
St. Valentine’s Day 

Το ξενοδοχείο METROPOLITAN σας προσκαλεί, να 
γιορτάσετε την ημέρα των ερωτευμένων και να γλεντή-
σετε παραδοσιακά στις αποκριάτικες εκδηλώσεις που 
διοργανώνει.  Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου απολαύ-
στε το πιο ρομαντικό δείπνο του χρόνου με ένα μενού 
έκπληξη εμπνευσμένο από τον παγκοσμίου φήμης chef 
Michel Roux, στο ολοκαίνουργιο ατμοσφαιρικό AVENUE 
bistro & bar. Όμορφο περιβάλλον, απαλή μουσική, χαμη-
λός φωτισμός και αφήστε την γεύση να δώσει τον τόνο.  
(Τιμή μενού κατ΄ άτομο 45€). 

Εναλλακτικά για όσους επιθυμούν μια πιo κλασική 
επιλογή, στο εστιατόριο LE TROCADERO σας περιμένει 
μια ξεχωριστή γευστική πρόταση ειδικά για αυτή την 

ημέρα, συντροφιά με πιάνο και τραγούδι. (Τιμή μπουφέ 
κατ΄άτομο 38€).

Αυτή τη βραδιά τολμήστε μια πολυτελή διανυκτέρευ-
ση που περιλαμβάνει, τούρτα σοκολάτα με φράουλες σε 
σχήμα καρδιάς και μια φιάλη κρασί στο δωμάτιο κατά 
την άφιξη, το δείπνο και το πρωινό. (Τιμή πακέτου δίκλι-
νου Executive δωματίου 185€ για δείπνο στο AVENUE 
Bistro & Bar και 160€ για δείπνο στο εστιατόριο LE 
TROCADERO). 

Τηλ. Κρατήσεων 210-9471000
Περισσότερες Πληροφορίες: 
Κα Ε. Παπαφράγκου, τηλ. 210 9484733

Το  Saint George Lycabettus  γιορτάζει την ημέρα του  
Αγίου Βαλεντίνου. Είναι μια ευκαιρία να χαρίσετε μια ξε-
χωριστή εμπειρία στον εαυτό σας και στον αγαπημένο 
σας.  

Οι προτάσεις του ξενοδοχείου πολλές και ιδιαίτερες...π.χ. 
Το βράδυ του Αγ. Βαλεντίνου ζήστε ένα γαστρονομικό τα-
ξίδι «tete a tete» στο πολυβραβευμένο εστιατόριο «Le 
Grand Balcon» στον τελευταίο όροφο του ξενδοχείου με 
πανοραμική θέα στην Ακρόπολη και το Λυκαβηττό όπου 

Ο Executive chef , Βασίλης Μήλιος έχει δημιουργήσει 
ένα… ερωτικό μενού. Και στο «La Suite Lounge» με το 
υπαίθριο τζάκι, πολλά κεριά, ερωτική μουσική και ατμό-
σφαιρα με την φαντασμαγορική θέα στην Ακρόπολη και 
τη φωτισμένη πόλη ! Αν πάλι τυχαίνει να μην έχετε βρει 
ακόμα το ιδανικό σας ταίρι μην διστάσετε. 

Καλέστε φίλους σας σε κάποια από τις σου-
ίτες ή το Sensia spa για singles party ή χαρίστε 
τους ένα gift voucher με τις ελκυστικές προτάσεις 
ενός απ’ τα πιο ρομαντικά ξενοδοχεία της πόλης!

St. Valentine’s Day 

Saint George Lycabettus

ΗΙLTON 
“Love is in the air” 

Στις 14 Φεβρουαρίου, ο έρωτας έχει την τιμητική του στο Hilton Αθηνών. Ένα από τα ομορφότερα 
ξενοδοχεία της Αθήνας δημιούργησε ειδικές προσφορές για τους ερωτευμένους που θέλουν να το 
γιορτάσουν απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή εμπειρία

