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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΑΠΙΟΥ:
«ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ 

ΡΟΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ

ΤΟΝ ΣΑΚ»

TRIALS ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Γαστρονομικός Αγώνας
με όραμα την 

Παγκόσμια Αναγνώριση

Ο καταξιωμένος Σεφ ξεδιπλώνει 
τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες 

του μέσα από το δικό του 
γαστρονομικό ταξίδι!

Τα πρώτα
Σεμινάρια ΣΑΚ 
Εταιρείες με ίδιο
όραμα πραγματοποίησαν
παρουσιάσεις στις 
εγκαταστάσεις μας.

Εξαγγελία Έκθεσης 
Γαστρονομία-Γαστρογνωσία 2017 

Αναλυτικό Πρόγραμμα όλων των διαγωνισμών.

Εθνικές Ομάδες
Μαγειρικής
Το ταξίδι με προορισμό 
την επιτυχία άρχισε!

10th International 
Culinary Competition
of Southern Europe
Δημήτρης Γιάκος και
Κωνσταντίνος Κυρλάκης
Πρώτοι των πρώτων!

Το πρώτο 
Μεσογειακό 
Chefs Forum 
στην Αθήνα
Συμμετείχε μεταξύ 
άλλων και η Κύπρος.
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στήλη

ρεπορτάζ
Οι ετοιμασίες συνεχίζονται πυρετωδώς από την 
Ομάδα Έκθεση Γαστρονομία-Γαστρογνωσία 2017

Μία Γαστρονομία η 
οποία θα ξεχωρίζει από 
άλλες χρονιές.

Ο ΣΑΚ φέτος 
πρωτοτυπεί, καθώς θα 
έχουμε και την έλευση 
ξένων αντιπροσωπειών, 
ενώ η όλη διοργάνωση 
θα είναι κάτω από την 
ομπρέλα του WACS. 

O Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου 
και η εταιρεία Arvani Investments 
βρίσκονται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσουν το αναλυτικό 
πρόγραμμα των διαγωνισμών στην 
από κοινού διοργάνωση της έκθεσης 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - HO.RE.CA. 2017.
Η Έκθεση θα διεξαχθεί στους χώρους 
της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης 
Κύπρου από τις 23 μέχρι και τις 26 
Νοεμβρίου 2017.
Η Έκθεση «Γαστρονομία» 
οργανώνεται κάθε δύο χρόνια 
από τον Σ.Α.Κ. και την εταιρεία 
“Arvani Investments LTD” και 
είναι η κατεξοχήν επαγγελματική 
έκθεση στον επισιτιστικό κλάδο. 
Πρωταρχικός στόχος της έκθεσης 
είναι η κάλυψη των αναγκών του 
Κύπριου επαγγελματία, ο οποίος έχει 
την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά 
με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο 
της μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής 
καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά 
τους εξοπλισμούς ξενοδοχείων 
και εστιατορίων.

Παράλληλα με την έκθεση, ο 
Σ.Α.Κ. διοργανώνει το μεγαλύτερο 
παγκύπριο γαστρονομικό φεστιβάλ 
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. 
Οι διαγωνισμοί που λαμβάνουν 
χώρα στα πλαίσια του φεστιβάλ 
δίνουν την ευκαιρία σε όλους 
ανεξαιρέτως (μέλη του Σ.Α.Κ., 
μαθητές των ξενοδοχειακών 
σχολών και φοιτητές τριτοβάθμιων 
σχολών) να διαγωνιστούν ως ίσος 
προς ίσο με σκοπό την αναβάθμιση 
των επαγγελματικών γνώσεων και 
των τεχνικών και την ανταλλαγή 
πολύτιμων εμπειριών στο τραπέζι 
της εφαρμογής. Στα πλαίσια 
αυτών των διαγωνισμών δίνεται 
επίσης η ευκαιρία ανάδειξης των 
επαγγελματιών συναδέλφων που 
θα εκπροσωπήσουν τον Σ.Α.Κ. 
αλλά και την Κύπρο, σε διάφορα 
παγκόσμια γαστρονομικά φεστιβάλ 
και διαγωνισμούς μαγειρικής.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
θα διεξαχθεί από τον Σύνδεσμο 
Αρχιμαγείρων, ο παγκύπριος 
διαγωνισμός μαγειρικής- 
ζαχαροπλαστικής όπου επαγγελματίες 
Chef, φοιτητές τριτοβάθμιων σχολών 
και μαθητές ξενοδοχειακών σχολών 
θα διαγωνιστούν ίσος προς ίσο 
με απώτερο σκοπό την αποκόμιση 
εμπειριών και την αναβάθμιση των 
επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.
Ταυτόχρονα με τον παγκύπριο
διαγωνισμό μαγειρικής η έκθεση
Γαστρονομία - HO.RE.CA. θα ανοίξει 
τις πύλες για να υποδεχτεί το κοινό 
και τους επαγγελματίες χώρου 
GASTRONOMIA - HO.RE.CA. 2017.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την
επίσημη ιστοσελίδα μας 
http://cypruschefsassociation.com 
εκεί θα βρείτε την αίτηση διαγωνισμού 
καθώς και το πρόγραμμα.

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
taasprakapela@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 
Παναγιώτης Παπακώστας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ:
Mαρία Δημητρίου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 
Mat>Ad Services Ltd

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 
Lithoweb Ltd

Αναλυτικό Πρόγραμμα όλων 
των διαγωνισμών
PRICES AND SPONSORSHIPS

ALL STATICS 30 EURO
LIVE COMPETITIONS

• LYCYET 1 YOUNG CHEF OF THE  
  YEAR – FOR EUROSKILLS – PART 1 
  40 EURO

• LHST2 HIGH SCHOOL – TWO 
  COURSE MODERN CYPRIOT MENU 
  20 EURO

• LHSPT3 HIGH SCHOOL - PASTA & 
  FISH MAIN COURSE 
  20 EURO 

• LFLF1 FISH OR SHELLFISH 
  APPETIZER AND LAMB MAIN 
  COURSE 30 EURO 

• LPCYF2 PASTRY CHEF OF THE 
  YEAR 
  60 EURO 

• LGPFE3 GRAND PRIX 
  CHALLENGE - COOK AND SERVE 
  50 EURO

• LVCDF4 TRADITIONAL DISHES 
  WITH CYPRIOT WILD VEGETABLES 
  30 EURO 

• LTC40F5 TWO COURSE MENU 
  OVER FORTY 
  30 EURO

• LLCF6 LADIES CHEFS FREE 

• LTCS1 TWO COURSE MENU 
  30 EURO

• LCTCS2 COLLEGE TWO COURSE 
  MODERN CYPRIOT MENU 
  25 EURO

• LPRS3 PASTA AND RISOTTO 
  30 EURO 

• LPDS4 PLATED DESSERT 
  30 EURO 

• LRMS5 RESTAURANT MAIN  
  COURSE CHALLENGE 
  30 EURO 

• LCBBSU1 CYPRIOT 
  BREAKFAST BUFFET 
  45 EURO 

• LHCLSU2 HIGH SCHOOL 
  - CHICKEN & LAMB MAIN COURSE  
  20 EURO 

• LCGPSU3 COLLEGE - GRAND PRIX 
  CHALLENGE - COOK AND SERVE 
  25 EURO 

• LCYSU4 CHEF OF THE YEAR
  70 EURO



στήλη

trials εθνικές ομάδες μαγειρικής
Trials για την πολυπόθητη ένταξη στις Εθνικές Ομάδες Μαγειρικής

Γαστρονομικός Αγώνας με όραμα την παγκόσμια αναγνώριση!

