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ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ:
“Η ΔΗΜΙΟΥργΙΑ ΤΟΥ

Σ.Α.Κ. ΕΠΑΙξΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ρΟΛΟ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥξΗ

ΤΟΥ ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΟΣ”

Το Δ.Σ. του ΣΑΚ απέκτησε 
τρία νέα μέλη, σε διαδοχή 

τριών άλλων μελών 
που αποχώρησαν.

Ο πρώην Πρόεδρος του Σ.Α.Κ.
ένας άνθρωπος χωρίς

αγκυλώσεις, με γνώσεις,
πείσμα και όραμα, μιλάει για όλα.

Παγκόσμια 
Επιτυχία
του Σ.Α.Κ. 

Οι Κύπριοι κριτές Α’
της WACS

Με μεγάλη επιτυχία και αυξημένο 
ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η 

ετήσια γενική Συνέλευση του Σ.Α.Κ.
Παρουσιάστηκε η όλη δράση του Συνδέσμου μας, μια 

πορεία γεμάτη προσπάθεια, μόχθο, έργα και πολλές επιτυχίες

Global Chef
Challenge 2017
H κυπριακή αποστολή 

θριάμβευσε στην Πράγα

1o Φεστιβάλ 
Παπουτσόσυκου 

Πραγματοποιήθηκε 
επίδειξη παρασκευής 

φαγητών από 
παπουτσόσυκο.

Φιλανθρωπικό
Δείπνο Σ.Α.Κ.

Μαγείρεψαν 
αφιλοκερδώς για τις 

ανάγκες του Συνδέσμου 
της Παιδικής Στέγης
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ρεπορτάζ
Με μεγάλη 
επιτυχία και 
αυξημένο 
ενδιαφέρον, 
πραγματοποιήθηκε 
η Ετήσια γενική 
Συνέλευση του 
ΣΑΚ

Παρουσιάστηκε η όλη 
δράση του Συνδέσμου 
μας, μια πορεία γεμάτη 
προσπάθεια, μόχθο, έργα 
και πολλές επιτυχίες.
Σε εξαιρετικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε 
στις 24 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη, η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας 
στο κτήμα Μακένζυ στη Λάρνακα με 
την παρουσία του Υπουργού Γεωργίαs, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 
κου Νίκου Κουγιάλη και πολλών άλλων 
εκπροσώπων επισήμων φορέων. Στην 
εκδήλωση το παρόν τους έδωσαν επίσης 
τα μέλη του Συνδέσμου, παλαιότερης 
όσο και νεότερης γενιάς, αλλά και 
εκπρόσωποι εταιριών που συνεργάζονται 
για πολλά χρόνια με τον κλάδο της 
μαγειρικής και της γαστρονομίας και 
που εμπράκτως συμβάλλουν στην 
ενδυνάμωση του ΣΑΚ. Η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση ξεκίνησε με το χαιρετισμό 
και τη λογοδοσία του Προέδρου του 
Συνδέσμου κου Γιώργου Δαμιανού, ο 
οποίος έκανε μια σύντομη αναφορά στις 
πιο σημαντικές δράσεις του Συνδέσμου 
που έγιναν τους τελευταίους 22 μήνες. 
Στη συνέχεια ο κος Νίκος Κουγιάλης 
απηύθυνε χαιρετισμό επισημαίνοντας το 
σημαντικό έργο που επιτελεί ο ΣΑΚ, ενώ 
παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο 
Γεωργίας θα είναι αρωγός στο έργο μας 
και στις προσπάθειες που καταβάλλουμε 
για περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.
Ακολούθως, ο υπουργός απηύθυνε 
κάλεσμα συνεργασίας λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι «εμείς έχουμε την 
ικανότητα να κατοχυρώνουμε προϊόντα.  
Εσείς μπορείτε να τα απογειώσετε και 
να τα αναδείξετε. Εσείς, μπορείτε να 
τοποθετήσετε την Κύπρο στο επίκεντρο 
του κάθε τραπεζιού σε ευρωπαϊκές και 
μη χώρες». Κλείνοντας, ο υπουργός 
τόνισε ότι «επιθυμία μας είναι όπως 
προσδώσουμε κυπριακό χρώμα και 
χαρακτήρα στην τουριστική εμπειρία 
των ξένων μας, αναβαθμίζοντας έτσι 
την προσφερόμενη ποιότητα».
Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους 
της γενικής συνέλευσης παρουσιάστηκε 
και επίσημα το νέο μεγάλο project 
του Συνδέσμου μας από τον κο Νίκο 
Λαμπρόπουλο, διευθυντή του γραφείου 
της RegioCopLTD/EurActiv.gr στις 
Βρυξέλλες και που ασχολείται με θέματα 
ευρωπαϊκής πληροφόρησης. Πρόκειται 
για τη δημιουργία μιας σύγχρονης 
Ακαδημίας Μαγειρικής με την ονομασία 
Healthy Food Academy της οποίας η 
αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. 

Ένα πολύ ξεχωριστό project το οποίο 
θα στεγαστεί σε παραλιακή πόλη με 
τη Λεμεσό να έχει το προβάδισμα.
Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης 
παρουσιάστηκε η όλη δράση του 
Συνδέσμου μας για τη χρονιά που 
μας πέρασε από τον Γενικό Γραμματέα 
του Διοικητικού Συμβουλίου, Μιχάλη 
Μιχαηλίδη. Μια ολόκληρη χρονιά 
γεμάτη επιτυχίες που με επιμονή, 
υπομονή και μεθοδικότητα οι κόποι 
μας απέδωσαν καρπούς. Δουλέψαμε, 
συνεργαστήκαμε, αγωνιστήκαμε, 
διεκδικήσαμε με πολλούς θεσμικούς, 
παραγωγικούς και κοινωνικούς 
φορείς και πιστεύουμε ότι πετύχαμε 
πολλά. Απονεμήθηκαν τιμητικές 
πλακέτες στα αγαπητά μας μέλη 
Γιάννη Παπακωνσταντίνου και 
Μαρίνα Χοίρα για τις εξαιρετικές τους 
επιδόσεις στο Global Chef Challenge 
στην Πράγα τον περασμένο Οκτώβριο, 
κάνοντάς μας ακόμη μία φορά 
υπερήφανους. Διότι δουλεύοντας 
αλληλέγγυα και συνεργατικά, τίποτα 
μα τίποτα δεν είναι αδύνατον. 
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου είχε την 
αξιέπαινη πρωτοβουλία να τιμήσει 
ένα άτομο από κάθε επαρχία της 
Κύπρου επιδίδοντας στον καθένα μια 
αναμνηστική πλακέτα ως ελάχιστο 

δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης για 
όσα έχουν προσφέρει στον σύνδεσμο 
μέχρι σήμερα. Απονεμήθηκε, επίσης, 
τιμή στους πρώην Διευθυντές των 
Εθνικών μας Ομάδων, ως ελάχιστη 
ένδειξη ευγνωμοσύνης, αφού κατά τη 
διάρκεια της δράσης τους κατάφεραν 
να εκτελέσουν τα καθήκοντα και 
τις αποστολές τους με επιτυχία και 
αξιοπιστία τιμώντας τις αρχές του 
Συνδέσμου μας. Κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου μέρους της Γ.Σ. 
συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα το 
διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΚ με 
τον κύριο Δαμιανού να παραμένει 
Πρόεδρος του συνδέσμου. Μετά το 
πέρας της Γενικής Συνέλευσης όλοι 
έφυγαν ικανοποιημένοι εκφράζοντας 
την ευχή να υλοποιηθούν οι στόχοι 
και τα οράματα του Συνδέσμου προς 
όφελος των μελών του και ευρύτερα 
όλων των εμπλεκόμενων του κλάδου 
αυτού. Για ακόμη μία χρονιά ο ΣΑΚ 
έβαλε και πάλι ψηλά τον πήχη και 
είμαστε βέβαιοι πως με τη δουλειά 
μας, με τις ιδέες μας, με τη δύναμη 
της ενότητάς μας η μετέπειτα πορεία 
μας να είναι μια πορεία ανοδική 
πρωτίστως για τον Σύνδεσμο, αλλά 
και για όλο το φάσμα του κλάδου μας. 
Το αξίζουμε και το μπορούμε!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
info@cypruschefsassociation.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Γιώργος Δαμιανού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 
Παναγιώτης Παπακώστας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ:
Έφη Μέφερη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 
Mat>Ad Services Ltd

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 
Lithoweb Ltd



Γιώργος Δαμιανού
Πρόεδρος Αρχιμαγείρων Κύπρου
Διευθυντής στην εταιρία 
IHRS Solutions
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αφιέρωμα
Αυτή είναι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚ
Στον αγώνα αυτό και στις νέες προκλήσεις δηλώνουν παρόντες. 
Από τις 24 Οκτωβρίου 2017 έχει αναλάβει καθήκοντα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου.

Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζουν όλα τα μέλη 
μας τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που 
έχουν την ευθύνη για τη χάραξη καίριων θεμάτων 
που αφορούν τον Σύνδεσμο μας. Προς ενημέρωση 
όλων των μελών το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΑΚ απέκτησε τρία νέα Μέλη, σε διαδοχή τριών 
άλλων μελών που αποχώρησαν. 
Πρόκειται για τον Αναπληρωτή Πρόεδρο 
Κυριάκο Σωτηρίου, ο οποίος διαδέχεται τον Κίκη 
Θεοδοσίου. Ο νέος Επαρχιακός Πάφου ανέλαβε ο 
Χάρης Φιλίππου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Γιώργο 
Χατζηιωάννου. Και τη θέση του Επαρχιακού 
Αμμοχώστου, που ήταν ο Χρίστος Μάτσης, τώρα 
έχει αναλάβει ο Σωτήρης Σωτηρίου.

Τα τρία καινούρια Μέλη ανταποκρίθηκαν στην 
παράκλησή μας να μας αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, γι’ αυτό και θεωρούμε ορθό να 
ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκριση.
Ευχόμαστε σε όλο το Δ.Σ. κάθε επιτυχία στο 
τόσο σημαντικό έργο που έχουν αναλάβει και 
στα δύσκολα που έρχονται, να καταφέρουν ό,τι 
καλύτερο για τον σύνδεσμό μας! Είμαστε βέβαιοι 
ότι θα κάνετε όλα όσα πρέπει, αξιοποιώντας 
τις δυνατότητές σας και διασφαλίζοντας τη 
σταθερή θετική πορεία και προοπτική του ΣΑΚ. 
Ευχαριστούμε θερμά τα αγαπητά μας Μέλη που 
αποχώρησαν για την άψογη συνεργασία και το 
απαράμιλλο ήθος που επέδειξαν. 
Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνουν. 

Κυριάκος Σωτηρίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Executive Chef, Louis Hotels

Παναγιώτης Ασπρής
Αντιπρόεδρος Τύπου 
και Εξωτερικών Υποθέσεων
Executive Chef, The Golden 
Coast Beach Hotel

Παναγιώτης Παπακώστας
Αντιπρόεδρος Εκπαιδεύσεων 
και Εκδηλώσεων
Executive Chef, The Golden Bay 
Beach Hotel Larnaka

Μιχάλης Μιχαηλίδης
Γενικός Γραμματέας
Εκπαιδευτικός Τεχνικής Σχολής

Χάρης Θεοχάρους
Ταμίας
Executive Chef Grandresort 
Hotel Limassol Cyprus

Κώστας Μιχαηλίδης
Επαρχιακός Λεμεσού
Executive Chef, Curium Palace 
Hotel, Limassol

Αντώνης Χαραλάμπους
Επαρχιακός Λάρνακας
Chef de cuisine, Le Meridien 
Spa and Resort 

Χριστίνα Αυξεντίου
Επαρχιακός Λευκωσίας / Κερύνειας
Chef de Cuisine

Σωτήρης Σωτηρίου
Επαρχιακός Αμμοχώστου
Head Chef, Alion Beach Hotel

Χάρης Φιλίππου
Επαρχιακός Πάφου
Executive Chef, 
Leptos Calypso Hotels



Η κυπριακή αποστολή θριάμβευσε στην Πράγα
Τελικά, δικαίως μετρούσαμε με ανυπομονησία, αντίστροφα για τον διαγωνισμό Global Chef 2017.

νοέμβριος’17  |  τεύχος 5  |  σελ. 5

στήλη

 Οι Εθνικές Ομάδες Μαγειρικής

Στην πόλη Πράγα της Τσεχίας 
ταξίδεψε τον Οκτώβριο 
η κυπριακή αποστολή του 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου 
με επικεφαλείς τον Νικόλα 
Κωνσταντίνου και Ανδρέα Βουζούνη 
μαζί με τα δύο μέλη της ομάδας, 
Γιάννη Παπακωνσταντίνου
και Μαρίνα Χοίρα.
Ο ταλαντούχος νεαρός Αρχιμάγειρας 
Γιάννης Παπακωνσταντίνου κέρδισε 
επάξια τη δεύτερη θέση στον 
ημιτελικό του Global Chef Challenge 
και κατάφερε να αναδειχθεί ο πρώτος 
επιλαχών αφήνοντας τις καλύτερες 
εντυπώσεις με τις επιδόσεις του, ενώ 
με τις δυνατότητές του κατάφερε να 
διακριθεί σ’ ένα πολύ ανταγωνιστικό 
περιβάλλον.
Μετά τις πετυχημένες διαγωνιστικές 
διαδικασίες στην Πράγα, με τον 
πήχη να έχει ήδη ανέβει πολύ ψηλά, 
σειρά έχει ο τελικός, ο οποίος θα 
διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2018 στο 
Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία. 
Στην περίπτωση που δεν θα μπορεί ο 
νικητής να διαγωνιστεί στον τελικό 
τότε αυτομάτως θα ειδοποιηθεί ο  
Γιάννης Παπακωνσταντίνου.
Αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα 
στις εθνικές μας ομάδες, που με 
κόπο και πολλή δουλειά έχουν 
πραγματικά χαράξει μια μαραθώνια 
ανοδική πορεία σε διεθνές 
επίπεδο, κάτι το οποίο αποτελεί την 
καλύτερη αναγνώριση των συνεχών 
προσπαθειών που καταβάλλουν και 
που τους ενθαρρύνει συνάμα 
να συνεχίσουν με τον ίδιο ακριβώς 
ζήλο και πάθος.
Αυτή η επιτυχία της κυπριακής 
αποστολής μπορεί να χαρακτηριστεί 
σαν μια σπίθα έμπνευσης για τους 
υπόλοιπους σεφς, αφού μας απέδειξε 
τι μπορεί να κάνει η πραγματική 
θέληση και η σκληρή δουλειά!
Ο κος Ανδρέας Βουζούνης ως 
μέλος της κριτικής επιτροπής του 
διαγωνισμού μας έκανε εξίσου 
περήφανους. Νιώθουμε ιδιαίτερη 
χαρά και συγκίνηση που καταφέραμε 
ως Σύνδεσμος να έχουμε δικούς 
μας κριτές σε τέτοιο ψηλό επίπεδο, 
αφήνοντας έτσι το δικό μας στίγμα 
στην παγκόσμια γαστρονομική σκηνή.
Μπράβο και πάλι σε όλη την ομάδα, 
στον Γιάννη, στη Μαρίνα και στον κο 
Νικόλα Κωνσταντίνου, στον αρχηγό 
της κυπριακής αποστολής. 
Ευελπιστούμε να συνεχίσουν την 
προσπάθεια να διαπρέπουν πάντα 
σε τέτοιους παγκοσμίου επιπέδου 
διαγωνισμούς. Τους ευχόμαστε τα 
καλύτερα με πολλές ακόμα επιτυχίες.





Πανίκος Χατζηττοφής
Σε μια χορταστική συνέντευξη ο πρώην Πρόεδρος 
του ΣΑΚ, ένας άνθρωπος χωρίς αγκυλώσεις, 
με γνώσεις, πείσμα και όραμα ξεδιπλώνει σκέψεις 
και μιλάει για όλα.

