Να σας συστηθώ; Είμαι ο Στάχης!
Δημητριακό από σπορά θεϊκή, θα σας
κρατήσω παρέα στις επόμενες σελίδες.
Μαζί θα μάθουμε τα πάντα για τη θεά
Δήμητρα και για εμάς τα δημητριακά και
την ξεχωριστή τους θέση στη θρησκεία,
το εμπόριο, τη μαγειρική και άλλες
καθημερινές ασχολίες στα αρχαία
χρόνια!

τα

δημητριακά
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Παρέα δανεική -θα μάθετε γιατίτο ιερό πουλί. Η κουκουβάγια της θεάς
Αθηνάς, σύμβολο σοφίας και εξυπνάδας,
θα μοιράζεται μαζί μας μικρά μυστικά και
ιστορίες.

Τι είναι τα δημητριακά;
Τα δημητριακά είναι φυτά που καλλιεργούνται για τη διατροφή του ανθρώπου, σε όλες τις εποχές και
στα μέρη του πλανήτη. Δημητριακά είναι το σιτάρι, το κριθάρι, η βρόμη, η σίκαλη, η όλυρα και άλλα.
Αγαπάνε εξίσου τον ήλιο και τη βροχή. Τα δημητριακά είναι σημαντικά γιατί συνιστούν τη βάση της
διατροφής, το ψωμί. Από τα πολύ παλιά χρόνια το ψωμί ήταν μια οικονομική και χορταστική τροφή.
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...η θεά της γεωργίας και της βλάστησης
και προστάτιδα όλων των δημητριακών, και των καλλιεργειών γενικότερα.
Το όνομά της προέρχεται από τις λέξεις «δα», που στα δωρικά σημαίνει
«γη», και «μητέρα». Συμβολίζει τη γονιμότητα της γης.

Πώς θα έμοιαζε μία σελίδα από το ημερολόγιο
της Δήμητρας; Βάλε τη φαντασία σου να
δουλέψει και συμπλήρωσέ το!
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χθες

πρωι

μεσημερι

απογευμα

φύτρωσε ο νέος
σπόρος κριθαριού;
επανέλεγχος αύριο!

σημερα

Δήμητρα

Χάρη στον πατέρα και στη γιαγιά της, η Δήμητρα έμαθε να αγαπά τη γη, τα
λουλούδια, τα φυτά και όλα τα δημητριακά, αλλά και τα μυστικά τους. Δύο ήταν
οι δυνάμεις της: η αλλαγή των εποχών και η καρποφορία. Σύντομα άφησε
τον Όλυμπο και μετακόμισε στη γη για να είναι κοντά στους αγαπημένους
της καρπούς... αλλά και στους ανθρώπους, στους γεωργούς που ήθελαν τη
βοήθειά της. Τους μάθαινε να οργώνουν, να θερίζουν, να ποτίζουν και να
τρέφουν τα κατοικίδια ζώα. Σε όλη την Ελλάδα θεωρούσαν τα δημητριακά
ως τη βάση της διατροφής. Για αυτό λάτρευαν τη θεά Δήμητρα ως μία από
τις σημαντικότερες θεές.

Η οικογένεια της Δήµητρας ήταν πολύ µεγάλη! Εκτός από
τους γονείς της, τον Κρόνο και τη Ρέα, και τους παππούδες
της, τον Ουρανό και τη Γη, είχε και πολλά αδέρφια: την
Ήρα, την Εστία, τον Δία, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα.

οικογενειακη υποθεση: κρονοσ,
ο μπαμπασ τησ δημητρασ και γιοσ τησ γησ

αυριο

σεμινάριο μαγειρικής
με θέμα: «υγιεινό
πρωινό με σπιτικό
ψωμί»

...ο Κρόνος ήταν
ο προστάτης-θεός των δημητριακών
και όλων των αγροτικών προϊόντων,
που έρχονταν από τη μητέρα του, τη Γη.
Γι’ αυτό και απεικονιζόταν συνήθως
κρατώντας ένα δρεπάνι.

...να μην ξεχάσω να
μοιράσω σπόρους
στους ανθρώπους!
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Οι τρεις θεές Ώρες ήταν κόρες
του Δία και της Θέμιδας. Οι Ώρες
δούλευαν μαζί με τη θεά Χλωρίδα
βοηθώντας τη στη βλάστηση
της γης. Η καθεμία είχε άλλες
αρμοδιότητες:
Η Θαλλώ συνδεόταν με την
άνοιξη και ήταν υπεύθυνη για
την καρποφορία, την άνθιση των
λουλουδιών και την προστασία
των νέων.
Η Αυξώ ήταν η θεότητα του
καλοκαιριού και υπεύθυνη για το
μεγάλωμα των φυτών.
Η
Καρπώ,
θεότητα
του
φθινοπώρου, ήταν η προστάτιδα
της ωρίμανσης των καρπών και
της συγκομιδής τους.

Χρωμάτισε τις Ώρες και τη Χλωρίδα με τα χρώματα της επιλογής σου!

εγώ θα ήθελα αυτό το μαγικό χάρισμα...

εσύ
τι λες;

...γιατί
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