
________________________________________________ 
Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr   
url: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/829 

 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

  

 

 

 

  

 Ντουμπάι, 1 Απριλίου 2022  

 

  

Εκδηλώσεις Προβολής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Expo2020 Dubai, 

13.03.2022 & 16.03.2022 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με επικεφαλής την Περιφερειάρχη, κα Ρόδη Κράτσα-

Τσαγκαροπούλου, πραγματοποίησε με επιτυχία 2 εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Expo2020 Dubai. Στην αποστολή 

των Ιονίων Νήσων συμμετείχαν, επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κα Μοθωναίου και ο 

Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Αλεξάκης, στελέχη της Περιφέρειας, εκπρόσωποι 10 

Ξενοδοχείων των Ιονίων Νήσων, εκπρόσωποι της Fraport Greece, καθώς και δύο καθηγητές του Ιονίου 

Πανεπιστημίου, κ. Ναούμ Μυλωνάς και κ. Φοίβος Μυλωνάς.  

Η πρώτη εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες των ΗΑΕ και των Ιονίων Νήσων μοιράζονται τις ιστορίες τους» 

πραγματοποιήθηκε στις 13.03.2022 στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Περιπτέρου και είχε ως θεματική την 

ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση των γυναικών. Η κα Περιφερειάρχης 

χαιρέτισε την εκδήλωση και αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η Περιφέρεια στην ενίσχυση της γυναικείας 

παρουσίας σε όλους τους τομείς. Χαιρετισμό, επίσης, απηύθυνε και η ιδρύτρια του εδώ εδρεύοντος δικτύου 

γυναικείας επιχειρηματικότητας που αριθμεί περίπου 20.000 μέλη, Female Fusion Network, κα Jen Blandos, 

τονίζοντας τη σημαντική βοήθεια που προσφέρει το δίκτυό της όχι μόνο στην έναρξη δραστηριοποίησης των 

μελών του, αλλά και στα μετέπειτα βήματα της επιχειρηματικής τους δράσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

προβλήθηκαν βίντεο με επιτυχημένες γυναικείες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στα Ιόνια Νησιά, ενώ γυναίκες 

επιχειρηματίες από τα ΗΑΕ μοιράστηκαν τις επιχειρηματικές ιστορίες τους από την εδώ δραστηριοποίησή τους.  

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, προσφέρθηκε στις περίπου 40 συμμετέχουσες γεύμα με παραδοσιακές 

γεύσεις από τα Ιόνια Νησιά καθώς και αναμνηστικά δώρα της περιοχής, στη διάρκεια του οποίου τα μέλη της 

ελληνικής αποστολής είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν σε πιο άτυπο πλαίσιο τους τρόπους ενθάρρυνσης της 

γυναικείας ενδυνάμωσης από την πλευρά της Περιφέρειας. 

Η δεύτερη εκδήλωση «Πρωταθλητές των Ιονίων Νήσων: Αυθεντικότητα, Πολιτισμός, Τουρισμός, 

Πολυτέλεια, Καινοτομία και Αειφορία», πραγματοποιήθηκε στις 16.3.2022, επίσης στο Αμφιθέατρο του 

Ελληνικού Περιπτέρου. Η εν λόγω εκδήλωση είχε ως αντικείμενο την προώθηση των Ιονίων Νήσων, όχι μόνον 

ως τουριστικού προορισμού, αλλά και ως γαστρονομικού, όπως, επίσης, και ως κοιτίδας καινοτομίας και 

πρωτοπορίας σε θέματα βιωσιμότητας και καλών πρακτικών όσον αφορά στη διαχείριση απορριμμάτων. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η Περιφερειάρχης κα Κράτσα, η οποία δήλωσε με έμφαση ότι τα Ιόνια Νησιά 

συνδυάζουν απαράμιλλα χαρίσματα με μεγάλη πολιτισμική κληρονομιά, σύγχρονες υποδομές και καλλιτεχνική 

δημιουργία. Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παρέστην ο Πρέσβυς της Ελλάδας στα ΗΑΕ, κ. Δ. Ζώης. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους ξενοδοχειακών μονάδων, με 

αντικείμενο την αειφορία και την υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων. Επίσης, προβλήθηκαν βίντεο 

σημαντικών θαλασσίων καταφυγίων/εθνικών δρυμών όπως του Γεωπάρκου ΑΙΝΟΥ (Κεφαλονιά/Ιθάκη), του 

Θαλάσσιου Πάρκου χελώνας Καρέτα- Καρέτα και του Ναυαγίου της Ζακύνθου αλλά και σημείων αναφοράς 

της Περιφέρειας, όπως η παλιά πόλη της Κέρκυρας και η Λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Κατόπιν, οι δύο 

καθηγητές του Ιόνιου Πανεπιστημίου ανέλυσαν σύντομα την ανάδειξη της καινοτομίας μέσα από τις δράσεις 

του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση στελέχους της Fraport Greece για 

τις αεροπορικές υποδομές στα Ιόνια Νησιά και τις προοπτικές που διανοίγονται για απευθείας πτήσεις από τα 

ΗΑΕ. Σημειώνεται ότι εκπρόσωποι Fraport Greece πραγματοποίησαν και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 

αεροπορικές εταιρείες Etihad και Flydubai, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για θετικά νέα το επόμενο 

διάστημα. 
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Μετά την εκδήλωση, ακολούθησε επίσημο δείπνο με πρώτες ύλες από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 

όπου οι περίπου 40 προσκεκλημένοι συστήθηκαν στις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες γεύσεις της 

Περιφέρειας. 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 καθώς και καθηγητές τοπικών Πανεπιστημίων. 

 Επισημαίνεται ότι Γραφείο μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προσέλκυσε 

στοχευμένο κοινό και για τις δύο ανωτέρω εκδηλώσεις με την αποστολή προσκλήσεων προς τις εδώ 

μακροχρόνιες επαφές του από συναφείς κλάδους.  

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής της σε Dubai, κα Περιφερειάρχης είχε επαφές με 

υψηλόβαθμους εμιρατινούς αξιωματούχους, όπου είχε την ευκαιρία να προωθήσει τις διμερείς σχέσεις και να 

προβάλει την Περιφέρεια ως συνδετικό κρίκο για ενδυνάμωση τους. Επίσης, κα Κράτσα συνοδευόμενη από 

στελέχη του Γραφείου μας και στελέχη της Περιφέρειας, επισκέφτηκε το Dubai Opera, όπου είχε συνάντηση 

με τον Διευθυντή, κ. David Mansfield. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας προβολής 

παράστασης της Φιλαρμονικής της Κέρκυρας στο Dubai Opera.  
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