Πέρασαν από μία δύσκολη μάχη, αυτήν των Trials, μέλη του Συνδέσμου που συμμερίζονταν το ίδιο όραμα με αυτό του ΣΑΚ για ένα λαμπρό μέλλον, 
για ένα ψηλό επίπεδο των Εθνικών μας Ομάδων στη Μαγειρική Τέχνη σε παγκόσμια εμβέλεια!

Διεκδικώντας μία θέση στις Ομάδες με όνειρο να φορέσουν την μπλούζα της Εθνικής Ομάδας και πίστη σε αυτό που κάνουν, πέρασαν τις δοκιμές και το όνειρό τους 
έγινε πραγματικότητα. Τώρα χρειάζεται σκληρή δουλειά για να κρατήσουν το επίπεδο της Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής ψηλά στη διεθνή πλατφόρμα ανταγωνισμού.
Ο ΣΑΚ έδωσε την ευκαιρία σε όλα τα μέλη του να συμμετέχουν στις προ δοκιμές επιλογής των Εθνικών Ομάδων Μαγειρικής. Όλοι οι διαγωνισμοί έχουν διεξαχθεί 
στα γραφεία του Συνδέσμου με καταξιωμένους κριτές του Σ.Α.Κ.



Γνωρίστε τα μέλη που 
απαρτίζουν τις Εθνικές 
Ομάδες Μαγειρικής μας!

Το τέλος που σηματοδοτεί την αρχή! 

Το ταξίδι με προορισμό την Επιτυχία 
άρχισε με σκληρή εκπαίδευση.
Μπορεί τα δοκιμαστικά για τις εθνικές ομάδες μαγειρικής να 
έχουν τελειώσει με μεγάλη επιτυχία, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. 
Όπως επεσήμανε ο Ανώτερος Διευθυντής των Εθνικών Ομάδων 
Μαγειρικής, Νικόλας Κωνσταντίνου, τα νέα μέλη έχουν υπογράψει 
τα συμβόλαιά τους και έχουν καταρτιστεί σε ομάδες. «Τραβήξαμε 
λοιπόν τα μανίκια πάνω και ξεκινήσαμε δουλειά να ετοιμάσουμε 
τις ομάδες για να μπορέσουν να διακριθούν στις επικείμενες 
υποχρεώσεις τους», σημείωσε ο κ. Κωνσταντίνου. Στην κουζίνα 
ολυμπιακών διαστάσεων, που είναι εξοπλισμένη με τελευταίας 
τεχνολογίας μηχανήματα, η οποία βρίσκεται στο οίκημα του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων, το σπίτι όλων των μαγείρων της Κύπρου, 
έχει ξεκινήσει η δουλειά, καθώς η επιμόρφωση των μελών μας 
και η προετοιμασία τους είναι σε εξέλιξη. 

Τα σεμινάρια διαδέχονται το ένα το άλλο και τα μέλη των εθνικών 
ομάδων μας έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο επιμόρφωσης, 
καθώς περάν από τις προπονήσεις τους και την εξειδικευμένη 
εκπαίδευση από διακεκριμένους Κύπριους Αρχιμάγειρες και 
Αρχιζαχαροπλάστες, έχει καθοριστεί και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 
τους στην Κύπρο και το εξωτερικό από μεγάλα ονόματα στο 
παγκόσμιο μαγειρικό στερέωμα. 

Να ευχηθούμε στις ομάδες μας καλή δουλειά και καλή επιτυχία 
στις επερχόμενες υποχρεώσεις τους!
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οι εθνικές ομάδες μαγειρικής

National Team
Παπανικολάου Nίκος   TEAM MANAGER
Κυρλάκης Κωνσταντίνος FOUR SEASONS
Αντωνίου Άριστος  SODEXO
Νίκου Αναστάσιος  MEDITERRΑNEAN
Γιάκος Δημήτριος  IHRS SOLUTIONS
Ανδρέου Μάριος  FOUR SEASONS

Pastry
Bardon Sylvain   CORAL BEACH
Χύρα Μαρίνα   LA GALERIE
Καραγιώργης Μάριος  MILITARY DUTIES

Junior Team
Ευγενίου Κωνσταντίνος  ASTERIA BEACH
Λεωνίδου Γιώτα  ALASSIA HOTEL
Παύλου Άδωνης  APOLLONIA
Παπακωνσταντίνου Ιωάννης INTERCOLLEGE
Σωτηρίου Σταύρος  SKINNY FOX

Pastry
Κυριάκου Χρυσόστομος  FOUR SEASONS
Μιχαήλ Ραφαήλ   SIMONIA

Regional Team
Μπουάση Ανδρέας  ΑΞΙΚ
Γεωργίου Αντιγόνη  INTERCOLLEGE
Μενελάου Νικόλας  ASTERIAS BEACH





Γιαννάκης 
Αγαπίου: 
Μία χούφτα 
«ρομαντικών» 
μαγείρων με 
αγάπη την 
μαγειρική τέχνη 
δημιουργήσαμε 
τον ΣΑΚ.
«Είμαι λάτρης της 
απλότητας της 
μαγειρικής, της οποίας 
βασικό στοιχείο είναι η 
καλές πρώτες ύλες.»

Ο Σύνδεσμος 
μεγαλώνει, προσφέρει 
και χαίρει εκτίμησης 
τόσο στην Κύπρο, 
αλλά περισσότερο στο 
εξωτερικό. 
Ο Γιαννάκης Αγαπίου είναι 
αναμφίβολα ένα από τους 
βραβευμένους και πιο 
καταξιωμένους Σεφ στην Κύπρο 
μας, ο οποίος διαθέτει πάνω από 
25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της 
γαστρονομίας. Σε αποκλειστική 
συνέντευξή του στα «Άσπρα Καπέλα» 
μας ξεδιπλώνει τις αναμνήσεις και τις 
εμπειρίες του μέσα από το δικό του 
γαστρονομικό ταξίδι της επιτυχίας και 
της αναγνώρισης. 