Ατμόσφαιρα γιορτής θα επι-
κρατεί στο Βυζαντινό με σαμπάνια 
Mumm Cordon Rouge, ευφάνταστες 
μουσικές επιλογές, πλούσιο μπου-
φέ με την υπογραφή του Executive 
Chef Γιάννη Μανίκη και μοναδικά 
δώρα για όλους:  αρώματα και 
προϊόντα ομορφιάς από τους οί-
κους HERMES και THIERRY MUGLER 
σε ειδικές συσκευασίες δώρου! Η 
τιμή του δείπνου για δύο άτομα 
ανέρχεται στα €99 και περιλαμβά-
νει δωρεάν πάρκινγκ. Για όσους θέλουν ν’ απολαύσουν 
μια ρομαντική βραδιά με θέα τη φωτισμένη Αθήνα, το 
Galaxy Bar προσφέρει σαμπάνια για δύο και finger food 
με μόνο €25. Ακόμη, για όσους επιζητούν μια ολοκλη-
ρωμένη εμπειρία, το Hilton ετοίμασε ειδικά για την ημέ-
ρα του Αγίου Βαλεντίνου ένα πολύ οικονομικό πακέτο 
διανυκτέρευσης που περιλαμβάνει δείπνο για δύο στο 
Βυζαντινό, διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πρωι-
νό και πρόσβαση στο Hiltonia Spa στην τιμή των €169 

συνολικά. Τέλος, το Hiltonia Spa 
έχει ετοιμάσει δύο υπέροχα πακέ-
τα για να κάνετε ένα πρωτότυπο 
δώρο σ’ αυτούς που αγαπάτε: το 
“One & Only”, πακέτο χαλάρωσης 
διάρκειας 1,5 ώρας στην τιμή των 
€85, και το “Romance & Beauty”, 
διάρκειας 2 ωρών, για λάμψη και 
αναζωογόνηση της επιδερμίδας 
στην τιμή των €150.

Φέτος, κάντε μια πρωτότυπη 
έκπληξη στον αγαπημένο ή στην 

αγαπημένη σας και απολαύστε την πολυτέλεια και την 
περιποίηση του Hilton σε τιμές που πραγματικά συμφέ-
ρουν. 

Για το πακέτο διαμονής, τηλεφωνήστε στο 210-
7281100. Για το Βυζαντινό, καλέστε το 210-7281400. Για 
το Galaxy bar, τηλεφωνήστε στο 210-7281402. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα του 
Hiltonia Spa, επισκεφθείτε το www.hiltonia.gr

METROPOLITAN 
14 Φεβρουαρίου

Τα ξενοδοχεία της Αθήνας, προσπαθούν! 

Μ έσα στη ζοφερή ατμόσφαιρα που επικρα-
τεί συνεχίζουν να προσφέρουν ποιοτικές 
υπηρεσίες, να συμμετέχουν στα κοινά, να 

συμβάλλουν σε δράσεις Πολιτισμού, να δημιουργούν 
νέους χώρους για ενοίκους και επισκέπτες στην πόλη και 
να σκηνοθετούν με φαντασία θεματικές βραδιές…  
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:



Έκθεση της Ζωής Κεραμέα 
στο Hilton Αθηνών

Η Ζωή Κεραμέα, διακεκριμένη «πρέσβειρα» της 
εικόνας, έχει αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της 
στη σύγχρονη τέχνη ερευνώντας μ’ ένα απόλυ-

τα προσωπικό στυλ αναδιπλούμενες επιφάνειες στη 
γλυπτική, τη χαρακτική, το σχέδιο και την κεραμική. 
Από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 17 Μαρτίου 2012 μας 
καλεί στο δημιουργικό κόσμο της με αφορμή τα έργα 
που εκθέτει στο lobby και στο Aethrion Lounge του 
Hilton Αθηνών. Η έκθεση πραγματοποιείται σε επιμέ-
λεια της Els Hanappe και του Λάζαρου Σιάκου και η 
είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πρόκειται για γλυπτι-
κές συνθέσεις από χαρ-
τί προσαρμοσμένες στο 
χώρο του Hilton καθώς κι 
επιτοίχια έργα. Ανάμεσά 
τους ειναι και εννέα χαρ-
τοκοπτικά που η καλλιτέ-
χνις χρησιμοποίησε στο 
Mandala Memory HD, το 
ψηφιακό της παιχνίδι για 
το iPad.

