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Την ψηλοτάβανη μονοκατοικία του 1930 στην 
οδό Παραμυθίας έχει επιλέξει για σπίτι του, 
εδώ και δυόμισι χρόνια, το Beauty killed the 
beast. Με τα υπέροχα vintage έπιπλα του, τα 

χωρίσματα που δημιουργούν πριβέ δωμάτια και το γυάλι-
νο πάτωμα, κάτω από το οποίο ανθίζει μια πράσινη ζού-
γκλα (στοιχεία που φέρουν την υπογραφή της εταιρείας 
Nine Design) το εν λόγω κεφάτο all day bar κατορθώνει να 
ξεχωρίζει σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα ήταν μάλ-
λον σκοτεινή, από όλες τις απόψεις και να κάνει πραγματι-
κότητα τη ρήση του Ντοστογιέφσκι «η ομορφιά θα σώσει 
τον κόσμο» - προφανώς, αφού εξοντώσει το «τέρας».
Οι ιδιοκτήτες του, Παναγώτης Ζαχαράς και  Μάνος και 
Νίκος Πιπέρας, έχουν δημιουργήσει ένα απολαυστικά 
καλαίσθητο στέκι, το οποίο ανοίγει από το πρωί σερβί-
ροντας ποιοτικό καφέ από την εταιρία Wisecup, ενώ δεν 

κρύβει και την αγάπη του για 
το καλό φαγητό, μέσα από πιά-
τα όπως τα φρέσκα ραβιόλι 
γεμιστά με ψητή κολοκύθα, 
τυρί  ricotta και φέτες  jamón 
και η πίτσα με ψητό κολο-
κύθι, μαρμελάδα chorizo, 
mozzarella και σάλτσα ντο-
μάτα. Το βράδυ το Beauty 
killed the beast αλλάζει 
διάθεση και παραδίδει 
τη σκυτάλη στη δυνατή 
μπάρα του. 
Πίσω από αυτή βρίσκονται τρεις φιλό-
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ξενοι bartenders, o Νίκος Σωτηρόπουλος, ο Τάσος Ανδρέου και ο 
Παναγιώτης Γραμματικός. Η ταλαντούχα παρέα έχει συνθέσει μια 
ολοκαίνουργια λίστα με 11 ιδιαίτερα cocktails και της έχει χαρίσει 
το ελληνοπρεπές όνομα Eudaimonia, έχοντας ως έμπνευση την 
ομώνυμη έννοια που απασχόλησε τον Αριστοτέλη στα Ηθικά Νι-
κομάχεια. 
Από τα παραπάνω ξεχωρίζουν το δροσερό Sapience, ένα φρουτώ-
δες aperitivo με ελαφρώς  bitter επίγευση, το Growth μια ενδια-
φέρουσα παραλλαγή του espresso Martini, 
με βάση το gin και έντονα αρώματα από 
καφέ και λικέρ κεράσι, το umami Harmony, 
το οποίο στηρίζεται στην τεκίλα και το ελα-
φρώς spicyPrudence, που μοσχομυρίζει ανα-
νά. Προσωπική μου επιλογή παραμένει στα-
θερά το so posh, αναζωογονητικό Theosis, 
ένα ιδιαίτερο, σχεδόν crystal clearcocktail με 
ρούμι, μαστίχα, λικέρ αχλάδι και τόνικ, δροσε-
ρό, με προσωπικότητα, χαρακτηριστικά αρωμα-
τισμένο με ελληνικά βότανα. 
Εκτός από τα παραπάνω cocktails, ο καινούργιος 
κατάλογος περιέχει και ένα ακόμα, το classic του 
μήνα, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη δική τους 
παραλλαγή σε ένα κλασικό ποτό. Για τον Φεβρου-
άριο, την τιμητική του έχει το Negroni και σας ενη-
μερώνω ότι και σε αυτό το πεδίο το  Beauty killed the 
beast «παίζει» εξίσου δυνατά. 
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