Ο Πανίκος Χατζηττοφής, γόνος αγροτικής οικογένειας, 
γεννήθηκε στην κατεχόμενη Λύση στις 23 Αυγούστου 
το 1963.  Μετά τον πόλεμο του 1974 στην ηλικία των 
11 ετών εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό.  Καταπιάστηκε 
με τον κλάδο της μαγειρικής από το 1983, όταν πήρε 
την απόφαση να γραφτεί στο Ανώτατο Ξενοδοχειακό 
Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ). Είναι νυμφευμένος και έχει 
δύο γιους, 26 και 28 χρονών αντίστοιχα, εκ των οποίων 
κανένας δεν ακολούθησε το επάγγελμα του πάτερα. 
Ο κος Χατζηττοφής πρώην Πρόεδρος του ΣΑΚ και 
έμπειρος σεφ, μετρά πάνω από 30 χρόνια επαγγελματικής 
δραστηριότητας και ατέλειωτων ωρών δημιουργίας σε 
πολλές κουζίνες ξενοδοχείων στην Κύπρο. 
Από νεαρή ηλικία μυήθηκε στην τέχνη της εστίασης, 
αφού μας εκμυστηρεύτηκε πως τυχαία ακολούθησε 
το επάγγελμα του μάγειρα. Έκτοτε εργάστηκε σε πολλές 
κουζίνες ξενοδοχείων στην Κύπρο, ενώ από το 1997 
μέχρι και σήμερα κατέχει τη θέση του “Εxecutive Chef” 
στο ξενοδοχείο Four Seasons.
Εμείς πάντως ξεκλέψαμε λίγο από τον πραγματικά 
ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του για να μας δώσει 
μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. 

Πώς βλέπετε σήμερα την εξέλιξη 
του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων 
Κύπρου; Πιστεύετε πως βρίσκεται 
σε πορεία ανάπτυξης;

Ο Σ.Α.Κ πρέπει να σας πω ότι από 
ιδρύσεως του εξελίσσεται συνεχώς.  
Βρίσκεται σε μια συνεχή πορεία 
ανάπτυξης με τον εκάστοτε πρόεδρο 
να έχει βάλει το δικό του λιθαράκι 
στο υπέροχο αυτό οικοδόμημα. Είναι 
ένας σύνδεσμος που παράγει έργο και 
αυτό είναι από πολλούς συνδέσμους 
παραδεκτό.

Ποια ανάγκη «γέννησε» την 
ενασχόλησή σας με τη μαγειρική;

Με τη μαγειρική θα έλεγα ότι 
ασχολήθηκα εντελώς τυχαία, αφού 
πρώτη μου επιλογή, όταν πέρασα με 
επιτυχία τις εισαγωγικές εξετάσεις 
στο ΑΞΙΚ, ήταν το τμήμα υποδοχής.  
Λόγω συμπλήρωσης όμως των 
θέσεων στο τμήμα υποδοχής, 
ο αείμνηστος τότε διευθυντής, 
Πέτρος Κοντοπύργος, μας πρότεινε 
θέση στον μαγειρικό κλάδο και έτσι 
εντελώς τυχαία ακολούθησα τη 
μαγειρική.  Σίγουρα δεν το μετάνιωσα 
ποτέ για την απόφαση που πήρα.

Από τη μέχρι στιγμή σήμερα 
καριέρα σας ποια στιγμή θεωρείτε 
ιδιαίτερη;

Υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες στιγμές 
στην καριέρα μου μέχρι τώρα!  
Σίγουρα, ξεχωριστή στιγμή ήταν 
η ανάληψη της θέσης του 
“Εxecutive Chef” το 1997, θέση 
την οποία κατέχω μέχρι σήμερα.

Η μαγειρική τα τελευταία χρόνια 
στην Κύπρο αναπτύσσεται με 
γρήγορους ρυθμούς και έχει 
καταστεί ιδιαιτέρως αγαπητή. 
Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;

Η ανάπτυξη της μαγειρικής στην 
Κύπρο τα τελευταία χρόνια είναι 
εντυπωσιακή. Σίγουρα σε αυτό 
βοήθησαν διάφοροι παράγοντες, 
όπως η ανάπτυξη της μαγειρικής 
παγκόσμια, η προβολή από τα ΜΜΕ 
και η στροφή των νέων να βλέπουν 
το επάγγελμα του μάγειρα όχι μια 
ευκαιριακή ενασχόληση, αλλά 
ένα επάγγελμα με μέλλον και με 
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σίγουρα 
η δημιουργία του Σ.Α.Κ  έπαιξε 
σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη 
του επαγγέλματος.

Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε 
ένα νέο μάγειρα που θέλει να 
ακολουθήσει αυτό τo επάγγελμα; 
Τι δυσκολίες υπάρχουν;

Οι συμβουλές που θα έδινα σε 
ένα νέο μάγειρα είναι να οπλιστεί 
με υπομονή, να είναι ήρεμος και 
θετικός, να μορφώνεται όσο πιο πολύ 
μπορεί, να προσπαθεί να εκπαιδευτεί 
και να εργαστεί στο εξωτερικό, σε 
προηγμένη μαγειρική χώρα για να 
αντλήσει όσο το δυνατό περισσότερες 
εμπειρίες, να είναι έτοιμος να 
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες με
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το ωράριο και τέλος να είναι 
δημιουργικός και τελειομανής.

Ποια υλικά θεωρείς απαραίτητα να 
υπάρχουν σε μια κουζίνα και γιατί;
Τα βασικά υλικά που πρέπει να 
υπάρχουν στην κουζίνα κατά τη
γνώμη μου είναι οι σωστοί και 
ποιοτικοί ζωμοί, αφού είναι το 
θεμέλιο στο σωστό αποτέλεσμα.

Από τα κυπριακά προϊόντα 
υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζετε; 
Θεωρείτε πως δίνουν ευκαιρίες 
για γαστρονομικές καινοτομίες; 

Υπάρχουν πολλά αξιόλογα 
κυπριακά προϊόντα. Δύσκολο να 
ξεχωρίσω κάποιο. Θα έλεγα ότι το 
κολοκάσι είναι ένα προϊόν το οποίο 
προσφέρεται για γαστρονομικές 
καινοτομίες και είναι αποδεκτό το 
προϊόν αυτό από πολλούς επώνυμους 
chefs.  Εμείς χρησιμοποιούμε στις 
κουζίνες μας το κολοκάσι σε πλατιά 
βάση.

Ξέρετε ότι τα τελευταία περίπου 
20 χρόνια έχει εισχωρήσει το 
English Breakfast σαν πρόγευμα 
στα ξενοδοχεία της Κύπρου. 
Ποια η άποψή σας για το κυπριακό 
πρόγευμα;

Δεν θα έλεγα ότι είναι το English 
breakfast που έχει εισχωρήσει στα 
ξενοδοχεία μας τα τελευταία χρόνια, 
αλλά το international.  Ο λόγος είναι 
ότι πλέον πρέπει να ικανοποιήσουμε 
τις ιδιαιτερότητες όλων των 
εθνικοτήτων που επισκέπτονται 
τον τόπο μας.  Έχουμε πλέον ξεφύγει 
από τον αγγλοσαξονικό παραδοσιακό 
τουρισμό.  Σίγουρα το κυπριακό 
πρόγευμα πρέπει να προωθείται 
από όλους μας στο μέτρο των 
δυνατοτήτων του καθ’ ενός.  
Ο τουρίστας και ο κάθε επισκέπτης 
θέλει πάντοτε να δοκιμάσει τη 
μαγειρική κουλτούρα μας και σίγουρα 
μέσα από το πρόγευμα μπορούμε 
να τους προσφέρουμε μια τεράστια 
ποικιλία από αγνά παραδοσιακά 
εδέσματα.

