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GODS & GODDESSES

Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν 
τους δώδεκα θεούς που ζούσαν στον Όλυμπο 

και όριζαν τις τύχες των ανθρώπων. 
Βασιλιάς τους ήταν ο Δίας, που από τον χρυσό 

του θρόνο εξουσίαζε γη και ουρανό. 
Η γυναίκα του θεά Ήρα, η θεά της οικογένειας 

και του γάμου. Ο Δίας μοίρασε τον κόσμο 
και έδωσε στον Ποσειδώνα τις θάλασσες, τις 
λίμνες και τα ποτάμια και στον Πλούτωνα το 

βασίλειο του Κάτω Κόσμου.
 Μια θέση στο παλάτι του έδωσε και στην 

Αθηνά, τη θεά της σοφίας, στον πολεμοχαρή 
Άρη, στον αγγελιοφόρο Ερμή και σε όλους 

τους άλλους, που ο καθένας τους επενέβαινε 
στον κόσμο με την ξεχωριστή του εξουσία. 

Οι θεοί του Ολύμπου έμειναν στην ιστορία 
για τον τρόπο που επηρέαζαν τις ζωές των 
ανθρώπων. Μπορεί να είχαν υπεράνθρωπες 

δυνάμεις, όμως τελικά δεν διέφεραν και πολύ 
από τους απλούς ανθρώπους.
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Κόρη του Δία και της θεάς Διώνης. 
Σύμφωνα με την μυθολογία ήταν η πιο όμορφη γυναίκα θεών και ανθρώπων.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Βότκα
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Εσπεριδοειδή, κράνμπερι, κεράσι.

ΑΘΗΝΑ
Θεά της σοφίας, της στρατηγικής και του πολέμου. Η Αθηνά, είναι μία  
από τους δώδεκα μεγάλους Θεούς, κόρη της θεάς Μήτιδος και του Δία.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Σαμπάνια
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Ροδάκινο και άνθη πορτοκαλιάς,  
ελληνικά βότανα και μέλι.

ΑΡΤΕΜΙΣ
Θεά της άγριας φύσης, του κυνηγιού, των ζώων και της γονιμότητας. Κόρη 
του Δία και της θεάς Λητούς.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Σαμπάνια
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Τροπικά φρούτα

ΗΡΑ
Βασίλισσα θεών και ανθρώπων. Προστάτιδα του γάμου και της συζυγικής 
πίστης.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Σαμπάνια.
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Φράουλα, ιβίσκος, καλοκαιρινά άνθη,  
κόκκινα φρούτα

ΔΙΟΝΥ ΣΟΣ
Θεός - προστάτης του κρασιού, της διασκέδασης και της βλάστησης. Γιος 
του Δία και της Σεμέλης.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Παλαιωμένο τσίπουρο
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Σοκολάτα, πορτοκάλι, μπαχάρια και ξύλο .

ΑΠΟΛ ΛΩΝΑ Σ
Θεός του φωτός και του ήλιου, της ποίησης, της μουσικής και της μαντείας. 
Γιος του Δία και της Λητούς.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Παλαιωμένο ρούμι
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Βανίλια, ανανάς, ξηροί καρποί.
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ΔΙΑ Σ
Πατέρας των θεών και ο σπουδαιότερος απ ό αυτούς. Θεός των καιρικών 
φαινομένων προστάτης των ξένων, της οικογένειας και της γονιμότητας.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Παλαιωμένο ρούμι
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Αλατισμένη καραμέλα βουτύρου, μπανάνα, 
σοκολάτα γάλακτος.

ΕΡΜΗΣ  
Αγγελιοφόρος των θεών, κήρυκας και ψυχοπομπός. Προστάτης του εμπορίου, 
των ταξιδιωτών και των ληστών. Γιος του Δία και της Μαίας.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Μπλέντ Τεκίλα-Mezcal
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Γήινες νότες, λεμόνι, λαχανικά, πικάντικη 
επίγευση.

ΑΡΗΣ
Θεός της μάχης και του πολέμου. Γιος του Δία και της θεάς Ήρας.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Μπλέντ Τεκίλα-Mezcal
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Καπνός, παντζάρι, νότες σταφίδας.

ΔΗΜΗΤΡΑ
Θεά της γης, της χλωρίδας, της τροφής και προστάτιδα των γεωργών.
Κόρη του Ουρανού και της Γαίας.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Μεσογειακό Pink Dry Gin
ΓΕΥΣΤΙΚΟ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: Eσπεριδοειδή, ρόδι, πράσινο μήλο

MΟΡΦΕ Α Σ
Θεός των ονείρων. Ο πιο γνωστός από τους χίλιους γιους του Ύπνου ή ένας από 
τους αδερφούς του.
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: Λονδρέζικο Dry Gin
ΓΕΥΣΤΙΚΑ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ: Κόκκινα φρούτα, ιβίσκος / ελληνικά βότανα, 
εσπεριδοειδή.
Σερβίρεται με δύο βρώσιμα χάπια. Το κόκκινο δημιουργεί την αίσθηση ενός 
cardinale cocktail. To μπλε δημιουργεί την αίσθηση ενός white herbal negroni.
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