
D E M E T E R R E N  J A I A L D I A K

Demeter jainkosaren gurtza hedatuenetako bat izan zen 
greziar mundu osoan. Oro har, bere jaialdiek misterioen 
itxura hartu zuten. Demeter nekazal jainkosa bat izan zen, 
laboreen emankortasunari estuki lotua, eta horregatik 
emakumeek haren jaialdietan beste jainkoenetan baino paper 
nabarmenagoa izan zuten. Eta, izan ere, haren misterioetako 
batzuetan beraiek parte har baino ezin zezaketen.

Hala ere, antzinako munduan, Demeterren omenezko jaialdirik 
ospetsuena Eleusisko Santutegian ospatutakoa izan zen: 
Misterio Handiak. Eleusisko Misterioak greziar munduko 
ospakizunik garrantzitsuenak izatera iritsi ziren, Olinpiako 
Jokoen ondoren. Hori dela eta, Atenasen estatuko gurtzatzat 
hartu ziren, eta gizonek zuzendu eta nagusitu zituzten 
emakumeen ordez.



T H E S M O F O R I A K

Udazkenean, Atenasko Pianepsion hilean, Demeterren 
omenezko beste jaialdi garrantzitsuenetako bat ospatzen 
zen, Thesmoforiak. Jaialdia Persefoneren bahiketaren 
mitoan oinarritzen zen, eta ama-alaben arteko berrelkartzea 
irudikatzen zuen, emankortasuna soroetara itzultzen zuena.

Ia ez dakigu ezer haren garapenaz edo erritualez, zeren, 
Demeterren jaialdietan ohikoa zenez, misterioak baitziren. 
Emakumeak ziren erabateko protagonistak zeremonialak 
irauten zuen hiru egunetan.

Lehen egunean -anodo izenekoa, igoera-, emakumeak hiritik 
hurbil zeuden muinoetara igotzen ziren, eta han egongo 
ziren azken egunera arte, gizartetik urrun. Bigarren egunean 
-nesteia izenekoa, baraua-, emakumeak zibilizaziotik are 
gehiago urruntzen ziren, komunitatearen berezko arauak 
hautsiz. Baraua egiten zuten eta sinbolikoki ezkondu aurreko 
egoera birjinal batera itzultzen ziren, Persefoneren egoeraren 
antzekora Hadesek bahitu aurretik. Azken egunean -kalligenia-, 
ustelduta zeuden pasteltxoak eta txerriak eskaintzen zitzaizkion 
Demeterri, gerora ereingo zen alearekin nahasten zirenak, 
dirudienez, ugalkortasuna indartzeko asmoz.



Z e r e s  M at t e i
Jatorrizkoa Vatikanoko Museoak. K.a. III. mendearen amaieran 
datatuta.
Kopia: Benito Bartolozzi. 1930
Materiala: Eskaiola
Zaharberritzea: Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Ondarearen 
Zerbitzuko Zaharberrikuntza Tailerra

Zeres Demeter greziar jainkosaren erromatar izena izan zen. 
Nekazal jainkosa zenez, eskuetan galburuak eta mitxoletak 
zituela irudikatu ohi zen. Eta badirudi galburuak zirela irudi 
honek ezkerreko eskuan eusten zituenak.

Garia zen, zalantzarik gabe, Demeterren ikurra, gizadiari 
egindako oparia. Eta Eleusisko Misterio Handien azken 
egunean ospatutako erritualean paper protagonista izan zuela 
uste da. Aurreko urtean misterioetan hasitakoek baino ezin 
zitezkeen sartu egun horretara. Errituari Epopleia zeritzon, 
begiespena, eta uste da galburu baten begiespen isila egitean 
zetzala.