Τέλος, ποιο νομίζετε είναι 
το δικό σας στίγμα στον Σύνδεσμο 
Αρχιμαγείρων Κύπρου που 
κάποτε είχατε υπηρετήσει;

Νιώθω περήφανος που μου δόθηκε 
η ευκαιρία να υπηρετήσω τον 
σύνδεσμο από διάφορες θέσεις 
και πόστα.  Ιδιαίτερη τιμή για 
μένα σίγουρα ήταν η ανάθεση της 
προεδρίας την οποία τίμησα για δύο 
συνεχείς θητείες.  Σίγουρα μαζί με τα 
διοικητικά συμβούλια προσπαθήσαμε 
να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία 
του συνδέσμου, να διατηρήσουμε 
πρώτιστα, να ανεβάσουμε τις 
επιτυχίες της εθνικής ομάδας και 
γενικά να κάνουμε πιο γνωστό τον 
Σ.Α.Κ στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  
Η ίδρυση του young chefs clubs και 
της εθνικής ομάδας μαγειρικής νέων, 
θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της θητείας μου ως 
πρόεδρος του Σ.Α.Κ.



1ο Φεστιβάλ
Παπουτσόσυκου στη γιαλιά
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 5 Αυγούστου 
στο χωριό Γιαλιά της Πόλης Χρυσοχούς, το 1ο Φεστιβάλ 
Παπουτσόσυκου και συγκεκριμένα στους μαγευτικούς κήπους 
της ταβέρνας ο Μύλος. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν παπουτσόσυκα, ενώ παράλληλα έγινε επίδειξη 
παρασκευής φαγητών από παπουτσόσυκα και φύλλα 
παπουτσοσυκιάς από Σεφς της Επαρχίας Πάφου του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Κύπρου. Άξιο αναφοράς είναι ότι σε όλους όσους 
επισκέφθηκαν το φεστιβάλ προσφέρονταν δωρεάν φρούτα, γλυκά 
και λικέρ από παπουτσόσυκο. Κεντρικός ομιλητής του φεστιβάλ 
ήταν ο κος Νίκος Κουγιάλης Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο κ. Κουγιάλης έκανε σαφές πως 
η κυβέρνηση στηρίζει την ανάπτυξη του διαμερίσματος Πόλεως 
Χρυσοχούς και των κοινοτήτων του. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, Γιώργος 
Δαμιανού, μιλώντας στην εκδήλωση επεσήμανε ότι ο ΣΑΚ στέκεται 
πάντα αρωγός και υποστηρικτής για την ανάδειξη των προϊόντων 
του τόπου μας. Με τη συνεργασία του Κοινοτάρχη Γιαλιάς 
και την πολύτιμη βοήθεια του Executive Chef Χάρη Φιλίππου, 
ο οποίος ήταν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής του όλου έργου, 
δήλωσε πως ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί.
Από την πλευρά του ο Κοινοτάρχης Γιαλιάς ανέφερε 
ότι τόσο τα φρούτα - τα παπουτσόσυκα- όσο και τα φύλλα 
- οι παπούτσες - μπορούν να παράγουν μια πολύ μεγάλη 
σειρά προϊόντων. Από απίθανα φαγητά, γλυκά, χυμούς και 
οινοπνευματώδη ποτά, μέχρι και καλλυντικά σαπούνια, προϊόντα 
αδυνατίσματος, τροφές ζώων και βιοκαύσιμα.

στήλη

δραστηριότητες

Διάκριση Παναγιώτη Μητροκλή, 
φοιτητή του ΑξΙΚ, σε διεθνή διαγωνισμό

Συγχαρητήρια από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΣΑΚ 

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτo Κύπρου (ΑΞΙΚ) συμμετείχε για πρώτη φορά φέτος στον Διαγωνισμό 
«Concours Olivier Roellinger» ο οποίος έχει ως στόχο την προώθηση της χρήσης ψαριών ιχθυοτροφείου στη 
μαγειρική με απώτερο σκοπό την αποτροπή της κατάχρησης των θαλάσσιων ειδών υπό εξαφάνιση, στα πλαίσια 
της αειφόρου ανάπτυξης. Το Ινστιτούτο εκπροσωπήθηκε από τον δευτεροετή φοιτητή του προγράμματος Μαγειρικών Τεχνών, 
Παναγιώτη Μητροκλή, ο οποίος αφού διακρίθηκε στις δύο φάσεις του διαγωνισμού, κατέλαβε την πολύ τιμητική πρώτη 
θέση στην κατηγορία της Νότιας Ευρώπης. Η απονομή έγινε στο Παρίσι στις 8 Ιουνίου 2017 στο κτίριο της UNESCO.

Φιλανθρωπικό δείπνο για 
τις ανάγκες του Συνδέσμου 
της Παιδικής Στέγης
 
Σε μια υπέροχη βραδιά πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου, 
μια ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης 
το φιλανθρωπικό δείπνο του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου. 
Μέλη του ΣΑΚ από ολόκληρη την επαρχία Λευκωσίας μαγείρεψαν 
αφιλοκερδώς φτιάχνοντας δεκάδες γευστικές δημιουργίες. 
Τα καθαρά έσοδα του φιλανθρωπικού δείπνου διατέθηκαν για 
ενίσχυση του Συνδέσμου της Παιδικής Στέγης. 
Ο ΣΑΚ απέδειξε για ακόμα μια φορά την ευαισθησία του 
βοηθώντας με τον δικό του δυνατό τρόπο και με γνώμονα πάντα 
την προσφορά στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Από το φιλανθρωπικό δείπνο συγκεντρώθηκε το ποσό των €5000.
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O ακούραστος και πιστός στρατιώτης 
παραμένει διευθύνων σύμβουλος
Ο Chef Παναγιώτης Χαραλάμπους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο ακούραστος και πιστός 
στρατιώτης των Εθνικών Ομάδων Μαγειρικής της Κύπρου, αφού για περισσότερα από 10 χρόνια 
υπηρέτησε τις εν λόγω ομάδες από όλες τις βαθμίδες. Ξεκίνησε την πορεία του ως μέλος και τώρα έχει 
φτάσει μέχρι την ανώτατη βαθμίδα και αυτό γιατί μέχρι το 2016 κατείχε τη θέση του ανώτερου διευθυντή. 
Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Chef παραμένει 
κοντά μας στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου των Εθνικών Ομάδων. 
Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για τα όσα συνεχίζει να προσφέρει με ανιδιοτέλεια, 
συνέπεια και αφοσίωση αποδεικνύοντας έμπρακτα την αμέριστη αγάπη προς τις ομάδες μας. 
Δεν θα σε καλωσορίσουμε στην οικογένεια των εθνικών ομάδων γιατί ποτέ δεν νιώσαμε ότι έφυγες! 
Σ’ ευχαριστούμε για τη συνεχή σου στήριξη. 

Παγκόσμια Επιτυχία
του ΣΑΚ
Οι Κύπριοι κριτές Α της WACS
Τον περασμένο Αύγουστο η Κεντρική Επιτροπή της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων (WACS) ενέκρινε σε διεθνείς κριτές 
Α τον Πρόεδρο του Συνδέσμου μας, Γιώργο Δαμιανού, το μέλος 
μας τον καταξιωμένο Σεφ, Γιάννο Γρηγορίου και τον Πρόεδρο 
της Κριτικής Επιτροπής Γαστρονομίας 2017, Ανδρέα Βουζούνη. 
Συγχαρητήριες Επιστολές έστειλε προσωπικά στον καθένα 
ο Culinary Competition Committee Chairman, Gert Klotzke. 
Να σημειωθεί ότι όλοι οι Κύπριοι Κριτές Α της WACS είναι 
τέσσερις, καθώς έγινε σε προηγούμενο στάδιο και ο Executive 
Chef, ο κος Πέτρος Γαβριήλ. Νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια 
και πάμε ακόμη πιο ψηλά γιατί μπορούμε, γιατί ο Σύνδεσμος 
μας τους στόχους του τους υλοποιεί!