Θα θέλαμε να μας γυρίσετε πίσω 
στο χρόνο και να μας περιγράψετε 
πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε 
με την μαγειρική; 

Η πρώτη μου τριβή με τη μαγειρική 
ήταν στα 14 μου. Ο πατέρας μου 
επέμενε να σπουδάσω. Προσωπικά 
ήθελα να ασχοληθώ με τη μαγειρική 
επαγγελματικά. Τελικά κατάφερα 
να τόν πείσω και μετά από 

εξετάσεις μπήκα στο τότε Ανώτερο 
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου το 
1981 και παρακολούθησα μαγειρική 
στο μέσο επίπεδο, όπου όλα τα 
μαθήματα διδάσκονταν στα Αγγλικά.

Γνωρίζουμε πως είστε λάτρης της 
κυπριακής κουζίνας. Μιλήστε μας 
γι’ αυτή. 

Η κυπριακή κουζίνα είναι αναμφίβολα 
ένας τεράστιος πλούτος για τη 
χώρα μας. Θεωρώ ότι δεν την 
έχουμε εκτιμήσει όσο της αξίζει. 
Έχουμε υλικά τα οποία πολλές 
φορές υποτιμούμε. Έχουμε, 
πιστεύω, υποχρέωση όλοι εμείς οι 
επαγγελματίες να χρησιμοποιούμε 
αυθεντικά υλικά στα μενού μας, 
καθώς και πιάτα από την κουζίνα μας 
και γιατί όχι με τη δική μας πινελιά. 
Μόνο έτσι μπορούμε να αναδείξουμε 
την παραδοσιακή μας κουζίνα και 
να την κάνουμε γνωστή στους 
επισκέπτες, αλλά και στη νέα γενιά.

Ποιες ήταν οι εμπειρίες που 
αποκομίσατε από τα διάφορα 
συνέδρια, διαγωνισμούς και 
εκθέσεις όπου ήσασταν κριτής ή 
ενεργό μέλος; 

Χωρίς να σκεφτώ, το πρώτο πράγμα 
που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι 
σχέσεις και φιλίες που ανέπτυξα 
με συναδέλφους από όλο τον 
κόσμο. Είναι κάτι που είμαι πολύ 
περήφανος και που μετέπειτα ήταν 
πολύ ωφέλιμο, για μένα αλλά πολύ 
περισσότερο για τον Σύνδεσμό μας.

Έχετε στο ενεργητικό σας πολλές 
επιτυχίες και ένα λαμπερό 
βιογραφικό. Αλήθεια, με μία τόσο 
λαμπρή πορεία, τι είναι αυτό που 
αποζητάτε και σας λείπει πιο πολύ 
σήμερα;

Ο χρόνος. Δεν κατάφερα να έχω 
αρκετό χρόνο για μένα προσωπικά, 
την οικογένειά μου και τους φίλους 
μου. Ελπίζω να το καταφέρω κάποια 
στιγμή.

Πείτε μας λίγο για το έργο του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου 
όταν ήσασταν Πρόεδρος του και 
ποια τα επιτεύγματά σας.

Εγώ προσωπικά δεν έχω καταφέρει 
τίποτα από μόνος μου. Ευτύχησα να 
έχω καλούς συνεργάτες και δεν θα 
τολμήσω να αναφέρω κανέναν γιατί 

σίγουρα κάποιον θα ξεχάσω και δεν 
θα το ήθελα. Όταν ξεκινήσαμε τον 
Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου 
το 1994 ήμασταν μια χούφτα 
ρομαντικών που βάλαμε προσωπικό 
χρόνο, προσωπικά λεφτά και πολλή 
αγάπη γι’αυτό που επιχειρούσαμε. Για 

κάτι που νιώθω πολλή ικανοποίηση 
είναι πού ο Σύνδεσμος υπάρχει, 
μεγαλώνει, προσφέρει και χαίρει 

εκτίμησης στην Κύπρο, αλλά 
περισσότερο στο εξωτερικό.

Μία ωραία εμπειρία που θα σας 
μείνει αξέχαστη; 

Το 2010 ήμουν στο παγκόσμιο 
συνέδριο WACS στο Σαν Ντιέγκο στη 
Χιλή κατά τη διάρκεια του οποίου 
θα κάναμε και παρουσίαση για το 

χαλλούμι. Υπήρξε καθυστέρηση 
στις πτήσεις μας (37 ώρες πτήσεις) 
με αποτέλεσμα να φτάσουμε 
μεσημέρι αντί χαράματα όπως ήταν 
προγραμματισμένο. Φτάνοντας στο 
ξενοδοχείο μας ανακαλύψαμε ότι το 
δωμάτιο μας δόθηκε σε άλλους και 

βασικά δεν είχαμε δωμάτιο το οποίο 
κρατήσαμε και πληρώσαμε ήδη. 
Τηλεφώνησα στην τότε γραμματέα 
του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων της 
Χιλής κα Jackeline Rodriguez η οποία 
μας κανόνισε διαμονή στο διπλανό 
ξενοδοχείο αναβαθμίζοντας μας 
σε σουίτα. Αυτή είναι η φιλία που 
αναφέρω πιο πάνω. Επιστέγασμα του 
συνεδρίου αυτού είναι το δείπνο που 
είχαμε με την τότε Πρόεδρο της Χιλής 
Michelle Bachelet.

Ποια είναι οι σπεσιαλιτέ σας; 

Βασικά η απλότητα. Είμαι λάτρης της 
απλότητας της οποίας βασικό στοιχείο 
είναι η καλές πρώτες ύλες.

Μαγειρεύετε εσείς στο σπίτι 
τις περισσότερες φορές; Είστε 
αυστηρός κριτής στις μαγειρικές 
συνταγές που κάνει η σύζυγός σας; 

Σπάνια είμαι σπίτι οπότε σπάνια 
μαγειρεύω στο σπίτι. 
Όταν έχουμε φίλους στο σπίτι για 
φαγητό μου αρέσει να αναλαμβάνω 
τον ξυλόφουρνο ή τα κάρβουνα 
ανάλογα. Καθημερινά μαγειρεύει 
η σύζυγος μου, η οποία μαγειρεύει 
εξαιρετικά. Προφανώς, γιατί δεν 
χρησιμοποιά τις δικές μου συνταγές, 
αλλά τις δικές της.