H Zωή Κεραμέα ερευνά αναδιπλούμενες επιφάνειες 
χρησιμοποιώντας τη γλυπτική, τη χαρακτική, το σχέδιο 
και την κεραμική. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και 
αποφοίτησε ως Meisterschülerin από την Ανώτατη Σχο-
λή των Τεχνών του Βερολίνου (Universität der Künste-
Berlin) τo 1981. Το 1989 της απονέμεται υποτροφία του 
Ιδρύματος Fulbright για να διερευνήσει στο εργαστήριο 
Printmaking Workshop στην Νέα Υόρκη μια τεχνική στην 
χαρακτική δικής της επινόησης που βαφτίζεται στις ΗΠΑ 
zoetype (ζωητυπία). Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί 
σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ανά τον κόσμο. Έχει 
διδάξει και οργανώσει εργαστήρια σε πανεπιστήμια και 
μουσεία και έχει εκδώσει συλλεκτικά βιβλία (artist’s 
books) και παιχνίδια (puzzles). 

H ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού της Mandala 
Memory, που αποτελείται από 54 χαρτοκοπτικά της σχέ-
δια για το iPhone και 108 για το iPad, παρουσιασμέ-
νη σε συνεργασία με την εταιρεία Dukode Studio της 
Νέας Υόρκης,  διατίθεται ως App στο iTunes App Store 
της εταιρείας Apple. Το Mandala Memory για το iPhone 
έλαβε το 3ο βραβείο στον διαγωνισμό Best App Ever 
Awards 2010. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Νέα 
Υόρκη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Ζωή Κερα-
μέα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.zoekeramea.com

Ο παγκοσμίου φήμης Chef, Michel Roux έχει επιμελη-
θεί το menu, η σύνθεση του οποίου είναι σαφώς επηρε-
ασμένη από τη γαλλική κουζίνα, αφού ο νέος χώρος θα 
λειτουργεί ως Bistro. Τα πιάτα είναι παρασκευασμένα με 
ποιοτικά προïόντα από την Ελληνική φύση, δίνοντας ένα 
πραγματικά ξεχωριστό γευστικό αποτέλεσμα. Η προσεγμέ-
νη λίστα κρασιών περιλαμβάνει μοναδικές επιλογές από 
τους Ελληνικούς και τους Ευρωπαïκούς αμπελώνες, με 
την δυνατότητα τα περισσότερα από αυτά να σερβίρονται 
και σε ποτήρι. Προετοιμαστείτε για να δοκιμάσετε  σύντο-
μα κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό για να εντυπωσιάσετε 
τους καλεσμένους σας στο μεσημεριανό επαγγελματικό 
γεύμα, αλλά και να χαλαρώσετε με φίλους το βράδυ σε 
ένα ήρεμο και διακριτικό περιβάλλον. 

Το AVENUE Bistro & Bar

Το AVENUE Bistro & Bar, αναμένεται να ξεκινήσει στις 
αρχές Φεβρουαρίου, με εμπνευσμένες προτάσεις του Chef 
Michel Roux με την εξαιρετική εκτέλεση από τον Ακη Πε-
τρετζίκη. Θα λειτουργεί καθημερινά από το μεσημέρι έως 
το βράδυ και στόχος του είναι να συνδυάσει την υψηλή 
γαστρονομία των κλασικών Γαλλικών πιάτων, παρασκευ-
ασμένων με φρέσκα υλικά από την Ελληνική φύση, και 
την καλαίσθητη και ζεστή ατμόσφαιρα ενός παραδοσια-
κού bistro με τις προσιτές τιμές. 

Το menu εκλεκτό και ενδιαφέρον με ορεκτικά όπως, 
γκρατιναρισμένη Γαλλική κρεμμυδόσουπα ή σαλιγκάρια 
μαγειρεμένα σε βούτυρο σκόρδου με κρουτόν, με κυρί-
ως πιάτα όπως, αρνίσια παιδάκια με φρέσκα βότανα και 
πάπια πορτοκάλι που ψήνονται στην ροτισερί, αλλά και 
εξαιρετικά επιδόρπια. Η κάβα του θα διαθέτει μια μεγάλη 
ποικιλία από Ελληνικά και ξένα κρασιά, επιλεγμένα για 
να  δένουν αρμονικά με τις γεύσεις, τα περισσότερα από 
τα οποία θα σερβίρονται και σε ποτήρι. Το AVENUE Bistro 
& Bar φιλοδοξεί να γίνει ο νέος all day γευστικός προορι-
σμός, για επαγγελματικά γεύματα ή ποτό μετά το γραφείο 

