
Τελευταία, οι ζωηρές συζητήσεις 
στον χώρο της εστίασης περιστρέ-
φονται γύρω από το πότε ακριβώς 
θα ανοίξουν τα εστιατόρια, τα  bars 

και τα café και κάτω από ποιες συνθήκες. 
Όλοι «ψάχνονται». Στο μυαλό τους τα προ-
βλήματα χρηματοδότησης και πρακτικής λει-
τουργίας και το πώς θα τηρηθούν οι συνθήκες 
ασφάλειας και υγιεινής. Στις κουβέντες τους 
κυριαρχεί μια αγωνία για το αν το εγχείρημα 
θα επιτύχει, αν θα ξαναγυρίσει ο εφιάλτης του 

lockdown και φυσικά, εφό-
σον ανοίξουν, από ποια πιά-
τα θα αποτελούνται τα νέα 
μενού. Αυτό που εισπράττω 
εγώ πάντως μιλώντας τους 
είναι μια συγκρατημένη αι-
σιοδοξία, ενώ διαπιστώνω 
επιπλέον και μια όμορφη 
ανυπομονησία, τόσο από 
τους επαγγελματίες του χώ-
ρου, όσο και από το κοινό – 
παιδιά, ειλικρινά, επιτέλους 
να ανοίξετε, έχουμε φτιάξει 
εκατοντάδες banana breads 
και μουσακάδες μέσω των 
IG stories, δεν αντέχω 
άλλο!

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι άνθρωποι 
που δουλεύουν για να κρατάνε τις παρέες και 
τις ζωές μας ακμαίες- μου αρέσει αυτή η πε-
ριγραφή διότι περιλαμβάνει τα πάντα- έχουν 
έρθει πιο κοντά. Πέρα από τις πρόσφατες 

πρωτοβουλίες π.χ. να μαγειρέψουν για τους 
γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, έκα-
ναν και διάφορες συζητήσεις σχετικά με πι-
θανές μελλοντικές συνεργασίες σε καινούρια 
projects. Μία από αυτές, γιατί θα δούμε πολ-
λές, είναι η pop-up μοντέρνα ταβέρνα που θα 
στηθεί σε λίγο καιρό στο χώρο του Senios. Το 
όνομά της θα είναι Καφενείον ΣΙ ΤΙ ΣΙ και 
πίσω της βρίσκονται ο σεφ Αλέξανδρος Τσιο-
τίνης του εστιατορίου CTC και οι ιδιοκτήτες 
του Senios Λευτέρης Γεωργόπουλος, Θάνος 
Τσουνάκας και Γιώργος Καίσαρης.

Τα πράγματα, γευστικά, θα είναι λιγότερο 
formal και το μενού που θα έχει ξεκάθαρα 
ελληνικό ύφος και γεύσεις, είναι ακόμη μέσα 
στο μυαλό του Αλέξανδρου. Λογικά, το Κα-
φενείον ΣΙ ΤΙ ΣΙ θα ανοίξει μόλις δοθεί το 
επίσημο πράσινο φως από την πολιτεία και θα 
μας κρατήσει συντροφιά όσο η ζέστη το φως 
και το μακρύ ελληνικό καλοκαίρι θα χαϊδεύ-
ουν τους δρόμους της πόλης. Με το καλό να 
ανταμώσουμε ξανά.  
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