στήλη

αφιέρωμα
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Φιλανθρωπικό Δείπνο 
για τα παιδιά μας!
Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 
το Φιλανθρωπικό Δείπνο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων 
Επαρχίας Λάρνακας σε συνεργασία με το ίδρυμα «Άγιος Γεώργιος» 
- Χριστάκης Χασάπης με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος. 
Το δείπνο έγινε στο Κτήμα Μακένζυ και η εκδήλωση τελούσε υπό την
αιγίδα της πρώτης κυρίας, κ. Άντρης Αναστασιάδη, η οποία βράβευσε 
όλους όσους συμμετέχουν ενεργά και στηρίζουν οικονομικά το ίδρυμα.
Ένα μεγάλο μπράβο στον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Λάρνακας ο οποίος 
μαγείρεψε αφιλοκερδώς και κατάφερε να μαζέψει €5000 για τα παιδιά 
του ιδρύματος.

στήλη

δραστηριότητες

Χρυσά πιάτα δημιούργησαν 
οι Chefs μας
Πλέον το επίπεδο της Εθνικής μας Ομάδας Μαγειρικής είναι τόσο ψηλό 
που απλά σηκώνουμε τα χρυσά, παίρνουμε τη νίκη και αποχωρούμε νικητές 
από μεγάλους διαγωνισμούς!!! Τα δύο μέλη της Εθνικής μας Ομάδας 
Δημήτρης Γιάκος και Κωνσταντίνος Κυρλάκης με ομαδικό πνεύμα και 
με στόχο την τελειότητα ήρθαν πρώτοι μεταξύ 11 άλλων χωρών στο 
10th International Culinary Competition of Southern Europe, κάνοντας 
περήφανη για ακόμη μία φορά την κυπριακή γαστρονομική κοινωνία. 
Διαγωνίστηκαν στην κατηγορία «Team Of The Year», 3 course menu. 
Μερικές από τις χώρες που έχουν διαγωνιστεί ήταν το Μοντενέγρο, Σερβία, 
Ελλάδα, Τουρκία και Λιθουανία! Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη του 
Δ.Σ. του ΣΑΚ συγχαίρουν τους νικητές μας!

Γιατί προέχει η ασφάλεια μας
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας ευχαριστεί θερμά 
την Εταιρεία STOP FIRE G. Ttofatziades LTD για την ευγενή χορηγία 
να εγκαταστήσει δωρεάν πυροσβεστικό εξοπλισμό σε όλους τους χώρους 
στις εγκαταστάσεις των γραφείων μας στη Λεμεσό!!!

«Ξεχείλισε» από αγάπη το Δείπνο 
των σεφ της Αμμοχώστου για τα 
παιδιά του Απ. Παύλου
Περισσότεροι από 70 σεφ από ολόκληρη την επαρχία Αμμοχώστου μαγείρεψαν 
αφιλοκερδώς για το Ειδικό Σχολείο Απόστολος Παύλος.
Τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποίησαν στις συνταγές τα παρείχαν δωρεάν 
διάφορες κυπριακές εταιρείες, και οι σεφ ενέταξαν στις συνταγές του μπουφέ 
περισσότερες κυπριακές συνταγές. Η καθιερωμένη φιλανθρωπική εκδήλωση 
«Δείπνο Αγάπης» πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου για 15η συνεχόμενη 
χρονιά και 70 και πλέον μέλη του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων επαρχίας 
Αμμοχώστου έφτιαξαν δεκάδες γευστικές δημιουργίες για το φιλανθρωπικό 
δείπνο για το Ειδικό Σχολείο Απόστολος Παύλος. Σύμφωνα με τον Επαρχιακό 
του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου στην επαρχία Αμμοχώστου, executive σεφ 
Χρίστο Μάτση, οι σεφ της επαρχίας Αμμοχώστου για 15 συναπτά έτη, εν απουσία 
οποιασδήποτε κρατικής αρωγής και χωρίς κανένα οικονομικό όφελος, φτιάχνουν 
ένα μπουφέ το οποίο αποτελείται από περισσότερες από 20 μοναδικές συνταγές, 
προβάλλοντας την κυπριακή παραδοσιακή κουζίνα και στηρίζοντας τα άτομα με 
ξεχωριστές ικανότητες της επαρχίας Αμμοχώστου. 
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Ο ΣΑΚ στο πλευρό του ιδιωτικού 
σχολείου «Κρυφό Σχολειό»
Με αγάπη και αλληλεγγύη πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου το δείπνο
φιλανθρωπικής εκδήλωσής του ιδιωτικού σχολείου «Κρυφό Σχολείο», κάτω 
από την σκέπη του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου της Επαρχίας Λεμεσού. 
Ο ΣΑΚ ευχαριστεί ιδιαίτερά το σχολείο που του έδωσε την ευκαιρία να 
συμμετάσχει σε ένα τόσο σημαντικό σκοπό, όπως οι διοργανώσεις τέτοιων 
φιλανθρωπικών εκδηλώσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του συνδέσμου 
μας Μιχάλη Δημητριάδη, Κωνσταντίνο Χατζηγιάννη και Έλενα Ιορδάνοβα και 
στον Κώστα Μιχαηλίδη (Επαρχιακός Λεμεσού) που με μεγάλη χαρά, προθυμία 
και ζήλο, εργάστηκαν για αυτόν τον ιερό σκοπό. Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΑΚ θα 
είναι πάντα δίπλα σε τέτοιες εκδηλώσεις και πρωτοποριακές διοργανώσεις.

Το πρώτο Μεσογειακό Chefs 
Forum στην Αθήνα!
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο το πρώτο 
Μεσογειακό Chefs Forum στην Αθήνα, στο οποίο συμμετείχε μεταξύ άλλων 
6 χωρών και η Κύπρος, με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, 
Γιώργο Δαμιανού.

Πολύ γέλιο, ξεφάντωμα 
και χορό στο Φετινό 
Καρναβαλίστικο χορό μας!
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο καρναβαλίστικος χορός του Συνδέσμου 
μας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Επαρχία Λεμεσού, στο Curium 
Palace Hotel στις 24 Φεβρουαρίου.
Το βραβείο της καλύτερης πελλόμασκας πήρε ο Διευθυντής Πωλήσεων 
και Προβολής Γαστρονομίας 2017, ο Χριστάκης Αχιλλέως. Ο κ. Αχιλλέως 
ντυμένος μπαλαρίνα έκλεψε όλες τις εντυπώσεις και χάρισε πολύ γέλιο 
σε όλους μας με τον χορό του!

Απαρηγόρητο θρήνο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Μάριου, 
φοιτητή του ΑΞΙΚ
Συντετριμμένοι είναι η οικογένεια του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου με την θλιβερή είδηση του χαμού του νεαρού φοιτητή του ΑΞΙΚ, Μάριου Ιωάννου 21 
ετών από επιθετική λευχαιμία, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και συμφοιτητές του.