Ένα νέο χώρο «έκπληξη» ετοιμάζουν τα ξενοδο-
χεία Χανδρή στο ξενοδοχείο METROPOLITAN. 
Έναν νέο χώρο γεύσης, που θα συνδυάζει νέες 

ιδέες γαστρονομίας, προσιτές τιμές, γρήγορη εξυπηρέ-
τηση, ευκολία πρόσβασης και στάθμευσης καθώς και 
ιδιαίτερη αισθητική χώρου με μοντέρνα και συγχρό-
νως διαχρονική διακόσμηση. 

Ένας νέος χώρος 
γεύσης γεννιέται 

στο METROPOLITAN

αλλά και για βραδιές χαλάρωσης με φίλους.  
 
Avenue Bistro & Bar, Λ. Συγγρού 385
 (Ξενοδοχείο Metropolitan), 176 64 Αθήνα
  Τ: 210 9471001  | Ε: avenuebistro@chandris.gr 
www.avenuebistro.gr | www.chandris.gr

Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου

16 Φεβρουαρίου: Τσικνοπέμπτη και τα ψητά έχουν την 
τιμητική τους. Το βράδυ της Τσικνοπέμπτης το AVENUE 
Bistro & Bar με την αυθεντική Γαλλική ροτισερί σας περι-
μένει με φρέσκα ζουμερά κρέατα και ξεχωριστά συνοδευ-
τικά πιάτα. Στο εστιατόριο LE TROCADERO η μεγάλη ποι-
κιλία κρεάτων και ο πλούσιος  μπουφές με ορεκτικά και 
άλλα πιάτα συνθέτουν την παραδοσιακή κρεατοφαγία, με 
την συνοδεία ζωντανής μουσικής. (Τιμή κατ΄άτομο 38€).

27 Φεβρουαρίου:  Καθαρά Δευτέρα. Αφήστε τον 
αετό να πετάξει ψηλά και εσείς ελάτε στο ξενοδοχείο 
METROPOLITAN και γευθείτε Ελληνική παραδοσιακή κου-
ζίνα από τον εορταστικό μπουφέ γεμάτο με σαρακοστια-
νές και μη γεύσεις διασκεδάζοντας, όπως το καλεί η πα-
ράδοση με τους ήχους της ζωντανής μας μουσικής. (Τιμή 
κατ’ άτομο  38€). 

Παιδιά έως 4 χρονών δωρεάν.
Παιδιά από 4 μέχρι 12 ετών 50% έκπτωση. 

Τηλ. Κρατήσεων 210-9471000
Περισσότερες Πληροφορίες: 
Κα Ε. Παπαφράγκου, τηλ. 210 9484733

Το εστιατόριο Βυζαντινό του Hilton συνεχίζοντας το 
αφιέρωμα στα εποχικά προϊόντα με συνταγές εμπνευ-
σμένες από τους κρυμμένους θησαυρούς της γης, από 
την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου έως την Κυριακή, 5 
Φεβρουαρίου 2012 και με τη βοήθεια του Executive 
Chef Γιάννη Μανίκη δημιούργησε πρωτότυπα και υγι-
εινά πιάτα με ρίζες και βολβούς, πατάτες, καρότα, πα-
ντζάρια, γλυκοπατάτες, γογγύλια, κρεμμύδια, φινόκιο, 
σεληνόριζα. 

Τα υλικά αυτά μετατρέπονται σε υπέροχες χειμω-
νιάτικες σαλάτες, λαχταριστές σούπες και κυρίως πιά-
τα με εκπληκτική γεύση και υψηλή θρεπτική αξία. Δεν 
είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τις ρίζες και 
τους βολβούς σε περίοπτη θέση στο διαιτολόγιό τους 
και μάλιστα τους προσέδιδαν αφροδισιακές ιδιότητες. 
Κάποια λιγότερο γνωστά και ίσως παρεξηγημένα υλι-
κά, τελικά προσφέρονται για ενδιαφέρουσες μαγειρι-
κές δημιουργίες. 