Γιώργος Δαμιανού Γιάννος ΓρηγορίουΑνδρέας Βουζούνης

ξεκίνησαν σκληρή δουλειά 
οι Εθνικές μας Ομάδες
Με όρεξη και ενθουσιασμό ξεκίνησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο 
οι εκπαιδεύσεις των Εθνικών Ομάδων Μαγειρικής εν’ όψει της νέας 
περιόδου 2017-2018. Η προσέλευση των μελών των ομάδων στις 
εγκαταστάσεις του ΣΑΚ ήταν εντυπωσιακή, κάτι που έρχεται ως 
επιστέγασμα των προσπαθειών που καταβάλλουν οι διευθυντές των 
Εθνικών Ομάδων μέσα από οργανωμένη δουλειά και θέτοντας κάθε 
χρόνο όλο και πιο υψηλούς στόχους, ώστε ο ΣΑΚ να πάει ακόμη 
πιο ψηλά. Γιατί η επιτυχία έρχεται μόνο με σκληρή δουλειά, καλό 
σχεδιασμό, δράση, υπομονή και επιμονή.
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αγαπημένο βιβλίο
Σε τροχιά επιτυχίας το βιβλίο 
συνταγών με κύριο συστατικό 
το Παπουτσόσυκο 
Ένας στόχος που έγινε πράξη από τον Σύνδεσμο 
Αρχιμαγείρων Κύπρου και την Κοινότητα Γιαλιάς
«Παπουτσοσυκιά ή κατά το ελληνικότερο φραγκοσυκιά. Ένας κάκτος ταπεινός, 
περιφρονημένος που φυτρώνει οπουδήποτε, χωρίς καμία περιποίηση ή φροντίδα. 
Και όμως, αυτός ο κάκτος είναι ένα θησαυρός, θησαυρός διατροφικός, γεωργικός 
και εμπορικός. Τόσο τα φρούτα - τα παπουτσόσυκα- όσο και τα φύλλα - οι 
παπούτσες - μπορούν να παράγουν μια πολύ μεγάλη σειρά προϊόντων. Από απίθανα 
φαγητά, γλυκά, χυμούς και οινοπνευματώδη ποτά, μέχρι και καλλυντικά σαπούνια, 
προϊόντα αδυνατίσματος, τροφές ζώων και βιοκαύσιμα». Με αυτή την πολύ όμορφη 
εισαγωγή προσεγγίζει τον αναγνώστη το νέο βιβλίο συνταγών με κύριο συστατικό 
το Παπουτσόσυκο.  Ένα βιβλίο το οποίο δημιουργήθηκε για να ταξιδέψει τον 
οποιονδήποτε στις όμορφες γωνιές της Κύπρου και να ανακαλύψει, εκτός από τις 
γεύσεις, τα χρώματα και τα αρώματα μιας κουζίνας που καθόρισε σε εξαιρετικά 
μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη κυπριακή κουζίνα. Είναι ένα κατεξοχήν αισθητικό 
αριστούργημα που με το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει τις συνταγές ανοίγει τη 
διάθεση για μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Μία ιδέα που με επιμονή και προσήλωση 
στο στόχο έγινε πράξη. Δεκατέσσερις καταξιωμένοι chef παρουσιάζουν μέσα από αυτό 
το εξαιρετικό βιβλίο 21 πρωτότυπα πιάτα και γλυκά με φραγκόσυκο συνδυασμένο 
με το κρέας, τα λαχανικά και άλλα φρούτα.

Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου 
που πάντα στέκεται αρωγός και 
υποστηρικτής για την ανάδειξη των 
προϊόντων του τόπου μας πέτυχε ένα 
σπουδαίο εγχείρημα. Ένα εγχείρημα 
στο οποίο χρειάστηκε να γίνει μία 
συλλογική προσπάθεια για την 
επίτευξη της συγγραφής του εν λόγω 
βιβλίου με την παράθεση διαφόρων 
συνταγών που είχαν κύριο συστατικό 
το παπουτσόσυκο. Θεωρείται 
μεγάλη καινοτομία, αλλά και 
άκρως πετυχημένη για τα κυπριακά 
γαστρονομικά δεδομένα.
Στην εκπλήρωση αυτού του στόχου 
βοήθησε σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 
η στενή συνεργασία που είχαμε με τον 
κο Μάμα Γρηγορίου, Κοινοτάρχη του 
χωριού Γιαλιάς αλλά και η πολύτιμη 
βοήθεια του Executive Chef, Χάρη 
Φιλίππου, προέδρου της επιτροπής 
του project, ο οποίος συνέβαλε τα 
μέγιστα στην επιτυχία αυτή. 
Όλα είχαν ξεκινήσει τον Οκτώβριο 
του 2016 όταν ο ΣΑΚ είχε μία πρώτη 
συνάντηση με τον κοινοτάρχη 
Γιαλιάς και τον κ. Ντίνο Μενελάου, 
εκπρόσωπο τύπου της κοινότητας. 
Έτσι, λοιπόν, έβαλαν μπρος όλες 
τις διαδικασίες που έπρεπε να 
τροχοδρομηθούν με σκοπό τη 
συγγραφή και τη δημιουργία όλων 
αυτών των ξεχωριστών και πολύ 
νόστιμων συνταγών. 
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο 
Πρόεδρος του ΣΑΚ Γιώργος Δαμιανού 
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χάρης 
Φιλίππου όλες αυτές οι αυθεντικές 
συνταγές, που όλοι θα λατρέψουν, 
δημιουργήθηκαν από όλη την ομάδα 
μέσα από σκληρή και άοκνη δουλειά. 
Ένα μοναδικό βιβλίο που, όταν το 
ξεφυλλίζεις, μυρίζει αγάπη και 
μπόλικο μεράκι. Επιπροσθέτως, ο κος 
Φιλίππου επεσήμανε ότι στόχος τους 
είναι «να κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
με απώτερο σκοπό βέβαια την 

προώθηση της κυπριακής κουζίνας 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό». Πρόσθεσε, επίσης, 
με σιγουριά ότι «το βιβλίο αυτό 
θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο 
για όλους τους λάτρεις της 
μαγειρικής τέχνης και της κυπριακής 
γαστρονομίας».
Από την πλευρά του ο κος 
Γρηγορίου τόνισε ότι το εν λόγω 
βιβλίο εντάσσεται στο πλαίσιο 
των προσπαθειών του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Γιαλιάς να προχωρήσει 
σε ενέργειες που στόχο έχουν 
να ευαισθητοποιήσουν τους 
άνεργους νέους - και όχι μόνο - του 
διαμερίσματος της Πόλης Χρυσοχούς 
να ασχοληθούν με την οργανωμένη 
καλλιέργεια της παπουτσοσυκιάς και 
τη μεταποίηση των προϊόντων της. 
Ο κος Μάμας ευχαρίστησε θερμά τα 
μέλη του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων 
Κύπρου, καθώς και όλη την ομάδα 
των σεφ για τις γαστρονομικές 
καινοτομίες και την ευρεσιτεχνία 
τους. Ευχαριστίες έδωσε επίσης στην 
εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» για την 
έκδοση του βιβλίου, καθώς και στη 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για την 
ευγενή και γενναιόδωρη χορηγία της. 
Εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητά 
του ότι όλα τα αρμόδια τμήματα της 
κυβέρνησης θα στηρίξουν και θα 
αγκαλιάσουν αυτή την επιτυχημένη 
προσπάθεια. Τέλος, ευχαρίστησε 
όλους τους συναδέλφους για την 
άψογη συνεργασία και είναι σίγουρος 
ότι το ταλέντο και η δημιουργικότητά 
τους θα εντυπωσιάσουν μέσα από 
τις πρωτότυπες και ευφάνταστες 
συνταγές. Τίποτα δεν κατακτιέται 
χωρίς σκληρή προσπάθεια, αφοσίωση 
και πειθαρχία, γιατί όποιος μπορεί να 
ονειρεύεται και να παλεύει ξεπερνά 
και τα πιο δύσκολα εμπόδια. 
Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν σε όλους 
τους συντελεστές.