Η μοίρα έδειξε δυστυχώς το σκληρό της πρόσωπο στο Μάριο, ο οποίος βρισκόταν στο τρίτο έτος φοίτησης στο ΑΞΙΚ στις Μαγειρικές Τέχνες. 
Ήταν γεμάτος όνειρα για τη ζωή, όνειρα για να γίνει ένας καταξιωμένος Σεφ, όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ, αφού έφυγε για τη γειτονιά 
των αγγέλων. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΚ εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια του προς την οικογένεια του Μάριου 
και ο Θεός να τους δίνει δύναμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνούν.

Η κηδεία του παλικαριού έγινε στις 15 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αγλαντζιά.

Νιώθουμε 
Ασφαλείς!
Ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων 
Κύπρου, ο Διευθυντής της εταιρείας 
CIN Insurance Ανδρέας Νεοκλέους, 
ο Πρόεδρος Γιώργος Δαμιανού και ο 
αντιπρόεδρος ΣΑΚ, Κίκης Θεοδοσίου, 
συνυπόγραψαν τα συμβόλαια που 
αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των 
υποστατικών του Συνδέσμου μας. 
Σε συνέχεια συναντήσεων της 
εταιρείας με τον Πρόεδρο μας 
σχετικά με την παροχή ασφαλιστικών 
καλύψεων, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του συνδέσμου, η ασφαλιστική 
εταιρεία μετά από μελέτη παραχώρησε 
ασφαλιστήρια για την πλήρη κάλυψη 
του ΣΑΚ.
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στήλη
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Ο ΣΑΚ σε δράση! 
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία 
τα πρώτα σεμινάρια και παρουσίασεις του 
Συνδέσμου μας αλλά και άλλων εταιρειών
Μας εμπιστεύτηκαν γιατί ξέρουμε τι σημαίνει όραμα, 
οργάνωση, υλοποίηση!!!

στήλη

σεμινάρια
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«Καινούργιες Τεχνικές στον τεμαχισμό κρεάτων»
Πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου το Σεμινάριο με τον καταξιωμένο Master 
Butcher Chef από το Λονδίνο, Martin Eccles.

«Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα»
Ενθουσιασμό και ικανοποίηση ένιωσαν τα μέλη μας που παρακολούθησαν 
στον Σύνδεσμο, το Διήμερο Σεμινάριο «Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα» 
με τον Executive Chef, Γιώργο Γραμματικόπουλο!!! 

«Διαχείριση και στήσιμο Επισιτιστικών Επιχειρήσεων»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πολύ ενδιαφέρον Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο «Διαχείριση και στήσιμο Επισιτιστικών Επιχειρήσεων» για το 
Επιθεωρητικό Προσωπικό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού με τον 
καταξιωμένο εκπαιδευτή μας, Μάριο Σκυριανίδη!

Μαγείρεψαν στις κουζίνες μας οι Μέγα Χορηγοί μας!
Οι Μέγα χορηγοί μας ANCO & Angelo Po παρακολούθησαν την πλήρης 
εξοπλισμένη κουζίνα που έχουν χορηγήσει και εγκαταστήσει στο σπίτι του 
Συνδέσμου μας στην Λεμεσό με μοναδική παρουσιάση επίδειξης μαγειρικής με 
τον καταξιωμένο Ιταλό Executive Chef της Angelo Po Grandi Cucine, Ugo Prad-
ela. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία Λοίζου PR της ANCO και τον κύριο Άνδρο 
Λοίζου Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας για την συνεχή και αγαστή συνεργασία 
τους με τον ΣΑΚ!

Παρουσίαση Gambero Rosso με Ιταλούς Σεφ!
Το Σπίτι μας γέμισε από ζωή στην παρουσίαση που πραγματοποίησε ο Gambero 
Rosso Trading Ltd με Ιταλούς Σεφς!!! Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Γεωργίου 
που μας εμπιστεύτηκε και διοργάνωσε μία σειρά από τέσσερις παρουσιάσεις στον 
Σύνδεσμο μας. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει όραμα, οργάνωση, υλοποίηση!!!

Παρουσίαση Βοδινού Κρέατος από Bigard και Maxifoods
Ο Όμιλος Εταιρειών Bigard σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο 
του στην Κύπρο, την εταιρεία Maxifoods, διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία 
Παρουσίαση Βοδινού Κρέατος στο Σπίτι του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου!!!

Παρουσίαση από ΗΛΙΟΣ - ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Με αφορμή τον εορτασμό των 85 χρόνων της, η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ 
μαζί με την ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ, σε συνεργασία με τον ΣΑΚ μαγείρεψαν στις 
εγκαταστάσεις του Συνδέσμου μας παραδοσιακές και «πειραγμένες» συνταγές, 
όπου οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν τη γεύση και την ποιότητα της ευρείας 
ποικιλίας ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ!



Διευθυντής Napa Plaza, 
Χρίστος Ευσταθίου

Διευθυντής ξενοδοχείου, ο καπετάνιος πλοίου 
που δεν μπορεί να το οδηγήσει χωρίς τμηματάρχες.

Η σωστή επιλογή του προσωπικού και η συνεχής εκπαίδευση 
του συνθέτουν τη συνταγή επιτυχίας.

