
Ό,τι και να γράψω για τον Έκτορα Μποτρίνι ποτέ ένα 
κείμενο δε θα μπορέσει να «πιάσει» ακριβώς τα υψη-
λά ντεσιμπέλ της δημιουργικότητάς του. Ο καλύτερος 
τρόπος για να τον καταλάβει κανείς νομίζω είναι να 

απολαύσει τα βαθιάς νοστιμιάς πιάτα του που συνδυάζουν τη γνώ-
ση, την κορυφαία πρώτη ύλη, τις υψηλού επιπέδου τεχνικές και την 
καταλυτική φαντασία, ώστε να γράφονται ανεξίτηλα στο γευστικό 
υποσυνείδητο. Κατά τη διάρκεια του lockdown τον παρακολου-
θούσα συνεχώς να ψάχνει επίμονα τρόπους που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν την κατάσταση στην εστίαση 
και να μένει συνεχώς σε επαφή με τον κό-
σμο, διότι ας μη γελιόμαστε η εστίαση δεν 
υπάρχει μόνο για να προσφέρει το προφα-
νές, το φαγητό δηλαδή, αλλά και για να 
τέρπει την ψυχή και το πνεύμα.

Αυτές τις μέρες, λοιπόν, τελειώνει μια 
μακρά φάση και ξεκινά μια νέα εποχή. Το 
Botrini’s ανοίγει την Πέμπτη 28 Μαΐου 
και το προσωπικό του δηλώνει έτοιμο να 
επιστρέψει για να εξυπηρετήσει τους επι-
σκέπτες του εστιατορίου με ευγένεια και 
σεβασμό. Μέλημα του είναι να τους κάνει 
να αισθανθούν ασφαλείς και ήρεμοι και να 
γίνει η αιτία για ένα ακόμα χαμόγελο στα 
χείλη τους.

Όπως όλοι, έτσι και οι άνθρωποι του Botrini's έμαθαν με τον πιο 
δύσκολο τρόπο πως το πιο πολύτιμο συστατικό του μέλλοντος μας 
είναι η υγεία και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Εξαιτίας αυτής της γνώ-
σης, που κατακτήθηκε με υψηλό κόστος, έχουν συναίσθηση πως 
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε είναι σημαντικό να 
δώσουν και τα εστιατόρια ό, τι καλύτερο μπορούν όχι μόνο από την 
κουζίνα τους και το κελάρι τους, αλλά και στη «σάλα» τους, γιατί 
οι άνθρωποι, εκτός από την υγειονομική τους ασφάλεια, που τώρα 
είναι το πρώτο ζητούμενο, χρειάζονται περισσότερη «ανθρώπινη 
ζεστασιά» και μια παραπανίσια φροντίδα. 

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό 
είχαν στα σκαριά ένα καινούργιο μενού, που 
σκόπευαν να  παρουσιάσουν την πρώτη μέρα 
της άνοιξης. Δυστυχώς, τα σχέδια «μείνανε στα χαρτιά». Τώρα 
όμως επιστρέφουν, πιο δυνατοί από ποτέ και χαρούμενοι καθώς βρί-
σκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι από την Τρίτη 
2 Ιουνίου ένα καινούργιο  μενού, έρχεται να προστεθεί στα υπόλοι-
πα. Θα απαρτίζεται από 12 στάδια και θα ονομάζεται «Πλόες».

Σκέφτηκαν να το ονομάσουν έτσι, επειδή αυτή η μικροσκελής 
και παντοδύναμη λέξη, η οποία εμφανίζεται ήδη στα ομηρικά κείμε-
να, αναφέρεται στα κάθε μορφής ταξίδια, που πραγματοποιούσαν 
με τόλμη και αποφασιστικότητα οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ταξίδια 
αυτογνωσίας, άλλοτε φαντασιακά, στον χώρο και στον χρόνο κι 
άλλοτε ταξίδια πραγματικά, δια της υδάτινης οδού, προς τις τέσσε-
ρις κατευθύνσεις του ορίζοντα, για να εξερευνήσουν τον κόσμο. Οι 
Πλόες σχεδιάστηκαν ως ένα μενού- ταξίδι στον χώρο της γεύσης 
και στον χρόνο των αναμνήσεων. Διαβάζω για την παλαμίδα με τα-
ραμά, ξύδι από ροδάκινο και γογγύλι, το αρνί γάλακτος με μελιτζάνα 
και miso συκομαΐδας και την απίστευτη Pasta benedetto cavalieri 
μαγειρεμένη σαν ένα ριζότο, μέσα σε νερό από λεμόνι με αχινό και 
ντούγια κι ανυπομονώ να βρ εθώ στη δροσερή αυλή, κάτω από τα 
αστέρια του αττικού ουρανού.

Όσοι αγοράσουν το μενού Πλόες και το προπληρώσουν, ηλε-
κτρονικά, ως Gift Card ή Prepayment Voucher, μέχρι την Δευτέ-
ρα 1 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 
20% στην αρχική τιμή του, των 
90€. Ολόκληρο το μενού μπορεί-
τε να το δείτε στο site του εστι-
ατορίου www.botrinis.com/el/
menu-botrinis-restaurant-athens/
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