Το αφιέρωμα στις ρίζες και στους βολβούς και 
τους λοιπούς θησαυρούς της γής, πραγματοποιήθηκε 
με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας τροφίμων 
ΠΕΦΑΝΗΣ.

Κρυμμένοι 
«θησαυροί της γης» 

στο Βυζαντινό
Αφιέρωμα στα εποχικά 

προϊόντα

Ελληνο - Βραζιλιάνικη 
Τσικνοπέμπτη 

στο St. George Lycabettus
Την  Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου το St. George Lycabettus 

διοργανώνει μια ξεχωριστή ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ με Live 
στο Le Grand Balcon! Βραζιλιάνικα τραγούδια από την 
Ελληνοβραζιλιάνα Κατερίνα Πολέμη με διεθνή καριέ-
ρα (www.katerinapolemi.com) και τον κιθαρίστα Jean-
Philippe Crespin. Παραδοσιακές γεύσεις από τη Βραζιλία. 
Θα γευθούμε Epadinhas , Palmitos και Churrasco (Παρα-
δοσιακό barbeque). Θα πιούμε Caipirinia (το εθνικό ποτό 
της Βραζιλίας). Η βραδιά θα κλείσει με Mini Fashion show 
έκπληξη!  Το μενού προσφέρεται στην ειδική τιμή  39€ 
κατ’ άτομο  (το κρασί συμπεριλαμβάνεται)

Είσοδος με ένα ποτό 18€
Για κρατήσεις  : 210 7416000



Το  Hilton Αθηνών κοντά στα παιδιά της «Φλόγας»

Οι πελάτες που διέμειναν στο Hilton Αθηνών κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του 2011 ανταπο-
κρίθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με ιδιαίτερη ευαισθησία στο κάλεσμα του ξενοδοχείου να 
προσφέρουν €1 μέσω του λογαριασμού τους, προκειμένου να βοηθηθούν παιδιά και έφηβοι που 

έχουν ανάγκη. Με την προσφορά μίας όμορφης και ζεστής γιορτής για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», ολοκληρώθηκε την Κυριακή 29 Ια-
νουαρίου 2012 η επιτυχής φιλανθρωπική καμπάνια του Hilton Αθηνών για την ενίσχυση των παιδιών που 
πάσχουν από καρκίνο. 

Στη φωτογραφία δεξιά διακρίνονται οι: Ξένια Μποτσώ-
λη, μέλος Δ.Σ της Φλόγας, Τίνα Τορίμπαμπα, Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας του Hilton, Μαίρη Τρυφωνίδη, Πρόεδρος της 
Φλόγας, Χριστίνα Μπάκα, Γενική Γραμματέας της Φλόγας 
και Ιωάννα Τσόκα, Marketing Coordinator του Hilton

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του “Hilton in the 
Community Foundation”, του φιλανθρωπικού οργανι-
σμού της διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων Hilton, που 
ιδρύθηκε το 2000 και επικεντρώνεται στην περίθαλψη 
και εκπαίδευση παιδιών που έχουν ανάγκη. Η καμπά-
νια, που τιτλοφορείται “Small Change, Big Difference”, 
διεξήχθη παράλληλα σε 139 ξενοδοχεία στην Ευρώ-
πη, το καθένα από τα οποία επέλεξε να ενισχύσει έναν 
συγκεκριμένο φιλανθρωπικό φορέα της χώρας του. Σε 
διάστημα τριών μηνών, το Hilton Αθηνών συγκέντρω-

! Ο  κ. Γιάννης Κρέης, Πρόεδρος της Π.Ο.ΔΙ.Ξ.  
ο κ. Δημήτρης Κάκαρης, Πρόεδρος  του Συλλόγου 

Διευθυντών της Αθήνας κόβουν τη πίττα.         