Η διοίκηση του προσωπικού είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη πρόκληση ενός 
διευθυντή ξενοδοχείου. Η επιτυχία βρίσκεται σε μία επιτυχημένη ομάδα που 
τα μέλη της θα είναι παραγωγικά προς όφελος της επιχείρησης, αλλά και 
συνάμα ικανοποιημένα και ευτυχισμένα στο χώρο εργασίας. Παράλληλα, 
σημαντικός παράγοντας για μία τέλεια οργανωμένη ξενοδοχειακή μονάδα είναι 
και η φιλοξενία, η οποία επιτυγχάνεται μέσω υποκινημένων υπαλλήλων που 
κατανοούν τις ανάγκες των φιλοξενουμένων και είναι έτοιμοι με ενθουσιασμό, 
χαμόγελο, φροντίδα, αγάπη και ταπεινοφροσύνη να περπατήσουν το έξτρα μίλι 
που χρειάζεται για να εκπληρώσουν πέραν του αναμενομένου τις απαιτήσεις 
των φιλοξενουμένων ενός ξενοδοχείου. Φυσικά, το κερασάκι στην τούρτα 
για μία επιτυχημένη και ολοκληρωμένη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο είναι 
οπωσδήποτε το καλό φαγητό που είναι ένας από τους κυριότερους συντελεστές 
που επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο ικανοποίησης των διακοπών του πελάτη 
και την απόφασή του, εάν θα επιστρέψει στο ίδιο ξενοδοχείο. 
Σε μία αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα μας «Άσπρα Καπέλα», 
ο Διευθυντής του ξενοδοχείο Napa Plaza, Χρίστου Ευσταθίου, μας αποκάλυψε 
τα υλικά που χρειάζεται η συνταγή μίας επιτυχημένη ξενοδοχειακής μονάδας 
και πως ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου παίζει σημαντικό ρόλο 
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Η διοίκηση του προσωπικού σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ποιες 
τεχνικές ασκεί ένας διευθυντής ξενοδοχείου ώστε να μπορεί να διατηρεί 
το προσωπικό του δυναμικό, παραγωγικό και ταυτόχρονα ικανοποιημένο;
Η διοίκηση του προσωπικού είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη πρόκληση ενός 
διευθυντή ξενοδοχείου. Πρέπει να γνωρίζει καλά το προσωπικό του και να 
μπορεί να προσδιορίσει τι είναι αυτά που το υποκινούν ώστε να μπορέσει να 
δημιουργήσει μια επιτυχημένη ομάδα που τα μέλη της θα είναι παραγωγικά 
προς όφελος της επιχείρησης, αλλά και συνάμα ικανοποιημένα και ευτυχισμένα 
στον χώρο εργασίας. Σε γενικές γραμμές, οι τεχνικές αυτές στηρίζονται 
σε συγκεκριμένους άξονες και προγραμματικές ενέργειες. Ξεκινούν με 
το πρόγραμμα εισδοχής του υπαλλήλου στον οργανισμό και την ξεκάθαρη 
επεξήγηση του οράματος και των στόχων του ξενοδοχείου. Η εκπαίδευση του 
στον χώρο εργασίας και όχι μόνο, είναι μια συνεχής και αδιάκοπη διαδικασία 
για όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου. Σημαντικό για μας, είναι η καθημερινή 
ευθυγράμμιση της πραγματικής απόδοσης του υπαλλήλου με την αναμενόμενη, 
αλλά και η ποικιλόμορφη ανταμοιβή και αναγνώριση της ατομικής και 
συλλογικής προσπάθειας των υπαλλήλων μας.
Ποια είναι τα καθήκοντα του διευθυντή ενός ξενοδοχείου;
Να αντιλαμβάνεται τις πολύπλοκες πολιτικοοικονομικές συνθήκες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος και να φροντίζει ούτως ώστε να διατηρεί συνεχώς 
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Έχει καθήκον την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του ξενοδοχείου μέσω της δημιουργίας μιας 
επιτυχημένης ομάδας που θα την εμπνέει με τα ηγετικά του προσόντα, θα την 
καθοδηγά, θα την παρακινεί και θα ενδυναμώνει τις δεξιότητές της, ώστε όλη 
η ομάδα να εργάζεται προς επίτευξη των κοινών στόχων. Επίσης, φροντίζει για 
τη διατήρηση του καλού ονόματος του ξενοδοχείου στα μάτια των πελατών, 
συνεργατών και υπαλλήλων.
Πού βρίσκεται η επιτυχία μιας ξενοδοχειακής μονάδας;
Η επιτυχία μίας ξενοδοχειακής μονάδας βρίσκεται στις δυνατότητές της να 
ξεπεράσει τις προσδοκίες του πελάτη, να τον ενθουσιάσει και να ξαφνιάσει 
θετικά με τις προσφερόμενες εμπειρίες που θα του προσφέρει. Εντοπίζεται, 
επίσης, στη δυνατότητα που έχει να διατηρεί μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα 
συνεργατών, η οποία να νιώθει τον οργανισμό ως σπίτι της και τους πελάτες 
ως φιλοξενούμενους που θα το επισκέπτονται για πολλά χρόνια.
Πόσο σημαντική είναι η εξυπηρέτηση και η προσωπική επαφή των 
υπαλλήλων ενός ξενοδοχείου με τους πελάτες του. Επιβάλλεται κάποια 
περαιτέρω εκπαίδευση τους; 
Η εκπαίδευση σε ένα ξενοδοχείο επιβάλλεται να είναι συνεχής και δια βίου 
και για όλα τα στελέχη ανεξαρτήτου θέσης και χρόνων εμπειρίας. Παρόλο τα 
τεράστια άλματα της τεχνολογίας που έγιναν τα τελευταία χρόνια εντούτοις 
η τουριστική βιομηχανία παραμένει άκρως ανθρωποκεντρική. Αναμφίβολα, 
η προσωπική επαφή των υπαλλήλων με τους πελάτες είναι καθοριστικός 
παράγοντας της απόφασής του, εάν θα επιστρέψει στο ίδιο ξενοδοχείο για της 
διακοπές του.