«Περιλαμβάνει 21 
πρωτότυπα πιάτα και 

γλυκά με φραγκόσυκο 
συνδυασμένο με το κρέας, 

τα λαχανικά και άλλα 
φρούτα»
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στήλη

συνέντευξη
γιώργος 
Κασσιανός
«Στόχος μας είναι 
να βοηθήσουμε 
στους χώρους 
εστίασης να υπάρχει 
ένας τουλάχιστον 
επαγγελματικά και 
σωστά καταρτισμένος 
οινοχόος»

Ο Γιώργος Κασσιανός δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς είναι 
από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες 
στον οινικό χώρο. Είναι ένας 
άνθρωπος με μακρά πορεία στον 
χώρο του κρασιού, ενώ τα τελευταία 
χρόνια είναι o Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Οινοχόων Κύπρου. 
Η αγάπη και το πάθος του για το κρασί 
τον οδήγησε πριν πολλά χρόνια να 
ξεκινήσει μαθήματα οινογνωσίας 
στο Court of Master Sommelier στο 
Λονδίνο, από όπου πήρε το πτυχίο του 
στη Διεύθυνση Ξενοδοχείων. Έκτοτε, 
παραμένει ένθερμος υποστηρικτής 
του κλάδου αυτού. Η κος Κασσιανός, 
η ψυχή της προσπάθειας για την 
προώθηση και ενδυνάμωση του 
οινικού κλάδου στην Κύπρο, έχει 
διαθέσει λίγο από τον υπερπολύτιμο 
χρόνο του για να μας μιλήσει για την 
εικόνα και την μέχρι στιγμής πορεία 
του Συνδέσμου Οινοχόων, όπως 
επίσης και για το αποτέλεσμα αυτής 
της πολυετούς προσπάθειας. Δεν 
παρέλειψε να μας δώσει απαντήσεις 
για το επάγγελμα του sommelier 
και να μας βοηθήσει να λύσουμε τις 
όποιες απορίες μας για το χώρο του 
κρασιού.
Μιλήστε μας λίγο εσάς και την 
πορεία σας μέχρι σήμερα.
Γεννήθηκα στη Μόρφου το 1964 
και μετά την εισβολή έζησα στη 
Λευκωσία.  Σπούδασα στο Λονδίνο 
Διεύθυνση Ξενοδοχείων.  
Στο Λονδίνο όμως άρχισε το πάθος 
μου για το κρασί και παρακολούθησα 
μαθήματα στο Court of Master 
Sommeliers. Δούλεψα ως Sommelier 
σε εστιατόρια στο Λονδίνο, αλλά 
συνέχισα την καριέρα μου στα 
ξενοδοχεία.  

Είμαι στο Annabelle Thanos Hotels 
για 20 χρόνια αλλά δούλεψα και 
στην εταιρεία Λεπτός (Coral Beach) 
Aliathon, ΚΑΝΙΚΑ (Alexander) και 
Crown Resorts.  Πρόεδρος του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Οινοχόων 
είμαι από το 2008-2012 και από το 
2014 μέχρι σήμερα.  
Η θητεία θα λήξει το 2020.
Κύριε Κασσιανέ είστε ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Οινοχόων Κύπρου. 
Ποιες είναι οι δραστηριότητες του 
συνδέσμου;
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και 
εργαστήρια προς τα μέλη καθώς και 
εξειδικευμένες γευστολογήσεις.  
Γίνονται επισκέψεις σε οινοποιία και 
ζυθοποιία και οργανώνονται ταξίδια 
στο εξωτερικό. Το πιο σημαντικό είναι 
η διοργάνωση των διαγωνισμών 
Kyperounda Best Young που γίνεται 
κάθε χρόνο, όπως και του Εθνικού 
για την ανάδειξη του καλύτερου 
οινοχόου της Κύπρου που γίνεται 
κάθε τρία χρόνια. Μέλη μας είναι 
κριτές σε διαγωνισμούς οίνου και 
μέλη σε διάφορες επιτροπές όπως 
η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
Οίνου, Παγκύπριου Διαγωνισμού 
οίνου. Ως κριτές λαμβάνουμε 
μέρος στην HORECA αλλά και σε 
διαγωνισμούς στο εξωτερικό (Ασία-
Ωκεανίας, Ευρώπη, Αμερική) που 
διοργανώνουν τα μέλη κράτη του 
Παγκόσμιου Συνδέσμου Οινοχόων 
(ASI).  Να σημειωθεί ότι η Κύπρος 
είναι μέλος του ASI από το 2003.  
Τέλος ο Σύνδεσμος διοργανώνει 
επαγγελματικά μαθήματα σε 
μελλοντικούς οινοχόους (Επίπεδο 
1) και μαθήματα για έμπειρους 
οινοχόους (Επίπεδο 2).  
Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
διάσημοι πρωταθλητές οινοχόοι 
και Master of Wine επισκέπτονται 
το νησί για να παραθέσουν διάφορα 
σεμινάρια.        
Ποιοι είναι οι στόχοι σας ως 
Σύνδεσμος και ποια είναι τα 
μελλοντικά σας σχέδια;
Στόχος μας πάντα είναι να 
βοηθήσουμε στους χώρους 
εστίασης να υπάρχει ένας 
τουλάχιστον επαγγελματικά και 
σωστά καταρτισμένος οινοχόος σε 
εστιατόρια, ξενοδοχεία και Wine 
bars. Στόχος μας ακόμα και σε κάθε 
ταβέρνα να υπάρχει κάποιος που να 
γνωρίζει τα βασικά για το σέρβις 
του κρασιού και κάτι για το κυπριακό 
κρασί. Γίνεται πλέον μέσω εμάς μία 
αναβάθμιση της οινικής κουλτούρας 
του τόπου και ταυτόχρονα, εκτός από 
την παιδεία στον επαγγελματία και 
τον απλό οινόφιλο, προωθούμε το 
κυπριακό κρασί στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό.     
Με την εμπειρία σας σ’ αυτά τα 
χρόνια της επαγγελματικής σας 
δράσης, ποια πιστεύετε είναι η 
σημερινή εικόνα του κλάδου;
Ο κλάδος ακόμη δεν εμπεδώθηκε, 
όπως θα θέλαμε, στα σχέδια των 
διάφορων ιδιοκτητών και διευθυντών 
των χώρων εστίασης.  Δεν υπάρχει 
η «επένδυση» στον οινοχόο. Με 
μερικές εξαιρέσεις ο Σύνδεσμος 
προσπαθεί να πείσει ότι υπάρχει η 
ανάγκη για εκπαιδευμένο προσωπικό. 
Βλέπετε ο μοντέρνος οινοχόος δεν 
ασχολείται μόνο με το κρασί. 