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Απαιτεί συσπείρωση η αναστροφή του αρνητικού 
κλίματος για την Αθήνα και την Ελλάδα    

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεξίωση επ’ ευκαιρία του Νέου Έτους και η κοπή της πίτας της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ) & του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδο-
χείων Αθηνών, το βράδυ της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2012, στο φιλόξενο χώρο του Ξενοδοχείου 

«Radisson Blu Park Hotel, Athens». Η δεξίωση τελούσε υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας και παρευρέθηκαν, εκτός των μελών της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου των Αθηνών, στελέχη 
ξενοδοχείων και ταξιδιωτικών οργανισμών, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, ιδιαίτερα του τουριστικού τύπου, εκ-
πρόσωποι πρεσβειών και φορείς τουρισμού, οι οποίοι μέσα σε ένα ιδιαίτερα οικείο και άκρως φιλικό κλίμα 
συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την κρίσιμη καθημερινότητα των θεμάτων του τουρισμού 
αλλά και την πορεία του κλάδου ειδικότερα.  

Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους, ο 
Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. 
Κωνσταντίνος Ζήκος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Ιωάννης Ρέτσος, ο Γε-
νικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών 
– Αττικής κ. Αλέξανδρος Βασιλικός και η εκπρόσω-
πος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
κα Χριστίνα Τετράδη. Χαιρετισμό απέστειλε η κα Όλγα 
Κεφαλογιάννη, Βουλευτής & Υπευθ. Τομέα Τουριστικής 
Ανάπτυξης ΝΔ λόγω απουσίας στο εξωτερικό.  

Ο κ. Δημήτριος Κάκαρης, Πρόεδρος του Συλλόγου 
Διευθυντών Ξενοδοχείων Αθηνών (Σ.Δ.Ξ.Α.), καλω-
σόρισε όλους τους παρισταμένους, ευχόμενος «Καλή 
Χρονιά», αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στη κρισιμότητα των 
τελευταίων ημερών αλλά και στη γενικότερη απαξίωση 
του προορισμού «Αθήνα». Ζήτησε την συσπείρωση των 
φορέων της πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα με κοινό 
στόχο την αναστροφή του δυσμενούς κλίματος και τη 
δημιουργία νέων ευκαιριών. 

Ο κ. Ιωάννης Κρέης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δι-
ευθυντών Ξενοδοχείων (Π.Ο.ΔΙ.Ξ.), αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους για τη θερμή ανταπόκριση, ανα-
φέρθηκε στην τρέχουσα οικονομική κρίση και χαιρέτησε 
την ψήφιση του νόμου που αναφέρεται στα προσόντα 
του Διευθυντού Ξενοδοχειακής μονάδας. Όπως είπε, «η 
Ιδιοκτησία διοικεί και ο Διευθυντής διευθύνει», οι δύο 
αυτοί ανθρώπινοι παράγοντες συντελούν στην αναβάθ-
μιση της παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Σημείωσε ότι 
σήμερα παρατηρείται η πλήρης απαξίωση των Κρατικών 
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, Βασικής, Μέσης & 
Ανωτέρας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα και απηύθυνε 
θερμή έκκληση προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 
να ενδιαφερθούν και να δώσουν άμεση λύση στο πρό-
βλημα. Έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι για την ανα-
στροφή του δυσμενούς κλίματος έναντι της χώρας μας 
διεθνώς,  πρέπει να κινητοποιήσουμε τους Έλληνες της 

μέχρι τότε είναι λογικό να παρουσιάζουν υστέρηση σε 
σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Συνόψισε λέ-
γοντας ότι έχει πλέον γίνει πεποίθηση στην κοινή γνώμη, 
πως ο τουρισμός είναι ο τομέας τα αποτελέσματα του 
οποίου θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την έξοδο της 
χώρας από την κρίση.

 Ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, Γενικός Γραμματέας 
της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής, τόνισε ότι 
η Αθήνα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να βγει από τον 
μαρασμό στον οποίο έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια, 
αρκεί η πολιτεία να ακούσει τα πάγια αιτήματα μας των 
τελευταίων 15 χρόνων. Παράλληλα ευχήθηκε το 2012 
να είναι καλύτερο από το 2011 και χειρότερο από το 
2013 καθώς η τρέχουσα χρονιά θα είναι εξαιρετικά 
δύσκολη και τα περιθώρια αντίδρασης είναι εξαιρετικά 
περιορισμένα. 

