
Εν μέσω κορωνοϊού και θέρους 
οι επιλογές απόδρασης που έχει 
κανείς στην Αθήνα δεν είναι 
πολλές. Από την άλλη βέβαια 

είναι ακριβώς αυτή η σπανιότητα που μας 
κάνει να τις εκτιμούμε περισσότερο όταν 
τις ανακαλύπτουμε. Θα μου πείτε, βέβαια, 
τώρα ότι το Noel δεν είναι καινούριο. Ναι, 
αλλά παραμένει διαχρονικό και δεν παύει 
ποτέ να μας εκπλήσσει αισθητικά, κάθε 
σεζόν,  με τις διαφορετικές όψεις της μαξι-
μαλιστικής προσωπικότητάς του.

Τώρα, για παράδειγμα, η ανοιχτή, πο-
λύχρωμη, χαρούμενη και δροσερή στοά 
του Noel μεταμορφώθηκε σε ολάνθιστο 
κήπο, αξιοποιώντας με το παραπάνω, το 

χρονικό διάστημα που έμεινε κλειστό. Ο 
εμφανώς ανανεωμένος χώρος έχει πλημ-
μυρήσει από πολύχρωμα λουλούδια που 
σκαρφαλώνουν στους τοίχους και χάρη 
στον φρέσκο αέρα που μπαίνει από την 
ανοιχτή οροφή μοιράζει σε όλους, αφιδώς, 
θετική ενέργεια και καλή διάθεση. Αυτή η 
παραμυθένια, αστική αλέα δίνει τον δικό 
της αισιόδοξο τόνο στην επανεκκίνηση 
της εστίασης και φυσικά στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας γενικότερα, προτεί-
νοντας ένα αμιγώς θεατρικό σκηνικό με 
πρωταγωνιστή τα χρώματα της φύσης 
που αν μη τι άλλο δρα ανακουφιστικά.

Στη λίστα των cocktails, την οποία υπο-
γράφει ο Θοδωρής Καϊσίδης, συναντά-
με παραλλαγές αγαπημένων συνταγών 
όπως η άκρως καλοκαιρινή Pina Colada 
ενώ, εξίσου καλά εκτελεσμένες από την 
ομάδα των bartenders, είναι και οι κλασι-
κές συνταγές (προσωπικά διαλέγω πάντα 
κάτι από τη λίστα των aperitivi). Όσο για 
τη μουσική, εδώ δε χρειάζονται συστά-
σεις: με την υπογραφή της ποιότητας και 
της διαχρονικότητας που την ξεχωρίζει, 
αποτελεί, χρόνια τώρα, την αδιαφιλονίκη-
τη οικοδέσποινα του χώρου.

Τηρώντας, πάντα, όλα τα μέτρα και 
τους κανονισμούς υγιεινής και με από-

λυτο σεβασμό και προτεραιότητα την 
ασφάλεια όλων των φίλων του το  Noel 
μας περιμένει με ανανεωμένη διάθεση. 
Όπως δηλώνει άλλωστε και η ομάδα του 
Holiday Bar «αυτό το καλοκαίρι θέλαμε να 
κάνουμε τα «Καλοκαιρινά Χριστούγεννα 

της πόλης», γιατί μπορεί φέτος λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών η αρχή της άνοιξης 
να μας βρήκε στα σπίτια μας όμως το να 
ξεκινήσει την επαναλειτουργία του χωρίς 
τα στοιχεία της εποχής ήταν  για εμάς αδι-
ανόητο».
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