Ο οινοχόος ασχολείται και με 
αποστάγματα, οινοπνευματώδη ποτά, 
κοκτέιλ, καφέ, τσάι, σοκολάτα, πούρα 
και μεταλλικό νερό. Σίγουρα οινοχόοι 
με τέτοιες γνώσεις θα είναι χρήσιμοι 
στη βιομηχανία.        
Οι οινοχόοι όπως αναφέρατε, 
είναι γνώστες του κρασιού και των 
αποσταγμάτων. Είναι όμως γενικά 
καθιερωμένο επάγγελμα;
Στο εξωτερικό είναι, ειδικά στην 
Ευρώπη όπως Γαλλία, Ιταλία, 
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια 
Αμερική, Σκανδιναβικές χώρες και 
τώρα υπάρχει και σοβαρή αναβάθμιση 
στην Ασία. Με τις γνώσεις που 
χρειάζεται ένας οινοχόος, εκτός 
τους χώρους εστίασης, οι οινοχόοι 
βρίσκονται τώρα αναμιγμένοι ή 
απασχολούνται πλήρως σε εταιρείες 
εισαγωγής ποτών και οίνων, 
οινοποιεία, ακόμη και σε υπεραγορές 
που θέλουν να αναβαθμίσουν τις 
κάβες τους.  Δεν είναι όμως ακόμη 
καθιερωμένο επάγγελμα.   
Πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία 
του οινοχόου στους χώρους 
εστίασης και γιατί;
Για χάρη της εμπειρίας που θέλουμε 
να δώσουμε σε πελάτες στους 
χώρους εστίασης, η παρουσία 
κάποιου οινοχόου που γνωρίζει τη 
λίστα των κρασιών και το φαγητό 
είναι απαραίτητη.  Εδώ μιλάμε 
για κουλτούρα πλέον, και ας μην 
ξεχνούμε ο καλύτερος φίλος του 
φαγητού είναι αδιαμφισβήτητα το 
κρασί. Και πάλι δεν μιλάμε ότι ο 
οινοχόος μόνο κρασί πουλά και 
σερβίρει. Στην Κύπρο ελάχιστοι χώροι 
έχουν κελάρι ή κάβα με παλαιωμένα 
κρασιά και μία λίστα κρασιών πέραν 
των 200 ετικετών. Εκεί χρειάζεσαι 
τον ειδικά καταρτισμένο. Όμως, 
και ως τουριστικός προορισμός,  
η Κύπρος πρέπει να έχει παντού 
εκπαιδευμένους πρεσβευτές που 
θα προωθούν και θα προβάλλουν 
το κυπριακό κρασί. 
Λόγω των δύσκολων οικονομικών 
συγκυριών πολλοί σκέφτονται τον 
οινικό κλάδο ως επαγγελματική 
επιλογή. Θα προτείνατε σε κάποιον 
να ασχοληθεί με τον κλάδο σας;
Βεβαίως, διότι στην επισιτιστική 
βιομηχανία θεωρείται επιπρόσθετο 
προσόν που αμείβεται ανάλογα κα 
ταυτόχρονα, όπως προανέφερα, 
υπάρχει ανάγκη και σε άλλους 
κλάδους.  Ας μην ξεχνούμε και 
τις ευκαιρίες στο εξωτερικό όπου 
παγκόσμια υπάρχει και μεγάλη 
ζήτηση. Εξάλλου, είναι και μία 
σπουδή ευχάριστη και ενδιαφέρουσα 
για να κάνει κάποιος καριέρα. 
Και όσο κάποιος αναβαθμίζεται, 
πλέον sky is the limit. 
Έχουμε πολλούς οινοχόους/
sommelier σήμερα στην Κύπρο;
Έχουμε σαν σύνδεσμος γύρω στα 
120 μέλη, αλλά ενεργά σαν οινοχόοι 
στη βιομηχανία θα έλεγα γύρω στους 
70. Οι υπόλοιποι, είτε δουλεύουν 
σε εταιρείες εισαγωγής, είτε είναι 
ακαδημαϊκοί. Ακόμη υπάρχει και μια 
ομάδα οινολόγων  και οινοφίλων που 
είναι μέλη. 
Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής 
καλού κρασιού κατά τη γνώμη σας;
Οργανοληπτικά μιλάμε για ισορροπία 
αρωμάτων στη μύτη, αλλά ειδικά 
ισορροπία στο στόμα, όταν δηλαδή 
υπάρχει η αρμονία γεύσεων.  

Όμως χρειάζεται και ένα καλό 
πάντρεμα με το φαγητό, επιλογή οίνου 
ανάλογα με την περίοδο της ημέρας, 
που το πίνεις, δηλαδή ο συνδυασμός 
του χώρου, ακόμη και της παρέας, 
αλλά ας μην ξεχνάμε και τη σχέση της 
τιμής πωλήσεως προς την ποιότητα.  
Όλα αυτά είναι κριτήρια ενός καλού 
κρασιού. 
Είστε έμπειρος σ’ αυτό τον χώρο. 
Τι συνιστά ένα έξοχο κρασί;
Βασικά, δεν διαφέρει από τα κριτήρια 
επιλογής καλού κρασιού. Πρέπει 
να υπάρχει η αρμονία ζάχαρων, 
οξύτητας, αλκοολικού βαθμού, 
ορυκτού αλμυρότητα, τανίνης για τα 
ερυθρά και σε αρκετά κρασιά η γεύση 
της ορυκτότητας.  Όλα σε συνδυασμό 
με την επίγευση, αλλά και πάντα να 
μιλάμε σε σχέση με τιμή.  
Και η συγκεκριμένη επιλογή σοδειάς 
παίζει ρόλο.  
Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί 
οίνου και φαγητού. Πώς γίνεται 
η επιλογή πιο εύκολη;
Η επιλογή ενός κρασιού που θα 
συνοδεύσει το γεύμα μας δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, καθώς κάθε 
καταναλωτής έχει τα δικά του 
γούστα. Κάποιοι βασικοί κανόνες 
πάντως διευκολύνουν σε μεγάλο 
βαθμό το ταίριασμα ενός κρασιού 
με το κατάλληλο φαγητό. Στον 
συνδυασμό κρασιού - φαγητού 
επιδίωξή μας είναι η αναζήτηση 
αρμονίας μεταξύ: Της οξύτητας 
του κρασιού και της οξύτητας του 
φαγητού. Της μαλακότητας του 
φαγητού και της μαλακότητας του 
κρασιού. Της σύστασης του φαγητού 
και των τανινών του κρασιού. 
Και τέλος του χρώματος του φαγητού 
και του χρώματος του κρασιού. 
Επίσης, υπόψη πρέπει να λαμβάνεται: 
Η εποχή του χρόνου. Την άνοιξη και 
το καλοκαίρι προτείνονται τα ροζέ και 
τα λευκά που πίνονται δροσερά και 
συνοδεύονται με ελαφριά φαγητά. 
Τα γούστα και το βαλάντιο του 
καταναλωτή. Επιδιώκεται, επίσης, 
η ύπαρξη αρμονίας μεταξύ του 
αρώματος και γεύσης του κρασιού 
και του αρώματος και γεύσης του 
φαγητού.
Ποια η πορεία του κυπριακού 
κρασιού σήμερα; Μπορεί κατά τη 
γνώμη σας να ανταγωνιστεί ξένες 
μάρκες στις διεθνείς αγορές;  
Για αρκετά οινοποιεία μακάρι να 
είχαν αρκετό κρασί για εξαγωγές, 
αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη 
δυνατότητα. Κρασιά που θεωρούμε 
ότι είναι πολύ καλά εξαντλούνται 
πολύ σύντομα από τα ράφια. Και 
δεν υπάρχει δυνατότητα να φτιάξεις 
φτηνό καλό κρασί να ανταγωνιστεί 
τα φτηνά των υπεραγωγών από 
άλλες χώρες. Άρα, η πορεία για να 
επιτύχουν οι οινοποιοί να βελτιώσουν 
την πρώτη ύλη με το να φροντίζουν 
τα δικά τους αμπέλια, να επενδύσουν 
πάνω σε γηγενείς ποικιλίες και 
επίσης να κοιτάξουν για αγορές στο 
εξωτερικό με μικρές ποσότητες 
για ειδικευμένες κάβες. Επίσης, να 
δοθεί έμφαση στον οινο-τουρισμό 
και στους οινοχόους της Κύπρου για 
να αλλάξουμε μαζί τη νοοτροπία του 
Κύπριου, όσον αφορά το κυπριακό 
κρασί.



στήλη

φωτογραφίες με άποψη

νοέμβριος’17  |  τεύχος 5  |  σελ. 13



Ακόμα μία 
επιτυχημένη 
ενημερωτική 
δράση από το 
Young Chef 
Club
Έχοντας  μεγάλη 
αποδοχή 
πραγματοποιήθηκε 
επιτυχώς στις 
30 Οκτωβρίου 
στην αίθουσα του 
Πανεπιστημίου 
Intercollege στη 
Λευκωσία ακόμα μία 
ενημερωτική δράση του 
Young Chef Club.