Η κα Χριστίνα Τετράδη, εκπρόσωπος του Ξενοδο-
χειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, αναφέρθηκε στη 
δύσκολη κατάσταση που διανύουμε, προερχόμενη δε 
από τη περιφέρεια εκτίμησε ότι θα υπάρξει μεγάλη πτώ-
ση των κρατήσεων. Παρότρυνε να συμπορευτούμε για 
την επίτευξη των κοινών μας στόχων και για το καλύτε-
ρο δυνατόν αποτέλεσμα, ευχόμενη «Καλή Δύναμη».    

Ο κ.Δημ.Κουμπαράκης (Π.Ο.ΔΙ.Ξ). ο κ. Νικ. Χουλιάρας      
(Σ.Δ.Ξ.Α) & Ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός Γεν. Γραμματέας 
της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής  

Διασποράς και τουs πολλούς Φιλέλληνες απανταχού της 
γης, οι οποίοι προβάλουν με τον πλέον ενδεδειγμένο 
τρόπο, ότι καλύτερο διαθέτει η πατρίδα μας και όχι μόνο 
τις ομορφιές της. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζήκος, Πρόεδρος του Ελληνι-
κού Οργανισμού Τουρισμού, επαίνεσε τη στενή συνερ-
γασία του κλάδου των Διευθυντών Ξενοδοχείων με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και προέτρεψε η συνερ-
γασία αυτή να γίνει ακόμα πιο στενή και αποτελεσματική 
για τον κλάδο μας που παράγει απτό έργο.  

Ο κ. Ιωάννης Ρέτσος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και πρόεδρος της ΕΞΑ-Α, 
μίλησε για την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο στην οποία 
βρίσκεται η ελληνική οικονομία και ότι σε αυτή τη συ-
γκυρία, οι άνθρωποι του τουρισμού παραμένουμε προ-
σηλωμένοι στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και με σκληρή δουλειά και χα-
μόγελο αντιπαλεύουμε τις παθογένειες του συστήματος. 
Σημείωσε επίσης ότι παραμένουμε αισιόδοξοι, εφόσον 
«κλείσει» το psi και η νέα δανειακή σύμβαση θα αυξη-
θεί και ο ρυθμός των κρατήσεων των ξενοδοχείων που 

Περισσότερες πληροφορίες: 
ΠΟΔΙΞ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδο-

χείων  (Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κρέης και οι υπό αυτήν Σύλ-
λογοι Διευθυντών Ξενοδοχείων, Αθήνας, Κρήτης, Ρόδου, 
Μακεδονίας/Θράκης, Κέρκυρας & Κω/  www.podix.travel

Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Αθηνών (Πρόε-
δρος κ. Δημήτρης Κάκαρης www.ahma.gr)



σε €2.004,42. Την επιταγή παρέδωσε αμέσως μετά την 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας η κα Τίνα Τορίμπα-
μπα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Hilton Aθηνών, στην 
κα Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρο του Συλλόγου «Φλόγα», 

η οποία ευχαρίστησε θερμά το Hilton για την αμέριστη 
υποστήριξή του στο δύσκολο έργο τους και στην προ-
σπάθειά τους να κρατήσουν την «φλόγα» των παιδιών 
του συλλόγου ζωντανή. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο στολισμένο με 
πολύχρωμα μπαλόνια ballroom του Hilton, παιδιά και 
γονείς είχαν την ευκαιρία να χορέψουν με τις μουσι-
κές επιλογές της Best Music, να απολαύσουν σοκολάτες 
και γλυκίσματα με την υπογραφή της Max Perry, να δι-
ασκεδάσουν με το παιδικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα που 
πρόσφερε η εταιρεία «Τα Δελφινάκια» και να γευτούν 
τα νέα μίνι γεμιστά μπισκότα Παπαδοπούλου. Επίσης, η 
τυχερή λιλιπούτεια νικήτρια του φλουριού κέρδισε μία 
διανυκτέρευση με ημιδιατροφή σε μια πολυτελή σουίτα 
του Hilton Αθηνών για εκείνη και την οικογένειά της. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του 
“Hilton in the Community Foundation” επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.hilton-foundation.org.uk . Για περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά με τη «Φλόγα» επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα www.floga.org.gr ή τηλεφωνήστε στο  210 
7485000.

Γραφείο Τύπου Ε.Ξ.Α-Α
press@all-athens-hotels.com


