
 

 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Έδρα: Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα - Τηλ.: +30 210 6419000, Fax: +30 210 6445175 - ahkathen@ahk.com.gr, www.german-chamber.gr 

Κέντρο Εκπαίδευσης: Λ. Ποσειδώνος 70, 166 75 Γλυφάδα (Palmyra Beach Hotel) – Τηλ.: 217 0002030 - info@dual.com.gr, www.dual.com.gr 

 

 

Σοφινίκη Καγιούλη 

Β’ Μάγειρας 

Grand Resort Lagonisi  
 

 

Όλα άρχισαν όταν τελείωσα το Λύκειο και είχα αποφασίσει ότι η ζωή μου από εδώ και πέρα θα ήταν 

αμιγώς ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ…!! Έτσι άρχισα τις έρευνες για να βρω την κατάλληλη σχολή για εμένα και ευτυχώς 

στάθηκα τυχερή βρίσκοντας -χωρίς καμία υπερβολή- την καλύτερη!!! 

 Η Διττή Εκπαίδευση λοιπόν ήταν το εισιτήριο για να ξεκινήσω  να κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα και 

να διαμορφώσω μια νέα ζωή παίζοντας καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη διαμόρφωση. 

Οι καθηγητές μου ήταν συνεχώς δίπλα μου από την πρώτη έως και την τελευταία μέρα, ακόμα και τώρα 

αν χρειαστώ το παραμικρό ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ πάνω τους. Μου έδωσαν όλα τα απαραίτητα 

εφόδια για να γίνω μια σωστή επαγγελματίας και αυτό φαίνεται από τις μέχρι τώρα επιτυχίες μου στην 

δουλειά μου. Μου δίδαξαν τι σημαίνει πειθαρχεία, υπευθυνότητα και πάνω από όλα να αγαπώ αυτό που 

κάνω και κάτω από καταστάσεις έντονης πίεσης!!! Ακόμα θυμάμαι μια φράση που μου έλεγε ο chef μου 

«Αν δεν βάζεις ΑΓΑΠΗ σε αυτό που φτιάχνεις δεν θα γίνει ποτέ νόστιμο» και είναι αυτή η φράση που με 

συνόδευσε στην τριετή ενδοεπιχειρησιακή μου εκπαίδευση σε ξενοδοχεία του ομίλου Atlantica. 

Αυτή τη φράση την έχω πάντα στο μυαλό μου ακόμα και τώρα που δουλεύω ως Γ’ Μάγειρας στο Grand 

Resort Lagonisi. Είναι αυτό που με βοηθάει να γίνομαι όλο και καλύτερη και όλα αυτά γιατί οι καθηγητές 

μου πέρα από καταξιωμένοι επαγγελματίες είναι πάνω από όλα άνθρωποι..  

Ως επαγγελματίας πια μπορώ να πω με σιγουριά ότι όσες φορές και να γύριζε ο χρόνος πίσω πάλι θα 

έκανα την ίδια επιλογή χωρίς να το μετανιώσω ούτε λεπτό! 
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