στήλη

συνέντευξη

Καλό φαγητό σημαίνει και προσέγγιση και ντόπιων πελατών;
Οπωσδήποτε. Μπορώ να πω ότι το 40-50% της λειτουργίας των υποστατικών 
που βρίσκονται στο εμπορικό μέτωπο του ξενοδοχείου στηρίζεται σε ντόπιους 
πελάτες. Είναι γνωστό ότι για τους Κύπριους το φαγητό έχει ιδιαίτερη σημασία 
στη ζωή μας και γενικά είμαστε απαιτητικοί ως πελάτες. Είμαστε τυχεροί και 
συνάμα ευγνώμονες που τόσοι πολλοί συμπατριώτες μάς τιμούν επανειλημμένα 
με τις επισκέψεις τους στους χώρους εστίασης και διασκέδασης μας.
Η συνεργασία των υπαλλήλων όλων των τμημάτων είναι η επιτυχία 
για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών; Για παράδειγμα κουζίνα, 
σερβιτόροι, καθαρίστριες. 
Χωρίς συνεργασία η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει έστω και εάν αναφερόμαστε 
στο πιο εντυπωσιακό ξενοδοχείο του κόσμου. Και αυτό, γιατί πιο σημαντικό από 
τις κτηριακές εγκαταστάσεις είναι η εμπειρία της εξυπηρέτησης που αποκομίζει 
ο πελάτης και επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας των υπαλλήλων του 
ξενοδοχείου. Στην περίπτωση των υπαλλήλων της κουζίνας και του εστιατορίου 
αυτή η συνεργασία γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, λόγω του ότι το αποτέλεσμα 
των προσπαθειών των δύο τμημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
αλληλοϋποστήριξη και αλληλοκάλυψη των δύο τμημάτων. 
Πώς ένας διευθυντής διαχειρίζεται σωστά και αποτελεσματικά όλα τα 
τμήματα μίας ξενοδοχειακής μονάδας;
Ο διευθυντής διαχειρίζεται σωστά και αποτελεσματικά όλα τα τμήματα του 
μέσω των ηγετικών του ικανοτήτων και της χαρισματικής του φυσιογνωμίας να 
προσκαλεί τους συνεργάτες του ώστε να εργαστούν σκληρά μαζί προς επίτευξη 
των κοινών στόχων. Φυσικά, ο διευθυντής σ’ ένα ξενοδοχείο είναι απλώς 
ο καπετάνιος του πλοίου που δεν μπορεί να το οδηγήσει πουθενά χωρίς του 
τμηματάρχες του, που έχουν και την κύρια ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας 
του ξενοδοχείου. Πιστεύω ότι η πρόσληψη από τον διευθυντή της σωστής 
διευθυντικής ομάδας είναι ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας προς την 
επιτυχία. 
Ποιες είναι οι ανάγκες ενός ξενοδοχείου και ποια είναι αυτά 
που πρέπει να γίνουν που θα επιφέρουν τη λύση των προβλημάτων 
που μπορεί να αντιμετωπίζει;
Οι ανάγκες ενός ξενοδοχείου για να λειτουργήσει σωστά είναι άμεσα 
συσχετισμένες με τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό, αλλά και 
στο εξωτερικό του περιβάλλον. Στο εσωτερικό του περιβάλλον χρειάζεται 
επαγγελματικότητα, καινοτόμες προσεγγίσεις, άλλα και ξεκάθαρο όραμα που 
να το οδηγά στην σωστή κατεύθυνση. Συνάμα, στο εξωτερικό του περιβάλλον 
έχει ανάγκη από την ασφάλεια του επισκέπτη, υψηλή ποιότητα υποδομών και 
ισχυρό brand name για τον προορισμό. Τα κύρια προβλήματα των ξενοδοχείων 
επικεντρώνονται στην εποχικότητα που οδηγεί στην υπολειτουργία των 
επιχειρήσεων και που φυσικά είναι συσχετισμένο και με τη συνδεσιμότητα του 
νησιού μας. Επίσης, η έλλειψη οράματος και στρατηγικής για τον τουρισμό οδηγεί 
στην θολή εικόνα που έχουν οι επισκέπτες μας για το προϊόν που ονομάζεται 
Κύπρος, το οποίο και θεωρούν ακριβό εν σχέση με τον ανταγωνισμό. Υπάρχει 
γενικά ένα χάσμα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών και τιμής του 
προϊόντος και προσδοκιών του πελάτη. Τα προβλήματα μπορούν να βρουν τη 
λύση τους μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο που θα είναι απλό, κατανοητό και 
με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, που θα εμπλέκονται όλοι οι επίσημοι φορείς 
και ο ιδιωτικός τομέας. Είναι καιρός ο τουρισμός να έχει τη δική του τουριστική 
αστυνομία αλλά και το δικό του αρμόδιο υπουργείο που να βρίσκεται κοντά στα 
προβλήματα του τουρισμού. Είναι επίσης επιτακτικό, να βρεθούν λύσεις με την 
εποχικότητα ώστε οι ξενοδοχειακοί υπάλληλοι να μην μπαίνουν εξ ανάγκης στη 
βιομηχανία, αλλά να ξαναγίνει, όπως παλιά, το επάγγελμά τους που να τους κάνει 
υπερήφανους. Είναι καιρός το Υπουργείο Εργασίας να ενσκήψει πιο σοβαρά στο 
συγκεκριμένο θέμα.
Ποια είναι η στήριξη του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου;
Η δουλειά που γίνεται στον Σ.Α.Κ είναι αξιέπαινη και η προσφορά του συνδέσμου 
στη βιομηχανία αξιοθαύμαστη. Παρακολουθώ την πορεία του συνδέσμου για 
πολλά χρόνια τώρα και με χαρά βλέπω πως γίνονται άλματα σε πολλαπλές 
κατευθύνσεις. Οι Εθνικές μας ομάδες μαγειρικής μας έκαναν επανειλημμένα 
περήφανους σε διεθνείς διαγωνισμούς και όχι μόνο. Στον σύνδεσμο επικρατεί 
ομαδικό πνεύμα ανάμεσα στα μέλη και η αποδοχή του συνδέσμου από 
την επιχειρηματική κοινωνία και τους πολλούς σπόνσορες είναι ζηλευτή. 
Αξιέπαινη, επίσης, είναι και η εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται στο κομμάτι 
της επιμόρφωσης των μελών του συνδέσμου, αλλά και στην κατοχύρωση του 
επαγγέλματος του μάγειρα. Θα ήταν παράλειψη μου σε αυτό το σημείο να μην 
ευχηθώ στον φίλο μου, Γιώργο Δαμιανού, κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο 
που επιτελεί ως Πρόεδρος του ΣΑΚ. Ως μέλος του Παγκυπρίου Συνδέσμου 
Διευθυντών Ξενοδοχείου προσδοκούμε σε στενή συνεργασία μεταξύ των 
συνδέσμων μας για το καλό της βιομηχανίας.
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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
“PETIT FOURS”
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
στις 27 Μαΐου 2017, στην κουζίνα του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, 
το Σεμινάριο με θέμα “PETIT FOURS”.
Το ενδιαφέρον Σεμινάριο παρουσίασε ο Pastry Chef 
του Ξενοδοχείου “Four Seasons”, Δημήτρης Χατζηγιάννης και
το παρακολούθησαν περίπου 30 μέλη του Young Chefs Club.

στήλη

young chefs club

Σεμινάριο προσφοράς
Ένα πολύ όμορφο σεμινάριο αγάπης 
και προσφοράς πραγματοποιήθηκε στις 
8 Απριλίου 2017 στο σπίτι του ΣΑΚ το 
σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονη Αρτοποιία». 
Το εξαιρετικό σεμινάριο παρουσίασε ο Στέλιος Τσιαρκέζος
και το παρακολούθησαν περίπου 40 μέλη του Young Chefs Club. 
Όλα τα έσοδα δόθηκαν για Φιλανθρωπικό σκοπό.
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chef of the year 2012
Συνονθύλευμα συναισθημάτων από τους νικητές!

ΣΤΑYΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙAΚΟΥ
CHEF OF THE YEAR 2012

Συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας με 
κατέβαλαν όταν μου είχει ανακοινωθεί ότι ήμουν ο 
Chef Of the Year 2012. Με αυτή μου την επιτυχία, 
είχαν ανοιχτεί οι πύλες για νέα γαστρονομικά 
ταξίδια όπου μου χάρισαν πολλές εμπειρίες και 
αναμνήσεις ζωής.

