να 

δούν από κοντά τα μοναδικά εθνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας 

που επισκέπτονται και υπό αυτή την έννοια, η Αρμενία έχει σημαντικά στοιχεία να 

προσφέρει στο διεθνές τουριστικό προϊόν. Ο Γενικός Γραμματέας σε συνάντηση που 

είχε με τον Πρόεδρο της Αρμενίας, με την ευκαιρία της πραγματοποιήσεως του 

παγκόσμιου συνεδρίου, τον συνεχάρη για την ουσιαστική προσπάθεια της χώρας του 

για αναβάθμιση των σχέσεών της με τους διεθνείς οργανισμούς που διαμορφώνουν 

τις πολιτικές προώθησης του τουριστικού προϊόντος στη βάση της διεθνούς 

συνεργασίας και ανάδειξης πολιτιστικών αγαθών που συσχετίζουν την ιστορία των 

λαών στη βάση κοινών αξιών. 
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 Αξιωματούχοι του τουριστικού κλάδου των χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) παρέστησαν στη συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο 

ξενοδοχείο Marriot στο Ερεβάν. Συνολικά 15 χώρες εκπροσωπήθηκαν στο συνέδριο. 

 Ο Υπ. Οικονομίας της Αρμενίας ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του 

υπουργείου, 281.000 ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο 

του τρέχοντος έτους, 5,1% αύξηση σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των τουριστών στην 

Αρμενία θα αυξηθεί κατά 7-10% το 2012 σε σχέση με το 2011. 

 Ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στην Αρμενία έχει σημαντική άνοδο, 

καθώς μέσα στα τελευταία χρόνια εκτινάχθηκε και σημείωσε κατά μέσο όρο ετήσια 

αύξηση  8-10%, δείκτης εξαιρετικά υψηλός σε σύγκριση με την ανάπτυξη της 

συνολικής οικονομίας και για κάθε επιμέρους τομέα της. Το 2001 περίπου 145.000 

ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα, αλλά το το 2011 ο αριθμός αυτός έφτασε τις 

750.000. Στην πραγματικότητα, όπως τόνισε και ο ίδιος ο Υπουργός σε συνέντευξη 

που παραχώρησε, σημειώνεται σημαντική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, καθώς η 

χώρα ήδη έχει επενδύσει σε υποδομές στον κλάδο και κυρίως στην προβολή του 

πολιτιστικού προϊόντος που έχει, ενώ επισήμανε ότι η Αρμενία προσελκύει τουρισμό 

σε όλες τις εποχές του έτους.  

 Στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου υπογράφηκε και επικυρώθηκε εκ 

μέρους πέντε αρμενικών εταιρειών και οργανισμών (JSC International Airport of 

Armenia, Armenia Marriott Hotel, ο ιστοχώρος www.armhotels.am υπηρεσία 

ξενοδοχειακών κρατήσεων, η Ένωση Tour Operators και ο τουριστικός οργανισμός 

Hospitality Tufenkian LLC) η προσχώρηση και υιοθέτηση του Παγκόσμιου Κώδικα 

Δεοντολογίας για τον τουρισμό. Ο Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας για τον 

Τουρισμό είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού, 1 Οκτωβρίου του 2001 στο Σαντιάγκο της Χιλής. Ο κώδικας καθορίζει ένα 

σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του παγκόσμιου 

τουρισμού. Ενσωματώνει πολλές από πρακτικές των δράσεων που έχει υλοποιήσει η 

UNWTO καθώς και  συγκεκριμένους επαγγελματικούς κώδικες. Και οι πέντε εταιρείες 

που συνυπέγραψαν τον κώδικα θα συμμετάσχουν στο παγκόσμιο συνέδριο της 

UNWTO τον Μάρτιο 2013 στην Πολωνία. 

 Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συνέπεσαν και οι εργασίες του Διεθνούς 

Συμβουλίου Μουσείων και της Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της 

UNESCO (ICOM/CECA). O Δήμαρχος Taron Margaryan φιλοξένησε τους 

συμμετέχοντες στο συμπόσιο, το οποίο επίσης πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν και 

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στην αρμενική πρωτεύουσα ως 
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Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2012. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο 

Πρόεδρος της ICOM Hans-Martin Hinz καθώς και άλλοι συμμετέχοντες στο συμπόσιο, 

υπογράμμισε ότι η απόφαση για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας διεθνούς εκδήλωσης στο 

Ερεβάν είναι συμβολική, διότι η πόλη εόρτασε φέτος τα 2794 χρόνια από την ίδρυσή 

της, ενώ επίσης γιορτάζει φέτος την 500η επέτειο της κυκλοφορίας αρμενικών 

τυπωμένων βιβλίων. "Πραγματικά, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί 

να είναι υπερήφανοι, για την πολιτιστική κληρονομιά τους. Είμαι πεπεισμένος ότι εσείς 

οι ίδιοι θα έχετε την ευκαιρία να πειστείτε γι 'αυτό. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το συνέδριο 

θα αποτελέσει την αρχή για νέα έργα και θα ενθαρρύνει την ενίσχυση των δεσμών 

μεταξύ των μουσείων και την ανταλλαγή εμπειριών" ανέφερε στην ομιλία του ο 

Δήμαρχος του Ερεβάν απευθυνόμενος στους σύνεδρους. Ο Πρόεδρος της ICOM 

Hans-Martin Hinz σημείωσε ότι πραγματικά ένας πολύ μικρός αριθμός των εθνών 

μπορεί να είναι υπερήφανος που έχει τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, και 

διαβεβαίωσε ότι το εν λόγω συνέδριο θα αποτελέσει ένα ακόμη κίνητρο για την 

ενοποίηση των πολιτιστικών δεσμών και θα υπάρξει μια πρόσθετη ευκαιρία του 

αρμενικού πολιτισμού για να γίνει πιο αναγνωρίσιμος για τον κόσμο. Ο κ. Taron 

Margaryan διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών 

των προγραμμάτων που υλοποιούνται με χρηματοδότηση της UNESCO για την 

προβολή της Αρμενίας και του πολιτισμού της. Επίσης, το Διεθνές Συμβούλιο 

Μουσείων και ο Πρόεδρος Hans-Martin Hinz απένειμε στον Δήμαρχο του Ερεβάν το 

μετάλλιο του Οργανισμού για τη βοήθειά του στη διοργάνωση του συμποσίου στην 

πρωτεύουσα της Αρμενίας. 

 Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής 

Υπηρεσίας Τουρισμού της Ρωσίας, που παρευρέθηκε και στις δυό προαναφερθείσες 

εκδηλώσεις, ότι η Αρμενία μπορεί να προσβλέπει σε σημαντικές ροές αρμενίων 

τουριστών. Τόνισε ότι πολλοί είναι οι λόγοι που ευνοούν αυτήν την εξέλιξη, αλλά 

ειδικώς αναφέρθηκε στην πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της Αρμενίας 

και στην κοινή χριστιανική καταγωγή. Είπε ότι η Αρμενία μπορεί να γίνει ένας 

δημοφιλής προορισμός για προσκυνηματικό τουρισμό καθώς η χώρα ασπάστηκε το 

Χριστιανισμό πολύ νωρίτερα από ό, τι παλιά Ρωσία και υπάρχουν μοναδικά 

χριστιανικά μνημεία. Βέβαια τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης και δημιουργίας νέων 

υποδομών και στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στις ρωσικές εταιρείες που έχουν ήδη 

αναλάβει σχετικά έργα στην Αρμενία. Το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο 

Προστασίας του Περιβάλλοντος της Αρμενίας ενδιαφέρεται, ανάμεσα στα άλλα, για την 

αναβίωση και λειτουργία της ιστορικής οδού που συνδέει το Αρτσάχ (Ναγκόρνο-
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Καραμπάχ) με έναν τουριστικό διάδρομο από το Stepanakert προς τον νότο και τις 

όχθες του ποταμού Araks. Επίσης η αναπαλαίωση των μοναστηριών είναι βασική 

προτεραιότητα για την Αρμενία, όπως η Μονή Amaras στο Martuni της περιφέρειας 

Αρτσάχ, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2013. 

 

  

 

         Ο Προϊστάμενος 

 
 
Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος 

                         Γραμματέας Α΄ ΟΕΥ 