στήλη

young chefs club
Στο πλαίσιο αυτό της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των φοιτητών του 
κλάδου των Επισιτιστικών Τεχνών, 
το διοικητικό συμβούλιο του YCC 
παρουσίασε αναλυτικά την ταυτότητα, 
τους σκοπούς και τα πλεονεκτήματα 
του Συνδέσμου μας. 
Πέραν των 70 φοιτητών είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
το σπουδαίο έργο που επιτελεί ο 
Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου. 
Εκτός από τους φοιτητές, παρόντες 
ήταν και οι εκπαιδευτές του κλάδου 
Επισιτιστικών Τεχνών, ο οποίοι 
ενημερώθηκαν εξίσου για τις 
δραστηριότητές μας. 
Οι φοιτητές, με τις ουσιαστικές 
τοποθετήσεις και παρεμβάσεις τους, 
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για 
τον Σύνδεσμό μας. 
Ένα μεγάλο μπράβο στα νεαρά μέλη 
του συμβουλίου που αγωνίζονται 
για την αναγκαιότητα συνεργασίας 
και ενίσχυσης του Young Chef Club,
 αλλά και προβολής του ΣΑΚ.
Ευχόμαστε στο άμεσο μέλλον να 
υπάρξουν περισσότερες τέτοιες 
συναντήσεις με αντίστοιχη συμμετοχή.





στήλη

chef of the year 2010

Ανδρέας Βουζούνης, Chef of the Year 2010
 
Αναμφίβολα, ο Εθνικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του Chef of the Year είναι ο κορυφαίος σε κύρος διαγωνισμός στον οποίο 
λαμβάνουν μέρος οι πιο διακεκριμένοι, καινοτόμοι και δημιουργικοί επαγγελματίες της κάθε χώρας, και είναι ο κατ’ εξοχήν 
διαγωνισμός που φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το φρέσκο ταλέντο που βγαίνει από την κουζίνα. Μετά από πολλά χρόνια σκληρής 
προσπάθειας του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων  για την καθιέρωση και διεξαγωγή του Εθνικού διαγωνισμού με στόχο την ανάδειξη του 
Αρχιμάγειρα της Χρονιάς, είναι βέβαιο πως η επιτυχία σε έναν τόσο υψηλού επιπέδου διαγωνισμό, βοηθά την ταχεία σταδιοδρομία 
δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης αναγνώρισης της βιομηχανίας για τη μαγειρική αριστεία. 
Είναι το βραβείο που ανοίγει τις πόρτες για μελλοντική επιτυχία. Το πάθος για τη γαστρονομία γενικότερα ήταν για μένα μια σκληρή 
πρόκληση, η οποία με ώθησε στο ταξίδι για τον υπέρτατο διαγωνισμό μαγειρικής στην Κύπρο, μιας και είχα στα προηγούμενα χρόνια 
κατακτήσει τον τίτλο του Pastry Chef of The Year. Αυτό που έχω αποκομίσει από την σκληρή προσπάθεια κατάκτησης 
του τίτλου, συνομιλώντας μετά το πέρας του διαγωνισμού και με τους καταξιωμένους κριτές, εκπροσώπους του WorldChefs, 
οι οποίοι είχαν έρθει στην Κύπρο για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και έκριναν το αποτέλεσμα, είναι ότι θα πρέπει εμείς οι 
επαγγελματίες αφήνοντας στην άκρη την περίπλοκη σύνθεση, επιβάλλεται οπωσδήποτε να εστιάσουμε στην αγνότητα των υλικών, 
στην ουσία της απλότητας και στη γευστική ευαισθησία της αγνής πρώτης ύλης. Αυτή είναι και η προσωπική μου συμβουλή προς 
όλους τους επαγγελματίες συνάδελφους γαστρονόμους.  

Δημήτρης Ιωάννου, Pastry Chef of the Year 2010
  
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και της επαγγελματικής μου καριέρας έλαβα μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς 
ζαχαροπλαστικής στην Κύπρο παίρνοντας αρκετά μετάλλια και τον τίτλο του Pastry Chef of the Year τη χρονιά 2010. 
Είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα να γνωρίζεις ότι βρίσκεσαι ανάμεσα στους καλύτερους διαγωνιζόμενους και η κατάκτηση 
μιας πολύ καλής θέσης ήταν για εμένα μια επιπλέον ικανοποίηση, η οποία αποτελεί το κίνητρο να συνεχίσω να ασχολούμαι 
με το αντικείμενο που μου αρέσει και να γίνομαι αποδοτικότερος. Ο διαγωνισμός αυτός ήταν μια ευκαιρία που ο καθένας 
πρέπει να αρπάξει και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Μετέπειτα, έγινα μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας Μαγειρικής της 
Κύπρου και συμμετείχα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που αντιπροσώπευαν την Κύπρο στον διαγωνισμό 
που έγινε στο Λουξεμβούργο παίρνοντας αρκετά μετάλλια και μια καλή θέση. 
Τέλος, να αναφέρω ότι τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στα σχολεία της Κύπρου εξασκώντας αυτό 
που πάντα αγαπούσα, να μεταδίδω τις γνώσεις που έχω και τις τεχνικές στη ζαχαροπλαστική σε αυτούς που ενδιαφέρονται 
πραγματικά να μάθουν. Ο μεγαλύτερος μου στόχος στην εκπαίδευση είναι να καταφέρω να μεταδώσω πρώτα την αγάπη 
που έχω για τη γαστρονομία και στους μαθητές, έτσι ώστε να την αγαπήσουν και αυτοί αλλά και να σεβαστούν αυτό που διάλεξαν 
να εξασκήσουν ως επάγγελμα στο υπόλοιπο της ζωής τους. Η αγάπη μου για την κουζίνα είναι απεριόριστη γι’ αυτό δεν σταματά 
στον επαγγελματικό μου χώρο, αλλά συνεχίζει και στο σπίτι μαγειρεύοντας και δημιουργώντας καινούργιες συνταγές 
για την οικογένειά μου και γενικά για ανθρώπους που αγαπώ, αφού η μαγειρική είναι μια μορφή τέχνης και ένα μέσο 
έκφρασης συναισθημάτων.

Βαλεντίνος Μιχαήλ, Young Chef of the Year 2010
 
Είχα διαγωνιστεί στην κατηγορία Young Chef of the Year. Όταν αποφάσισα να διαγωνιστώ ήξερα πως πρέπει 
να δουλέψω αρκετές μέρες αλλά και ώρες για να πετύχω αυτό που ήθελα, όπως και έτσι έγινε. Η συμμετοχή μου 
στον διαγωνισμό ήταν μοναδική και σίγουρα μια αξέχαστη εμπειρία. Μια εμπειρία την οποία θα χαρακτήριζα ανεπανάληπτη.
Ήταν ένα ιδιαίτερο, ξεχωριστό συναίσθημα θα έλεγα, κάτι το οποίο θα συνιστούσα σε κάθε νέο εκεί έξω να προσπαθήσει 
να κατακτήσει, γιατί τίποτα και κανένας δεν μπορεί να σε σταματήσει να ακολουθήσεις τα όνειρά σου, αφού κάθε καινούρια 
μέρα είναι μία έξτρα προσπάθεια να φτάσεις πιο κοντά στην επίτευξη κάποιου στόχου που έχεις θέσει. 
Συνιστώ στους νέους μάγειρες να διαγωνίζονται διότι είναι μία σημαντική ευκαιρία να αποκτήσουν και να βιώσουν 
νέες εμπειρίες. Όταν αγαπάς τη δουλειά σου ανιδιοτελώς, η επόμενη μέρα μιας τέτοιας συμμετοχής σε βρίσκει να αξιολογείς 
την προσπάθειά σου, να κάνεις αυτοκριτική, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου αλλά και τις δεξιότητές σου, να έρχεσαι σε επαφή 
με αξιόλογους ανθρώπους του χώρου μας και φυσικά, όταν έχεις πετύχει τον στόχο σου, να εισπράττεις την ικανοποίηση 
και την αναγνωρισιμότητα της δουλειάς σου.

Πλούσια συναισθήματα και έντονες συγκινήσεις
Πάθος, αγωνία, χαρά, υπερηφάνεια, ευδαιμονία... είναι μερικά μόνο από τα πολλά, διαφορετικά 
και έντονα συναισθήματα που βίωσαν…


