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Εκδήλωση Προβολής Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Expo2020 Dubai, 23.03.2022 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη, 

πραγματοποίησε με επιτυχία στις 23.03.2022, εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Περιπτέρου στην 

Expo2020 Dubai. Η εκδήλωση, με θέμα «Ανακαλύψτε την Αττική, τη Χώρα των Ευκαιριών», είχε ως αντικείμενο 

την προώθηση συγκεκριμένων τομέων της Περιφέρειας, όπως είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, οι σύγχρονες 

τουριστικές υποδομές, τα μεγάλα έργα σχεδιασμένα βάσει της αρχής της βιωσιμότητας αλλά και τα πολιτιστικά 

μνημεία της. 

 Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Περιφερειάρχης, ο οποίος στη διάρκεια της ομιλίας του παρουσίασε 

ενδελεχώς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ξεχωριστή κουλτούρα της Περιφέρειας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε 

εκτενώς στην πολιτική που ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, τόσο 

σε επίπεδο παραγωγής και μεταποίησης, όσο και διάθεσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά προκειμένου να 

επιτευχθεί η παραγωγή γνήσιων, πιστοποιημένων προϊόντων, καλλιεργημένων με πρότυπες σύγχρονες μεθόδους 

που θα κλείνουν μέσα τους τη γεύση της ιστορίας και της παράδοσης της Αττικής, ανταποκρινόμενα στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή και της αγοράς, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. 

 Στη συνέχεια, ο κ. ΓΓ ΔΟΣ & Εξωστρέφειας και Γενικός Επίτροπος της Ελλάδας σε Expo2020, κ. 

Ιωάννης Σμυρλής, ανέφερε ότι το Ελληνικό Περίπτερο σηματοδοτεί με τους 600.000 και πλέον επισκέπτες του την 

έναρξη μιας νέας εποχής για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και 

ανακαλύπτει δημιουργικές διεξόδους από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο πλανήτης. Ο κ. Σμυρλής τόνισε ότι 

η Περιφερειακή Ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση και σε αυτή την 

κατεύθυνση οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής την καθιστούν πρωτοπόρο. Επίσης, 

αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη για την προώθηση της Αττικής ως ένας από τους πιο 

δημοφιλείς προορισμούς διεθνώς για κάθε εποχή του χρόνου, μέσω της ανάδειξης του πολιτιστικού και ιστορικού 

πλούτου, της υψηλής γαστρονομίας, αλλά και των υπερσύγχρονων δομών της Περιφέρειας. 

 Ακολούθως, η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ Δρ. Ελένη Δουνδουλάκη, 

δήλωσε ότι ο πολιτισμός ως συνδυασμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, της σύγχρονης δημιουργίας, αλλά και της 

δημιουργικής οικονομίας παίζει καθοριστικό ρόλο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, επισήμανε 

ότι γνωρίζει το έργο που επιτελείται στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς η ίδια υπήρξε για ικανό διάστημα 

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού. Η κυρία Δουνδουλάκη υπογράμμισε ότι η γαστρονομία, ιδίως όταν πληροί τις 

υψηλές προδιαγραφές που διέπουν τα αγριοδιατροφικά προϊόντα της Αττικής, δεν αποτελεί απλώς ένα θέμα 

γεύσεων, αλλά τεκμήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εντάσσεται στην πολιτιστική ταυτότητα κάθε 

περιοχής. Υπογράμμισε επίσης ότι τα προϊόντα της Αττικής αποτελούν στο σύνολό τους βασικούς πυλώνες της 

μεσογειακής διατροφής που έχει εγγραφεί στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας 

της UNESCO και πρόσθεσε ότι ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί πλέον μια διεθνώς κυρίαρχη τάση και σε 

αυτόν τον τομέα η Περιφέρεια Αττικής είναι πρωτοπόρος. 

 Σημειώνεται ότι την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κ. Εύη Φραγκάκη, ενώ κατά τη διάρκειά 

της προβλήθηκαν βίντεο με εικόνες των προσφερόμενων ευκαιριών της Αττικής. 

 Στο τέλος της εκδήλωσης, η Περιφέρεια Αττικής και η Enterprise Greece επισφραγίζοντας την κοινή 

στρατηγική για την προώθηση επενδύσεων, επικύρωσαν και την παράταση του από 14.02.2019 Μνημονίου 

Συνεργασίας που είχαν υπογράψει, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των κοινών τους 
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δράσεων προς όφελος των πολιτών, της ανάπτυξης και της οικονομικής ευημερίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Υπογράφοντες από πλευράς Enterprise Greece ήταν ο Πρόεδρος του κ. Ι. Σμυρλής και από πλευράς Περιφέρειας, 

ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης. 

 Μετά το πέρας της εκδήλωσης και της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας στο αμφιθέατρο, 

ακολούθησε επίσημο δείπνο με πρώτες ύλες από την Περιφέρεια Αττικής, όπου οι περίπου 40 προσκεκλημένοι 

συστήθηκαν στις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες γεύσεις της Περιφέρειας. Σημειώνεται ότι προ του δείπνου ο 

σεφ του εστιατορίου, κ. Αλέξανδρος Σπέρχος-Παυλόπουλος, πραγματοποίησε live cooking show. Κατά τη 

διάρκεια του δείπνου, τα μέλη της ελληνικής αποστολής είχαν δυνατότητα δικτύωσης και δημιουργίας επαφών με 

εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών γραφείων και tour operators, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων με 

έμπρακτο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα, εκπροσώπους ΜΜΕ για τουρισμό, εισαγωγικές εταιρείες 

τροφίμων, food bloggers, αλλά και Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ. 

 Επισημαίνεται ότι Γραφείο μας, προσέλκυσε στοχευμένο κοινό για την εκδήλωση, με την αποστολή 

προσκλήσεων προς τις εδώ μακροχρόνιες επαφές του από συναφείς κλάδους. 

 Τέλος, σημειώνεται ότι την  εκδήλωση τίμησε - μεταξύ άλλων - με την παρουσία της η ελληνικής 

καταγωγής Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, κόρη του Αντιπροέδρου/Πρωθυπουργού 

ΗΑΕ και Ηγεμόνα Dubai. 
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