Μέσα από σκληρή δουλειά στο δύσκολο 
διαγωνισμό Global Chef Competition του 2013 
στο Μιλάνο της Ιταλίας πήρα το χάλκινο μετάλλιο 
μεταξύ άλλων διαγωνιζόμενων από δέκα χώρες.
Επιπρόσθετα το 2012 μαζί με την Εθνική Ομάδα 
Μαγειρικής πήραμε δύο χάλκινα μετάλλια στους 
Culinary Olympics της Γερμανίας. Το 2014 πάλι 
με την ομάδα μου κατακτήσαμε την ενδέκατη 
θέση παγκοσμίως με δύο ασημένια μετάλλια στο 
Culinary Cup που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο.
Για τις χρονιές 2014-2016 εκτελούσα καθήκοντα 
του Team Captain της Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής.
Έχω εργαστεί σε μεγάλες επισιτιστικές και 
ξενοδοχειακές βιομηχανίες (Four Seasons Hotel) 
για περισσότερα από δέκα χρόνια και μέχρι 
πρόσφατα ήμουν ο Executive Chef του Ομίλου 
«Ζορπά».  

Τώρα, μετά από αρκετή εμπειρία και σκληρή 
δουλειά στον τομέα και με τη σημαντική βοήθεια 
του Προέδρου μας, Γιώργου Δαμιανού, ασχολούμαι 
με Consulting για νέες ή εφιστάμενες 
επισιτιστικές εταιρείες. 

Όραμα μου είναι όπως η Κυπριακή Γαστρονομία 
αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
έχουμε πολύ καλές πρώτες ύλες και ποιοτικά 
κυπριακά προϊόντα, που ήδη Σεφς παγκοσμίως τα 
επιλέγουν για τα γαστρονομικά τους πιάτα. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 
PASTRY CHEF OF THE YEAR 2012

Το 2012 για μένα ήταν μια σημαντική χρονιά και η 
αρχή για τη μετουσίωση πολλών επαγγελματικών 
μου στόχων. Το χρυσό μετάλλιο overall στο Pastry 
chef of the Year στη Culinaire Gastronomia - 
Gastrognosia 2012 μού έδωσε το εισιτήριο ώστε να 
συμμετάσχω στο Global Pastry Chef Competition. 

Εκπροσώπησα την Κύπρο στους ημιτελικούς που 
πραγματοποιήθηκαν το 2013 στο Μιλάνο της Ιταλίας 
και θεωρώ πως ήταν μια μοναδική και συνάμα 
συναρπαστική εμπειρία. 
Η πρόκληση ήταν μεγάλη και το χρυσό μετάλλιο 
overall που ακολούθησε, δικαίωσε τους κόπους και 
τη σκληρή δουλειά μου. Επιπρόσθετα, το 2012 στους 
Culinary Olympics της Γερμανίας καταφέραμε με την 
ομάδα της Κύπρου να αποσπάσουμε τέσσερα χάλκινα 
μετάλλια. Το 2014 στο Grand Brix Challenge της 
Culinaire Gastronomia-Gastrognosia, η συνεργασία 
μου με άλλους δυο εξαίρετους συναδέλφους ήρθε 
να προσθέσει στο βιογραφικό μου ένα ακόμα χρυσό 
μετάλλιο Overall. Ο μεγαλύτερος όμως σε εμβέλεια 
διαγωνισμός που είχα την τιμή να συμμετάσχω μετά 
τη νίκη μου στους ημιτελικούς, εκπροσωπώντας 
αυτή τη φορά τη νότια Ευρώπη, ήταν το Global Pastry 
Chef Competition που έλαβε χώρα στη Νορβηγία το 
2014. Η τέταρτη θέση μπορεί να μη με ικανοποίησε 
στο μέγιστο βαθμό, αλλά δεν παύει να είναι μια 
αξιόλογη θέση για την οποία δεν αισθάνομαι λιγότερο 
περήφανος. 

Αν και πέρασαν περίπου τρία χρόνια από την 
τελευταία φορά που ένιωσα να με συνεπαίρνει το 
συνονθύλευμα συναισθημάτων ενός διαγωνισμού, 
δε σταμάτησα ποτέ να ενημερώνομαι για τις τάσεις 
της ζαχαροπλαστικής αλλά και να αναπολώ αυτές τις 
υπέροχες αναμνήσεις.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
YOUNG CHEF OF THE YEAR 2012

Η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό του Young Chef of 
the Year 2012 ήταν μια ανεπανάληπτη και μοναδική 
εμπειρία. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία την οποία 
θα θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία. Ήταν 
μια περίοδος με πολλές προπονήσεις, μέχρι και 
την τελευταία στιγμή, για να πετύχω το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Ήταν μια διαδικασία άγνωστη και 
πρωτόγνωρη σε μένα, καθώς ήταν ο πρώτος 
διαγωνισμός που λάμβανα μέρος σε αυτόν.
Ξεκίνησα δειλα δειλά τις προπονήσεις μου, 
αλλά όπως λέει και ο Γάλλος Francois Rabelais 
«τρώγοντας έρχεται η όρεξη» και καθώς περνούσε 
ο καιρός, και με τη βοήθεια και τις εισηγήσεις των 
chefs μου και των συναδέλφων, διόρθωνα τα λάθη 
και τις ελλείψεις μου και τελικά ήρθε το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Ήταν ένα συναίσθημα έντονο και 
απερίγραπτο να σε ανακηρύσσουν Young Chef Of 
the Year, καθώς αντιλαμβάνεσαι ότι ανταμείβεσαι 
για τους κόπους σου. Αυτό που αποκόμισα και δεν 
θα ξεχάσω ποτέ ήταν η ευγενή άμιλλα που είχαμε 
όλα τα παιδία μεταξύ μας πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά τον διαγωνισμό. Εργάζομαι από το 2011 
στο ξενοδοχείο FOUR SEASONS στη Λεμεσό και θα 
ήθελα και με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσω το 
FOUR SEASONS για την ευκαιρία που μου έδωσε να 
συμμετέχω, για τα υλικά και τον εξοπλισμό που μας 
πρόσφερε και τη συνεχή επιμόρφωση που μας δίνει, 
καθώς και όλους όσους με έχουν βοηθήσει και με 
στηρίξει με τις συμβουλές τους, με τις γνώσεις τους 
αλλά και τον χρόνο τους. Όνειρο μου, και πιστεύω 
όπως όλους μας, η σταδιακή ανέλιξη στο επάγγελμά 
μας και στόχος η συνεχή βελτίωση, γιατί όσο ζεις 
μαθαίνεις . Ήταν ένα όμορφο ταξίδι στη ζωή μου 
και στην καριέρα μου, που δεν θα ξεχάσω ποτέ και 
ελπίζω να ξαναζήσω κάτι αντάξιο και ανάλογο στη 
μετέπειτα πορεία της ζωής μου.


